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“

ภาคการเงินการธนาคารมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น�ำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม
ในวงกว้าง เพราะภาคการเงินการธนาคารท�ำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจ
คือ “ทรัพยากรทางการเงิน” แม้ว่าที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีในหลายเรื่อง
แต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถช่วยกันท�ำ และต้องท�ำให้มากขึ้นด้วย
เพื่อที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้สังคมไทยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
เพื่อลดปัญหาการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ลดพฤติกรรมฉ้อฉลคอร์รัปชัน
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม...น�ำพาพวกเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้น
และจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในหลายมิติด้วย

“

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ค�ำกล่าวในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
23 กรกฎาคม 2561
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายความว่าอะไร
UN เคยให้นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่าเป็น “การพัฒนาที่ตอบโจทย์ของคนยุคปัจจุบัน
โดยไม่ลดทอนความสามารถในการด�ำรงชีวิตของคนในอนาคต” การค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าไม่เพียงจะช่วยแก้ปัญหาของส่วนรวมและน�ำพาพวกเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่
เพราะ “ธุรกิจไทยชนะได้ ก็ตอ่ เมือ่ สังคมไทยวัฒนา” การน�ำหลักคิดเรือ่ งความยัง่ ยืนมาประยุกต์ใช้
กับภาคธุรกิจจึงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในอีกหลายมิติ ติดตามอ่านบทสนทนาหัวข้อนี้ ระหว่าง
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ผู้อ�ำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่คอลัมน์ Conversation with the Governor และ
อ่านแนวคิดของ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ในคอลัมน์ Cover Story
คอลัมน์ The Knowledge ฉบับนี้เข้มข้นไปด้วยความรู้ ตั้งแต่การเริ่มต้นท�ำให้สังคมไทย
ยั่งยืนด้านการเงินในระดับจุลภาคด้วยการให้ความรู้จากโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ไปจนถึง
ความยัง่ ยืนระดับมหภาคจากรองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินคนใหม่ คุณรณดล นุม่ นนท์
รวมไปถึงความส�ำคัญของการสื่อสารยุคใหม่ที่จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจไทยและผู้บริโภคดีขึ้น
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด ของ คุ ณ อริ ย ะ พนมยงค์ กรรมการผู ้ จั ด การ LINE ประเทศไทย
กับแอปพลิเคชัน LINE ที่ต่อยอดความคิดให้ธุรกิจไทย ส่วนคอลัมน์ Alumni’s Wisdom
คุณศิรชิ ยั สาครรัตนกุล อดีตผูอ้ ำ� นวยการสถาบันฝึกอบรมฯ ธปท. และอดีตกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
และแนวทางของ CSR ไทยในอนาคต
ไม่เพียงแต่ความรู้เท่านั้น ฉบับนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจกับ 3 เรื่องราวจาก 3
บุคคลบันดาลใจทีป่ ระสบความส�ำเร็จจากการท�ำสิง่ ทีร่ กั และเชือ่ มัน่ ท่านแรกคือ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ประธานคณะกรรมการ ธปท. ท่านใหม่ กับการท�ำงานในสองต�ำแหน่งที่ “ความถูกต้องและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ” เป็นหลักการที่ส�ำคัญที่สุด ในคอลัมน์ Relax @ Ruen Pae
ท่านทีส่ อง นิว้ กลม นักคิด และนักเขียนชือ่ ดัง ทีม่ าแชร์มมุ ในการมอง “ความสุข” ในแบบของเขาเอง
ที่คอลัมน์ Inspiration ส�ำหรับท่านสุดท้ายคือ อดีตบรรณาธิการวารสารพระสยามผู้ล่วงลับ
คุณสุรพล เย็นอุรา กับการเป็นผู้ร่วมสร้างวารสารที่คน ธปท. รักมาตลอด 48 ปี ในคอลัมน์
BOT Moments
ท้ายนี้กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเชิญชม 2 นิทรรศการเปิดใหม่ ณ
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. (1) นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวฒั นไชย น�ำเสนอเรือ่ งราวของผูว้ า่ การพระองค์
แรก ทีท่ รงก่อตั้ง ธปท. ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตย
ทางการเงินไว้ได้ และ (2) นิทรรศการความรูท้ างการเงิน (BOT Money Terminal) ซึง่ ผูเ้ ข้าชมสามารถ
ตรวจสุขภาพทางการเงินของตน เรียนรู้แนวทางที่จะบริหารจัดการเงินและสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นรากฐานส�ำคัญของความมั่นคงของชีวิต สนใจสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7766 หรือที่ e-mail: learningcenter@bot.or.th

สุรรี ตั น์ ลัคนานิตย์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น United Nations (UN) จึงจัดท�ำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals - SDGs) ซึง่ เป็นต้นแบบทีต่ อ้ งท�ำให้บรรลุผล เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืนของมนุษยชาติ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จะแก้ไขปัญหาและความท้าทาย
ที่โลกก�ำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน การท�ำลายสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรม และสันติสุข เป้าหมายเหล่านี้
เชือ่ มต่อและสนับสนุนซึง่ กันและกัน เพือ่ ส่งเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง” โดย UN ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำ SDGs ให้สำ� เร็จภายในปี ค.ศ. 2030
SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ได้แก่

Good Health and Well-being
รับรองการมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ

Quality Education
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

Gender Equality
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ
พัฒนาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง

Clean Water and
Sanitation
รับรองการมีน�้ำใช้ การจัดการน�้ำ
และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

Affordable and
Clean Energy
รับรองการมีพลังงาน
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้
ยั่งยืน ทันสมัย

Decent Work and
Economic Growth
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน
การจ้างงานที่มีคุณค่า

Industry, Innovation
and Infrastructure
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม

Reduced Inequalities
ลดความเหลื่อมล�้ำ
ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

Sustainable Cities
and Communities
ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Responsible
Consumption and
Production
รับรองแผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

Climate Action
ด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

Life below Water
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Life on Land
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบกอย่างยั่งยืน

Peace and Justice
Strong Institutions
ส่งเสริมสังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Partnerships for the Goals
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.un.or.th
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Zero Hunger
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน

BOT MAGAZINE Wordbook

No Poverty
ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ
ทุกสถานที่

3

BOT MAGAZINE Special Scoop
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สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2561 จัดขึ้นภายใต้
หัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” เพื่อทบทวนบทบาทและแนวทางการดำ�เนินงานของธนาคารกลาง
ที่เหมาะสมสำ�หรับอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนพลวัตทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความท้าทายของ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ย้อนไปเมือ่ หลายพันปีทแี่ ล้ว บรรพบุรษุ ของเราแลกเปลีย่ นสิง่ ของ
กันโดยตรง จนกระทั่งเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนได้น�ำเปลือกหอย
มาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อนพัฒนาไปใช้เหรียญที่ผลิต
จากโลหะมีค่า เช่น เงิน ส�ำริด และทอง เงินในรูปแบบกระดาษถูกใช้
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน เครดิตการ์ดเกิดขึ้นเมื่อ 60 กว่าปี
ทีแ่ ล้ว และในวันนีห้ ลายท่านในทีน่ ใี้ ช้ Mobile Banking และพร้อมเพย์
ที่ ส ามารถโอนเงิ น หลั ก แสนหลั ก ล้ า นบาทให้ กั น ได้ ง ่ า ยในเวลา
ไม่กี่วินาที เช่นเดียวกัน การกู้ยืมเงินและการลงทุนที่เดิมเกิดขึ้น
เพียงระหว่างกลุม่ คนทีใ่ กล้ชดิ กันในรูปแบบทีเ่ รียบง่าย ได้พฒั นาเป็น
ตลาดการเงินระดับโลกทีม่ คี วามหลากหลายและซับซ้อนมากในปัจจุบนั
เราสามารถลงทุนในตราสารที่ออกในอีกซีกโลกหนึ่งโดยใช้เวลาเพียง
ไม่กี่วินาทีเช่นกัน
เมือ่ มองย้อนดูพฒั นาการของธุรกรรมการเงินจากอดีตถึงปัจจุบนั

ถือได้ว่าเรามาไกลมากในเรื่องของเงิน วิวัฒนาการดังกล่าวสะท้อน
ข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) นวัตกรรมทางการเงินไม่ใช่
สิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย และ (2) ระบบ
การเงินทีด่ มี บี ทบาทส�ำคัญยิง่ ในการช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำธุรกรรมระหว่างผู้คน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว
ได้ดีและคุณภาพชีวิตของคนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
วันนี้เราก็ก�ำลังอยู่ในอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในโลกการเงิน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก�ำลังพลิกโฉมเรื่องของ
เงินและระบบการเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนัก
เพราะโดยแก่นแท้แล้ว การเงินคือธุรกิจแห่งความไว้วางใจ (Trust)
ซึ่งความไว้วางใจเกิดจากการประมวลข้อมูลต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ทั้ง
ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ระบบการเงินจึงเปรียบเสมือน
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจ�ำนวนมากมาย

ขนาดใหญ่เสริมบริการทางการเงินต่อยอดจากธุรกิจเดิม และธุรกิจ
ฟินเทคที่สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้ จะท�ำให้บทบาทและ
ความส�ำคัญของตัวกลางทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ความสามารถในการเก็ บ และประมวลข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า จะพลิกโฉมรูปแบบ
บริ ก ารทางการเงิ น จากเดิ ม ที่ เ น้ น การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าตรฐาน
ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าแต่ละราย
หรือจาก Mass Production ไปสู่ Mass Customization การให้
บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายจะเป็นหัวใจของ
การแข่งขัน เมื่อต้นทุนของการให้บริการทางการเงินลดลง เราจะ
เห็นปริมาณธุรกรรมขนาดย่อยเพิ่มขึ้น โดยอาจไม่จ�ำเป็นต้องผ่าน
ตัวกลางทางการเงิน ธุรกรรมทางการเงินดิจทิ ลั จะกลายเป็นส่วนหนึง่
ของวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ พัฒนาการทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัย
ของข้อมูล กฎเกณฑ์กติกาด้านข้อมูล เช่น Data Portability หรือ
ความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลเมือ่ ได้รบั ความยินยอม
จะส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับการเชือ่ มโยงบริการของภาคการเงินกับธุรกิจอืน่ ๆ
ทุกวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าในภาคการเงินนั้น การบริหารความเสี่ยง
ด้านข้อมูลมีความส�ำคัญไม่น้อยกว่าการบริหารความเสี่ยงด้านอื่น ๆ

ส�ำหรับธนาคารกลาง กรอบการด�ำเนินงานแต่เดิมได้ถกู ออกแบบ
มาส�ำหรับโลกทีม่ ขี อบเขตและเส้นแบ่งทีช่ ดั เจน ไม่วา่ จะเป็นพรมแดน
ระหว่างประเทศ เส้นแบ่งระหว่างสถาบันการเงินแต่ละประเภท หรือ
เส้นแบ่งระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ การเปลีย่ นแปลง
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในโลกที่พรมแดนเลือนหายลงเรื่อย ๆ จึงน�ำมาสู่ความ
ท้าทายต่อธนาคารกลางในหลายมิติ ทั้งในด้านการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงินในภาวะทีเ่ หตุการณ์ทเี่ กิดในอีกซีกโลกหนึง่ สามารถ
ส่งผลกระทบมาสู่ตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราได้ทันที การก�ำหนด
ขอบเขตของการก� ำ กั บ ดู แ ลภาคการเงิ น ในโลกที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเงินแบ่งแยกกันได้ยากขึน้ และผูใ้ ห้บริการทางการเงินไม่ได้จำ� กัด
อยู่แต่เพียงสถาบันการเงินอย่างเดียว การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ภายใต้พลวัตเงินเฟ้อที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในตลาดโลกมากขึ้น และการ
สื่อสารของธนาคารกลางในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันและ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบและช่องทางที่ต่างไปจากเดิม

ฉบับที่ 5 ปี 2561

ธนาคารกลางต้องรู้ลึก มองไกล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

BOT MAGAZINE Special Scoop

เพื่อใช้ประเมินความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่
เหมาะสม เพือ่ จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ระหว่างบุคคล
ข้ามช่วงเวลา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ดังนั้น
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท�ำให้คนสามารถบริหารจัดการ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึน้ รวดเร็วขึน้ ในต้นทุนทีต่ ำ�่ ลง
ย่อมน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างความไว้วางใจและโลก
การเงินอย่างกว้างขวาง
หากมองในมุมที่กว้างขึ้นกว่าภาคการเงิน เราทราบกันดีว่า การ
ขาดข้อมูล หรือการมีข้อมูลไม่สมบูรณ์เป็นเหตุของความไม่รู้ ความ
ไม่เข้าใจ ซึ่งมักน�ำไปสู่ก�ำแพงหรือเส้นแบ่งระหว่างผู้คน ระหว่าง
วัฒนธรรม และระหว่างประเทศ พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ลดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล (Information Frictions) ส่งผลให้
เส้นแบ่งพรมแดนที่เคยมีอยู่ลดความส�ำคัญลง ในอย่างน้อย 3 มิติ
หลัก ได้แก่
(1) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ ทัง้ ด้านการค้าขายสินค้า
และบริการ และด้านตลาดเงินตลาดทุน ทุกวันนีเ้ ราสามารถซือ้ ขาย
สินค้าและบริการได้จากเกือบทุกประเทศทั่วโลก โดยไม่รู้จักทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายและไม่เคยเห็นสินค้าจริงมาก่อน ในแต่ละวัน มีเงิน
ไหลเข้าออกระหว่างประเทศจ�ำนวนมหาศาล จนอาจกล่าวได้ว่า
เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แบบเต็มตัว
(2) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างบริษทั ในกระบวนการผลิต เมือ่ ก่อน
สินค้าแต่ละชิน้ มักถูกผลิตภายในบริษทั เดียวตัง้ แต่ตน้ จนจบ ตัง้ แต่การ
ออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
จนถึงการท�ำการตลาด แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเอื้อให้เราสามารถซอยกระบวนการผลิตให้ย่อยลง และ
แบ่งแยกขัน้ ตอนการผลิตให้บริษทั ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะอยูห่ า่ งไกลกันหรือ
ต่างประเทศกันก็ยังได้ และ
(3) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเภทธุรกิจ จากเดิมทีธ่ รุ กิจแต่ละ
ประเภทจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทุกวันนีเ้ ราเห็นการผสมผสาน
ของธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกัน เช่น e-Commerce Platform ที่
ทั้งขายของ ปล่อยสินเชื่อ และเป็น Social Network ด้วย หรือธุรกิจ
โทรคมนาคมที่ทั้งผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ให้บริการเก็บข้อมูล ผลิตเกม
และเป็นช่องทางช�ำระเงินผ่าน e-Wallet
รู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและพรมแดนที่
เลือนรางลงนี้ก�ำลังเกิดขึ้นในภาคการเงินเช่นกัน ทุกวันนี้เราเริ่ม
เห็นการแบ่งแยกของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลายประเภทธุรกิจ
ย่อย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การโอนเงิน หรือการกู้ยืมเงิน โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในปั จ จุ บั น มี ทั้ ง บริ ษั ท โทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงบริการที่หลากหลายเข้าด้วยกันบนพื้นฐานของเครือข่าย
โทรคมนาคมทีก่ ว้างขวาง บริษทั e-Commerce โดยอาศัยฐานลูกค้า
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ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังพลิกโฉมภาคการเงิน
อยู่ในขณะนี้ หลายท่านไม่เพียงแต่ตั้งค�ำถามว่า ในอนาคตธนาคาร
พาณิชย์จะด�ำรงอยูต่ อ่ ไปหรือไม่ แต่ยงั ตัง้ ค�ำถามด้วยว่าธนาคารกลาง
เองนัน้ จะยังจ�ำเป็นหรือไม่ ผมเชือ่ ว่า ในโลกทีภ่ มู ทิ ศั น์ทางเศรษฐกิจ
และการเงินเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น บทบาทของ
ผู้ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินของประเทศยิ่งทวีความส�ำคัญมากขึ้น
ระบบการเงินของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่นว่าเงินที่เราถืออยู่นั้นจะมีค่าและปลอดภัย ความไว้วางใจนี้
เป็นผลของกฎเกณฑ์กติกาที่รอบคอบรัดกุมและการด�ำเนินนโยบาย
การเงินที่ยึดมั่นผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นที่ตั้ง อาจจะกล่าวได้ว่า
ธนาคารกลางเป็นนวัตกรรมเชิงสถาบันทีพ่ ฒั นาขึน้ มาเพือ่ รักษาความ
ไว้วางใจให้ระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้ ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา ธนาคารกลางจะยิ่งมีความส�ำคัญ
ในฐานะองค์กรหลักของประเทศที่มีเป้าหมายหลักในการรักษา
เสถียรภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับระบบ
เศรษฐกิจการเงินโดยรวม
ส่ ว นวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาตามยุ ค สมั ย
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลักการส�ำคัญ คือ ต้องมีกรอบการ
ด�ำเนินงานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้อย่างคล่องตัว ธนาคารกลางต้องรู้ลึก มองไกล และ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ธนาคารกลางจ�ำเป็นต้องพัฒนา
กรอบความคิดและเครือ่ งมือทางนโยบายอยูเ่ สมอเพือ่ ให้สามารถรับมือ
กับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน และจะต้องรักษาสมดุลให้
เหมาะสมระหว่างการพัฒนาเรื่องของโลกใหม่ที่วิ่งไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็วกับเรื่องของโลกเก่าที่คนจ�ำนวนมากยังอาจปรับตัวไม่ทัน
ในด้านการด�ำเนินนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับ
ต�่ำในช่วงที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ทัว่ โลก ส่วนหนึง่ เป็นผลจากกระแสโลกาภิวตั น์ รวมทัง้ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทกี่ ดดันต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ และส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น ในสภาวะที่ พ ลวั ต เงิ น เฟ้ อ ก�ำ ลั ง
ปรับเปลี่ยนและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้น การมุ่ง
บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อต้องตระหนักถึงขีดจ�ำกัดของเครื่องมือในการ
ส่งผ่านนโยบาย และผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน
ด้านเสถียรภาพการเงิน นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะท�ำให้เรา
สามารถด�ำเนินนโยบายโดยค�ำนึงถึงสมดุลของเศรษฐกิจในหลาย ๆ
ด้าน เราต้องตระหนักว่า การดูแลเงินเฟ้อเป็นเพียงทางผ่านที่จะ
น�ำไปสูเ่ ป้าหมายหลักทีส่ ำ� คัญกว่า นัน่ คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย ดังนั้น การ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องดูแลควบคู่
ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะ
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ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน
ในยุคปัจจุบันที่ความสนใจของผู้คนสั้นลง ความสามารถใน
การอดทนรอคอยผลในระยะยาวลดลงไปเรื่อย ๆ และมักให้ความ
ส�ำคัญกับประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าผลข้างเคียงและความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการ
เป็นผูด้ แู ลรักษาเสถียรภาพในระยะยาวยิง่ มีความส�ำคัญมากขึน้ และ
ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายมากขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันและ
ความต้องการในช่วงเวลาสั้น ๆ ความเป็นอิสระในการด�ำเนินงาน
จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ธนาคารกลางสามารถยืนหยัดดูแลรักษาเสถียรภาพและ
ความมัน่ คงของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างมัน่ คง ซึง่ ความเป็นอิสระ
ของธนาคารกลางนี้ ด�ำรงอยูไ่ ด้กต็ อ่ เมือ่ ธนาคารกลางมีความรับผิดชอบ
และความโปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งใน
ท้ายที่สุดแล้ว ความชอบธรรมของการได้รับความเป็นอิสระในการ
ด�ำเนินงานนี้ ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ตามพันธกิจของธนาคารกลางในการดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินในระยะยาวนั่นเอง
ท่านอดีตผูว้ า่ การ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ได้เคยกล่าวไว้วา่ “เป้าหมาย
การด�ำเนินนโยบายการเงินในความรับผิดชอบของธนาคารกลางนั้น
คือ ส่งเสริมให้การด�ำเนินเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยดี มีการ
พัฒนา และรักษาเสถียรภาพให้คไู่ ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ในโลก
ทีก่ ำ� ลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บทบาทส�ำคัญอีกด้านหนึง่ ของธนาคารกลาง
คือ บทบาทด้านการพัฒนา ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ด�ำเนินการในหลายเรื่องที่ส�ำคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับระบบ
การเงินไทย เราได้รว่ มกันพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของการช�ำระเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ะเป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของระบบการเงิ น ของ
ประเทศในโลกยุคใหม่ เราได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
ให้ประชาชน ส่งเสริมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และการให้บริการ
ทางการเงินอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมทัง้ ได้ปรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
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รับมือกับเรื่องใหม่ ๆ จนลืมปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมหลายเรื่องที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค
ที่บั่นทอนศักยภาพและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
แม้พฒั นาการทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้เส้นแบ่งพรมแดนเลือนราง
ลงไปเรื่อย ๆ ในหลายมิติตามที่ผมได้กล่าวข้างต้น แต่ในเรื่องของ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวแล้ว เส้นแบ่งพรมแดนของประเทศ
ยังคงชัดเจนและไม่เสื่อมคลาย เพราะท้ายที่สุดแล้ว การพัฒนา
เศรษฐกิจต้องเกิดขึน้ จากภายในประเทศ จากภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และความรับผิดชอบ จากภาคเอกชนที่ตื่นตัวและเข้มแข็ง และจาก
ประชาชนที่มีทักษะความรู้และวินัย ที่ส�ำคัญ พรมแดนของประเทศ
ยังคงเป็นเส้นแบ่งทีม่ ดั ตัวเราในยามทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจ ความเสียหาย
และภาระของการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน จะตก
อยูก่ บั รัฐบาลและประชาชนในประเทศเสมอ ดังที่ Mervyn King อดีต
ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Banks are global
in life, but national in death” หรือ “ธนาคารใช้ชีวิตในระดับโลก
แต่ตายภายในประเทศ” วิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ ราอาจจะเผชิญในอนาคต
อาจเกิดได้จากหลายภาคเศรษฐกิจและหลายสาเหตุ ไม่ใช่จากภาค
การเงินเท่านั้น ดังนั้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย
เราต้องทลายก�ำแพงภายในที่ปิดกั้นการร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เราต้องทลายก�ำแพงที่ปิดกั้นการ
เข้าถึงโอกาสและความก้าวหน้าของผูค้ น เราต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งระยะยาว
มากกว่าเรือ่ งเฉพาะหน้า และทีส่ ำ� คัญ เราต้องทลายก�ำแพงทีป่ ดิ กัน้
ความคิดและทัศนคติที่ตีกรอบการท�ำงานของเราในแบบเดิม ๆ
เพียงเพราะเป็นกรอบที่เราคุ้นชินหรือได้ปฏิบัติกันมาช้านาน
นักปราชญ์ชาวกรีกท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “No man ever
steps into the same river twice” หรือ “ไม่มีใครเคยเหยียบ
ลงไปซ�ำ้ ในแม่นำ�้ สายเดิม” เพราะสายน�ำ้ ไม่เคยหยุดทีจ่ ะไหล ดังโลกที่
ไม่เคยหยุดนิ่ง แม่น�้ำก็ยังคงเป็นแม่น�้ำ กระแสของการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรมยังเกิดขึ้นโดยต่อเนื่องตลอดเวลา ธนาคารกลางใน
ฐานะผูด้ แู ลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จะต้องเป็น
เสาหลักที่มองไกล ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศสืบไป
ในวาระครบรอบ 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงถือเป็น
โอกาสอั น ดี ที่ ง านสั ม มนาวิ ช าการในปี นี้ จ ะได้ ม องย้ อ นกลั บ ไป
ศึ ก ษาบทเรี ย นและวิ วั ฒ นาการของระบบการเงิ น และบทบาท
ของธนาคารกลางจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมองไป
ข้างหน้าถึงความท้าทายที่ก�ำลังเกิดขึ้น เพื่อทบทวนบทบาทและ
แนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารกลางที่เหมาะสมส�ำหรับอนาคต
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และขั้นตอนการท�ำงานให้สอดคล้องและเท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนไป
อาทิ การปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านการก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงิน การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน และ Digital
Banking เพือ่ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดต้นทุนของสถาบัน
การเงินและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการแข่งขัน และสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชนอย่างทั่วถึง
การด�ำเนินงานเหล่านี้สะท้อนบทบาทที่ส�ำคัญของภาครัฐ ที่เป็น
ทั้งผู้ก�ำกับดูแลและผู้สนับสนุนการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
กฎกติกาทีช่ ดั เจน โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลง
ที่จะท�ำให้ภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสและกล้าที่จะลงทุนสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้การ
พัฒนาเกิดขึ้นได้เร็ว การสร้างมาตรฐานกลาง เพื่อรองรับการ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และการท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่างภาครัฐและเอกชนบนพื้นฐานของความเข้าใจในศักยภาพ
และความเสี่ยงของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นยิ่ง โดยกฎเกณฑ์
ต่ า ง ๆ ต้ อ งยื ด หยุ ่ น เพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
นวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ในบริบทของภาคการเงินที่จะ
มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว การก�ำกับดูแลอาจต้องเปลี่ยนจากการก�ำกับดูแลตาม
ประเภทของผู้ให้บริการ ไปเป็นการก�ำกับดูแลตามลักษณะของ
กิ จ กรรมทางการเงิ น เพื่ อ สอดรั บ กั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป
ทีส่ ำ� คัญ เราต้องตระหนักว่า การส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนา
จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดส�ำหรับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ในระยะยาว เพราะหากกระบวนการสร้างนวัตกรรมของเราไม่เข้มแข็ง
แล้ว ระบบเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาไม่ทนั โลกทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ
จะลดลง รายได้จะขยายตัวในอัตราทีต่ ำ�่ ลงเรือ่ ย ๆ น�ำไปสูป่ ญั หาหนีเ้ สีย
และสร้ า งผลลบต่ อ เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และระบบการเงิ น
ของประเทศในระยะยาวได้ ในประเด็นนี้ เสถียรภาพและความ
มั่นคงของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่เหนือขีดความสามารถของ
ธนาคารกลางหรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ ตามล�ำพัง แต่จำ� เป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือ่ วางรากฐานทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ประเทศ
เริม่ ต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทีน่ บั วันจะฉุดรัง้ เศรษฐกิจไทย
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ไม่วา่ จะเป็น ระบบการศึกษาทีย่ งั ไม่สอดรับกับความ
ต้องการของโลกยุคใหม่ ทักษะแรงงานที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ที่ควร ผลิตภาพของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับต�่ำ กฎระเบียบที่
ล้าสมัยและบั่นทอนประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ การรับมือ
กับการเข้าสู่สังคมสูงวัย และภาระการคลังที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หรือความเหลื่อมล�้ำในโอกาสและรายได้ที่ทวีสูงขึ้น ปัญหาเชิง
โครงสร้างเหล่านีส้ ะสมมานาน ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและกระจายในวงกว้าง เราต้องไม่มงุ่ แต่จะ
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การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เติบโต
แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ การพัฒนาทีผ่ า่ นมานี้ ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบเชิงลบในหลายมิติ เช่น ความเสียหายต่อทรัพยากร
ทางธรรมชาติ จากการตัดไม้ทำ� ลายป่า หรือการใช้พลาสติกจ�ำนวนมหาศาลในภาคอุตสาหกรรมจนก่อให้เกิดมลพิษ
ทางทะเลจากขยะพลาสติก ตลอดจนปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคม และปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปัญหา
เหล่านีอ้ าจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งจนอาจลุกลามไปถึงการฟ้องร้องทางกฎหมาย และท้ายสุดจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยประเด็นปัญหาและผลกระทบในมิติต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น
ทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนและประชาชนได้
หันมาให้ความสนใจและมีความคาดหวังให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้
ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) ทีเ่ น้นการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่า
การเติบโตแบบก้าวกระโดดในเชิงปริมาณ และค�ำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาวและประโยชน์ โ ดยรวมต่ อ สาธารณชน โดยจะเห็ น
ได้วา่ ปัจจุบนั มุมมองของนักลงทุนได้เปลีย่ นไป การพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนในด้านต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับผลประกอบการในระยะยาว
มากกว่าระยะสั้น ทั้งนี้ ความสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังกล่าวมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ จนก่อให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กร
ต่าง ๆ เพื่อการจัดตั้งเครือข่ายในเรื่องนี้ โดยมีสมาชิกจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล�้ำ รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่า งไรก็ตาม ปัญหาที่เ กิด ขึ้น นั้น ไม่สามารถแก้ไ ขได้ด ้ ว ย
กลุ่มใด หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยภาคเอกชนจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาในเรือ่ งนี้ เนือ่ งจากมีความพร้อมและมี
ศักยภาพ นอกจากนี้ ด้วยมาตรฐานการก�ำกับดูแลของภาครัฐทีเ่ ข้มงวด
ความคาดหวังของภาคประชาชนทีม่ ากขึน้ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ทีก่ า้ วหน้า จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน
ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการตามแนวคิดนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาค
สถาบันการเงินในฐานะที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบ
เศรษฐกิจ อาจถูกคาดหวังจากสังคมเป็นพิเศษในการปรับเปลี่ยน
บทบาทและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานเพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว
จึงน�ำไปสูแ่ นวคิดการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable Banking)
ที่มุ่งเน้นการปรับแนวคิดและกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนช่วยผลักดันและจูงใจให้ภาคส่วนอื่น ๆ มีการด�ำเนินการ
ในทิศทางที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นหลายประเทศได้ มี ก าร
ด�ำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ สมาคมธนาคาร
ในสิงคโปร์ (The Association of Banks in Singapore: ABS) ได้ออก
ABS Guidelines on Responsible Financing เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถาบันการเงิน
และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ออกตราสารหนี้
สีเขียว (Sovereign Green Bond) และน�ำออกขายทั่วโลก เพื่อระดม
ทุนส�ำหรับโครงการของรัฐบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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แนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในต่างประเทศ
แนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม
ในปี 2007 โดย International Finance Corporation (IFC) ซึ่ง
เป็นองค์กรลูกของ World Bank ได้ให้ค�ำนิยาม “การธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน” ว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ (1)
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินและลูกค้า (2) โครงการ
ต้องมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (3) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
และ (4) ความยั่งยืนของสังคม กล่าวคือ ภายใต้แนวคิดนี้ ธนาคาร
สามารถด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแล
ความเท่าเทียมกันทางสังคม และมีธรรมาภิบาลทีด่ ไี ปพร้อม ๆ กันได้
นอกจากค�ำนิยามทีเ่ ป็นมาตรฐานในระดับสากล ยังมีการผลักดัน
ผ่านกลไกตลาดทุน โดยการจัดอันดับบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึง
ถึงความยั่งยืน (Sustainability) ในแต่ละภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการ
ธนาคารด้วย เช่น Dow Jones Sustainable Index (DJSI) ซึ่งเป็น
ดัชนีหลักทรัพย์ในการจัดอันดับบริษทั ทีส่ ามารถน�ำแนวคิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินการและก่อให้เกิดเป็นโครงการ
หรือผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถจับต้องได้ นอกจากนี้ DJSI ยังได้มกี ารจัดอันดับ
ประเทศทีม่ คี วามยัง่ ยืนทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อีกด้วย ซึ่งช่วยผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญและด�ำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องนี้
ทั้งนี้ ในหลายประเทศได้มีการด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ องค์กร Oxford Committee for
Famine Relief (OXFAM) มีการริเริม่ การออกแนวปฏิบตั ิ Fair Finance
Guide ทีก่ ำ� หนดให้สถาบันการเงินให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน

บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศไทย
การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ ธนาคารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ให้
ประสบความส� ำ เร็ จ ต้ อ งอาศั ย วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ น้ น การ
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น
โดยมี ก ารด� ำ เนิ น งานและประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งส� ำ นึ ก และมี ส ่ ว น
ช่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี ซึง่ สถาบันการเงินในไทยบางแห่งได้มกี ารด�ำเนินการ
รวมทั้งได้ส่งต่อการด�ำเนินการในเรื่องนี้ออกไปยังภายนอกบ้างแล้ว
ตัวอย่างเช่น
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• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มีกระบวนการพิจารณา
สิ น เชื่ อ แก่ ธุ ร กิ จ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยอ้ า งอิ ง
ข้อก�ำหนดบางส่วนแนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น Equator
Principle เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปล่อยสินเชื่อ และผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร นอกจากนี้
ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการปล่อยสินเชือ่ ให้กบั โครงการทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน เช่น สินเชื่อพลังงานสะอาด ซึ่ง
เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
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กิจกรรมจากโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ที่ ธปท. จัดขึ้น
เพื่อประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ที่ ธปท. จัดขึ้น

• ด้านสังคม (Social) ให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของลูกค้า (Financial Inclusion) โดยเฉพาะลูกค้าฐานราก
หรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ประกอบกับการให้ความรู้ทางการเงิน
(Financial Literacy) แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวินัยทาง
การเงินทีด่ ี และให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมาะสมต่อการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับความต้องการและความสามารถ
ลูกค้า การด�ำเนินการในลักษณะนี้จะส่งผลให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่
ที่ดี สามารถสะสมความมั่งคั่งหรือขยายกิจการได้อย่างมั่นคง ใน
ท้ายที่สุด จะส่งผลที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชน และลดการเกิดหนีเ้ สียแก่ธนาคาร ซึง่ จะช่วยสนับสนุน
การเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในระยะยาว
• ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ส่งเสริมการด�ำเนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งภายในองค์กรของสถาบันการเงินเอง
และการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน การด�ำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านชื่อเสียงจากการ
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นช่องทางการท�ำธุรกรรมของผู้ที่ทุจริตหรือ
คอร์รัปชันแล้ว ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่
สถาบันการเงินด้วย
แม้ในปัจจุบนั สถาบันการเงินในไทยได้ดำ� เนินการภายใต้แนวคิด
การธนาคารเพื่อความยั่งยืนไปบ้างแล้ว แต่ด้วยศักยภาพและความ
พร้อมของสถาบันการเงิน สังคมภายนอกจึงมีความคาดหวังให้
สถาบันการเงินด�ำเนินการในเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน สามารถมีบทบาท
ส่งเสริมผลักดันให้สถาบันการเงินในไทยมีความตระหนักและด�ำเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น จึงได้ก�ำหนดเป็นหนึ่งในทิศทาง
ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ ธปท. โดยเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ธปท. ได้จัดงาน Bangkok

Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการธนาคารเพื่อความ
ยั่งยืน เพื่อน�ำไปผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นแนวนโยบายหรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และปลูกฝังในการด�ำเนินงาน
และวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันแบบง่าย ๆ
ว่า “Tone from the Top” ทั้งนี้ ระดับการด�ำเนินงานของสถาบัน
การเงินอาจวัดได้จากระดับการน�ำแนวคิดดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนวิถี
การด�ำเนินงานภายในองค์กรและการส่งผ่านการด�ำเนินการดังกล่าว
ไปยังภายนอก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีใ่ ห้แก่ลกู ค้าและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการด�ำเนินการใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง ตัวอย่างงานศึกษาวิจัย 2 ฉบับ คือ เรื่อง “The
Changing Environment of Banks” ของ Marcel H.A. Jeucken and
Jan Jaap Bouma, (ปี 1999) และเรื่อง “Banking as a Vehicle for
Socio-economic Development and Change: Case Studies of
Socially Responsible and Green Banks” ของ Dr. Katrin Kaeufer
(ปี 2010) ได้ก�ำหนดระดับการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินในเรื่อง
การธนาคารเพื่อความยั่งยืนไว้ ดังนี้

ระดับที่ 1 Unfocused Corporate Activities: สถาบันการเงิน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ธุรกิจหลักของสถาบันการเงิน

ระดับที่ 2 Preventative Banking: สถาบันการเงินเริ่มมีการน�ำ
เอาหลั ก การด้ า นการธนาคารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น มาปรั บ ใช้ กั บ
กระบวนการภายในของสถาบันการเงิน เช่น มีการบริหารจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม มีการประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ระดับที่ 2 Isolated Business Projects or Business Practices: สถาบัน
การเงินมีการพัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้คำ� นึงถึงประเด็นด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้สาธารณชนมีมมุ มองต่อสถาบันการเงิน
ทีด่ ขี นึ้ แต่ยงั คงเป็นส่วนน้อย และแยกจากธุรกิจหลักของสถาบันการเงิน

ระดับที่ 3 Offensive Banking: สถาบันการเงินใช้กลยุทธ์เชิงรุก
ในการท�ำการตลาดและหาลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดตั้งกองทุนส�ำหรับลงทุน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 3 Systemic Business Practices: สถาบันการเงินได้ผนวก
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาในทุกกิจกรรม และ
กระบวนการท�ำงานและผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ของสถาบันการเงิน โดย
มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการด�ำเนินการในเรื่องนี้

ระดับที่ 4 Sustainable Banking: สถาบันการเงินมีหลักการในการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวสูงสุด ไม่ใช่
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินในระยะสั้นสูงสุด โดยผู้ถือหุ้น
ของสถาบันการเงินต่างมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

ระดับที่ 4 Strategic Ecosystem Innovation:
สถาบันการเงินมีกลยุทธ์ที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
นอกเหนือจากลูกค้า เช่น การสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิด
ระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับแรงผลักดัน
จากภายนอก (เช่น นักลงทุน ผู้ก�ำกับดูแล)
ระดับที่ 5 Intentional (Purpose-driven) Ecosystem Innovation:
สถาบั น การเงิ น มี จุ ด มุ ่ ง หมายที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันการเงินในไทยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในระดับ
ที่ 2 - 3 คือ เริ่มมีการน�ำเอาหลักการด้านการธนาคารเพื่อความ
ยัง่ ยืนมาปรับใช้กบั กระบวนการภายในของสถาบันการเงิน หรือมีการ
พัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ค�ำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หากสถาบันการเงินสามารถยกระดับหรือมี
บทบาทช่วยส่งต่อการด�ำเนินการที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ก็จะเป็นแรงผลักดัน
ที่ส�ำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
สถาบันการเงินที่มีการด�ำเนินการภายใต้แนวคิด “การธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน” ได้อย่างดีและเป็นรูปธรรม จะช่วยให้ภาคธุรกิจ
เข้มแข็งเติบโตอย่างมัน่ คงภายใต้ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจทีเ่ กือ้ กูลกัน
และทีส่ ำ� คัญจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุม่ ต่าง ๆ เช่น นักลงทุน ชุมชนโดยรอบ และองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อันจะช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สั ง คม และธรรมาภิ บ าล อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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ระดับที่ 1 Defensive Banking: สถาบันการเงินยังไม่มคี วามตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน เนือ่ งจากอาจจะท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน

BOT MAGAZINE Cover Story

“The Changing Environment of Banks”

“Banking as a Vehicle for Socio-economic
Development and Change: Case Studies
of Socially Responsible and Green Banks”
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BOT MAGAZINE Conversation with the Governor
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ผู้อ�ำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา ได้สง่ ผลให้เศรษฐกิจเติบโตและเกิดความเจริญในหลายด้าน แต่การพัฒนา
ที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั่วโลกจึงตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
ตระหนักดีวา่ สถาบันการเงินเป็นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ ควรมีบทบาทในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ประเทศสูค่ วามยัง่ ยืน จึงได้พยายามส่งเสริมและผลักดันสถาบันการเงินไทยให้ตระหนักถึงหลักการของการด�ำเนิน
“ธุรกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งระบบสถาบันการเงินและสังคมไทยในระยะยาว
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณเพ็ญศรี
สุธรี ศานต์ ผูอ้ ำ� นวยการสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย มาร่วมพูดคุย
ในเรื่ อ งความยั่ ง ยื น กั บ ภาคธุ ร กิ จ กั บ ดร.วิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. พร้อมทัง้ ฉายภาพพัฒนาการของแนวคิดเรือ่ งการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการเงินของไทย  

ภาคธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณเพ็ญศรี : เมือ่ พูดถึงความยัง่ ยืน คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่า

เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ เกีย่ วกับภาคธุรกิจ ไม่ทราบว่าท่านผูว้ า่ การ มีความเห็น
เกี่ยวกับภาคธุรกิจกับความยั่งยืนอย่างไร?
ผูว้ า่ การวิรไท : ช่วงหลังนี้ เราได้ยนิ เรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ฉะนั้น ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลัก
ความยั่งยืนและการปฏิบัติดีต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบธุรกิจ ธุรกิจไหนตระหนักเรื่องนี้และปรับตัวได้ก่อน ก็จะ
ได้เปรียบและกลายเป็น “ผูน้ ำ� ” ในการก�ำหนดมาตรฐานใหม่ ส่วนธุรกิจ
ที่ยังท�ำแบบเดิม ๆ ไม่สนใจประเด็นเหล่านี้ เมื่อถึงเวลาที่กฎเกณฑ์
หรือพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ น ก็จะตกอยูใ่ นฝ่ายตัง้ รับเป็นความเสีย่ ง
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต

ธุรกิจชนะ สังคมก็วัฒนา
คุณเพ็ญศรี : เมื่อพูดถึงการท�ำธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความยั่งยืน
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หลายคนคิดว่าอาจจะท�ำให้ตน้ ทุนในการท�ำธุรกิจเพิม่ ขึน้ ท่านผูว้ า่ การ
มีความเห็นอย่างไร? มันจะคุ้มกันไหม?
ผู้ว่าการวิรไท : ผมมองกลับกัน คือถ้าธุรกิจไม่ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องความยั่งยืน ธุรกิจจะมีต้นทุนแฝงที่ต้องเผชิญ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัด ย้อนไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง สาเหตุสำ� คัญมาจากปัญหาความเหลือ่ มล�ำ 
้
การที่ เ ราไม่ ไ ด้ ม องปั ญ หาของประชาชนในภาพใหญ่ ในที่ สุ ด
ความเหลื่อมล�้ำก็กลายมาเป็นปัญหาการเมืองเป็นอุปสรรคของ
การท�ำธุรกิจ และเป็นต้นทุนในการท�ำธุรกิจ เพราะพอมีการชุมนุม
ประท้วง ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ กระทบกับรายได้จาก
การท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจหลายประเภท
หยุดชะงัก พนักงานไม่สามารถมาท�ำงานได้ เกิดต้นทุนกับทุกคน
ดังนั้น ความยั่งยืนจึงต้องเริ่มจากการมองไกล มองให้ยาว และ
มองอย่างเข้าใจองค์รวมว่า ทุกอย่างที่เราท�ำเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ
ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งถ้าเรามองไกล ก็จะเห็นว่ากิจกรรม
เรือ่ งความยัง่ ยืนทีเ่ ราอาจคิดว่าเป็นต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ในวันนี้ ถ้าไม่บริหาร
จัดการให้ดี ไม่รบี แก้ไข ก็จะกลายเป็นต้นทุนของเราในอนาคต ไม่วา่
ต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนแฝง
การที่ภาคธุรกิจค�ำนึงถึงความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำ
ธุรกิจด้วย ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ส�ำหรับประเทศไทย
เรือ่ งนีอ้ าจยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น แต่ในระบบการเงินโลกจะมีการจัดสรร
เงินทุนผ่านกองทุน ซึ่งก�ำหนดให้ลงทุนได้เฉพาะในบริษัทที่ใส่ใจ
เรื่องความยั่งยืน จนน�ำไปสู่การออกกฎให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
หลายแห่ง ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ำธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมด้วย   ซึง่ แนวทางนีจ้ ะออกมาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ นอกจากนี้
ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเริ่มมีผลกับบริษัทไทยบ้างแล้ว คือ
การหาผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่เข้ามาร่วมงานกับองค์กร คนเหล่านีไ้ ม่ได้ดแู ค่
ผลตอบแทน แต่จะดูด้วยว่าวิธีการท�ำธุรกิจของบริษัทส่งผลต่อสังคม
อย่างไร ผู้บริหารรุ่นใหม่นิยมเลือกท�ำงานกับบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
กับสังคม และสอดคล้องกับหลักการเรื่องความยั่งยืน
เรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมของภาคธุรกิจมาไกลมากกว่าแค่
เรือ่ ง CSR หรือการท�ำการกุศลมาก หากแต่ตอ้ งอยูใ่ นวิถีการท�ำธุรกิจ
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บ่อยขึ้น สหประชาชาติ (UN) ก็ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทุกประเทศได้ตกลง
ร่ ว มกั น ที่ จ ะน� ำ ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นมานานแล้ว   ผมคิดว่า
คนไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงงาน
เป็นตัวอย่างในหลายมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ถ้าดูหลักคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ จะ
หมายถึงการพัฒนาทีต่ อ้ งไม่ไปก้าวล่วงทรัพยากรและความอยูด่ กี นิ ดี
ของคนรุ่นต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
เป็นการพัฒนาทีม่ องไกล ไม่เบียดเบียนคนรุน่ ต่อไป ซึง่ ตรงกับ “หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน
ให้คนไทยมาหลายสิบปีแล้ว หัวใจส�ำคัญ คือ การพัฒนาหรือการใช้
ชีวิตบนหลักของความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และการมี
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี ทัง้ หมดนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีไ่ ม่ไปเบียดเบียนคนอืน่
โดยเฉพาะคนรุ่นต่อไป รวมถึงการไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ส�ำคัญมากในปัจจุบัน เพราะ
โลกก�ำลังเผชิญการเปลีย่ นแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน
และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการ
พัฒนาทีค่ ำ� นึงแค่ผลตอบแทนระยะสัน้ โดยไม่คำ� นึงถึงผลในระยะยาว
เหตุผลที่ภาคธุรกิจต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็เพราะ
ภาคธุรกิจเป็นกลไกส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ และปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผลข้างเคียงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ส่วนหนึง่ มาจากการประกอบธุรกิจ ภาคธุรกิจ
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืน ขณะที่อีกด้านหนึ่ง
การแก้ปัญหาที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยทุน ทรัพยากร
ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการ ซึ่งภาคธุรกิจมีศักยภาพสูง
มีกลุ่มคนที่มีความพร้อมและเก่งกว่าบุคลากรในภาคอื่นของสังคม  
แต่เดิมเมื่อพูดถึงภาคธุรกิจกับเรื่องสังคม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ซึ่งมักออกมาในรูปของการบริจาคหรือการกุศล ขณะที่การ
ด�ำเนินธุรกิจยังสร้างผลข้างเคียงให้กับสังคมตามเดิม การท�ำ  CSR
ถือเป็นจุดเริม่ ต้น สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่า คือ การน�ำหลักคิดเรือ่ งการปฏิบตั ดิ ี
ต่อสังคมเข้ามาอยู่ในวิถีของการท�ำธุรกิจ อยู่ใน DNA และอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กร
ในทางกลับกัน ถ้าภาคธุรกิจไม่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ จะเป็น
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Risk) และความเสี่ยง
ในการปฏิบตั กิ ารขององค์กร (Operational Risk) เพราะในโลกปัจจุบนั
ทีค่ นตืน่ ตัวกันมากในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐานการท�ำ
ธุรกิจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความคาดหวังของลูกค้าและสังคม ไม่ใช่
ภาคธุรกิจจะสนใจแค่มาตรฐานตามเกณฑ์หรือกฎหมาย การได้รับ
การยอมรับจากสังคมเป็นเหมือนใบอนุญาตในการท�ำธุรกิจ (License
to Operate) ในโลกยุคใหม่ ใบอนุญาตนีไ้ ม่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐ
แต่มาจากการยอมรับของสังคม
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วัฒนธรรม และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติตั้งอยู่บนหลักการความยั่งยืน ซึ่งถ้าคิดแบบนี้ได้ ก็จะไม่มองว่า
นี่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นเรื่องที่ต้องท�ำตามกฎหมายเท่านั้น แต่
เป็นการ “ชนะไปด้วยกัน (Win-Win)” นัน่ คือ ธุรกิจก็จะชนะ สังคมก็
วัฒนา อันเป็นหัวใจของ “การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”  

ธปท. กับการขับเคลื่อนการธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน
คุณเพ็ญศรี : ตอนนี้อีกค�ำที่พูดกันเยอะคือ “Responsible
Business” ธปท. ในฐานะธนาคารกลางที่ก�ำกับดูแลภาคการธนาคาร
มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร?
ผูว้ า่ การวิรไท : เราตระหนักว่าสถาบันการเงินในประเทศไทย
อาจยังไม่คนุ้ กับหลักคิดเรือ่ งความยัง่ ยืนมากนัก และอาจจะยังไม่ได้
น�ำเรือ่ งนีม้ าใช้ในการท�ำธุรกิจ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ธปท. จัดงาน
“การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน (Bangkok Sustainable Banking)” ขึน้
เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ในโลกทีม่ าตรฐานการท�ำธุรกิจตลอดจน
กฎเกณฑ์กติกาของสังคมจะปรับสูงขึน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันการเงิน
จะต้องน�ำเรื่องความยั่งยืนเข้ามาอยู่ในหลักคิด วิธีการท�ำงาน และ
หลักการบริหารความเสี่ยง
ทีผ่ า่ นมา มีโครงการทีข่ อสินเชือ่ ขนาดใหญ่หลายโครงการด�ำเนินการ
โดยละเลย ไม่คำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม พอเริม่ ก่อสร้างหรือเริม่ ด�ำเนินการ
ก็เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดก็ต้องหยุด ไม่ว่าจะ
หยุ ด โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เพราะประชาชนที่ อ ยู ่ ร อบข้ า ง
ไม่ประสงค์ให้ดำ� เนินงานต่อ กลายเป็นความเสีย่ งด้านสินเชือ่ กลับมา
กระทบสถาบันการเงิน ซึง่ จริง ๆ แล้ว ธนาคารพาณิชย์ในฐานะเป็น
ผู้จัดสรรเงินทุน มีบทบาทที่สามารถจะก�ำหนดมาตรฐานที่ควรจะ
เป็นในการท�ำธุรกิจของผู้กู้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้
สถาบันการเงินชั้นน�ำของโลกหลายแห่งถึงกับจ้างวิศวกรสิ่งแวดล้อม
มาก�ำหนดมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการใหญ่ ๆ ทีม่ าขอกู้
และท�ำงานร่วมกับลูกหนี้เพื่อปิดความเสี่ยงตรงนี้ นี่เป็นตัวอย่างที่

ชัดเจนว่า ธนาคารพาณิชย์สามารถมีบทบาทที่จะช่วยให้ธุรกิจของ
ลูกหนี้ดีขึ้นได้ ขณะที่ความเสี่ยงทางธุรกิจของธนาคารก็ลดลง และ
สังคมก็ดีขึ้นด้วย
ส�ำหรับการก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการท�ำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
(Responsible Business) ให้กับธนาคารพาณิชย์นั้น ธปท. เริ่มจาก
เรื่องที่เป็นปัญหาสะสมมานาน และเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างตกผลึก
ทางความคิด เช่น การปล่อยกู้ด้วยความรับผิดชอบ “Responsible
Lending” ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นของ
ประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง คนไทยเป็นหนีเ้ ร็วตัง้ แต่อายุไม่มาก และ
แม้จะใกล้เกษียณอายุก็ยังมีหนี้สูง ขณะที่อัตราการเป็นหนี้เสีย (NPL)
ก็สงู ด้วย เรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาความยัง่ ยืนในระดับครัวเรือน ซึง่ กระทบกับ
ความยั่งยืนของสังคมไทยในระยะยาว ธปท. จึงได้หารือกับธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อทบทวนเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อ
บัตรเครดิตใหม่ ให้มีความระมัดระวังและมีความโปร่งใสมากขึ้น
นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำแนวทางการขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองและการดูแลอย่าง
เหมาะสม (Market Conduct) ควบคูก่ บั การสร้างความรูแ้ ละการวางแผน
ทางการเงินที่ถูกต้องแก่ประชาชน (Financial Literacy)
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาคมธนาคารไทยเห็นความส�ำคัญใน
เรื่องเหล่านี้ และได้ร่วมมือกับ ธปท. ในหลายโครงการ เช่น การแก้
ปัญหาหนี้ครัวเรือน อันเป็นเหตุผลส�ำคัญเรื่องหนึ่งที่น�ำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ  ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้ง “คลินิก
แก้หนี้” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่มีหนี้บัตรเครดิตกับหลายธนาคาร
ซึ่งปกติจะเจรจายาก ให้มีโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้ ในวันนี้มี
ลูกหนีก้ ว่า 700 รายทีป่ รับโครงสร้างหนีเ้ สร็จแล้ว และสามารถกลับไป
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถท�ำงาน
ร่วมกับภาคธุรกิจแล้วสามารถหาทางออกที่ทุกฝ่ายสามารถ “ชนะ
ไปด้วยกัน” ได้  

ภาคการเงินกับการลดปัญหาคอร์รัปชัน
คุณเพ็ญศรี : หนึ่งในปัญหาส�ำคัญที่สร้างความเสียหายกับ

สังคมไทยอย่างมาก คือ ปัญหาคอร์รัปชัน ตรงนี้ สถาบันการเงิน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลดหรือแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง?
ผู้ว่าการวิรไท : ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สะสมมานานใน
สังคมไทย และปฏิเสธไม่ได้วา่ เส้นทางการเงินของการคอร์รปั ชันก็จา่ ย
ผ่านระบบสถาบันการเงิน นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทสี่ ถาบันการเงินไทย
ก็เห็นความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ และพยายามพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินของบัญชีที่น่าสงสัย หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากล
ตลอดจนเพิม่ กลไกการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันไม่ให้สถาบันการเงิน
กลายเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชัน
ตัวอย่างกรณีการโกงเงินสวัสดิการที่ให้กับประชาชนรายได้น้อย
ซึ่งในอดีตได้จ่ายเงินให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วจ�ำนวนไม่น้อยใน

เรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมของภาคธุรกิจ...
ต้องอยู่ในวิถีการท�ำธุรกิจ วัฒนธรรม
และกลยุทธ์ขององค์กร ...ถ้าคิดแบบนี้ได้
...เป็นการ ‘ชนะไปด้วยกัน (Win-Win)’
นั่นคือ ธุรกิจก็จะชนะ สังคมก็วัฒนา
อันเป็นหัวใจของ ‘การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน’

คุณเพ็ญศรี สุธรี ศานต์

ผู้คร�่ำหวอดในแวดวงตลาดทุน และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
ตลาดทุน บทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา คุณเพ็ญศรี
ได้ขบั เคลือ่ นในเรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในตลาดทุนไทย
สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบคลิปวิดีโอ
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สิง่ ทีเ่ ราอยากจะเห็น และปัญหาสังคมทีอ่ ยากจะแก้ และมองแบบเป็น
องค์รวมเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้วเดินหน้าไปร่วมกัน
ก็จะท�ำให้สังคมสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน ในลักษณะที่
“ธุรกิจก็ชนะ สังคมก็วัฒนา”  
ผมคิดว่า ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีธ่ รุ กิจไทยสามารถเป็น “ผูน้ ำ� ” และ
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอืน่ เพือ่ ขับเคลือ่ นเรือ่ ง “ความยัง่ ยืน”  ให้เกิดขึน้
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
ของตนแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยดีขึ้นด้วย  
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แต่ละเดือน เนือ่ งจากการจ่ายเป็นเงินสด ท�ำให้ตรวจสอบได้ยาก รัว่ ไหล
ได้ง่าย ธปท. และสมาคมธนาคารไทยจึงร่วมมือพัฒนาระบบการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างพร้อมเพย์ (PromptPay)
ขึ้น ขณะที่กระทรวงการคลังก็ร่วมกับธนาคารของรัฐท�ำกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ให้กับประชาชนฐานราก ท�ำให้สวัสดิการ
ทัง้ หมดสามารถวิง่ ตรงไปเข้าบัญชีของประชาชนได้ทนั ที เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันการเงินสามารถเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนา
โครงสร้างระบบการเงินของประเทศ เพือ่ ให้เข้าถึงประชาชนรายย่อย
เป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันได้ เพราะเมื่อระบบการ
ช�ำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหล
จะลดน้อยลง นอกจากนี้ ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังตอบโจทย์
ประชาชนในด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินและต้นทุนการท�ำ
ธุรกรรมที่ลดลง ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดการใช้กระดาษ ซึ่งช่วยลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ในการพัฒนาระบบการช�ำระเงินนี้ ถ้ามองแค่ช่วงสั้น ๆ สถาบัน
การเงินก็อาจมองว่าต้องสูญเสียรายได้ปีละเป็นหมื่นล้านบาทจาก
ค่าธรรมเนียมที่หายไป แต่ถ้ามองไปในระยะยาว มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ก็จะเห็นว่าการท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดมีต้นทุนสูงมาก และเป็นต้นทุน
ส�ำหรับทุกคน ซึ่งระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงช่วยแก้
ปัญหาโครงสร้างต้นทุน แต่ยังสามารถใช้ต่อยอดไปสู่บริการใหม่ ๆ
ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยได้อกี มาก เช่น ผูป้ ระกอบการ
SME เมื่อใช้ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวนพนักงานบัญชี
ก็ลดลงได้ เพราะไม่ต้องมานับเงินสด ท�ำบัญชี กระทบยอด ฯลฯ
เนื่องจากการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้รู้ว่าคนไหน
จ่ายเข้ามาเมื่อไหร่ เชื่อมโยงกับบิลหรือใบแจ้งหนี้ใบไหน ฯลฯ
ขณะทีส่ ถาบันการเงินก็สามารถต่อยอดบริการต่าง ๆ เช่น Bill Payment
หรือ Pay Alert เป็นต้น เพื่อช่วยภาคธุรกิจผ่านทางระบบพร้อมเพย์
ช่วยให้ต้นทุนของภาคธุรกิจลดลง
อีกเรือ่ งทีอ่ าจดูเป็นเรือ่ งเล็ก แต่จะสร้างผลดีตอ่ ประเทศอย่างมาก
คือ โครงการ e-Donation หนึง่ ในช่องทางการรัว่ ไหลของภาษีทผี่ า่ นมา
ก็คือ ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จปลอมที่ถูกน�ำไปลดหย่อนภาษี
เพราะเราไม่มรี ะบบกลางของประเทศและไม่มคี นตรวจสอบ หรือเมือ่
เราหยอดเงินในตูบ้ ริจาคตามวัดหรือโรงพยาบาล เราก็ไม่แน่ใจว่าเงิน
จะไปถึงหน่วยงานการกุศลทีเ่ ราต้องการช่วยเหลือจริงหรือไม่ โครงการ
e-Donation ที่ ธปท. ท�ำขึ้นร่วมกับสถาบันการเงิน กรมสรรพากร
และอีกหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสาธารณสุข โรงเรียน
วัด ฯลฯ จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะเมื่อเราใช้ Mobile Banking
สแกน QR Code เพื่อบริจาคเงิน เงินเหล่านั้นจะวิ่งเข้าบัญชีของ
องค์กรสาธารณกุศลที่เราบริจาคโดยตรง ขณะเดียวกันข้อมูลก็จะ
วิ่งไปที่กรมสรรพากรด้วย พอสิ้นปี ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลเพื่อ
น�ำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงว่าในระยะสั้น
การพัฒนาระบบอาจมีต้นทุนสูง แต่ถ้าเรามองไกล มองไปให้ถึง

15

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

BOT Symposium 2018

The Future of Money, Finance, and Central Banking

BOT MAGAZINE

The Knowledge
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำ�ปี 2561 (BOT Symposium 2018 ภายใต้ หั ว ข้ อ
“The Future of Money, Finance, and Central Banking...สู่ ยุ ค ใหม่ ข องระบบการเงิ น และธนาคารกลาง”
โดย BOT Symposium เป็ น งานที่ จั ด มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที วิ ช าการที่ ก ระตุ้ น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินนโยบายของประเทศอย่างเปิดกว้างบนพื้นฐานของ
งานวิจยั โดยในปีนแี้ บ่งออกเป็น 7 ช่วง ครอบคลุมทัง้ เรือ่ งบทบาทของ ธปท. นโยบายการเงิน การเงินใหม่ในเศรษฐกิจดิจทิ ลั
เงินเฟ้อ สังคมไร้เงินสด และการสื่อสารของธนาคารกลาง
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Glancing Back, Looking Forward
ในหั ว ข้ อ “75 ปี ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เหลี ย วหลั ง
แลหน้า” ผศ. ดร.พงศ์ศกั ดิ์ เหลืองอร่าม อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แบ่งยุคของ ธปท. ออกเป็น 5 ช่วงส�ำคัญ
ได้แก่ ยุคแรก (ปี 2485 - 2498) เป็นช่วงปฐมบทของ ธปท. ใน
ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุคทีส่ อง (ปี 2498 - 2514) รากฐานแห่งความ
มั่นคงและการพัฒนา ยุคที่สาม (ปี 2514 - 2533) ยืนหยัดท่ามกลาง
ความแปรปรวน ยุคที่สี่ (ปี 2533 - 2541) ฝ่าคลื่นลมมรสุมเศรษฐกิจ
และยุคที่ห้า (ปี 2541 - ปัจจุบัน) ธปท. ยุคใหม่
เมือ่ มองไปข้างหน้า ผศ. ดร.พงศ์ศกั ดิ์ เน้นถึงความจ�ำเป็นในการ
ประสานนโยบายระหว่าง ธปท. กับรัฐบาลเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
รวมถึงได้เสนอแนะบทบาทของ ธปท. ในระยะต่อไป ได้แก่ (1)
ธปท. เป็นองค์กรที่พึ่งพาได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์
เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศอย่างลึกซึง้ และมีการคุม้ ครองดูแล
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (2) เป็นองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
โดยเตรี ย มความพร้ อ มเศรษฐกิ จ ไทยเพื่ อ รั บ มื อ กั บ กระแสความ
เปลี่ ย นแปลงในอนาคต รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบการช� ำ ระเงิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ และ (3) เป็นองค์กรที่เข้าถึงผู้คนในไทยทุกภาคส่วน
โดยสือ่ สารให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้งา่ ย พบปะผูป้ ระกอบการทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชนรายย่อย
ทางด้าน ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการ ธปท. ได้อภิปราย
เสริมถึงความส�ำคัญของบทบาทของ ธปท. ในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ เช่น การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์ เ ปิ ด สาขาในเมื อ งควบคู ่ ไ ปกั บ สาขาในชนบท การวาง
โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบการช�ำระเงิน
เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎหมายของ ธปท. และกฎหมาย
สถาบันการเงินใหม่ ก็ชว่ ยสร้างความเป็นอิสระของธนาคารกลางและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินมากขึ้น

ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธาริษา วัฒนเกส
อดีตผู้ว่าการ ธปท.

The Journey to Less-cash Society
ในหั ว ข้ อ “เส้ น ทางสู ่ สั ง คมไร้ เ งิ น สด” คุ ณ อั จ จนา ล�่ ำ ซ� ำ
ดร.จารีย์ ปิน่ ทอง และคุณชนกานต์ ฤทธินนท์ จากสถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ คุณอณิยา ฉิมน้อย และคุณภูรวิ ฒั น์ ตราเกียรติกลุ จาก
ธปท. ได้นำ� เสนอว่า จุดเปลีย่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนไทยหันมาใช้ e-Payment
เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด คือ การพัฒนาระบบการช�ำระเงินกลางใหม่
“พร้อมเพย์” และบริการต่อยอดที่หลากหลาย รวมถึงการประกาศ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
พาณิชย์ โดยการก้าวสูส่ งั คมไร้เงินสดของไทยยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นและ
ยังมีความท้าทายหลายประการ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงการให้บริการทางการเงิน การขาดความรู้ทางเงินและความรู้
ความเข้าใจในการท�ำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสรุปของงานศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้
เข้าสูส่ งั คมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบในเร็ววัน แต่กำ� ลังอยูบ่ นเส้นทาง
ทีม่ งุ่ สูส่ งั คม (กึง่ ) ไร้เงินสด กล่าวคือ “เงินสดจะยังอยู่ แต่ e-Payment
จะเพิ่มขึ้น” ซึ่งเส้นทางดังกล่าวต้องอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการเงินสด เช่น การยุบรวมตู้ ATM ทุกธนาคารมาเป็น
ตู้สีขาว หรือการปรับโมเดลธุรกิจของศูนย์เงินสด ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการใช้ e-Payment โดยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
การแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินและ
วางระบบให้รองรับต่อการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนการ
ยกระดับการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นผลมาจากปัจจัย Cycle ที่ลดต�่ำลง มิใช่เรื่องปัจจัย
เชิงโครงสร้างดังเช่นในอดีต
ขณะที่ ก ารศึ ก ษาผ่ า นข้ อ มู ล ออนไลน์ ไ ด้ เ จาะจงไปที่ สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เนื่องจากมีชื่อรุ่นระบุชัดเจนท�ำให้สามารถ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งราคาของร้านค้าชนิดต่าง ๆ ในสินค้า
ชนิดเดียวกันได้ ผลการศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วมีการปรับราคา
ทัง้ ปรับขึน้ และปรับลดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยความถีเ่ ฉลีย่ ในการ
ปรับราคาจะอยู่ระหว่าง 1 - 3 เดือน นอกจากนั้น ยังไม่พบพฤติกรรม
การปรั บ ราคาเข้ า สู ่ ร ะดั บ ราคาเดี ย วกั น ของสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น
ขณะที่การกระจายของราคาสินค้ามีอยู่ในระดับสูง ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของร้านค้า
ส�ำหรับสินค้าที่มีช่องทางจ�ำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
พบว่าในช่องทางออนไลน์จะมีราคาที่ถูกกว่า มีการปรับราคาที่ดีกว่า

ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่ำ
ในหัวข้อ “ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่ำด้วยราคาสินค้าออนไลน์และ
ออฟไลน์” ดร.พิม มโนพิโมกษ์ คุณวรดา ลิม้ เจริญรัตน์ ดร.อัครพัชร์
เจริ ญ พานิ ช และคุ ณ ชนกานต์ ฤทธิ น นท์ จากสถาบั น วิ จั ย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้น�ำเสนอว่า ในช่วงที่ผ่านมา เงินเฟ้อ
ของประเทศไทยถือได้ว่าอยู่ในระดับต�่ำอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา อยู่ที่ร้อยละ
0.6 ประกอบกับปรากฏการณ์ที่เงินเฟ้อไม่ตอบสนองต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ หลาย ๆ ประเทศทัว่ โลกก็เผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อต�ำ่ นี้
เช่นกัน
การศึกษาจากข้อมูลออฟไลน์พบว่า ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา
หลังจากมีการใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ระดับค่าเฉลี่ยและความ
ผันผวนของอัตราเงินเฟ้อต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถรักษา
เสถียรภาพของแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อของไทยถูก
ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยาว (Trend)
เป็นหลักได้ ขณะที่ระดับและความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง

Mapping Thailand’s Financial Landscape
ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงและการส่งผ่านความเสี่ยงในระบบการ
เงินไทยผ่านข้อมูลงบดุล” ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกลู และคุณบดินทร์
ศิวลิ ยั จาก ธปท. รศ. ดร.ไทยศิริ เวทไว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้น�ำเสนอว่า ระบบการเงินยุคใหม่
มีความซับซ้อนกว่าในอดีตค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เล่น
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันหลายมิติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน
ตัวกลางทั้งภาคธนาคารและภาคสถาบันการเงินอื่น ความเชื่อมโยง
ของผูเ้ ล่นในระบบการเงินทีซ่ บั ซ้อนขึน้ นัน้ จึงสามารถส่งผ่านระหว่างกัน
และก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลงบดุลจะเป็น
กุญแจที่ช่วยอธิบายการถือสินทรัพย์และหนี้สินของผู้เล่นแต่ละราย
และเข้าใจความเชือ่ มโยงระหว่างผูเ้ ล่นทัง้ ระบบผ่านการสร้างเครือข่าย
ของงบดุล
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(จากซ้ายไปขวา) ดร.อมรเทพ จาวะลา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ดร.เชาว์ เก่งชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด ดร.สุรัช แทนบุญ ธปท. และ
ดร.พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ อภิปรายในหัวข้อ
ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่ำด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
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(จากซ้ายไปขวา) คุณธนา โพธิก�ำจร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ดร.ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.จารีย์ ปิ่นทอง
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคุณอณิยา ฉิมน้อย ธปท.
หัวข้อ The Journey to Less-cash Society

17

BOT MAGAZINE

The Knowledge

ฉบับที่ 5 ปี 2561

(จากซ้ายไปขวา) ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ดอน นาครทรรพ ธปท.
คุณบดินทร์ ศิวิลัย ธปท. และ รศ. ดร.ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่อง Mapping Thailand’s Financial Landscape
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การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและครัวเรือน
ยังเป็นข้อต่อที่ส�ำคัญที่สุดในระบบ แต่ในระยะหลังกลับพบว่า ภาค
สถาบันการเงินอื่น ทั้งกองทุนรวมและบริษัทประกันภัยเริ่มมีความ
ส�ำคัญมากขึน้ ตามล�ำดับ ซึง่ อาจท�ำให้ปจั จัยกระทบ (Shock) ในระบบ
กระจายในวงกว้างได้เร็วขึ้น
ผู้ก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ควรออกนโยบายที่ตรงจุด
และเท่าทันสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ (1)
มองให้ครอบคลุมและค�ำนึงถึง Market-based Financing เนื่องจาก
เสถียรภาพระบบการเงินมีขอบเขตกว้างกว่าเสถียรภาพระบบธนาคาร
(2) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยต้องมีกลไก
ที่เหมาะสมในการดูแลระบบร่วมกัน (3) ลดการหาประโยชน์จาก
ความแตกต่างในการก�ำกับดูแลระหว่างธนาคารและผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ (4) ออกนโยบายที่สอดคล้อง
กับนโยบายอื่นโดยเฉพาะนโยบายการเงิน
มิติใหม่ของนโยบายการเงิน
ในห้วข้อ “มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิน” ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา คุณบวรวิชญ์ จินดารักษ์
ดร.โสภณ ธัญญาเวชกิจ คุณชุติภา คลังจตุรเวทย์ และดร.นุวัต
หนูขวัญ จาก ธปท. ได้นำ� เสนอว่า หลังจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551
แนวคิดของธนาคารกลางและนักเศรษฐศาสตร์ทวั่ โลกมองว่า การเน้น
รักษาเสถียรภาพด้านราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์
การดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ ในทางกลับกัน นโยบายการเงิน
ที่ผ่อนคลายอย่างยาวนานสามารถน�ำไปสู่ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและเสถียรภาพด้านราคาในทีส่ ดุ ดังนัน้ การด�ำเนิน
นโยบายการเงินจะต้องให้ความส�ำคัญต่อเสถียรภาพระบบการเงินด้วย

งานศึกษานี้ได้พัฒนาแบบจ�ำลองเศรษฐกิจ (Model Platform)
ทีเ่ ชือ่ มโยงแบบจ�ำลองย่อยและเครือ่ งมือวิเคราะห์ทหี่ ลากหลายเข้าด้วยกัน
ซึ่งผู้วิจัยพบว่า การใช้นโยบาย Macroprudential ไปพร้อม ๆ กับ
นโยบายการเงิน ส่งผลให้การดูแลเสถียรภาพด้านราคามีประสิทธิผล
สูงกว่า และสร้างต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าการด�ำเนินนโยบาย
การเงินเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การด�ำเนินนโยบายดังกล่าวมีความ
เหมาะสมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะการเงิน
ในขณะนัน้ ด้วย Model Platform นีจ้ ะช่วยให้ผดู้ ำ� เนินนโยบายการเงิน
มีข้อมูลส�ำหรับเลือกใช้เครื่องมือทางนโยบายในการดูแลการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ควบคูก่ บั การรักษาเสถียรภาพระบบการเงินอย่างเหมาะสม
มากขึน้

(จากซ้ายไปขวา) คุณบวรวิชญ์ จินดารักษ์ และ ดร.นุวัต หนูขวัญ ธปท.
ในช่วง มิติใหม่ของนโยบายการเงิน

คุณทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
น�ำเสนอในหัวข้อ การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล

ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธปท.
หรือสแกน QR Code
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The Future of Central Banking
ในการเสวนาหัวข้อ “The Future of Money, Finance,

and Central Banking” มีผู้อภิปรายประกอบด้วย คุณบรรยง
พงษ์พานิช จากธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน) คุณปรีดี ดาวฉาย
จากธนาคารกสิ ก รไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และดร.เศรษฐพุ ฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ จากบริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด โดยมี ดร.ชญาวดี
ชัยอนันต์ จาก ธปท. เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
ดร.เศรษฐพุฒิ กล่าวตอนหนึ่งว่า จาก 20 ปีที่แล้วตั้งแต่วิกฤติ
ครัง้ สุดท้าย อย่างน้อย 20 ปีทผี่ า่ นมาไม่ระเบิด แต่ถามว่าเราควรอุน่ ใจ
แค่ไหน มีประโยคหนึ่งที่พูดว่า Generals are always fighting the
last war นายพลจะรบสงครามครั้งสุดท้ายเสมอ น�ำบทเรียนจาก
สงครามครั้งสุดท้ายมาใช้ “ผมคิดว่ามี Analogy อันหนึ่งส�ำหรับการ
ก�ำกับดูแล คือ Regulator หรือ Policy maker are always fighting
the last crisis คือ เราซึมซับบทเรียนจากวิกฤติเมื่อปี 2540 ได้ดีมาก
การก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์จึงแข็งแรง แบงก์ของไทย ถ้าเทียบ
Liquidity และ Capital ไม่แพ้ตา่ งชาติ ความอุน่ ใจในเรือ่ งของปัญหา
ในระบบธนาคารพาณิชย์ในการจะสร้างปัญหาในระบบการเงิน ถือว่า
ต�่ำมาก แต่วิกฤติรอบหน้าคงไม่ใช่มาจากธนาคารพาณิชย์ คงไม่มา
เหมือนรอบที่แล้ว มันก็จะมาจากของใหม่ ๆ ที่โตและโตเร็ว”
คุณเศรษฐพุฒิ กล่าวว่า ไม่ใช่การแนะหรือเตือน แต่เป็น
ข้อสังเกตว่า สิ่งที่โตเร็วในช่วงที่ผ่านมา คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มี
Credit Growth ที่โต หรือบริษัทกองทุนรวม Mutual Fund ที่โต
ตอนนี้เรามี Player ใหม่ที่มีน�้ำหนักและ Footprint ในระบบการเงิน
ที่สูง แต่การก�ำกับดูแลไม่ได้อยู่กับ ธปท. จึงสะท้อนว่ารูปแบบในการ
ก�ำกับดูแลเหมาะสมกับบริบทหรือไม่
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การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล
ในหั ว ข้ อ “การสื่ อ สารของธนาคารกลางในยุ ค ของข้ อ มู ล ”
คุณทศพล อภัยทาน และคุณฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ จากสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้น�ำเสนอว่า การสื่อสารของ ธปท. มีการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ ในแง่ของปริมาณและ
ความโปร่งใสทีเ่ พิม่ ขึน้ การให้นำ�้ หนักของหัวข้อในแต่ละเอกสาร และ
ความเชือ่ มโยงกันระหว่างประเด็นทีต่ อ้ งการสือ่ สาร ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็น
ตัวก�ำหนดการสือ่ สารผ่านการแถลงข่าวนโยบายการเงินอาจมาได้จาก
2 ส่วน คือ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะเศรษฐกิจ เช่น การเปลีย่ นแปลง
ของเศรษฐกิจไทย และปัจจัยที่นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น
องค์ประกอบของ กนง.
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างการสื่อสารและการตัดสิน
นโยบายของ ธปท. พบว่า น�้ำหนักของหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการ
สื่อสาร โทนของสารว่าเป็นบวกหรือลบ การส่งสัญญาณผ่านถ้อยค�ำ
ที่สื่อถึงการปรับนโยบาย รวมไปถึงโทนของข่าวสารที่ปรากฏใน
สือ่ สิง่ พิมพ์ สามารถใช้เพิม่ ความสามารถในการคาดการณ์ทศิ ทางการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินได้วา่ อัตราดอกเบีย้ จะลดลง คงที่ หรือเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ สาธารณชนสามารถเชื่อมโยง ธปท. เข้ากับบทบาท
ในภาคการเงินได้มากกว่าด้านอื่น ในขณะที่บางเรื่อง ซึ่งแม้จะมี
ความส�ำคัญในการสื่อสารของ ธปท. แต่สาธารณชนจะเชื่อมโยงกับ
องค์กรอืน่ ได้มากกว่า เช่น เชือ่ มโยงเรือ่ งเงินเฟ้อกับกระทรวงพาณิชย์
เป็นต้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสือ่ สารของ ธปท. ยังมีชอ่ งว่าง
และมีบางหัวข้อที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญ แต่ยังไม่ได้อยู่ในการรับรู้
ของสาธารณชนมากเท่าที่ควร

(จากซ้ายไปขวา) คุณบรรยง พงษ์พานิช ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
คุณปรีดี ดาวฉาย ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ธปท.
เสวนาในหัวข้อ The Future of Money, Finance and Central Banking
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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คุณรณดล นุ่มนนท์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ ธปท.

เพื่อเสถียรภาพสถาบันการเงินไทย
ในยุคดิจิทัล

ปรับ 3 ด้านเพือ่ การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในยุคดิจทิ ลั
ในแผนการท�ำงานของ ธปท. ได้ให้ความส�ำคัญกับ 3 องค์ประกอบ
นั่นคือ คน กระบวนการท�ำงาน และเครื่องมือในการท�ำงาน
เริม่ ต้นจากปรับเรือ่ ง “คน” ทีค่ ณุ รณดลคิดว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ
สิ่งแรกที่ต้องท�ำ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรเป็นคนที่
อยากเรียนรู้และรอบรู้
“ระบบการเงินจะปรับเปลีย่ นไปในหลายรูปแบบ ถ้าเราอยากเห็น
การปรับเปลีย่ นอะไรก็ตอ้ งเท่าทันกับสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป อย่างน้อย
ต้องเท่าทัน เรามีคนสองเจเนอเรชัน ทั้งรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะ
ที่จะมาแชร์ได้ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นเทคโนโลยีในสถาบันการเงิน
ระบบการช�ำระเงินในรูปแบบใหม่ ซึง่ เราจะท�ำให้คนสองกลุม่ นีท้ ำ� งาน
ร่วมกันและเกิดการเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ขณะเดียวกัน การเรียนรูร้ ว่ มกัน

ในองค์กรยังไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งไปเรียนรูจ้ ากข้างนอกรัว้ ธปท. ด้วยว่า
ข้างนอกนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้บริการ
รูปแบบใด มีเทคโนโลยีรปู แบบไหน การเรียนรู้ รอบรูก้ ไ็ ม่ได้อยูร่ ะหว่าง
คนในองค์กร แต่ก็ต้องยื่นมือไปข้างนอก อาจจะเป็นการส่งคน
ไปปฏิบัติงาน ไปท�ำงานกับองค์กรข้างนอกให้มากขึ้น การพัฒนาคน
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การหมุนเวียนคนที่ปฏิบัติงานไปในสายงานอื่น
เพราะหากอยูใ่ นหน้างานเดิม ๆ เราก็จะคิดแบบเดิม การปรับเปลีย่ น
ถ้าได้เห็นหน้างานใหม่ก็เป็นวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง”
ที่กล่าวมาคือ การพัฒนาในด้านทักษะ ความรู้ แต่สิ่งส�ำคัญอีก
เรื่องหนึ่ง คือ การปรับ Mindset ของคน ธปท. ให้เปิดใจยอมรับ
สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะหากมีความรู้แต่ไม่อยากเปลี่ยน
ไม่อยากปรับตามวิถีของเทคโนโลยีหรือระบบการเงินใหม่ ๆ ก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงการท�ำงานได้
เรือ่ งทีส่ องทีต่ อ้ งปรับคือ “กระบวนการท�ำงาน” ทีต่ อ้ งท�ำให้เร็วขึน้
ยืดหยุ่นขึ้น และต้องใช้ประสบการณ์จากหลายฝ่ายงานมากขึ้น แต่
การจะท�ำงานจากฝ่ายหนึง่ ไปอีกฝ่ายหนึง่ ใช้เวลามาก ดังนัน้ จึงอยากให้
กระบวนการท�ำงานคล่องตัวและว่องไว จึงต้องปรับลักษณะการท�ำงาน
จากเดิมทีท่ ำ� ทีละฝ่ายส่งต่อกัน มาเป็นการตัง้ กลุม่ งานเฉพาะกิจขึน้ มา
น�ำคนที่เกี่ยวข้องกับงาน อาทิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือฝ่าย
ต่าง ๆ มาร่วมกันท�ำงานให้ผลงานออกมาในเวลาที่เหมาะสม
“กระบวนการที่เราท�ำในปัจจุบัน แนวทางที่เราท�ำใน ธปท.
เราก็มักจะออกเป็นประกาศ เป็นกฎเกณฑ์ เป็นหลักเกณฑ์ สิ่งที่
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คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธปท. ที่เข้ามารับต�ำแหน่งในยุคที่ทุกอย่างต้องวิ่งตามเทคโนโลยี
ยังยอมรับว่านี่คือยุคที่การท�ำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น บริบท
ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้งานของ ธปท. นับจากนี้กว้างขึ้น ยากขึ้น
และต้ อ งท� ำ ให้ เ ร็ ว ขึ้ น จึ ง ต้ อ งปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ คยวางไว้
ซึ่ ง งานด้ า นเสถี ย รภาพทางการเงิ น เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อั น ดั บ แรก
เลยทีเดียว โดยได้วางแนวนโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านเสถียรภาพทาง
การเงิน เสถียรภาพระบบการเงิน เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
และเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน ก็ล้วนต้องมีการปรับเปลี่ยน
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หนึง่ ในบทบาทสำ�คัญของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงิน
ที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วถึง โดยกำ�กับดูแลให้สถาบันการเงินในยุคที่โลกการเงินกำ�ลัง
เปลี่ยนแปลงจากแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความมั่นคง และสามารถให้บริการทางการเงิน
แก่ประชาชนได้ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และต่อเนื่อง
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ระบบการเงินจะปรับเปลี่ยนไป
ในหลายรูปแบบ
ถ้าเราอยากเห็นการปรับเปลี่ยนอะไร
ก็ต้องเท่าทันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างน้อยต้องเท่าทัน

22

เราจะต้องมาดูคือเรื่อง Regulatory Impact Assessment (RIA)
ซึ่งเมื่อเราอยากจะออกกฎเกณฑ์หรือแนวทางอะไร ก็ควรจะมีการ
สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพิจารณาก่อนว่า การออกกฎเกณฑ์
ตอบโจทย์ ไ หม บางที อ าจจะไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งออกกฎเกณฑ์ ก็ ไ ด้
แค่วางแนวทางไว้กพ็ อ ธปท. ในอดีตอาจมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะออกประกาศ
กฎเกณฑ์เป็น Rule Base แต่อาจจะเป็นในเรื่องของ Principle
Base ก็ได้ หลักการกว้าง ๆ เพราะไม่เช่นนั้น เรื่องของนวัตกรรมก็
อาจจะยากที่จะเกิดถ้าเราไปตั้งกฎเกณฑ์ ผมว่านี่ก็เป็นกระบวนการ
ปรับ Mindset อันหนึ่งที่ต้องผลักดันและขับเคลื่อนไป”
เรื่องที่สาม คือ “การปรับเครื่องมือในการท�ำงาน” เพื่อให้การ
ตัดสินใจมีความคล่องตัว ดังนัน้ เครือ่ งมือจึงส�ำคัญ เช่น เรือ่ ง Big Data
โดยน�ำเอาข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณา การออกกฎเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ทันกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยง
ที่มากับเทคโนโลยี เช่น Cyber Risk เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงยังอยู่
ในระดับที่รองรับได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ เป็นต้น
การก�ำกับ Bank และ Non-bank ที่เท่าเทียม
ในอดีตบทบาทของสถาบันการเงินคือ รับเงินฝาก ปล่อยกู้ - ยืม
แต่ปัจจุบันบทบาทของสถาบันการเงินมีมากขึ้น ทั้งในแง่การลงทุน
การให้บริการช�ำระเงิน มีการแข่งขันมากขึ้น ไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับ

ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียว แต่แข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) ที่ไม่ได้รับฝากเงินก็เข้ามาให้บริการด้านการ
ช�ำระเงิน ท�ำให้ระบบการช�ำระเงินพลิกโฉมไปเร็วกว่าที่คิด มีเรื่อง
ของ e-Money หรือ e-Wallet ทีผ่ บู้ ริโภคต้องเติมเงินล่วงหน้าในบัตร
ก็ต้องมีแนวทางบริหารจัดการว่าเขาจะน�ำเงินไปท�ำอะไรได้บ้าง
“กฎหมายในการดูแลสถาบันการเงินและ Non-bank แตกต่าง
กันอยู่แล้ว อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คนละฉบับ แต่การดูแลต้องท�ำอย่าง
เสมอภาค และต้องให้คำ� ตอบในทุกการก�ำกับดูแลให้ชดั เจน แต่สงิ่ หนึง่
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือ Non-bank สิ่งที่ชัดเจนก็คือ เรื่องของ
การดูแลผู้บริโภค ทั้งเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลต่าง ๆ ว่าผู้ให้บริการ
จะน�ำข้อมูลไปใช้ ผู้บริโภคควรมีสิทธิยินยอมและรับรู้ว่าข้อมูล
เหล่านั้นน�ำไปท�ำเพื่ออะไร นั่นเป็นเรื่องแรก
“เรือ่ งทีส่ อง คือ ประชาชนต้องไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบจากสถาบัน
การเงิน เช่น การบังคับขาย การให้ขอ้ มูลเพือ่ ซือ้ -ขายผลิตภัณฑ์อะไร
ทีอ่ าจจะไม่ถกู ต้อง ค่าธรรมเนียมทีอ่ าจจะสูงเกินควร โดย ธปท. มุง่ เน้น
ให้สถาบันการเงินค�ำนึงถึงวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรและการ
ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
ผ่านการก�ำกับดูแลในหลายด้าน ซึ่งสถาบันการเงินต้องสามารถ
ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลในบริบท
นี้ด้วย”
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เทคโนโลยีมาพร้อมกับความเสี่ยง
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลก�ำลัง
ปรับเปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสะดวก รวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ซึ่ง Financial Technology หรือที่เราเรียก
ติดปากกันว่า FinTech ก�ำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
สถาบันการเงินน�ำมาประยุกต์ใช้มากขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตด้าน
อินเทอร์เน็ต
“FinTech ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีซ่ึงมาเร็วและแรง
เป็นบริบททีเ่ กิดขึน้ พร้อม ๆ กับพร้อมเพย์ บล็อกเชน บิตคอยน์ ผมว่า
สิ่งแรกที่เราเห็น คือ เทคโนโลยีเหล่านี้น�ำมาสู่การเข้าถึงทางการเงิน
ของผูบ้ ริโภคได้ดขี นึ้ ไม่จำ� เป็นต้องไปทีส่ าขา แต่ตอ้ งแน่ใจว่า FinTech
ตอบโจทย์เพือ่ ทีเ่ ราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และไม่ใช่
เป็นอะไรทีท่ ำ� เพือ่ เป็นโจทย์สนั้ ๆ ต้องให้เป็นความยัง่ ยืน บริษทั FinTech
หลาย ๆ แห่งก็รแู้ ล้วว่าการทีจ่ ะแข่งขันหรือจะไปได้อย่างยัง่ ยืน การที่
จะไปร่วมทุนพัฒนาร่วมกับสถาบันการเงิน กับธนาคารพาณิชย์อาจจะ
เป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์ในระยะยาวได้ เพราะล�ำพังตัวเองทีจ่ ะไปให้บริการ
เทียบกับสถาบันการเงินก็อาจจะไม่ได้แข่งขันได้ดีนัก การรวมตัว

เป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงินก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่า ทั้งในแง่ของ
เสถียรภาพ ลูกค้า ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือต่อสถาบันการเงิน
และแบรนด์ดิ้งก็เป็นเรื่องส�ำคัญ”
แต่ลมื ไม่ได้วา่ เทคโนโลยีมาพร้อมกับความเสีย่ งหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่
เรือ่ งของความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรือ่ งของความเชือ่ มัน่
ในระบบด้วย เพราะถ้าจะโปรโมทเรื่องพร้อมเพย์หรือการโอนเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของระบบ
“มีหลาย ๆ เรือ่ งทีเ่ ราท�ำได้ในเรือ่ งของความปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่างเหตุการณ์ระบบโมบายแบงก์กิ้งที่ติดขัดก็บอกเราว่าความเสี่ยง
เรื่องนี้ใกล้ตัวมาก เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะฉะนั้น ต้องหาวิธีบริหาร
จัดการ ถึงแม้เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือป้องกัน เหตุการณ์ก็ยัง
เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ความส�ำคัญจึงอยู่ที่การตอบสนองและแก้ไข
ให้ทันเวลา ต้องยอมรับว่า เรื่องของความรู้ทางการเงินของคน ธปท.
ก็ยังมีระดับที่ต้องก้าวข้ามไป ไม่อยากจะให้ประชาชนได้ข้อมูลที่
ผิดพลาด บางทีอาจจะโดนหลอกให้หลงเชือ่ ในหลาย ๆ เรือ่ ง แล้วไป
ลงทุนหรือใช้บริการในอะไรที่ผิดพลาด เราก็ต้องให้ความรู้กับคนให้
ชัดขึน้ ว่า อะไรคือสิง่ ทีใ่ ช่ อะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ เพราะการคุมนัน้ เราคุมที่
ต้นน�ำ้ ไม่ได้ทงั้ หมด เพราะว่าบริษทั เหล่านีเ้ ข้ามาในรูปแบบโซเชียลมีเดีย
อย่างเฟซบุ๊กหรือไลน์ส่วนตัว แต่สิ่งที่เราพอจะท�ำได้คือ ท�ำให้คน
รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่ แต่เมื่อมีการถูกหลอกเราต้อง
รีแอคทันที หยุดยั้งไม่ให้ลามไป ต้องหาวิธีการที่เร็ว
“เรื่องเทคโนโลยีไซเบอร์ไม่ใช่แค่แบงก์ใดแบงก์หนึ่งดูแล แต่เป็น
การท�ำงานร่วมกัน มีการสื่อสารแชร์ข้อมูลร่วมกัน และงานอย่างนี้
ถ้าท�ำเป็นทีม ผลลัพธ์กจ็ ะเกิดขึน้ เร็ว แทนทีเ่ ราจะนัง่ ท�ำกันเป็นปีสองปี
ผลที่ออกมาก็น่าจะได้เร็วขึ้น”
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สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ความสลับซับซ้อนของโครงสร้างระบบการเงิน
ของไทยมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้เกิดความยากในการก�ำกับดูแลมาก
ตามไปด้วย สิ่งที่เป็นความท้าทายมี 3 มิติ คือ ความมั่นคง ผู้บริโภค
และการพัฒนา จะท�ำอย่างไรให้ 3 เรือ่ งนีข้ บั เคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน
“ถ้ า เราดู ต ามความเป็ น จริ ง ถ้ า เราอยากให้ ส ถาบั น การเงิ น
เข้มแข็งก็ต้องมีรายได้เยอะ ๆ ก็อาจน�ำไปสู่การเอาเปรียบผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน ถ้าเราควบคุมสถาบันการเงินไม่ให้ทำ� โน่นท�ำนี่ เรือ่ งของ
การพัฒนาก็จะไม่เกิด เช่น ห้ามลงทุน หรือห้ามท�ำผลิตภัณฑ์การเงิน
ใหม่ ๆ นวัตกรรมการเงินก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเรากลัวว่าธนาคาร
จะเป็นอะไรไป ก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการพัฒนา และไอเดีย
ทีว่ า่ อยากจะให้มนั่ คงมาก ๆ ก็อาจเป็นอุปสรรคของการดูแลผูบ้ ริโภค
เพราะเขาต้องมีรายได้ ซึง่ อาจมาจากการขึน้ ค่าธรรมเนียม ขึน้ ดอกเบีย้ ”
สถาบันการเงินเป็นตัวกลางที่ส�ำคัญ ส่วนใหญ่ของการระดม
เงินก็มาจากการกู้ยืม สถาบันการเงินจึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจึงต้องพัฒนาในแง่ของข้อมูล พัฒนาในเรื่องของการดูแล
ลูกค้า เพราะปัจจุบันถ้าจะพูดถึงคนที่รู้สึกว่าจะเข้าไม่ถึงเงินทุนได้
อย่างทั่วถึง ก็คงจะเป็น SMEs ดังนั้น จะท�ำอย่างไรให้สถาบันการเงิน
มีความสบายใจทีจ่ ะปล่อยกู้ ซึง่ SMEs เหล่านัน้ อาจจะขาดข้อมูลทีจ่ ะ
ใช้ในการประกอบการขอสินเชื่อ เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินอะไร
มากนัก มีเพียงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า-ประปา วิธีการจับจ่ายใช้สอย
ในออนไลน์ ก็ต้องหา Alternative Data ที่มาท�ำให้สถาบันการเงิน
มีวิธีการ แนวทาง สร้างเครื่องไม้เครื่องมือในการปล่อยสินเชื่อให้ดี
ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สถาบันการเงินจะพัฒนาเครื่องมือมาให้บริการ
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เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
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แนวนโยบายการก�ำกับดูแล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ทำไมตองทำ?

ทำอะไร?

24

มาตรการนจ้ีะชวยอะไร ชวยใคร?
(Real Demand)

รู้หรือไม่?

จ�ำนวนคนที่ผ่อนบ้าน คอนโด
พร้อมกันหลายหลัง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สดัสวนคนทผ่ีอนทอ่ียอูาศยั (บาน คอนโด) พรอมกนัตง้ัแต 2 หลังข�้นไป โดยทย่ีงัผอนหลงักอนไมหมด
% ของผกููใหม 25%
ในแตละป

22%

20%
ผอนทอ่ียอูาศยัพรอมกนั
ตง้ัแต 3 หลังข�้นไป

10%
ผอนทอ่ียอูาศยั
พรอมกนั 2 หลงั

5%
0%

2556

2558

2559

2560

H1/2561

ถ้าจะกู้ซื้อบ้าน คอนโด
แต่ละประเทศ ต้องวางดาวน์เท่าไหร่?
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รู้หรือไม่?

2557
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15%

25

*ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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งานสัมมนาการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ธปท. ร่วมกับผู้แทนธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการ

ธปท. หนุนใช้เงินสกุลท้องถิ่น
รับมืออัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

ธปท. จัดงานสัมมนาการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงประโยชน์ รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ
ของการใช้เงินสกุลท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกนอกจากเงินสกุลหลักให้กับผู้ประกอบการนำ�ไปใช้ ในการกำ�หนดราคา
และการชำ�ระธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งานสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันการเงิน กว่า 300 คน โดยภายในงานมีการแลกเปลีย่ นมุมมองของผูแ้ ทนภาคเอกชนและสถาบันการเงิน เกีย่ ว
กับการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ในการช่วยลดต้นทุนการชำ�ระธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รบั จากการใช้เงิน
สกุลท้องถิ่นในการทำ�ธุรกิจ
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อลดความผันผวน
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี
ใจความตอนหนึ่งว่า การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น เป็นเรื่องที่
ธปท. ได้ผลักดันมาโดยตลอด โดย ธปท. ต้องการให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนมี ค วามสามารถในการจั ด การความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น โดยตลอดสิบปีที่ผ่านมา จากวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกในปี 2550 - 2551 ธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลักได้

ด�ำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างไม่ปกติ (Unconventional
Monetary Policy) ซึง่ สร้างความผันผวนให้ตลาดเงินตลาดทุนโลกมา
อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ธนาคารกลางเหล่านัน้ ได้เริม่ ท�ำนโยบายการเงิน
ให้กลับเป็นปกติมากขึ้น (Normalization of Monetary Policy)
ซึ่งก็ท�ำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนขึ้นมาอีก “เรื่อง
ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน อาจจะเป็นภาวะปกติที่เรา
ต้องเผชิญ และมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูงต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น จึง

การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นทางเลือก
ที่ส�ำคัญมากขึ้นในช่วงเวลาที่เงินสกุลหลักของโลก
มีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
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การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ล�ำดับถัดมา คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย
ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท. ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ
“ทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิน่
ของประเทศต่าง ๆ”
คุณจันทวรรณ กล่าวว่า ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมีการเตรียม
รับมือในยุคที่ค่าเงินมีความผันผวนสูง ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward Contract หรือ Option (2) การ
ใช้ทางเลือกอื่น ๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
การบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้อง
กัน (Natural Hedge) และ (3) เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
บาท - ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งค่าเงินในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันมากกว่า การรับหรือจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินบาทหรือ
เงินสกุลท้องถิ่นของประเทศคู่ค้าจึงเป็นอีกทางเลือกที่ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำมาใช้ในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้ ทัง้ นี้
การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ด้านการพัฒนาการเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ
“คูค่ า้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของไทยคือจีน ทีเ่ ราค้าขายด้วยทุกวันนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของการค้ารวม คงเป็นธรรมดาที่ถ้าจะเริ่มส่งเสริมเงิน
สกุลท้องถิ่นก็น่าจะเริ่มด้วยเงินหยวน เพราะมีพื้นฐานของการค้า
การลงทุนหนุนหลังอยูแ่ ล้ว แล้วก็ลดหลัน่ กันไป เช่น ญีป่ นุ่ รวมถึงประเทศ
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จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคธุรกิจไทยจะต้องมีความสามารถที่จะบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเท่าทัน” ดร.วิรไท กล่าว
การบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น มี ห ลากหลาย
เครื่องมือ อาทิ การท�ำธุรกรรม Forward การเปิดบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) การซื้อขาย
FX Option และการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ ซึง่ ธปท. ได้สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เงินสกุลท้องถิน่
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน เนื่องจาก
เงินสกุลท้องถิ่นมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินบาท
ดร.วิรไท กล่าวว่า ในปี 2560 ไทยค้าขายกับตลาดในภูมิภาค
เป็นส่วนใหญ่ โดยตลาดอาเซียน จีน และญีป่ นุ่ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าของไทยทั้งหมด ในขณะที่ไทยค้าขายกับ
สหรัฐอเมริกาเพียงร้อยละ 9 ของการส่งออกทั้งหมด แต่สกุลเงิน
ทีใ่ ช้ในการตกลงราคา (Invoicing Currency) และสกุลเงินทีใ่ ช้ในการ
ช�ำระราคา (Settlement Currency) เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับ
สูงถึงร้อยละ 80 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควรจะเริ่มต้นจากเรื่องที่อาจจะเรียกว่าง่ายที่สุดก่อน คือการก�ำหนด
สกุลเงินที่ใช้ในการตกลงราคาสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจ
ของท่านและคู่ค้าของท่าน
ทัง้ นี้ ธปท. ได้ดำ� เนินการตามนโยบายการส่งเสริมการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว อาทิเช่น การจัดตั้งกลไกการช�ำระเงิน
สกุลท้องถิน่ กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย การก�ำหนดอัตราแลกเปลีย่ น
โดยตรงระหว่างเงินบาทกับเงินหยวน และระหว่างเงินบาทกับเงินเยน
และการสนับสนุนการใช้ QR Code เพือ่ ความสะดวกในการช�ำระเงิน
รายย่อยระหว่างไทย-กัมพูชา และ ไทย-ลาว เป็นต้น
ดร.วิรไท กล่าวว่า “การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นทางเลือกที่จะเป็น
ประโยชน์ และส�ำคัญมากขึ้นในช่วงเวลาที่เงินสกุลหลักของโลกมี
แนวโน้มที่จะผันผวนสูง”
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คุณจันทวรรณ สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท.

เพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ก็มีปริมาณการค้าประมาณ
ร้อยละ 3 ถึง 4 จึงเป็นที่มาว่าท�ำไมถึงได้เลือกกลุ่มสกุลเงินเหล่านี้”
คุณจันทวรรณ กล่าว
อย่างไรก็ตาม คุณจันทวรรณ กล่าวเสริมว่า การใช้เงินสกุลท้องถิน่
คงใช้ไม่ได้กับทุกกรณี เพราะบางธุรกิจมีห่วงโซ่การผลิตที่ต้องน�ำไป
ผลิตต่อเป็นขั้นตอนต่าง ๆ การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเดียว
อาจจะคล่องตัวมากกว่า แต่ถ้าการค้าของท่านจบอยู่ในกลุ่มสินค้า
ที่เบ็ดเสร็จไปเลยแต่ละครั้ง ก็ลองพิจารณาใช้เงินสกุลท้องถิ่นของ
ประเทศคู่ค้าหรือเงินบาท เพราะจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงไปได้
เงินสกุลท้องถิ่น ช่วยลดต้นทุนในการซื้อขาย
ส�ำหรับการอภิปรายในช่วงทีส่ อง หัวข้อ “เงินสกุลท้องถิน่ ช่วยลด
ต้นทุนในการซือ้ ขายระหว่างประเทศได้อย่างไร” ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาจาก
ภาคเอกชน1 เห็นว่าประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
(CLMV) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนไทย
อย่างมาก ตามศักยภาพทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่ งู ทว่าสกุลเงินทีใ่ ช้ใน CLMVT โดยเฉลีย่ แล้ว
ประมาณร้อยละ 80 เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ หากเงินสกุล
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับใน CLMVT ก็จะช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมระหว่างกันมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าการค้า
บริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยมองว่าบทบาทการใช้
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มลดลง
1

ตามความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะทีเ่ งินหยวนและเงินบาท
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน CLMV ตามการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
รวมถึงเสถียรภาพของค่าเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าและการลงทุนในอนาคต
ส�ำหรับปัจจัยหลักของผู้ประกอบการในการพิจารณาเลือกใช้
เงินสกุลท้องถิ่น คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ทีม่ คี วามผันผวนตามผลกระทบจากสงครามการค้า และเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและคู่ค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการบริหารค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ต้องการช�ำระหรือรับช�ำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มบริษัทที่มีศูนย์บริหารเงินในการบริหารจัดการสภาพคล่อง
จากอัตราแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการ
ช�ำระเงินแล้ว
ผู้แทนธนาคารพาณิชย์เห็นว่า การจัดตั้งโครงการ Appointed
Cross Currency Dealer (ACCD) ซึ่งผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถท�ำธุรกรรมด้วยสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและรูเปียห์
อินโดนีเซียได้สะดวกมากขึ้น เช่น การกู้ยืมเป็นสกุลเงินริงกิตและ
รูเปีย การเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินริงกิตและรูเปีย และการเข้าถึงเครือ่ งมือ
ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ประมาณการแทนการ
แสดงเอกสารหลักฐาน ณ วันท�ำสัญญา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการท�ำธุรกรรม
อย่างไรก็ดี ผูแ้ ทนธนาคารพาณิชย์เห็นว่า ความท้าทายของการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ความไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์ในการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ของแต่ละประเทศ ทัง้ ธนาคาร
พาณิชย์และผู้ประกอบการ (2) ข้อก�ำหนดที่แตกต่างกันของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งลดแรงจูงใจในการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (3) กระบวนการ
ท�ำธุรกรรมด้วยเงินสกุลท้องถิ่นที่ไม่สะดวก ทั้งเรื่องเอกสารทาง
บัญชีและภาษี นอกจากนี้ เสนอว่าควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นให้ครอบคลุมเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และอาจ
พิจารณาขยายการท�ำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิน่ กับประเทศคูค่ า้ หลัก
10 อันดับแรกของไทย
มุมมองธุรกิจการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
การอภิปรายในช่วงที่สาม หัวข้อ “Success Stories: เปิดมุมมอง
ธุรกิจการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ” ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาจากภาคเอกชน2 ให้ความ
เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนสูง กอปรกับต้นทุนวัตถุดบิ มีราคาไม่คงที่ ซึง่ ส่งผลกระทบ

ประกอบด้วย รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) และคุณวิมลรัตน์ เสรีนยิ ม ผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนโยบายและก�ำกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา

(จากซ้ายไปขวา) คุณอลิศรา มหาสันทนะ ธปท. คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
คุณศรายุธ แสงจันทร์ กลุ่มมิตรผล คุณราเกส ซิงห์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณวัชเรนทร์ นิสากรเสน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน), คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน), คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มมิตรผล, คุณราเกส ซิงห์
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน), คุณวัชเรนท์ นิสากรเสน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานขายและการตลาด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีคุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธปท. เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
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ผู้แทนภาคเอกชนเห็นว่า ปัจจัยที่จะต้องค�ำนึงถึงต่อไปในการใช้
สกุลเงินท้องถิ่น คือ (1) ปริมาณการค้า และการท�ำ Trade Finance
ในภูมิภาค (2) การเลือกสกุลเงินในการระดมทุน (Supply Chain
Finance) ซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนและความเสี่ยงของสกุลเงินนั้น ๆ (3)
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนช�ำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น (4) ความ
รวดเร็วในการรับโอนเงิน ซึ่งการใช้เงินสกุลท้องถิ่นค่อนข้างรวดเร็ว
(5) กฎระเบียบและกระบวนการขอกูย้ มื เงินของแต่ละประเทศ ดังนัน้
กฎระเบียบจ�ำเป็นต้องปรับให้เท่าทันกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ บริษัทควรเข้าใจโครงสร้างการค้าขายทั้งการน�ำเข้าและ
ส่งออกของบริษัทเพื่อพิจารณาใช้เงินสกุลท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ความท้าทายที่ส�ำคัญประกอบด้วยเรื่องกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศทีม่ คี วามยืดหยุน่ แตกต่างกัน และเงินสกุลท้องถิน่ มีสภาพคล่อง
ไม่มากเท่าดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอให้หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลภาคการเงินผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพือ่ ให้ ธพ. สามารถโอนเงิน
ของลูกค้าระหว่าง ธพ. ได้ และลดเอกสารให้สะดวกมากขึ้น รวมถึง
ขยายการจัดท�ำกลไกการช�ำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ ควรผลักดันให้ ธพ. มีการก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนที่มี Spread แคบลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการท�ำ
ธุรกรรมของภาคเอกชนลงได้อีก
ดังนั้น แบงก์ชาติจึงต้องด�ำเนินการผลักดันต่อไป เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เงินสกุลท้องถิ่นได้สะดวกขึ้น
นอกเหนือจากการใช้เงินสกุลหลัก ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการค้าขายระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นให้กบั ผูป้ ระกอบการทัง้ ในไทยและในภูมภิ าคได้มากยิง่ ขึน้
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ต่อรายรับรายจ่ายของบริษัท นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบ
ราคากับคู่แข่งได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การก�ำหนดราคาและอัตราก�ำไร
ลดลง ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องหันมาสนใจกับปัจจัยอื่น ๆ มากขึ้น
รวมถึงใส่ใจกับป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย บมจ.
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ใช้การก�ำหนดราคาสินค้าเป็นเงินบาทเพือ่ ค้าขาย
กับบริษัทในเวียดนาม ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
รักษาความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เครื่องมืออื่นๆ เช่น การเก็บ
เงินตราต่างประเทศไว้ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ก็มี
ข้อจ�ำกัดทีด่ อกเบีย้ ต�ำ่ และคิดค่าธรรมเนียมการฝากและถอน หรือการท�ำ
Natural Hedge และ Forward ก็ท�ำได้ยาก เนื่องจากต้องประมาณ
การกระแสเงินสดและคาดคะเนการซือ้ ขาย ในขณะที่ บมจ. ดับ๊ เบิล้ เอ
(1991) ใช้สกุลเงินที่หลากหลายในการรับและช�ำระค่าสินค้าแล้วแต่
การตกลงกับลูกค้าในเรื่องของราคาและสกุลเงินส�ำหรับช�ำระสินค้า
ทั้งนี้บริษัทจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ซึ่งใน
กรณีที่รับช�ำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อโอนกลับมายัง
ไทยก็จะท�ำ Forward เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย
ส�ำหรับการค้าขายสินค้าเป็นสกุลท้องถิน่ นัน้ จะท�ำการเปิดบัญชีรบั เงิน
เป็น Non-resident Account ซึ่งสามารถน�ำไปช�ำระค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดในประเทศนั้น ๆ ได้ด้วย
ด้านกลุม่ มิตรผล เห็นว่าการใช้เงินสกุลท้องถิน่ จะท�ำให้การลงทุน
มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทมีการระดมทุนด้วยการออก
พันธบัตรเป็นสกุลเงินหยวนในไทยเพื่อน�ำไปลงทุนในจีน ซึ่งท�ำได้
สะดวกและมีดอกเบี้ยถูกกว่าการระดมทุนในจีน ทั้งนี้กลุ่มมิตรผล
เห็นว่าโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทมีความส�ำคัญต่อ
การเลือกใช้สกุลเงินตามแต่ละประเภทของธุรกรรมและการระดมทุน
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คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

LINE

กับการต่อยอดสู่บริการเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
คงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าคนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟน น้อยคนที่ไม่รู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อ LINE เพราะความเป็นเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ใช้งานง่าย จึงสามารถเข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา LINE กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดจากคนไทย ด้วยตัวเลขผู้ ใช้งานสูงถึง 45 ล้านคน และมีการใช้งานเฉลี่ยต่อคนสูงถึง 60 - 70 นาทีต่อวัน

ใช้จ่ายผ่าน LINE Platform จบที่ Rabbit LINE Pay
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานบน LINE Platform ต่าง ๆ
ในส่วนของบริการทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย อาทิ ซือ้ สติก๊ เกอร์ ซือ้ เกม ซือ้ ตัว๋ หนัง
จ่าย/เติมเงินโทรศัพท์มือถือ AIS เติมเงินบัตรทางด่วน สั่งซื้ออาหาร
ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ ส่งพัสดุ หรือเรียกแท็กซี่ ฯลฯ LINE จึงได้
ขยายเข้าสู่ธุรกิจเพย์เมนท์ โดยเพิ่มบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet) ใช้ชื่อ Rabbit LINE Pay ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยให้ลูกค้า
จ่ายจบในที่เดียว โดยไม่ต้องไปเข้าแอปพลิเคชันใหม่
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จากบทบาทด้านการสื่อสาร...สู่หลากหลายบริการใหม่
LINE เข้ามาประเทศไทยเมื่อปี 2011 ในฐานะแอปฯ เพื่อการ
สนทนาบนโมบายแพลตฟอร์ม ที่นอกจากความง่ายในเรื่องของการ
ใช้งาน LINE Chat ยังมีลกู เล่นโดดเด่นทีถ่ กู ใจผูใ้ ช้อย่าง LINE STICKERS
ทีช่ ว่ ยท�ำให้ LINE ขึน้ อันดับหนึง่ แพลตฟอร์มทีค่ รองใจมหาชนชาวไทย
ได้อย่างง่ายดาย
“ถ้าเราดูวถิ กี ารใช้ชวี ติ ของคนทุกวันนี้ ทุกกลุม่ ทุกอายุ จะเห็นว่า
เทคโนโลยีการสือ่ สารกลายเป็นเรือ่ งธรรมชาติทแี่ ฝงอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
ของเรา จนมีค�ำพูดที่ว่า ‘สังคมก้มหน้า’ เพราะมัวแต่ดูมือถือ แต่
ในอีกมุมหนึง่ เทคโนโลยีเหล่านีก้ ท็ ำ� ให้เราคุยกันมากขึน้ บ่อยขึน้ และ
สะดวกขึ้น โดยเฉพาะ LINE ที่เราใช้คุยกันทุกเรื่อง คุยตั้งแต่เช้าจรด
เย็น ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงอายุก็ยังนิยมใช้ LINE Chat คุย
กับเพื่อนฝูงและลูกหลาน”
คุณอริยะยกตัวอย่าง ข้อความยามเช้าของทุกวัน ตั้งแต่ “สวัสดี
วันจันทร์” ไปจนถึง “สวัสดีวนั อาทิตย์” ซึง่ มักมาพร้อมกับภาพดอกไม้
หรือภาพพระพุทธรูป ที่ผู้ใหญ่ในบ้านมักส่งให้ลูกหลาน หลายคน
อาจมองเป็น “เรื่องเล่น ๆ” แต่ส�ำหรับทีมงาน LINE นี่คือ “เรื่องน่า
อมยิ้ม” ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ LINE Chat ในการพาผู้สูงอายุ
ก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีและช่องว่างระหว่างวัยกับลูกหลาน

ไม่เพียง LINE Chat ปัจจุบนั LINE ประเทศไทย ยังมีการต่อยอด
แพลตฟอร์มไปสู่ธุรกิจด้านอื่น ได้แก่ LINE MAN ธุรกิจแบบ O2O
(Offline-to-Online) ทีม่ ถี งึ 5 บริการย่อย ประกอบด้วย ส่งอาหาร
แมสเซนเจอร์ ส่งพัสดุ ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ และบริการเรียก
แท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกม (LINE GAME) ธุรกิจคอนเทนต์
(LINE TV, LINE TODAY, LINE STICKERS) ธุรกิจโซลูชั่นส�ำหรับองค์กร
(LINE Official Account) และธุรกิจเพย์เมนท์ (Rabbit LINE Pay)
โดย LINE ยังทยอยออกบริการใหม่เรื่อย ๆ เช่น LINE JOBS เป็นต้น
“ถ้าคิดว่าเรามีฐานลูกค้า 42 ล้านคน เราสบายแล้ว คิดอย่างนีค้ อื
ไม่รอดแน่ เพราะในเวลาไม่กปี่ ี เดีย๋ วก็มคี นท�ำได้ดกี ว่า มันต้องคิดว่า
ถ้าเราอยู่นิ่ง จะกลายเป็นเป้านิ่ง แต่ถ้าเราสร้างนวัตกรรมต่อเนื่อง
นัน่ คือ เราก�ำลังสร้างโอกาสใหม่ ๆ สร้างสิง่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นการเติบโต
ขององค์กรและธุรกิจอีกรอบ ผมจะคุยกับทีมเสมอว่า ปีหน้าสิ่งที่เรา
ต้องท�ำคือ ท�ำสิ่งที่เรายังไม่เคยท�ำในปีนี้ เพราะถ้ายังท�ำเหมือนเดิม
ก็เท่ากับไม่ได้เติบโตแตกต่างจากเดิม แต่ถ้าต้องการเติบโตแบบก้าว
กระโดด มันก็ต้องท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำมาก่อน”
ในการแตกหน่อต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ คุณอริยะกล่าวว่ามีหลักคิด
ง่าย ๆ คือค�ำว่า “Smart Portal” หรือ “การเป็นศูนย์รวมของบริการ
ทีม่ ปี ระโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน” โดยบริการนัน้ ต้องสามารถตอบโจทย์
ฐานลูกค้า 42 ล้านคนในมือให้ได้อย่างน้อยเป็นหลักสิบล้านคนขึ้นไป
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การเป็น “ผู้น�ำ” ในทุกบริการ
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ไม่เพียงแพลตฟอร์มส�ำหรับสนทนาที่ LINE ได้เข้ามามีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีและรูปแบบการสื่อสารให้ง่ายขึ้น แต่วันนี้ LINE
ยังมีบริการอีกหลากหลายที่อ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวันให้
กับผู้บริโภคชาวไทย เรียกได้ว่า เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตคนไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอริยะ
พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกีย่ วกับมุมมอง “Technology Disruption” ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจ
ของ LINE ในประเทศไทย รวมถึง “กุญแจ” ทีท่ ำ� ให้ LINE ประสบความ
ส�ำเร็จ จนเรียกได้ว่าเป็น “Super App” เฉกเช่นวันนี้
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“จุดเด่น e-Wallet ของเราคือ มันอยู่ในแอปฯ LINE ซึ่งเราใช้อยู่
ทุกวัน ขณะที่ e-Wallet หลายแห่งเป็นแอปฯ แยก ยิ่งเราอยู่ในยุคที่
คนไม่ได้มคี วามกระตือรือร้นในการดาวน์โหลดแอปฯ เหมือนสมัยก่อน
ทุกวันนี้ เราใช้แอปฯ หลัก ๆ ไม่เกิน 5 แอปฯ ที่เหลือก็ลบทิ้งเพราะ
มันกินเนือ้ ที่ LINE จึงไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งนี้ ขณะทีฐ่ านลูกค้าเราก็มถี งึ 42
ล้านคน นั่นหมายถึงโอกาสเข้าถึงลูกค้าก็มีเยอะ”
ส�ำหรับกลยุทธ์หลักในธุรกิจเพย์เมนท์ของ LINE คุณอริยะเชื่อว่า
คงไม่ต่างจากรายอื่นนัก นั่นคือ การผลักดันให้ Rabbit LINE Pay
สามารถน�ำไปใช้ซอื้ สินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวางทัง้ ในโลก LINE
ออฟไลน์และออนไลน์ ขณะทีใ่ นส่วนของการเติมเงิน ปัจจุบนั Rabbit
LINE Pay เชือ่ มต่อกับทัง้ บัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก และสามารถเติมเงิน
ได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา
“สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ e-Wallet นั้นจะสามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง ถ้า
ผูบ้ ริโภคนึกไม่ออกว่าของคุณใช้ได้ทไี่ หนบ้าง นัน่ คือคุณไม่เกิด ส่วนใคร
จะเป็น ‘ผู้ชนะ’ ขึ้นอยู่กับว่าใครสร้างจุดใช้งาน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้
ครบครันและได้เร็วที่สุด ซึ่งล่าสุด สิ่งที่เราก�ำลังท�ำแล้วคนฮือฮามาก
เพราะมันแก้ปัญหาได้จริง ๆ คือ การเชื่อมกับบัตร BTS ท�ำให้ไม่ต้อง
เสียเวลาไปต่อคิวแลกเหรียญ หยอดเหรียญ”
คุณอริยะให้มุมมองในภาพรวมของธุรกิจเพย์เมนท์ว่า เนื่องจาก
ยังมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน หรือเข้าถึง
แต่กด็ ว้ ยต้นทุนทีส่ งู มาก เนือ่ งจากธนาคารไม่มขี อ้ มูลทางการเงินของ
ลูกค้ากลุ่มนั้นไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง ท�ำให้ลูกค้าไปพึ่งเงินกู้
นอกระบบ แต่ในโลกการเงินสมัยใหม่ ต้นตอของปัญหานี้สามารถ
แก้ได้โดยใช้ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่บนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ แล้วน�ำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
(Credit Scoring Model) แบบใหม่ ซึง่ LINE เองก็อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ที่จะน�ำข้อมูลบนแพลตฟอร์มมาต่อยอดสู่บริการนี้
“ธปท. ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญมากในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการทางการเงิน ผมเชื่อ
ว่า มีคนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยแก้ไขตรงนี้ เพราะมันจะท�ำให้ชีวิต
คนไทยดีขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมา ผมว่ากรอบกติกาต่าง ๆ ของ ธปท. ก็
ไม่ได้เป็นอุปสรรคนัก แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ ‘ลื่นไหล’ กว่านี้
เพราะเทคโนโลยี ถ้าน�ำไปใช้ในทางทีถ่ กู มันจะช่วยแก้ปญั หาให้คนไทย
ได้อีกเยอะ โดยเฉพาะปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน และ
ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ” ผู้บริหาร LINE ย�้ำ
นิยาม Technology Disruption ในมุมผู้บริหาร LINE
“Disruption เป็นค�ำหนึง่ ทีอ่ าจจะถูกใช้บอ่ ยเกินไปในหลายโอกาส
จริง ๆ เวลาพูดถึง Disruption (ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว) ต้องดู
ก่อนว่าเรา ‘Disrupt’ ใครและคนนัน้ สมควรจะถูก ‘Disrupt’ หรือเปล่า
ซึง่ จริง ๆ แล้ว เทคโนโลยีไม่มหี น้าทีแ่ ค่ ‘Disrupt’ แต่เทคโนโลยีมพี ลัง

ที่จะท�ำให้ชีวิตคนเราดีขึ้น ดังนั้น สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางของ
Technology Disruption ก็เพื่อจะท�ำให้ดีขึ้น”
คุณอริยะยกตัวอย่าง บริการส่งอาหาร 1 ใน 5 บริการที่อยู่
ภายใต้บริการ LINE MAN โดยเขามองว่าบริการสัง่ อาหารผ่าน LINE MAN
ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ นอกจากเชนร้านอาหาร หรือ
ร้านหรูตามห้างแล้ว LINE MAN ยังขยายไปจับตลาดที่เป็นกลุ่มร้าน
อาหารข้างทาง ร้านดัง ร้านเล็ก ร้านส้มต�ำ หรือร้านก๋วยเตีย๋ ว ตลอดจน
ร้านอาหารที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยมี
ผู้ให้บริการรายใดให้ความส�ำคัญกับกลุ่มนี้ เพราะมองว่ามักมีขนาด
ค�ำสั่งซื้อ (Basket Size) ค่อนข้างเล็ก
“ถามว่าเรา ‘Disrupt’ ใคร ในมุมผู้บริโภค เขาสามารถได้อาหาร
อร่อยทีอ่ ยากทานจากร้านอาหารในระบบกว่า 4 หมืน่ ร้าน โดยไม่ตอ้ ง
นั่งรถไปซื้อเอง ไม่ต้องไปต่อคิวเอง ในมุมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร
ที่อยู่ในระบบของเราไม่ต้องเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินธุรกิจ ยังท�ำอาหาร
ของเขาเหมือนเดิม เพียงแค่มีออเดอร์วิ่งเข้าไปหาเขามากขึ้น แล้ว
เราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จา่ ยอะไรจากร้านอาหาร ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ รา ‘Disrupt’
คือ วงการ Food Delivery แต่เราช่วยทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ”
ความท้าทายของธุรกิจเทคโนโลยีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว คุณอริยะมองว่า “ปัญหา” ต่าง ๆ ล้วนถือเป็น “โอกาส” ทีจ่ ะ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปญั หา ขณะทีค่ วามท้าทายของธุรกิจคือ ไม่
สามารถรอให้ผู้บริโภคมีความพร้อมที่จะเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี
นั้น ได้ แต่ธุรกิจ จะต้องเข้าหาผู้บ ริโ ภคและท�ำ ให้เ ทคโนโลยี นั้ น
เข้าถึงผู้ใช้บริการในวงกว้างให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยกุญแจส�ำคัญ คือ
ต้องง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด
“กุญแจข้อแรก คือ เทคโนโลยียาก ๆ ไม่มีคนใช้ ถ้าต้องการให้
คนส่วนใหญ่ใช้เยอะ ๆ ก็ต้องท�ำให้มันง่ายที่สุด ยิ่งถ้าเป็นอะไรที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมคน ถ้ายากจนต้องอ่านคู่มือ เทคโนโลยีนั้นไม่มีทาง
เกิด ขณะที่กุญแจอีกข้อ คือ บทบาทของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ท�ำให้คนท�ำในสิ่งที่เคยท�ำไม่ได้ในอดีต”
“ลุ่มหลงการเปลี่ยนแปลง” คือเคล็ดลับความสำ�เร็จ
ร่วม 20 ปีที่คลุกคลีอยู่แวดวงเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการท�ำงาน
ที่ True Corporation จากนัน้ จึงย้ายไปบุกเบิกธุรกิจและออฟฟิศให้กบั
Google ประเทศไทย มานานกว่า 4 ปี ก่อนจะข้ามมารับต�ำแหน่ง
เอ็มดีคนแรกของ LINE ประเทศไทย
“ประสบการณ์ท�ำงานที่ Google เหมือนเราได้ไปยกระดับตัวเอง
เหมือนเรียน MBA เพราะได้เรียนรู้เยอะมาก ยิ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี
ต่างชาติ เขาจะมีวิธีคิดและระบบการท�ำงานที่ดี เพราะเป็นบริษัทที่
เน้นผลงาน (High Performance) ซึ่งผมก็ได้เอามาใช้กับตัวเอง และ
น�ำมาสร้างทีมงานให้เป็นทีมที่มี High Performance รวมถึงน�ำมาใช้
ท�ำงานเพื่อให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด”

ทุกธุรกิจที่คุณคิดได้ในวันนี้ โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยี ผมเชื่อว่า
มีไม่ต�่ำกว่า 10 บริษัทที่ท�ำคล้าย ๆ กันในต่างประเทศ ดังนั้น จริง ๆ
แล้วเราไปเรียนรู้จากเขาได้ ถ้าเราอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรา
ก็มีโอกาสที่จะคิดล�้ำหน้าคู่แข่ง”
สุดท้าย คุณอริยะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเรื่องของข่าว/ข้อมูลปลอม (Fake Data) และข้อมูลความ
เป็นส่วนตัว (Data Privacy) ว่าหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันการ
ส่งต่อหรือเพิม่ ยอดให้กบั Fake Data คือ การอ่านและใช้วจิ ารณญาณ
ก่อนกดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์ข่าวนั้น ๆ ขณะที่เรื่องของ Data
Privacy เขาย�้ำว่าแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ เกือบทุกแห่ง ไม่น่าจะกล้าที่
จะเอาแบรนด์ ความน่าเชือ่ ถือ และราคาหุน้ /มูลค่ากิจการ ไปแลกกับ
การละเมิด Data Privacy ของผู้ใช้
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เทคโนโลยีไม่ได้มีหน้าที่แค่ ‘Disrupt’
แต่เทคโนโลยีมีพลังที่จะท�ำให้ชีวิตคนเราดีขึ้น
สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางของ
Technology Disruption ก็เพื่อจะท�ำให้ดีขึ้น

BOT MAGAZINE The Knowledge

ความน่าสนใจของ LINE ในมุมมองของอดีตผูบ้ ริหาร Google คือ
ธุรกิจของ LINE เกือบทั้งหมดอยู่บนโมบายแพลตฟอร์ม อันสอดคล้อง
ชีวิตประจ�ำวันและแนวโน้มพฤติกรรมของคนในโลกยุคนี้ และเป็น
บริษัทที่แม้จะมีอายุไม่มาก แต่กลับเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีบทบาท
อย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ�ำวันของคน
“เราเป็นบริษัทที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ฉะนั้น การ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องธรรมดามากส�ำหรับเรา ยิ่งไปกว่านั้น เราอยู่
ในวงการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มคี วามกดดันจาก
คู่แข่งที่วิ่งเร็วเท่า ๆ กับเรา และต่างคนต่างก็ต้องการวิ่งให้เร็วที่สุด
ฉะนั้น กุญแจความส�ำเร็จในวงการนี้ก็ไม่มีอะไรมาก อย่างแรกคือ
ต้องมี Passion ต้องมีความชอบในการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว และต้อง
พร้อมที่จะวิ่งเร็วตลอดเวลา”
ส�ำหรับกุญแจความส�ำเร็จข้อส�ำคัญของ LINE คุณอริยะมองว่า
มาจากทีมงานทีพ่ ร้อมจะวิง่ เร็วและวิง่ ให้ทนั เขา ซึง่ ช่วยให้เขาสามารถ
ปล่อยมือ และวางใจจากบางงานที่ได้มอบหมายให้ทีมงาน เพื่อเขา
จะได้มีเวลาเต็มที่ในการท�ำความเข้าใจกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่(จะ)เกิดขึ้น พร้อมทั้งมองหาเทรนด์ ความ
ท้าทาย และโอกาสใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาต่อยอดเป็นธุรกิจ
“โอกาสใหม่ ๆ ส่วนหนึง่ ได้มาจากการตามข่าวทีไ่ ม่ใช่แค่เมืองไทย
มีข้อคิดที่น่าสนใจคือ คนไทยยังยึดติดที่จะหาเนื้อหาภาษาไทย
ซึ่งจริง ๆ แล้วคลังข้อมูลที่มหาศาลส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทโครงงานของนักศึกษา

Fin. ดี We Can Do!!!

เวทีแสดงพลังของคนอาชีวะ ที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืนทางการเงิน
“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”
พระราชดำ�รัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
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หากเปรียบเทียบการหาปลากับการบริหารจัดการเงิน การให้แห
อวน พร้อมทั้งสอนวิธีการจับปลาที่รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
เป็ น แนวทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ มี ปลากิ น ได้ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยืน
การบริหารเงินก็เช่นกัน เพื่อให้ไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
ทางการเงิน ต้องเริ่มจากตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจทางการเงินที่มี
ภูมิคุ้มกันหรือทักษะทางการเงินที่ดี สามารถวางแผนทางการเงิน
อย่างเหมาะสม และลงมือท�ำอย่างจริงจัง จึงจะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ในชีวิตตามที่มุ่งหวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ของครูและนักศึกษาอาชีวะ ภายใต้ชื่อโครงการ “Fin. ดี We can

do!!!” เพื่อให้คนอาชีวะได้ทดลองคิด ทดลองท�ำ ในการน�ำความรู้
ทางการเงินมาใช้แก้ปัญหา และพัฒนาสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่
ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพความเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ของคนอาชีวะ
ออกมาให้ประจักษ์สู่วงกว้าง และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการส่งต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่เครือข่ายชาวอาชีวะ ตลอดจนถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นต่อไป
โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชีวะเนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้จะ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต หากเรา
สามารถบ่มเพาะภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้แก่พวกเขาตั้งแต่ต้น
ก็จะช่วยให้พวกเขามีพฤติกรรมทางการเงินทีด่ ี สามารถบริหารจัดการ
เงินได้อย่างเหมาะสม และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมก้าว

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการสอนของครู

รางวัล Fin.ดี We can do!!!
รางวัลแห่งความยั่งยืนทางการเงิน

บรรยากาศขณะครูอาชีวะ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา

ฉบับที่ 5 ปี 2561

ซึง่ ส่งเสริมความรู้ ผ่านวิชา Skill for Life เพือ่ ปลูกฝังทักษะทางการเงิน
แก่นักศึกษาโดยให้นักศึกษาแกนน�ำออกแบบและเลือกกิจกรรมให้
เหมาะกับกลุ่มเพื่อน ควบคู่กับการประกวดกิจกรรมการออม
(2) โครงงาน “ทวีทรัพย์รักษ์การออม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการออมเงินเพื่อ
เป็นทุนส�ำหรับสร้างสิง่ ประดิษฐ์ในวิชาโครงการ โดยการให้ความรูแ้ ละ
แต่งตั้งเหรัญญิกประจ�ำกลุ่มเพื่อรวบรวมเงินออม ติดตามผล และให้
ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
การจัดประกวดครัง้ นี้ ถือเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ บนเส้นทางแห่งการ
เสริมสร้างทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่คนไทย เพราะหัวใจส�ำคัญที่สุด
ของโครงการนี้ มิใช่การประกาศผลรางวัล หากแต่เป็นการน�ำบทเรียน
และประสบการณ์จากทุกผลงานมาร้อยเรียงและพัฒนาต่อยอด
เป็นรูปแบบการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่โดนใจเยาวชนอาชีวะ
Gen Y เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือให้สถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ
น�ำไปถ่ายทอดขยายผลในการบ่มเพาะภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่คน
อาชีวะอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็นภารกิจอันยิง่ ใหญ่ทยี่ งั รออยู่ และแม้วา่ หนทาง
แห่งความส�ำเร็จข้างหน้าจะอีกยาวไกลแค่ไหน แต่ความภาคภูมิใจ
และประทับใจในครั้งนี้จะเป็นเชื้อไฟจุดประกายให้เราก้าวต่อไปเพื่อ
ความยั่งยืนทางการเงินของคนไทยทั้งประเทศ
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เข้าสู่โลกแห่งการท�ำงานและรับผิดชอบดูแลครอบครัวอย่างเต็มตัว
จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ซึ่ง ค�ำว่า Fin.
ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Finance ที่แปลว่าการเงิน และ เมื่อ
รวมกับค�ำว่า ดี จึงแปลว่า มีการเงินที่ดี ส่วน We Can Do นั้น
แปลว่า พวกเรา (ชาวอาชีวะ) สามารถท�ำได้ นั่นเอง
การประกวดผลงานภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!!
มุง่ เน้นให้นำ� ความรูท้ สี่ ำ� คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การเงินส่วนบุคคล การเงิน
ธุรกิจ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละสถานศึกษา โดยแบ่ง
ประเภทผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) นวัตกรรมการสอนของครู
ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือการสอนที่น�ำความรู้ทางการเงินไป
บูรณาการกับวิชาเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ และ (2) โครงงานของ
นักศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกิจกรรมที่น�ำความรู้ด้าน
การเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือต่อยอดไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจ โดยมีการคัดเลือกข้อเสนอผลงานเพื่อมอบเงินทุนสนับสนุน
ให้ไปด�ำเนินงานจริง และมีพเี่ ลีย้ งจาก ธปท. ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสมาคมธนาคารไทย ให้ค�ำแนะน�ำตลอดระยะ
เวลากว่า 8 เดือน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทั้งการวิเคราะห์โจทย์ วางแผน ลงมือท�ำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ติดตามผล และน�ำเสนอผลลัพธ์
จาก 59 ข้อเสนอผลงานของสถาบันอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาค
ได้มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากแวดวงการ
ศึกษาและการเงินเพือ่ มอบเงินทุนสนับสนุนให้ดำ� เนินการ ประเภทละ
8 ผลงาน ซึง่ ต่อมาได้มกี ารตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 31 สิงหาคม
2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทีมที่ชนะเลิศ
ในแต่ละประเภท ได้แก่
(1) นวัตกรรมการสอน “ฝันให้ไกล ไปให้ถึงด้วยการออม”
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
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ความประทับใจ จากโครงการ

ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือน ที่ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินและส�ำนักงานภาคทั้ง 3 แห่งร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่วิทยาลัยที่ส่ง
ผลงานจากทัง้ 4 ภูมภิ าค นับเป็นเวลาอันมีคา่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ประสบการณ์จากภาคสนามในครัง้ นีถ้ อื เป็นก้าวส�ำคัญ
ที่ชาว ธปท. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากชีวิตจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท�ำงานเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลที่ต้องอาศัย
ความละเอียดอ่อนและมุมที่รอบด้าน โดย 4 ตัวแทนพี่เลี้ยงจาก 4 ภาคจะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่ได้จากโครงการ “Fin. ดี
We Can Do!!!” ในครั้งนี้

คุณวริษฐา ก้อนนาค

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
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“ท�ำไมต้องเป็นเด็กอาชีวะ? นี่คือค�ำถามแรกหลังจากได้มารับผิดชอบงานนี้ หลายคนอาจเห็นข่าว
ด้านลบของนักเรียนอาชีวะโดยเฉพาะเรือ่ งการใช้ความรุนแรง จนเกิดภาพจ�ำทีไ่ ม่ดใี นสังคม แต่เมือ่ ได้มา
สัมผัสน้อง ๆ อาชีวะอย่างใกล้ชิดแล้ว ความคิดเหล่านี้ก็เปลี่ยนไป เพราะเด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพมากกว่า
ทีเ่ ราคิด นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ โครงการจนกระทัง่ วันนี้ เราเห็นถึงความมุง่ มัน่ ทุม่ เทของผูบ้ ริหาร อาจารย์
และนักศึกษาที่ถึงจะมีภารกิจมากมาย ต่างก็สละเวลามาท�ำผลงานเพื่อมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ หรือเพื่อน
นักศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องการเงิน
“แม้ระหว่างทางจะมีอปุ สรรคจากข้อจ�ำกัดทัง้ ด้านเวลาและด้านเทคนิค ท�ำให้ไม่สามารถผลิตสือ่ หรือ
จัดกิจกรรมได้ตามที่ตั้งใจ หรือไม่สามารถชักชวนให้เพื่อนนักศึกษาออมเงินได้ตามเป้าหมาย แต่เมื่อได้
รับก�ำลังใจและค�ำแนะน�ำไป เราพบว่า อาจารย์และน้อง ๆ สามารถน�ำค�ำแนะน�ำดังกล่าวไปปรับปรุงและ
พัฒนาได้เป็นอย่างดี และสร้างความประหลาดใจให้พวกเราเพราะผลงานออกมาดีกว่าทีเ่ ราคิดไว้ดว้ ยซ�ำ้
“ผลการแข่งขันไม่ส�ำคัญไปกว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นกับอาจารย์และน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้
สร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนอาชีวะ และขณะเดียวกันก็ท�ำให้พวกเราได้เรียนรู้และได้รับ
พลังบวกในการท�ำงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อไป”

คุณสาคร ศรีสวัสดิ์
36

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน
ส�ำนักงานภาคเหนือ
“ผมได้เห็นความมุ่งมั่นทุ่มเท การท�ำงานเป็นทีม ความเป็นนักสู้ การน�ำศักยภาพและความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกศิษย์หรือเพื่อน ๆ มีความรู้ทาง
การเงิน เกิดภูมคิ มุ้ กัน และตระหนักรูใ้ นการวางแผนการออมและใช้ชวี ติ ทางการเงินอย่างระมัดระวัง มีสติ
“ความมุ่งมั่นและพลังของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ส่งผ่านความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้ร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัด ในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปในวิทยาลัยของตนเอง นอกจากนี้ ยังสร้างพลังให้กับทีมพี่เลี้ยงที่จะมุ่งมั่นท�ำงาน
สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
และผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหากสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ พิจารณาน�ำผลงานของหลาย ๆ ทีมในโครงการฯ
ปีนี้ ไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาของตนเอง จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับนักศึกษาและ
ประเทศในวงกว้าง”

คุณนาฏน้อย แก้วมีจีน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน
ส�ำนักงานภาคใต้

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน
ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ตลอดระยะเวลาที่ท�ำโครงการ เราได้รับรู้และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
ทั้งผู้บริหารวิทยาลัยที่ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนให้น�ำเนื้อหาของโครงการเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอน เห็นพลังและความมุง่ มัน่ ของอาจารย์และน้อง ๆ ทีแ่ ม้
จะมีอุปสรรคแต่ก็เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันเพื่อผลักดันโครงการให้ส�ำเร็จ
เห็นน้อง ๆ ที่กล้าก้าวข้ามเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หันมาสนใจเรื่องการออมและ
การใช้จ่าย ลดค่าเหล้า ลดจ�ำนวนครั้งที่ไปทานบุฟเฟ่ต์ น้องที่ไม่เคยออมเงินกลับเป็น
แกนน�ำในการชักชวนกลุม่ เพือ่ นไปซือ้ กระปุกออมสินเพือ่ เก็บออม รวมถึงการมีจติ อาสา
ทีจ่ ะสานต่อโครงการจากรุน่ สูร่ นุ่ ซึง่ ล้วนแต่เป็นก้าวแรกของการเริม่ ต้นทีม่ นั่ คงและเป็น
พื้นฐานส�ำคัญที่จะก้าวผ่านไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ
“โจทย์ที่ท้าทายในการด�ำเนินโครงการในระยะต่อไปคือ การขยายผล และการ
สือ่ สารให้วทิ ยาลัยทัว่ ประเทศได้รจู้ ัก เข้าใจ และสนใจทีจ่ ะส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
ในโอกาสต่อไป เพื่อให้โครงการนี้เป็นเวทีแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคน
รุน่ ใหม่ รวมทัง้ จุดประกายการมีสว่ นร่วมในการฉีดวัคซีน เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงิน
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ และน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต”

ฉบับที่ 5 ปี 2561

คุณกรวิทย์ ตันศรี

BOT MAGAZINE The Knowledge

“วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาในภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ซึง่ นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นเขตเมือง และมีรายได้ไม่สงู นัก
จากการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการท�ำกิจกรรม ท�ำให้ทีมงานได้เห็นถึงความตั้งใจและ
ความมุ่งมั่นของทั้งครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงงาน ที่พยายามตอบโจทย์ปัญหาของ
นักเรียนในวิทยาลัยทีต่ อ้ งการมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างนิสยั
การจดบันทึกรับจ่ายและเก็บออม ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเติมเต็ม
ความฝันของน้อง ๆ ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก ๆ ภายหลังเรียนจบอีกด้วย
“อีกหนึ่งความประทับใจของทีมงาน คือ การได้เรียนรู้และรู้จักค�ำว่า ‘ครูผู้ให้’ อย่าง
แท้จริง ให้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีขอบเขต ไม่จ�ำกัดเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในความดูแลเท่านั้น
แต่เมื่อมีโอกาส ครูผู้ให้จะมองไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้าม เช่น
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำหรือผู้ถูกคุมประพฤติในสถานพินิจ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางการเงินให้กับคนดีที่จะกลับเข้าสู่สังคมต่อไป”
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ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
และประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.)

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เมื่อพันธกิจด้านสังคมกับเสถียรภาพเศรษฐกิจ

มาบรรจบในมือ “ดร.ปรเมธี วิมลศิริ”

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่รัฐบาลต้องให้ความสำ�คัญ แต่ยัง
ต้องขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาทางสังคม เพื่อให้คนอยู่ดีมีสุข โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการนำ�พาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ดั ง กล่ า ว สำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) หรื อ “สภาพั ฒ น์ ” นั บ ว่ า เป็ น หนึ่ ง
ในหน่ ว ยงานสำ � คั ญ ที่ ว างทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และรากฐานทางสั ง คม ผ่ า นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ฉบับที่ 5 ปี 2561

กว่า 30 ปี ชีวิตข้าราชการในรั้วสภาพัฒน์
ดร.ปรเมธี เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็น “ลูกหม้อ”
ของสภาพั ฒ น์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะท่ า นเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต การท� ำ งาน
ที่สภาพัฒน์ตั้งแต่ปี 2526 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่ม
งานในสายงานเศรษฐกิจมหภาค ที่กองวางแผนส่วนรวม ก่อนได้รับ
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลัง ทีป่ ระเทศ
แคนาดา
หลังจากจบปริญญาเอก ดร.ปรเมธี กลับมาเริ่มงานในฐานะ
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน จากนัน้ ก็กา้ วขึน้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน รองเลขาธิ ก ารสภาพั ฒ น์
จนก้าวขึ้นมาเป็น “เบอร์หนึ่ง” ของสภาพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวง พม. เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2561

ตลอด 31 ปีที่สภาพัฒน์ ไม่ว่าอยู่ในต�ำแหน่งใด ดร.ปรเมธี
สนุกที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท�ำหน้าที่เป็น “มันสมอง”
ของประเทศเพื่ อ หาข้ อ มู ล คิ ด ทฤษฎี วางแนวทางปฏิ บั ติ และ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยในช่วงแรกที่เริ่มงาน สภาพัฒน์
อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)
ซึ่งวันนั้นท่านอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากนัก แต่บทบาทของท่าน
ก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนได้นงั่ เป็น “หัวเรือใหญ่” ในการวางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญคือ มีกรอบ
เป้าหมาย 20 ปี ยึดโยงเป็นกรอบใหญ่ระยะยาว โดยทิศทางของแผน
ต้องสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” ใน
ลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่แผนปฏิบัติในช่วง
5 ปี เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรอบด้าน
ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึ ง สอดรั บ กั บ กระแส
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในแทบทุกด้าน
ส�ำหรับผลงานส่งท้ายที่ ดร.ปรเมธี มอบให้แก่สภาพัฒน์ คือ
การริเริ่มกระบวนการปฏิรูปสภาพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พร้อม
รับภารกิจใหม่ในการเป็นส�ำนักงานยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง การปรับ
พ.ร.บ. สภาพั ฒ น์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 40 ปี หรื อ การ
จัดตั้งส�ำนักวิจัยเพื่อติด “อาวุธทางสมอง” ให้องค์กร
“สิ่งที่อยากฝากคนสภาพัฒน์ คือ อยากให้ช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็น
รากฐาน เป็น “ค่านิยม” ที่คนรุ่นเก่า ๆ ถือปฏิบัติจนท�ำให้สภาพัฒน์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือ
ความโปร่งใส คุณธรรม หลักการท�ำงานโดยยึดข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้อง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมถึงการท�ำงานเป็นทีม
สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่คู่กับองค์กร”

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

หนึ่งในบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในการก�ำหนดกรอบของทั้งสอง
แผนส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการ
สภาพัฒน์ ที่ปัจจุบัน ท่านได้น�ำความรู้และประสบการณ์ตลอด
กว่า 30 ปีในสภาพัฒน์ เข้ามารับสองต�ำแหน่งใหม่ที่มีความส�ำคัญ
ต่อประเทศ ด้านหนึ่งคือการเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายทางสังคมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้ำและรองรับการพัฒนาของประเทศ ในฐานะ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ขณะทีบ่ ทบาทอีกด้านเกีย่ วข้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.)
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.ปรเมธี
วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และประธาน กกธ. มาบอกเล่าถึง
หลักคิดในการท�ำงานรับใช้ประเทศ พร้อมทั้งเคล็ดลับความส�ำเร็จ
และการรักษาสมดุลชีวติ ท่ามกลางบทบาททีท่ า้ ทาย ในสไตล์ของท่าน
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ภารกิจท้าทายในฐานะ “ปลัดกระทรวง พม.”
ท่ า มกลางการจั บ ตาของกระแสสั ง คมจากกรณี ก ารทุ จ ริ ต
งบประมาณอุ ด หนุ น ช่ ว ยเหลื อ คนไร้ ที่ พึ่ ง ของกระทรวง พม.
คณะรัฐมนตรีจงึ ได้ตดั สินใจส่ง “อัศวินขีม่ า้ ขาว” ดร.ปรเมธี ข้าราชการ
ที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และตรงไป
ตรงมา เข้ามานัง่ เก้าอีป้ ลัดกระทรวง พร้อมด้วยพันธกิจส�ำคัญเร่งด่วน
คือ การกูค้ วามเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ กระทรวง พม. ให้กลับคืนมา
ด้วยการปฏิรปู กระทรวงให้มคี วามโปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และท�ำให้กลไก
ต่าง ๆ ท�ำงานได้ตามความคาดหวังของสังคม
“ทุ ก คนที่ ผ มได้ คุ ย ด้ ว ยเห็ น ว่ า กระทรวงนี้ เ ป็ น กระทรวงที่ มี
ความส�ำคัญ ยิง่ นโยบายของประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาทีไ่ ม่ทงิ้
ใครไว้ข้างหลังและได้เข้าสู่สังคมสูงวัย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการ
เพื่ อ ดู แ ลคนตลอดช่ ว งชี วิ ต และก� ำ หนดกรอบนโยบายมหภาค
ด้านสังคม และนโยบายภาพรวมเกีย่ วกับระบบสวัสดิการสังคม ซึง่ เป็น
พันธกิจของกระทรวง พม. ดังนัน้ ทุกคนก็หวังอยากจะเห็นกระทรวงนี้
เป็นกระทรวงที่เข้มแข็งส�ำหรับอนาคตด้านสังคมของประเทศ”
ดร.ปรเมธี เล่าว่า กระทรวง พม. ยกระดับขึ้นมาจากหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลในเรื่ อ งสั ง คมสงเคราะห์ โดยรวมกรม
ประชาสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปการดูแลและให้
บริการ โดยเฉพาะส�ำหรับคนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ
ขาดโอกาสทางสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประการที่สอง
“ในระยะยาว นโยบายด้านสังคมจะมีความส�ำคัญมากขึน้ โดยเฉพาะ
สังคมไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัย’ และเรามุ่งเน้นการพัฒนาที่
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น บทบาทของกระทรวงต้องเปลี่ยนจาก
การเป็นผูใ้ ห้บริการ (Operator) ไปสูก่ ารเป็นผูก้ ำ� กับดูแล (Regulator)
และผู้สนับสนุน (Facilitator) ให้หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน
องค์กรทางสังคม ฯลฯ ได้เข้ามาช่วยดูแล ‘คนตัวเล็ก’ ในสังคม ส่วน
กระทรวงก็หันไปท�ำด้านนโยบายมากขึ้น เพื่อวางแผนว่าในอนาคต
เราควรดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมและดูแลคนอย่างไรให้ไม่เป็นภาระ
ทางการคลัง มีความยั่งยืน และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม”
ดร.ปรเมธี มองว่า ทั้งสองพันธกิจเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของคนในองค์ ก รบวกกั บ ความมี จิ ต ใจทุ ่ ม เทของ
ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลคนให้ดีขึ้น ท�ำให้การขับเคลื่อนกระทรวง
พม. น่ า จะไม่ ย ากล� ำ บากนั ก และแม้ ว ่ า ในประเทศไทยจะมี
“คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้” จ�ำนวนมาก จนงบประมาณปีละหมื่น
กว่าล้านบาทก็ยังดูแลได้ไม่ท่ัวถึง แต่อีกด้านหนึ่ง สังคมไทยก็ยังมี
“จิตอาสา” และมูลนิธิต่างๆ จ�ำนวนไม่น้อย ที่พร้อมเข้ามาเป็นพลัง
ขับเคลือ่ นสังคมไทยไปสูก่ ารเป็น “Sharing-Caring-Giving Society”
ซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติของใครหลายคน รวมถึง ปลัดกระทรวง
พม. คนนี้ด้วย

พันธกิจหลักและภารกิจรองภายใต้หมวกประธาน
คณะกรรมการ ธปท.
เพียง 3 เดือนหลังนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวง พม. ดร.ปรเมธี ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ธปท. (กกธ.) ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
ส�ำคัญและท้าทายไม่แพ้กัน ทั้งความท้าทายในการด�ำเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท. ในช่วงของการด�ำเนินนโยบายการเงินกลับสู่
ภาวะปกติ (Normalization Policy) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
และความท้าทายในการด�ำเนินนโยบายก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
และนโยบายระบบการช�ำระเงิน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในฐานะประธาน กกธ. ดร.ปรเมธี มองว่า แม้ ธปท. จะเป็นองค์กร
ตัวอย่างทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ อีกทัง้
เป็นองค์กรแถวหน้าที่มีบทบาทส�ำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นองค์กร
ทีส่ งั คมให้ความเชือ่ มัน่ และเชือ่ ถือในเรือ่ งของการดูแลความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและ
คลื่นความผันผวน ธปท. จ�ำเป็นต้องเตรียมตัวรับมือและเร่งปรับตัวให้
ทันกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและเทคโนโลยีใหม่ทจี่ ะเข้ามา
“ธปท. ต้องเพิ่มความเร็วในการปรับตัวให้ทันในเรื่องของข้อมูล
ใหม่ ๆ องค์ความรู้ และเครื่องมือ เพื่อจะติดตามการเปลี่ยนแปลง
และน�ำมาปรับใช้ เพือ่ รักษาเสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ”
นอกจากภารกิจหลักในด้านการดูแลเศรษฐกิจให้มีความเติบโต
และมีเสถียรภาพ ดร.ปรเมธี มองว่า เมื่อพิจารณา “ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี” ธปท. น่าจะมีภารกิจรองเพิ่มเข้ามาอีกบทบาท นั่นคือการ
ท�ำนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสังคม โดยเฉพาะเรื่องของ
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ าก แต่หากปล่อยทิง้ ไว้
จะกลายเป็นปัญหาต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือแม้แต่
ระบอบประชาธิปไตย
“ในฐานะสถาบันหนึ่งในสังคม ธปท. ควรจะมีบทบาทในเรื่อง
การลดความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่า
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ ‘คนตัวเล็ก’ ‘คนที่ถูกลืม’ หรือ ‘คนที่เคย
ไม่มีโอกาส’ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่ต่�ำลง
หรือเรื่องการได้รับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการประกอบอาชีพที่
สร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งหลายเรื่อง ธปท. ก็ท�ำอยู่ แต่ก็ยังมีอีก
หลายเรื่องที่ ธปท. สามารถน�ำความรู้ความช�ำนาญและน�ำศักยภาพ
ทีอ่ งค์กรมี เข้าไปช่วยขับเคลือ่ นเป้าหมายทางสังคมให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นได้” ประธานคณะกรรมการ ธปท. คนใหม่ ฝากไว้
เคล็ดลับความสำ�เร็จและความสุขที่แสนเรียบง่าย
ดร.ปรเมธี ยอมรับว่า ภารกิจที่ล้นมือตั้งแต่สมัยด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาสภาพัฒน์ ท�ำให้สมดุลชีวิตการท�ำงานอาจไม่ค่อยดีนัก ยิ่ง
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ท�ำในสิ่งที่เรารัก และเห็นว่าสิ่งนั้นส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เพียงเท่านี้ก็จะท�ำงานออกมาได้ดี
เคล็ดลับความส�ำเร็จของท่านไม่มีอะไรมาก หลักการข้อแรกคือ
“ท�ำในสิ่งที่เรารัก และเห็นว่าสิ่งนั้นส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ เพียงเท่านีก้ จ็ ะท�ำงานออกมาได้ด”ี ส่วนหลักการส�ำคัญ
อีกข้อ ได้แก่ “การท�ำงานเป็นทีม” โดยในการท�ำเป็นทีมต้องรู้จัก
ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ต้องท�ำความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนและข้อดี
ข้อเสียของคนอื่น แล้วพยายามให้โอกาสเขาได้แสดงศักยภาพและ
ช่วยให้เขาได้พัฒนาตัวเอง
ส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญ
ของประเทศอย่างสภาพัฒน์ และ ธปท. ท่านย�้ำว่า ยังมีอีกหลักการ
ส�ำคัญที่ต้องใช้เป็นหลักยึดในการท�ำงาน นั่นคือ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและความโปร่งใส ทั้งในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริง หลักคิด
ทฤษฎีที่น�ำมาใช้ และความถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
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ช่วงนี้เพิ่งเข้ามารับต�ำแหน่งที่ท้าทายและมีความส�ำคัญต่อประเทศ
อย่างมาก และมาพร้อมกันถึง 2 ต�ำแหน่ง อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตของ
ท่านช่วงนี้คงไม่มีสมดุล น่าจะมีแต่งาน
“ตั้งแต่ตอนที่เป็นเลขาสภาพัฒน์ ก็มีเรื่องน่าเครียดเยอะแยะ
ไปหมด การดูแลเรื่อง EQ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ถือเป็นความโชคดี
เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ผมเป็นคนใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์
และจัดการความเครียดได้ดี แต่ก็มีการหากิจกรรมผ่อนคลายท�ำบ้าง
ผมชอบฟังเพลง ฟังได้ทุกแนว และก็ชอบเล่นฟุตบอล”
ความชื่นชอบเสียงดนตรีของท่าน ไม่ใช่จบแค่การฟังเพลง แต่
ท่านยังจัดตั้งวงดนตรีสภาพัฒน์ ขณะที่การชื่นชอบฟุตบอลของท่าน
ก็ไม่ได้จบแค่การออกก�ำลังชิล ๆ เป็นครั้งคราว แต่จริงจังถึงขนาด
เป็นกัปตันทีมฟุตบอลของสภาพัฒน์ และเคยน�ำทีมไปแข่งชนะ
มาแล้วหลายแมทช์
“ตอนนี้ไม่ค่อยได้เตะบ่อย แต่ก็ยังมีโอกาสได้ไปเตะอยู่บ้าง
มันเป็นกีฬาที่ได้ออกก�ำลังเต็มที่ภายในเวลา 2 ชั่วโมง แถมยังได้รู้จัก
คนเยอะ เล่นครั้งนึงก็รู้จักกันเป็น 20 คน จริง ๆ ฟุตบอลก็เหมือน
กีฬาอีกหลายประเภทที่สอนหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะเรื่องของ
ทีมเวิรค์ เพราะในเกมฟุตบอล เราเก่งคนเดียวก็คงชนะไม่ได้ นอกจากนี้
ยังสอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สอนในเรื่องของการท�ำเกมนี้ให้ดีที่สุด
และสอนให้รู้จักความทุ่มเทและความพยายามเพื่อความส�ำเร็จ”
บนเส้นทางชีวิตการท�ำงานของข้าราชการ ดร.ปรเมธี กล่าวว่า
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คุ ณ ศิ ริ ชั ย สาครรั ต นกุ ล เป็ น ลู ก หม้ อ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งในฐานะนักเรียนทุน ธปท.
ประเภทมัธยมปลาย รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นปีแรกที่ ธปท. เริ่ม
ขยายการให้ทนุ ไปทีป่ ระเทศเยอรมนี และในฐานะพนักงาน
โดยได้เริ่มทำ�งานในรั้ววังบางขุนพรหมเมื่อปี 2520 รวม
ระยะเวลาทัง้ เป็นนักเรียนทุนและทำ�งานที่ ธปท. กว่า 27 ปี
บุคคลต้นแบบในดวงใจของคุณศิริชัยมี 2 ท่าน ท่านแรก
คือ อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ ซึง่ คุณศิรชิ ยั ยังจ�ำค�ำสอนตอนไป
กราบลาท่ า นก่ อ นไปเยอรมนี ไ ด้ แ ม่ น ย� ำ มาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้
ว่า “เมืองไทยมีคนเก่งเยอะ เอาง่าย ๆ ถือว่า ‘คนติดบอร์ด’
ทุกคนเป็นคนเก่ง คุณดูสิ ปีหนึง่ มีตงั้ ร้อยคนทุก ๆ ปี แต่จะหา
คนที่เป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนั้นหายาก เพราะฉะนั้น
‘จงเป็นทั้งคนเก่งและคนดี’” ท่านที่สอง คือ คุณไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม นักเรียนทุน ธปท. รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 คุณไพบูลย์
เป็นลูกศิษย์ที่ด�ำเนินรอยตามอาจารย์ป๋วย ได้อย่างครบถ้วน
ทัง้ ยังเป็นพุทธมามกะ ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมเข้าถึงธรรมะและสามารถ
น�ำพุทธธรรมมาใช้ในชีวติ ได้อย่างบังเกิดผล” นอกเหนือไปจาก
บทบาทหน้ า ที่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกรรมการในองค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจและเอกชน คุณศิริชัยยังสนใจในเรื่องการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยเคยเป็นทีป่ รึกษาสถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม (CSRI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเคยเป็นกรรมการ
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีอ่ าจารย์ปว๋ ยได้ตงั้ ขึน้ และคุณไพบูลย์ได้เข้ามาฟืน้ ฟู ปัจจุบนั
คุณศิริชัยเป็นประธานกรรมการเครือข่ายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของสถาบันไทยพัฒน์ จะว่าไปแล้วเขาคือ หนึง่ ในบุคคล
ที่ติดตามพัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ยุค
เริ่มแรกเลยทีเดียว
คุณศิริชัย สาครรัตนกุล
นักเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม

จาก MDGs มาเป็น SDGs
ในปี 2000 สหประชาชาติก�ำหนด Millennium Development
Goals (MDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 8 ประการ
(1) มุ่งขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
บทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของ
สตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้กับเอดส์ มาลาเรีย และโรคอื่น ๆ (7) รักษา
และจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และ (8) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเพือ่
การพัฒนาในประชาคมโลก โดยก�ำหนดระยะเวลาเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
MDGs ไว้ 15 ปี เมื่อครบก�ำหนดในปี 2015 สหประชาชาติได้ก�ำหนด
เป้าหมายใหม่ โดยปรับเพิม่ 8 เป้าหมายของ MDGs เป็น 17 เป้าหมาย
และตั้งชื่อว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs
“สมัย MDGs ดูเหมือนว่าประเทศร�ำ่ รวยมองมาทีโ่ ลกก็เห็นปัญหา
ของประเทศยากจนทั้งหลาย จึงตั้งเป้าจะแก้ปัญหาออกมาเป็น 8
ประการตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น โดยลืมดูตวั เองว่าก็มปี ญั หาเหมือนกัน
แต่ SDGs คิดใหม่ท�ำใหม่ โลกทั้งโลกต้องพัฒนาไปด้วยกัน ต้องแก้
ปัญหาไปด้วยกัน ประเทศร�ำ่ รวยก็มปี ญั หาเหมือนกัน ภาคธุรกิจก็ตอ้ ง
เข้ามาร่วม ค�ำว่า CSR ก็เลยถูกเปลี่ยนไปเป็น Sustainable Business
ทุกองค์กรต้องหันมาสนใจ SDGs”
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ความตื่นตัวเรื่อง Sustainable Banking
โลกเริ่มให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนกระทั่งกลาย
เป็นวาระของโลก มีการจัดประชุม United Nations Conference on  
Environment and Development (UNCED) ในปี 1992 ที่กรุงริโอเดจาเนโร ที่เรียกกันว่า Rio Summit หรือ The 1st Earth Summit โดย
นานาประเทศตกลงกันว่าจะท�ำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขึน้ จริง ในช่วงเดียวกันนัน้ ก็มคี นกลุม่ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่า หากมัวแต่เรียกร้อง
ให้รัฐบาลสนใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วปล่อยให้ธุรกิจที่มีอ�ำนาจ

มากในปัจจุบันท�ำตามใจชอบคงไม่ได้ ค�ำว่า Corporate Social
Responsibility หรือ CSR จึงเกิดขึ้น
“ในช่วงนั้น United Nations Environmental Programme
หรือ UNEP คิดว่าคานงัดที่ผลักดันให้ธุรกิจมี CSR นั้นอยู่ท่ีธนาคาร
เพราะธุ ร กิ จ ต้ อ งพึ่ ง เงิ น ทุ น จากธนาคาร จึ ง พยายามผลั ก ดั น ให้
ธนาคารสนใจ CSR และ Sustainable Development อันเป็น
ที่มาของการเกิด UNEP Banking Initiative และ UNEP Insurance
Initiative ซึ่งล่าสุดรวมกันเป็น UNEP Finance Initiative ซึ่งปัจจุบัน
มีสถาบันการเงินเป็นสมาชิก 200 กว่าแห่ง กระจายอยู่กว่า 40
ประเทศ ในช่วงต่อมา คือ ในปี 2003 ก็เกิด The Equator Principles
(EPs) ขึ้น ที่ก�ำหนดว่า เมื่อธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับโครงการใด
ก็ต้องค�ำนึงถึงปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยต้องดูแลให้
โครงการนั้นไม่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
หรือถ้าต้องท�ำด้วยความจ�ำเป็นก็ต้องมีมาตรการชดเชย เช่น การ
สร้างเขื่อน นอกจากจะดูแลไม่ให้เขื่อนพังแล้ว ชาวบ้านที่ถูกไล่ที่
ต้องได้รับการชดเชยให้ไม่เดือดร้อน ป่าที่ถูกท�ำลายจะดูแลอย่างไร
เช่น ให้มีการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น”
ปัจจุบนั มีธนาคารชัน้ น�ำ 92 แห่งจาก 37 ประเทศได้รว่ มลงนามรับ
EPs อย่างเป็นทางการ และ EPs นี้จะถูกน�ำไปใช้กับธุรกรรมทั่วโลก
ใน 4 ลักษณะ คือ (1) สินเชื่อโครงการ (2) บริการที่ปรึกษา (3)
สินเชื่อแก่ธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงการ และ (4) Bridge Loans
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ผู้เฝ้ามองพัฒนาการของ Sustainable Development
ด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดและโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้
ร�่ำรวยนัก จึงได้เห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบที่คนต่างจังหวัดคุ้นเคย
เมื่อสอบเป็นนักเรียนทุน ธปท. และได้เรียนรู้วิถีการท�ำงานของ
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท�ำให้คุณศิริชัยสนใจปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคม และปัญหาของคนยากไร้ไปด้วย เมื่อได้พบกับระบบการเรียน
มหาวิทยาลัยในเยอรมนีที่เปิดเสรีให้เลือกเรียนอะไรก็ได้ จึงให้ความ
สนใจกิจกรรมและลงเรียนวิชาปรัชญา สังคมวิทยา และวิชาอื่น ๆ
ที่นอกเหนือไปกว่าเศรษฐศาสตร์ ความสนใจเหล่านั้นบ่มเพาะให้เขา
ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเพียงแค่เรื่องตัวเลขและการค�ำนวณ
“ผมเป็นนักสังคมศาสตร์มากกว่านักเศรษฐศาสตร์ด้านเทคนิค
ผมสนใจปัญหาของโลก ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้ำ ความ
ไม่เท่าเทียมกัน ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้คือประเด็น
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
คุณศิริชัยเล่าว่า ค�ำว่า Sustainable เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 - 18
โดยโยงใยกับค�ำว่า Sustainable Forest Management เพราะตอนนัน้
ในอังกฤษคนตัดไม้ท�ำลายป่ากันมาก จึงเกิดกระแสการดูแลรักษาป่า
และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 1987 มีรายงานที่ยิ่งใหญ่
ฉบั บ หนึ่ ง ชื่ อ ว่ า Our Common Future ได้ จุ ด ประกายเรื่ อ ง
Sustainable Development และได้นิยามค�ำว่า Sustainable
Development ไว้ในท�ำนองนี้
“การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนัน้ จะต้องตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน
หรือปัจจัยสี่ของคนในยุคปัจจุบันให้ได้ แต่โลกเรายังมีปัญหาคนจน
เต็มโลก ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาวะ เหล่านี้คือความ
ต้องการพื้นฐานของชีวิตที่ต้องตอบสนองให้ได้ แต่ Sustainable เป็น
มากกว่านั้น คือ ต้องตอบสนองความต้องการในปัจจุบันให้ได้โดยที่
ไม่ไปเบียดเบียนความต้องการของคนรุน่ หลัง ก็คอื อย่าไปใช้ทรัพยากร
เสียจนคนรุ่นหลังไม่มีใช้”
หากจะแยกให้เห็นชัด ความยากไร้และสุขอนามัย คือ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรของคนรุน่ หลัง
คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยค�ำนึงถึงทั้ง 3 ด้านเป็นส�ำคัญ
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ภาคการธนาคารเองก็หนีไม่พ้นการกระโดดเข้าร่วมขบวน SDGs
ด้วยเช่นกัน ค�ำว่า การธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking)
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ความคื บ หน้ า ล่ า สุ ด คื อ UNEP Finance Initiative
ได้รวบรวมธนาคาร 26 แห่งมาร่วมกันร่าง Principle for Responsible
Banking (PRB) เป็นแนวทางส�ำคัญส�ำหรับการธนาคารที่ยั่งยืน
และมีก�ำหนดจะหารือร่วมกันที่ UNEP Finance Initiative Global
Roundtable ในเดือนพฤศจิกายน 2018 นี้ ที่กรุงปารีส โดยจะน�ำ
PRB เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อจะท�ำ  “ประชาพิจารณ์” ก่อนที่จะ
น�ำเข้าสมัชชาในเดือนกันยายน 2019
PRB จะ
l Direct banks’ efforts to align with society’s goals as
expressed in the SDGs, the Paris Agreement, as well as national
and regional frameworks
l Set the global benchmark for “sustainable banking”
l Drive ambition by requiring signatory banks to set
goals for and report on their contribution to national and
international social, environmental and economic targets
l Ensure accountability and transparency on banks’ impacts
l Challenge the banking industry to play a leading role
in creating a more sustainable future
จะเห็นได้ว่าเรื่องการธนาคารที่ย่ังยืนในระดับโลกยังอยู่ในช่วง
ของการพัฒนา ส่วนของไทยก็ได้ประกาศเริ่มแล้วโดย ดร.วิรไท
สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. คนปัจจุบนั เมือ่ ธปท. จัดงาน “Bangkok
Sustainable Banking Forum 2018” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 ที่ผ่านมา
หนึ่งฟันเฟืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ
ในจังหวะชีวิตหลังจากที่คุณศิริชัยเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) มีโอกาส
เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง CSR ที่กรุงเบอร์ลิน นอกจากจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับ CSR แล้วยังได้เห็นความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจไทย
ในเรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ไทย 2 บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมขบวนการ

CSR โลก ตั้งแต่ต้น คือ กรุงเทพประกันภัย ที่เข้าร่วม Insurance
Initiative และบริ ษั ท ทิ ส โก้ ที่ ต อนนั้ น ยั ง เป็ น บริ ษั ท ไฟแนนซ์
ได้เข้าร่วม Banking Initiative ของ UNEP
“พอผมกลั บ จากเบอร์ ลิ น ในปี 2001 ตอนนั้ น ก็ รู ้ จั ก สถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทยและ Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD) แล้วจึงได้เชิญ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ จาก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและ TBCSD รวมทั้งท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน
ทีท่ ำ� เรือ่ งนีอ้ ยู่ หรือยังไม่ได้ทำ� แต่นา่ จะสนใจในเรือ่ งนี้ มาคุยเพือ่ ผลักดัน
CSR ในประเทศไทยที่พอจะนึกออก มีคุณมัชฉิมา กุญชร ณ อยุธยา
นายกสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยในขณะนัน้ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธาน SVN Asia (Thailand) คนแรก และ ผศ. ดร.สมพร
กมลศิริพิชัยพร แห่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูบ้ กุ เบิกเรือ่ งระบบรายงานเพือ่ ความยัง่ ยืนเป็นคนแรกของประเทศไทย
รวมทั้งผู้บริหาร Kenan Institute Asia หลายท่าน เช่น Mr. Paul
Wedel ผู้อ�ำนวยการในช่วงนั้น คุณกิตติ คัมภีระ และคุณปิยบุตร
ชลวิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการคนปัจจุบนั ทุกคนทีช่ วนมาคุย คิดไปในทิศทาง
เดียวกันจึงมีเฮ และได้ท�ำเรื่อง CSR ร่วมกัน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้”
หลังจากนั้นไม่กี่ปี เกิดอะไรขึ้นมากมายในประเทศไทย ในเรื่อง
CSR ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 คุณศิริชัยได้จัด CSR และ SRI (Socially
Responsible Investment) Conference ขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีวิทยากรชาวอังกฤษที่เป็นผู้ผลักดัน SRI ในเอเชียมาร่วมด้วย
และในปี 2007 มีการจัดตัง้ สถาบันธุรกิจเพือ่ สังคมขึน้ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมี คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธานคณะที่ปรึกษา และ
คุณศิรชิ ยั ร่วมเป็นทีป่ รึกษาอยูด่ ว้ ย ที่ ก.ล.ต. มีการตัง้ คณะท�ำงานเรือ่ ง
CSR และ SRI โดยมีคณุ กิตติรตั น์ ณ ระนอง เป็นประธาน และคุณศิรชิ ยั
ร่วมอยูด่ ว้ ย ทีก่ ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มกี าร
จัดตั้ง CSR Center ขึ้น โดยคุณศิริชัย เป็นประธานที่ปรึกษา รมช.
(นพ.พลเดช ปิ่นประทีป) ท�ำหน้าที่ดูแลศูนย์นี้
อีกเหตุการณ์หนึง่ ทีค่ ณุ ศิรชิ ยั ได้เล่าให้ฟงั เป็นเกร็ดของการผลักดัน
CSR ในประเทศไทยที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น คือ กิจกรรมของ SVN
Asia (Thailand) โดยมีตัวตั้งตัวตี คือ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ซึ่งมี
การจัด SVN Conference ทุกปี โดยมอบรางวัลให้กับธุรกิจที่ท�ำดี
บุคคลที่ท�ำดี ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือ NGO ที่ท�ำดี ในปี
2004 คุณศิริชัยได้รับเชิญให้เป็น Keynote Speaker พูดเรื่อง CSR
“ตอนนั้นผมได้พบกับ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ที่ได้รับรางวัล
SVN และมาได้ยินเรื่อง CSR จากผมเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเขา
พัฒนาตัวเองเป็น CSR Expert และประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
จนกระทั่งตั้งสถาบันไทยพัฒน์ ภารกิจหนึ่งของสถาบัน คือ การออก
รายงานประเมินสถานการณ์ CSR ในประเทศไทยเป็นรายปี ประเมิน
ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร รวมถึง
จัด กิจ กรรมเกี่ย วกับ การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน หลัง จากเกิด SDGs

การคลัง ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานอื่น และบุคคลต่าง ๆ ที่
พยายามท�ำเรือ่ งนีอ้ ยู่ อาจจะอยูใ่ นชือ่ ‘ความรูท้ างการเงิน (Financial
Literacy)’ ก็ขอชื่นชม แต่ผมอยากจะเสนออะไรที่เป็นการขับเคลื่อน
อย่างมีพลัง ปูพรมทั้งประเทศ ไม่ใช่ท�ำเป็นจุด ๆ อย่างที่ท�ำกันอยู่
ผมเคยฝันว่า ถ้าเราสามารถระดมบุคลากรธนาคารพาณิชย์ทกี่ ระจาย
อยูท่ วั่ ประเทศ มาเป็นหัวจักรส�ำคัญในเรือ่ งวินยั ทางการเงินได้ จะเป็น
พลังมหาศาล และจะเป็นการสนับสนุนให้เขาสร้างความดีแบบหนึ่ง
โดยจะต้องท�ำให้เป็นระบบ เราจะต้องมีวิธีการเข้าถึงคนกลุ่มต่าง ๆ
ในเชิงรุก เช่น เด็กอนุบาล เด็กมัธยม เด็กมหาวิทยาลัย ชาวบ้าน มี
Tool Kits มีการฝึกแกนน�ำ  มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัด
ระบบให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยมีทงั้ คนในพืน้ ทีแ่ ละมีคนส่วนกลาง
คอยสนับสนุน จะกลายเป็นระบบทีเ่ คลือ่ นไปเพือ่ สร้างวินยั ทางการเงิน
ให้ได้ภายในเวลาอันสัน้ หรือไม่สนั้ นักแต่ตงั้ ความหวังได้วา่ จะส�ำเร็จ”
ต่อด้วยค�ำถามถึงบุคลากร ธปท. ว่าจะเกีย่ วข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนได้อย่างไร คุณศิรชิ ยั ตอบว่า “บุคลากรของ ธปท. เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
กันว่ามีแต่คนเก่ง ถ้าจะยึดตามค�ำสอนของอาจารย์ป๋วยที่ว่า ให้เป็น
ทั้งคนเก่งและเป็นคนดีนั้น จะต้องท�ำอย่างไร ง่ายนิดเดียว ดูไปที่
อาจารย์ป๋วย ท่านไม่ได้ยึดถือแต่ภารกิจของผู้ว่าการ ธปท. แต่อะไร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะต่อส่วนของ
สังคมที่ยากไร้ที่มีปัญหา อาจารย์ป๋วยก็จะให้ความสนใจ ทุ่มเท
สติปัญญา และพละก�ำลังเข้าไปช่วย ไม่ว่าจะในฐานะผู้ว่าการ ธปท.
(เช่น เงินให้กู้แก่รัฐบาลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปท�ำโครงการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น) ในฐานะประธานมูลนิธบิ รู ณะชนบทฯ
ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
อาจจะมีคน ธปท. แย้งว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าการ ธปท. นี่ จะท�ำเหมือน
ที่อาจารย์ป๋วยท�ำได้อย่างไร ก็ไม่ต้องท�ำเหมือนอาจารย์ป๋วยก็ได้
แต่ท�ำแบบอาจารย์ป๋วย คือ กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เป็นภาระของใคร
เห็นแต่ประโยชน์ของคนอื่น” คุณศิริชัยฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ให้ท�ำงาน
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่ท�ำให้ประโยชน์ของ
ส่วนรวมเสียหายหรือไม่ได้เท่าที่ควร โดยให้พยายามมองส่วนรวมให้
กว้างกว่าองค์กร หรือหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
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ธปท. หัวจักรการขับเคลื่อน Sustainable Banking
ธปท. เป็นองค์กรก�ำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งระบบ จึงจะต้อง
เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนการธนาคารที่อย่างยั่งยืนได้
“Sustainable Business หรือ CSR พูดสั้น ๆ คือ ‘ธุรกิจท�ำดี’ ซึ่ง
มันยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่กว่าท�ำบุญบริจาคและไม่ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”
คุณศิริชัยยังให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ ธปท. สามารถช่วยส่งเสริม
ให้ “สถาบันการเงินท�ำดี” หรือเป็น “Sustainable Banks” นั่นคือ
“นอกจากไม่ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง คือ ไม่ทำ� ผิดกฎหมายต่าง ๆ (กฎหมาย
สถาบันการเงิน กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ฯลฯ) ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค คู่ค้า ลูกจ้าง ฯลฯ ไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปหาผลประโยชน์
อันมิควรแล้ว ยังท�ำดีอกี ด้วย เช่น ดูแลพนักงานไม่ให้เครียดจากการท�ำ
เป้าต่าง ๆ ดูแลลูกค้าให้กอู้ ย่างเหมาะสมไม่พฒั นาเป็น NPL ในอนาคต
และอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ถ้าตัง้ ใจท�ำดี ก็จะคิดออกเอง และอาจสนใจ
ปัญหาของสังคมโดยดูไปที่เป้าหมายทั้ง 17 ของ SDGs และพัฒนา
ว่าองค์กรของตน จะมีส่วนร่วมตรงไหนได้บ้าง นี่คือ ‘ท�ำดีสมัยใหม่’
หลังปี 2015 คือ ท�ำดีตามสไตล์ SDGs”
คุณศิริชัยยังแตะไปถึงปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่เป็นเรื่องการเงิน
ทีเ่ กีย่ วกับ ธปท. และสถาบันการเงินที่ ธปท. ก�ำกับ คือ การสร้างวินยั
ทางการเงินของประชากร “ผมเห็นความพยายามที่ ธปท. กระทรวง

ผมเป็นนักสังคมศาสตร์มากกว่านักเศรษฐศาสตร์
ด้านเทคนิค ผมสนใจปัญหาของโลก
ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้ำ
ความไม่เท่าเทียมกัน ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้งหมดนี้คือประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

BOT MAGAZINE Alumni’s Wisdom

เขาก็ต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผมเป็น
ประธาน เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะรณรงค์ให้บริษัทไทยเข้าขบวน
SDGs มาร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของ
โลก ปัจจุบันรวบรวมได้ 80 บริษัทแล้ว”
ต่อมาในปี 2009 เกิด CSR Club ขึน้ ทีส่ มาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
และในปีนั้น คุณศิริชัยได้รับแต่งตั้งจากศูนย์คุณธรรมให้เป็นประธาน
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ธุรกิจคุณธรรม”
“ผมได้เชิญผูค้ นและหน่วยงานจ�ำนวนมากมาร่วมจัดงานและได้จดั ให้
มี ก ารพบปะพู ด คุ ย ทั้ ง ก่ อ นวั น งานและในช่ ว งงานสมั ช ชาอย่ า ง
สนุกสนาน ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ CSR ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงประเด็น
เช่น สถาบันการเงิน การท่องเที่ยว การผลิต การบริโภค ฯลฯ และ
มิติเชิงพื้นที่ โดยอาศัยความเป็นศิษย์เก่า ธปท. ขอความร่วมมือ
จากส�ำนักงานภาคต่าง ๆ ของ ธปท. มาเป็นแกนให้ ซึ่งก็ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากภาคเหนือทีม่ ผี ชู้ ว่ ยผูว้ า่ การ
จันทวรรณ สุจริตกุล ที่ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ที่เชียงใหม่
คนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะต้องเอ่ยถึง คือ คุณสุนิตย์ เชรษฐา แห่ง
Change Fusion ที่เป็น NGO สมัยใหม่ สามารถดึงดูดหนุ่มสาว
รุ่นน้อง ๆ มาร่วมขบวนพัฒนาสังคมได้มากมาย คุณสุนิตย์ สนใจ
CSR โดยเฉพาะ SRI และได้ชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนมาท�ำ
เรื่องนี้อย่างเป็นผล
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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มุมมองคนรุ่นใหม่กับ
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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นันท์ - สณัฎฐนันท์ สังสิทธิวงศ์

บอย - เกรียงศักดิ์ อารีย์จิตเกษม

บุ๊ค - ณัชชา ชุณหจินดา

การกำ�กับตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นับเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการขับเคลือ่ นแนวคิดเรือ่ งการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable Banking) สูอ่ นาคต ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ทั้งในแง่เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการเงิน หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้บริการทางการเงิน
ของคนไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดย BOT พระสยาม MAGAZINE มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยอย่าง
เข้มข้นกับ 3 ก�ำลังส�ำคัญตัวแทนคนรุน่ ใหม่ ได้แก่ นันท์ - สณัฎฐนันท์
สังสิทธิวงศ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน บอย เกรียงศักดิ์ อารีย์จิตเกษม ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายการก�ำกับ
สถาบันการเงิน และ บุค๊ - ณัชชา ชุณหจินดา ผูว้ เิ คราะห์ ฝ่ายนโยบาย
การก�ำกับสถาบันการเงิน
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มุมมอง ถึงนิยามค�ำว่า Sustainable
บอย : การเติบโตและด�ำเนินไปอย่างมั่นคง สง่างาม คือ รู้จัก
น�ำจุดแข็งของตนเองมาต่อยอด สร้างประโยชน์ให้กบั คนรอบข้าง และ
ขยายวงออกไปเพื่อตอบแทนสังคมที่เราอยู่

BOT MAGAZINE Smart Generations

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสถาบันการเงิน
บอย : ปัจจุบันผมอยู่ทีมนโยบายการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
โดยความรับผิดชอบหลัก คือ ศึกษาและเสนอแนวทางพัฒนากรอบ
Crisis Management และการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของไทย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ พร้อม
ปรับให้เหมาะกับบริบทของระบบสถาบันการเงินของไทย เพือ่ ส่งเสริม
ให้ภาคการเงินไทยมีกรอบดังกล่าว ไว้รองรับวิกฤติการณ์ทางการเงิน
หากเกิดขึ้นในอนาคต พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นการเตรียมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีไฟให้พร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาจริง ๆ
บุค๊ : งานที่รับผิดชอบในฐานะผู้ออกนโยบายการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน นับว่าเป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญต่อการช่วยเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของสถาบันการเงิน เช่น การก�ำกับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาล ให้สถาบันการเงินมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจ โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถ
น�ำพาธุรกิจสถาบันการเงินให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
นันท์ : งานตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จะเน้นด้านการ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Inclusion) โดยเฉพาะส�ำหรับ
SMEs ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการจัดหามาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของ SMEs โดยศึกษาบทบาทผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินส�ำหรับ SMEs ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินว่า
ควรสนับสนุนผู้เล่นหรือธุรกรรมประเภทใหม่ ๆ ที่จะไม่ทับซ้อนกับ
ผู้ให้บริการประเภทเดิม และสามารถตอบสนองความต้องการของ
SMEs ได้อย่างแท้จริง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษารูปแบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
SMEs โดยเฉพาะในเรื่องของ Information-based Lending

บุค๊ : การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาหรือการเจริญเติบโต
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด โดยธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น ไม่ควรมุ่งแต่การแสวงหา
ก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องด�ำเนินธุรกิจ พร้อมค�ำนึงถึงผลเสีย
ที่อาจส่งผลกระทบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย มิฉะนั้น
ผลเสียทีเ่ กิดขึน้ เหล่านัน้ ก็จะย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจ
ไม่สามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
นันท์ : หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืน คือ การมีความ
รับผิดชอบ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมองการณ์ไกลหรือ
มุ่งผลส�ำเร็จในระยะยาว ทั้งนี้ หากยกตัวอย่างในแง่มุมของธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น จะหมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง การเติ บ โตหรื อ
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ความยั่งยืนของภาคสถาบันการเงิน
ควรมาจากการเติบโตของตัวธุรกิจ คู่ขนานไปกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนส่วนใหญ่ในสังคม
บอย - เกรียงศักดิ์ อารีย์จิตเกษม
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ผลก�ำไรในระยะสั้น แต่มุ่งหวังการเติบโตอย่างระยะยาวและต่อเนื่อง
โดยมีหลักคิดในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ หรือไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นต่อสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะนี้จะส่งผลให้ธุรกิจได้
รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ จากสังคมและผู้บริโภค อันจะ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
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เทรนด์การใช้เทคโนโลยีทางการเงินกับความยั่งยืน
ในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร
บอย : ความยั่งยืนของภาคสถาบันการเงิน ควรมาจากการ
เติบโตของตัวธุรกิจ คู่ขนานไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม เราจึงควรดูแลให้สถาบันการเงินน�ำเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้ด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาของ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน อาจเปรียบสถาบันการเงิน
เป็นเจ้าของบ้านแต่ละหลัง ที่น�ำคอมพิวเตอร์หรือ Internet of Things 
(IoTs) มาใช้ เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัว ซึง่ ก็คอื ลูกค้า มีความสะดวก
สบายและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็ควร
เปิดใจ แบ่งปันและบอกต่อสิง่ ดี ๆ ให้กบั บ้านหลังอืน่ ทีย่ งั ไม่สามารถ
เข้าถึง หรือขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว พร้อมหมั่น
คอยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่อบุคคลหรือ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ทุกครอบครัวได้รับประโยชน์และพัฒนา
ร่วมกันไปอย่างยั่งยืน
บุค๊ : ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า เทคโนโลยีมี
บทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจทุกประเภท รวมไปถึงธุรกิจการเงิน
การธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการด�ำเนินธุรกิจ
ธนาคารอย่างมาก นอกจากธนาคารแล้ว ยังมีผเู้ ล่นใหม่ ๆ ทีเ่ ข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการเงินธนาคารมากยิ่งขึ้น เช่น
Crowdfunding หรือ e-Wallet นอกจากนัน้ ด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและคู่แข่งที่มากยิ่งขึ้น อาจส่งผลให้ตัวกลางด้านการเงิน
อย่างธนาคารไม่มีความจ�ำเป็นอีกต่อไป ซึ่งนั่นหมายถึง การพัฒนา
ในแง่ของราคาและความรวดเร็วก็อาจยังไม่เพียงพอ แต่ธนาคารต้อง
ค�ำนึงถึงการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การให้บริการที่มีความ
เป็นธรรมแก่ลูกค้า หรือการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย
มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ โดยส่วนตัวแล้วมองว่า เทคโนโลยีอย่างเดียวอาจไม่ได้
ท�ำให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจการเงินการธนาคาร แต่ธุรกิจจ�ำเป็น
ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู ่ ร อดโดยการน� ำ เทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้เสียมากกว่า
นันท์ : เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech ถูกน�ำมาใช้
ในอุตสาหกรรมการเงิน เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยในมุมมองของ
พนักงาน ธปท. ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน จะต้องมั่นใจ

ส่วนตัวเชื่อว่า ธนาคารควรมีบทบาทส�ำคัญในการช่วย
แก้ปัญหาสังคม เพราะนั่นจะส่งผลให้ธนาคาร
สามารถพัฒนาและอยู่กับสังคมไปได้อย่างยั่งยืน”
บุ๊ค - ณัชชา ชุณหจินดา

ได้วา่ สถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการทางการเงินอืน่ ๆ จะเห็นประโยชน์
ของการด�ำเนินธุรกิจธนาคารทีย่ งั่ ยืนจากการน�ำเทคโนโลยีทางการเงิน
ไปใช้ และไม่น�ำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อเน้นเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ไม่จ�ำเป็น หรือใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
ความหวังของคนรุน่ ใหม่ กับโครงการส่งเสริม Sustainable
Banking ไทยในอนาคต
บอย : เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตจากสินเชื่อของภาค
ธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก จึงอยากเห็นธนาคารเริ่มหันมาเน้นการ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น
ธุรกิจพลังงานสะอาด หรือมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน เช่น เรื่องของสุขภาพหรือการศึกษา ส�ำหรับ
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินได้
แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความใส่ใจในเรือ่ งชีวติ ความเป็นอยู่
ของคนในสังคมไทย อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ได้อย่างแนบแน่นและยั่งยืนอีกด้วย

นันท์ - สณัฎฐนันท์ สังสิทธิวงศ์

ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้แม่นย�ำและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ก็มาพร้อมกับความเสีย่ ง ทัง้ ด้าน
เทคโนโลยีและด้านกฎหมาย ดังนั้น ไม่เพียงแค่ธนาคารจะต้องระวัง
ถึงความเสี่ยงเหล่านี้ ด้านผู้ก�ำกับดูแลเองก็จะต้องศึกษาหาความรู้
เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับระบบสถาบันการเงินได้อย่างเท่าทัน
นันท์ : ปัจจุบนั การด�ำเนินธุรกิจภาคการเงินได้เปลีย่ นแปลงไป
เพราะปัจจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งน�ำไปสู่ความเสี่ยงประเภทใหม่ที่
เกิดขึ้น ความท้าทายในฐานะผู้ก�ำกับดูแล คือ การปรับตัวให้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทางการก�ำกับดูแลที่
เหมาะสมได้ โดยจะต้องมีความสมดุลในเรือ่ งของการพัฒนานวัตกรรม
และการก�ำกับดูแลไม่ให้การด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน ก่อให้เกิด
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อผูใ้ ช้บริการ และเสถียรภาพของระบบการเงิน
นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ เรื่องธรรมาภิบาล
และ Market Conduct ให้กับบุคลากรทางการเงินทุกระดับ ตั้งแต่
ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ด�ำเนินงานโดยมี
ความรับผิดชอบต่อผูอ้ นื่ สังคม สิง่ แวดล้อม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ในระยะยาวตามหลักการของ Sustainable Banking ด้วย
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ความท้าทายส�ำหรับงานด้านการก�ำกับสถาบันการเงิน
ในปัจจุบัน
บอย : ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรือ่ งของการดูแลความเสีย่ งภาคสถาบัน
การเงิน ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่เพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เรื่อย ๆ รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาจากภาวะดอกเบี้ย ซึ่งมี
แนวโน้มกลับทิศมาสู่ขาขึ้น หลังจากอยู่ในระดับต�่ำมาเป็นเวลานาน
ดังนัน้ ธปท. จะต้องสามารถก�ำกับดูแลความเสีย่ งของสถาบันการเงิน
ในเชิงรุก โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่รายสถาบันการเงิน ไปจนถึง
ความเสี่ยงในเชิงระบบ (Systemic Risk) รู้เท่าทันพัฒนาการและ
ความเสี่ยงใหม่ ๆ ในตลาดการเงิน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และข้อมูลที่มีอยู่จ�ำนวนมหาศาล (Big Data) ในการออกนโยบาย
สถาบันการเงินที่ช่วยจัดการกับความเสี่ยงได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ
และทันเวลา
บุค๊ : ปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารมากขึ้น ทั้งในแง่การให้บริการลูกค้าที่สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงในแง่ของกระบวนการหลังบ้านของธนาคาร

หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืน
คือ การมีความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
และมองการณ์ไกลหรือมุ่งผลส�ำเร็จในระยะยาว
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บุ๊ค : แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น ประชาชนมี ค วามคุ ้ น เคยกั บ การเงิ น
การธนาคารมากขึน้ แต่ปญั หาหนีน้ อกระบบและการขาดความรูพ้ นื้ ฐาน
ทางการเงินยังคงเป็นปัญหาอยู่ ดังนัน้ ในฐานะผูใ้ ช้บริการคนหนึง่ จึง
อยากเห็นความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐและภาคการเงินในการสรรสร้าง
แนวทางต่าง ๆ เช่น การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี ธนาคารเองก็ควรท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับการออมการลงทุน
หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ลูกค้าให้ถูกต้องเหมาะสม
เพราะส่วนตัวเชือ่ ว่า ธนาคารควรมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยแก้ปญั หา
สังคม เพราะจะท�ำให้ธนาคาร สามารถพัฒนาและอยู่กับสังคมไปได้
อย่างยั่งยืน
นันท์ : อยากเห็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน เพื่อใช้ร่วมกัน (Share
Resource) ซึง่ จะช่วยให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพ และมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
บริการทางการเงิน เช่น e-Factoring Platform ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มกลาง
ที่เปิดให้ SMEs ในกลุ่ม Supplier มายื่นเสนอขายลดต่อนักลงทุน
สถาบันและนักลงทุนทั่วไป โดยใช้ Invoice ในการอ้างอิง และ
Application Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางส�ำหรับ SMEs
ที่ ต ้ อ งการยื่ น ขอรั บ บริ ก ารสิ น เชื่ อ โดยประเมิ น คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความเสีย่ งของ SMEs ในเบือ้ งต้น พร้อมจับคูใ่ ห้กบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการลด Search Cost ให้กับ SMEs ได้

49

เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

BOT

BOT MAGAZINE Financial Wisdom

ฉบับที่ 5 ปี 2561

Challenge & Experience 2018

50

น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BOT Challenge & Experience 2018

ตั้ ง แต่ ปี 2547 เป็ น เวลา 15 ปี แ ล้ ว ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) จั ด โครงการตอบปั ญ หาเศรษฐกิ จ การเงิ น
ที่เรียกกันว่า โครงการ BOT Challenge & Experience มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ธปท. ในฐานะของธนาคารกลาง และสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการแบ่งเป็น
2 ส่วน ได้แก่ (1) BOT Challenge : การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินและ (2) BOT Experience : การเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนผู้มีความรู้และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
การเงินสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
โครงการ BOT Challenge & Experience 2018
ในปีนี้ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 โดยนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกจาก 5 เขตการสอบ (เขตการสอบภาคเหนือ, เขตการสอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เขตการสอบภาคใต้, เขตการสอบภาคกลาง
รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และเขตการสอบกรุงเทพฯ
และปริมณฑล) เขตละ 12 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ
การเงินรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ธปท. ส�ำนักงานใหญ่ นอกจากนัน้
ยังได้จดั กิจกรรมเพือ่ เพิม่ Engagement กับกลุม่ นักเรียนและอาจารย์
อาทิ การจัดเสวนาโดยเจ้าหน้าที่จากสายงานหลักของ ธปท. ซึ่ง

คนรุ่นใหม่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงานที่ ธปท. การจัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน และการเยีย่ มชม
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
แนวคิดของโครงการ BOT Challenge & Experience ยังเน้น
การสร้างเครือข่ายในการติดต่อกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง Facebook และ Line Group ของ
โครงการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารนโยบาย ธปท.
ไปยั ง กลุ ่ ม อาจารย์ แ ละนั ก เรี ย น เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปสู ่ สั ง คมแวดล้ อ ม
ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่แค่เฉพาะต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.
แต่เป็นต�ำแหน่งใดก็ตาม...ผมมองว่าความใส่ใจ
ในเรื่องของส่วนรวม การอยากจะเห็นสังคม
ประเทศชาติดีขึ้น และดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงความกล้าที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
ผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุด”

เปิดประตูความรู้ ให้ครูอาจารย์
ธปท. เล็งเห็นความส�ำคัญของครูและอาจารย์ ผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส�ำเร็จของนักเรียน และเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ ธปท. จัดกิจกรรมพิเศษ
ให้อาจารย์ในหัวข้อ “จัดการเงินดี Happy แน่นอน” โดยเน้นการให้
ความรู้ทางการเงินที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และ
น�ำความรูท้ างการเงินทีไ่ ด้ไปต่อยอดเสริมสร้างความเข้มแข็งและวินยั
ทางการเงินให้กับนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้ ยังจัดอบรมด้าน
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน
สถาบันการเงิน และระบบการช�ำระเงิน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ส�ำคัญ
ของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ เพื่อให้อาจารย์ได้รับ
ความรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัย และสามารถน�ำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน
ต่อไป

ผู้ว่าการ ธปท. มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

อยากเป็นผู้ว่าการ ต้องทำ�อย่างไร?
วันสุดท้ายของกิจกรรม ดร.วิรไท สันติประภพ ได้มอบรางวัล
และตอบค�ำถามน้องๆ อย่างเป็นกันเอง หนึ่งในค�ำถามที่ได้รับ
จากน้อง ๆ คือ ถ้าอยากเป็นผู้ว่าการบ้าง ต้องท�ำอย่างไร? ซึ่ง
ดร.วิรไท ได้อธิบายไว้ว่า “อย่างแรกคือเรื่องของความรู้ หมายถึง
ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์พนื้ ฐาน มีความเข้าใจ หมายถึง เข้าใจเรือ่ ง
ระบบการเงิน บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยี แต่ ผ มคิ ด ว่ า ความตั้ ง ใจที่ จ ะถามคงไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ฉพาะ
ต�ำแหน่งผูว้ า่ การ ธปท. แต่เป็นต�ำแหน่งใดก็ตามที่ ธปท. หรือองค์กร
สาธารณะประโยชน์อนื่ ๆ ซึง่ ผมมองว่าความใส่ใจในเรือ่ งของส่วนรวม
การอยากจะเห็นสังคม ประเทศชาติดีขึ้น และดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงความกล้าที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ผมคิดว่าอันนี้เป็น
คุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุด และดีใจที่ได้ยินค�ำถามนี้ เพราะแสดงว่า
มีน้อง ๆ สนใจที่จะท�ำงานที่ ธปท. และองค์กรอื่น ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ”
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ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูน
ในปีนโี้ ครงการได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการสมัคร จากเดิมโรงเรียนละ
2 คน เป็นโรงเรียนละ 5 คน เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ คี วามสนใจ
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ นอกจากนี้
ธปท. ได้เพิ่มจ�ำนวนทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่เข้ารอบแข่งขัน
ชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้าย เพือ่ ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ
คณิตศาสตร์ และกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ จากเดิม
จ�ำนวนปีละไม่เกิน 5 ทุน เป็นจ�ำนวนปีละไม่เกิน 10 ทุน นอกจากนี้
หากผู้ขอรับทุนมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ขณะขอรับทุน ธปท. จะพิจารณาให้สิทธิ์ฝึกงานที่ ธปท. อีกด้วย
ส�ำหรับเงินรางวัล ได้เพิม่ รางวัลชมเชยจากเดิม 2 รางวัล เป็น 5 รางวัล
เพื่อเป็นก�ำลังใจในการศึกษาต่อไป

ตอบค�ำถามนักเรียนในงาน
BOT Challenge & Experience 2018
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
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Future Living

เทรนด์โลกใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืน
เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ วิกฤติสภาพอากาศ
ทีแ่ ปรปรวนอย่างรุนแรง รวมถึงความก้าวหน้าสุดล�ำ้ ของเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (AI) โดยล่าสุดองค์การเพือ่ ความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ยังคาดการณ์ด้วยว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
4 เท่าภายในปี 2050 นั่นหมายถึงความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 80

ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงเริม่ เสาะหาโมเดลเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวได้สร้างแนวทางการจัดการพลังงานรูปแบบ
ใหม่ ๆ พร้อมสะท้อนภาพความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะน�ำพา
ไปสู่ “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ร่วมกันของผู้คนทั่วโลก

Green Transformation
ประเทศโมร็อกโกซึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้น�ำเข้าพลังงานรายใหญ่
ที่สุดในตะวันออกกลาง ก�ำลังเดินหน้าโปรเจกต์พัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก ภายใต้ชอื่ “Noor Complex”
ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายซาฮารา ห่างออกไปนอกเมือง Ouarzazate
ราว ๆ 20 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2018 โรงไฟฟ้า

Noor Complex ที่มา: www.bbc.com

ที่มา: www.bext360.com

ฉบับที่ 5 ปี 2561

AgTech
แม้ว่าแนวทางการเร่งผลิตผลทางการเกษตร อาจไม่ใช่วิธีคิด
ที่ ยั่ ง ยื น สั ก เท่ า ไหร่ แต่ ผู ้ ป ระกอบการ AgTech (Agriculture
Technology) หลายรายทั่วโลก ก็เริ่มหันมาปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานของภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งยัง

BOT MAGAZINE Global Trend

พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงแห่งนี้ จะท�ำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนชาวโมร็อกโกได้มากกว่า 1.1 ล้านคน และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 760,000 ตันต่อปี
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นน�ำด้านพลังงานสีเขียวระดับภูมิภาคแล้ว
โมร็อกโกยังวางแผนพัฒนาทางนิเวศน์ให้เมืองโบราณ ซึ่งครองใจ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยทัศนียภาพของตึกรามบ้านช่องสีฟ้าอย่าง
Chefchaouen สู่การเป็นเมืองสีเขียว ด้วยการฝังแนวคิดการอนุรักษ์
ให้ลึกลงในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และอุปนิสัยของผู้คน ผ่าน
ไลฟ์ ส ไตล์ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ไอเดี ย
การเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของโมร็อกโกนั้น
ยังน่าสนใจตรงที่ศักยภาพในการดึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กลับคืน
สู่ประเทศและประชากรชาวโมร็อกโกทุกคนนั่นเอง

มีปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ การลงทุนเพาะปลูกแต่กลับไม่ได้ผลก�ำไร
ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาการเงิน
โดยเทคโนโลยี AgTech จะมาช่วยจัดการฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นเทรนด์ส�ำคัญที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกในอนาคต
ตัวอย่างเช่น กาแฟ เป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน�้ำมันปิโตรเลียม โดย Fairtrade
Foundation ประมาณการว่ามีผู้คนกว่า 125 ล้านคนทั่วโลกที่ปลูก
กาแฟเลี้ยงชีพ แต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย
วันละไม่ถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ประกอบการอย่าง Bext360 จึง
พัฒนาหุ่นยนต์คัดกรองคุณภาพผลกาแฟ มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
Blockchain โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
สามารถต่อรองราคาผลผลิตทีเ่ ป็นธรรม และได้รบั เงินค่าผลผลิตทันที

ที่มา: www.drive.ai

Urban Transportation
อนาคตการขยายตัวของสังคมเมืองย่อมส่งผลให้มีแนวคิดใหม่
เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของคนเมือง โดยเฉพาะบริการ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองใหญ่ในสหรัฐฯ อย่างที่นครอาร์ลิงตัน
รัฐเท็กซัส มีความพยายามลดการใช้งานรถบัสโดยสาร ทีว่ งิ่ ตามตาราง
เวลาและเส้นทางที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน แล้วหันไป
พัฒนาระบบขนส่งในเมืองผ่านเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Selfdriving Car) โดยร่วมมือกับ Drive.ai สตาร์ทอัพที่ช่วยผลักดัน
วิสยั ทัศน์ของการคมนาคมขนส่งในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นจริงได้ ควบคู่
ไปกับโมเดลการให้บริการแบบ On Demand ของ Via (คูแ่ ข่งของ Uber
ในสหรัฐฯ) ซึ่งให้บริการชาวเมืองอาร์ลิงตัน โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียง
3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรอบการวิ่งในพื้นที่บริการเท่านั้น
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ย้อนอดีต

สภากาแฟในต�ำนาน
ย่านกรุงเก่า
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โลกยุค 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิถีและการใช้ชีวิตของผู้คนย่อมปรับเปลี่ยนไป BOT พระสยาม MAGAZINE
ขอพาท่านกลับไปสัมผัสกับกลิน่ อายของ 2 ร้านกาแฟโบราณย่านกรุงเก่า ทีย่ นื หยัดผ่านกาลเวลามากว่าครึง่ ศตวรรษ
นอกจากทุกท่านจะได้มาอิ่มท้องและเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสแล้ว ยังเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ก่อนเริ่มต้นวันทำ�งาน บรรยากาศแบบนี้เราคุ้นเคยกันดีกับคำ�ว่า “สภากาแฟ”

ออน ล๊อก หยุ่น
หากท่านใดมีโอกาสใช้เส้นทางถนนเจริญกรุงในช่วงเช้า แล้วผ่านบริเวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
จะสังเกตเห็นคนต่อแถวยาวเพือ่ รอเข้าร้านอาหารห้องแถว 1 คูหาเล็ก ๆ นัน้ คือร้าน “ออน ล๊อก หยุน่ ”
ร้านในต�ำนานที่เปิดมายาวนานกว่า 80 ปี ภายในร้านมีบรรยากาศที่ยังคงความดั้งเดิมของสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์ด้านหน้า ตู้เก็บของในร้าน และโต๊ะเก้าอี้ ปัจจุบันร้านนี้เป็นของคุณแม่กาญจนา
ทยานุกลู ซึง่ บริหารงานโดยลูกชาย คุณประพนธ์ ทยานุกลู ทายาทรุน่ ที่ 3 และทีมงานยังคงเปิดต้อนรับ
ลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ คนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
เมนูของร้านนี้ เรียบง่าย แต่ถกู ใจทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ จะเป็น ไข่ดาวเด้ง ๆ ไข่ลวก หมูแฮม ไส้กรอก
และเบคอนกรอบ ๆ ส่วนเมนูที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะหาชิมได้ยาก คือ “ขนมปังชุบไข่”
หรือ French Toast ทีม่ รี ปู ลักษณ์คล้ายกับไข่เจียว มีความกรอบของขนมปังด้านล่างและมีไข่เจียวนุม่ ๆ
อยู่ด้านบน เมื่อกินคู่กับซอสแล้ว อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยทีเดียว
ตบท้ายด้วยของหวานทีเ่ ป็น Signature ของร้านนัน่ ก็คอื “ขนมปังสังขยา” น�ำขนมปังอุน่ ๆ เหนียวนุม่
จิ้มสังขยาไข่สีส้มรสชาติหวานมันเข้มข้น เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุด ๆ จนใครที่ได้แวะมากินอาหาร
ที่ร้านนี้เป็นต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากแทบทุกคน
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เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ		
			

ทุกวัน เวลา 05.30 - 16.00 น.
0-2223-9621
200 บาท
เจริญกรุง ซอย 3
หรือ ดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า

โกปี้ เฮี้ยะไถ่กี่
ถัดมาที่ร้านกาแฟโบราณที่ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ร้านนี้
เปิดมานานกว่า 60 ปี โดยจุดเริ่มต้นของร้านแต่เดิมเป็นร้านโชห่วยเล็ก ๆ
ที่ขายของให้ชุมชนโดยรอบ จนกลายมาเป็นร้านกาแฟที่มีถึง 4 สาขา
ในปัจจุบัน เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของร้าน คือ บรรยากาศแบบโบราณที่ดู
อบอุ่นและเป็นกันเอง ข้าวของเครื่องใช้ และการตกแต่งภายในร้านที่ใช้โต๊ะ
และเก้าอี้กลม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้าน “โกปี้ เฮี้ยะไถ่กี่”
เสน่หท์ ที่ ำ� ให้สาขาวิสทุ ธิก์ ษัตริยซ์ งึ่ เป็นสาขาแรก แตกต่างจากร้านกาแฟ
อืน่ ๆ  คือ ความอบอุน่ และความเป็นกันเองของเจ้าของร้าน รูปครอบครัวตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบันยังถูกแขวนประดับเรียงรายไว้ทั่วผนัง ท�ำให้รู้สึกเหมือน

BOT MAGAZINE Eat Guide

ฉบับที่ 5 ปี 2561

กินอาหารเช้าอยู่ในบ้านกับครอบครัว โดยมีพี่ใหญ่-คุณสิงหชัย
คมนาธรรมโกมล ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านคอยดูแลเสิร์ฟชาร้อน
และพูดคุยกับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาอย่างคุ้นเคย ซึ่งส่วนใหญ่
ก็เป็นลูกค้าวัยเก๋าขาประจ�ำ  ที่มักจะมานั่งล้อมวงสนทนาข่าว
แลกเปลี่ยนมุมมองในเหตุการณ์ต่าง ๆ
นอกจากเมล็ดกาแฟที่มีให้เลือกหลากหลายแล้ว เมนูของ
ร้านก็มใี ห้เลือกมากมายเช่นกัน แต่ทพี่ ลาดไม่ได้ คือ ขนมปังปิง้
เนยน�้ ำ ตาลสู ต รโบราณที่ มี เ นื้ อ ขนมปั ง บางนุ ่ ม ขอบกรอบ
เคีย้ วเพลิน และไส้ขนมปังทีห่ วานมันเข้มข้น กินขนมปังปิง้ คูก่ บั
ชาร้อน ตัดความหวานมันของขนมปังได้เป็นอย่างดี และไข่กระทะ
ทีม่ าพร้อมกับขนมปังกุนเชียงและหมูยอย่างหอม ๆ นอกจากนี้
ร้านโกปี้ เฮี้ยะไถ่กี่ยังมีเมนูอื่น ๆ เช่น สเต๊ก ข้าวต้ม ติ่มซ�ำ 
และเมนูเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าเลือกได้แบบไม่มีเบื่อ
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เวลาเปิด/ปิด
			
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ 		

ทุกวัน เวลา 05.00 - 14.00 น.
(เฉพาะสาขาวิสุทธิกษัตริย์)
09-1979-1498
100 บาท
ลานจอดรถวัดตรีทศเทพ
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6 แนวคิดสู่ชีวิตที่ดี
แบบ “นิ้วกลม”

BOT MAGAZINE Inspiration

ฉบับที่ 5 ปี 2561

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
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ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ คือ หน่อของต้นอะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้เราได้
ใช้สมอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เบื่อชีวิต รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหา
ให้กับตนเองและผู้อื่น
“เวลาเราเห็นความคิดสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต เราจะคิดว่า
ตลก เออ ฉลาดดีนะ แล้วท�ำไมเราคิดไม่ออก ผมว่าทุกคนเคยคิดออก
แต่พอเราโตขึ้น เราเริ่มถูกกรอบ ถูกค�ำสั่งบางอย่างที่ท�ำให้เรากลัว
ที่จะคิดท�ำอะไรแปลก ๆ อีกอย่างเรากลัวโง่ กลัวท�ำไปแล้วไม่หล่อ
ไม่สวย ความคิดเหล่านี้ท�ำให้เราไม่กล้าคิดอะไรใหม่
“ความคิดสร้างสรรค์ให้ประโยชน์กบั เรา ในแง่ทเี่ ป็นคนดู ท�ำให้เรา
สนุกสนาน สปาร์คไอเดียอะไรบางอย่าง ในแง่ของคนท�ำ มันท�ำให้เรา
รู้สึกว่าทุกวันนี้ ไม่มีอะไรที่ซ�้ำกัน เราตื่นมาแล้วเจออะไรใหม่ ๆ ไม่
รู้สึกว่าตื่นมาแล้วเจออะไรที่เหมือนเดิม”
ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่เห็นจุดขาวในพื้นด�ำเสมอ
เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว นิ้วกลมเดินทางไปท�ำสารคดีที่มณฑล
ซินเจียง ประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย ที่เมือง
ถูหลู่ฟานแห้งแล้งมาก จนเขาถึงกับเอ่ยปากกับทีมงานว่า “น่าสงสาร
คนที่นี่ แห้งแล้งขนาดนี้จะปลูกอะไรได้ ชาวบ้านจะเอาอะไรกิน” แต่

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั เกียรติจาก
คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือที่เรารู้จักกัน
ในนาม “นิว้ กลม” ผูม้ ชี วี ติ อยูน่ อกเหนือมิติ
บนนามบัตรและทำ�งานอย่างหลากหลาย
ทั้งนักเล่าเรื่อง ครีเอทีฟ พิธีกร ช่างภาพ
คนแต่ ง เพลง นั ก บรรยาย ศิ ล ปิ น และ
อีกมากมายหลายสิ่ง มาเล่าเรื่อง “ชีวิต
ที่ ดี ” Inspiration ฉบั บ นี้ ขอนำ�เสนอ
เนือ้ หาบางส่วนเพือ่ ขับเคลือ่ นแรงบันดาลใจ
ให้กับทุกคน

เมื่อได้ไปเดินตลาดก็พบว่า มีผักผลไม้ตากแห้งวางขายเต็มไปหมด
เพราะเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการ “ตากแห้ง”
การเดินทางในครั้งนั้นท�ำให้เขาพบว่า สิ่งส�ำคัญที่ต้องระวังคือ
ทุกครั้งที่เรามองโลก เรามองจากมุมมองของตัวเอง แต่เราอาจจะ
ลืมคิดไปว่าสิง่ ทีเ่ ห็นมันแคบกว่าสิง่ ทีเ่ ป็นนัก ในภาวะทีเ่ หมือนจะมีแต่
อุปสรรค ถ้าเรามองให้ดี ๆ จะเห็นจุดขาวในพืน้ ด�ำเสมอ เพราะทุกสิง่
ในโลกล้วนมีข้อดี
ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่เติบโตผ่านเรื่องยาก
“ตอนผมไปท�ำสารคดีเกีย่ วกับนักมวย ผมพบว่า นักมวยเป็นอาชีพ
ที่ซ้อมหนักมาก ไม่ได้ไปเที่ยว ดูหนังกับเพื่อนหรือแฟน กินข้าวก็ต้อง
กินอย่างระมัดระวัง ผมถามนักมวยหลายคนว่า ‘การซ้อมหนักหน่วง
ขนาดนั้น ไม่อึดอัดเหรอ’ ทุกคนตอบว่าอาชีพนักมวยเหนื่อย หนัก
แต่ก็ต้องซ้อม เพราะถ้าซ้อมน้อย ก็เจ็บหนัก ถ้าซ้อมหนัก ก็เจ็บน้อย
เขาต้องขึ้นไปสู้กับใครสักคนที่แกร่ง และไม่รู้ว่าใครจะแกร่งกว่ากัน
“ผมว่าไม่ใช่แค่อาชีพนักมวยเท่านั้น ทุกวันมีคนที่ตื่นมา แล้ว
คนหนึง่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ กับอีกคนทีไ่ ม่ทำ 
� ผมว่าในเวทีทเี่ รามาเจอกัน
ก็จะเห็นเองว่าคนที่ตื่นมาท�ำ  แกร่งกว่าอีกคนอย่างไร เพชรจีจ้า
อ. มีคุณ (นักมวยหญิง) สอนผมในเรื่องนี้ว่า ในแต่ละวันที่ตื่นมา
เราต้องรู้ตัวว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่”

ทุกวันมีคนที่ตื่นมา
แล้วคนหนึ่งก�ำลังท�ำอะไรอยู่ กับอีกคน
ที่ไม่ท�ำ ผมว่าในเวทีที่เรามาเจอกัน
ก็จะเห็นเองว่าคนที่ตื่นมาท�ำ
แกร่งกว่าอีกคนอย่างไร
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ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีมิติอื่นนอกนามบัตร
“เวลาทีเ่ ราไปท�ำงาน ทุกคนมีนามบัตร เมือ่ ถามว่าท�ำอะไร เราจะ
ตอบตามอาชีพบนนามบัตร ซึง่ ได้จำ� กัดกรอบให้มนุษย์ละทิง้ ศักยภาพ
หลายอย่างไปโดยทีไ่ ม่รตู้ วั เราเป็นได้หลายอย่าง ผมเคยคิดว่า มนุษย์
เป็นเหมือนท่อนซุง แล้วเราก็เหลาท่อนซุงนั้นจนกลายเป็นไม้จิ้มฟัน
ทีม่ ปี ลายแหลมเพียงด้านเดียว ต่อมาผมก็คดิ ว่า เราควรมีปลายแหลม
2 ด้าน คือ มีสิ่งที่ถนัด และอาจไม่ถนัดบ้าง และต่อมาก็คิดว่า
เราควรเป็นคนที่เหมือนมีดพับสวิส คือ ท�ำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง
มีศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย”

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่ตระหนักว่าสิ่งที่ท�ำอยู่มีความหมาย
“ครัง้ หนึง่ ผมมีนดั เวลาหกโมงเย็น แต่ออกจากออฟฟิศห้าโมงกว่า
คิดว่าสายแน่ ๆ ผมเลยจอดรถและนัง่ มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง โดยบอก
เขาว่ า ช่ ว ยเร่ ง หน่ อ ยเพราะมี นั ด ส� ำ คั ญ พี่ ค นขั บ มอเตอร์ ไ ซค์
เขาทุ่มเทมาก พยายามหาเส้นทาง และท�ำเวลาให้ถึงเร็วที่สุด
โดยช้ า ไปแค่ 5 นาที เ ท่ า นั้ น ระหว่ า งที่ เ ดิ น ไปหาคนที่ นั ด ผม
ผมคิดว่าพี่มอเตอร์ไซค์เขาทุ่มเทกับสิ่งที่ท�ำมาก ท�ำให้งานเขามี
คุณค่าขึ้นมา ถ้าเราท�ำงานแบบเดียวกับพี่เขา งานของเราคงมี
คุณค่ามากเช่นกัน
“สุดท้ายแล้ว ความหมายของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อมโยงกับ
คนอืน่ เมือ่ เราเป็นลูกของแม่ เป็นเพือ่ นของเพือ่ นร่วมงาน เป็นพีน่ อ้ ง
เป็น สามี เป็น ภรรยา เป็น ของกัน และกัน ถ้า เราตระหนั ก ถึ ง
ความหมายของชีวิตในแง่นี้ ไม่ว่าในแง่มุมของชีวิต หรือแง่มุมของ
การท�ำงาน เราจะรู้ว่าเราอยู่ไปท�ำไม ท�ำไมเราต้องงอกรากและอยู่
ตรงนี้ แผ่กิ่งก้านออกไป เพราะมีชีวิตที่แวดล้อมเราอยู่ สิ่งนี้ท�ำให้
ชีวิตเรามีความหมาย”

BOT MAGAZINE Inspiration

นิ้วกลมยกตัวอย่างหนังสือชื่อ Resilience: Hard-Won Wisdom
for Living a Better Life โดย Eric Greitens ที่พูดถึงทหารนายหนึ่งที่
เข้มแข็งมาก เมือ่ กลับมาจากสนามรบ แล้วกลายเป็นคนซึมไม่อยากท�ำ
อะไร และนั่งเฉย ๆ อยู่บ้าน ผู้เขียนได้สรุปว่าสิ่งที่ทหารนายนี้ขาดไป
ก็คอื “ภารกิจ” เพราะในสนามรบ เรารูว้ า่ ทุกวันต้องตืน่ ขึน้ มาท�ำอะไร
ในหนังสือเล่มนี้ยังสรุปถึงความสุขของมนุษย์ว่ามี 3 ประเภท คือ
ความสุขพื้นฐานทั่วไป เช่น การกินอาหารอร่อย และได้อยู่กับคนที่
เรารัก ความสุขประเภทที่สอง เกิดขึ้นในบรรยากาศที่รู้สึกว่าตัวเรา
หายไป เช่น การอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่ เป็นช่วงเวลา
ที่อัตตาเราหายไป ซึ่งความสุขทั้ง 2 ประเภท เป็นความสุขที่เราเดิน
เข้าไปหามันได้
ความสุขประเภทที่ 3 จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่านเรื่องยาก ๆ
เท่านัน้ ธรรมชาติของมนุษย์ทเี่ มือ่ เอาชนะความล�ำบากได้ สมองจะหลัง่
สารแห่งความสุข แต่มนุษย์กไ็ ม่ชอบเรือ่ งยาก ถ้าเราหลีกเลีย่ งบ่อย ๆ
ชีวิตจะว่างเปล่า ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเพื่ออะไร ดังนั้น มนุษย์จึงจ�ำเป็นที่
ต้องเผชิญกับเรื่องยาก เพราะหากผ่านไปได้ เราก็จะมีความสุขและ
เติบโต นิ้วกลมเลือกการวิ่งมาราธอนให้เป็น “เรื่องยาก” ที่เขาต้อง
ข้ามผ่าน และพบกับความสุขประเภทนี้

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่กว้างขวาง
ประเด็ น นี้ นิ้ ว กลมยกตั ว อย่ า งการเดิ น ทางโบกรถเที่ ย ว
ประเทศไทยตั้งแต่ใต้สุดถึงเหนือสุด รวมทั้งภาคอีสาน โดยใช้เวลา
เดินทาง 30 วัน อาศัยรถ 140 คัน ท�ำให้ได้พบมิตรภาพใหม่และ
เรียนรู้ผู้คนที่หลากหลาย
“ก่อนออกเดินทางผมเป็นคนแบบหนึ่ง แต่การเดินทางท�ำให้
หัวใจผมเปิดมากขึน้ เส้นทางทีเ่ ดินทางทัง้ หมด นวดให้หวั ใจนุม่ ขึน้
กล้าไว้ใจ และกล้าหาญขึ้น เพราะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
มีวิธีคิดยืดหยุ่นในชีวิตสูงขึ้น ผมเชื่อว่าการเดินทางท�ำให้หัวใจเรา
นุ่มขึ้น แต่การเดินทางมีหลากหลาย การคุยกับคนที่คิดไม่เหมือน
เราเลย อายุไม่เหมือนกัน เพศไม่เหมือนกัน การดูหนังที่ไม่เคยคิด
จะดู อ่านหนังสือทีไ่ ม่เคยอ่าน เหล่านีค้ อื การเดินทางทางความคิด
และท�ำให้เราออกจากวังวนที่คิดว่าโลกมีอยู่เพียงแค่นั้น”
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สุรพล เย็นอุรา
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ผู้ร่วมวางรากฐาน
วารสาร
“พระสยาม”
วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE เล่ ม ที่
อยู ่ ใ นมื อ ของท่ า นขณะนี้ ยื น หยั ด มานานถึ ง 48 ปี
ผ่านการพัฒนาจากวารสารภายในองค์กรเพื่อสื่อสาร
ให้ พ นั ก งานได้ ท ราบข่ า วคราวความเป็ น ไปต่ า ง ๆ
ใน ธปท. และเพื่ออ�ำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น มาสู่การเป็นหนึ่งในสื่อตัวแทนธนาคารกลาง
ที่น่าเชื่อถือ วารสาร “พระสยาม” ของชาว ธปท. ทุกคน
คงไม่เกิดขึ้น หากขาดผู้ร่วมผลักดันที่ชื่อ สุรพล เย็นอุรา
คุณสุรพล เกิดเมื่อปี 2469 ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน แต่
ด้วยเป็นผู้มีความอุตสาหะท�ำให้เรียนจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่
6 และเริ่มท�ำงานในต�ำแหน่งเสมียน ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข บางรัก
เมื่ออายุเพียง 20 ปี ท�ำงานได้เพียงสองปีก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร แต่
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง จึงใช้เวลาในขณะนั้นฝึกพิมพ์ดีด
จนเก่งทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากนี้ยังไปเรียนภาษาอังกฤษ
กับ British Chamber of Commerce จนได้รบั ประกาศนียบัตรจากมือ
ของอัครราชทูตอังกฤษโดยตรง ซึง่ ต่อมากลายเป็นจุดเด่นทีท่ ำ� ให้ได้รบั
คัดเลือกเข้าท�ำงานที่ ธปท. โดย ม.ร.ว.เทวไทย เทวกุล หัวหน้า
ส่วนการเลขานุการ รับคุณสุรพลเข้ามาเป็นเสมียนในส่วนเลขานุการ
ในปี 2493
เมื่อผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ใน
ปี 2502 เลขานุการของผู้ว่าการป๋วย จึงขอให้คุณสุรพลมาช่วยงาน
ในฐานะ “หน้าห้องผูว้ า่ การ” และอยูช่ ว่ ยงานตลอด 12 ปี 2 เดือน 4 วัน
ทีผ่ วู้ า่ การป๋วยด�ำรงต�ำแหน่ง คุณสุรพลได้บนั ทึกช่วงเวลาทีไ่ ด้ชว่ ยงาน
ผู้ว่าการที่ด�ำรงต�ำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคารกลาง

วารสาร “ธ.ป.ท. ปริทรรศน์”
ฉบับแรก เมื่อปี 2515
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คุณสุรพลและคณะผู้จัดท�ำในยุคแรกได้สร้างเครื่องมือชิ้นส�ำคัญ
ทีท่ ำ� หน้าทีส่ อื่ สารภายในองค์กร แม้วา่ ปัจจุบนั วารสาร ”BOT พระสยาม
MAGAZINE” จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบวารสารองค์กร และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่กว้างขึ้น เช่น คลิปวิดีโอ และบทความ
ออนไลน์ตามยุคสมัย แต่เจตนารมณ์เดิมของผู้จัดท�ำรุ่นแรก ๆ
คือ การเป็นวารสาร “ของธนาคารและพนักงาน เพื่อพนักงานและ
ธนาคาร” ก็จะยังคงอยู่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเขียนผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของชาว ธปท. และอดีตบรรณาธิการผู้สรรสร้างวารสารพระสยาม
ที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับ ธปท. มาเกือบครึ่งศตวรรษ ได้ละจาก
โลกนี้ไปด้วยวัย 92 ปี ทิ้งแนวคิดและงานเขียนมากมายไว้เป็นมรดก
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้ชาว ธปท. ร่วมภาคภูมิใจและ
สานต่อเจตนารมณ์ตราบนานเท่านาน
ทีมงานวารสารพระสยามขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
คุณสุรพล เย็นอุรา และขอร�ำลึกถึงคุณูปการและผลงานที่ท่านมีต่อ
วารสารพระสยาม และ ธปท. ตลอดไป
ด้วยรักและเคารพ
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ของไทยในหนังสือชือ่ “12 ปี 2 เดือน 4 วัน ในต�ำแหน่งผูว้ า่ การ ธปท.”
เมื่อผู้ว่าการป๋วยลาออกในปี 2513 คุณสุรพลก็ได้ไปเป็นเลขานุการ
ช่วยงานรองผูว้ า่ การฉลอง ปึงตระกูล และสิน้ สุดภารกิจใน ธปท. ด้วย
ต�ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสารบรรณและสื่อสาร ฝ่ายธุรการด้วยอายุ
งานที่ ธปท. รวม 37 ปี
นอกจากงานประจ�ำแล้ว เป็นที่รู้กันในหมู่พนักงานว่าคุณสุรพล
รักการเขียนเป็นชีวิตจิตใจ และเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุราว
30 ปี โดยเขี ย นเรื่ อ งสั้ น ลงหนั ง สื อ พิ ม พ์ พิ ม พ์ ไ ทยและนิ ต ยสาร
สยามนิกร ต่อมาจึงได้เขียนลงหนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐและ
วารสารต่วยตูนอีกด้วย ผลงานเขียนที่สร้างชื่อเสียงและความภูมิใจ
ให้คือ “สวนหลวง...เสี้ยวหนึ่งของชีวิต” ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนังสือ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จั ด พิ ม พ์ โ ดยกรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2533 แต่สิ่งที่ท�ำให้ชาว ธปท. จดจ�ำได้
ไม่เคยเปลี่ยน คือ การเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมจัดท�ำวารสารภายในชื่อ
“ธนาคารสาร” เมื่อปี 2513 ก่อนจะปรับเป็น “ธ.ป.ท. ปริทรรศน์”
ที่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวารสาร “พระสยาม” โดยคุณสุรพล
รับหน้าที่เป็นทั้งบรรณาธิการและนักเขียนประจ�ำจนเกษียณอายุ
แต่ด้วยความรักและความผูกพันกับวารสาร แม้ท่านจะเกษียณไป
ก็ยังคงส่งบทความมาตีพิมพ์ให้ชาว ธปท. อ่านเป็นประจ�ำ
นับเป็นวิสัยทัศน์เรื่องการสื่อสารภายในองค์กรจากพนักงานกลุ่ม
เล็ก ๆ ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีการสือ่ สารยังไม่กา้ วไกลเท่าปัจจุบนั วารสาร
พระสยามเปรียบเป็นสะพานที่เชื่อมพนักงาน ธปท. เข้าไว้ด้วยกัน
และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญของพนักงาน มีคอลัมน์หลากหลาย
อาทิ ผู้บริหารมาเล่าแนวคิดและนโยบายให้ทุกคนได้อ่าน ไปจนถึง
คอลัมน์วาไรตี้ที่พนักงานเขียนส่งเข้ามาแบ่งปันความรู้ ท่องเที่ยว
กลอน ศิลปะ เรื่องราวหยอกล้อ และข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ที่เป็นประโยชน์จนท�ำให้ผู้อ่านรอคอยฉบับใหม่อยู่เสมอ พูดได้ว่า

วารสาร “พระสยาม”
ฉบับแรก เมื่อปี 2521
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เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Sustainable
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ฉบับที่ 5 ปี 2561

Sustainable Banking: Managing
the Social and Environmental
Impact of Financial Institutions
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โดย Olaf Webber และ Blair Feltmate
การธนาคารทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Banking) วิธกี ารทีท่ ำ� ให้ธนาคารและสถาบัน
การเงินสามารถด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบทีก่ อ่ ผลเชิงบวกต่อสังคม และด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน โดยไม่สร้างผลกระทบ
ต่อคนรุ่นหลัง
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอแนวคิดการธนาคารที่ยั่งยืนส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
ภาคการเงินการธนาคาร ด้วยวิธีจัดการ ลด และบรรเทาผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินทีส่ นับสนุนความยัง่ ยืน การลงทุนและการปล่อยสินเชือ่ อย่างรับผิดชอบ
ต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อสร้างผลก�ำไรขององค์กรควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

Banking for a Better World:
Nanno Kleiterp in Conversation
with Marijn Wiersma

โดย Nanno Kleiterp
ปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายหลาย
ประการ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม การย้าย
ถิ่นฐานของประชากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โดยแนวคิดธนาคารเชิงพัฒนา ได้ถูกมองและกล่าวถึง
ในบทบาทที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลปัญหาเหล่านี้
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เขี ย นโดยผู ้ เ ขี ย น 2 ท่ า น ที่ มี
ประสบการณ์ท�ำงานในหัวข้อนี้ถึง 45 ปี มาร่วมกัน
ESG Risks and Bank’s
วิเคราะห์และวิพากษ์ถึงธนาคารเชิงพัฒนาว่า  สามารถ
Risk Management System
มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ได้หรือไม่อย่างไร จะเกิด
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
อะไรขึ้นหากภาคการเงินการธนาคารมีการลงทุนอย่าง
และธรรมาภิบาล กับระบบการบริหารจัดการ
ยั่งยืนในระยะยาว ในหนังสือผู้อ่านจะได้พบตัวอย่างที่
ความเสี่ยงของธนาคาร
น่าสนใจอย่างมากของการด�ำเนินธุรกิจของ FMO : the
โดย สฤณี อาชวานันทกุล, วีณาริน ลุลิตานนท์
Dutch Development Bank ที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการเงิน
และวันไรมีย์ แวดอเล๊าะ
การธนาคารในรูปแบบทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบด้านสังคมและ
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดท�ำและเผยแพร่ชุดงานวิจัย สิง่ แวดล้อม เนือ้ หาของหนังสือเป็นการผสมผสานระหว่าง
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ‘การธนาคารที่ยั่งยืน’” ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา  ประสบการณ์ส่วนตัวกับข้อมูลที่รวบรวมและสัมภาษณ์
มีเนือ้ หาเกีย่ วกับกระบวนการจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล น�ำเสนอภาพที่ชัดเจนระหว่างธุรกิจที่สร้างก�ำไรจากการ
โดยเฉพาะความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าธนาคาร นับเป็นรากฐานที่ขาด ลดผลกระทบ กับธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
ไม่ได้ของสถาบันการเงินทุกแห่งที่มุ่งปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำธุรกิจให้สอดคล้องกับ สร้างก�ำไร ซึง่ เป็นเรือ่ งท้าทายอย่างมากส�ำหรับทุกภาคส่วน
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสังคมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคการเงิน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล
ต่อธนาคารด้วย
และภาคสังคม ทีต่ อ้ งหันมาให้ความส�ำคัญ และเริม่ ค้นหา
คณะวิจัยเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วธนาคารไทยทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ วิธกี ารด�ำเนินชีวติ ทีช่ ว่ ยลดช่องว่างระหว่างความต้องการ
กระแสโลกและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด
ส่วนตัว กับความรับผิดชอบต่อโลกของเรา
ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทุกเล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : www.nymag.com

ที่มา : www.baanlaesuan.com

กินลมชมงานอาร์ต ริมสะพานพระราม 8

กับเทศกาลศิลปะ

Bangkok Art Biennale 2018
เทศกาลศิลปะระดับโลก Bangkok Art Biennale 2018 ครั้งแรกกับการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชื่อดังในสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
ศิลปิน 2 กลุ่มที่ไม่ควรพลาด คือ กลุ่มของศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทยและต่างชาติที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ Souled Out Studios
(SOS) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ALEX FACE ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทย มาพร้อมกับผลงานเด็กน้อยสามตา หรือที่รู้จักกันในชื่อ
มาร์ดี (Mardi) มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย
อีกหนึ่งผลงานคุณภาพ จากสุดยอดปรมาจารย์ และศิลปินหัวก้าวหน้าของจีนผู้ก่อตั้งกลุ่ม “เซียะเหมิน ดาดา” (Xiamen Dada)
ซึง่ เกิดจากการผสมผสานแนวคิดศิลปะแบบดาดา (Dadaism) ของโลกตะวันตก เข้ากับแนวคิดนิกายเซนของโลกตะวันออก หวง หย่ง ผิง
(Huang Yong Ping) ศิลปินชาวจีนที่ย้ายไปใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เราจะได้พบกับประติมากรรม
เรือมังกรขนาดใหญ่ที่สื่อถึงเรื่องราวของการพลัดถิ่นฐานของชาวจีน มีความยาวถึง 16 เมตร สูง 4.2 เมตร จะข้ามน�้ำข้ามทะเลจาก
มลฑลฝูเจี้ยน มาให้ชมกันถึงเมืองไทย
ผลงานจากศิลปินชือ่ ดังทัง้ สองกลุม่ จะมาจัดแสดงให้ชมกันทีศ่ นู ย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทย แล้วอย่าลืมหาโอกาสมากินลม
ชมงานอาร์ต ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมสะพานพระราม 8 กับเทศกาล Bangkok Art Biennale 2018 กันนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.botlc.or.th หรือ www.bkkartbiennale.com

