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ก้าวสู่บทบาทและความท้าทายใหม่

“หลักที่ผมใช้ในการท�ำงานก็คือ ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ใช้ปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนางาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม”

ดร.เสนาะ อูนากูล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 9 พ.ศ. 2518 - 2522
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“BOT พระสยาม MAGAZINE” ฉบับนี้ขอร่วมภาคภูมิใจและเชิดชูเกียรติเนื่องใน
โอกาสที่องค์การยูเนสโก ได้มีมติยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 7 (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2502 - 2514) เป็นบุคคล
ส�ำคัญของโลก โดยพบกับคอลัมน์ที่ ธปท. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเชิดชูเกียรติ
ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 คอลัมน์แรก คือ
"The Mentor" ร่วมประทับใจไปกับเรื่องราวจากความทรงจ�ำของ ดร.เสนาะ อูนากูล
ผู้ว่าการ ธปท. คนที่ 9 (พ.ศ. 2518 - 2522) ที่ท่านได้เล่าประสบการณ์ตรงที่ได้
ร่วมงานกับอาจารย์ป๋วย ถึงคุณค่าของ “ความจริง ความงาม ความดี” ในฐานะ
ปูชนียบุคคล ผู้ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ และเสียสละแก่ส่วนรวม และประเทศชาติ
รวมทั้งชมไดอารี่และปฏิทิน ธปท. ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ที่น�ำเสนอ Concept
ความจริง ความงาม ความดี ในคอลัมน์ “The Knowledge”

Editor’s

Welcome

เจ้าของ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :
ดร. วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา :
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บรรณาธิการ :
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กองบรรณาธิการ :
นันทวัฒน์ สังข์หล่อ, ประกอบ ตอสุวพรรณ,
กาบเงิน เศรษฐจินดา, สุรพล ฟักทอง,
พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล, วีรมลล์ พันธุ์พานิช,
นฤพนธ์ รักษ์พงษ์, ศรุต รัตนวิจิตร
ออกแบบและจัดท�ำ :
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ฉบับนี้น�ำเสนอแนวคิด “Crossing Over” โดย ธปท. ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ด้วยความรู้ที่กว้างและความเชี่ยวชาญที่ลึก คอลัมน์ “Cover Story” จึงน�ำเสนอ
บทสัมภาษณ์ 3 ผู้บริหารกับบทบาทใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ ว่าจะน�ำทีมงานก้าวไป
ข้างหน้าอย่างไร พบกับ ดร.เมทินี ศุภสวัสดิก์ ลุ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และติดตามการปฏิบัติงาน, คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
กองทุน และ ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
การเดินทางย่อมไร้พลัง หากขาดเพือ่ นร่วมทางทีจ่ ะก้าวไปพร้อม ๆ กัน ธปท. กับ
บทบาทการยื่นมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โทและเอก ผ่านโครงการ BOT เศรษฐทัศน์ และ BOT Challenge
& Experience 2015 ทั้งสองโครงการจะสร้างพลังให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไร ขอเชิญอ่านได้ในคอลัมน์ “The Knowledge” ส�ำหรับคอลัมน์ “Financial
Wisdom” ได้นำ� เสนอเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้แก่ “เรือ่ งน่ารู...้ ก่อนเป็นผูป้ ระกอบการ”
และ “ของขวัญปีใหม่เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี” เพื่อสร้างภูมิคุ้มทางการเงินให้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชนให้เข้มแข็ง
คอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ฉบับนี้พบกับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ผู้เป็นทั้งนักคิดและนักเขียนที่มีชื่อเสียง ให้เกียรติมาเยือน
ธปท. เพื่อบอกเล่าประสบการณ์อันยาวนานที่ทรงคุณค่า รวมทั้งมุมมองในการใช้ชีวิต
ให้คุ้มค่า ส่วนคอลัมน์ “Alumni’s Wisdom” พาไปพบกับศิษย์เก่า ธปท. 3 คน ที่ก้าว
ออกไปประกอบธุรกิจด้วยตัวเอง ฟังแนวคิดในการตัดสินใจ การบริหารธุรกิจ และ
ประสบการณ์จากงานใหม่ว่าจะแตกต่างจากการท�ำงานที่ ธปท. อย่างไร
ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น คณะผู ้ จั ด ท� ำ มาด้ ว ยดี
ตลอดปี พ.ศ. 2558 และหวังว่าท่านจะคงให้การติดตามและสนับสนุน “BOT พระสยาม
MAGAZINE” ในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป
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Our Pride & Heritage / The Treasure
ข้อมูล : ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

เรือนหม่อมจันทร์

ประจั ก ษ์พ ยานของกาลเวลา

ไม่วา่ ใครที่ได้เข้ามาในอาณาบริเวณของธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ย่ อ มต้ อ งสะดุ ด ตา
กั บ อาคารสี เ หลื อ งนวล 2 จั่ ว หลั ง งาม เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ - คลาสสิค รูปทรง
คล้ายกับเรือนหม่อมลม้ายซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ทางเข้า ธปท. ไม่หา่ งจากกันมากนัก เปรียบเสมือน
เป็ น หน้ า บ้ า นที่ ง ดงามของ ธปท. สร้ า ง
ความประทับใจให้แขกผู้มาเยือนได้เสมอ
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การก่อสร้างยังคงองค์ประกอบเดิมของอาคารไว้ตามรูปแบบเดิม

อาคารทีว่ า่ นี้ เดิมเคยเป็น เรือนหม่อมจันทร์
หนึ่ ง ในอาคารบริ ว ารของวั ง เทวะเวสม์
ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ บิดาแห่งการ
ต่างประเทศของไทย พระอนุชาและเสนาบดี
คูพ่ ระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเรือนหม่อมจันทร์
เป็ น อาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ พ� ำ นั ก ของ
หม่อมจันทร์ เทวกุล ชายาองค์หนึง่ ในพระองค์
ความตัง้ ใจของ ธปท. ตัง้ แต่ได้ครอบครอง
กรรมสิ ท ธิ์ วั ง เทวะเวสม์ คื อ การอนุ รั ก ษ์
ต�ำหนัก และเรือนต่าง ๆ ในฐานะตัวแทน
แห่งประวัตศิ าสตร์ให้ยงั คงอยู่ ในปี พ.ศ. 2548
ธปท. ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับภูมทิ ศั น์ในบริเวณ
ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริเวณทั้งหมดของ
วังเทวะเวสม์ด้วย และเรือนหม่อมจันทร์ก็เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว
ทีมสถาปนิกและวิศวกรได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจสภาพอาคารเดิมอย่างละเอียด
เพื่อเก็บข้อมูลขององค์ประกอบทั้งหมดของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและ
ขนาดของตัวอาคาร โครงสร้าง สี ลวดลายกระเบือ้ ง ตลอดจนการจัดเตรียม
แม่แบบพิมพ์ลายปูนปั้น หลังจากวางแผน เก็บข้อมูล และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว การท�ำงานภาคปฏิบัติก็เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ธปท. ได้
ระดมก�ำลังจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการก่อสร้างอาคาร และด้านงาน
สถาปัตยกรรมทีม่ คี ณุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ แม้เรือนนีจ้ ะเป็นอาคารทีก่ อ่ สร้าง
ใหม่ ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมดัง้ เดิมทุกประการ แต่ดว้ ยความตัง้ ใจซึง่
ต่อมาก็ถือเป็นแนวทางหลักของ ธปท. ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เป็น
สมบัติของชาติ การอนุรักษ์เรือนหม่อมจันทร์จึงได้ถอดแบบจากเรือนจริง
ทุกประการ รวมทั้งยังน�ำวัสดุเดิมบางส่วน เช่น บานประตู บานหน้าต่างไม้
และราวระเบียงปูนปั้น กลับมาติดตั้งใหม่อีกด้วย
แม้โดยรวมจะอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอ�ำนวยความสะดวก
ในการก่อสร้าง เพือ่ ความเหมาะสมกับวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างในปัจจุบนั
และเป็นการลดระยะเวลาการก่อสร้างลง ทว่าเรื่องการเก็บรายละเอียดนั้น
ยังต้องอาศัยความประณีตและละเอียดลออเป็นอย่างสูง เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ใช้เวลาสรรสร้างร่วมปีจึงแล้วเสร็จ และ
เปิดใช้งานจริงในปี พ.ศ. 2551
จากเดิมเรือนหม่อมจันทร์เป็นที่พักอาศัย 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา
ประดับด้วย 2 จั่วที่เป็นเอกลักษณ์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นอาคาร
ส�ำนักงาน ของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างของปัจจุบัน เพิ่มลิฟต์โดยสารเพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อม
กับเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่สไตล์ร่วมสมัย
นับเป็นการกลับมารับใช้แผ่นดินอีกครั้งของเรือนหม่อมจันทร์ในฐานะ
ส�ำนักงานธนาคารกลาง ทั้งยังคงไว้ซึ่งคุณค่าที่ไม่ลบเลือนไปตามกาลเวลา
ไม่ว่าจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ก็ยังคงยืนหยัดท�ำหน้าที่ของตน ในฐานะ
ตัวแทนของสถาปัตยกรรมอันงามสง่าในห้วงเวลาหนึ่งได้อย่างบริบูรณ์

ห้องประชุมคณะกรรมการ ธปท.

ห้องรับประทานอาหาร และโถงรับรองหลังปรับปรุงอาคาร
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Our Pride & Heritage / Library & Archives
เรื่อง : หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

เพียงหนึ่งวูบเว้นวรรคพักย่อหน้า
ปล่อยเวลาเลื่อนไหลในขวดแก้ว
ไม่มีดาวค�่ำคืนนี้ที่ ไร้แวว
ดับดวงแก้วประภัสสรจรจากลา

The Great Escape: Health, Wealth, and
the Origins of Inequality

หนึ่งขณะนี้สะท้านบรรณพิภพ
ณ จุดที่มหรรณพบขอบหล้า
เกลียวกระแสพันหมื่นคลื่นอักษรา
โอบศิลปินอุ้มวิญญา..สู่ฟ้าไกล
จิระนันท์ พิตรปรีชา
18 กันยายน 2558

ขอขอบคุณภาพจาก www.secret-thai.com

อาลัย “ประภัสสร เสวิกุล”

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2554
ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2554 เป็นนักเขียนที่ได้รับความ
นิยมจากนักอ่านและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย ในช่วงเวลากว่า 40 ปี
ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี และสารคดี จ�ำนวนมาก มิใช่
เพียงให้ความบันเทิงใจแก่ผอู้ า่ น แต่ให้ภาพสมจริงของสังคมและชีวติ มนุษย์ ผลงานทีส่ ร้างขึน้ อย่าง
ประณีต ผสมผสานข้อมูลกับจินตนาการอย่างเหมาะสม น�ำเสนอด้วยฝีมอื การประพันธ์ และภาษา
ที่เลือกสรรแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อคิดคติธรรมแก่ผู้อ่าน
มองชีวิต...ผ่านมุมคิดและปลายปากกา
ความส�ำเร็จต้องใช้เวลา
“ผมมองความส�ำเร็จเป็นเหมือนกับหินย้อยทีค่ อ่ ยๆ หยดลงมา ซึง่ อาจต้องใช้เวลานาน
กว่าจะกลายมาเป็นถ�้ำที่สวยงาม ความส�ำเร็จก็เช่นกันต้องใช้เวลา ไม่ใช่แท่งคอนกรีต
ที่หล่อออกมาได้เลย การจะได้มาต้องมีความอดทน มุ่งมั่น มีความรักและทุ่มเทในงาน
ที่ตนเองรักแล้วท�ำให้ดีที่สุด”

การท�ำความดี...ที่ดีจริง
คือการท�ำโดย “ไม่หวังผลตอบแทน” และเราควร “สนับสนุน” คนที่ท�ำดีให้อยู่ได้
ถ้าทุกคนเพิกเฉยเวลาทีค่ นอืน่ ท�ำความดี ก็เท่ากับเรามีสว่ นในการท�ำความชัว่ เพราะเมือ่ ใด
ก็ตามที่คนดีหมดก�ำลัง เมื่อนั้นคนชั่วก็จะเต็มบ้านเต็มเมือง
สังคมเป็นของเราทุกคน ถ้าเราอยากได้สังคมที่ดี เราก็ต้อง “ร่วมแรงร่วมใจ” สร้าง
มันขึ้นมาเอง จะนั่งงอมืองอเท้า รอ “สังคมในฝัน” อยู่เฉยๆ ไม่ได้
(จากหนังสือ : บ้านก้านมะยม)
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การเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี จ ะต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่
กว้างไกล สนใจองค์ความรู้ ใหม่ๆ และ
ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ “BOT พระสยาม
MAGAZINE” ฉบับนี้ ขอแนะน�ำหนังสือ
น่าอ่าน 4 เล่ม ที่เ กี่ยวกับแนวคิดของ
ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จด้วยวิสัยทัศน์
เหมาะส� ำ หรั บ นั ก วางนโยบายและผู ้ น� ำ
ในทุ ก สาขาอาชี พ รวมทั้ ง ผลงานของ
Angus Deaton ผู้ ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ประจ�ำปี ค.ศ. 2015
ที่จะอ่านเพื่อเปิดมุมมองใหม่ สร้างแรง
บันดาลใจในการพัฒนาองค์กร

เขียนโดย Angus Deaton หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุด
ประจ�ำปี ค.ศ. 2013 ของ Bloomberg Businessweek และ Forbes
Magazine หนังสือเล่าเรื่องราวส�ำคัญในประวัติศาสตร์ 2 เรื่องคือ
การทีม่ นุษย์มสี ขุ ภาพดี มีชวี ติ ยาวนานขึน้ มีความมัง่ คัง่ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกัน เป็นหนังสือที่ผู้สนใจในเรื่องของ
ความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่งคั่งของประเทศจะต้องอ่าน

The Analysis of Household Surveys
: A Microeconometric Approach to
Development Policy
อีกหนึ่งผลงานของ Angus Deaton โดยวิเคราะห์ผลส�ำรวจภาค
ครัวเรือนของประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทย และวิธีที่
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน�ำไปเป็นประเด็นทางนโยบายได้ หนังสือเล่มนี้
เหมาะส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการบริโภคและสวัสดิการของ
ประเทศก�ำลังพัฒนา

CEO Power and Light: Transcendent Leadership for a Sustainable World

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 เขียนโดย Steve Melink ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Melink
ผู้บุกเบิกและผู้น�ำในด้านการน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน และ
ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติในด้านพลังงานสะอาด และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี้ เขียนขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ CEO
ของบริษัททั่วโลกเห็นความส�ำคัญของการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มผลก�ำไร พัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม การที่บริษัทต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว ยังจะท�ำให้โลกน่าอยูต่ อ่ ไปในอนาคตด้วย การทีเ่ ขาตัง้ เป้าหมายให้ CEO และผูน้ ำ� อุตสาหกรรมเป็นผูอ้ า่ นหนังสือ
เล่มนีก้ เ็ พราะเขาเชือ่ ว่าคนกลุม่ นีม้ อี ทิ ธิพลสูง และมีทรัพยากรมากพอทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดในองค์กร
อันจะส่งผลต่อการปฏิวัติการท�ำธุรกิจของสหรัฐฯ และโลกต่อไปในอนาคต

The Lean CEO: Leading the Way to World-Class Excellence

เขียนโดย Jacob Stoller นักเขียนที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคคลภายนอกในเรื่องการบริหาร
จัดการที่มีความสูญเสียน้อยสุด (Lean Management) ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ได้รับการตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม 2015
เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ก่อความสูญเสียน้อยสุด โดยดูแบบอย่างจากอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง จากการสัมภาษณ์ CEO ที่ประสบความส�ำเร็จในการบริหารแบบสูญเสียน้อยสุดจ�ำนวน 28 คนในองค์กร
หลากหลายแบบ เช่น Ingersool-Rand และ Barry-Wehmille ผู้น�ำที่ให้สัมภาษณ์เหล่านี้บอกเล่าถึงวิธีการที่พวกเขาน�ำการ
บริหารแบบสูญเสียน้อยที่สุดมาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและกระตุ้นพนักงาน เพิ่มความโปร่งใสให้กับองค์กร สร้าง
หุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ยั่งยืน
หนังสือทุกเล่มในคอลัมน์นี้ สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด ธปท.
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“เริม่ แรกผมรูจ้ กั คุณป๋วยผ่านตัวหนังสือ เรียกว่าได้ชนื่ ชมในความรูค้ วาม
สามารถของท่านผ่านสือ่ สารมวลชนต่าง ๆ เฉกเช่นกับคนทัว่ ไป คุณป๋วย
ถือเป็นผู้ที่เรียนหนังสือเก่ง ท่านได้ทุนไปเรียนที่ London School of
Economics ทีป่ ระเทศอังกฤษ จนกระทัง่ ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
โดยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้แสดงวีรกรรมด้วยการเข้าร่วม
ปฎิบัติการในขบวนการเสรีไทยอีกด้วย เมื่อกลับมาเมืองไทยท่านได้ริเริ่ม
ปรับปรุงระบบการเงินการคลัง ระบบงบประมาณ การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เรียกว่าริเริ่มหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอย่างล้วนมี
ส่วนช่วยให้เมืองไทยสามารถพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ได้”
สายสัมพันธ์ระหว่าง ดร.เสนาะ และ อ.ป๋วย ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่
ดร.เสนาะ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เมลเบิ ร ์ น ที่ ป ระเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยท่านตัดสินใจเขียนจดหมายถึง อ.ป๋วย
เพื่อขอสมัครเข้าท�ำงานในกระทรวงการคลัง
“ตอนนั้นผมเรียนจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์จากออสเตรเลีย
ก่อนกลับเมืองไทยผมได้เข้าฝึกงานอยูท่ ี่ ธนาคารชาติของออสเตรเลีย เป็น
เวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนั้นมีรองผู้ว่าการชื่อ Jock Phillips ได้พูดถึงคุณป๋วย
ว่า คุณป๋วยเป็นคนเก่งและดีมาก และจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ หากสามารถ
ไปท�ำงานร่วมกับคุณป๋วยได้ ซึง่ ตรงกับสิง่ ทีผ่ มคิดและเตรียมไว้พอดี ผมจึง
ได้ส่งจดหมายเพื่อขอสมัครงานกับคุณป๋วยที่กระทรวงการคลัง และผมก็
ต้องประหลาดใจอย่างมากเพราะได้รับจดหมายตอบจากคุณป๋วยภายใน
เวลาไม่กวี่ นั เท่านัน้ ท่านเขียนด้วยลายมือว่า ‘คุณเสนาะทีร่ กั ...’ โดยเนือ้ หา

เมื่อครั้ง อ.ป๋วย กลับมาเยี่ยม ธปท. ปี พ.ศ. 2530

ด้วยอุดมการณ์แห่ง

ความจริง ความงาม และความดี
ผ่านมุมมองของ ดร.เสนาะ อูนากูล
ถอดบทเรียนอันล�้ำค่าจากประสบการณ์ตรงของ “ดร.เสนาะ อูนากูล” ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย คนที่ 9 (พ.ศ. 2518 - 2522) ถึงคุณค่าแห่ง ความจริง ความงาม ความดี
ที่ปรากฏชัดอยู่ในความทรงจ�ำตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับ “ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ใน
การวางรากฐานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีหลากแนวคิดและ
หลายเรื่องราวซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัส...
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ดร.เสนาะ บอกเล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับ อ.ป๋วย ให้ทีมงานผู้ผลิต
วีดิทัศน์เรื่อง “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

“จะเห็นว่าคุณป๋วยทั้งเก่ง ดี และกล้าด้วย กล้าสู้
กับขั้วการเมืองต่าง ๆ ขณะเดียวกันท่านก็ต้องมี
Tactic ต้องรู้จักผ่อนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องผ่อน
ไม่ใช่กล้าและชนอย่างเดียว แต่ตอ้ งมีความฉลาด
ในการใช้ความกล้า ใช้แล้วให้ ได้ประโยชน์”
ทั้งหมดบอกเล่าว่า ยินดีมากที่จะได้ร่วมงานกันและมีงานที่น่าสนใจให้ท�ำ
หลายอย่าง จดหมายฉบับนั้นท�ำให้ผมรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้น
ยังให้ความส�ำคัญโดยเขียนจดหมายด้วยลายมือของตนเองส่งมาให้เด็ก
ที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีจากออสเตรเลีย นั่นถือเป็นเรื่องที่น้อยคนมากที่
เป็นผูใ้ หญ่ของบ้านเมืองและมีความเก่งกาจจะมีอปุ นิสยั ทีม่ องเห็นถึงความ
ส�ำคัญของผูร้ ว่ มงาน แม้วา่ จะเป็นเพียงคนเล็ก ๆ ท่านก็ยงั ให้ความส�ำคัญ”
มุมมองอันหลักแหลมถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชั่วข้ามคืน
จนกว่าสิง่ ทีล่ งมือกระท�ำไปจะเริม่ ผลิดอกออกผล และผลจากการที่ อ.ป๋วย
ได้ชกั ชวนให้ ดร.เสนาะ เข้าไปท�ำงานทีก่ รมบัญชีกลาง ซึง่ ณ ตอนนัน้ ถือว่า
เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการจัดสรรหรืออนุมตั งิ บประมาณ จัดการ
เรือ่ งเงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ การเข้าไปท�ำงานคลุกคลีอยูใ่ นนัน้
จึงส่งผลให้ ดร.เสนาะ เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า หากสามารถปฏิรูปการ
ท�ำงานกรมบัญชีกลางได้จงึ จะสามารถปฏิรปู ระบบการคลังของประเทศได้
“ส�ำหรับผมแล้วคุณป๋วยนับว่าเป็นบุคคลทีพ่ เิ ศษมาก ๆ เพราะมีสง่ิ ทีด่ ี แบบที่
หาได้ยาก และหลาย ๆ เรือ่ งอย่างวิสยั ทัศน์ ทัศนคติ การมองโลก ความเป็นธรรม
และความเมตตากรุณา ท่านมีวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า Creative Thinking
มองว่าจะ Create สิง่ ใหม่ทดี่ กี ว่าสิง่ เก่าได้อย่างไร และท่านมีความคิดริเริม่
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่ค่อยดีให้มันดีขึ้น คนแบบนี้หาได้ยาก
เพราะนอกจากจะมองเห็นแล้ว ยังมีวิธีที่จะท�ำให้คนอื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้
เข้ามาหา มาช่วยกัน เพื่อท�ำสิ่งที่ยากให้ส�ำเร็จลงได้ ผมคิดว่าน้อยคนนัก
ทีจ่ ะสามารถดึงดูดบุคลากรทีม่ คี วามสามารถให้มาร่วมกันท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม
และเพื่อความยุติธรรมในสังคมได้มากเท่าคุณป๋วย”
ด้วยอุดมการณ์แห่งความจริง ความงาม และความดี อันเป็นถ้อยค�ำที่
ปรากฏอยูใ่ นหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า” ซึง่ จับใจผูค้ นทีไ่ ด้อา่ น ส�ำหรับ
ดร.เสนาะ แล้ว แนวความคิดดังกล่าวยังถือเป็นภาพสะท้อนถึงตัวตนของ
อ.ป๋วย ได้เป็นอย่างดี โดยมี “ความจริง” ปรากฏอยู่ในทุกถ้อยค�ำและ
การกระท�ำ “ความงาม” ภายในจิตใจ และ “ความดี” ที่แสดงออก
ผ่านความเมตตากรุณาอันเผื่อแผ่ถึงทุกคนรอบข้าง
“เรื่องราวที่บอกเล่าก็นับเป็นความจริงทุกประการ เพราะต้องประสบ
ด้วยตัวเองและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจริง ๆ ถึงจะทราบ โดยมีเรื่องหนึ่ง
ที่ผมยังคงประทับใจไม่มีวันลืม คือ ขณะรับประทานอาหารเช้าร่วมกับ
คุณป๋วย เมือ่ ครัง้ ทีต่ อ้ งเดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจทีป่ ระเทศมาเลเซีย คุณป๋วย
บอกกับผมว่า คนเราท�ำงานส�ำคัญ ๆ ต่อไป มีอย่างหนึ่งที่อยากบอกว่า
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ควรจะมี สิ่งนั้นคือ Empathy ความสามารถที่
จะเข้าใจความรูส้ กึ ของคนอืน่ หรือต้องพยายาม
เอาใจคนอื่น มาใส่ใจเรา ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเอง
ต้องรูใ้ จและเห็นใจคนอืน่ ซึง่ ค�ำว่า Empathy นี้
เป็นค�ำที่ผมไม่เคยได้ยินคุณป๋วยเคยพูดที่ไหน
แต่เป็นค�ำที่ท่านบอกผมในเช้าวันนั้นที่นั่งอยู่
ด้วยกันสองคนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์”
การดู แ ลผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนอย่ า ง
เท่าเทียมกันยังถือเป็นอีกหนึง่ เรือ่ งราวทีป่ ระทับ
อยูใ่ นความทรงจ�ำของ ดร.เสนาะ อย่างไม่มวี นั
เสื่อมคลาย โดยเฉพาะค�ำปรึกษาหารือที่ล้วนมี
คุณค่าต่อชีวิตยิ่งนัก
“มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้เขียนบทความเรื่อง
‘นโยบายการเงิน การคลัง และจุดหมายส่วนรวม’
ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ ของหน่ ว ยงานที่ ผ มรั บ ผิ ด ชอบ
อยู่ในสภาพัฒน์ และเป็นชื่อที่แปลกที่ท�ำให้
ผมถูกถามอยู่บ่อย ๆ จนผมตัดสินใจเขียน
เป็นบทความออกทางวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย เพื่ออธิบายความให้ทราบกัน
โดยทั่วไป ปรากฏว่านายกรัฐมนตรี จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ฟังแล้วชอบใจ สัง่ ให้นายทหาร
คนสนิ ท โทรมาทั น ที ให้ ผ มส่ ง ส� ำ เนาไปให้
ถึง 24 ชุด หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีผู้ใหญ่ที่
ใกล้ชิดกับจอมพลสฤษดิ์ มาทาบทามให้ผม
ไปเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งชั้นพิเศษ ขณะนั้นผมเป็นเพียง
เศรษฐกรโท ตามปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๆ
6 ปีกว่าจะก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกรพิเศษได้ หลัง
เลิกงานผมจึงเข้าไปขอค�ำปรึกษากับคุณป๋วย
ทีห่ อ้ งผูว้ า่ การธนาคารชาติ ถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
คุณป๋วยก็คิดอยู่พักหนึ่งและบอกว่าไม่เห็นด้วย
ทีจ่ ะไปท�ำเช่นนัน้ เพราะงานทีต่ งั้ ใจจะให้ผมท�ำ
ก็ถือว่าส�ำคัญไม่แพ้งานใด ๆ ในประเทศ และ
ที่ส�ำคัญท่านเตือนว่า การกระโดดเร็วมันก็ดี
อยู่หรอก แต่กระโดดเร็วแล้วฐานไม่ดี มันจะ
พลาดเอานะ โดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มี
อ�ำนาจทางการเมือง มันเป็นของไม่แน่นอน คน
ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จาก
คนดีก็อาจกลายเป็นตรงกันข้ามก็ได้”
“ผมขอบคุณในค�ำแนะน�ำทีช่ าญฉลาดและ
ปรารถนาดีของคุณป๋วย ผมจึงตอบปฎิเสธอย่าง
สุภาพต่อต�ำแหน่งทีป่ รึกษาเศรษฐกิจของนายก
รัฐมนตรี และมุ่งมั่นท�ำหน้าที่ในสภาพัฒน์ ใน
ฐานะเลขานุการคณะท�ำงานวางแผนพัฒนา
ประเทศ เลขานุการคณะกรรมการการพิจารณา
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ท่านได้วางรากฐานให้สถาบันของแบงก์ชาติได้หล่อหลอม Corporate Culture
ทีเ่ น้นเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริต ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับ
ท่านคือ คนเก่งนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญก็จริง แต่การเป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
มี Integrity ในตัวเองเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก คุณป๋วยได้ท�ำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นใน
แบงก์ชาติ”
ในขณะเดียวกัน ดร.เสนาะ ยอมรับว่าเส้นทางการท�ำงานของ อ.ป๋วย
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่อุปสรรคเหล่านั้นกลับขัดเงาฉายแสงให้ทุกคน
ได้ประจักษ์ถึงความสามารถของ อ.ป๋วย ในฐานะผู้น�ำของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท่ามกลางการต่อสูแ้ ละแข่งขันอย่างดุเดือดของธุรกิจภาคเอกชน
“ตอนนัน้ คุณป๋วย จ�ำเป็นต้องพยายามสร้างสัมพันธ์กบั ธนาคารพาณิชย์และ
นายธนาคารต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีทั้งผู้ประพฤติไม่ชอบอยู่ค่อนข้างมาก
คุณป๋วยจึงต้องมีวธิ กี ารสือ่ ให้ทกุ คนเห็นว่าตัวเองต้องเปลีย่ นแปลงอย่างไร เพือ่
จะท�ำให้ระบบการธนาคารดีขนึ้ มัน่ คงขึน้ ซึง่ วิธที คี่ ณุ ป๋วยท�ำก็แปลกกว่าคนอืน่

การก่อหนี้กับต่างประเทศ และงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก และก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเศรษฐกร
ชั้นพิเศษเมื่อท�ำงานครบ 6 ปี ตามที่คุณป๋วยได้พูดไว้”
การจัดระบบการเงินการคลังของประเทศ และการจัดการงบประมาณ ถือเป็นการวาง
รากฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อเส้นทางการพัฒนาประเทศชาติในองค์รวม เนื่องด้วยขณะนั้นมีจุดอ่อน
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ นั่นคือกรอบการด�ำเนินงานงบประมาณเป็นลักษณะปีต่อปี เช่น ปีนี้
ได้งบประมาณแต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้ท�ำให้ขาดความแน่นอน ไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการ
ขั้นพื้นฐานหรือ Infrastructure ที่ต้องด�ำเนินงานต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีได้ อ.ป๋วย จึงได้
ริเริม่ ก่อตัง้ สภาพัฒน์ขนึ้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2493 โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจากธนาคารโลกมาร่วมให้คำ� ปรึกษา
นับเป็นผลงานส�ำคัญที่ ดร.เสนาะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นถึงหลักคิดในการท�ำงานของ
อ.ป๋วย ทุกขั้นทุกตอน
ขณะที่บ้านเมืองพยายามพัฒนาเส้นทางการคมนาคม มีการก่อสร้างโครงข่ายถนน
ทัว่ ประเทศ ท�ำให้ผคู้ นหลัง่ ไหลเข้ามาหางานท�ำในกรุงเทพฯ มากมายจนเกิดปัญหาการขาดแคลน
น�้ำกินน�้ำใช้ การขาดแคลนระบบระบายน�้ำฝนและน�้ำโสโครก จึงเกิดปัญหาน�้ำสกปรกท่วมขัง
และถ้าฝนตกหนักก็เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วม เกิดปัญหาแหล่งเสือ่ มโทรมขึน้ ทัว่ ไปในกรุงเทพฯ คุณป๋วย
มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้รเิ ริม่ โครงการพัฒนาเมืองโดยเน้นการจัดระบบประปานครหลวง
ให้คนกรุงเทพฯ ได้มนี ำ�้ สะอาดบริโภค แต่ตอ้ งเป็นการใช้เงินงบประมาณรัฐและเงินกูต้ า่ งประเทศ
อย่างโปร่งใส ท�ำให้เกิดการขัดแย้งกับผูม้ อี ำ� นาจในสมัยนัน้ จนแทบจะอยูเ่ มืองไทยไม่ได้
“อุโมงค์ระบายน�้ำแห่งแรกของกรุงเทพฯ จากถนนพระราม 4 ไปจนถึงบริเวณสถานที่ใกล้
ท่าเรือคลองเตยเกิดขึ้นก็เพราะคุณป๋วย การพัฒนาชุมชนและแหล่งเสื่อมโทรมในเมืองก็เริ่มขึ้น
โดยคุณป๋วยเหมือนกัน และศิษย์ของคุณป๋วยคือคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ก็ได้รับท�ำต่อมา
ในรูปขององค์กรพัฒนาชุมชน (อ.พ.ช.) ซึง่ ได้ทำ� ประโยชน์ตอ่ คนจนในเมืองเป็นอย่างมากตราบถึง
ทุกวันนี้”
นอกเหนือจากความจริง ความงาม และความดีแล้ว ประเด็นเรื่อง “ความซื่อสัตย์และ
กล้าหาญ” ยังถูกสะท้อนผ่านเรื่องราวตลอดระยะเวลาที่ อ.ป๋วย ได้เข้ามาท�ำงานที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
“ค�ำว่า Integrity หรือความซื่อสัตย์ มั่นคงในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นับว่าคุณป๋วยมี
อยู่เต็มที่ และแบบอย่างการปฎิบัติตัวของคุณป๋วย ได้แผ่ออกไปถึงสถาบันที่คุณป๋วยรับผิดชอบ
ตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้ว่าการฯ จนได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้ว่าการฯ ระยะเวลายาวนานมาก

คือ ท่านจัดการรับประทานอาหารเย็นประจ�ำปีขนึ้ เป็น Annual Dinner ของ
Banker ซึง่ คุณป๋วยในฐานะผูว้ า่ การฯ จะขึน้ ปาฐกถาทุกปี แต่ละปีจะเห็นว่า
มีบางครัง้ ทีข่ นึ้ ไปสัง่ สอน กระทบ กระตุน้ ท�ำให้นายธนาคารต้องปรับปรุงตัวเอง
ทัง้ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เป็นโคลงเป็นกลอน มีหมด ต้องใช้ทกุ วิธที ส่ี ามารถท�ำให้
เข้าถึงได้ เพราะท่านเห็นว่าธนาคารกลางจ�ำเป็นต้องใช้ Moral Suasion เป็นหลัก
ซึง่ ยากทีเดียว คุณป๋วยถือว่ามี Power of Persuasion อยูม่ ากในการดึงดูดให้
นายธนาคารหันมาให้ความร่วมมือ ช่วยกันปฏิบตั ใิ ห้ดี ให้ตรง ให้ถกู ต้อง”
“ในระบบธนาคารและระบบเศรษฐกิจการเงินของชาติจะถือว่าแบงก์ชาติ
เป็นปราการด่านสุดท้าย ดังนั้น คุณป๋วยจึงเห็นว่าควรมีแนวป้องกัน ท่านจึง
สร้างแนวป้องกัน 4 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานต้องเข้าประชุมร่วมกันก่อนจัดท�ำ
งบประมาณประจ�ำปี อันได้แก่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงบประมาณ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒน์ เนือ่ งจากทัง้ 4 หน่วยงานนี้
เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันธนาคารกลาง โดยท�ำทุกวิถีทางเพื่อ
มิให้ประเทศเสียดุล หรือใช้เงินจนขาดดุลมากและเกิดเงินเฟ้อ ซึ่ง
ในที่สุดจะกลับมากระทบเสถียรภาพของระบบธนาคาร กระทบ
เสถียรภาพการเงินของประเทศ ท่านจึงต้องสร้างเกราะป้องกันที่
แน่นหนาและมียุทธวิธีหลายอย่าง ตลอดเวลาท่านจึงต้องต่อสู้กับ
ความเห็นต่าง จะเห็นว่าคุณป๋วยทั้งเก่ง ดี และกล้าด้วย กล้าสู้กับ
ขัว้ การเมืองต่าง ๆ ขณะเดียวกันท่านก็ตอ้ งมี Tactic ต้องรูจ้ กั ผ่อน
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องผ่อน ไม่ใช่กล้าและชนอย่างเดียว แต่ต้องมี
ความฉลาดในการใช้ความกล้า ใช้แล้วให้ได้ประโยชน์”
ส�ำหรับ ดร.เสนาะ ในฐานะผูร้ ว่ มบุกเบิกงานพัฒนาประเทศ
เสมือนนักรบผูร้ ว่ มฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ ต่อสูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่
ร่วมกับ อ.ป๋วย มาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ท่านยอมรับว่า
บุคคลที่อุทิศตัวต่อการช่วยเหลือผู้อื่นและเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นหลักถือว่าพบหาได้ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
“อย่าใช้ค�ำว่าเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณป๋วยเลย ผมเพียง
พยายามปฏิบัติตามแบบอย่างที่คุณป๋วยวางไว้เท่านั้น ส�ำหรับการ
เปรียบเทียบการท�ำงานสมัยก่อนกับปัจจุบันเปรียบเทียบกันได้
ยาก เพราะ Scale และ Nature ของปัญหาแตกต่างกัน สมัยก่อน
ปัญหารุน่ ผมถือเป็นปัญหาขัน้ พืน้ ฐาน เมือ่ สามารถด�ำเนินการจัดการ
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ประเทศชาติจะสามารถสร้างการเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วจะใช้ได้ผล
ทุกครั้ง คนเราต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยก็เปลี่ยนไป
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกก็เปลี่ยนไปมาก ทุกอย่าง
บนโลกอย่างเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความคิดความอ่าน
ของผู้คนเปลี่ยนเร็วมากเหลือเกิน คติพจน์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเรือ่ ยมามาจนกระทัง่ กลาย
มาเป็น ‘ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน’ ในปัจจุบัน”
“เป็นที่น่ายินดี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นมือเข้ามา
ท�ำงานร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
เพื่อสร้าง ‘New Development Model : Macroeconomic,
Monetary and Fiscal Policy’ และจะน�ำผลการวิจัยทยอยลง
พิมพ์บน Website ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ดร.เสนาะ ได้ปดิ ท้ายบทสนทนาด้วยค�ำลงท้ายสัน้ ๆ กล่าวถึง
ความรูส้ กึ อันมากล้นต่อ อ.ป๋วย บุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อทุกแง่มมุ
ในการด�ำเนินชีวติ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมิตขิ องการท�ำงานซึง่
น�ำมาสู่ความภาคภูมิใจอันหาที่เปรียบมิได้
“คุณป๋วย เป็นความจริง ความงาม ความดี ที่พวกเราทุกคน
ระลึกถึงเสมอว่าเป็นสิง่ ประเสริฐ และสิง่ เหล่านีม้ พี ร้อมอยูใ่ นตัวคุณป๋วย
ที่เคารพ รัก และนับถือของพวกเรา”
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Passion Business

บทพิสจู น์ความส�ำเร็จของศิษย์เก่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทัง้ สามท่าน ซึง่ ต่างก็ลงมือ
ปลุกปัน้ ธุรกิจและด�ำเนินเส้นทางชีวติ ท่ามกลางสิง่ ทีต่ นเองรัก ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจร้านอาหารไทย
สไตล์โมเดิร์นอย่าง Meat & More Kitchen ของคุณศศิวิมล เกิดผล ซึ่งแม้ว่าจะเปิดกิจการมา
ได้เพียงแค่สองเดือน แต่ขณะนี้ก�ำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้างและมีแผนการขยายสาขาในอนาคต
อันใกล้ หรือการผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวของคุณจิรานิตย์ เชาวลิต ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
Assistant Managing Director ของ The Pago Design Hotel Phuket และ ดร.เยาวลักษณ์
เตชะรุ่งโรจน์วงศ์ ที่นอกเหนือจากบทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นน�ำหลายแห่งแล้ว
ยังมีงานอดิเรกที่น่าสนใจคือ การเป็นนักลงทุนในงานศิลปะ (Passion Investment) อีกด้วย

ความทรงจ�ำ “ครั้งหนึ่ง” ในชีวิตการท�ำงานที่ ธปท.

คุณศศิวิมล : หลังจากเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ สาขา International
Relations และสาขา Industrial Relations ได้เริม่ ท�ำงานทีส่ ถาบันฝึกอบรมของ ธปท. ประมาณ
3 ปี หลังจากนัน้ ได้ยา้ ยไปท�ำงานทีฝ่ า่ ยสนับสนุนการบริหาร (ปัจจุบนั คือฝ่ายบริหารการสือ่ สาร
องค์กร) นานถึง 7 ปีเต็ม นอกเหนือจากงานประจ�ำซึ่งถือว่าท้าทายอยู่แล้ว ยังมีประสบการณ์
ท�ำงานที่น่าประทับใจจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เรียกว่าตอนนั้นกิจกรรมเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกร เป็นเชียร์ลีดเดอร์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เคยท�ำมาก่อน
คุณจิรานิตย์ : ท�ำงานอยู่ทีมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประมาณ 4 ปี หลังจากนัน้ ได้ยา้ ยมาอยูท่ มี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่ รับผิดชอบดูแลงาน
ด้านเศรษฐกิจการเงินของ ธปท. ในเวทีระหว่างประเทศ ส�ำหรับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
คือ การได้มีโอกาสท�ำงานวิจัยใน BOT Symposium ซึ่งเป็นงานวิชาการระดับประเทศ และ
ยังได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประชุม รวมถึงรับหน้าที่เป็น Liaison Officer ของผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารกลางหลายประเทศ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้มุมมองและทัศนคติของ Central
Banker ระดับชาติ
ดร.เยาวลักษณ์ : สมัยท�ำงานอยู่ ธปท. ได้รับผิดชอบในส่วนอนุพันธ์ทางการเงินและ
สภาพคล่อง ซึง่ ช่วงปี ค.ศ. 2006 - 2007 จะมีธนาคารต่างประเทศเข้ามาขอท�ำ Collateralized
Debt Obligations (CDO) และ Credit Default Swaps (CDS) กันเยอะมาก หน้าที่ของเราคือ
แยกอนุพนั ธ์ทมี่ คี วามซับซ้อน (Exotic Product) ให้เป็นธุรกรรมพืน้ ฐาน (Plain Vanilla Product)
และพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละธุรกรรมว่า ธปท. ควรอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท�ำหรือไม่
จึงจ�ำเป็นต้องประชุมเรือ่ งนีเ้ ป็นสิบ ๆ รอบ แต่สรุปว่าไม่อนุญาตให้ทำ� ได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2008
เกิดวิกฤติ Subprime Crisis ที่สหรัฐอเมริกา โดยมีสาเหตุมาจากเรื่อง CDO และ CDS ตอนนั้น
ประเทศไทยแทบจะไม่ได้รบั ผลกระทบรุนแรง ท�ำให้เราเข้าใจเลยว่าท�ำไม ธปท. ต้องยึดถือหลักการ
ความถูกต้อง และต้องมองผลกระทบในระยะยาว สิ่งที่น่าประทับใจคือเราได้มีโอกาส
ร่วมงานกับคนเก่งๆ ระดับประเทศหลายคน แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญว่านัน้ คือเราซึมซับกับหลักการเรือ่ ง
ความถูกต้อง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญของ ธปท. ที่ไม่ใช่การแสวงหาก�ำไร แต่เป็นการดูแล
เสถียรภาพทางการเงินให้แก่ประเทศไทยต่างหาก

“เราควรค้ น หาตั ว เองให้
เจอก่อนว่าชอบอะไร จากนั้น
ค่ อ ยมา Scope เป็ น ธุ ร กิ จ
ที่ชอบ และกล้าที่จะลงมือท�ำ
เพราะถ้าเราได้แต่คิด แต่ไม่กล้า
ลงมือ มันก็จะเป็นได้แค่ความฝัน
รวมถึงควรรู้จักจัดการกับแรง
กดดันต่าง ๆ เพราะในโลกธุรกิจ
นัน้ โหดร้ายและเครียดกว่าเยอะ”

ท�ำในสิ่งที่รัก

คุณศศิวิมล : ชอบท�ำอาหารมากค่ะ อาหารถือเป็น Passion อย่างหนึ่งเลย และส่วนตัว
ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นพิเศษ พอได้สูตรของก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ดมา เลยลองท�ำกินเอง
ที่บ้านก่อน ทดลองปรับจนกลายเป็นสูตรที่เราชอบ เบื้องต้นเรามีไอเดียว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยว
แค่อย่างเดียวคงไม่พอ เราจึงแต่งตัวปรับลุคใหม่ให้กว๋ ยเตีย๋ วไทย เพราะเชือ่ ว่าคนไทยส่วนใหญ่
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“ช่วงเวลาแห่งการท�ำงานอยู่ที่ ธปท. เป็นช่วงเวลาที่ทั้งตัวเองและ
ครอบครัวภาคภูมิใจมาก และหากย้อนเวลากลับไปได้ เราจะเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ดี ๆ ทุกขณะ และจะเข้าร่วมฟังการสัมมนาทุกครัง้ เพราะใน
ธปท. มีการอบรมสัมมนาบ่อย ซึง่ จริง ๆ แล้วถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาล”
ดร.เยาวลักษณ์ : ด้วยความที่ท�ำงานเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้ว ยิ่งได้มาเห็น
ภาพเขียนเราก็ชอบวิเคราะห์ว่าศิลปินคิดอะไร ท�ำไมเขาถึงท�ำแบบนี้ มีอะไรเป็น
แรงบันดาลใจ ดังนัน้ แต่ละภาพทีซ่ อื้ จึงต้องมีความหมายส�ำหรับเรา เพราะจริง ๆ แล้ว
ศิลปะไม่เพียงให้ผลตอบแทนเรื่องเงิน แต่เป็นผลตอบแทนด้านจิตใจด้วย เพราะ
เชื่อว่างานศิลปะสามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจคนเราได้ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ภาพเขียน
แตกต่างจากการลงทุนแบบอื่น คือ มูลค่าของงานศิลปะมีแต่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
งานศิลปะทีม่ เี พียงชิน้ เดียว หากเราเลือกลงทุนกับศิลปินทีถ่ กู คน และมีอนาคต ราคา
ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะขยับขึน้ บางทีขนึ้ ไปหลายเท่าตัวก็มี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลงานของ
ศิลปินไทย ถือว่าก�ำลังได้รับความนิยมจากนักสะสมทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เพราะเริ่ม
มีการเปิดตัวสู่ระดับโลก

Passion VS Business

ดร.เยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์
ชอบทานก๋วยเตี๋ยว ทานได้ทุกวัน แต่ถ้าจะหาร้านที่อร่อย
รสชาติดั้งเดิม ก็ต้องไปนั่งทนร้อน นั่งไม่สบายตามร้าน
ก๋วยเตีย๋ วทัว่ ไป โดยคอนเซ็ปต์ของร้าน Meat & More Kitchen
นั้น ถึงแม้จะอาหารไทยก็จริง แต่มีการจัดเป็น Set Menu
เหมือนอาหารญี่ปุ่นให้เลือก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่นั่งสบาย
สะอาดสะอ้าน ใช้วตั ถุดบิ คุณภาพดี ส่วนรสชาติยงั คงความแซ่บ
และจัดจ้านอยู่
คุณจิรานิตย์ : ส่วนตัวเป็นคนชอบงานท้าทาย ชอบการ
วางแผนและประสานงานกับผู้คน โดยเป็นความฝันตั้งแต่เด็ก
ว่าอยากลองท�ำธุรกิจด้วยตัวเอง พอดีกับที่ครอบครัวต้องการ
ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรมาเป็นธุรกิจโรงแรม
จึงมีโอกาสได้ท�ำงานตามความฝัน โดยได้มีส่วนร่วมตั้งแต่
การออกแบบ วางแผนการตลาด บริหารงบการเงิน แก้ไขปัญหา
งานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน โดยต้องพร้อมท�ำได้ทุกหน้าที่
ตั้งแต่เป็น Manager in Charge จนถึงเป็นแม่บ้านท�ำความ
สะอาดห้องพัก และที่ท้าทายที่สุดคือการบริหารสภาพคล่อง
โดยเฉพาะช่วง Low Season ที่ลูกค้าลดลง แต่รายจ่ายแทบ
ไม่ลด จะท�ำยังไงให้โรงแรมเราผ่านช่วงนี้ไปได้ นั้นคือโจทย์ที่
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าทุกปี
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คุณศศิวิมล : หากเรามี Passion และรักในสิ่งนี้ เราย่อมมีก�ำลังเดินหน้าต่อ
ไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหน ท�ำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ท�ำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ
ช่วงก่อนเปิดร้านนั้นต้องท�ำเองทุกอย่าง แต่ก็สามารถท�ำได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ทุกขั้นตอนได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
คอนเซ็ปต์ร้าน รูปลักษณ์อาหาร สถานที่ กลุ่มลูกค้า ราคา และความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น ซื้อของทุกชิ้นและวัตถุดิบทุกอย่าง เดินจ่ายตลาดสดเอง เดินหา
ซัพพลายเออร์เอง แต่มนั สนุกมากนะ พอทุกอย่างเสร็จ ร้านพร้อมเปิด มันคือความสุข
ที่แท้จริง ยิ่งพอคนมากันและเราได้รับค�ำชม มันช่วยให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
คุณจิรานิตย์ : นอกเหนือจากความกล้าทีจ่ ะท�ำธุรกิจเองแล้ว เราต้องมีความรัก
ในสิ่งที่ท�ำ เพราะเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอด อุปสรรคกับธุรกิจเป็นของคู่กัน ถ้าเรา
รักในสิง่ ทีท่ ำ� ปัญหาใหญ่แค่ไหนเราก็พร้อมทีจ่ ะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ การท�ำงาน
โรงแรมเป็นงานละเอียดอ่อน แค่เราอารมณ์ไม่ดี ลูกค้าก็สมั ผัสได้แล้ว การมีความรัก
และมี Passion ในสิ่งที่ท�ำจะท�ำให้เราพร้อมที่จะใส่ใจต่อลูกค้าและพร้อมที่จะแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด
ดร.เยาวลักษณ์ : ส�ำหรับเราถือเป็นความสนุกนะคะ สมมุติเราเลือกหุ้น
สิ่งที่เราได้รับมันย่อมขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และเป็นเหมือนกันทุกคนค่ะ คือ เฝ้าแต่
หน้าจอทุกวัน แต่พอเป็นงานศิลปะ มันช่างรื่นเริงบันเทิงใจ เวลาเดินดูงานศิลปะใน
แกลลอรี่ ทัง้ ทีอ่ าจไม่ได้ซอื้ อะไรเลย แค่ได้ดกู ร็ สู้ กึ เหมือนได้พกั ผ่อน ได้ทงั้ Value ที่
เป็นความสุข และ Value ที่วัดเป็นเงินได้อีกด้วย

ประสบการณ์และบทเรียนจาก ธปท.

คุณศศิวิมล : ธปท. สอนให้เรารู้จักการคิดนอกกรอบ แม้ว่าการท�ำงาน
ที่นั่นจะต้องอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด แต่ยิ่งเข้าใจกรอบการท�ำงานมากแค่ไหน
มันยิ่งกระตุ้นให้เราท�ำในสิ่งที่ท้าทายหรืออาจดูเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราควร
ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบอะไร จากนั้นค่อยมา Scope เป็นธุรกิจที่ชอบ และ

กล้าที่จะลงมือท�ำ เพราะถ้าเราได้แต่คิด แต่ไม่กล้าลงมือ มันก็จะเป็นได้
แค่ความฝัน รวมถึงควรรูจ้ กั จัดการกับแรงกดดันต่าง ๆ เพราะในโลกธุรกิจ
นั้นโหดร้ายและเครียดกว่าเยอะ
คุณจิรานิตย์ : ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก ธปท. เยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้ Soft Skill ในการท�ำงาน
กับคนหมู่มาก รวมถึงความรู้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลก เพื่อที่จะ
วางแผนการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพราะโลก
ธุรกิจจริงๆ เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนรับมือกับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตจะท�ำให้เราได้รับโอกาสที่ดีกว่าคู่แข่ง
ดร.เยาวลักษณ์ : ท�ำให้เรามองภาพกว้างขึ้น เป็นระบบมากขึ้น
และเป็นคนที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีโอกาสท�ำงานทั้งในฝั่ง
ของ ธปท. และธนาคารพาณิชย์ ท�ำให้เข้าใจค�ำถามในหลาย ๆ แง่มุม
ทัง้ นีพ้ อเรามาท�ำธุรกิจส่วนตัว นิสยั ดังกล่าวท�ำให้มองทุกอย่างเป็นหลาย ๆ
มิติ และดูผลกระทบทุกอย่างในระยะยาวแบบละเอียดรอบคอบมากขึ้น

“อยากให้ ธปท. คงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล ซึ่งนับ
เป็น Brand Image และ Core Value ของ ธปท.
ที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
คงไว้เพื่อความเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงเพื่อ
เป็นเสาหลักทางการเงินให้กบั ประเทศชาติตอ่ ไป”

สะท้อนความคิดถึง ธปท.
จากอดีตมาถึงปัจจุบัน

คุณศศิวมิ ล : ภาพลักษณ์ของ ธปท. ดูทนั สมัยขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
จากเดิมทีด่ เู ป็นทางการมาก ๆ ปัจจุบนั การสือ่ สารและ Branding ทันสมัย
แต่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า ธปท. ท�ำงานเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึง ธปท. คือ ในมุมของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ส่วนใหญ่ล้วนอยากให้ ธปท. ช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
นโยบายการปล่อยกู้ให้กับ SMEs ในรูปแบบ Soft Loan
คุณจิรานิตย์ : การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ ธปท. เปิดกว้าง
ต่อสาธารณชนมากขึน้ มีสอื่ ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้ดเู ข้าใจง่าย ความรูแ้ ละข้อมูล
ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น รวมถึงยังเป็นตัวกลางในการเผยแพร่
ความรูด้ า้ นการเงินให้กบั คนในประเทศมากขึน้ และอยากให้ ธปท. คงไว้
ซึ่งธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็น Brand Image และ Core Value ของ ธปท.
ทีส่ งั่ สมมาตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จนถึงปัจจุบนั รวมถึงคงไว้เพือ่ ความเป็นองค์กร
อิสระอย่างแท้จริงเพื่อเป็นเสาหลักทางการเงินให้กับประเทศชาติต่อไป
ดร.เยาวลักษณ์ : สิง่ หนึง่ ที่ ธปท. มีมากขึน้ คือ เปิดใจและรับฟัง
มากขึ้น รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่มีความโปร่งใสและคาดเดาได้มากขึ้น
ช่วงเวลาแห่งการท�ำงานอยู่ที่ ธปท. เป็นช่วงเวลาที่ทั้งตัวเองและ
ครอบครัวภาคภูมิใจมาก และหากย้อนเวลากลับไปได้ เราจะเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ดี ๆ ทุกขณะ และจะเข้าร่วมฟังการสัมมนาทุกครัง้ เพราะ
ใน ธปท. มีการอบรมสัมมนาบ่อย ซึ่งจริง ๆ แล้วถือว่าเป็นประโยชน์
มหาศาล เพราะคนนอกหลายคนยังอยากจะมีโอกาสเช่นนั้น ดังนั้น
ส�ำหรับคนที่ยังมีโอกาส ขอให้รีบเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด

คุณจิรานิตย์ เชาวลิต
Meat & More Kitchen : ชั้น 3 CentralPlaza West Gate

ร้านก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ทีเ่ น้นความแซ่บ จัดจ้านทุกเมนู ทัง้ เนือ้ วัวและเนือ้ หมู
ตกแต่งร้านด้วยคอนเซ็ปต์นงั่ สบายสไตล์ Industrial มี Set Menu ให้เลือกได้
ตามใจชอบ โดยเฉพาะชาบูหม้อไฟทีใ่ ครหลายคนฝากท้องให้เป็นร้านประจ�ำ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/meatandmorekitchen

The Pago Design Hotel : อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงแรม The Pago Design Hotel เป็นโรงแรมทีผ่ สมผสานระหว่าง City
และ Boutique Hotel เข้าด้วยกัน มีหอ้ งพัก 79 ห้อง อยูใ่ นเมืองภูเก็ต เปิด
ด�ำเนินการมาแล้ว 3 ปี ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการขยายธุรกิจห้องสัมมนารองรับ
การประชุมได้ประมาณ 1,000 คน และมีแผนการสร้างโรงแรมในเครือแห่งที่ 2
ทีเ่ กาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงปีหน้า ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
www.thepagohotelphuket.com
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เรื่อง : หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
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จดหมายเหตุ ในภาษาอังกฤษตรงกับค�ำว่า “Archives1”
ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “Archeion” และภาษาละตินว่า
“Archivum” ค�ำนิยามของทั้งสองค�ำ หมายถึง หน่วยงาน
ของรัฐและเอกสารที่เก็บรักษาไว้ และมีนักจดหมายเหตุ
และกลุ ่ ม องค์ ก รจดหมายเหตุ ใ ห้ ค วามหมายของ
จดหมายเหตุ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ บริ บ ททางด้ า น
เอกสารของประเทศนั้น ๆ เช่น T.R. Schellenburgs
ปรมาจารย์ ด ้ า นงานจดหมายเหตุ ช าวอเมริ กั น
ให้ นิ ย ามความหมายของจดหมายเหตุ ว ่ า “เอกสาร
จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารของหน่วยงานราชการ
หรือเอกชน ซึ่งได้รับการพิจารณาว่า มีคุณค่าสมควร
เก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้าและวิจัย หรือ
เป็ น เอกสารที่ ค วรน� ำ มาเก็ บ หรื อ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
เพื่อเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุ”

Sir Hillary Jenkinson

Digital Archives
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T.R. Schellenburgs

Sir Hillary Jenkinson นั ก จดหมายเหตุ ช าวอั ง กฤษกล่ า วว่ า
“จดหมายเหตุเป็นเอกสารที่รวมเป็นเรื่องขึ้นมา ตามกระบวนการของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน และได้รับการเก็บ
รักษาไว้ในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ ในการเป็นข้อมูลอ้างอิง ส�ำหรับ
ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ”1
พระราชบัญญัตจิ ดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ให้ความหมายของ
“เอกสารจดหมายเหตุ” ว่าเป็น “เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน และ
ได้รับการประเมินคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ ไว้ เพื่อเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อประโยชน์
ในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดท�ำ
ทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ”

จากความหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ลักษณะส�ำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ คือ
การมีคณุ ค่าด้านการบริหาร กฎหมาย การเงิน รวมไปถึงมีคณุ ค่าด้านวิชาการ คุณค่าเหล่านี้
มีประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้นคว้า ตลอดจนสะท้อนถึงประวัตศิ าสตร์ขององค์กร โดยเอกสาร
จดหมายเหตุต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ ตัวจริง มีคุณค่าในการจัดเก็บอย่างถาวร หรือ
อาจกล่าวได้ว่า เอกสารจดหมายเหตุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ส�ำคัญ ดังนั้น
การอนุรักษ์ข้อมูลของเอกสารให้มีอายุยืนยาว จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
การยืดอายุเอกสารให้ยนื ยาว นอกจากการระมัดระวังในระหว่างการใช้งาน การจัดเก็บ
และการอนุรักษ์ซ่อมแซมเอกสารแล้ว “การจัดท�ำจดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives)”

(1) รู้จัก “จดหมายเหตุ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nat.go.th/nat/index.php/แบบสอบถาม/item/รู้จัก-จดหมายเหตุ-2.html 2557.
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เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของการยืดอายุเอกสารเพือ่
ให้ต้นฉบับคงทน และยังท�ำให้สะดวกรวดเร็ว
ในการศึกษาค้นคว้า แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยจากเหตุวบิ ตั ิ
ต่าง ๆ เนือ่ งจากสามารถท�ำส�ำเนาจดหมายเหตุ
ดิ จิ ทั ล จั ด เก็ บ ในสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ ห ลายชุ ด
และแยกเก็บในทีต่ า่ ง ๆ ได้
หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อเป็น
สถานที่จัดเก็บและรักษาเอกสารที่ได้รับการ
ประเมินคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ธปท.
ตามระเบี ย บธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่
ท 45/2554 เรือ่ ง การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ให้ ค วามหมาย
ว่า “เอกสารจดหมายเหตุ ธปท. หมายถึง
เอกสารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
ธปท. ที่เกิดจากการบริหาร การปฏิบัติงาน
กิจกรรม หรือธุรกรรมในทุกด้าน หรือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติที่จะต้องเก็บรักษาไว้
เป็นการถาวรสืบไป ได้แก่ เอกสารต้นฉบับ
ลายมือ เอกสารตัวพิมพ์ และเอกสารในรูปสื่อ
อืน่ ๆ ทีส่ ว่ นงานต่าง ๆ ใน ธปท. เป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้
หรือเอกสารส�ำคัญจากภายนอกทีไ่ ด้รบั มา ซึง่ มีผล
ต่อการด�ำเนินงาน ของ ธปท.” เพื่อใช้อ้างอิง
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งในงานของ ธปท.
และงานของนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชน
ในการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
ธปท. นั้น ส่วนจดหมายเหตุและบริหารงาน
เอกสาร ธปท. ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ด้วยระบบ Archives Management and
Records Center (AMaRC) เริม่ จากการรับมอบ
เอกสารจดหมายเหตุจากส่วนงานต่าง ๆ จัดท�ำ
ฐานข้อมูลทะเบียน ควบคุม และบันทึกการ
จัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นเรื่องราวที่
ผู้ค้นคว้าสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีย่ิงขึ้น
สามารถสืบค้นและดูภาพเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจทิ ลั (เอกสารจดหมายเหตุกระดาษทีแ่ ปลงให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล) ได้สะดวกรวดเร็ว
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ภาพถ่ายกล่มุ อาคาร 7, 8, 9 และอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรก

การพิจารณางบประมาณ
ปี พ.ศ. 2515 - 2517

ร่าง พ.ร.บ. ผูส้ ง่ สินค้าทางเรือ
ปี พ.ศ. 2513 - 2514

อาจารย์ปว๋ ยถ่ายภาพร่วมกับอดีตผูว้ า่ การและรองผูว้ า่ การ ธปท.
ปัจจุบันส่วนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสาร อยู่ระหว่างการจัดท�ำ BOT Digital Archives
Collection เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ และพัฒนาการของบทบาทหน้าที่
ของ ธปท. ที่มีต่อเศรษฐกิจการเงินไทย รวม 24 Collections ได้แก่
1. ความเป็นมาของส�ำนักงานธนาคารชาติไทย
2. การจัดตั้งและการด�ำเนินงานในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
4. เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
5. ภาวะเศรษฐกิจการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
6. การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
และการจัดตั้ง “ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา”
7. การขาดเสถียรภาพการคลังและดุลการค้าในช่วงทศวรรษ 2490
8. การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย : พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

9. วิกฤติการณ์ในช่วงต้นของธนาคารพาณิชย์ไทย
10. การดูแลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ : พระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
11. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ
(ยุคผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์)
12. การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย
13. การล่มสลายของระบบเบรตตันส์วูดส์
14. วิกฤติการณ์น�้ำมันครั้งที่ 1 - 2 และการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ
15. ปัญหาสถาบันการเงินและการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”
16. การลดค่าเงินบาทและเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
มาเป็นแบบตะกร้าเงิน
17. ภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตในระดับสูงและการผ่อนคลาย
ข้อจ�ำกัดในระบบการเงินครั้งใหญ่
18. ปัญหาฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์
19. การลอยตัวค่าเงินบาท
20. วิกฤติการณ์ของระบบสถาบันการเงินและการแก้ปญั หาหนีเ้ สีย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2540
21. การด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
22. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 - 2
23. การดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย
24. การจัดการหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

ภาพถ่ายอาคาร 2 ก่อนการปรับปรุง

BOT Digital Archives Collection จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในปี
พ.ศ. 2560 พร้อมการเปิดห้องจัดแสดงจดหมายเหตุดจิ ทิ ลั ทีศ่ นู ย์การเรียนรู้
สร้างสรรค์ ธปท. เพือ่ ให้บริการแก่นกั วิชาการและผูส้ นใจทีม่ คี วามประสงค์
จะเข้ามาสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ธปท.
เอกสารจดหมายเหตุ ธปท. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทสี่ ะท้อน
ให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย ซึง่ ถือได้วา่ เป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างชาติ การจัดท�ำ BOT Digital Archives ก็เพื่อการ
สงวนรักษาสมบัติของชาติ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์จาก
หอจดหมายเหตุ ธปท. เพือ่ น�ำข้อมูลหรือสารสนเทศไปพัฒนาให้เกิดความรูแ้ ละ
ขยายผลไปสู่สังคมได้กว้างขวางขึ้น อีกทัง้ ยังสร้างความรัก ความภาคภูมใิ จ
ในองค์กรให้แก่พนักงาน ธปท. อีกด้วย
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เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

“แบงก์ชาติ”
กับการสื่อสารในยุค
“สื่อสังคมออนไลน์”
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสือ่ สารในปัจจุบนั ทีป่ รับไปสูก่ ารสือ่ สารในรูปแบบดิจทิ ลั
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนเปลี่ยน
จากสื่อรูปแบบเดิม (Traditional Media) เช่น หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ สู่สื่อรูปแบบ
ใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยัง
เป็นการสื่อสารที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้ ท�ำให้หลายหน่วยงานทัง้ ในภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส�ำคัญ
กับการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องขององค์กร ผ่าน Social Media เพิ่มขึ้น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ “แบงก์ชาติ” ได้
ศึกษาการสื่อสารผ่าน Social Media อย่างต่อเนื่อง และได้
เปิดใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media ที่เป็นทางการ
คือ Bank of Thailand Twitter และ Bank of Thailand
YouTube เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
อีกหนึง่ ช่องทางการสือ่ สารเพิม่ เติมจากการใช้ Social Media
ของส่วนงานต่าง ๆ
การสือ่ สารผ่าน Social Media ของแบงก์ชาติ จะช่วยให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเงินได้ทันเวลา อันจะ
เป็นการลดช่องว่างทางการสื่อสาร อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแบงก์ชาติได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ถือเป็นการเสริมสร้างการรับรู้และทัศนคติ
ถูกต้อง น�ำไปสู่ความเชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ของแบงก์ชาติ
เช่น การด�ำเนินนโยบายการเงิน การก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน และการดูแลระบบการช�ำระเงิน ให้สามารถ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ จากผลการส� ำ รวจการรั บ รู ้
ทัศนคติและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
แบงก์ชาติช่องทางการสื่อสารเป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งที่
แบงก์ชาติน�ำมาพัฒนา รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังนับเป็นช่องทางที่ทุกคน
จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารโดยตรงจากแบงก์ ช าติ อี ก ด้ ว ย

โดยเฉพาะกลุ ่ ม นั ก ลงทุ น และผู ้ ป ระกอบการ และกลุ ่ ม
ประชาชนและนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
จ�ำนวนมากที่สุดของแบงก์ชาติ ดังนั้นการเลือกใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย และการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้
มากยิ่งขึ้น จะมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการด�ำเนิน
นโยบายของแบงก์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส�ำหรับการสื่อสารผ่าน Social Media ของแบงก์ชาติ
โดยเฉพาะ Bank of Thailand Twitter จะเป็นเหมือน “เพื่อน
ร่วมทางทางการเงิน” ของผู้ติดตาม (Followers) โดยเนื้อหา
ที่สื่อสารจะเน้นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการให้ความรูท้ างการเงิน
ที่จะเป็นประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ
แบงก์ชาติเชือ่ ว่า เมือ่ ทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจทางการเงิน
มากขึ้น ก็จะมีภูมิคุ้มกันทางการเงินส่วนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้ภมู คิ มุ้ กันทางเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึน้
และการรับรู้บทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของแบงก์ชาติมากขึ้น
รวมถึง การได้รบั ข้อมูลข่าวสารทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ทันเวลา
จะท�ำให้เหล่า Followers สามารถน�ำไปปรับใช้กบั การวางแผน
ทางการเงิน การวางแผนธุรกิจ ได้เป็นอย่างดีตอ่ ไป ซึง่ ถือเป็น
หัวใจส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของแบงก์ชาติ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
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แรงบันดาลใจ
แห่งชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่
พ.ศ. 2559
สู่ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้ว่าการป๋วย

เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่จะมาถึง
ในเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้น้อมร�ำลึกถึง
ท่านผูว้ า่ การป๋วย ผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของพนักงาน ธปท. รุน่ หลัง
พร้อมถ่ายทอดแนวคิดอันทรงคุณค่าผ่านชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย ปฏิทนิ สมุดโน้ต และการ์ดอวยพร ภายใต้แนวคิด
“ความจริง ความงาม ความดี”
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การจัดท�ำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พ.ศ. 2559 นี้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมร�ำลึกและเชิดชูเกียรติ
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวาระโอกาส 100 ปีชาตกาล
โดยมี ห ลั ก ใหญ่ ใ จความอยู ่ ที่ ก ารถ่ า ยทอดแนวคิ ด
อันทรงคุณค่าซึง่ นับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อคน
รุ่นหลัง โดยเฉพาะบุคลากร ธปท. ที่ทั้งได้เคยสัมผัส
กับท่านโดยตรง หรือรู้จัก คุ้นเคย และได้ยินเรื่องราว
ของท่านอยู่เสมอ
การหยิบยกแง่มุมอันเป็นหัวใจส�ำคัญของเนื้อหา
ทั้งหมด ยังถือเป็นความท้าทายของทีมผู้ออกแบบ
ในการเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องคุณค่าความเป็นคนที่
สมบูรณ์แบบของ ศ.ดร.ป๋วย เข้ากับปรัชญาแห่ง
วิถีการปฏิบัติตนของบุคลากรใน ธปท. หลังจาก
ได้ รั บ โจทย์ ที ม งานผู ้ อ อกแบบได้ ล งมื อ ค้ น คว้ า
ข้อมูล ผ่านหนังสือนับสิบ ๆ เล่มที่เขียนถึง ศ.ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ เพื่อให้ซึมซับเรื่องราวของ ศ.ดร.ป๋วย จาก
หลากมิติ และหลายมุมมอง จนตกผลึกทางความคิด
และคัดเลือกสาระส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาเป็นแนวคิดหลักใน
การสร้างสรรค์ชดุ ผลิตภัณฑ์ปใี หม่ทมี่ วี ตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อการเชิดชู ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะอดีต
ผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งท่านได้วางรากฐานแนวคิดและ
หลั ก การที่ ส าธารณชนล้ ว นให้ ก ารยอบรั บ ว่ า มี
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ นอกจากนั้น ยังมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือ เพื่อเป็นชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่
ที่ทรงคุณค่าทั้งแก่มนุษย์และโลกที่เราอยู่อาศัย
โดยแนวคิดของ ศ.ดร.ป๋วย ที่เลือกหยิบยกมา
ถ่ายทอด นั่นคือ การให้ความส�ำคัญกับเรื่องของการ
“สร้างคน” ซึ่งถือเป็นรากฐานของการจัดการปัญหา
ทุกระดับในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
อย่างครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ

สู่การเป็น “คน” ที่สมบูรณ์
ค�ำกล่าวของ ศ.ดร.ป๋วย ทีว่ า่ “คน...จะเป็นคนทีส่ มบูรณ์ได้ ต้องถึงด้วยความจริง ความงาม ความดี”
ได้กลายมาเป็นไอเดียหลักที่ใช้ก�ำหนดทิศทางในงานออกแบบทั้งหมด
“ผู้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ต้องระลึกถึงคุณธรรม 3 ข้อ อยู่เสมอ
ความจริง หมายถึง สัจธรรมและหลักวิชา
ความงาม หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้มนุษย์มวี ฒั นธรรม
ความดี หมายถึง การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อกัน”
เนื้อหาในแต่ละตัวอักษรภายในชุดผลิตภัณฑ์ จะมุ่งเน้นไปที่การบอกเล่าเรื่องราวแห่ง “ความจริง
ความงาม ความดี” ที่ ศ.ดร.ป๋วย ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เห็น สอดคล้องกับภาพประกอบ ที่เชื่อมโยงถึง
เรื่องราวความส�ำเร็จและข้อคิดจากประสบการณ์ในชีวิตของท่าน ซึ่งทีมงานได้เลือกใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์
(Symbolic) ที่มีความหมายเป็นสากล (Universal Meaning) และยังสามารถสะท้อนความเป็นไทยได้
อย่างเด่นชัด
อาทิ เนือ้ หาทีก่ ล่าวถึง “งาม...อย่างผูม้ สี ติปญั ญา” ได้เลือกใช้ภาพปากกาและหมึก ซึง่ เป็นสัญลักษณ์
ของการเขียนซึ่งเปี่ยมด้วยชั้นเชิง สติปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ
นอกจากนัน้ ในแง่ของ “อรรถประโยชน์” เป็นอีกโจทย์ทสี่ ำ� คัญ สมุดโน้ตจึงมีฟงั ก์ชนั่ เป็นการ์ดอวยพร
เพื่อน�ำเสนอมุมมองที่แตกต่างของการให้ ที่ทุกคนสามารถส่งต่อแนวคิดที่มีประโยชน์เหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้

เรียบง่าย แต่ทรงคุณค่า
การส่งมอบ “ความจริง ความงาม
ความดี” ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่แค่เพียงภาพ
และตัวอักษร ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พ.ศ.
2559 ได้เลือกใช้กระดาษถนอมสายตา
(Green Read Paper) ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กั บ คนอ่ า น ด้ ว ยเนื้ อ กระดาษสี เ หลื อ ง
อ่อนนวลตา ผิวของกระดาษที่ไม่เรียบ
ลดการสะท้อนแสงเข้าตา และยังคงทน
กว่ากระดาษทั่วไป ท�ำให้ชุดผลิตภัณฑ์มี
น�ำ้ หนักเบา และพกพาสะดวก นอกจากนัน้
ยังห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการ
ใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจากน�้ำมันถั่วเหลือง
(Soy Ink) และส่วนผสมจากธรรมชาติ
ซึ่งสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ 100% โดย
ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตราย ไม่ก่อให้
เกิดมลภาวะเรือนกระจก ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ง่ายขึ้น และประหยัดการใช้
หมึกพิมพ์มากกว่าการใช้หมึกที่ผลิตจาก
ปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง
ความตัง้ ใจของ ธปท. ทีจ่ ะส่งมอบสิง่ ดีงาม
กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม
ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ี ใ หม่ ส� ำ หรั บ ปี นี้ จึ ง
ไม่เพียงเป็นของก�ำนัลแห่ง “ความจริง
ความงาม ความดี” แต่ยังถือเป็นความ
ภาคภูมิใจ...ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ...อย่าง
แท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ ธปท. ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
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ทัศนาเศรษฐศาสตร์
บนเวทีเศรษฐทัศน์
7 ปีแล้วกับความร่วมมือกันของ 7 สถาบัน บนแนวคิดพืน้ ฐาน
ทีต่ า่ งตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนได้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างเหมาะสม
เพือ่ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนในสังคมไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะทีเ่ ป็นธนาคารกลางของประเทศได้
จับมือส่งต่อความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทและหน้าทีอ่ นั เชือ่ มประสานกับความรู้
ทางวิชาการ โดยให้มกี ารน�ำส่งบทความด้านเศรษฐศาสตร์อนั สอดคล้องกับ
ความเข้าใจและการน�ำไปประยุกต์ใช้ ผ่านบทความวิเคราะห์หรือวิจัย
หัวข้องานวิจัย (Proposal) และบทความส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมี
คณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ  ได้แก่ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันคัดสรรผลงานคุณภาพเข้าประกวดบทความด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผ่านเวที “เศรษฐทัศน์” ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 โครงการนี้ เริม่ ต้น
ด้วยการรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และ
ผูเ้ สนอผลงานส่งบทความครบถ้วนภายในสิน้ สุดเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง ปริ ญ ญาเอกจากสถาบั น การศึ ก ษา
ทั่วประเทศร่วมเสนอผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 49 เรื่อง เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบทความซึง่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
เจ้าภาพร่วมและเป็นประธาน รวมทัง้ คณะกรรมการทีเ่ ป็นอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้คัดสรรผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก ให้เหลือ 15 เรือ่ ง แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5 เรือ่ ง ปริญญาโทและ
เอก 5 เรือ่ ง หัวข้องานวิจยั 3 เรือ่ ง และบทความส่งเสริมความรูท้ างการเงิน
2 เรื่อง

เรื่องกรอบนโยบาย Macroprudential โดยศึกษาว่าธนาคารกลางทั่วโลก
ใช้เครือ่ งมือดังกล่าวอย่างไร ปัญหาทีพ่ บมีอะไร จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติม”
และรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาโท - เอก ได้แก่ เรือ่ ง ผลของการเข้าถึง
สินเชื่อได้อย่างเพียงพอต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย
โดยนายธนายุส บุญทอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“แม้ปัจจุบันครัวเรือนภาคเกษตรสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ถึง
กระนั้นก็ตามมีอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่าง
เพียงพอที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ได้ ผมจึงวางเป็นประเด็นค�ำถามขึ้นมาว่า การที่ครัวเรือนภาคการเกษตร
ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอนั้นเป็นปัญหาที่ภาครัฐควรให้
ความส�ำคัญ”
เมือ่ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบนั ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์
และความท้าทายด้านต่าง ๆ มากมาย ทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ
จึงนับเป็นสิ่งท้าทายส�ำหรับผู้มีหน้าที่ในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจใน
แต่ละด้านที่จะประยุกต์ทฤษฎีเพื่อน�ำมาใช้จัดการกับปัญหาเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ การที่ประชาชนมีความรู้พื้นฐานโดยผ่านงานวิเคราะห์
วิจยั หรือบทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จงึ นับเป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็น
เพื่อการพัฒนาแนวความคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้

โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องสมานสโมสร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันน�ำเสนอบทความรอบสุดท้าย
เพือ่ พิจารณามอบรางวัล และผลการตัดสินบทความทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง Curbing Credit Cycles : The Role
of Macroprudential and Monetary Policies โดย นางสาวพราวฟอง
จามรจันทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นโยบาย Macroprudential นับเป็นกรอบนโยบายที่ค่อนข้างใหม่
ในปัจจุบนั ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้มาก จึงเกิดค�ำถามมากมายให้หาค�ำตอบ
ตอนมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ ธปท. ดิฉันได้รับมอบหมายให้ศึกษา

เวทีประกวดบทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ “เศรษฐทัศน์”
จึงเป็นเวทีของคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะแสดงบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ มาน�ำ
เสนอสู่สาธารณะ เพื่อช่วยกันผลักดันพลังความคิด พลังการสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างแท้จริง สนใจข่าวสารการรับสมัครและ
อ่านบทความชนะเลิศได้ที่ www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student
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The Knowledge
เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

และเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดี
ของท่านในโอกาสการครบรอบ 100 ปีชาตกาล
ในเดือนมีนาคม 2559
ถึงแม้กิจกรรมจะมีเวลายาวนานถึง 4 วัน
แต่น้อง ๆ หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
อยากให้โครงการมีเวลานานกว่านี้ เพราะ
บรรยากาศของงานนั้นเข้มข้น สนุกสนาน ทั้ง
เนื้อหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ และ
สิ่งที่ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ มิตรภาพ
ไม่ว่าจะจากเพื่อนต่างโรงเรียน และจากพี่ ๆ
ธปท. แถมยังได้กระทบไหล่กบั ผูว้ า่ การคนที่ 20
ดร.วิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ ในบรรยากาศที่
เป็นกันเองอีกด้วย
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ
BOT Challenge & Experience ได้มอบความรู้
และประสบการณ์ที่ดี ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของ ธปท. ที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจุดประกายความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์
การเงิน ทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์ของสังคม เพือ่ การ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติต่อไป
ไม่แน่ว่า น้อง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของ ธปท. ในอนาคตก็เป็นได้...

ก้าวสู่ปีที่ 11 แล้ว ส�ำหรับโครงการ BOT
Challenge & Experience หรือ ตอบ
ปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เวทีทมี่ งุ่ เน้นการส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้ใช้
ความรูแ้ ละความสามารถในเชิงวิชาการ ซึง่
ครัง้ นี้ จัดขึน้ ภายในแนวคิดหลัก คือ “เก่งเรือ่ ง
เรียน เซียนเรือ่ งการสือ่ สาร” ผ่านกิจกรรม
สองรูปแบบหลัก ได้แก่ BOT Challenge การ
แข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน บทบาท
หน้าที่ของ ธปท. และความรู้ทางการเงิน
และ BOT Experience กิจกรรมการสร้าง
ประสบการณ์ทดี่ กี บั ธปท.

ในส่วนของ BOT Challenge ยังคงรับเริ่มต้นที่การสอบระบบออนไลน์
เพือ่ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากทัว่ ประเทศจ�ำนวน 75 คน จาก 5 เขตการสอบ
ได้แก่ เขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคกลาง
ทีร่ วมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และสุดท้ายคือเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยนักเรียนทีผ่ า่ นการคัดเลือกทัง้ หมดนี้ ได้มาแข่งขันรอบชิงแชมป์
ประเทศไทยร่วมกันที่สนามสอบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร ที่ที่ทุกคนจะได้มากกว่าแค่ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น...
เพราะ ธปท. เชือ่ ว่า นอกจากการเป็นคนเก่งแล้ว การเป็นคนดียงิ่ เป็นเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญ นั่นจึงเป็นที่มาของ BOT Experience กิจกรรมสร้างประสบการณ์
ทีด่ กี บั ธปท. ทีป่ ระกอบไปด้วยการบรรยาย และการทัศนศึกษา ทัง้ ในสถานที่
ของ ธปท. อย่าง พิพิธภัณฑ์วังบางขุนพรหม และนิทรรศการกิจการธนบัตร
ส่วนสถานทีภ่ ายนอก ได้แก่ พิพธิ บางล�ำพู นิทรรศ์รตั นโกสินทร์ และโครงการ
หนึง่ ไร่หนึง่ แสน และทีส่ ำ� คัญคือ การ Workshop ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าทีจ่ าก
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โดยในวันสุดท้ายของโครงการ
น้อง ๆ ทุกคนได้รวมพลังสมองและพลังแห่งความสร้างสรรค์ น�ำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดเป็นโครงงาน “เผยแพร่ความรู้ทางการเงิน
ระดับชุมชน และระดับหมู่บ้าน” ที่จะเป็นช่องทางการบอกต่อความรู้
อันมีประโยชน์ สู่ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน และสังคมใกล้ตัว น�ำไปสู่การ
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณค่าเรื่องการท�ำ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม บ่มเพาะจิตส�ำนึกในด้านของคุณธรรมควบคู่
ไปกับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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ความประทับใจของผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
“รู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้รับประสบการณ์ดี ๆ อย่างนี้
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ผมได้รับทั้งความสนุก
ความรู ้ และเกร็ ด เล็ ก เกร็ ด น้ อ ยต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
เศรษฐศาสตร์และการเงินครับ”
นายนรภัทร บุญทวีบรรจง
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการแข่งขัน
BOT Challenge
& Experience 2015
รางวัลชนะเลิศ

นายนรภัทร บุญทวีบรรจง
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายปรัชญา ค�ำแสงดี
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
และนายภูริชญ์ ไชยศร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
รางวัลชมเชย
นายศิวนาถ อันเพ็ง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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Payment Systems
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายระบบการชำ�ระเงิน

มูลค่าการใช้เช็คและโอนเงินผ่านระบบบาทเนต

วิวัฒนาการของ

มูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นมากในช่วง
10 ปี ทีผ่ า่ นมา เมือ่ เทียบกับมูลค่าการใช้เช็ค

การช�ำระเงินไทย
กว่า 20 ปีทผ่ี า่ นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ด�ำ เนินการ
พัฒนาระบบการชำ�ระเงินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538
จนกระทั่งถึงในปัจจุบัน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผ้มู ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างปลอดภัยและ
สะดวกสบายสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคสมัยทีม่ นี วัตกรรมเอือ้ ต่อ
รูปแบบการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (Smartphone)
หรือ Mobile Payment Innovation ซึง่ สามารถตอบโจทย์ประชาชน

ปี 2548
การใช้เช็ค

ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบรายการ
เดินบัญชี แจ้งเตือนเมือ่ มีธรุ กรรมทางเงินเคลือ่ นไหว การตัง้ เวลาการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ รวมถึงการโอนเงินและชำ�ระเงิน เป็นต้น
สำ � หรั บ คอลั ม น์ “Payment Systems” ในฉบั บ นี้ไ ด้ ติด ตาม
วิ วัฒ นาการของการชำ � ระเงิ น ไทยจากในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน เพื่อ
ประมวลผลให้เห็นภาพรวมและสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ได้ตอ่ ไป

27.7

(ล้านล้านบาท)

การโอนเงิน
ผ่านระบบ
บาทเนต

105.6

(ล้านล้านบาท)

ปี 2557
Growth
ร้อยละ 3.5
ต่อปี

Growth
ร้อยละ
24.5
ต่อปี

วิวฒ
ั นาการของ
บริการการช�ำระเงินรายย่อย
ของประชาชน

38.0

758.0

วิวัฒนาการของระบบการชำ�ระเงินที่ ธปท. ให้บริการ

ธนบัตรและเหรียญ
เช็ค

ธปท. พัฒนาและให้บริการระบบบาทเนต (BAHTNET) เพือ่ รองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงิน
รวมถึงให้บริการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คระหว่างสถาบันการเงิน (Imaged Cheque Clearing and Archive
System: ICAS) เพือ่ ความมัน่ คงปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงินของประเทศไทย

ยุคที่ 1 : ก้าวสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์
BAHTNET
บริการโอนเงิน
ระหว่างธนาคาร
แบบ Real Time
Gross
Settlement :
RTGS แห่งแรกใน
ASEAN

ACS

(Automated
Cheque Clearing
System)
บริการ
หักบัญชีเช็ค
ระหว่างธนาคาร
ระบบอัตโนมัติ
ครั้งแรก

2538

2538

ECS

(Electronic
Cheque Clearing
Systems)
บริการหักบัญชี
เช็คระหว่างธนาคาร
ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์

2539

มูลค่าการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยสือ่ การชำ�ระเงินประเภทต่างๆ

BAHTNET

ICAS

BAHTNET

BAHTNET

เพิ่มบริการ
ส่งมอบพร้อมชำ�ระ
ราคาตราสารหนี้
ภาครัฐแบบ
Real-time
(Delivery Versus
Payment : DVP)

บริการหักบัญชี
เช็คด้วยภาพเช็ค
One-DayClearing
One-System
One-Clearing
House

ภายใต้บริการ
ด้านการเงินด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์
(BOT-EFS)
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
และการขยายตัว
ทางธุรกิจ

เชื่อมโยงระบบ
PVP-USD
CHATS กับฮ่องกง
รองรับการชำ�ระ
ดุลธุรกรรม
ซื้อขายเงินบาท
กับดอลลาร์สหรัฐฯ

2556

2557

2555

ปี 2548
การใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์

2.7

การชำ�ระเงิน
ผ่านอินเทอร์เน็ต

1.6

(ไม่รวมถอนเงินสด)
(ล้านล้านบาท)

(ล้านล้านบาท)

การชำ�ระเงิน
ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่
การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์

ประชาชน
ภาคธุรกิจ
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สถาบันการเงิน
ภาครัฐ

(e-Money)
(ล้านล้านบาท)

ปี 2557
Growth
ร้อยละ 25.3
ต่อปี
Growth
ร้อยละ 15.4
ต่อปี

0.0003

Growth
ร้อยละ 153.6
ต่อปี

0.0005

Growth
ร้อยละ 66.8
ต่อปี

(ล้านล้านบาท)

ธปท.

บัตรอิเล็กทรอนิกส์
(บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
บัตรเครดิต และ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)

เมือ่ เทียบกับช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา การช�ำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
มีอตั ราเติบโตมากกว่า 1 เท่าตัวต่อปี

ยุคที่ 2 : เชื่อมโยงทั่วถึง

2544

บริ ก ารการช� ำ ระเงิ น รายย่ อ ยของประชาชนมี
วิวัฒนาการจากการใช้เงินสดมาสู่การช�ำระเงินผ่าน
อุปกรณ์เคลือ่ นที่ เช่น Smartphone ส่งผลให้การช�ำระเงิน
สามารถท�ำได้ Anywhere-Anytime-Anydevice

20.5

การช�ำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
(ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและ
เงินอิเล็กทรอนิกส์)

5.4

What’s
Next?
1.3

การช�ำระเงินผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
เช่น Smartphone
(ธนาคารทาง
อุปกรณ์เคลื่อนที่และ
เงินอิเล็กทรอนิกส์)

0.05
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แผนธุรกิจ
การท�ำธุรกิจก็เหมือนกับการเดินทางที่ต้องวางแผนก่อน เริ่มตั้งแต่
ตัง้ เป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปทีไ่ หน ด้วยพาหนะประเภทใด และต้องเตรียม
อะไรบ้าง แผนส�ำหรับการท�ำธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า "แผนธุรกิจ" จะต้องมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย มีขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการท�ำธุรกิจนัน้ เช่น ข้อมูล
ของตัวสินค้าหรือบริการ ทีมผู้บริหาร แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ วัตถุดิบ
วิธกี ารผลิต และเงินลงทุน ทีส่ ำ� คัญจะต้องรูว้ า่ ใครจะมาเป็นลูกค้าของเราด้วย
เพราะต่ อ ให้ ข องเราดี มี คุ ณ ภาพแค่ ไ หน แต่ ถ ้ า ไม่ มี ต ลาดรองรั บ
ก็ท�ำให้ธุรกิจ "ดับ" ได้ และต้องไม่ลืมมองสภาวะตลาดและคู่แข่งด้วย
เพื่อจะได้รู้ว่าต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราอย่างไรบ้าง

ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น
เงินลงทุนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ จึงควรมีความรูแ้ ละ
ทักษะทางการเงิน เพื่อจะช่วยให้การท�ำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอ
ยกตัวอย่างประเด็นส�ำคัญ ๆ ดังนี้

เรื่องน่ารู้...
ก่อนเป็น ผู้ประกอบการ
ช่วงนีเ้ รามักได้ยนิ เรือ่ งราวของการเดินทางตามความฝันของหลาย ๆ คน ด้วยการท�ำธุรกิจส่วนตัว
กันบ่อย ๆ มีทงั้ กิจการเล็ก อย่างเช่น ร้านขายเสือ้ ร้านขายสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าใหญ่ขนึ้ มาหน่อย
ก็อาจเป็นโรงเรียนสอนดนตรี ซึง่ หลายคนจะเลือกท�ำธุรกิจในประเภททีต่ นเองมีความถนัดหรือมีความชอบ
เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่อยากรูห้ รือไม่วา่ ท�ำอย่างไรให้ธรุ กิจไปรอด ถ้าใช่กอ็ ย่ามัวรอช้า "We Share" ฉบับนี้
อยากชวนผู้อ่านมาดูกันว่า สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะลงมือสร้างกิจการของตัวเองนั้น มีอะไรบ้าง
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• เงินทุน ในช่วงแรกของการลงทุนเราควรใช้เงินทุนของตัวเองเพราะ
หากเกิดความผิดพลาดจะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้ติดตัวตั้งแต่ยังตั้งตัว
ไม่ได้ การวางแผนเก็บเงินที่ดีจะช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น
โดยจะต้องมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนวัดผลเป็นตัวเลขได้ มีวธิ กี ารในการเก็บเงิน
ที่ท�ำได้จริง และต้องมีก�ำหนดเวลาด้วย เช่น เก็บเงินให้ได้ 500,000 บาท
เพื่อเปิดกิจการภายใน 3 ปี โดยออม 30% ของเงินเดือน ซึ่งต้องท�ำควบคู่
ไปกับความมีวินัย หมั่นตรวจสอบว่าสามารถท�ำตามแผนได้หรือไม่ และ
ปรับแผนบ้างตามความเหมาะสม
แต่หากจ�ำเป็นต้องขอสินเชื่อก็ต้องเลือกประเภทสินเชื่อให้ตรงกับ
ความจ�ำเป็นของกิจการ ซึง่ ธนาคารจะพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ โดยใช้ขอ้ มูล
หลายอย่าง เช่น แผนธุรกิจ ผลประกอบการ (ถ้ามี) และประวัตกิ ารขอสินเชือ่
และการช�ำระหนี้จากเครดิตบูโร
• บัญชีเบื้องต้น บัญชีที่จ�ำเป็นต่อการท�ำธุรกิจ ได้แก่ บัญชี
รายรับ - รายจ่าย ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการต้องรับและจ่ายเงินไปกับเรื่อง
อะไรบ้าง บัญชีควบคุมสินค้าหรือวัตถุดิบ ที่จะช่วยให้การบริหารสินค้า
หรือวัตถุดิบคงคลังง่ายขึ้น ส่วนบัญชีแยกประเภทลูกหนี้และเจ้าหนี้ ใช้ดู
ยอดเงินทีล่ กู ค้าและตัวเราเองค้างช�ำระอยูเ่ พือ่ จัดการเรือ่ งสภาพคล่อง และ
สุดท้ายจะต้องมีรายงานทางการเงินทีน่ ำ� เอาบัญชีตา่ ง ๆ มาสรุปรวมกันเป็น
งบการเงิ น ประกอบด้ ว ย งบดุ ล งบก� ำ ไรขาดทุ น และงบกระแส
เงินสด เพื่อสะท้อนฐานะการเงินของกิจการ จากนั้นน�ำตัวเลขจาก
งบการเงินมาค�ำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยประเมิน
จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ เช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ส�ำหรับดูความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้น อัตราก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงาน (Operating Profit Margin) ส�ำหรับวัดความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรเทียบกับเงินลงทุน

• ภาษี การเสียภาษีที่ถูกต้องอาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับสินเชื่อ
เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งหากเป็นเจ้าของ
คนเดียวหรือไม่ได้เป็นนิติบุคคล ก็ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนนิติบุคคลต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และหากมีรายรับจาก
การขายสินค้าหรือบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็จะต้องจดทะเบียน
และยื่นแบบช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
• ระบบการช�ำระเงิน ธุรกิจที่มีการซื้อขายมูลค่าสูงอาจเลือก
ใช้เช็ค แต่กอ่ นทีจ่ ะสัง่ จ่ายเช็คควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีเงินอยูใ่ นบัญชี
เพียงพอ และเมื่อเป็นฝ่ายรับเช็คก็ควรตรวจสอบข้อมูลบนเช็คให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้รับเงิน จ�ำนวนเงิน และหากเราต้องการน�ำเช็คนั้น
ฝากเข้าบัญชีก็ต้องให้ลูกค้าขีดคร่อมที่มุมบนซ้ายด้วยเพื่อป้องกันคนอื่น
มาเบิกเงินไปใช้แทน ส่วนบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเหมาะส�ำหรับธุรกิจ
ที่เป็นร้านค้า ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และ
ออนไลน์ แต่ถ้าธุรกิจมีปริมาณการซื้อขายไม่มากนักก็อาจใช้การโอนเงิน
รายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเครือ่ ง ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร และ Internet
Banking ได้ ทั้งนี้ ควรศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการและค่าธรรมเนียมก่อน
ตัดสินใจเลือกระบบใด หรืออาจใช้หลาย ๆ ระบบก็ได้ตามความเหมาะสม
• ภัยทางการเงิน เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวัง เช่น
ไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้าหากยังไม่ได้รับเงินโอนเข้ามาในบัญชีจริง เพราะ
หลักฐานการโอนเงินที่ส่งมาอาจเป็นหลักฐานปลอม ระวังการสั่งสินค้าที่มี
ปริมาณมากผิดปกติ หรือให้ราคาสูงเกินจริง ส่วนการใช้ e-mail ในการ
ติดต่อกับลูกค้าก็ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ ทุกครัง้
หากพบว่าข้อมูลบางอย่างเปลี่ยนไป เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือ
e-mail ของลูกค้า ก็ควรใช้ช่องทางอื่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับลูกค้า
โดยตรง เช่น โทรศัพท์
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการที่ท�ำ
การค้าระหว่างประเทศก็มกั จะต้องพบเจอความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เป็นระยะ เครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น เช่น Forward
และ Options จึงเข้ามามีบทบาทมากขึน้ เพือ่ ให้สามารถก�ำหนดรายรับหรือ
รายจ่ายของธุรกิจให้แน่นอน ท�ำให้สามารถวางแผนธุรกิจได้งา่ ยขึน้ แต่กอ่ น
ที่จะตัดสินใจ เราควรสอบถามข้อมูลจากธนาคารและศึกษารายละเอียด
ค่าบริการ ข้อดีและข้อจ�ำกัดให้ชัดเจน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก
หนังสือ "รูร้ อบเรือ่ งการเงิน ตอน เรือ่ งน่ารู...้ ก่อนเป็น
ผูป้ ระกอบการ" ของศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.1213.or.th
นอกจากนี้ ท่านสามารถรับข่าวสารหรือความรู้ทาง
การเงินอืน่ ๆ โดยเข้าไปกด Like และติดตาม Fanpage
ของ ศคง. ได้ที่ www.facebook.com/hotline1213
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ของขวั
ญ
ปี
ใ
หม่
เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี
ใกล้ปใี หม่แล้ว มาท�ำอะไรใหม่ ๆ ให้ตวั เองและคนรอบข้างกันดีกว่า เริม่ จากเรือ่ งทีไ่ ม่ยากซึง่ จะท�ำให้เรามีกำ� ลังใจทีจ่ ะ
ท�ำสิ่งที่ตั้งใจไว้ ได้ส�ำเร็จ เช่น ปีหน้าจะตื่นเช้าทุกวันไม่เว้นวันหยุด สมัครเรียนเย็บปักถักร้อย หรือจะเริ่มหันมาดูแล
สุขภาพด้วยการออกก�ำลังกายสัปดาห์ละสามวัน ตามเทรนด์การรักษาสุขภาพที่ก�ำลังมาแรงก็น่าสนใจเช่นกัน
ทว่า ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต นั่นก็คือเรื่องเงิน เพราะการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน
ก็เกี่ยวข้องกับเงินทั้งนั้น “We Care” จึงอยากจะชักชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจ “สุขภาพการเงิน” เพื่อเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้ตัวเราเอง (หลาย ๆ กล่องก็ได้นะ)

ของขวัญกล่องใหญ่ :
Package ตรวจสุขภาพการเงิน
ล�ำดับแรกที่ควรท�ำคือการหาว่าสถานะการเงินของเรา ณ ตอนนี้เป็นอย่างไรด้วยการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
• ความมั่งคั่งสุทธิ ค�ำนวณจากการน�ำมูลค่าสินทรัพย์หักออกด้วยหนี้สิน ได้เท่าไหร่แล้วน�ำมา
เปรียบเทียบกับความมั่งคั่งสุทธิที่เราควรมี ณ วันนี้ ซึ่งเท่ากับ อายุ x รายได้ต่อปี x 10%1 หาก
พบว่าความมั่งคั่งอยู่ในระดับต�่ำกว่าที่ควรก็ต้องรีบหาทางเพิ่มโดยเร็ว
• ภาระหนีส้ นิ ต่อเดือน ภาระการผ่อนช�ำระหนีท้ งั้ หมดต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ตอ่ เดือน
หากเกินกว่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการออมเงินและการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
• เงินออมเผื่อฉุกเฉิน ส�ำรวจดูว่าเรามีเงินเผื่อฉุกเฉินไว้อย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายประจ�ำแล้ว
หรือยัง หากยัง ควรตัง้ ใจออมเงินส่วนนีอ้ ย่างจริงจัง เพือ่ สามารถเอาตัวรอดในยามทีเ่ หตุการณ์รา้ ย
บุกมาถึงตัวแบบไม่บอกล่วงหน้า เช่น ประสบอุบัติเหตุ ตกงาน

www.1213.or.th

ของขวัญกล่องเล็กชิ้นที่ 2 :

เงินออม

ใครยังไม่มีเงินออมเลยก็สามารถใช้โอกาสขึ้นปีใหม่นี้
เริม่ เก็บออมเงินกันเสียที เริม่ จากการจดบันทึกรายรับ - รายจ่าย
โดยในส่วนของรายจ่ายนัน้ ให้แยกเป็น  1) รายจ่ายทีจ่ ำ� เป็น
เช่น ค่าอาหาร ค่าน�ำ้ ค่าไฟ และ  2) รายจ่ายทีไ่ ม่จำ� เป็น เช่น
เสื้อผ้าชุดใหม่ (ทั้งที่เรามีเสื้อผ้าเยอะแยะอยู่แล้ว) จากนั้น
ให้หาทางลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นลงเพื่อน�ำมาเป็นเงินออม
ในขณะเดียวกันเราอาจหาทางเพิม่ รายได้ดว้ ยการท�ำงานเสริม
ตามที่ ช อบและถนั ด ซึ่ ง เงิ น ออมที่ ค วรออมให้ ไ ด้ เ ป็ น
ก้อนแรกคือเงินออมเผื่อฉุกเฉิน แล้วแตกหน่อเงินออมเพื่อ
วัตถุประสงค์อนื่ ๆ ต่อไป หรือถ้าไหวจะแบ่งเงินเดือนเก็บออม
หลาย ๆ วัตถุประสงค์พร้อม ๆ กันก็ได้ เช่น เกษียณ
ท่องเที่ยว ส่วนการเก็บรักษาเงินออมที่ง่ายที่สุดคือการ
ฝากไว้กบั ธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝากประจ�ำรายเดือนปลอด
ภาษีหากต้องการสร้างวินัยทางการเงิน หรือบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำหากมีเงินก้อนทีย่ งั ไม่จำ� เป็นต้องใช้ แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่า
เรามีสมุดบัญชีทั้งหมดกี่เล่มเพื่อที่จะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึง

facebook.com/
hotline1213

ของขวัญกล่องเล็กชิ้นที่ 3 :
ของขวัญกล่องเล็กชิ้นที่ 1 :

ทักษะด้านการเงิน

หรือที่เรียกกันว่า Financial Literacy (FL) การศึกษาหาความรู้เรื่องการเงิน
เพิม่ เติมในเรือ่ งการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิและหน้าทีข่ องผูใ้ ช้บริการ
ทางการเงิน การลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และภัยทางการเงิน จะช่วยให้
เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเงินของเราเอง และสามารถปกป้องตนเองจากการ
เอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งช่วยให้ผลตรวจสุขภาพการเงินของเราดีขึ้น
ในอนาคตด้วย ซึ่งการเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น
การเข้าร่วมงานสัมมนา หรือการชมสือ่ ทีใ่ ห้ความรูท้ างการเงินทางอินเทอร์เน็ตทีจ่ ดั หรือ
ผลิตโดยหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ2 ก็เป็นการเพิ่มพูน FL ได้เหมือนกัน
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(1) ที่มา : สถาบันความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เช่น เว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (www.1213.or.th) หรือ www.facebook.com/hotline1213

สินทรัพย์ทางการเงิน
เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง
ส�ำหรับคนที่มีเงินออมพอสมควร อาจต่อยอดเงินออมด้วยการน�ำเงิน
ไปซื้อตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและ
เสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน โดยควรเลือกตราสารที่มี
ระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ เช่น เลือกถือพันธบัตรหากรับความเสี่ยง
ได้น้อย ส่วนคนที่รับความเสี่ยงได้มากมักจะถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ หรือ
กองทุนรวมก็เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย ซึง่ ในปัจจุบนั มีกองทุนหลาย
ประเภท อาทิ กองทุนทีเ่ น้นลงทุนในต่างประเทศ กองทุนทีล่ งทุนในหุน้ และ
พันธบัตรในสัดส่วนที่เท่ากัน LTF และ RMF แต่เราจะต้องท�ำแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ งของผูล้ งทุนก่อนจึงจะสามารถซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมได้

ของขวัญเหล่านี้ นอกจากเราจะมอบให้แก่ตนเอง
แล้ว ยังสามารถมอบให้แก่คนที่เรารักได้ด้วยการ
บอกต่อ หรืออาจจะลงมือท�ำไปพร้อม ๆ กันก็ยิ่งดี
ให้ขยายต่อไปในวงกว้างขึน้ ลองจินตนาการดูวา่ จะดี
ต่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศแค่ไหน ถ้า
คนไทยทุกคนมีสุขภาพการเงินที่ดี
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Cover Story

จับตา คลื่นลูกใหม่
ในฐานะ
Movers & Shakers of BOT

ในโลกนี้ อาจมีใครหลายคนทีก่ ลัวการเปลีย่ นแปลง แต่สำ� หรับ “ผูน้ ำ� ” การเปลีย่ นแปลงเป็น
เรื่องที่ท้าทาย และเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือองค์กร เช่นเดียวกับ
ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลายคนทีม่ องเห็นการเปลีย่ นขอบเขตงาน
ทีร่ บั ผิดชอบเป็นเรือ่ งท้าทาย ตืน่ เต้น และน่าสนุก
Cover Story ฉบับนี้ ขอแนะน�ำให้รจู้ กั กับผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ 3 ท่าน ทีก่ า้ วขึน้ สูต่ ำ� แหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโสของส่วนงาน ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่ถือได้ว่ามีความส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินงานของ ธปท.
ได้แก่ คุณธาริฑธิ์ ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ดร.ดอน นาครทรรพ
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน และ ดร.เมทินี ศุภสวัสดิก์ ลุ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามการปฎิบตั งิ าน ทัง้ 3 ท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงภารกิจ
และบทบาทใหม่ รวมถึงความท้าทายทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า ซึง่ จะท�ำให้ทกุ คนมอง “การเปลีย่ นแปลง”
ในมุมใหม่ทไี่ ม่ใช่เรือ่ งน่ากลัวอีกต่อไป

ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

บทบาทใหม่ในฐานะ “ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ”
คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ใน ธปท. อีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการรับผิดชอบงานหลากหลาย เริ่ม
ตั้งแต่ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ก่อนจะเปลี่ยนหน้างานมาที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร มีหน้าที่ประสาน
ให้เกิดการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร จากนั้นได้มาท�ำงานในฝ่ายวางแผนนาน 2 ปี ก่อนจะย้ายมา
รับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนหน้างานครั้งล่าสุด
โดยหน้างานใหม่น้ีได้เปิดกว้างให้คุณธาริฑธิ์ได้สัมผัสกับหลากหลายหน่วยงานภายนอกอย่างที่ไม่เคยได้มีโอกาสมาก่อน
ขณะที่บางคนอาจมองเห็นเส้นทางใหม่นี้เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ผู้บริหารท่านนี้มองเห็นโอกาสมากมายแห่งการเรียนรู้
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Cover Story

The New Changing Role
ตลอด 3 ทศวรรษที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน
เพือ่ การฟืน้ ฟูฯ) ได้ดำ� เนินการมา คุณธาริฑธิ์ กล่าวว่า บทบาทของกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะแวดล้อมและโครงสร้างระบบการเงินในแต่ละช่วงเวลา จากที่
เคยมีบทบาทส�ำคัญคือ การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไขวิกฤติสถาบันการเงิน ภารกิจหลัก
ของกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ ในปัจจุบนั คือ การด�ำเนินการเพือ่ ลดภาระหนีท้ กี่ ระทรวงการคลัง
กูเ้ พือ่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากวิกฤติสถาบันการเงินในอดีต
คุณธาริฑธิ์ ขยายความว่า ภายใต้ภารกิจหลักนัน้ ประกอบด้วย 4 ภารกิจย่อย ได้แก่
1) การบริ ห ารภาระหนี้ โ ดย
เป็นการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) 2) การจัดหาเงินน�ำส่ง
จากแหล่งทีไ่ ม่ได้มาจากกองทุนฯ
เอง ซึ่งมีอยู่ 2 แหล่ง ได้แก่
สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง กองทุ น ฯ
มีหน้าที่ทบทวนอัตราการเรียกเงินส่วนนี้โดยค�ำนึงถึงทั้งภาระหนี้ที่ต้องช�ำระควบคู่กับ
ภาระต่อระบบสถาบันการเงิน และกองทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่เกิดปัญหาช่วง
วิกฤติในอดีต โดยกองทุนฯ ท�ำงานร่วมมือกับกรมบังคับคดีเพื่อให้สามารถเดินเรื่อง
เรียกร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เงินมาในระดับที่เหมาะสม 3) การวิเคราะห์แผน
ธุรกิจขององค์กรที่กองทุนฯ ถือหุ้น ซึ่งหลัก ๆ ประกอบด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์
2 แห่ง ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
(บสก.) ซึ่งมีหน้าที่บริหารหนี้และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL, NPA) ให้กลับมาเป็น
เงินสด นอกจากนี้ยังมีหุ้นธนาคารกรุงไทยส่วนหนึ่ง และหุ้นอื่น ๆ ทั้งในและนอกตลาด
ซึ่งขณะนี้มีจ�ำนวนน้อยมากแล้ว โดยกองทุนฯ ท�ำหน้าที่น�ำผลประโยชน์ที่ได้จาก
เงินปันผลหรือการขายมาน�ำส่งเพื่อช�ำระหนี้ และ 4) การบริหารสภาพคล่อง หลังจาก
ได้รับเงินน�ำส่ง กองทุนฯ มีหน้าที่พิจารณาว่าจะบริหารสภาพคล่องอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบเวลาในการน�ำส่งเงินคืนรัฐ
“ทั้ง 4 ภารกิจย่อยนี้ อยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการกองทุนฯ (ปัจจุบันเป็น
แผนปี พ.ศ. 2558 - 2560) ซึ่งผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วโดยผู้บริหารกองทุนฯ รุ่นก่อน
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงใน ธปท. ดังนั้นเป้าหมายการท�ำงานของผมในบทบาทนี้ก็คือ
ผลักดันให้คนท�ำงานสามารถเดินได้ตามแผน และถ้าจ�ำเป็นต้องเพิ่มเติมตรงไหนให้มี
แนวทางชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้นก็เสนอขึ้นไป” คุณธาริฑธิ์สรุป

ความคิด เน้นคุยกันแบบไม่เป็นทางการ พอมาท�ำตรงนี้
ท�ำให้ต้องระวัง ต้องรอบคอบมากขึ้น ขณะที่องค์กรที่เรา
ท�ำงานร่วมกับเขา ก็จะมีกรอบกฎหมายของเขา ซึ่งก็ท�ำให้
เราต้องเข้าใจถึงกรอบกฎหมายและข้อจ�ำกัดของเขาด้วย
ขณะเดี ย วกั น หากมี ประเด็ น ด้ า นกฎหมายก็ ต ้ อ งหาวิธี
ท�ำความเข้าใจและพูดคุยกัน”
คุณธาริฑธิ์ ยอมรับว่า ก่อนมารับภารกิจใหม่ ประเด็น
ความเสีย่ งทางกฎหมาย เป็นสิง่ ท�ำให้เขารูส้ กึ กังวลอยูบ่ า้ ง แต่
หลังจาก 3 เดือนแรกที่ได้ท�ำงานร่วมกับทีมงาน ความกังวล
นั้นลดลงไปอย่างมาก
“จุ ด เด่ น ของคนที่ นี่ คื อ
พวกเขามี Ownership ใน
งานสูงมาก ถ้าเขารู้สึกว่า
งานจะมี จุ ด บกพร่ อ งหรือ มี
ความเสี่ยง เขาจะไม่อยู่เฉย
จะทั ก ท้ ว งหรื อ แสดงความ
เห็นแย้งทันที แม้แต่นอ้ ง ๆ ทีเ่ พิง่ เรียนจบมาใหม่ ซึง่ ตรงนีไ้ ม่
ได้หาได้ง่าย ๆ นั่นแปลว่าถ้าเขายอมรับในตัวผมระดับหนึ่ง
เขาจะเตือน วิธกี ารท�ำงานของผมก็ตอ้ งประสานงานกับทีมงาน
มากขึ้ น ความกลั ว ที่ เ คยมี ก็ ล ดลงไป เพราะเรารู ้ ว ่ า มี
คนคอยระวังหลังให้”

“ทุกเกมทำ�ให้เราได้เรียนรู้อะไรเสมอ และเกมที่
คนอื่นไม่ค่อยเล่น แต่เราได้เล่น ก็แปลว่าเรา
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้”

On Challenges
ภายใต้บทบาทใหม่ท�ำให้คุณธาริฑธิ์มีโอกาสได้เผชิญกับการท�ำงานหลายอย่างที่
เขาไม่เคยสัมผัส ซึ่งเขายอมรับว่า ธรรมชาติของงานใหม่ที่ต้องประสานงานกับองค์กร
ภายนอก ธปท. หลากหลายหน่วยงาน ไม่ได้สร้างความหนักใจให้เขาเลย เนื่องจาก
คุณธาริฑธิ์เชื่อมั่นว่า คนเหล่านั้นล้วนเป็นมืออาชีพ และมีการท�ำงานแบบตรงไปตรงมา
โดยยึดตามหลักการ แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายมากที่สุด คือเรื่องของการท�ำความเข้าใจ
และด�ำเนินการให้รัดกุมตามกรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
“ธรรมชาติของงานกองทุนฯ มีอะไรหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ประเทศและความรัดกุมทางกฎหมาย ขณะที่ธรรมชาติงานเดิมของผมคือการประสาน
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Connecting Dots
of Success
แม้หลายคนอาจมองว่าฝ่ายจัดการกองทุน เป็นงานที่
มีความเสีย่ งทางกฎหมาย เป็นงานทีด่ เู คร่งเครียดและไม่สนุก
เมื่อเทียบกับหลายสายงาน แต่ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่าย
จัดการกองทุน คนใหม่ กลับมีมุมมองดังนี้
“พอได้รวู้ า่ ต้องมาท�ำงานในฝ่ายงานนี้ ผมรูส้ กึ ตืน่ เต้นมาก
มันเหมือนกับได้เล่นเกมใหม่ ๆ เป็นเกมที่เราไม่เคยเล่น
มาก่อน เป็นเกมที่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าน่าเล่น แต่ผม
กลับมองทุกเกมท�ำให้เราได้เรียนรู้อะไรเสมอ และเกมที่คน
อื่นไม่ค่อยเล่น แต่เราได้เล่น ก็แปลว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่
น้อยคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝ่ายจัดการกองทุนฯ เป็นงาน
ที่จะเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อไปในอนาคต”
สุดท้ายนี้ คุณธาริฑธิ์ ให้มมุ มองต่อโอกาสในการเปลีย่ น
ฝ่ายงานของตัวเองว่า ไม่มปี ระสบการณ์ใดทีส่ ญู เปล่า แม้วา่
การรับภารกิจใหม่ของเขาในครัง้ นี้ ธรรมชาติของงานค่อนข้าง
จะแตกต่างจากงานที่เขาเคยท�ำที่ผ่านมา แต่สิ่งที่เขาเคยได้
เรียนรูจ้ ากสายงานต่าง ๆ ก็สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ โดย
เฉพาะ Soft Skill ซึ่งมีความส�ำคัญไม่แพ้ Technical Skill แต่
เป็นทักษะทีส่ ามารถเรียนรูแ้ ละฝึกฝนได้จากทุกฝ่ายงานและ
น�ำไปใช้ได้กับทุกหน้างาน

ดร.ดอน นาครทรรพ

กับภารกิจใหม่
ในฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
หลังจากรับหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวางแผนเป็นเวลา 1 ปี
ดร.ดอน นาครทรรพ ได้ยา้ ยกลับไปสายนโยบายการเงิน ซึง่ เขาได้ทมุ่ เท
ความรู้ความสามารถในฐานะผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจมหภาค
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน จนกระทั่งล่าสุดได้รับมอบหมาย
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโส รับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ของฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน มาครั้งนี้ ดร.ดอน จึง
เผยถึงหลักคิดของการท�ำงานท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนผัน
อยู่ตลอดเวลา รวมถึงภารกิจส�ำคัญ และความท้าทายที่ต้องเผชิญ
กับบทบาทใหม่ที่ได้รับ

The New Changing Role
ดร.ดอน นาครทรรพ เริ่มต้นอธิบายเนื้องานของฝ่ายกลยุทธ์
สถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุม 3 งานหลัก ได้แก่ งานด้านการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน งานด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
และงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ นอกเหนือจากการเป็น
ฝ่ายงานที่ท�ำหน้าที่เลขานุการให้กับคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน (กนส.)
“ส�ำหรับงานด้านการพัฒนาสถาบันการเงิน หลัก ๆ เป็นการขับเคลือ่ น
แผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ซึ่งจริง ๆ เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แล้ว ซึ่งตอนนั้น
ผมถูกยืมตัวจากสายนโยบายการเงินมาร่วมจัดท�ำด้วย โดยในรอบ
ล่าสุดนับเป็นแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 นอกเหนือ
จากการขั บ เคลื่ อ นให้ ทุ ก อย่ า งเป็ น ไปตามแผน หน้ า ที่ ข องผม
ยังครอบคลุมถึงการพิจารณาเรือ่ งการวาง Landscape ทีเ่ หมาะสมให้
กับระบบสถาบันการเงินไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาททีเ่ พิม่ มากขึน้
ของผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะต่อไป”
นอกจากนั้น ดร.ดอน ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงเนื้องานอีก 2 ส่วน
ได้แก่ งานด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของไทย ซึ่งต้อง
อาศัยการติดตามและวิเคราะห์อย่างรอบด้านมากขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันระบบการเงินไทยมีการเชื่อมโยงกันอย่างมาก ไม่เพียงแต่
ระบบธนาคารพาณิชย์ที่ ธปท. ต้องคอยก�ำกับดูแล แต่ยังหมายถึง
หลักทรัพย์ ประกัน สหกรณ์ และกองทุนรวม เป็นต้น รวมถึง
การเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมกับภาวการณ์ และส�ำหรับงาน
ด้านนโยบายต่างประเทศ คือ การดูแลนโยบายการเปิดเสรีภาค
ธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะการเจรจาจัดตั้ง Qualified Asian Bank
ในระดับทวิภาคีกับประเทศอื่นในอาเซียน

“ทัศนคติเชิงบวกจะทำ�ให้เราสนุกกับทุกงาน
และสามารถช่วยให้เราขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ได้ตามต้องการ”
On Challenges
ดร.ดอน ให้ความเห็นว่าฝ่ายงานใหม่ทเี่ ข้ามาดูแลถือว่ามีทงั้ ความแตกต่าง
และเชื่อมโยงกับฝ่ายงานเดิมอยู่พอสมควร “เนื่องจากฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
การเงินจะมีโฟกัสหลักในการดูแลภาคเศรษฐกิจจริง แต่กับฝ่ายกลยุทธ์สถาบัน
การเงินจะเน้นไปที่ภาคการเงิน ซึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยย่อมต้อง
อาศัยภาคการเงินเป็นตัวหล่อลื่นให้ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดเดินหน้าต่อไปได้
หมายความว่าถ้าภาคการเงินหรือภาคเศรษฐกิจเกิดปัญหาใดขึ้นก็ตาม ย่อมส่ง
ผลกระทบต่ออีกภาคส่วนโดยอัตโนมัติ” นอกจากนี้ มีความท้าทายจากการที่
งานหลัก 3 ด้านของฝ่ายฯ แตกต่างกันค่อนข้างมาก ต่างกับฝ่ายงานเดิมที่มี
การประเมินภาพเศรษฐกิจเป็นแกน
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มุมมองส่วนตัวของเขาต่อความท้าทายในภารกิจใหม่ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความท้าทายในการท�ำงานให้ก้าว
สู่เป้าหมายที่วางไว้ และเรื่องของการสร้าง Engagement กับทีมงาน
ในฝ่าย
“ความท้าทายในงาน ผมขอเจาะจงไปทีก่ ารจัดการเรือ่ ง Landscape
ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ซึง่ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ตามกันแทบไม่ทัน
เราจึงต้องชั่งน�้ำหนักให้ดีว่าควรเปิดรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระดับ
ที่มากน้อยแค่ไหน ความยากคือการจัดสมดุลให้ได้ เพราะถ้าเราปิด
มากเกินไปก็อาจตกเทรนด์ แต่การเปิดรับมากเกินไปก็อาจกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบการเงินไทยได้ นอกจากนั้น งานด้านนโยบาย
ต่างประเทศยังเป็นสิง่ ทีผ่ มไม่เคยท�ำมาก่อน ทัง้ การออกไปเจรจาตามเวที
ต่าง ๆ ซึ่งในมุมมองส่วนตัวถือว่าเป็นความท้าทายที่ดี”
ส�ำหรับประเด็นเรื่องของการสร้าง Engagement ภายในทีมยังถือ
เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งเร่งด่วนที่ ดร.ดอน ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก “เพราะ
การท�ำงานในฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินจ�ำเป็นต้องอาศัยศักยภาพของ
ทีมงานทุกคน ผมจึงตั้งเป้าว่าจะต้องท�ำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย
และคลุกคลีกับพวกเขาให้มากขึ้น”

Always Strive to Improve
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนสายงานใหม่จะน�ำมาซึ่งภารกิจมากมายและ
เส้นทางที่ไม่คุ้นเคย แต่ ดร.ดอน กลับมองว่าการเปลี่ยนหน้างานเป็น
สิ่งที่ดี ซึ่งแต่ละครั้งอาจมีความไม่มั่นใจแฝงอยู่บ้าง ทว่าการก้าวออก
จากพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือ Comfort Zone เป็นความท้าทายที่ปลุกพลัง
ให้เราก้าวข้ามไปให้ได้
“ครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ ที่ 4 ทีผ่ มให้สมั ภาษณ์ BOT พระสยาม MAGAZINE
ในหัวข้อที่แตกต่างกัน ถือว่าหน้างานของผมเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
เมื่อเทียบกับหลาย ๆ คนในองค์กร โดยส่วนตัวมีหลักคิดอยู่หนึ่งข้อที่
ผมยึดถือ ซึง่ ผมเคยอ่านเจอจากบทสัมภาษณ์ในพระสยามของท่านรองฯ
ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ต้องเปลี่ยนฝ่ายงานบ่อยมาก
แต่ผมประทับใจค�ำกล่าวที่ท่านบอกว่า ไม่ว่าจะไปท�ำงานที่ฝ่ายไหน เรา
ควรพยายามสร้าง Value Added ให้แต่ละที่ รวมถึงพยายามพัฒนา
สิง่ ต่าง ๆ ให้ดขี นึ้ อยูเ่ รือ่ ย ๆ ซึง่ บุคคลภายนอกทีมมักจะมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะ
ยกระดับการท�ำงานได้ ไม่วนอยู่กับสิ่งเดิม ๆ แต่ถ้าเห็นว่ามีอะไรที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร หรือสิ่งใดที่เราสามารถขับเคลื่อนได้ เราก็ควรท�ำ”
ดร.ดอน ยังทิ้งท้ายถึงหลักคิดในการท�ำงานที่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไว้ว่า “ก่อนอื่นเราต้องปรับทัศนคติให้ได้ว่าตัวเรา
จะสามารถสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับองค์กรได้บ้างในแต่ละสายงาน
ที่เข้าไปท�ำ ส่วนตัวผมเองไม่ว่าจะต้องไปท�ำงานที่ไหน หลักการคือ
เวลาเปิดงานใหม่จะต้องพยายามเรียนรู้งานให้เร็ว และจงสนุกกับงาน
ครับ เพราะผมค่อนข้างสนุกกับการท�ำงานของทุกฝ่าย ทัศนคติเชิงบวก
จะท�ำให้เราสนุกกับทุกงานและสามารถช่วยให้เราขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ได้ตามต้องการ”
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“ทำ�อย่างไรให้เขามองเราเป็นหมอผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�
แทนทีจ่ ะมองเราเป็นตำ�รวจผูจ้ บั ผิด”

ดร.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

กับความท้าทายใหม่
ในภารกิจตรวจสอบกิจการภายในฯ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการบริหารความเสี่ยงบนหลักการ Check
& Balance การจัดโครงสร้างองค์กรของ ธปท. จึงเป็นรูปแบบ
ทีเ่ รียกว่า “แนวทางการป้องกัน 3 ชัน้ ” (Three Lines of Defense) อัน
ประกอบด้วย ชัน้ แรก (1st Line) คือระดับหน่วยงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ
ภายใน ธปท. หรือ Business unit ชั้นที่สอง (2nd Line) คือระดับ
หน่วยงานควบคุมดูแล ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
ชัน้ สุดท้าย (3rd Line) คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
ที่คนหนึ่งจะมีโอกาสผ่านงานในบทบาทส�ำคัญของหน่วยงานทั้ง
3 ปราการ จนก้าวขึน้ สูต่ ำ� แหน่งสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และติดตามการปฏิบัติงาน (ฝตต.) ดังเช่น ดร.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

20 Years of Expertise
Accumulation
ตลอดระยะเวลา 20 ปีในการท�ำงานที่ ธปท. ดร.เมทินี กล่าวว่า
เธอน่าจะได้รบั การโยกย้ายเปลีย่ นต�ำแหน่งมาแล้ว 6 - 7 ฝ่าย เริม่ ต้นตัง้ แต่
การเป็นเศรษฐกรในสายนโยบายการเงิน ต่อด้วยสายก�ำกับตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์ จากนัน้ จึงย้ายไปอยูใ่ นสายนโยบายสถาบันการเงิน
ก่อนจะก้าวกลับเข้าสูส่ ายก�ำกับตรวจสอบอยูอ่ กี พักหนึง่
ต่อมา ดร.เมทินี ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักกลยุทธ์
การลงทุน ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานระดับ 1st Line

of Defense มีหน้าที่บริหารเงินส�ำรองให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ที่คณะกรรมการอนุมัติ จากนั้นจึงย้ายไปเป็นผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น 2nd Line
of Defense มีหน้าที่บริหารและควบคุมความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท.
จากการท�ำธุรกรรมด้านการบริหารเงินส�ำรอง ด้านตลาดการเงิน และ
สถาบันการเงิน จนมาถึงวันนี้ เธอได้รับภารกิจใหม่ในฐานะผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส ใน ฝตต. อันเป็น “ปราการด่านสุดท้าย” ในการบริหารความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงานทั้งองค์กร
“ทุก ครั้ง ที่มีก ารย้า ยฝ่า ยงาน รู้สึก เหมือ นเป็นการเพิ่มพลัง และ
ความตื่นเต้นให้กับเรา เราได้ประสบการณ์ใหม่ ได้พบเจอผู้คนใหม่ ๆ
เหมือนเวลาไปเที่ยวเราได้ไปที่ใหม่ ๆ ก็จะรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน
แม้อาจมีความวิตกกังวลผสมอยู่ว่าเราอาจหลงทางและไปไม่ถึงจุดหมาย
วิธีลดความวิตกนั้นคือ เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านหลักวิชาการ อีกทางคือ
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานที่ท�ำอยู่ก่อน และน�ำความรู้
และประสบการณ์ที่เรามีมาสร้างคุณค่าให้กับฝ่ายงานใหม่”
ดร.เมทินี เชื่อว่า เหตุผลที่เธอได้มาที่ ฝตต. เป็นเพราะเธอผ่านงาน
ในสายงานนโยบายที่เป็นภารกิจหลักของ ธปท. มาเกือบหมด “ถือว่า
เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เวียนมาท�ำงานตรงนี้ เพราะเป็นการเปิดหน้างาน
ที่กว้างขึ้นมาก ท�ำให้มีโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้งานทั้งหมดของ ธปท.
และเมื่ อ ธนาคารให้ โ อกาสเราแล้ ว ก็ ต ้ อ งพยายามท� ำ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ดีที่สุด”

The New Changing Role
จากที่เคยโฟกัสอยู่แค่เพียงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินใน
ต�ำแหน่งก่อนหน้านี้ หลังจากเข้ามารับภารกิจใหม่ในบทบาทหัวเรือใหญ่
ใน ฝตต. ดร.เมทินี จึงได้รวู้ า่ ฝ่ายงานทัง้ หมดของ ธปท. มีถงึ 43 ฝ่ายงาน
และหากมองในมิตขิ องกระบวนการท�ำงานของ ธปท. ก็พบว่ามีกระบวนงาน
ส�ำคัญถึง 32 กระบวนงาน
ดร.เมทินี กล่าวว่า ฝตต. แบ่งเป็นฝ่ายย่อย 2 ฝ่ายเพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจหลักใน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก คือการท�ำหน้าที่สอบทาน
กระบวนการท�ำงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี จะท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็น “ผูแ้ ทน”
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการท�ำงานของฝ่ายบริหาร
จัดการ ด�ำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เรื่องที่สอง คือการ
เป็น “เครื่องมือหรือเป็นหูเป็นตา” ให้กับผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อติดตามว่าฝ่ายงานต่าง ๆ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงานของ ธปท. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ ในส่วนนี้ด�ำเนินการโดยฝ่ายติดตามการปฏิบัติงาน

ในฐานะผู้อ�ำนวยการอาวุโส นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลให้ทีมงาน
สามารถด�ำเนินงานตามภารกิจจนบรรลุเป้าหมาย ดร.เมทินี กล่าวว่า
อีกบทบาทส�ำคัญของเธอก็คือ การเชื่อมความสัมพันธ์กับฝ่ายงานอื่น ๆ
เพื่อการท�ำงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในฐานะผู้รับการตรวจให้เป็นไปอย่าง
ราบรืน่ นัน่ หมายความว่า เธอจ�ำเป็นต้องมีทงั้ Technical Skill และ Soft Skill
ซึ่งถือเป็นความท้าทายในตัวเองของเธอ
“ความท้าทายในภารกิจ ใหม่คือ นอกจากต้องมีความรู้ในเรื่อง
กระบวนการและแนวทางตรวจสอบที่ ดี ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ แล้ ว
ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ ธุ ร กิ จ หรื อ รู ้ จั ก ฝ่ า ยงานที่ เ ราเข้ า ไปตรวจสอบ นี่ คื อ
องค์ประกอบหลักของฝ่ายงานนี้”

On Challenges
ส�ำหรับความท้าทายของฝ่ายงานนี้ ดร.เมทินี มองว่า สิง่ ทีท่ า้ ทายมาก
ทีส่ ดุ คือ การท�ำอย่างไรให้ฝา่ ยงานผูร้ บั ตรวจเห็นคุณค่าในผลการตรวจสอบ
และมองทีมงาน ฝตต. เป็น “Partner หรือ Advisor” เป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ทีจ่ ะ
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานของเขา
มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีจดุ เสีย่ งน้อยทีส่ ดุ
“ท�ำอย่างไรให้เขามองเราเป็นหมอผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแทนทีจ่ ะมองเราเป็น
ต�ำรวจผูจ้ บั ผิด ซึง่ การทีเ่ ราจะให้คำ� แนะน�ำทีด่ ที ถี่ กู ต้องได้ และท�ำให้ฝา่ ยงาน
นัน้ ๆ ยอมรับในข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบของเรา เราก็
ต้องมีความรูใ้ นฝ่ายงานทัง้ 43 ฝ่ายงานทีม่ ากพอ อันนีเ้ ป็นอีกเรือ่ งทีท่ า้ ทาย
ส�ำหรับตัวเอง แต่สำ� หรับทีมงานทีอ่ ยูฝ่ า่ ยตรวจสอบอยูแ่ ล้ว เชือ่ ว่าทุกคนก็มี
ประสบการณ์มาระดับหนึง่ แต่เราก็มหี น้าทีต่ อ้ งพัฒนาบุคลากรให้มบี ทบาท
เป็น ‘ทีป่ รึกษา’ ทีม่ คี วามช�ำนาญในงานฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถแนะน�ำ
ฝ่ายงานอืน่ ๆ ได้อย่างถูกต้อง”
ดร.เมทินี ให้ความเห็นว่างานด้านการตรวจสอบยังมีความท้าทาย
ส�ำคัญอีกประการ นัน่ คือ การพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้เข้ากับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมของโลกและธุรกิจ โดยเฉพาะความเสีย่ งอันเกิด
จากเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบไอที ซึง่ นับวันจะมีบทบาทมาก
ขึน้ เรือ่ ย ๆ เราจะมีวธิ ที จี่ ะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
งานตรวจสอบได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็ตอ้ งพัฒนาทีมงานให้รเู้ ท่าทันกับการ
เปลีย่ นแปลงนีใ้ นฝ่ายงานผูร้ บั ตรวจด้วย โดยเป้าหมายส�ำคัญข้อหนึง่ ของเธอ
คือ การพัฒนาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบให้มคี วามเชีย่ วชาญในการตรวจสอบ
งานด้านระบบไอทีตามมาตรฐานสากล โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ ฝตต. มีแผนงาน
ในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบด้านไอทีจากภายนอก (External IT Auditor)
ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้เข้ามาช่วยประเมินเสถียรภาพและการบริหารจัดการ
ระบบงานไอทีทสี่ ำ� คัญของ ธปท. ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้ผตู้ รวจสอบ
ธปท. ได้เรียนรูก้ ารท�ำงานจากเขาด้วย
“การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ให้ได้ ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และ
การตัง้ เป้าหมายให้ชดั เจน จากนัน้ ก็เดินตามหรือบริหารจัดการให้ได้ตาม
เป้าหมายนัน้ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญในการท�ำงานเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมาย และ
อีกสิง่ ทีส่ ำ� คัญคือต้องมีผรู้ ว่ มงานทีด่ ี ดังนัน้ การบริหารจัดการคนก็เป็นสิง่ ทีจ่ ะ
ละเลยไม่ได้” ดร.เมทินี กล่าวทิง้ ท้าย
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Relax @ Reun Pae

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
คอลัมนิสต์ “อาหารสมอง”
ผู้แปลงเศรษฐศาสตร์สู่ปุถุชน
“Relax @ Reun Pae” ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
“วรากรณ์ สามโกเศศ” นักเขียน นักการศึกษา
และนักเศรษฐศาสตร์เพื่อปุถุชนผู้แปลงหลัก
เศรษฐศาสตร์ทเี่ ข้าใจยากให้เป็นเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไป
เข้าถึงและเข้าใจได้ ซึง่ ท่านได้มาพูดคุยบอกเล่าถึง
มุมมอง หลักคิด และวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายแต่ควรค่า
แก่การเรียนรูแ้ ละน�ำไปเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ใช่แค่
ส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ แต่เหมาะส�ำหรับ
ทุกคน

ทุกการเลือกคือ เศรษฐศาสตร์
“เพราะโลกนี้มีแต่ความจ�ำกัด จึงต้องมีการเลือก และ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ทุกคนจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโดย
รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทุกเรื่องที่เราเผชิญต้องมีข้อจ�ำกัด ไม่ว่า
ด้านทรัพยากร เงินทอง เวลา หรือโอกาส การตัดสินใจเลือก
โดยเปรี ย บเที ย บข้ อ แตกต่ า งกั บ ต้ น ทุ น นั่ น คื อ เนื้ อ หา
เศรษฐศาสตร์” ดร.วรากรณ์สรุป
ดร.วรากรณ์เขียนบทความด้านเศรษฐศาสตร์มานานกว่า
30 ปี โดยเลือกทีจ่ ะเขียนเรือ่ งเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและ
ให้ดูน่าสนใจส�ำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งก็ถือเป็นการสร้าง
ความแตกต่าง (Niche) ให้กับตัวเองทั้งจากแง่มุมทางด้าน
นักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์
“คนเขียนบทความเศรษฐศาสตร์ธรรมดามีเยอะ แต่
คนเขียนบทความเศรษฐศาสตร์ให้คนอื่นเข้าใจง่ายมีน้อย
เพราะการเขียนเรือ่ งเศรษฐศาสตร์ให้คนอ่านไม่รเู้ รือ่ งมันง่าย
แต่การเขียนให้คนอ่านเข้าใจง่าย ๆ มันยาก”
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นอกจากเพื่อสร้าง Niche อีกเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้เขาเลือกที่จะเป็นนักเขียน
บทความด้านเศรษฐศาสตร์ ก็เพราะเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้ทางเศรษฐศาสตร์
(Economics Literacy) จะช่วยให้ทกุ คนตัดสินใจทุกเรือ่ งในชีวติ โดยเฉพาะเรือ่ งเงินทอง
ได้ดีขึ้น และ Economics Literacy ในประชาชนมีความส�ำคัญต่อการยอมรับ
ในนโยบายภาครัฐ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีแนวทางส่งเสริม Economics Literacy ให้
กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ ธปท. ซึ่งได้ท�ำอยู่แล้วอย่างแข็งขัน ถือเป็น
หน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทเต็มที่ เพราะในสายตาของคนทั่วไป ธปท. มีความ
น่าเชือ่ ถือมากกว่าหลายองค์กร และการทีป่ ระชาชนมีความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์
ก็จะช่วยให้การด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ธปท. และประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ความสุขของคนเขียนคือ ได้จุดประกายคนอ่าน
ตลอดเวลา 30 ปีของการเป็นนักเขียน ดร.วรากรณ์เชื่อว่า เขามีบทความ
ด้านเศรษฐศาสตร์ตพี มิ พ์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ ร่วม 3,000 บทความ (เฉลีย่ อาทิตย์ละ
2 บทความ) ส่วนใหญ่เป็นผลงานจากคอลัมน์ “อาหารสมอง” ในมติชนและกรุงเทพ
ธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาในคอลัมน์นี้แบ่งเป็น 3 แนวทาง
“แนวแรกเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนเขียนถึง แนวที่สองเป็น
เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และหวือหวาในความรู้สึกนิดหน่อย แต่ก็มีแง่คิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน สุดท้ายเป็นแนวเศรษฐศาสตร์ย่อยง่าย เน้นเรื่องราวหลักพื้นฐาน
ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน โดยผมจะให้ความส�ำคัญกับการเขียนด้วยภาษาที่
เข้าใจง่ายเพื่อที่คนอ่านจะได้เข้าถึงและน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้”
ดร.วรากรณ์บอกถึงเคล็ด(ไม่)ลับในการเขียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ให้คนทั่วไป
อ่านเข้าใจว่า เขามักจะสมมติตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เลย
พอเขียนไป 2 - 3 ย่อหน้าก็หยุด แล้วอ่านดูว่าถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์อ่าน
จะเข้าใจไหม ถ้าไม่ก็แก้ไขจนกว่าจะอ่านเข้าใจ จากนั้นจึงเขียนต่อไปแล้วกลับมา
อ่านทวนทั้งหมด ท�ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนจบบทความ
นอกจากนี้ กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ดร.วรากรณ์ยังมีบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ลงในนิตยสาร Real Parenting อีกเดือนละ 1 เรื่อง โดยเนื้อหาที่เน้นบ่อย ๆ คือการ
สอนเด็กในเรือ่ งการมีวนิ ยั และรูจ้ กั ใช้เงิน เพราะเชือ่ ว่า พ่อแม่ทสี่ อนลูกให้มวี นิ ยั ลูกจะ
มีความมุ่งมั่นในการประสบความส�ำเร็จในชีวิต แต่พ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกไม่มีวินัย ลูก
จะล�ำบากตลอดชีวิต
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“ความสุขของนักเขียนอยูท่ เี่ วลาได้เห็นบทความ
ของเราถูกตีพมิ พ์ แต่นกั เขียนจะมีความสุขทีส่ ดุ ก็คอื
ตอนที่มีคนเดินเข้ามาบอกว่า บทความของเรามีผล
ต่อชีวิตเขา เป็นประโยชน์กับเขา เป็นแรงบันดาลใจ
ของเขา”
ดร.วรากรณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพื่อนของ
เขาเข้ามาบอกว่า ลูกชายเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์
แล้ว โดยสาเหตุทลี่ กู เลือกเรียนด้านนีก้ เ็ พราะได้อา่ น
หนังสือทีเ่ ป็นการรวบรวมบทความด้านเศรษฐศาสตร์
ของเขา และเหตุการณ์ทมี่ กั มีคณุ หมอหลายคน บอกว่า
หลังจากอ่านบทความของเขาแล้ว ท�ำให้เข้าใจเรื่อง
“ต้นทุน” และมองเห็นช่องทางการลงทุน

“เพราะโลกนีม้ แี ต่ความจ�ำกัด จึงต้องมีการเลือก และโลกนี้ไม่มี
อะไรฟรี ทุกคนจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทงั้ โดยรูต้ วั และไม่รตู้ วั
ทุกเรื่องที่เราเผชิญต้องมีข้อจ�ำกัด ไม่ว่าด้านทรัพยากร
เงินทอง เวลา หรือโอกาส การตัดสินใจเลือกโดยเปรียบเทียบ
ข้อแตกต่างกับต้นทุน นั่นคือเนื้อหาเศรษฐศาสตร์”

“อาจารย์ป๋วย” ผู้เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจ
ขณะทีบ่ ทความของ ดร.วรากรณ์ เป็นแรงบันดาลใจให้กบั ใครหลายคน คนที่
เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาก็หาใช่ใครที่ไหน “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เป็นผู้
จุดประกายความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ให้เขาตั้งแต่เด็ก
“ผมได้ยนิ ชือ่ ท่าน (อ.ป๋วย) มาตัง้ แต่ผมเกิด เพราะพ่อผมเป็นเพือ่ นรักกับท่าน
เวลาที่พวกท่านคุยเรื่องเศรษฐกิจก็ท�ำให้ผมตัดสินใจตั้งแต่อายุ 11 ปี ว่าอยากมี
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์”
ไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจ อ.ป๋วย ยังเป็น “แสงเทียนน�ำทาง” และเป็น
“บุคคลอ้างอิง” ในเรื่องความเป็นคนดีมีอุดมการณ์ ให้กับคนรุ่นเดียวกับ
ดร.วรากรณ์อีกหลายคน
“ผมว่าท่านเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ยุค 2501 เพราะท่านเป็นตัวอย่าง
ส� ำ คั ญ ของคนที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยอุ ด มการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก ทั่ ว ไปโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ท่านเป็นตัวอย่างส�ำหรับเด็กลูกจีนสมัยนัน้ ทีม่ กั ถูกกีดกันในสังคม ท�ำให้เห็นว่าทุกคน
ไม่ว่าจะลูกไทยหรือลูกจีน ทุกคนคือคนไทยที่สามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนา
ประเทศชาติได้ ท่านยังเป็น ‘ข้อพิสูจน์’ ว่าคนธรรมดาที่มีความจริงใจต่อชาติ มี
อุดมการณ์ และมีการศึกษา สามารถไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดในแผ่นดินนี้ และที่ส�ำคัญ
ท่านท�ำให้เห็นว่า ทีท่ กุ คนมองว่า ‘คอร์รปั ชัน ใคร ๆ ก็ทำ� กัน’ นัน้ ไม่เป็นความจริง
เพราะยังมีคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดว่า คอร์รัปชันเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง
และเป็นสิ่งที่รับไม่ได้”
ความประทับใจทีม่ ตี อ่ อ.ป๋วย นัน้ มีมากมาย แต่สงิ่ ที่ ดร.วรากรณ์อยากเล่าคือ
มุมที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากนัก นั่นคืออิทธิพลของ อ.ป๋วยที่มีต่อเพื่อน
“ความเป็นคนดีของ อ.ป๋วย มีอิทธิพลต่อเพื่อนทุกคนที่รักและนับถือท่าน
เพื่อนหลายคนพยายามท�ำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือท่าน
อันนี้คือความประทับใจของผมในฐานะเด็ก ผมเข้าใจว่า เวลาที่เห็นพวกท่าน
คุยกันก็คุยแต่เรื่องที่จะท�ำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และได้เห็นทุกคนพยายาม
ท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนท่าน”

“การดูแลสุขภาพ”
คือความคุ้มค่าที่สุดตามหลักเศรษฐศาสตร์
นอกจากเป็นคอลัมนิสต์ ปัจจุบัน ดร.วรากรณ์ยังมีต�ำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงาน
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ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และประธาน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ ยังมีบทบาททางสังคมอย่าง ประธานกรรมการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“ก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดเรื่องสมดุลชีวิต พอมานั่งคิดก็ตกใจตัวเอง
เหมือนกันว่าออกก�ำลังกายน้อยไปหน่อย แต่โชคดีทผี่ มเป็นคนตืน่ เช้า ก็เลยมี
เวลาช่วงเช้าเพือ่ ออกก�ำลังกาย ผมเดินเร็วบนเครือ่ งวิง่ สายพานทีบ่ า้ นทุกวัน
วันละ 45 - 60 นาที ท�ำมา 8 ปี พอไปตรวจร่างกายครั้งหลัง หมอบอกว่า
ร่างกายของผมดีกว่า 12 ปีก่อนมาก”
ดร.วรากรณ์ยอมรับว่า ก่อนหน้านีก้ ารเดินวิง่ บนสายพานเป็นสิง่ ทีน่ า่ เบือ่
ที่สุด แต่หลังจากเขาค้นพบว่าการดูหนัง Action ขณะเดินสายพาน

พร้อมกับหาผ้ามาปิดนาฬิกาจับเวลา การออกก�ำลังบนสายพานก็กลายเป็น
เรื่องเพลิดเพลินจนลืมเวลา โดยกฎเหล็ก คือ อย่าผลัดวันต้องท�ำทุกวัน
และออกก�ำลังกายตั้งแต่ตอนเช้า เพราะตอนเย็นมักเจอข้ออ้างสารพัด
ที่จะท�ำให้คุณไม่ไปออกก�ำลังกาย
“สุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มากที่สุด คงไม่มีอะไรเศร้า
เท่ากับประโยคทีว่ า่ ‘ถ้ารูว้ า่ อายุยนื แบบนี้ เมือ่ ก่อนจะออกก�ำลังมากกว่านี’้
เพราะถ้าเราป่วย เราก็ต้องเสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา เสียคุณภาพชีวิต
ถ้าป่วยเยอะ ๆ เงินเก็บคุณอาจหมดก่อนตาย คุณก็ต้องอาศัยจมูกคนอื่น
หายใจ ซึง่ นัน่ คือสิง่ สุดท้ายทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การดูแลสุขภาพเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลิตภาพ จึงเป็นความคุ้มค่าที่สุดในชีวิตคนเรา ไม่มีทางเลือกอื่น
ที่ดีกว่านี้” ดร.วรากรณ์ย�้ำ

หนังในดวงใจ และหนังสือที่แนะน�ำ
นอกจากการออกก�ำลัง การพักผ่อนอีก 2 อย่าง
ของ ดร.วรากรณ์ ได้แก่ การดูหนังและอ่านหนังสือ
ดร.วรากรณ์เล่าว่า เขาอ่านหนังสือทุกแนว ซึ่ง
การอ่านมาก ๆ นี่เองที่เป็นหัวใจท�ำให้เขาเป็น
“นักเล่าเรือ่ ง” ทีเ่ ล่าทุกเรือ่ งได้สนุก ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ ง
เศรษฐศาสตร์ โดยหนังสือ 4 เล่มที่แนะน�ำให้คนไทย
ได้อ่านคือ “ขบวนการเสรีจีน” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความรักชาติของคนจีนในการต่อสู้เพื่อต่อต้านการ
ยึดครองของญี่ปุ่น และ “หางกระดิกหมา” หนังสือ
เกีย่ วกับการคอร์รปั ชันทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะท�ำให้เข้าใจหลัก
เศรษฐศาสตร์ได้ไม่ยาก ส่วนหนังสือนิยาย เขาแนะน�ำ
เรื่อง “ค�ำพิพากษา” และ “เรือนมยุรา”
ส�ำหรับหนัง 3 เรื่องที่ ดร.วรากรณ์อยากแนะน�ำ
ให้คนไทยได้ดู ได้แก่ “Music of the Heart” ซึ่ง
เป็นเรื่องของครูสอนดนตรีในชุมชนแออัดที่พยายาม
ช่วยเหลือคนที่อ่านหนังสือไม่ออก ถือเป็นหนังที่ให้
ก�ำลังใจในการมุง่ มัน่ ท�ำความดี ต่อมาคือ “Rashomon”
หนั ง คลาสสิ ก ที่ ท� ำ ให้ คิ ด ได้ ว ่ า ด้ ว ยมุ ม มอง
ทีแ่ ตกต่างกัน ถึงจะอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน ก็อาจ
จะท�ำให้ทุกคนมองเห็นอะไรที่แตกต่างกัน ทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
และ “The Postman” หนังที่เล่าเรื่องการยึดมั่น
ในหลั ก การท� ำ หน้ า ที่ ข องบุ รุ ษ ไปรษณี ย ์ เ พื่ อ
ส่งจดหมายให้ถงึ ผูร้ บั ไม่วา่ หนทางจะไกลและล�ำบาก
แค่ไหน ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าเมือ่ ทุกคนในองค์กรยึดมัน่
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และภาคภูมิใจ
ในงานที่ตนเองท�ำ แม้ตนเองจะ “เตี้ย” แต่ก็จะ
“สูงขึ้น” ได้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในองค์กร
ซึง่ ท�ำให้คณุ ค่าของคนท�ำงานสูงขึน้ อย่างเท่าเทียมกัน
โดย ดร. วรากรณ์มองว่า ธปท. เป็นองค์กรหนึ่งที่มี
ลักษณะเช่นนั้นอย่างชัดเจน
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ร้อยจินตนาการ ล้านตัวหนังสือ

กิจกรรมไฮไลท์ของค่าย
คื อ การร่ ว มเวิ ร ์ ก ช็ อ ปกั บ
วิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ คุณหนุม่ โตมร ศุขปรีชา, คุณเกี๊ยง นันทขว้าง สิรสุนทร, คุณเต้ย ภาณุมาศ ทองธนากุล และ
คุณแชมป์- ทีปกร วุฒพิ ทิ ยามงคล
เพื่อขัดเกลาผลงานการเขียน
ของแต่ ล ะคนให้ อ อกมา
น่ า พอใจ เข้ า ใจง่ า ย และ
อ่ า นสนุ ก องค์ ค วามรู ้ แ ละ
เทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากร
ทั้ ง 4 ท่ า น สามารถน� ำ
กลั บ ไปใช้ ใ นงานเขี ย นจริ ง
ของแต่ ล ะคน ด้ ว ยมุ ม มอง
ที่ต่างไปจากเดิม

การสื่อสารมีความส�ำคัญต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเรา
ต้องการบอกเล่าเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และการเขียนเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ จาก ธปท. เพื่อส่งต่อสู่ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร
หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสื่อใหม่มาแรง
อย่าง Social Media ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการกลับมาอีกครั้งของการจัด “ค่ายนักเขียน” ที่เข้มข้น
ยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่ BOT Social Media” เพื่อการสื่อสาร
ไปยัง Stakeholders มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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คุณหนุ่ม - โตมร ศุขปรีชา
“ไม่ได้เริ่มด้วยการเขียน”

คุณหนุ่ม - โตมร ศุขปรีชา ผู้เขียน
หนังสือน่าอ่านอย่าง “เธอ เขา เรา ผม”
และ “Genderism” และยังเป็นพิธีกรให้
กับรายการโทรทัศน์สนุกมากสาระอย่าง
“วัฒนธรรมชุบแป้งทอด” ทางช่อง Thai PBS
ซึ่งคุณหนุ่มได้มาบอกเล่าวิธีการคิด อ่าน
ตัง้ ค�ำถาม และเก็บข้อมูล จนกลัน่ ออกมา
เป็นเรือ่ งเล่าทีน่ า่ สนใจ ซึง่ เป็นประโยชน์มาก
ส�ำหรับนักเขียนมือใหม่
ถ้าการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ได้
เริ่ ม ต้ น ที่ ก ารจรดปากกาเขี ย นบนแผ่ น
กระดาษ หรื อ การพรมนิ้ ว มื อ บนแป้ น
คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊คอย่างที่หัวข้อการอบรม
ได้บอกไว้แล้ว เราควรเริ่มต้นจากอะไร?
คุณหนุ่มพาพวกเราย้อนกลับไปค้นหา
ต้นน�้ำของล�ำธารตัวอักษรด้วยการ “อ่าน
เข้าไปข้างใน” ทั้งตัวตนและตัวอักษร
การอ่ า นเข้ า ไปข้ า งในมิ ติ แ รกของ
คุณหนุม่ ซึง่ เป็นกระบวนการส�ำคัญก่อนที่
จะเริ่มต้นเขียน คือ การกลับไปหาแหล่ง
ก�ำเนิดของความคิดทีม่ าจากข้างในตัวเรา
คุณหนุ่มแนะให้ส�ำรวจตัวตน ทบทวน
ความคิ ด และความทรงจ� ำ ที่ สั่ ง สมมา
เป็นเวลานานจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
เราพบผ่าน จนตกผลึกในการเข้าใจตัวเอง
เข้าใจสารที่จะถ่ายทอด และเชื่อมโยงเรา
เข้ากับสิ่งที่ต้องการจะบอกเล่าได้ง่าย
ยิ่งขึ้น
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นอกจากการ “อ่านเข้าไปในตัวตน” แล้ว
“การอ่านเข้าไปในตัวอักษร” เป็นวิธีการอ่าน
อีกอย่างหนึ่งที่มีความส�ำคัญเช่นกัน คุณหนุ่ม
เน้นย�้ำว่า การอ่านหนังสือถือเป็นรากฐานของ
การเขียน เป็นการสะสมความคิดและต้นทุน
ทางความรู้ และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะ
สามารถปะทะสังสรรค์กับผู้คนหลากหลาย
ผ่านตัวอักษร ที่ส�ำคัญ “การอ่านหนังสือ คือ
การเปิดโอกาสให้เราได้ละเอียดอ่อน..ให้เรา
ค่อย ๆ ดูวา่ รสอารมณ์ทางตัวอักษร ผ่านผัสสะ
เข้ามาหาภายในตัวเราได้อย่างไร” ซึ่งสิ่งนี้

จะช่วยลับผัสสะและความคิดให้แหลมคมยิ่งขึ้น
เพื่อเตรียมเป็นอาวุธประจ�ำกายพร้อมส�ำหรับ
เอาไปใช้ในการเขียนต่อไป
จากนั้นก่อนจะเริ่มเขียน เราควรก�ำหนด
“ต้นทาง - ปลายทาง” ของสิง่ ทีจ่ ะเขียนให้ได้กอ่ น
ขัน้ ตอนนีเ้ ปรียบเหมือนการปักหมุดจุดเริม่ ต้นและ
จุดหมายของสถานทีท่ เี่ ราจะออกเดินทาง โดยเรา
จะน�ำการเขียนประเภท Active Writing (การเขียน
ทีเ่ ราควบคุมเองทุกอย่าง) มาใช้ดว้ ยการวิเคราะห์
อย่างละเอี ย ด ทั้ ง การค้ น หาไอเดี ย ด้ ว ยการ
ตั้งค�ำถาม รวบรวมหลักฐานจากการอ่านและ
พูดคุยกับผู้คน ส�ำรวจความคิดเพื่อเลือกข้อมูล
ที่ส�ำคัญที่สุด หาจุดโฟกัสว่าเราก�ำลังเขียนอะไร
อย่างแท้จริง และเขียนออกมาว่าตอนต้นเราจะเริม่
อย่างไร ตอนท้ายจะจบอย่างไร จากนั้นขลุกคิด
อยูก่ บั ชุดข้อมูลของต้นทางกับปลายทางให้เข้ามา
ฝังอยู่ในตัวเรา เพื่อปล่อยให้เกิดจินตนาการ
และเกิดการไหลลื่นของชุดตัวอักษรและข้อมูล
ใน “ระหว่างทาง” จนสามารถร้อยเรียงประโยค
ต่างๆ เข้าด้วยกันจนถึงปลายทาง เราเรียก
การเขียนประเภทที่สองว่า Passive Writing
(การเขียนที่ปล่อยให้ความรู้สึกพาไป)
“ถ้าเราละเอียดอ่อนและแหลมคมกับสิง่ ต่าง ๆ
ที่เข้ามา เราจะเอาออกไปได้อย่างละเอียดอ่อน
และแหลมคมได้เหมือนกัน” คุณหนุ่มทิ้งท้ายและ
เชิญชวนพวกเราให้เริม่ ต้น “ออกไปข้างนอก” เพือ่
ส�ำรวจโลกและส�ำรวจตัวเองตั้งแต่ตอนนี้

คุณเกี๊ยง - นันทขว้าง สิรสุนทร นักเขียน
และนักวิจารณ์ชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ “มดนั้น
ตัวเล็ก แต่ไม่หยุดเดิน” และ “ไวน์ ฟุตบอล
การเดินทางและคนรัก” นอกจากนั้นคุณเกี๊ยง
ยังเขียนบทวิจารณ์หนังลงในนิตยสารต่าง ๆ
อยูเ่ ป็นประจ�ำ ซึง่ คุณเกีย๊ ง สอนวิธจี บั ประเด็น
จากเรือ่ งต่าง ๆ รอบตัวด้วยการใช้เทรนด์ เพือ่
ให้งานเขียนออกมาน่าสนใจ
“พยายามเขียนเรื่องที่ตัวเองถนัด” คือ
เคล็ดลับแรกทีไ่ ด้รบั จากคุณเกีย๊ ง แต่การเขียน
เกี่ยวกับอะไรก็ตามไม่มีสูตรตายตัว แม้เป็น
เรื่องที่เราไม่ถนัด ถ้าสามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้น
กับมุมมองที่เรารู้จักและเข้าใจ ก็สามารถเกิด
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้
การจะเขียนอย่างไรให้นา่ อ่านต้องเริม่ จาก
การมีประเด็นที่แข็งแรง และวิธีการเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ วิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยในการคิดประเด็น คือ
การตามดูความเป็นไปของโลก หรือ เทรนด์
นัน่ เอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะต้องเขียนเกีย่ วกับ
เรื่ อ งอาหาร การเขี ย นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ร้านอาหารที่ห้างสรรพสินค้า คงไม่ใช่เรื่อง
น่าสนใจอีกต่อไป ควรจะเลือกเขียนเกี่ยวกับ
Food Truck ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมของทุกคน

ในตอนนี้ หรือถ้าจะเขียนเกี่ยวกับผู้หญิง ต้องเริ่ม
ศึกษาว่าเทรนด์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นเป็น
อย่างไร เช่น การที่อุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เน้นไปที่ตลาดผู้หญิงอย่างชัดเจน
(Womenomics) ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ ว ร้านอาหาร
สุขภาพ ฯลฯ
เมื่อได้ “เรื่อง” ที่จะเขียนแล้ว สิ่งที่ต้องมองหา
ต่อมาคือ “ประเด็น” ทีต่ อ้ งชัดเจน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั มุมมอง
ของแต่ละคน โดยคุณเกี๊ยงได้ยกตัวอย่างว่า จากเรื่อง
Food Truck “ประเด็น” ในการเขียน คือ สีสนั ความสนุก
ในการเปลี่ยนเมนูอาหารของชนชั้นกลาง จากเรื่อง
Womenomics “ประเด็น” ในการเขียน คือ พลังการจ่าย
ของผู้หญิง หรือ แบรนด์ผู้หญิงในโลกใหม่ที่เปลี่ยนไป
แล้ว จากที่เป็นไปเพื่อการจับจ่ายใช้สอยอย่างแท้จริง
เป็นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อสร้างประสบการณ์มากขึ้น
สุดท้ายคุณเกี๊ยงได้ย�้ำว่า การเขียนควรเลือกเขียน
ถึงแค่ประเด็นเดียว ด้วยภาษาทีอ่ า่ นง่ายและสนุก ส่วน
ทักษะการเขียนนั้น เมื่อเขียนบ่อย ทุกคนจะเป็นเอง

คุณเกี๊ยง - นันทขว้าง สิรสุนทร
“Creative Resource”
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คุณแชมป์ - ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
“Sharable Content & Visual Content”

คุณเต้ย - ภาณุมาศ ทองธนากุล
“การถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิต”
คุณเต้ย - ภาณุมาศ ทองธนากุล เจ้าของ
ผลงานที่ขายดีขึ้นหิ้ง “การลาออกครั้งสุดท้าย”
รวมถึงหนังสือเล่าประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
“หัดเยอรมัน” และ “เสียดาย คนอินเดียไม่ได้อา่ น”
คุ ณ เต้ ย ได้ ม าแบ่ ง ปั น เทคนิ ค ในการเก็ บ ข้ อ มู ล
จากเรื่องในชีวิตประจ�ำวันเพื่อการเขียน ที่ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหน ก็เป็นประโยชน์ต่อ
งานเขียนได้ทั้งนั้น
คุณเต้ยเป็นตัวแทนของนักเขียนในแบบ “การ
เขียนที่ดีที่สุดคือการเล่าเรื่องที่เราถนัด” เพราะ
หนังสือที่เขาเขียนทั้ง 11 เล่ม ตลอดระยะเวลา
15 ปี ล้วนแต่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของ
ตนเอง ดีบ้าง เศร้าบ้าง และตื่นเต้นบ้าง ทุกอย่าง
เป็นเรื่องที่เขา “รู้ดีที่สุด”
คุ ณ เต้ ย เล่ า ถึ ง การเขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม แรกที่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เมื่อลองมองย้อนกลับไปดู
เขาพบจุ ด อ่ อ น และเรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรท� ำ นั่ น คื อ
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การเขียนที่ไม่สนใจผู้อ่าน เล่าแต่เรื่องที่
ผู้เขียนอยากเล่าเท่านั้น และยังใช้ภาษา
แบบผูร้ มู้ ากเกินไป ใช้วงเล็บขยายความใน
ส่วนที่ไม่จ�ำเป็น เมื่อผลงานไม่เป็นที่สนใจ
คุณเต้ยจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่ ด้วยการ
ที่ไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเพียงเรื่องของ
คนเขียนเพียงอย่างเดียว แต่จะเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของเขาเข้ากับผู้อ่าน จน
ท�ำให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านต่อ เพราะ
เข้าถึงและจับต้องได้
คุณเต้ยได้รวบรวมความรูแ้ ละแนวทาง
จากการอบรมหลาย ๆ คอร์ส และให้
เคล็ดลับส�ำหรับการเขียนไว้ว่า
1) จด ถ้าอยากจะมีหนังสือบอกเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง คุณควรจด
ทุกอย่างและเก็บไว้เป็นวัตถุดบิ ในการเขียน
การสะสมข้อมูลไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น

ความคิด ค�ำคม หรือสิง่ ทีไ่ ปเจอ จะเป็นประโยชน์
มหาศาลเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ รวมถึงการใช้
สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายในการจด เช่น ต. แทน
เรื่องตลก ป. แทนเรื่องแปลก และ IS แทนเรื่อง
Inside เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ซึ่งช่วยให้หา
ง่ายขึ้นเมื่อต้องการใช้
2) ตั้งค�ำถาม “เล่าเพื่อ...” กลายเป็นวลีฮิต
ทีเ่ กิดขึน้ ในค่ายนักเขียน คุณเต้ยแนะน�ำให้ทกุ คน
ตั้งค�ำถามขณะเขียนเพื่อให้รู้จุดประสงค์แน่นอน
ของการเล่า โดยผู้อ่านจะคาดหวัง 3 สิ่งจากการ
เล่าเรื่อง นั่นคือ ความรู้ ความคิดที่แปลกใหม่
และความรู้สึก หรือความบันเทิง
3) เติมดราม่า เราได้ยินเสมอว่า Action =
Reaction แต่เมื่อน�ำ Action + Emotion =
Impact Reaction การเขียนควรเพิ่มสิ่งที่สื่อ
ถึงอารมณ์มากขึน้ เพือ่ ให้คนอ่านมีปฏิกริ ยิ ากับเรือ่ งที่
ต้องการเล่า และยังสร้างความน่าสนใจได้อกี ด้วย

คุณแชมป์ - ทีปกร วุฒพิ ทิ ยามงคล เป็นทัง้
นักเขียน นักวาดภาพประกอบ และ Webmaster
เว็ บ ไซต์ ย อดนิ ย ม www.exteen.com
ที่ มี ห นั ง สื อ ฮิ ต อย่ า ง “100 ขั้ น ตอน
สูค่ วามล้มเหลว” และ “วิชาแนะแมว” คุณแชมป์
ได้มาอัพเดทเทรนด์ดิจิทัลว่าด้วยการสื่อสาร
บน Social Media และแนวทางการผลิต
เนื้อหาอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จบนโลก
ออนไลน์
ก่อนอืน่ คุณแชมป์ได้อธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างงานเขียนออฟไลน์ (เช่น คอลัมน์ และ
บทความสื่อสิ่งพิมพ์) และงานเขียนออนไลน์
(เช่น เว็บไซต์ และ Social Media) ว่ามีอยู่
3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) Cycle วงจรของงานเขียนออฟไลน์
ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาก�ำหนดแน่นอน นักเขียน
จึงสามารถวางแผนการท�ำงานเพื่อหาข้อมูล
คัดเลือก กลัน่ กรองเนือ้ หาของตนเองได้กอ่ นที่
จะเริม่ เขียน ซึง่ แตกต่างจากงานเขียนออนไลน์
ที่ส่วนใหญ่เนื้อหาจะเกิดขึ้นฉับพลัน และเกิด
การแชร์บนสื่ออย่าง Social Media ทันที
2) Feedback ส�ำหรับงานเขียนออนไลน์
นักเขียนจะสามารถรู้ Feedback ของตนเอง
ได้ทันที ผ่านการคอมเมนท์ ซึ่งมีการอัพเดท
อย่าง Real - time ส่วนการเขียนบทความใน
สื่อสิ่งพิมพ์นั้น นักเขียนจะไม่สามารถทราบ
ได้เลยว่า ผู้อ่านได้อ่านบทความนั้นหรือไม่
และรู้สึกอย่างไร
3) Response งานเขียนออนไลน์นั้น จะมี
การโต้ตอบระหว่างผูอ้ า่ นและผูเ้ ขียน สามารถ
โต้เถียงกันได้ และนักเขียนสามารถแก้ไขได้
ตลอดเวลา ดังนั้นร่างแรกจึงไม่จ�ำเป็นต้อง
สมบูรณ์ ซึ่งต่างจากงานเขียนออฟไลน์ที่เมื่อ
ตีพิมพ์ไปแล้ว การแก้ไขนั้นแทบท�ำไม่ได้เลย
แล้วคนเรามีแนวโน้มที่จะบอกต่อ หรือ
แชร์ (Share) เนื้อหาแบบใดบ้าง คุณแชมป์
ได้สรุปให้สั้น ๆ ดังนี้
1) เนื้อหาที่ Positive มากกว่า Negative
2) เนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์ของผูอ้ า่ น เช่น

ความตืน่ ตาตืน่ ใจ ความสุข ความชอบ ความโกรธ
ความหวาดหวั่น ความกลัว เป็นต้น
3) ข้อเท็จจริง สิง่ ทีต่ วั เองหรือคนอืน่ ควรรู้
นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลั ก คิ ด จาก Jonah
Berger’s Six Step to Virality โดยมีข้อหนึ่ง
ระบุว่า คนมีแนวโน้มจะแชร์สิ่งที่ตรงกับสิ่งที่
คิดพอดี พร้อมกันนี้คุณแชมป์ได้แนะน�ำให้
อ่าน www.buzzfeed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์
แรก ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จด้าน Sharable
Content เป็นอย่างยิ่ง

อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ งานเขี ย น
ในปัจจุบัน ที่จะท�ำให้เนื้อหาน่าอ่าน น่าแชร์
คือ การเล่าเรื่องด้วยภาพ (Visual Content)
ซึ่งนอกจากจะดึงดูดความสนใจมากกว่าแล้ว
ยังสามารถขมวดเนื้อหาที่หากเป็นบทความ
จะต้ อ งใช้ เ วลาอ่ า นนาน ให้ อ ยู ่ ใ นเพี ย ง
ภาพเดี ย ว และใช้ เ วลาดู สั้ น ลงได้ อี ก ด้ ว ย
เหมาะกับพฤติกรรมการอ่านของคนบนสื่อ
ออนไลน์ที่มักจะเลื่อนหน้าจอคอมพิวเตอร์
หรือมือถือไปอย่างเร็ว ๆ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะ
ท�ำให้ข้อมูลข่าวสารของโลกกระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว รอบทิศทางแล้ว ยัง
มีบทบาทส�ำคัญในการเพิม่ ศักยภาพ
การท� ำ งานขององค์ ก ร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็เช่นกัน ได้
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใช้
ให้ทันสมัย รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศ แต่เป็นระดับโลก
ประเด็นทีน่ า่ จับตามองอย่างยิง่ ในช่วงข้ามสูป่ ใี หม่จงึ
หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยี คอลัมน์
“Smart Generations” จึงไม่รอช้าทีจ่ ะมาพบกับตัวแทน
คนรุน่ ใหม่จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. ทัง้ 4 คน
ได้แก่ มีน - วิชญา สัมมาคารวะ, วิว - ภรัณยู บุณยเวทย์,
เนียง - ภาณุ กัมปนากร และ จิว๋ - ชญาน์นนั ท์ ทรัพย์อาชา
เพื่ อ พู ด คุ ย ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการใช้ ง านไอที เ พื่ อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเทรนด์ ไอที
ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับปี พ.ศ. 2559

ขอบเขตของงานและหน้าที่รับผิดชอบ
มีน : งานหลัก ๆ คือ การดูแลระบบและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ทีจ่ ะ
เป็นประโยชน์ดา้ นการช�ำระเงิน อย่างเช่น บาทเนต (BAHTNET) ซึง่ เป็นระบบ
ทีร่ องรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ และ
CA ซึง่ เป็นระบบภายใน ธปท. ทีใ่ ช้จดั การบัญชีเงินฝากทีส่ ถาบันการเงินมา
เปิดไว้เพือ่ ท�ำธุรกรรม Bulk Payment หรือระบบโอนเงินรายย่อยครัง้ ละหลาย
รายการ เป็นต้น
วิว : ตอนนีด้ แู ลระบบจัดการธนบัตรทีพ่ วกเราใช้กนั อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
นีแ่ หละครับ ตัง้ แต่การรับธนบัตรจากโรงพิมพ์ การจัดส่งธนบัตรไปยังศูนย์
จัดการธนบัตรทัง้ 10 แห่งทัว่ ประเทศ รวมถึงการติดต่อท�ำธุรกรรมต่าง ๆ
กับธนาคารพาณิชย์ เช่น การจ่ายธนบัตรใหม่ให้กบั ธนาคารพาณิชย์ การรับฝาก
ธนบัตรที่ผ่านการตรวจนับคัดจากธนาคารพาณิชย์แล้ว และการท�ำลาย
ธนบัตรทีเ่ ก่าหรือช�ำรุด
เนียง : ส�ำหรับระบบทีด่ แู ลอยูม่ หี ลายระบบมากครับ แต่ถา้ มองภาพ
รวมก็คอื ระบบงานด้าน HR ประกอบด้วยระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบ
จัดการโครงสร้างองค์กร ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบประมวลเงินเดือน
และระบบประมวลเวลาการท�ำงาน ซึง่ ระบบเหล่านีย้ งั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่ง
ข้อมูลให้กบั ระบบงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ภายในของ ธปท. (BOTWEB)
จิว๋ : หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก คือ วางแผน ออกแบบ ดูแลและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ Infrastructure ของกลุ่มระบบด้านการบริหารข้อมูลและ
สถิติ รวมถึงกลุม่ ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงและปลอดภัย นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งการศึกษา
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ การก�ำหนด Spec ส�ำหรับการจัดซือ้ จัดหา ไม่วา่ จะเป็น
PC, Notebook หรืออุปกรณ์ Peripheral ต่างๆ (เช่น จอภาพและเมาส์)
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ความท้าทายด้านไอทีที่ ธปท.
มีน : งานไอทีภายใน ธปท. มีหลายรูปแบบ ทัง้ การดูแลระบบทีม่ ผี ใู้ ช้งาน
เป็นบุคคลภายนอกและภายใน หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนคนไอที
ด้วยกันเอง โดยส่วนตัวเนือ่ งจากระบบและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายส่วนใหญ่
จะเป็นระบบทีม่ คี วามส�ำคัญ หรือ Critical Level ดังนัน้ ความท้าทายคง
เป็นการพัฒนาระบบให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการอย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพทีด่ ี
ในการใช้งาน อีกอย่างคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาระบบงานได้
อย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
เนียง : ความท้าทายส�ำหรับผมแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1) ความถูกต้อง
ที่ไม่เพียงแค่ความถูกต้องในการท�ำงานของระบบและข้อมูลในระบบงาน
แต่รวมถึงการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแก่ผใู้ ช้งานด้วย 2) ความเสถียรของระบบ
3) ความรวดเร็วในการแก้ปญั หา ระบบในอุดมคติคงเป็นระบบทีส่ ามารถใช้งาน
ได้โดยไม่มปี ญั หา แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาอาจเกิดขึน้ ได้จากหลาย
สาเหตุ ซึง่ ก็เป็นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องวิเคราะห์และแก้ปญั หาให้ได้เร็วทีส่ ดุ
และ 4) ความปลอดภัยของข้อมูล ไม่วา่ จะเป็นระบบภายในหรือภายนอก
ผูใ้ ช้งานต้องมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีส่ ง่ เข้ามาในระบบจะถูกเก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย
และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลทีม่ สี ทิ ธิในข้อมูลเท่านัน้ (Authentication
& Authorization)
วิว : ถ้าระบบของเราท�ำงานไม่ได้ การรับ หรือจ่ายธนบัตรให้ธนาคาร
พาณิชย์ ก็จะไม่สามารถท�ำได้ เราจึงต้องดูแลระบบไม่ให้เป็นอะไรไป หรือ
ถ้ามีปญั หาจริง ๆ ก็ตอ้ งให้สามารถกลับมาใช้งานได้ให้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ เวลาที่
ระบบมีปญั หาเราก็จะต้องระบุปญั หาให้ได้ไวทีส่ ดุ ว่าปัญหาเกิดจากอะไร เช่น
หน้าเว็บไซต์, ตัวโปรแกรม หรือฐานข้อมูล เป็นต้น เพราะระบบเราเป็นระบบของ
ธนาคารกลาง เราจึงต้องสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผใู้ ช้งาน โดยเฉพาะกับธนาคาร
พาณิชย์
จิว๋ : ตั้งแต่วันแรกที่มาท�ำงานจนถึงวันนี้คิดว่าความท้าทายของงาน
ไอทีที่นี่ คือ การมีโอกาสได้ท�ำอะไรใหม่ ๆ และหลากหลายอยู่เสมอ
งานแต่ละงานย่อมมีความส�ำคัญ ความยาก - ง่าย และเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีแต่ละแบบทีแ่ ตกต่างกันไป เราจึงมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละศึกษาเพิม่ เติม
นอกจากนั้น น่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่ได้ท�ำงานร่วมกับพี่ ๆ น้อง ๆ
หรือบริษทั ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้เราได้มมุ มองใหม่และรูจ้ กั การเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัว

คุณสมบัติส�ำคัญของคนไอที
จิว๋ : ต้องเป็นคนชอบเรียนรู้ ใจกว้าง และพร้อมจะยอมรับสิง่ ใหม่ๆ
เนือ่ งจากเทคโนโลยีเปลีย่ นไปทุกวัน มีอะไรทีต่ อ้ งเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ สิง่ ทีร่ ใู้ นวันนี้
อีกไม่กวี่ นั ก็อาจกลายเป็นเรือ่ งทีเ่ ราไม่รไู้ ปซะแล้ว เพราะฉะนัน้ การได้เรียนรู้
สิง่ ใหม่ ๆ ท�ำให้เราสามารถน�ำไปปรับปรุง หรือออกแบบระบบสารสนเทศ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังท�ำให้เรามีโอกาสได้
พัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ และมีความรูก้ ว้างขวางมากขึน้
มีน : ความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด งานที่แตกต่างกันอาจใช้เครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่
ต่างกันไป แม้กระทัง่ การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาเพือ่ ต่อยอด
จากงานปัจจุบนั เราจึงมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติมอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ในด้าน
Technical และด้าน Business
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Smart Generations

“ความท้ า ทายคง
เป็นการพัฒนาระบบ
ให้ ส ามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ
อย่างเหมาะสมและ
เป็ น ประโยชน์ ม าก
ที่ สุ ด โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพที่ดีใน
การใช้งาน”
มีน-วิชญา สัมมาคารวะ
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“ต้องทันต่อสถานการณ์
และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยัง
ต้องเป็นพวกต่อจิ๊กซอว์
เก่ง คือ ต้องสามารถ
เชื่ อ มโยงความรู ้ ด ้ า น
ไอที เพื่อไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสม”
วิว-ภรัณยู บุณยเวทย์

“การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ท�ำให้เราสามารถน�ำไป
ปรับปรุง หรือออกแบบ
ระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้
เป็นอย่างดี”
จิ๋ว-ชญาน์นันท์ ทรัพย์อาชา

“งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ไปไวมาก ถ้าเราไม่สนใจ
ทีจ่ ะติดตามหรือไม่มกี าร
เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ อ ยู ่ เ สมอ
แปลว่าเราจะยิ่งล้าหลัง
คนอื่น”
เนียง-ภาณุ กัมปนากร

วิว : ต้องทันต่อสถานการณ์และชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ
อยูเ่ สมอ เนือ่ งจากโลกไอทีจะเปลีย่ นไปไวมาก เราจึงต้อง
คอยศึกษาว่ามีเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ ๆ บ้าง นอกจากนี้
ยังต้องเป็นพวกต่อจิก๊ ซอว์เก่ง คือ นอกจากความรูค้ วาม
เข้าใจในระบบ แล้วยังต้องสามารถเชือ่ มโยงความรูด้ า้ น
ไอที เพือ่ ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน
เนียง : ผมมองว่าคุณสมบัติที่ส�ำคัญที่สุด คือ
Willingness to Learn หรือ ความเต็มใจทีจ่ ะเรียนรู้ งาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปไวมาก ถ้าเราไม่
สนใจทีจ่ ะติดตามหรือไม่มกี ารเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อยูเ่ สมอ แปลว่า
เราจะยิง่ ล้าหลังคนอืน่ ความรูใ้ นด้านการเขียนโปรแกรม
หรือ Hardware ถ้าผ่านไป 3 ปี เรียกได้วา่ แทบจะน�ำมา
ประยุกต์ใช้กบั งานใหม่ ๆ ได้ยาก สุดท้ายไม่วา่ จะเป็นงาน
ด้านไหน ถ้าเรามีใจรักและสนุกกับงานแล้ว ผมมัน่ ใจว่า
คุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญอืน่ ๆ จะตามมาเองครับ

THE NEXT BIG TREND in 2016
เนียง : คงจะเน้นไปที่ Information Analysis และ
Device Mesh ครับ ซึง่ Information Analysis จะเป็นการ
น�ำข้อมูล (Data) ทีม่ อี ยูม่ ากมายจากหลายแหล่งทีม่ า โดย
ใช้เครือ่ งมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ
ลองคิดดูนะครับ ถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ในเรือ่ งทีเ่ ราสนใจบนอินเทอร์เน็ตมาไว้อยูใ่ นทีเ่ ดียว และ
แสดงผลเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น กราฟ
ก็นา่ จะสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อกี มาก ส่วนของ
Device Mesh อาจจะไม่คอ่ ยคุน้ หูสกั เท่าไหร่ พูดง่าย ๆ
คือ การทีผ่ ใู้ ช้งานมีความหลากหลายในการใช้อปุ กรณ์
มากขึ้น ในอนาคต การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเปิดดู
ข้อมูลจะไม่ได้มเี พียงแค่ Mobile Device เท่านัน้ แต่จะ
รวมไปถึงพวก Wearable Device และ Automotive
Device ด้วย
มีน : Cyber Security หรือการป้องกันภัยจากโลก
ออนไลน์ถอื เป็นอีกหนึง่ เทรนด์ทนี่ า่ สนใจ เพราะทุกวันนี้
เราอยูก่ บั สังคมทีม่ กี ารสือ่ สารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้
ทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย
จุดนีเ้ องเป็นเหตุให้เรามีความเสีย่ งทีจ่ ะตกเป็นเหยือ่ ของ
ผูไ้ ม่หวังดีได้ เรือ่ งนีจ้ งึ กลายเป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ นทัว่ ไป
และหลาย ๆ องค์กรควรให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะช่วงนี้
ที่ ธปท. ก�ำลังผลักดันเรือ่ ง Digital Payments ดังนัน้ เรา
จึงต้องมีการค�ำนึงถึงและป้องกันในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
วิว : Internet of Things (IoT) คือ เทคโนโลยีทที่ ำ� ให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อถึงกัน มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและท�ำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อาทิ ระบบ
ควบคุมอุณหภูมภิ ายในบ้าน ระบบเปิด - ปิดไฟ การสัง่ ให้
เครือ่ งซักผ้าเริม่ ซักระหว่างทีก่ ำ� ลังขับรถกลับบ้าน รวมทัง้
การเชือ่ มต่อเข้ากับข้อมูลอืน่ ๆ เช่น สามารถดูได้วา่ ห้าง

ทีเ่ ราก�ำลังขับรถเข้าไปนัน้ เหลือทีจ่ อดรถอยูก่ คี่ นั หรือแพทย์อาจตรวจอาการของคนไข้ทอี่ ยู่
บ้านผ่านอุปกรณ์การแพทย์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้บริเวณเตียงคนไข้ เป็นต้น
จิว๋ : การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทมี่ คี วามหลากหลายและเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว หรือที่
เรียกว่า Big Data จริง ๆ อาจจะเป็นเทรนด์ทไี่ ม่ได้ใหม่อะไรแล้ว แต่สว่ นตัวคิดว่าข้อมูลและ
สิง่ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและน่าสนใจ ถ้าเราน�ำเทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีด่ มี าช่วยใน
การประมวลผล สร้างเป็นโมเดลเพือ่ ใช้ในการพยากรณ์หรือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การ
ตัดสินใจได้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก
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เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ ขยับขยายหน้าที่การใช้งานจน
กลายเป็นเทรนด์ ใหม่ของสถาปัตยกรรมที่คนทั่วไป
เข้าถึงได้ ด้วยคุณลักษณะที่เคลื่อนย้ายสะดวก มี
ขนาดกะทัดรัดทว่าก็มีพื้นที่เพียงพอต่อการตั้งร้าน
หรือสร้างเป็นห้องหับเท่ ๆ เป็นการตอบโจทย์ชีวิต
ในปัจจุบัน ทั้งตัวตู้ยังมีความทนทาน สามารถเป็น
โครงสร้างของอาคารบ้านเรือนได้อย่างสบาย ๆ จึง
ช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาก่อสร้างให้เร็วขึ้น รวม
ถึงความนิยมในการน�ำเอารถบรรทุกขนาดเล็กที่
เพิ่มศักยภาพมากกว่าพาหนะมาเป็นร้านอาหาร
เคลือ่ นที่ ทีเ่ รารูจ้ กั ในนาม “Food Truck” ทีไ่ ม่คอยท่า
ให้ลูกค้ามาหาที่ร้าน แต่จะบุกไปเสิร์ฟลูกค้าถึงที่
ตู ้ ค อนเทนเนอร์ แ ละ Food Truck จึ ง เป็ น การ
ตอบโจทย์ชีวิตอันรีบเร่งในปัจจุบัน และกลายเป็น
สัญลักษณ์ของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีหัวใจสร้างสรรค์
ไม่ยดึ ติดกับสิง่ เดิม ๆ “BOT พระสยาม MAGAZINE”
ฉบับนีจ้ งึ อดไม่ได้ทจี่ ะพาคุณไปกิน เทีย่ ว และพักผ่อน
ในวัฒนธรรมทรงกล่องและร้านอิม่ ท้องแบบเคลือ่ นทีไ่ ด้
ของเมืองกรุง

ตลาดนัดอินดี้ ในรูปแบบ Exhibition Market ทีม่ กี ลิน่ อายของ Flea
Market เจืออยู่ ด้วยชือ่ ของอีเว้นท์พอจะเดาออกว่า เอกลักษณ์ของตลาด
แห่งนี้ ก็คอื บรรดาร้านค้าตูค้ อนเทนเนอร์และ Food Truck ทัง้ หลายที่
พร้อมใจกันมารวมตัวจนกลายเป็นอาณาเขตตลาดนัดขนาดใหญ่ แต่ละร้าน
ประชันขันแข่งด้วยการตกแต่งและจ�ำหน่ายสินค้าตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องแต่งกาย, ร้านอาหาร, ของแต่งบ้าน, ลานเบียร์ ฯลฯ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถูกครอบไว้ด้วยคอนเซ็ปต์ที่จะปรับเปลี่ยนไปไม่ซ�้ำกัน ท้าทาย
ความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายในการ
หาวิธีมาเรียกลูกค้าให้เข้าธีม
ไม่เพียงแค่ให้ความส�ำคัญกับการค้าขายตามระบบ หากแต่ตลาดนัด
ของคนหัวใจอาร์ตแห่งนี้ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้อง โดยจะมีการ
จัดนิทรรศการตามคอนเซ็ปต์ในแต่ละครั้ง และจะมีมินิคอนเสิร์ตสร้าง
บรรยากาศให้ผู้คนในระหว่างการจับจ่ายซื้อของ ลองไปสัมผัสสักครั้ง
แล้วตลาดแห่งนี้จะกลายเป็นที่ประจ�ำของคุณ
Where : ติดตามอัพเดทสถานที่จัดงาน ซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
When :

Summer Street

The Yard Hostel
Bangkok

รถขนความอร่อยแนวสตรีทฟู้ดสุดเท่ที่มาตามเทรนด์รถอาหาร (Food Truck)
สร้างความแปลกใหม่ดว้ ยการน�ำรถกระบะโลหะสีเงินมาประกอบร่างขึน้ เอง ภายใน
แต่งด้วยไม้ และเติมด้วยบานพับที่เมื่อเปิดออกจะเห็นเป็นเคาน์เตอร์บาร์ เป็น
ความส�ำเร็จที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ 3 เพื่อนซี้ที่มีความรักในสิ่งเดียวกัน
Summer Street วางตัวในฐานะร้านอาหารแนวอิซากาย่าเล็ก ๆ น�ำเสนออาหาร
สตรีทฟูด้ สไตล์ญปี่ นุ่ ปิง้ ย่างสุดชิค มีวตั ถุดบิ หลัก ๆ เป็นอาหารทะเล ประกอบไปด้วย
กุ้ง ปลาหมึก หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยเชลล์ ทานคู่กับน�้ำจิ้มซีฟู้ดโฮมเมด
หรือจะกินเป็นกับแกล้มคู่กับเบียร์เย็น ๆ ก็ครื้นเครงไม่เบา

Where : ร้าน Summer Street

ตั้งอยู่ในซอยอารีย์ 2
(ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์)
When : เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์
เวลา16.00 - 22.00 น.
Contact : www.facebook.com/Summerstreet
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ทาง www.facebook.com/Artboxthailand
ช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเย็นย�่ำไปจนถึงกลางดึก

ที่ พั ก ที่ ใ ห้ อ ารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก แตกต่ า งไปจาก
โรงแรมทั้งปวง เพราะนี่คือโรงแรมเล็ก ๆ แต่เต็ม
ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยน�ำตู้คอนเทนเนอร์
มาเปลี่ยนโฉมให้เป็นสีขาวสะอาดตา เรียงต่อกัน
ให้เป็นโรงแรมเล็กๆ 2 ชั้นที่มีพื้นที่พอประมาณ เสริม
ความน่ารักด้วยการตกแต่งแบบชิค ๆ โฮสเทลแห่งนี้
ภูมใิ จน�ำเสนอภายใต้ชอื่ The Yard ทีแ่ ปลว่าสนามหญ้า
ในภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีเสียงที่พ้องกับค�ำว่า “ญาติ”
อีกด้วย
แหล่งพักพิงแห่งนี้สื่อความหมายถึงบ้านญาติได้
อย่างอบอุ่น ผ่านการตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศ
สีเขียวของสนามหญ้าขนาดใหญ่ ส่วนสถาปัตยกรรม
ห้องพักจัดตกแต่งเอาใจ Backpacker ทั้งหลาย ให้
มาแชร์เรื่องราวสนุก ๆ ของการเดินทางกับห้องพัก
แบบรวม แต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็มี Private
Room เอาไว้รับรองด้วยเช่นกัน
Where : The Yard Hostel Bangkok เลขที่ 5 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
Contact : โทร. 0 2279 8888 หรือ www.theyardhostel.com
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Bestination

/ Gadget

Health / Bestination

Avoid Previous Resolutions:

FORWARD
เติมเต็มการเดินทางครั้งใหม่
ด้วย Gadget สุดล�้ำ

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ รับรองว่า
ต้องถูกใจ Gadget ทั้ง 4 ชิ้นที่เราคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยาม
ต้องออกท่องโลกกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ก�ำลัง
จะมาถึง ซึง่ ใครหลายคนอาจต้องเดินทางไปเฉลิมฉลองไกลบ้าน ก็สามารถอุน่ ใจ
ด้วยฟังก์ชนั่ ของอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยภายในบ้านทีท่ ำ� งานเชือ่ มโยงกัน
อย่างเป็นระบบผ่านสมาร์ทโฟน สะท้อนภาพวิถชี วี ติ ในยุคดิจทิ ลั ทีส่ ะดวกสบาย
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

D-LINK Travel Router
ถึงแม้จะฉลองปีใหม่อยูไ่ กลบ้าน แต่ระหว่างการเดินทางคุณก็
ยังสามารถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi ได้อย่างสะดวกสบาย
ส่งไฟล์หรืออ่านอีเมลกันแบบไม่มีสะดุด ด้วย D-Link DIR510L เราเตอร์ขนาดพกพาเครือ่ งแรกของโลกทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน
เครือข่ายไร้สาย ซึ่งสามารถท�ำงานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอที
หลากชนิด และโอนถ่ายข้อมูลรวดเร็วขึน้ กว่าเดิม นอกจากนัน้
ยังมีฟงั ก์ชนั่ USB Storage & Sharing และเป็นทีช่ าร์จอุปกรณ์
ได้ครบครันภายในเครือ่ งเดียว
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ us.dlink.com/products/
connect/wi-fi-ac750-portable-router-and-charger-3

Nest Cam Security Camera
ด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอัจฉริยะของ Nest Cam ซึ่งมีความ
ละเอียดของภาพสูง สามารถรับชมวิดโี อจากกล้องแบบ Real-time ผ่าน
แอปพลิเคชัน Nest App บนสมาร์ทโฟนทัง้ ระบบปฎิบตั กิ าร iOS และ
Android ของผูใ้ ช้ รวมถึงมี Feature สุดล�ำ้ ทีช่ ว่ ยรักษาความปลอดภัย
ให้รดั กุมยิง่ ขึน้ อาทิ ตรวจจับทุกการเคลือ่ นไหวหน้าเลนส์กล้อง และจะส่งสัญญาณ
เตือนภัยมาทีส่ มาร์ทโฟน เมือ่ พบสิง่ ทีน่ า่ สงสัยภายในบ้าน และในอนาคต Nest Cam
ก�ำลังพัฒนาศักยภาพของกล้องให้สามารถเก็บข้อมูลในระบบ Cloud ได้อกี ด้วย
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.nest.com/ie/camera/meet-nest-cam
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SIGMO
Voice Translator
หมดปัญหากวนใจเรือ่ งการสือ่ สารระหว่างเดินทางอยู่
ต่างบ้านต่างเมืองทันที เมื่อคุณมีพจนานุกรมสุดล�้ำ
อย่าง SIGMO อยูใ่ นมือ เพียงแค่กดปุม่ และพูดสิง่ ทีค่ ณุ
อยากให้แปล จากนัน้ กดปุม่ อีกครัง้ เพือ่ ให้ SIGMO แปล
เป็นภาษาต่างประเทศทีต่ อ้ งการให้ฟงั ได้ทนั ที ซึง่ ตอนนี้
SIGMO มีภาษาให้เลือกได้ทงั้ หมด 25 ภาษา สามารถ
ประมวลผล Real-time และยังใช้งานแบบ Offline ได้ดว้ ย
ดีไซน์ขนาดพกพาสะดวก น�ำ้ หนักเบา เหมาะอย่างยิง่
ทีจ่ ะเป็นอาวุธใหม่คกู่ ายนักเดินทาง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.indiegogo.com/
projects/sigmo-talk-understand-in-more-than25-languages

Yale
SmartHome
Alarm
ชุ ด ร ะ บ บ รั ก ษ า
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ของบ้านส�ำหรับคน
ท�ำงานยุคดิจิตอลที่
ชอบท่องเทีย่ วห่างไกล
บ้ า นเป็ น เวลานาน
คุณสามารถจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
บ้านได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านการเซ็ตอัพสัญญาณกัน
ขโมยครบครันด้วยสมาร์ทโฟน เมื่อมีผู้บุกรุกบริเวณ
สวนหลังบ้านในขณะทีค่ ณุ ก�ำลังเพลิดเพลินกับสถานที่
ท่องเทีย่ วอยู่ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาทีส่ มาร์ทโฟน
และติ ด ต่ อ ฉุ ก เฉิ น ไปยั ง เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ คุ ณ ตั้ ง ไว้
คุณสามารถสร้างความประหลาดใจและประวิงเวลา
ผูบ้ กุ รุกด้วยการกดเปิดไฟ บริเวณบันไดบ้านผ่านสมาร์ท
โฟน เพียงเท่านี้ คุณก็จะท่องเทีย่ วช่วงวันหยุดปีใหม่ได้
อย่างสนุกและอุน่ ใจมากยิง่ ขึน้
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.yale.co.uk
/en/yale/couk/alarms/smarthome-alarm-range

อะไรที่ ท� ำ ไม่ ส� ำ เร็ จ เมื่ อ ปี ก ่ อ น จงลื ม มั น ไป
คุ ณ ต้ อ งเริ่ ม ต้ น วางแผนใหม่ จ ากศู น ย์ ไม่ มี
ประโยชน์ทจี่ ะเดินบนเส้นทางเดิม ๆ อย่าปล่อยให้
ความพ่ายแพ้และความผิดหวังจากปีก่อนมา
ท�ำให้คุณท้อแท้เป็นอันขาด

Don’t

Wait: อย่ารอให้ถงึ ปีใหม่แล้ว
ค่อยคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง ควรใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าในการ
เฝ้าสังเกตุตัวเองให้ครบทุกมิติ รวมทั้งทบทวน
ปัญหาทั้งหมดให้เข้าใจก่อนจะตั้งปณิธานสักข้อ
เพือ่ ทีห่ ลังปีใหม่ผา่ นไปแล้ว คุณจะกลายเป็นคน
ใหม่พร้อมสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ได้จริง ๆ

Make Only One Resolution:

เริม่ ต้นจากก้าวเล็ก ๆ ก่อน เช่น ปีนฉี้ นั จะลดน�ำ้ หนัก
ให้ได้ ผมจะเลิกบุหรี่เด็ดขาด เป็นต้น อยากให้
คุณลองตั้งปณิธานหรือขีดเส้นชัยให้เห็นชัด ๆ
สักเส้นหนึ่งก่อน เพื่อที่จะได้ทุ่มเทแรงกายแรง
ใจให้กับเป้าหมายข้อนั้นและคุณอาจท�ำส�ำเร็จ
ได้รวดเร็วกว่าที่คิดอีกด้วย

Break Your Goal, Step by Step:

ค่อยๆ บรรลุเป้าหมายทีละขัน้ มองความส�ำเร็จตามจริงและท�ำให้มนั เป็นไป
ได้ แต่ให้ตงั้ เป้าหมายแบบมีกำ� หนดเวลาชัดเจน วัดผลได้จริง เช่น วันนีฉ้ นั จะ
วิง่ รอบสวนสาธารณะ 10 กิโลเมตร หรือภายในเดือนนีฉ้ นั จะลดน�ำ้ หนักอย่าง
น้อย 3 กิโลกรัม โดยจะเลิกกินแป้งและเข้าฟิตเนสทุกวันตอนเย็น คุณอาจ
ให้รางวัลตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกครัง้ หลังจากทีท่ ำ� ตามเป้าหมายได้สำ� เร็จ

Don’t
Follow Other Paths:
ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงส�ำหรับตัวคุณ หากคนอื่น

อยากผอม ไม่จ�ำเป็นว่าคุณต้องผอมบ้างตามแฟชั่น
ในเมื่อสุขภาพที่ดีมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น กลับมา
วางแผนจัดการสุขภาพร่างกายเพื่อตัวคุณเองให้เต็มที่
ยอมฟังเสียงจากข้างในตัวคุณดูบ้าง และตั้งเป้าหมาย
ด้วยการวาดภาพที่อยากเห็นตัวเองเป็นในอนาคต

Tell Your Friends and Family:

เล่ า ให้ เ พื่ อ นหรื อ ครอบครั ว ฟั ง สิ ว ่ า คุ ณ อยาก
เปลี่ยนแปลงตัวเองและวางแผนดูแลสุขภาพ
อย่างไรบ้าง ตั้งปณิธานแบบรักตัวเองแบบนี้
รับรองว่าเพื่อนหรือครอบครัวของคุณจะต้องให้
ก�ำลังใจเพราะพวกเขาย่อมอยากเห็นคุณท�ำมัน
ให้ส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน

How to Plan Your
Happy-Healthy Resolution
พิชิตแผนการดูแลสุขภาพให้ ได้ผล 100%
หลายคนอาจก�ำลังเริม่ จดลิสต์ยาวเหยียดถึงสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ ก�ำหนดเป้าหมายสารพัดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองสูเ่ วอร์ชนั
ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงวางแผนเรื่องสุขภาพแบบครบเซ็ตตลอดทั้งปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง ทั้งลด(น�้ำหนัก) ละ(นิสัยที่คอย
ท�ำลายสุขภาพ) เลิก(วางมือจากบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกฮอลล์ ฯลฯ) พร้อมกับร่างเป็น New Year’s Resolution
ที่ส�ำเร็จบ้าง ไม่ส�ำเร็จบ้าง นอกจากแรงใจเต็มเปี่ยมและความมุ่งมั่นเกินร้อย ยังมีอีกหลายเคล็ดลับที่จะช่วยให้ทุกคน
ตั้งต้นปณิธานในการดูแลสุขภาพและสามารถน�ำไปปฏิบัติจนเห็นผลส�ำเร็จ
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สู่ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เรื่อง : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ลายเซ็นของ
ครัง้ หนึง่ ปาโปล ปิกสั โซ่ (Pablo Picasso) เคยสนทนากับมิตรสหายของเขา
เบือ้ งหน้าภาพเขียนทีเ่ ขาเพิง่ วาดมันเสร็จ เป็นภาพเขียนขนาดไม่ใหญ่นกั แต่
ภาพภายในนัน้ แลดูแทบไม่รเู้ รือ่ งเอาเลย ปิกสั โซ่ ถามมิตรสหายท่านนัน้ ว่า เขา
คิดว่าภาพนีม้ รี าคาเท่าใดกัน มิตรสหายท่านนัน้ ตอบว่ามันคงมีราคาสูงมาก
เพราะมันเป็นภาพวาดจากฝีมอื ของปิกสั โซ่ หากแต่ปกิ สั โซ่กลับตอบว่าภาพนี้
แทบไม่มีราคาเอาเลย แต่หากพรุ่งนี้ก่อนส่งภาพไปยังแกลเลอรี่ และเมื่อเขา
ลงลายเซ็นของตนเองลงบนภาพ มันจะมีราคาสูงมหาศาล

นั่นคืออิทธิพลของลายเซ็น
ส�ำหรับศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานลายเซ็นของพวกเขานั้น
หมายถึงอัตลักษณ์ หมายถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาเป็น หมายถึงสิง่ ทีพ่ วกเขา
แสดงออก หมายถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาสร้างสรรค์ขนึ้ มันไม่ใช่เรือ่ งง่ายใดเลย
ที่เราจะได้ครอบครองลายเซ็นของ ปาโปล ปิกัสโซ่ วินเซ้นต์
แวนโกห์ โยชิโมโต้ นาระ หรือ เออร์เนสต์ เฮมมิง่ เวย์ การเป็น
เจ้าเข้าเจ้าของลายเซ็นของผูค้ นเหล่านีห้ มายถึงการลงแรงเสาะหา 
พิสจู น์ทราบ หมายถึงการสิน้ เปลืองพลังงานและเงินทองมหาศาล
พวกเขาล้วนให้ลายเซ็นทีค่ ณุ ไม่อาจปฏิเสธได้
นอกเหนือจากศิลปินและผูส้ ร้างสรรค์งานแล้ว มีลายเซ็นของ
บุคคลอีกบ้างบางคนทีพ่ วกเราต้องการเช่นกัน แต่สาเหตุไม่ได้มา
จากการทีเ่ ราต้องการลายเซ็นของพวกเขา หากแต่เป็นเพราะว่าสิง่ ที่
เขาเซ็นลงไปนัน้ เป็นยอดปรารถนาของเราคือธนบัตร ธนบัตรเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่มใี ครปฏิเสธ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครไม่ปรารถนา แต่นา่ เสียดายว่า
น้อยครัง้ นักทีเ่ ราได้ครอบครองธนบัตรนัน้ แล้ว เราจะเพ่งพินจิ ดูลายเซ็น
บนธนบัตรนัน้ ด้วย
ผมจ�ำไม่ได้วา่ ได้ครอบครองลายเซ็นของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์
เป็นครั้งแรกเมื่อไร อาจเป็นในครั้งปิดเทอมใหญ่ตอนเจ็ดขวบ
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ทีอ่ าผูห้ ญิงคนหนึง่ ยืน่ ธนบัตรใบละห้าบาท (ซึง่ ยามนีผ้ มยังคิดถึงธนบัตร
ใบนัน้ ไม่รคู้ ลาย ธนบัตรขนาดเล็ก สีมว่ งอ่อนเหมาะมือ ซึง่ บัดนีถ้ กู แทนทีด่ ว้ ย
เหรียญมันวาวหนาหนัก ผมควรเก็บมันไว้แต่วนั นัน้ ผมแลกเป็นไอติมหลอด
สามแท่งก่อนจะเอาเหรียญทีเ่ หลือไปซือ้ ยางวงมาเป่าเล่นกับเพือ่ น) หรือเป็น
ตอนแปดขวบที่ยายมาเยี่ยมผมที่โรงเรียนยามกลางวันครั้งหนึ่งและมอบ
ธนบัตรราคายีส่ บิ บาทเป็นก�ำนัล ผมจ�ำไม่ได้แน่วา่ เป็นครัง้ ไหน แต่นา่ จะ
เป็นในสองครั้งนั้นแน่เพราะเป็นสองครั้งที่ผมก้มลงดูตัวหนังสือขยุกขยุย
บนธนบัตร และหนึง่ ในครัง้ นัน้ ผมจ�ำได้วา่ ผมอ่านตัวหนังสือขยุกขยุยนัน้
ว่า ป๋วย และเพราะการอ่านชือ่ ตรงนัน้ นัน่ เองทีท่ ำ� ให้ผมตอบข้อสอบปลายปี
ตอนประถมสามถูกว่าเรามีผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (ซึ่ง
ตอนนัน้ อีกเช่นกันทีผ่ มคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ คงเป็นธนาคาร
อะไรอีกสักแห่ง ไม่ตา่ งจากธนาคารอืน่ ๆ เพียงแต่มสี ำ� นักงานใหญ่อยูแ่ ถว
บางขุนพรหม ไม่ใช่สวนมะลิหรือสีลมเหมือนธนาคารอืน่ เท่านัน้ เอง)
เราไม่รวู้ า่ ธนบัตรใบแรกทีม่ ลี ายเซ็นของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ นัน้
ออกสูท่ อ้ งตลาดเมือ่ ใด (เรานีห่ มายถึงบุคคลทัว่ ไปอย่างเราๆ แต่สำ� หรับ
ผูด้ แู ลการพิมพ์ธนบัตรนัน้ โดยเฉพาะโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในนามของธนาคารชาติ หรือแบงก์ชาติยอ่ มรูแ้ น่ๆ) แต่เรา

ธนบัตรแบบ 11 น�ำออกใช้
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512
ซึง่ เป็นวันเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูว้ า 
่ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ หรือ ด็อกเตอร์ปว๋ ย หรือ อาจารย์ปว๋ ยของใคร
หลายคน เข้ารับต�ำแหน่งผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2502
และด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2514 เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งทีก่ นิ เวลา
นานถึงสิบสองปี และถือได้วา่ ท่านเป็นผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งยาวนานทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา
ช่วงเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งตอนนัน้ คาดคะเนว่าคงมีลายเซ็นของ
อาจารย์ป๋วยที่สถิตอยู่บนธนบัตรกระจัดกระจายอยู่ในท้องตลาด
ไม่ตำ�่ กว่าหมืน่ ล้านฉบับ (ถ้าค�ำนวณจากยอดพิมพ์ธนบัตร 2000 ล้าน
ฉบับต่อปีในปัจจุบนั เราคงคิดว่าอยูใ่ นหลักสองหมืน่ ล้านฉบับเป็นแน่
แต่ในความจริงยอดของธนบัตรคงน้อยกว่านัน้ เพราะประชากรไทยมี
จ�ำนวนน้อยกว่าปัจจุบนั แถมเศรษฐกิจยังมีขนาดเล็ก ในช่วงเวลานัน้
เราคงซือ้ ของด้วยเหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์และเหรียญบาท
มากกว่าช่วงนี)้ ช่วงเวลาสิบสองปีและจ�ำนวนธนบัตรมากมายขนาดนัน้
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ใครทีเ่ คยเกิดทันยุคอาจารย์ปว๋ ย เป็นผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทยล้วนเคยครอบครองลายเซ็นของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์
การเพ่งพินิจมองลายเซ็นของอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บน
ธนบัตรอีกครัง้ ในวันนี้ ให้ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างออกไปส�ำหรับผม แน่ละ
ผมไม่รบี เอาธนบัตรใบทีย่ งั หลงเหลือลายเซ็นของอาจารย์ปว๋ ยไปซือ้
ไอติมแจกเพือ่ นเหมือนเมือ่ ก่อน แม้ธนบัตรทีม่ ลี ายเซ็นของอาจารย์ปว๋ ย
จะยังใช้ได้ตามกฏหมาย แต่ราคาทีซ่ อื้ หาในฐานะของสะสมมากกว่า
ราคาบนหน้าธนบัตรที่ใช้ช�ำระหนี้ตามกฏหมายได้มากมายนัก
การเพ่งพินิจลายเซ็นของอาจารย์ป๋วย ในวันนี้ท�ำให้ผมรู้สึกถึง
ความเข้มแข็ง ทรนง และเป็นตัวของตัวเองอย่างยิง่ ของอาจารย์ปว๋ ย
ชือ่ และนามสกุลของท่านบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเชือ้ สายจีนอย่าง

ชัดแจ้ง (และยิง่ น่าตืน่ เต้นเมือ่ เราได้รวู้ า่ บิดาของท่านเป็นเพียงสามัญชน
ธรรมดาหาใช่คหบดีมงั่ คัง่ ใดเลย) ไม่มกี ารปิดบัง ไม่มกี ารปกปิด ชือ่ และ
นามสกุลของท่านทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงในช่วงเวลาสิบสองปี ในขณะทีล่ ายเซ็น
ของรัฐมนตรีคลังข้าง ๆ ลายเซ็นท่านเปลีย่ นแปลงไปรอบแล้วรอบเล่า 
แสดงให้เห็นถึงการด�ำรงนโยบายทีม่ นั่ คงของธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลาที่ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เซ็นลายเซ็นบนธนบัตร
ทีว่ า่ นี้ ท่านคงต้องผ่านการจัดสรรงบประมาณในช่วงสงครามเย็น ท่าน
คงต้องผ่านการจัดสรรงบประมาณและการควบคุมนโยบายการเงินใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเริ่มต้นและล้มลุก
คลุกคลาน ช่วงเวลาที่ อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ เซ็นลายเซ็นลงบน
ธนบัตรนี้ท่านคงต้องผ่านวิกฤติการขาดบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ
ผ่านการขึน้ ลงของราคาทองค�ำ
สิบสองปีอาจเป็นเวลาเพียงหนึ่งนักษัตรส�ำหรับโหรคนหนึ่ง แต่
ส�ำหรับผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย มันอาจนานนับศตวรรษเลย
ทีเดียว ความรู้สกึ ทีเ่ กิดขึ้นจากการพินิจมองลายเซ็นของท่านในวันนี้
บอกกับผมเช่นนี้ เราอาจรู้สึกว่าลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนัน้ เป็นเพียงหน้าที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเบือ้ งหลังลายเซ็น
ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแทบทุกคนหมายถึงภาระ
อันหนักอึง้ ทีบ่ อกต่อใครไม่ได้ ประกาศต่อใครไม่ได้ โดยเฉพาะส�ำหรับ
ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่ด�ำรงต�ำแหน่งยาวนานที่สุด
ถึงสิบสองปีทมี่ ชี อื่ ว่า - ป๋วย อึง๊ ภากรณ์

BOT MAGAZINE

59

ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย PUEY Open Library
What : ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาต
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งก�ำลังจะมาถึง
ในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิบูรณะชนบทแหกาล
เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัด
สร้าง ‘ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย –่งประ
PUE
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จ. ชั Y Open Library’ ภายในบริเวณของ
อเนกประสงค์ โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางยนาท เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่
กิจกรรมต่าง ๆ ในวันงานทั้งการเปิดห้องสมการในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 พร้อม
และกิจกรรมการปั่นจักรยานย้อนรอยเสรีไทยุด การตรวจสุขภาพฟรี คลินิกจักรยาน
When : พร้อมเปดิ ให้เข้าชมอย่างเปน็ ทางการ ร่วมกับทางจังหวัดชัยนาทอีกด้วย
Where : ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน ป๋วย อึง๊ ภาก ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ฝายนำ�้ ล้น ต.บา้ นก รณ์ มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทย
ล้วย อ.เมอื ง จ.ชยั นาท / สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056 411 220 และ 056 411
221 หรือ www.pueycentre.org

Interesting Fact : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Community Learning
Centre : Living Museum for Ajarn Puey)
จัดตั้งโดยมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนทีอ่ าจารย์ปว๋ ย ได้รว่ มก่อตัง้ ขึน้ กับเพือ่ น ๆ
เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจหลักในการ
สะท้อนความคิดและความพยายามของท่าน
ในการพั ฒ นาสั ง คมไทยสู ่ ค วามเป็ น สั ง คม
ที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้น นั่นคือ มีสมรรถภาพ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเมตตากรุณา

Bank of Thailand Twitter
What : ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวเศรษฐกิจการเงิน ไม่อยาก
เสียโอกาสร่วมงาน รับทุนการศึกษา หรือไม่อยากเป็นเหยื่อ
ทางการเงิน
ติดตาม Bank of Thailand Twitter อีกหนึ่งช่องทางในการ
รับข้อมูลข่าวเศรษฐกิจการเงิน สุนทรพจน์ กิจกรรม และความรู้
ทางการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย
Where : www.twitter.com/bankofthailand
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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ปณิธาน ธปท. ไม่เคยเปลีย่ น

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

