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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีหมุนไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มิติทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ เชื่ อ มโยงและแนบชิ ด กั น อย่ า งไร้ พ รมแดน
มากขึ้น แต่อีกมุมหนึ่ง กลับสร้างแรงเหวี่ยงให้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันทวี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ จึงนับเป็น
กลไกที่มีความส�ำคัญ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตท่ามกลางบริบทโลก
ทีย่ ากจะคาดเดา BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 6/2560 น�ำเสนอเรือ่ งราวภายใต้
Theme หลัก “ธนาคารกลางกับความร่วมมือระหว่างประเทศ”
หลังจากวิกฤติการเงินโลกในปี 2008 ประเทศต่าง ๆ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมมือกันประเมินและสอดส่องภาวะเศรษฐกิจ
ตลอดจนสร้างกลไกช่วยเหลือทางการเงินในภาวะวิกฤติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ ได้เพิ่มบทบาทเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศ โดย
ยกระดับการส่งเสริมความร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและ
ระดับโลก ซึง่ ปีนนี้ บั เป็นโอกาสส�ำคัญที่ ธปท. ได้รบั เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
SEACEN Governors’ Conference ครัง้ ที่ 53 พร้อมกับการประชุม Meeting of the SEACEN
Board of Governors ครัง้ ที่ 37 บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศมีความส�ำคัญอย่างไร
และมีประโยชน์อย่างไร ร่วมหาค�ำตอบจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. และ
คุณธีรตั ถ์ รัตนเสวี พิธกี รข่าวผูม้ ากความสามารถ ได้ในคอลัมน์ “Conversation with
the Governor”
ส�ำหรับคอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ได้รบั เกียรติอย่างสูงจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
คุณอานันท์ ปันยารชุน ผูไ้ ด้รบั การยกย่องในระดับนานาชาติ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านต่างประเทศอันทรงคุณค่า รวมถึงเปิดมุมมองและข้อคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศในโลกทีไ่ ม่เหมือนเดิม
ส่วนในคอลัมน์ “Cover Story” จะมาแนะน�ำศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ประตูบานใหม่ที่
จะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ ธปท. ได้ใกล้ชดิ กับประชาชนมากขึน้ เป็นเสมือนชุมชนทางการเงินทีจ่ ะ
บ่มเพาะและกระตุน้ พลังของการแบ่งปัน ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดประสบการณ์
การเรียนรูท้ างการเงินผ่านห้องนิทรรศการต่าง ๆ ณ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ทีจ่ ะเปิดต้อนรับ
ทุกท่านในต้นปี 2561
และในวาระครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนา ธปท. ในเดื อ นธั น วาคมนี้
พบกับคอลัมน์พิเศษ “75 ปี ธปท.” ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวที่เป็น
หมุดหมายส�ำคัญของการวางรากฐานและการด�ำเนินงานของธนาคารกลางแห่งนี้
2 ยุคสมัย ทั้งภาพความประทับใจในงานวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนา ธปท.
และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และเรื่องราวของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ว่าการ ธปท. พระองค์แรก ผู้วางหลักการ
ธนาคารกลาง และการด�ำเนินนโยบายเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีเ่ ป็นก�ำลังใจ
และให้ขอ้ เสนอแนะอันมีคณุ ค่าให้กบั กองบรรณาธิการด้วยดีเสมอมา ในวาระส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ 2561 ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จงดลบันดาลให้ผอู้ า่ นทุกท่านมีสขุ ภาพ
แข็งแรง ประสบความส�ำเร็จทุกประการตลอดปี และตลอดไป
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รู้จักพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นพระโอรสใน พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัย ผูท้ รง
ได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการธนาคารไทย”
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เสด็จไปทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาต่อ ณ กรุง
ปารีส ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในต�ำแหน่งเลขานุการกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ตามรอยพระบิดาที่ได้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงนี้มาก่อน และด้วยพระปรีชาสามารถจึงได้รับแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปี 2470
ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 28 ปี ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ที่มีอายุน้อยที่สุด ในเวลาต่อมา พระองค์ได้ทรงบริหารงานกรมส�ำคัญ
ต่าง ๆ ในกระทรวงการคลัง ในฐานะอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี
กรมสรรพสามิต และอธิบดีกรมศุลกากร

ผู้ว่าการพระองค์แรก กับการจัดท�ำกฎหมาย
ส�ำคัญ 3 ฉบับเพื่อวางรากฐานธนาคารกลาง
ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา รัฐบาลไทยจ�ำเป็นต้องรีบจัดตั้ง
ธนาคารกลางขึ้น เพื่อรักษาอ�ำนาจอธิปไตยทางการเงินของประเทศ
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยทรงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยขึน้ มาใช้ให้ทนั เวลา อีกทัง้ ยังทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
“ผู้ว่าการเป็นพระองค์แรก”

75 ปี ธปท.

“…ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2485 ในช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพา เพื่อรักษาอธิปไตยทางการเงิน
และดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานส�ำคัญในช่วงแรก คือ การผลิตธนบัตรออกใช้ให้เพียงพอในช่วงสงคราม และดูแลเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ด�ำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งในขณะนั้น เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงทั่วไป
ในการท�ำหน้าทีธ่ นาคารกลางของประเทศนับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมุง่ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มเี สถียรภาพ
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย
ตลอดช่วง 75 ปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยได้เติบโตในระดับที่น่าพอใจ ชีวิต
ความเป็นอยูข่ องคนไทยโดยรวมดีขนึ้ มาก ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยมีเสถียรภาพและมัน่ คง อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ระบบ
สถาบันการเงินเข้มแข็งพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่เงินส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับความ
ผันผวนของปัจจัยภายนอกประเทศ ประกอบกับการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความโปร่งใส ถือเป็นจุดแข็งที่ท�ำให้นักลงทุนและนานาประเทศ
เชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถด�ำเนินภารกิจได้ดีตลอด 75 ปี ก็เนื่องจากการสนับสนุนและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ งานที่สัมฤทธิ์ผลและยังประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เป็นผลจากการทุ่มเทของท่านอดีตผู้ว่าการทุก ๆ ท่าน อดีต
คณะกรรมการ อดีตผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่มุ่งมั่นท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการที่ถูกต้องเป็น
ที่ตั้ง จนท�ำให้ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากประชาชน ในวาระที่เราได้มาประชุมกันในคราวนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันระลึกถึงเกียรติคุณ
ความเสียสละ และคุณงามความดีของท่านเหล่านี้ด้วย
ในวาระครบรอบ 75 ปีของการสถาปนา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น โดยอาคารที่ตั้งของศูนย์การ
เรียนรู้นี้มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยแต่เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย
และยังเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ณ อาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2512  
อาคารแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมที่จะท�ำหน้าที่ใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเงินของไทย ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุดพระองค์เจ้า
วิวัฒนไชย ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากทั่วโลก และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ และการด�ำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
ธนาคารกลางอีกด้วย
การเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ ซึ่งนิสิต
นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนจะได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจ นิสัยการเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ�ำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่...”
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
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75 ปี ธปท.

ในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย และการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้
BOT พระสยาม MAGAZINE ขอน�ำเสนอค�ำกล่าวรายงานบางส่วนของผู้ว่าการ ธปท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
โอกาสให้ BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ร่วมระลึกพระเกียรติคุณ
ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ร่วมผลักดันการก่อตั้ง
“ธนาคารแห่งประเทศไทย” และด�ำรงต�ำแหน่ง “ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย” พระองค์แรก ที่ส�ำคัญ บนเส้นทางการเป็นผู้ว่าการใน
ภาวะสงครามทีต่ อ้ งต่อสูเ้ พือ่ รักษาอธิปไตยทางการเงินของประเทศ และ
กอบกู้เศรษฐกิจภายหลังจากสงคราม รวมถึง การตัดสินใจที่สะท้อน
“จิตวิญญาณ” ของการเป็น “นายธนาคารกลาง” จนเป็นที่ประจักษ์
ประสบการณ์ทเี่ ข้มข้นเหล่านี้ ย่อมเป็นอีกหนึง่ “ความภูมใิ จของแผ่นดิน”
ที่สมควรเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง

ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ ต ้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การ
หลังการก่อตั้งขึ้นคือ การจัดหาธนบัตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในช่วงสงคราม และดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ขณะนั้นประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์การเงินไทย พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยได้ทรงอธิบายว่า มี 3
สาเหตุส�ำคัญดังปรากฏในบันทึกว่า
“เหตุที่กระท�ำให้ค่าของเงินไม่เป็นเสถียรภาพนั้นมีอยู่ 3 ประการ
เรียงตามล�ำดับแห่งความส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้ คือ (1) การใช้จ่ายของ
ทหารญีป่ นุ่ (2) รัฐบาลจ่ายเงินเกินกว่ารายได้ และ (3) อัตราแลกเปลีย่ น
บาทกับเยน”  

75 ปี ธปท.
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บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ร่าง พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2485 ที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ทรงเป็นผู้ร่างด้วยพระองค์เอง

ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทคี่ นไทยในขณะนัน้ ยังไม่คนุ้ เคย ค�ำว่า “เงินเฟ้อ”
ปรากฏครัง้ แรกในรายงานประจ�ำปีของธนาคารแห่งประเทศไทยเมือ่ ปี 2487
โดยใช้เรียกสถานการณ์ที่ “ปริมาณแห่งเงินเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งของที่จะซื้อ
มิได้เพิ่มมากขึ้นตามส่วน ราคาสิ่งของก็จะต้องแพงขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง
ค่าแห่งเงินตราจะเสื่อมลง” ภายในระยะเวลาเพียงสองปี (ปลายปี 2485
จนถึงปลายปี 2487) อัตราเงินเฟ้อที่ส�ำรวจในเขตกรุงเทพฯ โดยกระทรวง
พาณิชย์ (ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2488) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 216

พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ทรงมีความแตกฉานทางด้านภาษา และมี
วาทศิลป์ในการเจรจา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยมีเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศไม่มาก แต่มภี าระต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั ประเทศ
ที่เป็นผู้ชนะสงคราม พระองค์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทูตไป
เจรจา จนสามารถลดหย่อนค่าเสียหายได้เป็นผลส�ำเร็จ
นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีวสิ ยั ทัศน์ทยี่ าวไกล ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวคือ หลังสงครามโลกเป็น
ช่วงที่มีการวางระบบการเงินโลกใหม่ มีการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) พระองค์ทรงใช้ความ
พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก IMF และธนาคารโลก
ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง ช่วงนั้นมีประเทศก�ำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้
เข้าไปมีบทบาท และบทบาทของพระองค์ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้ง
ในสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พระองค์
ทรงผลักดันจนประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ธนาคารโลกยินดีให้เงินกู้เพื่อมาพัฒนาประเทศในช่วงที่ประเทศไทย
ขาดแคลนเงินส�ำรองระหว่างประเทศ

ก�ำเนิดจิตวิญญาณธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาทีท่ ำ� หน้าทีผ่ วู้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย พระองค์
ทรงงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ทรงแสดงให้เห็นถึง
หลักการท�ำงานของธนาคารกลางที่จ�ำเป็นต้องมี “ความอิสระในการ
ด�ำเนินนโยบาย” ในหลายวาระ กล่าวคือ เมือ่ ครัง้ พระองค์ทรงมีความเห็น
แตกต่างจากรัฐบาลในเรือ่ ง “กฎหมายควบคุมเครดิต” ได้ทรงท�ำบันทึกแสดง
ข้ อ สั ง เกตไว้ อ ย่ า งชั ด เจนถึ ง จุ ด ยื น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยว่ า

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (ขวา) ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทย
ในกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ร่ ว มประจ� ำ ปี
สภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2497

การควบคุมเครดิตที่ไม่เข้มงวดอาจน�ำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อ และเมื่อ
มีความเห็นแย้งกับรัฐบาลในเรื่อง “วิธีการขายทองค�ำ” เพื่อดึงเงิน
ออกจากระบบในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ พระองค์ทรงลาออกเพื่อแสดง
จุดยืนของธนาคารกลาง
การลาออกของพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ได้รับความสนใจอย่าง
มากจากสื่อต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากบทความตอนหนึ่งของจดหมาย
ถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “สแตนดาร์ด” ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2489
ของผู้ใช้นาม “A Foreign Reader” ว่า  
“... The news that Prince Viwat has resigned his appointment
as Governor of Bank of Siam is bound to arouse considerable
interest in banking circles. Prince Viwat has steered the baht
through many difficult years, and is perhaps the only Siamese
banking authority with an international reputation. ...”
และนี่คือปฐมบทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ท่านผู้ว่าการพระองค์แรก ได้สร้างจิตส�ำนึก
ของการท�ำหน้าที่ “นายธนาคารของชาติ” ที่พร้อมเสียสละผลประโยชน์
ส่วนตัวเพือ่ ดูแลผลประโยชน์ของประเทศอย่างไม่หวัน่ ไหว เป็นหลักการ
ที่สืบสานหล่อหลอมจนเป็น “จิตวิญญาณ” ของพนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทยทุกยุคทุกสมัย
ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
โทรศัพท์ 0-2356-7766 หรือ www.botlc.or.th

75 ปี ธปท.

ภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย กับการ
รักษาเสถียรภาพระบบการเงินในภาวะสงคราม

พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยทรงกล่าวถึงภัยอันตรายจากภาวะเงินเฟ้อ
สูง (Hyperinflation) โดยยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีปี 2466 ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และทรงเห็นว่า ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบถึง
ประชาชนจ�ำนวนมากยิ่งกว่าภัยธรรมชาติต่าง ๆ พระองค์จึงพยายาม
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มพละก�ำลังโดยการแก้ปัญหาของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีหลายวิธีด้วยกัน แต่สามารถกล่าวสรุปได้เป็นหลักการแห่ง
การป้องกันภาวะเงินเฟ้อไว้ 2 ประการ คือ
“(1) ต้องดึงเงินออกจากมือประชาชนมาเข้าคลัง (2) ควบคุมการ
ให้เครดิต มิให้เกินกว่าที่จ�ำเป็นจริง ๆ โดยปฏิบัติตามหลัก 2 ประการนี้
อ�ำนาจการซื้อที่อยู่ในมือประชาชนจะลดน้อยลง ระดับราคาสินค้าทั่วไปก็
จะพุ่งขึ้นรวดเร็วมิได้ เมื่อได้ดึงเงินมาเข้าคลังได้แล้วธนบัตรออกใช้จะไม่
เพิ่มขึ้นมากและรวดเร็ว อาการแห่งโรคเงินเฟ้อก็จะไม่รุนแรง”
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แม้ว่าพระองค์จะทรงส�ำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แต่ทรง
โปรดการอ่านหนังสือและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ จึงท�ำให้พระองค์ทรงสามารถ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำเร็จภายในระยะเวลา
อันสั้น โดยทรงศึกษากฎหมายการตั้งธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
และทรงน�ำหลักการต่าง ๆ มาปรับใช้กับกรณีของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสมในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ในวันที่ 28 เมษายน 2485 หลังจากนั้น
ไม่นาน จึงมีพิธีเปิดธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่
10 ธันวาคม 2485
เมื่อจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นแล้ว พระองค์ยังได้ทรงผลักดันให้เกิด
กฎหมายที่ส�ำคัญอีก 2 ฉบับ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการด�ำเนินงานของ
ธนาคารกลาง กล่าวคือ
ในปี 2485 ทรงผลั ก ดั น ให้ มี ก ารออก พ.ร.บ. ควบคุ ม การ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการเข้าออก
ของเงินตราต่างประเทศ ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate) ในขณะนั้น โดยควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศ
ในกิจการที่จ�ำเป็น ป้องกันการส่งเงินทุนออกนอกประเทศ และรักษา
ค่าเงินบาทภายนอกประเทศให้มั่นคง และต่อมา
ในปี 2486 ทรงเสนอให้รัฐบาลออก พ.ร.ก. ควบคุมเครดิตในภาวะ
คับขัน พ.ศ. 2486 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินอื่นที่ให้กู้ยืมต้องถือพันธบัตรรัฐบาลเป็นสัดส่วนกับ
เงินฝากในอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นการให้อ�ำนาจธนาคารกลางในการ
ควบคุมปริมาณเงินภายในประเทศ
การผลักดันกฎหมายทัง้ 3 ฉบับของพระองค์ นับเป็นการวางรากฐาน
การธนาคารกลางของไทย

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. (ด้านขวา) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ของ ธปท. (ด้านซ้าย)
ถ่ายจากอีกฝั่งของแม่น�้ำเจ้าพระยา เวลาพลบค�่ำ บริเวณใต้สะพานพระราม 8
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เรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

Bank of Thailand Learning Center
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจการเงินของไทย

ในวาระครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย” (Bank of Thailand Learning Center) จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น โดยการปรับปรุงกลุ่มอาคารและพื้นที่
ของโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม ซึง่ แนวคิดหลักคือ การเป็นแหล่งข้อมูลทีเ่ ปิดกว้าง เข้าถึงได้งา่ ยส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป รวมถึง
นักวิชาการและพนักงาน ธปท. ในการศึกษาค้นคว้าด้านเศรษฐกิจการเงินและการธนาคาร BOT พระสยาม
MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ ธปท. หนึ่งใน
หัวเรือใหญ่ของโครงการนี้ มาเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ประตูบานใหม่ทพ
ี่ ร้อมจะเปิดมิตใิ หม่
การเรียนรู้เศรษฐกิจการเงินไทย

มีอะไรในศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
ที่จะช่วยจุดประกายให้อยากเรียนรู้
และสร้างแรงบันดาลใจ?

ประชาชน และ ธปท. จะได้อะไรที่ดี ๆ
จากศูนย์การเรียนรู้ ธปท.?
คุณนวพร : เราอยู่ในยุคของเศรษฐกิจแบ่งปัน หรือ Sharing

Economy สิง่ ส�ำคัญคือ การแชร์และแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิด
ความเห็น เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อน
โดย Idea แบบ Real Time และไร้พรมแดนนัน้ การเรียนรูเ้ ป็นการ
เดินทางที่ไม่สิ้นสุด ศูนย์การเรียนรู้นี้จึงถูกตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็น
พื้นที่จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจของการเรียนรู้
ค�ำถามต่อมาคือ แล้วแรงบันดาลใจมาจากทีไ่ หนได้บา้ ง เราคิดว่า
ความประทับใจของประชาชนที่จะได้รับเมื่อมาศูนย์การเรียนรู้
แห่งนี้เป็นพลังที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจมาจากความประทับใจต่อผู้น�ำทาง
ความคิด เพื่อน หรือ Peers ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ หรืออาจเป็น
ความประทับใจจากการสัมผัสประสบการณ์ของผู้น�ำและผู้คนใน
อดีต ทัง้ ความส�ำเร็จและความท้าทายของพวกเขา ผ่านการเดินทาง
ย้อนเวลากับ Storytelling ของเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ของวิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเรื่องราวของ ธปท. เองก็
เป็นบทที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์นี้ ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จึง
มุ่งให้เป็น Living Learning-hub ที่หวังให้มีชีวิตจิตใจ มีพลังของ
การแสวงหาความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน บทบาท
หน้าที่ของ ธปท. ทั้งในด้านนโยบายการเงิน ระบบการเงิน สถาบัน
การเงิน ระบบการช�ำระเงิน การบริหารจัดการธนบัตร การพัฒนา
ระบบการเงินเพือ่ เป็นโครงสร้างส�ำคัญทีร่ องรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ด้านการออกแบบ ไม่ใช่เฉพาะด้านเทคโนโลยี ขณะที่ธุรกิจการเงิน
การธนาคารในยุค FinTech จะมีผู้น�ำรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานด้าน IT หรือ
Data Analytic
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ทีเ่ น้นเป้าหมายสร้างความรูด้ า้ น
เศรษฐกิจการเงิน จึงไม่ได้จำ� กัดมิติ หรือแขนงความรูท้ เี่ ศรษฐศาสตร์
หรือการเงินเท่านั้น แต่เปิดกว้างไปสู่มิติอื่นที่หลากหลาย ที่ล้วน
เชื่อมโยงกัน และสอดรับกับแนวทางการท�ำงานแบบทีมที่มีสมาชิกที่
หลากหลาย อาทิ IT, Computer Science, คณิตศาสตร์ การบริหาร
ความเสีย่ ง การบริหารองค์กร กฎหมาย รวมทัง้ ด้านทีเ่ กีย่ วโยงกับงาน
ส�ำคัญของ ธปท. อีกงานหนึ่งคือ การพิมพ์และบริหารจัดการธนบัตร
เช่น แขนงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ รวมถึง
ศิลปศาสตร์ ซึง่ เราอาจไม่ได้นกึ ถึงความเชือ่ มโยงในส่วนนี้ แต่ความจริง
แล้วเราเห็นกันอยู่ทุกวันในความสวยงามของธนบัตรไทย ซึ่งยังเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นไทยอีกด้วย
นอกจากการเรียนรูด้ า้ นวิชาการแล้ว ยังมีเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ประชาชน
และเป็นเรื่องส�ำคัญ คือ เรื่องการสร้างความรู้ทางการเงิน โดยจะมี
นิทรรศการถาวรเรือ่ งความรูท้ างการเงิน ซึง่ จะเน้นให้เกิดความเข้าใจ
และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี มีการออม การวางแผนการเงิน และ
การบริหารความเสีย่ งทีด่ ี ตลอดจนสร้างภูมคิ มุ้ กันป้องกันภัยทางการ
เงิน ทัง้ จากการถูกหลอกลวงหรือภัยทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ในโลก
ไฮเทค

เรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน เชื่อมต่อถึงอนาคตใน
พิพิธภัณฑ์ ธปท.
คุณนวพร : เรือ่ งราวในพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. จะเป็นความซาบซึ้ง

ประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกระจกที่สะท้อนเหตุการณ์
ในอดีตที่ยังมีบริบทที่ร่วมสมัย (Contemporary Relevance) เรา
แต่ละคนมีความหลากหลาย ดังนัน้ ในศูนย์การเรียนรูน้ จี้ งึ มีเส้นทาง
การเรียนรู้ หรือ Journey ที่หลากหลายในพิพิธภัณฑ์ ธปท. ซึ่งอยู่
ในบริเวณห้องมั่นคงเดิมในชั้นใต้ดิน เป็นเขตหวงห้ามที่ไม่เปิดให้
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คุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ ธปท.

คุณนวพร : กิจกรรมการแชร์ความคิดจะเป็นแรงบันดาลใจ
ที่ส�ำคัญ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. จะเป็น Hub ที่ท�ำให้กลุ่มคน
ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
นักวิจัย ชาว ธปท. ผู้ก�ำหนดนโยบาย และผู้น�ำทางความคิด ได้โคจร
มาพบกัน แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็นซึ่งกัน
และกันในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน ดังนั้น สิ่งที่ดี ๆ ในศูนย์
การเรียนรู้นี้ จะไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่อยู่ในต�ำรา แต่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ เสวนา TED Talk จึงมีการ
ออกแบบให้รองรับกิจกรรมในหลายรูปแบบ มี Co-working Space
ทีเ่ ราเรียกว่า Idea Box มี Auditorium มีหอ้ งประชุมสัมมนา กิจกรรม
เหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ของห้องสมุดวิวัฒนไชย ซึ่งเป็นห้องสมุดที่
ทันสมัย เน้นการเรียนรู้แนวกิจกรรมและ Interactive มีสื่อที่ทันสมัย
มีการเชือ่ มโยง Online กับห้องสมุดชัน้ น�ำของโลก อาทิ มหาวิทยาลัย
Top Ten และอื่น ๆ อีก 7,000 แห่ง
เมื่อมีการจุดประกาย ก็จะ Inspire ให้เราอยากเรียนรู้ และเกิด
นวัตกรรม ความรู้เป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ความคิดสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิด
ของความรูใ้ หม่ ๆ ดังค�ำพูดของ Albert Einstein ทีว่ า่ “Imagination
is more important than knowledge. For knowledge is limited
to all we now know and understand, while imagination
embraces the entire world, and all there ever will be to
know and understand.” สัจจะของค�ำพูดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์
ไม่ถูกจ�ำกัดโดยขอบเขตหรือบริบทเดิม ๆ นี้ ยิ่งเห็นได้ชัดในโลกที่
เปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ผลงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จในวันนีต้ อ้ งอาศัยมิติ
ทางความคิดและความรูจ้ ากหลายแขนงมาผสมผสานกัน เช่น ในธุรกิจ
Online Platform หรือ Social Media ที่ประสบความส�ำเร็จนั้น เรา
มักจะแปลกใจที่มีผู้น�ำที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หรือ

คนภายนอกเข้าไปได้ เพราะในอดีตเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาสมบัติ
ของชาติ คือ เงินตรา และในวันนี้ แม้เป็นพื้นที่เปิด แต่ก็ยังอนุรักษ์
สมบัติที่มีค่ายิ่ง คือ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและความภาคภูมิใจ
ของเรา มีเรื่องราว หรือโซนที่ไม่ควรพลาดมากมาย แต่จะขอ
ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังสัก 2 ส่วน
ส่วนแรก คือ การเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ไทย เป็น Storytelling ที่ครอบคลุมยุคก่อนรัฐไทย ยุคสุโขทัย
อยุธยา รัตนโกสินทร์ ซึ่งท�ำให้เห็นความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับวิวัฒนาการของสังคมและการปกครอง ความเป็นอยู่ของผู้คน
รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก จากเรือ่ ง
ที่เล่านั้นจะท�ำให้เราเข้าใจถึงความท้าทาย พระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริยซ์ งึ่ ทรงเป็นผูน้ ำ� ประเทศ และความเก่งของคนไทยที่
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจมาได้อย่างเท่าทันโลก เราเป็นประเทศเปิด
คือ เปิดรับความรู้ การค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการแข่งขัน
จึงท�ำให้เราเท่าทันและเท่าเทียมโลกภายนอก เห็นได้จากการค้า
การลงทุนที่มีกับประเทศต่าง ๆ รอบบ้าน จนถึงอินเดีย เปอร์เซีย
ตะวันออกกลาง และจีนในยุคสุโขทัย ตลอดจนทวีปยุโรป ญี่ปุ่น
และทวีปอเมริกาเหนือ ในยุคอยุธยา และต้นรัตนโกสินทร์
มีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เช่น การค้ากับนานาประเทศทัง้ ตะวันตกและ
ตะวันออกตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท�ำให้เศรษฐกิจไทย
เชื่ อ มเข้ า กั บ กระแสเศรษฐกิ จ โลก ก่ อ นที่ จ ะมี ค� ำ ศั พ ท์ เช่ น
โลกาภิวฒั น์ และเรายังมีบนั ทึกอัตราแลกเปลีย่ นจริงในยุคนัน้ ให้ดดู ว้ ย
การค้าขายกับต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนทีข่ ยายตัวมากในสมัย
รัชกาลที่ 3 ซึ่งอาจเทียบได้กับบริบทของกระแส “The Belt and
Road” ของจีนในปัจจุบัน การที่รัชกาลที่ 3 ท่านทรงมีวิสัยทัศน์
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีการสะสมเงินตราต่างประเทศที่ได้
มาจากการเกินดุลการค้ามาเก็บไว้เป็นเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ที่
รู้จักกันว่า “เงินถุงแดง” ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ไม่ได้มีการน�ำออก
มาใช้ แต่ยังส�ำรองไว้ ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ปะทะกับฝรั่งเศส
ในช่วง ร.ศ. 112 และถูกขู่จะยึดดินแดนบางส่วน ก็สามารถน�ำ
เงินส�ำรองมาใช้ต่อรองไม่ให้ต่างชาติใช้ก�ำลังยึดครองดินแดน
การปฏิรูปการบริหารประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะการศึกษาทีเ่ ปิดกว้างให้ประชาชน
มากขึน้ เปิดให้ประชาชนเข้ารับราชการ การลงทุนในระบบคมนาคม
ซึ่งมาพร้อมกับการวางระบบการเงินการคลังที่มั่นคงขึ้นมารองรับ
การบริหารทรัพยากรในรัชสมัยต่อ ๆ มา เป็นเรือ่ งราวทีโ่ ดยแก่นแล้ว
ก็ไม่ต่างจากความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปเพื่อก้าวข้าม
Middle Income Trap ในวันนี้ นอกจากนั้น ในช่วงเศรษฐกิจโลก
ตกต�่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือ Great Depression กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่สะดุดลงก็กระทบฐานะ
การเงินและการคลัง เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นในประเทศเช่นกัน
แม้การเป็นประเทศเปิดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมาก

แต่ก็มีความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
ตามมา ไม่ต่างจากทุกวันนี้ที่เราต้องค�ำนึงถึง Geopolitical Risk
แต่ประวัติศาสตร์ของเราก็แสดงถึงความแข็งแกร่งและสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี เป็นปึกแผ่น สามารถรักษา
อธิปไตยทางเศรษฐกิจการเงินไว้ได้ในยุคสมัยทีท่ า้ ทาย ไม่วา่ จะเป็น
ยุคที่ประเทศมหาอ�ำนาจทางตะวันตกขยายอ�ำนาจล่าอาณานิคม
และยึดครองทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศ
และต้องการกุมอ�ำนาจและอิทธิพลด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในบรรดา
ข้อเรียกร้องนัน้ รวมถึงการตัง้ ธนาคารกลางทีบ่ ริหารโดยชาวต่างชาติ
ดังนั้น การจัดตั้งส�ำนักงานธนาคารชาติไทย และต่อมาเป็น ธปท.
ขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้วจึงเป็นการวางเสาหลักความมั่นคงที่ส�ำคัญยิ่ง
ของประเทศ
ส่วนที่สอง คือ เรื่องราวของการก่อตั้ง ธปท. และประวัติของ
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งเป็นผู้วางหลักการของธนาคารกลาง
ของเรา และการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ จึงถือได้วา่
ท่านทรงเป็น Founding Father ของระบบการเงินของประเทศ ซึ่ง
ความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในยุคนั้นคงต้องเรียกว่าหนักหนา
และผลงานที่ยั่งยืนมาถึงวันนี้เป็นเสมือนเสียงสะท้อน หรือ Echo
จากอดีตที่ส่งต่อมาถึงพวกเราชาว ธปท. และเป็นเครื่องเตือนใจ
และสร้างความมุ่งมั่นสืบต่อไป
เราลองมาล� ำ ดั บ เหตุ ก ารณ์ กั น โดยเริ่ ม จาก The Great
Depression ในปี 2472 และอังกฤษออกจากระบบมาตรฐาน
ทองค�ำ ส่งผลให้ระบบการเงินโลก และระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินบาทมาถึงทางสองแพร่งว่า จะผูกค่าเงินไว้กับเงินปอนด์
หรือทองค�ำ ซึ่งก็เป็นโจทย์เรื่องกรอบนโยบายการเงินและระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน (Monetary & Exchange Rate Regime)
ต่อมา ปี 2475 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ในปี 2478 สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดขึน้
ในยุโรปก่อน ประเทศไทยเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น โดยในปี 2480
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ขยายมาสู่เอเชีย และปี 2484 กองทัพญี่ปุ่น
เข้าโจมตีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญีป่ นุ่ จึงได้มกี ารเคลือ่ นย้ายกองทัพ
เข้ามาในประเทศ และพยายามกุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเพือ่ จะโอนย้าย
ทรัพยากรของไทยไปสนับสนุนกองทัพของตน และเรียกร้องให้มีการ
จัดตั้งธนาคารกลางขึ้นภายใต้การบริหารงานของชาวญี่ปุ่น
เพือ่ รักษาอ�ำนาจอธิปไตยทางระบบการเงินของประเทศ รัฐบาลได้
มอบหมายให้พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยจัดตั้งธนาคารกลางที่บริหารโดย
คนไทยอย่างรวดเร็ว โดยพระองค์ทรงศึกษาหลักการส�ำคัญ (Central
Bank Principles) ของหลากหลายประเทศ ทัง้ อังกฤษ ประเทศในยุโรป
ตะวันตก แม้กระทั่งยุโรปตะวันออก จนกระทั่งเกิด พ.ร.บ. ธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยใช้เวลาเพียง 63 วัน
สิ่งที่น่าทึ่งคือ วิสัยทัศน์ของพระองค์ เพราะหลักการส�ำคัญ ๆ
ที่พระองค์ทรงวางไว้ยังคงยืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยทรงก�ำหนดให้
“ธนาคารกลางมีหน้าที่จัดระเบียบการเงินตราและควบคุมเครดิต
ทั้งที่เป็นธนาคารของรัฐ และธนาคารของธนาคารอื่นทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์ในอันจะน�ำมาซึ่งความมั่นคงในการเงินของประเทศ”
หลักการส�ำคัญอื่น ๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้เมื่อ 75 ปีที่แล้ว ยังรวมถึง
เรื่องขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Role and
Responsibility) หลั ก การด้ า นธรรมาภิ บ าล (Central Bank
Governance) ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาล ซึ่งคือหลัก
ของ Central Bank Independence ตลอดจนการก�ำกับดูแล
โดยคณะกรรมการ ธปท. การออกธนบัตร การให้ธนาคารพาณิชย์
วางเงินสดส�ำรองที่ ธปท. หรือ Reserve Requirement ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
การด�ำเนินนโยบายการเงิน ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ สิ่งที่น่าทึ่งและน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือ พระองค์
ทรงเป็นบุคคลตัวอย่าง หรือ Role Model ทีท่ รงแสดงถึง Core Value

การจัดสรรค์พื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

ที่มีความร่วมสมัยและเป็นปัจจุบันในด้านความรู้ลึกรู้จริง พระองค์
ทรงเข้าใจถึงแก่นของหน้าที่และผลที่หวัง (Intended Outcome)
คือเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยทรงวางระบบที่จะสามารถดูแล
ปริมาณเงินและท�ำนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
เครื่องมือนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ที่เรายัง
สามารถใช้ได้จนถึงวันนี้
ในยุคนั้น ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange
Rate System) ท่านทรงวางระบบและร่างกฎหมายที่ท�ำให้ควบคุม
ปริมาณเงินได้ในทุกด้าน ทั้งฐานเงิน หรือ Monetary Base จาก
ปริมาณธนบัตร ตลอดจนทรงตระหนักถึงความเชื่อมโยงของอุปทาน
ของเงินในประเทศและในต่างประเทศผ่านการเคลือ่ นย้ายของเงินทุน
ระหว่างประเทศ โดยทรงออก พ.ร.บ. ควบคุมการปริวรรตเงินตรา

และควบคุมปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ผ่านการควบคุมการ
สร้างเครดิตของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยก�ำหนดเงินสดส�ำรอง
ของธนาคารพาณิชย์ที่ ธปท. โดยการออกกฎหมายก�ำกับดูแล
ธนาคารพาณิชย์และการควบคุมเครดิต ซึง่ ก็มคี วามท้าทายมาก เช่น
สภาผู้แทนไม่ผ่าน พ.ร.ก. ควบคุมเครดิต ในปี 2486 ซึ่งพระองค์
ก็ได้มหี นังสือชีแ้ จงเหตุผล และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการควบคุม
เงินเฟ้อ การออกนโยบายและกฎหมายนั้น ทรงศึกษาท�ำการบ้าน
มาอย่างลึกและเข้ม ทรงเข้าใจกลไกของระบบการเงิน เข้าใจ
และบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แบบมืออาชีพ
และมีมุมมองที่กว้าง โดยไม่ลืมว่า Stakeholders ที่ส�ำคัญที่สุด
คือ ประชาชน
ปณิธานและจิตวิญญาณของ ธปท. ได้สืบทอดกันมาอย่าง
เข้มแข็ง และหากได้ไปชมห้องนิทรรศการบทบาทหน้าที่ ธปท. ที่
เราได้บันทึกบทสัมภาษณ์ ท่านผู้ว่าการในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
และของพนักงานก็จะเห็นว่า Core Value เหล่านี้ยังเป็นเสาหลัก
ที่ท�ำให้ท่านผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสืบสานหน้าที่
มาได้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย

ความประทับใจส่วนตัว
ทีม่ ตี อ่ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
คุณนวพร : โดยส่วนตัวแล้วมีความประทับใจและภูมิใจที่

ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ธปท. ที่พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยทรง
ก่อตั้งขึ้นมา และอยากชวนชาว ธปท. มาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้
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นักเรียนจากโครงการ BOT Challenge & Experience เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ธปท.
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อยากให้ทงิ้ ท้ายถึงศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
ทีจ่ ะเป็นประตูตอ้ นรับบานใหม่ของ ธปท.
คุณนวพร : ในศูนย์การเรียนรู้ ธปท. มี Journey มากมาย อยาก

ชวนพวกเรามาร่วมกันเดินทางตาม Journey ต่าง ๆ แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. จะเป็นการเปิดประตูบา้ นต้อนรับผูค้ นทีอ่ ยากรูจ้ กั
เรา การทีช่ าว ธปท. จะมาร่วมต้อนรับ มาพบปะ มาเล่าบทบาทหน้าที่
ของเรา และมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นส่วนส�ำคัญที่สุด
ของ Journey ของการยื่นมือและเปิดใจ และคือการสืบสานถ่ายทอด
จิตวิญญาณของความเป็นชาว ธปท.
ผนังของศูนย์การเรียนรู้ยังมีพื้นที่รอบันทึกเรื่องราวและ Journey
ต่อ ๆ ไปข้างหน้า ส�ำหรับท่านแล้ว Journey ของท่านจะเป็นอย่างไร
ในรัว้ วังบางขุนพรหม และท่านจะมีสว่ นร่วม และทิง้ เสียง Echo อะไรไว้
เพือ่ สืบสานปณิธานของเรา
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2356-7766 หรือ www.botlc.or.th

The New Chapter
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจส� ำ หรั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ธปท. ก็ คื อ
สถาปัตยกรรมและแนวคิดเบื้องหลังการปรับปรุงโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ธปท. BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติ
จาก รศ. ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาการ
จัดท�ำข้อก�ำหนดงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร ก. และผังบริเวณ
ด้านโรงพิมพ์ธนบัตร ธปท. จะมาบอกเล่าถึงมุมมองในด้านสถาปัตยกรรม
และแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมให้
ตอบโจทย์การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

จุดเด่นด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารโรงพิมพ์
ธนบัตรเดิมคืออะไร และความยากง่ายในการปรับเปลีย่ น
หน้าทีข่ องตัวอาคารให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ?
รศ. ดร.ต้นข้าว : อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมนั้น เริ่มสร้างประมาณ
ปี 2506 แล้วเสร็จประมาณปี 2512 ออกแบบโดยส�ำนักงานสถาปนิก
หม่อมหลวงสันธยา อิศรเสนา ซึ่งเป็นตัวอย่างอาคารในยุคโมเดิร์นใน
ประเทศไทย ที่มีความโดดเด่น ทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอย คุณลักษณะ
ของพืน้ ทีภ่ ายใน ระบบทางสัญจรภายใน ระบบโครงสร้าง และรูปลักษณ์
ภายนอกของอาคาร
อาคารโรงพิมพ์ธนบัตร ด้วยความที่เป็นอาคารที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
การใช้สอยที่เฉพาะเจาะจง จึงเป็นอาคารที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง Function, Form และ Space ที่ตรงไปตรงมา ชัดเจนมาก
ไม่มีพื้นที่ไหนในอาคาร ที่ถูกจัดวางโดยไม่มีวัตถุประสงค์ แต่แม้ว่าจะ
ถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ การใช้งานเป็นโรงพิมพ์ธนบัตร ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องสือ่ สาร
ความหมายอะไร แต่อาคารหลังนี้ ก็มีอัตลักษณ์ภายนอก ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ของระบบโครงสร้าง และวัสดุ ที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นความงามที่เฉพาะตัวของอาคารหลังนี้จริง ๆ
ความยากของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของตัวอาคารให้กลายเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ธปท. นัน้ ประการแรก อยูท่ พี่ นื้ ทีแ่ ละโครงสร้าง เพราะอาคาร
ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่ยากต่อการปรับเปลี่ยน เช่น พื้นที่ห้องมั่นคง
ที่มีโครงสร้างหนาหนักแข็งแรง ที่ไม่สามารถปรับพื้นที่ให้เชื่อมต่อ
กั บ ส่ ว นอื่ น ๆ ของอาคารได้ ความท้าทายของการออกแบบ จึง
อยู่ที่การก�ำหนดประโยชน์ใช้สอยใหม่ลงไปในพื้นที่เดิม ให้สัมพันธ์กับ
ส่วนอืน่ ๆ ของอาคาร ความยากอีกประการหนึง่ ก็คอื การใช้งานเดิม
ของอาคารนัน้ สัมพันธ์กนั ทัง้ หมด คือเป็นโรงพิมพ์ธนบัตร แต่ประโยชน์
ใช้สอยใหม่นั้น มีความหลากหลาย โดยกลุ่มผู้ใช้งาน ก็แตกต่างกัน
ไม่วา่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ห้องประชุม ห้องสมุด หรือพืน้ ทีน่ นั ทนาการ ดังนัน้
การออกแบบพื้นที่จ�ำเป็นต้องมีการจ�ำแนกประเภทการใช้งานและการ

เข้าถึงพื้นที่ที่หลากหลายกว่าอาคารเดิมมาก และความยากประเด็น
สุดท้าย ก็คือ การออกแบบเปลือกอาคารใหม่ ให้สามารถท�ำงาน
ตอบโจทย์ ก ารใช้ พื้ น ที่ ภ ายในเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ในขณะที่ ยั ง คง
เอกลักษณ์เดิมของอาคารอันโดดเด่นไว้ให้ได้
ส่ ว นประเด็ น ที่ อ าคารเดิ มนั้ น เอื้ อ อ� ำ นวย หรื อ ตอบโจทย์ ก าร
เปลี่ยนแปลงนี้โดยตรง ก็คือ อาคารเดิมมี Volume ของ Space
ทีส่ งู มีลกั ษณะของการจัดพืน้ ทีใ่ นลักษณะทีเ่ ป็นพืน้ ทีใ่ หญ่เชือ่ มต่อถึงกัน
หรือ Free Plan จึงท�ำให้การเปลี่ยนแปลงอาคารเป็นศูนย์การเรียนรู้นั้น
สามารถออกแบบให้พื้นที่มี Dynamic ได้ไม่ยากจนเกินไป

แนวคิดในการออกแบบปรับปรุงอาคารในบริเวณ
โรงพิมพ์ธนบัตรเดิมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ธปท.?
รศ. ดร.ต้นข้าว : แนวคิดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ และการจัดท�ำโปรแกรมเพื่อการออกแบบนั้น เริ่มจากการศึกษา
พื้นที่เดิมในบริเวณโรงพิมพ์ธนบัตรว่า ประกอบไปด้วยอาคารอะไรบ้าง
และแต่ละอาคารมีหน้าที่ใช้สอยเดิมอย่างไร มีความสัมพันธ์กันในพื้นที่
อย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาที่จะเก็บบางอาคารไว้ หรือจะ
รื้อถอนบางอาคารออกไป
และเนื่องจากต�ำแหน่งที่ตั้งของโรงพิมพ์ธนบัตร ที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
เจ้าพระยา และอยูเ่ ชิงสะพานพระราม 8 ท�ำให้เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสัมพันธ์
ละเอียดอ่อน ไม่ใช่เฉพาะกับอาคารอื่น ๆ ของ ธปท. เท่านั้น แต่กับ
ชุมชน และผู้คนที่อยู่โดยรอบด้วย และด้วยแผนการพัฒนาของระบบ
การขนส่งมวลชนในอนาคต ท�ำให้การเข้าถึงพื้นที่สะดวกขึ้น ศักยภาพ
ของพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ จึงมีมากกว่าการเป็นเพียงอาคาร
เพื่อการใช้สอยภายใน ธปท. เท่านั้น
ประกอบกับการที่ ธปท. มีพื้นที่ต่าง ๆ ที่เคยเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิด
คนภายนอกเข้าถึงยาก เช่น พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ซึ่งพื้นที่เหล่านี้
สามารถถูกพัฒนาให้มีความเป็นสาธารณะมากขึ้นได้

โรงพิมพ์ธนบัตรในอดีต

รศ. ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้ ว ยเหตุ ผ ลและกระบวนการศึ ก ษาในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ
จึงท�ำให้เกิดแนวความคิดในการปรับปรุงพื้นที่ฝั่งโรงพิมพ์ธนบัตร
ให้กลายเป็นตัวแทนของการสื่อสารอัตลักษณ์และหน้าที่ของ ธปท.
ต่อสาธารณชน และเพือ่ การใช้ประโยชน์ในสองส่วนคือ เพือ่ การใช้สอย
ของ ธปท. เอง และเพือ่ การใช้สอยของผูค้ นทัว่ ไป ทีจ่ ะได้เข้ามามีโอกาส
สัมผัสเรื่องราว และบทบาทหน้าที่ของ ธปท. โดยตรง
แนวคิดที่เป็นที่มาของข้อก�ำหนดในการออกแบบ จึงเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่โครงการ และการเข้าถึงจากภายนอก
ตลอดจนความสัมพันธ์กับแม่น�้ำ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในย่านนี้
และเน้นการออกแบบที่จะท�ำให้อาคารมีลักษณะเชื้อเชิญ กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน และท�ำเลที่ตั้งได้อย่างลงตัว
ส�ำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ข้อก�ำหนดในการออกแบบ จะ
เน้นความมี Dynamic และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ไปจนถึง
การสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คน และเรื่องราวที่
จัดแสดง ทัง้ หมดนี้ ก็เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ บบปลายเปิด และเกิดการ
ใช้พนื้ ทีท่ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้เสมอ ๆ ท�ำให้ทงั้ ตัวอาคาร และเรือ่ งราว
ที่ถูกน�ำเสนอในอาคารนั้นมีชีวิตอย่างแท้จริง
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ในชีวิตการท�ำงานพวกเราคงมีจังหวะหรือ Moment บางอย่าง ที่
ตอบโจทย์ในใจว่าเราอยูท่ นี่ เี่ พือ่ ท�ำอะไร จ�ำได้วา่ จังหวะหรือ Moment นัน้
ของตัวเองมี 2 ครั้ง คือ ตอนที่เรียนจบจากต่างประเทศและมา
ท�ำงานในปีแรก ได้รับงานที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการรวมตัวทาง
การเงินของประเทศในเอเชีย หัวหน้าท่านบอกว่า ควรจะเข้าใจเหตุผล
เบือ้ งหลังการออกกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน จึงได้ไปค้นเอกสารดั้งเดิมที่เก็บอยู่ที่วังบางขุนพรหม
และได้อา่ นลายพระหัตถ์ของพระองค์ทที่ รงบันทึกความเห็นและเหตุผล
ในการออกกฎหมายต่าง ๆ อ่านแล้วก็ทงึ่ และอึง้ กับ ธปท. และครัง้ ทีส่ อง
คือ ช่วงทีค่ น้ หาเอกสารทีเ่ ก็บไว้ทหี่ อจดหมายเหตุ ซึง่ พวกเราอาจจะรูส้ กึ
ว่าเป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกล บางครัง้ ก็อาจหงุดหงิดทีต่ อ้ งมาจัดการเอกสารน�ำส่ง
ไปทีน่ นั่ แต่อยากชวนคิดว่านีเ่ ป็นสมบัตทิ มี่ คี า่ เพราะเป็นวิญญาณของ
ธปท. ที่ถ่ายทอดสืบมา
หากมีวันที่ท่านต้องการ Inspiration อยากชวนให้ไปนั่งเงียบ ๆ
น�ำเอาเอกสารตัวจริงที่เขียนบนกระดาษบาง ๆ สมัยสงคราม ที่เขียน
ด้วยลายพระหัตถ์ ซึ่งในวันสิ้นปี 2559 เผอิญได้ไปอ่านเอกสารของ
พระองค์ ทีร่ า่ งหลักการและกฎหมายหลายฉบับ ตลอดจนการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ เช่น ความเห็นของพระองค์
ท่าน เรื่องการปฏิรูปการผลิตของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องปฏิรูปนโยบายด้านอุปทาน (Supply Side Reform) ซึ่งรวมถึงการ
ถือครองที่ดิน ระบบชลประทาน ผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ สิ่งที่น่าทึ่งคือความร่วมสมัย
(Contemporary Relevance) ของพระองค์ที่สืบทอดสู่ชาว ธปท.
ในยุคต่อ ๆ มาจนมาถึงพวกเราในทุกวันนี้

ในบริบทปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางของประเทศได้เพิ่มบทบาทเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
ความร่ วมมื อ กับ ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกให้แน่นแฟ้นและทันต่อ
สถานการณ์ยิ่งขึ้น BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธีรัตถ์ รัตนเสวี พิธีกร
ข่าวชื่อดังที่อาสามาร่วมซักถาม ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ถึงความส�ำคัญของการร่วมมือ
ของธนาคารกลางในยุคปัจจุบัน และบทบาทด้านการต่างประเทศของ ธปท.

คุณธีรตั ถ์ : ในโลกปัจจุบนั ความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลาง

มีความส�ำคัญอย่างไร และบทบาทของ ธปท. ในเรื่องนี้มีพัฒนาการ
อย่างไร
ดร.วิรไท : การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศมีความ
ส� ำ คั ญ มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทุ ก วั น นี้ ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบการเงิ น โลกมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น สู ง มาก เหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่งสามารถส่งผลกระทบไปยังอีกซีกโลกด้วย
ระยะเวลาเพี ย งเสี้ ย วนาที ขณะที่ โ ครงสร้ า งของเศรษฐกิ จ ไทย
มีลักษณะเปิดมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าภาคต่างประเทศจะ
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ ธปท. จะต้องมีความ
ร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ธนาคารกลางประเทศต่ า ง ๆ
บทบาทด้านการต่างประเทศของ ธปท. เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง ธปท.
ก็ว่าได้ โดยท่านผูว้ า่ การพระองค์แรกคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วิวัฒนไชย ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ย้อนไป 75 ปีที่แล้ว
ช่วงนั้นประเทศไทยมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศไม่มาก เพราะเป็น
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับเมือ่ สงครามยุตลิ ง เรามีภาระ
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั ประเทศผูช้ นะสงคราม พระองค์เจ้าวิวฒั นไชย
ทรงมีบทบาทส�ำคัญมากในการร่วมเจรจากับประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ลดภาระในการชดเชยความเสียหาย
อีกประเด็นที่ส�ำคัญ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วางระบบการเงินโลกใหม่
มีการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก
(World Bank) พระองค์ทรงใช้ความพยายามอย่างสูงในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก IMF และธนาคารโลกตั้งแต่ยุคเริ่ม
ก่อตั้ง ช่วงนั้นมีประเทศก�ำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้เข้าไป
เป็นสมาชิก และบทบาทของพระองค์ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งใน
สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทรง
ผลักดันจนประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีธ่ นาคารโลกยินดีให้เงินกูเ้ พือ่ มาพัฒนาประเทศในช่วงทีป่ ระเทศไทย
ขาดแคลนทุนและเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ผู้ว่าการ ธปท. อีกท่านที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค คือ ท่านผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านตระหนักว่า เวลา
อยู่ในเวทีระดับโลก ประเทศเล็ก ๆ อย่างไทยเรามักมีบทบาท
เพียงเล็กน้อย จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศเล็ก ๆ ต้องร่วมมือ
ผนึ ก ก� ำ ลั งกั น ท่ า นจึ งริ เ ริ่ มและผลั ก ดั น จนเกิ ด การจั ด ตั้ งกลุ ่ มที่
เรียกว่า Southeast Asia Voting Group ท�ำให้กลุม่ ประเทศจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีที่นั่งถาวรอยู่ในคณะกรรมการบริหารของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ
ท่านผู้ว่าการป๋วยยังริเริ่มให้เกิดการประชุมระหว่างผู้ว่าการ
ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian
Central Banks: SEACEN) ขึ้นทุกปี ซึ่งต่อมาก็น�ำมาสู่การจัดตั้ง

SEACEN Research and Training Centre เป็นศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
บุคลากรให้กับธนาคารกลางประเทศสมาชิก โดยท่านเห็นว่าทักษะ
การท�ำหน้าที่ธนาคารกลางเป็นทักษะเฉพาะที่ไม่มีการสอนที่ไหน
จึงควรมีความร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น วันนี้ SEACEN
ขยายบทบาทไปไกลมาก ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ 20 ประเทศ
สมาชิกสมทบ 7 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์อีก 8 ประเทศ
จะเห็นได้ว่า อดีตผู้ว่าการ ธปท. ทั้งสองท่าน เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นว่า ธปท. มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมาตลอด
ยิง่ ไปกว่านัน้ ท่านยังได้วางรากฐานในบทบาทด้านการต่างประเทศ
ให้กับ ธปท. มาเป็นอย่างดี

การยอมรับในบทบาทด้านต่างประเทศของ ธปท.
คุณธีรัตถ์ : ตามที่ท่านผู้ว่าการเล่าถึงบทบาทของ ธปท.

ในด้านต่างประเทศ การยอมรับของนานาชาติต่อบทบาทของ
ประเทศไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท : ตลอดระยะเวลา 75 ปี ธปท. มีบทบาทด้านการ
ต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับค่อนข้างดีมาก
จากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือ ประเทศไทย
ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2534 ซึ่งปกติ
การประชุมจะจัดที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทุก 2 ปี แล้วจัดนอกประเทศ
สหรัฐฯ หนึ่งปี จึงมีเพียงไม่กี่เมืองในโลกที่ได้รับความไว้วางใจให้
จัดการประชุมนี้ นอกจากความพร้อมด้านสถานที่แล้ว ปัจจัยหลัก
ในการตัดสินใจคือความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางประเทศนั้น
โดยไทยถือเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ
เกียรติให้จัดการประชุมนี้ นอกจากนี้ ธปท. ยังมีบทบาทในด้าน
ต่างประเทศในอีกหลาย ๆ เวที

จุดมุ่งหมายของความร่วมมือด้านข้อมูล
คุณธีรตั ถ์ : ในบริบททีเ่ ศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกมีความ

ซับซ้อนและผันผวน ธปท. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกับ
ธนาคารกลางประเทศอืน่ ๆ อย่างไรบ้าง เพือ่ รับมือกับความผันผวน
ของวิกฤติการเงินโลก
ดร.วิรไท : มีหลายเวทีทเี่ รามีสว่ นร่วมอยูเ่ ป็นประจ�ำ IMF ก็เป็น
เวทีหนึ่ง อีกเวทีที่ ธปท. เข้าร่วมเป็นประจ�ำ คือ การประชุมของ
ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International
Settlements: BIS) นอกจากนี้ยังมีกรอบความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ตลอดจนการประชุม
แบบทวิภาคี (Bilateral) กับธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาค
โดยจุดประสงค์ส่วนหนึ่งคือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

17 BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

16 BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

ธปท. กับบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศ

บทบาทด้านต่างประเทศของ ธปท.
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ความร่วมมือเพื่อรองรับความท้าทาย
คุณธีรตั ถ์ : มองไปข้างหน้า การเกิดขึ้นของนวัตกรรมทาง

การเงินใหม่ ๆ จะสร้างความท้าทายกับ ธปท. และธนาคารกลาง
ทั่วโลกอย่างไร และความร่วมมือระหว่างกันจะส�ำคัญอย่างไร
ดร.วิ ร ไท : มี ห ลายเรื่ อ งที่ เ ป็ น ความท้ า ทายร่ ว มกั น
ที่ส�ำคัญคือ เรื่องเทคโนโลยี แทบจะไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้ยิน
ค� ำ ว่ า “ฟิ น เทค” ซึ่ ง ฟิ น เทคจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท�ำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศ ฟินเทคท�ำให้เกิดโอกาสใหม่ เช่น
การเชื่อมโยงการช�ำระเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการท�ำธุรกรรมถูกลงมาก แต่ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีก็น�ำมาซึ่งความเสี่ยงส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์
(Cyber Risk) ฉะนั้น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ต้องคุยกันและท�ำงานร่วมกัน
อีกเรือ่ งคือ หลังวิกฤติการเงินโลกในปี ค.ศ. 2008 ธนาคารกลาง
ของประเทศอุตสาหกรรมหลักด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
มากเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทายแก่ Emerging

ธปท. ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม SEACEN
คุณธีรตั ถ์ : ในเดือนธันวาคมปีนี้ ธปท. จะเป็นเจ้าภาพจัด

Countries รวมทั้งไทยในหลายมิติ กล่าวคือ การที่อัตราดอกเบี้ยโลก
ต�่ำมากมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศเกิดใหม่
มาก และเกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for
Yield) โดยไม่ได้คำ� นึงถึงความเสีย่ งอย่างดีพอ ฯลฯ จนอาจสร้างความ
เปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม (Financial Stability)
ดังนั้น ธนาคารกลางจึงต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่นปัจจุบันที่
วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยโลกก�ำลังเปลี่ยนทิศ ซึ่งอาจส่งผลให้เงินไหล
ออกได้ ก็เป็นเรื่องที่มีการหารือกัน เป็นต้น
บทเรียนส�ำคัญทีธ่ นาคารกลางในภูมภิ าคเรียนรูจ้ ากวิกฤติตม้ ย�ำกุง้
ปี 2540 คือความส�ำคัญของการสร้างกันชนด้านต่างประเทศที่ดี
เพื่อรองรับ แรงปะทะเวลาที่กระแสการเงิน โลกเปลี่ย นทิศ รุน แรง
บทเรียนนี้น�ำมาสู่ข้อตกลงความร่วมมือในหลายเรื่อง เรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นการริเริ่มของ ธปท. ได้แก่ การสร้างกลไกรองรับปัญหา
การขาดสภาพคล่ อ งด้ า นต่ า งประเทศในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก
ที่เรียกว่า “มาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM)” ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่
ระบุว่า ถ้าธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคเกิดขาดสภาพคล่อง
ธนาคารกลางสมาชิกจะให้วงเงินพิเศษชัว่ คราวเพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหา
ก่อนทีจ่ ะต้องพึง่ IMF นีเ่ ป็นตัวอย่างการยกระดับความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคเพื่อรับมือกับความผันผวนจากระบบการเงินโลก

ผู้ว่าการ ธปท. กับ บทบาทประธาน BIS ACC
คุณธีรตั ถ์ : เมื่อไม่นานมานี้ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน BIS

Asian Consultative Council (BIS ACC) ในวาระ 2 ปีในต�ำแหน่ง
ท่านจะท�ำอะไรบ้าง และการด�ำรงต�ำแหน่งนี้จะช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานของ ธปท. อย่างไร

ดร.วิรไท : BIS ACC คือเวทีที่ผู้ว่าการธนาคารกลางในเอเชียที่

เป็นสมาชิก BIS พูดคุยกันถึงบทบาทของ BIS ในเอเชียที่เราอยากเห็น
เช่น ก่อนหน้านี้ เรามีการจัดตัง้ Asian Bond Fund เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนในพันธบัตรของประเทศในเอเชีย และต่อมาจัดตั้งกองทุน
ทีจ่ ะไปขายให้กบั นักลงทุนนอกภูมภิ าคด้วย นอกจากนี้ ในฐานะที่ BIS
เป็นแหล่งส�ำคัญในการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจมหภาคของธนาคารกลาง
เราจะท�ำอย่างไรให้วาระงานวิจัยของ BIS ตอบโจทย์ภูมิภาคเอเชีย
เรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประเด็นที่หารือร่วมกัน
ทัง้ นี้ การทีป่ ระเทศไทยมีบทบาทในฐานะประธาน BIS ACC ควร
จะช่วยให้งานวิจยั ของ BIS ตอบโจทย์ของประเทศ Emerging Markets
ได้ดีขึ้น ไม่ว่าในมิติของนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
เกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน เกณฑ์ในเรื่องธรรมาภิบาล
ที่ธนาคารกลางพึงปฏิบัติ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่ดีของ
ธนาคารกลาง เป็นต้น เพราะ BIS มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
มาตรฐานสากลของเกณฑ์เหล่านี้ นอกจากนี้ BIS ยังถือเป็นคลังของ
ผู้รู้และคลังข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินส�ำรอง เพราะ BIS
บริหารเงินส�ำรองให้กบั ธนาคารกลางทัว่ โลกทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ และไม่ใช่
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ที่ ธปท. สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
นอกจากนี้ ธปท. สามารถใช้เวทีนี้ในการแสดงจุดยืน มุมมอง
และความเห็นต่อการท�ำงานของ BIS ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอดีต
ผู้ว่าการหลายท่านที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ในเวทีการประชุมของ
BIS ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานไว้ดีมาก ท�ำให้ประเทศไทยได้อยู่ใน
คณะกรรมการหลายชุดทั้งที่เป็นประเทศเล็ก ๆ ทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้มี
บทบาทหลายเรื่องที่ช่วยการท�ำงานของ BIS ในการสนับสนุนให้
ธนาคารกลางมาเรียนรู้ร่วมกัน และขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้
กับชุมชนของธนาคารกลางทั่วโลก

ประชุม SEACEN’s Board of Governors และ SEACEN’s Governor
Conference ทีก่ รุงเทพฯ อยากทราบถึงบทบาทของ SEACEN และ
เราคาดหวังอะไรกับการประชุมครั้งนี้
ดร.วิรไท : บทบาทส�ำคัญของ SEACEN คือการพัฒนาบุคลากร
ให้กบั ธนาคารกลางประเทศสมาชิก รวมทัง้ การท�ำวิจยั ในเรือ่ งทีเ่ ป็น
ความท้าทายของธนาคารกลางในภูมิภาค นอกจากนี้ SEACEN ยัง
เป็นเวทีที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางของประเทศสมาชิก
จะได้มารู้จักกัน เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โดยจะมีการจัดประชุมปีละครั้ง ในปี 2560 นี้ ประเทศไทยได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ว่าการของ
ประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศที่จะมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
ส�ำหรับการจัดประชุม SEACEN ครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ก�ำหนด
แผนงานของ SEACEN และเปิดโอกาสการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันในหลายเรื่อง ทั้งงานที่ประเทศไทยท�ำได้เร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การขั บ เคลื่ อ นระบบการช� ำ ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือเรื่องการรักษาเสถียรภาพระบบ
การเงิน (Financial Stability) ทัง้ ระบบทีธ่ นาคารกลางต้องมีบทบาท
เพิม่ ขึน้ แม้วา่ จะก�ำกับดูแลเพียงแค่ธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ นอกจาก
นัน้ ยังมีเรือ่ งที่ ธปท. ได้รเิ ริม่ ความร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศ
อื่น เช่น การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระค่าธุรกรรม
ระหว่างประเทศ ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางจีนส่งเสริมการใช้
เงินหยวนส�ำหรับธุรกรรมระหว่างสองประเทศมาตั้งแต่ปี 2554
ปีทแี่ ล้วได้รว่ มกับธนาคารกลางมาเลเซีย ส่งเสริมการใช้เงินบาทและ
เงินริงกิต และล่าสุดได้ท�ำความตกลงกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย
เพื่อส่งเสริมการใช้เงินบาทและเงินรูเปีย นี่เป็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรมของความร่วมมือระหว่างประเทศของธนาคารกลาง ซึ่ง
ส่งผลไปสู่ระบบการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง

ธีรัตถ์ รัตนเสวี

พิ ธี ก รข่ า วโทรทั ศ น์ ป ระสบการณ์ ย าวนานกว่ า 20 ปี
ผ่านงานหลากหลายต�ำแหน่งในวงการสื่อสารมวลชน ไม่ว่า
จะเป็นผูด้ ำ� เนินรายการข่าวเศรษฐกิจ ผูค้ วบคุมการผลิตรายการ
(โปรดิวเซอร์) บรรณาธิการบริหาร Thai PBS และปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายรายการและสื่อดิจิทัล สถานี
โทรทัศน์วอยซ์ทีวี นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของเมืองไทย
ชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
ได้ทางแอปพลิเคชัน BOT MAGAZINE
และ www.bot.or.th
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ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางที่ส�ำคัญอีกด้านคือ การ
ก� ำ กั บ ดู แ ลธนาคารพาณิ ช ย์ เพราะทุ ก วั น นี้ ธ นาคารพาณิ ช ย์
ท�ำธุรกรรมข้ามพรมแดนมากขึ้น ขณะที่ธนาคารต่างประเทศ
เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทยก็ไปเปิดสาขา
ในหลายประเทศ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ ธปท. จะต้องแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับธนาคารกลางอื่น เพื่อให้ทราบว่าธนาคารพาณิชย์ไทย
ในต่างประเทศท�ำอะไร มีความเสี่ยงตรงไหน จะส่งผลอย่างไร
กับธนาคารแม่ ฯลฯ ส�ำหรับธนาคารต่างประเทศที่มาเปิดใน
ประเทศไทย ธปท. ก็ต้องทราบว่าธนาคารแม่ของเขาเป็นอย่างไร
ดังนั้น ทุกปี ธปท. จึงจัดให้มีการประชุมที่เรียกว่า “Supervisory
Colleges” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารกลางประเทศอื่นที่มี
สาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยตั้งอยู่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้ดียิ่งขึ้น
เวทีความร่วมมือเหล่านี้ยังมีจุดประสงค์ส�ำคัญ เพื่อวางแผน
พัฒนาระบบการเงินร่วมกัน ทุกวันนีค้ วามเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ
มีความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ถึงแม้วา่ ความเชือ่ มโยงทางการเงินยัง
ไม่ได้ไปไกลนักเมือ่ เทียบกับความเชือ่ มโยงทางการค้าและการลงทุน
แต่ภายใต้กรอบ ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)
จะมีความร่วมมือหลายโครงการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทาง
การเงินในภูมิภาคมากขึ้น เช่น การจัดท�ำข้อก�ำหนดหลักส�ำหรับ
Asian Qualified Bank เพือ่ ให้ธนาคารจากประเทศสมาชิกหนึง่
สามารถไปเปิดบริการในประเทศอื่นในภูมิภาคได้ง่าย หรือการ
วางระบบ Asian Payment Network เพื่อเชื่อมโยงระบบการ
ช�ำระเงินระหว่างกัน เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นเพียงตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่า
ภูมิภาคอาเซียนสามารถที่จะพัฒนาภาคการเงินร่วมกันได้อีกมาก

ธปท. หนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ

คุณอลิศรา มหาสันทนะ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธปท.

การด�ำเนินงานด้านต่างประเทศของ ธปท. มุ่งเน้นใน 4 เรื่อง
ส�ำคัญ ได้แก่ (1) การสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ (Surveillance) (2)
การเตรียมพร้อมความช่วยเหลือทางการเงิน (Financing) (3) การ
สนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงิน (Connectivity) และ
(4) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิก (Capacity Building)
“แนวโน้มความร่วมมือด้านต่างประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นในหลาย
ภูมิภาค จากเศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งการค้า
การลงทุน นอกจากนี้ ประสบการณ์หลังวิกฤติเศรษฐกิจการเงินของ
เอเชียปี 2540 และวิกฤติการณ์ทางการเงินโลกปี 2550 ท�ำให้ประเทศ
ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ไทยหั น มาให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเงินมากขึ้นและบทบาทของไทยในเวทีต่างประเทศได้เปลี่ยนไป
ค่อนข้างมาก จากวิกฤติปี 2540 ที่ท�ำให้ไทยอยู่ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเชิงนโยบายอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้น
ประกอบกั บ การปฏิ รู ป ระบบการเงิ น และการด� ำ เนิ น นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการปฎิรูปทางด้านสถาบัน (Institution
Reform) ท�ำให้ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและฐานะ
ต่างประเทศเข้มแข็ง ไทยจึงมีบทบาทส�ำคัญมากขึน้ ในเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยเป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้กยู้ มื เงินแก่ประเทศสมาชิก IMF”
คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ธปท. กล่าว
เมือ่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง บทบาทด้านต่างประเทศของไทยจึง
มีมากขึน้ โดยในการประชุมระดับภูมภิ าคและนานาชาติ ไทยได้กลาย
เป็นหนึ่งในผู้น�ำของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งล่าสุด ดร.วิรไท
สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานกลุม่ Asian
Consultative Council (ACC) ภายใต้ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้
ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ซึง่ จะช่วย
เปิดโอกาสให้ ธปท. สามารถมีบทบาทในการหยิบยกประเด็นส�ำคัญ
ที่เป็นประโยชน์แก่ไทยและภูมิภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ในปัจจุบัน รวมถึงเสนอแนะแนวทางของงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินนโยบาย
Financing and Surveillance
ในมิตดิ า้ น Surveillance ซึง่ เป็นการร่วมกันสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ
จากมุมมองภายนอก จะมี IMF ที่ท�ำการประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกรวมถึงไทยเป็นประจ�ำทุกปี ภายใต้พันธะข้อ 4 ของ
ข้อตกลงกองทุนฯ (Article IV Consultation) โดยเข้าพบหารือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และน�ำมาใช้ในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะปานกลาง รวมถึง
เสนอแนะแนวนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสม
ขณะที่ในภูมิภาคก็มีการร่วมกันจัดตั้ง ส�ำนักงานวิจัยเศรษฐกิจ
ภูมิภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office : AMRO) ขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกผ่านมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระดับภูมิภาค
ซึ่งช่วยเสริมการประเมินภาวะเศรษฐกิจจากองค์กรระหว่างประเทศ
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ในการประชุม BIS หรือการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง
ของธนาคารกลางในภูมภิ าค ก็จะมีการประเมินแนวโน้มและความเสีย่ ง
ของเศรษฐกิจการเงินโลกและภูมภิ าค รวมทัง้ หารือแนวนโยบายทีเ่ หมาะสม
ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ซึง่ ช่วยสนับสนุนธนาคารกลาง
ในภูมภิ าคในการด�ำเนินนโยบายดูแลเสถียรภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ส�ำหรับบทบาทของ ธปท. ด้าน Financing คุณอลิศรา กล่าวว่า
เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมกลไกความช่วยเหลือทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540
โดยในช่วงวิกฤติปัญหาการขาดดุลการช�ำระเงินท�ำให้ไทยต้องกู้เงิน
จาก IMF เพือ่ แก้ไขปัญหาสภาพคล่อง ซึง่ แม้จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้น
ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากไปได้ แต่ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่าง ๆ มากมายที่ต้องปฏิบัติตามในลักษณะ One Size Fits
All ซึ่งจ�ำกัดอิสระในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2543 ประเทศในภูมิภาคซึ่งผ่านประสบการณ์ช่วงวิกฤติ
มาคล้าย ๆ กัน จ�ำนวน 13 ประเทศ ในนามอาเซียน และจีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (ASEAN+3) จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลไกกองทุน
ของภูมิภาค ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี
(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ในปี 2553 ซึ่ง
เป็นเสมือนการลงขันเงินส�ำรองทางการของประเทศสมาชิก เพือ่ ก่อตัง้
เป็นกองทุนระดับภูมิภาคที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่อง
เมื่อสมาชิกประสบปัญหาดุลการช�ำระเงิน หรือขาดสภาพคล่องใน
ระยะสัน้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งเงินส�ำรองฉุกเฉิน ทีเ่ สริมความช่วยเหลือ
ด้านการเงินจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ เช่น IMF
ในระดับทวิภาคี ธปท. ยังมีความตกลงในรูปแบบ Bilateral Swap
Agreement (BSA) กับประเทศในภูมิภาคด้วย อาทิ BSA กับญี่ปุ่น
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนกรณีเกิดปัญหาดุลการช�ำระเงิน หรือ BSA กับ
จีนเพือ่ เสริมสภาพคล่องสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ช�ำระธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศ
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มุ่งดูแลเสถียรภาพ-เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินโลก

งานด้านการต่างประเทศนับเป็นอีกหนึ่งมิติสำ�คัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ธปท. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทัง้ ในการประชุมระดับ
นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจการเงินกับภูมิภาคและโลก เพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโต ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
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สัญญา Free Trade Agreement (FTA) ระหว่างไทยกับต่างประเทศทัง้ ใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดย ธปท. รับผิดชอบการเจรจาเปิดเสรีภาค
บริการทางการเงินและการลงทุน ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้เจรจาจัดท�ำ
สัญญา FTA ในระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และชิลี เป็นต้น
ในระดับพหุภาคีนั้น ประเทศไทยด�ำเนินการเจรจาผ่านกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน เนื่องจากการเจรจาในฐานะกลุ่มประเทศจะช่วยให้มี
อ�ำนาจต่อรองเพิม่ ขึน้ อาทิ สัญญา FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน เกาหลีใต้
และญีป่ นุ่ เป็นรายประเทศ และปัจจุบนั ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาเปิดเสรี
ภายใต้กรอบความร่วมมือ Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นสัญญา FTA ที่รวมกลุ่มประเทศ อาเซียน
ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย และนิวซีแลนด์
การใช้เงินสกุลท้องถิน่ ในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นอีกหนึง่
มาตรการที่ ธปท. ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้า การ
ลงทุนกับภูมิภาค และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดย
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นค้าขายกันจะช่วยลดต้นทุนการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศของผูป้ ระกอบการ และลดความเสีย่ งจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทัง้ จะลดการพึง่ พาเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้จัดตั้งกลไก Appointed
Cross Currency Dealers (ACCD) ระหว่างเงินบาท-เงินริงกิตกับธนาคาร
กลางมาเลเซีย และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย
ในกลไกเงินบาท-เงินรูเปีย เพื่อสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ในมิติการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (Capacity Building)
คุณอลิศรา กล่าวว่า ธปท. ได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งนีม้ าโดยตลอด เนือ่ งจาก
เล็งเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะช่วยยกระดับให้การ
ด�ำเนินงานของธนาคารกลางมีมาตรฐาน และคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อธนาคารกลางและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคในระยะยาว
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ในระดับทวิภาคีนั้น ธปท. ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการเป็นรายประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ในระดับ
พหุภาคีนั้น ธปท. ได้ให้การสนับสนุนแก่ IMF ในการจัดตั้งส�ำนักงานให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เมียนมาและลาวโดยเฉพาะ (TAOLAM)
ซึ่งมีส�ำนักงานอยู่ที่ ธปท. รวมถึงร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น เช่น
World Bank และ ADB จัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับกลุ่มประเทศ
CLMV อย่างสม�่ำเสมอด้วย
ธปท. เจ้าภาพงานประชุม SEACEN ครั้งที่ 53
ส่วนในระดับภูมิภาคนั้น ธปท. เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งภายใต้
กรอบความร่วมมือ South East Asian Central Banks (SEACEN) ตั้งแต่
ปี 2525 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค ที่เน้นใน
เรื่อง Capacity Building เป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
ธปท. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผูว้ า่ การของธนาคารกลางในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 53 พร้อมกับการประชุม Meeting of
the SEACEN Board of Governors ครั้งที่ 37 ซึ่งตรงกับโอกาสที่ ธปท.
ครบรอบ 75 ปี
คุณอลิศรา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ ธปท. ได้ใช้เวทีการประชุม
ดังกล่าว หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าการธนาคารกลางอื่นใน
ภูมิภาคถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ SEACEN ใน
ระยะข้างหน้า รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินที่เป็นความท้าทาย
ในระยะต่อไป อาทิ นัยของความเสี่ยงจาก Geopolitics ที่มีต่อการ
ด�ำเนินงานของธนาคารกลาง ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเงิน และความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเงินและวัฏจักรการเงิน
เป็นต้น การหารือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาค

ทั้งนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยจะเวียนมาเป็นประธานเจ้าภาพการ
ประชุม ASEAN ต่อจากสิงคโปร์ พร้อมกับการเป็นประธานเจ้าภาพร่วม
การประชุม ASEAN+3 กับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อจากสิงคโปร์และ
เกาหลีใต้ คุณอลิศรา กล่าวว่า การประชุม ASEAN และ ASEAN+3 จะ
มีการหารือแนวนโยบายเศรษฐกิจการเงินของภูมภิ าค รวมถึงมาตรการที่
จะใช้รับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในอนาคต
จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ ธปท. จะได้ใช้กรอบความร่วมมือทั้งสองเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่อไป
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Connectivity and Capacity Building
จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท�ำให้แต่ละประเทศเห็นความส�ำคัญของ
การรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงิน (Connectivity)
คุณอลิศรา กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านต่างประเทศทีน่ บั ว่ามีความส�ำคัญ
กับเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาคมากที่สุด คือ การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเป็น
หนึ่งในเสาหลักของอาเซียน โดยภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC นั้น
ประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้สินค้า
และบริการ ปัจจัยการผลิต เงินทุน และแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายกัน
ได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว”
คุณอลิศรา เล่าว่า การด�ำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ตาม AEC
จะท�ำผ่านคณะท�ำงานต่าง ๆ ซึง่ หนึง่ ในคณะท�ำงานทีส่ ำ� คัญและเกีย่ วข้อง
กับ ธปท. คือ การเปิดเสรีภาคบริการทางการเงิน ซึง่ ประกอบไปด้วยการ
รวมกลุ่มภาคธนาคารภายใต้รูปแบบ Qualified ASEAN Banks (QABs)
โดยมีหลักเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกสามารถเจรจาทวิภาคีเพือ่ ให้ธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศสมาชิกไปตั้งและให้บริการในอีกประเทศหนึ่ง
ได้ บนหลักการต่างตอบแทนตามความพร้อมของแต่ละประเทศ ภายใต้
กรอบความร่วมมือ AEC ยังมีคณะท�ำงานเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ซึ่งเน้นการยกระดับตลาดทุนในภูมิภาคให้มีมาตรฐาน กฎระเบียบและ
การก�ำกับดูแลที่สอดคล้องกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในตลาดทุน
ระหว่างกันเองเพิ่มมากขึ้น
กรอบความร่วมมือ AEC ยังให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงระบบ
การช�ำระเงินระหว่างประเทศ โดยด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงานระบบการ
ช�ำระเงิน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา Platform การช�ำระเงินระหว่างกันให้
รวดเร็วในต้นทุนที่ต�่ำลง มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับ
การขยายตัวภาคเศรษฐกิจและตลาดการเงินของภูมิภาคในอนาคต
คุณอลิศรา กล่าวเสริมว่า ธปท. ยังได้มีส่วนร่วมในการเจรจาจัดท�ำ

ในบริบทของโลก VUCA
ดร.วิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ ผู ้ ว ่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) กล่าวว่า โลกข้างหน้ามีลักษณะที่เป็น VUCA (Volatility,

Uncertainty, Complexity, Ambiguity) คือมีความผันผวน
ไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และมีความไม่ชดั เจน คาดเดาได้ยาก
โลกแบบ VUCA ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างมาก
และส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความผั น ผวนจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
นอกจากจะผั น ผวนแล้ ว อั ต ราแลกเปลี่ ย นก็ ค าดเดาได้ ย าก
จากสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาและจะต่ อ เนื่ อ งไป
ในอนาคต สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความผันผวนจะมาจากปัจจัย
ต่างประเทศเป็นหลัก
“โลกในลักษณะ VUCA จะอยู่กับเราต่อไป เพราะฉะนั้น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็จะอยู่กับเราต่อไป และอาจมี
แนวโน้มผันผวนสูงขึน้ ในบางช่วงเวลา ดังนัน้ การบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นส�ำหรับ
การท�ำธุรกิจ ส�ำหรับใครก็ตามที่มีธุรกิจที่ท�ำธุรกรรมข้ามพรมแดน
อย่างที่ทราบกันว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา คือมี
ทั้งความสามารถ มีความรู้ และเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ต้องเจอความท้าทายจากการบริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในโลกที่จะผันผวนมากขึ้น” ดร.วิรไท กล่าว

ธปท. ผนึกพันธมิตร เสริมความรู้
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในยุคสมัยปัจจุบัน ภาคธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีธุรกรรมกับต่างประเทศ ต้องรับมือกับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีข่ าดไม่ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เปิดตัวโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มความรู้ ให้แก่ SMEs ในเรื่อง
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

(จากซ้ายไปขวา) คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย คุณเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. คุณพสุ โลหารชุน
ปลัด ก.อุตสาหกรรม ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กก.ผจก. ธสน. คุณปรีดี ดาวฉาย ปธ.สมาคมธนาคารไทย
คุณพลาริน แย้มจินดา ผอ. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สสว. และ ดร.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท.
ร่วมงานแถลงข่าวมาตรการเพิ่มขีดความสามารถฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

25 BOT MAGAZINE The Knowledge

24 BOT MAGAZINE The Knowledge

ธปท. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์
ที่ร่วมโครงการ 8 แห่ง เปิดตัวโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถและส่ ง เสริ ม ความรู ้ ใ ห้ กั บ SMEs ในการป้ อ งกั น
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ความรูแ้ ก่ SMEs
เรือ่ งการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
และตระหนักถึงความส�ำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ป้องกันความเสี่ยงฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภท FX Options
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือภายใต้มาตรการดังกล่าวระหว่าง 4 หน่วยงาน อันได้แก่
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย โดย ธปท. ร่วมเป็นสักขีพยาน
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หลากหลายหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จึงเห็นความ
ส�ำคัญของการจัดท�ำโครงการทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพให้ผปู้ ระกอบการ
SMEs ให้มีความรู้ และมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยในการด�ำเนินงานไปข้างหน้าจะมีภาคีอื่น ๆ
เข้ามาร่วมด้วย เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME Bank) รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ๆ
ดร.วิรไท กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนมี 2 องค์ประกอบ คือ ความรู้และเครื่องมือที่
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและรับมือกับสภาวะ
แวดล้อมที่ผันผวนสูงขึ้นในระยะยาว
“นอกจากการให้ ค วามรู ้ ใ นเชิ ง ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นแล้ว โครงการนีม้ คี วามพิเศษเพิม่ ขึน้
คือได้พัฒนาเครื่องมือที่จะให้ SMEs ได้ทดลองใช้ควบคู่กันไป
ด้วย ท�ำให้มีประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่คิดว่า
ตรงกับความต้องการของ SMEs เครื่องมือนั้นคือ ‘FX Options’
อธิบายง่าย ๆ เหมือนซื้อสิทธิ์ในการล็อกเรทไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่ต้อง
มีวงเงินกับสถาบันการเงิน
SMEs ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเมือ่ ได้รบั ความรูแ้ ล้ว ก็สามารถซือ้ สิทธิ์
หรือซื้อสัญญาในการล็อกเรทไว้ล่วงหน้า มาตรการนี้เชื่อว่าจะช่วย
สร้างแรงจูงใจให้ SMEs เกิดการเรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์จริงจากการ
ใช้เครือ่ งมือนี้ และหวังว่าจะมีการใช้อย่างต่อเนือ่ งต่อไป และมีสว่ น
ช่วยในการพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศของไทยให้มพี ฒั นาการ
ที่ดีข้ึนและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs”
ดร.วิรไท กล่าว

FX Options
ทางด้านคุณพิศษิ ฐ์ เสรีววิ ฒั นา กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้รว่ มชีแ้ จงรายละเอียด โดย
SMEs ที่เข้าข่ายตามคุณสมบัติของโครงการ คือ SMEs ที่เป็นสมาชิก
สสว. และมีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี โดยจะพิจารณา SMEs
ที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีเป็นล�ำดับแรก จะได้เข้าอบรม
สัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และเรื่องอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การบริหารความ
เสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
วิธีช�ำระเงิน การจัดท�ำบัญชี และภาษีเบื้องต้น เป็นต้น
หลั ง จากการเข้ า ร่ ว มสั ม มนาแล้ ว SMEs จะได้ สิ ท ธิ์ ท ดลอง
ซื้ อ FX Options ภายใต้ ว งเงิ น 30,000 บาทต่ อ กิ จ การ ซึ่ ง
SMEs สามารถใช้บริการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ
ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการแห่งใดแห่งหนึ่งได้ตลอดโครงการ
ประมาณการว่าโครงการนี้จะสามารถรองรับ SMEs ได้ 17,000 ราย
FX Options คือ สัญญาที่ให้สิทธิ์ผู้ซื้อประกันสามารถซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศในอนาคต โดยล็อกเรททีจ่ ะซือ้ หรือขายได้ในวันนี้
และจุดเด่นที่ส�ำคัญคือ ประกันค่าเงินให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ซื้อประกัน
ในการเลือกว่าจะใช้สทิ ธิห์ รือไม่กไ็ ด้ หากเรทในตลาดดีกว่า ซึง่ นับเป็น
ข้อได้เปรียบที่ดีกว่าการป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือบางประเภท
โครงการนี้ต้องการส่งเสริมให้ SMEs ทดลองซื้อประกันค่าเงิน
นอกจาก SMEs ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมภายใต้วงเงิน 30,000 บาท
แล้ว ธนาคารที่ร่วมโครงการยังเสนอการประกันค่าเงินในรูปแบบที่
เป็นขั้นพื้นฐาน ไม่ซับซ้อน อายุประกันมีให้เลือก 6 ระยะ ตั้งแต่ 1

เดือนถึง 6 เดือน (วันครบก�ำหนดต้องไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2561)
สามารถใช้สิทธิ์ประกันเมื่อใดก็ได้ภายในช่วงที่ก�ำหนด และมีเฉพาะ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการมี 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และ
ธนาคารยูโอบี
ทั้งนี้ งานสัมมนาให้ความรู้แก่ SMEs จะจัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมทั้งต่างจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา
รวมประมาณ 30 ครั้ง
“โครงการนี้เป็นก้าวแรกที่เราพยายามจะช่วย SMEs ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ SMEs
ต้องท�ำการค้าขายกับต่างประเทศ ความเสีย่ งนีเ้ ป็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
นอกเหนือจากความเสีย่ งด้านการค้า หวังว่าโครงการนีจ้ ะช่วยกระตุน้
ให้ SMEs มีการตื่นตัวมากขึ้น” คุณพิศิษฐ์ กล่าว
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
คุ ณ ปรี ดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่ า วว่ า
ธนาคารทั้ง 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการจะช่วยเหลือ SMEs ในการ
อบรมความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
คิดค่าธรรมเนียมในระดับที่เท่าต้นทุน ส�ำหรับค่าธรรมเนียมส่วนนี้
ทาง สสว. จะเป็นผู้ออกให้ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ไม่ต้อง
มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่มีเงื่อนไขว่าก่อนจะใช้สิทธิ์ FX Options ได้

จะต้องผ่านการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนก่อน
“โครงการนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ งการร่วมมือกันท�ำงานระหว่าง
ภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจที่จะคอยร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย” คุณปรีดี กล่าว
ด้าน ดร.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ธปท. กล่ า วว่ า SMEs เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ จากข้อมูลของ สสว. ในปี 2559 มี SMEs ทัว่ ประเทศ
กว่ า 3 ล้ า นราย ในจ� ำ นวนนี้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการที่ ท� ำ เรื่ อ ง
การส่งออก การน�ำเข้า และการส่งออกและน�ำเข้า ประมาณ 40,000
กว่าราย จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ พบว่าการส่งออกและ
การน�ำเข้าของ SMEs ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านบาท
เทียบกับมูลค่าการส่งออกและน�ำเข้าของประเทศไทยทั้งหมดที่ 13
ล้านล้านบาท
โครงการนีจ้ งึ เป็นก้าวส�ำคัญในการช่วยเหลือ SMEs ทีไ่ ด้รบั ความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงินบาท เนื่องจาก
ไม่ได้มีการบริหารหรือป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน เพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยง หรือไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือได้
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม ธสน. และสมาคมธนาคารไทย
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TB-CERT

ยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนสมาคมธนาคารไทย ในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือสถาบันการเงิน ภายใต้ชื่อ
ศูนย์ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector
Computer Emergency Response Team (TB-CERT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือให้ภาคสถาบัน
การเงินดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
TB-CERT ได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งจากธนาคารสมาชิก
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
15 แห่ง และได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง TB-CERT มีความส�ำคัญมากในยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีกนั อย่าง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยทุกฝ่ายต้องการให้ภาคธุรกิจ กว้างขวาง “ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราอยู่ในยุคที่มีภัยความเสี่ยงใหม่ ๆ
การเงินมีเสถียรภาพ อันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงด้านไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่นับวันจะเพิ่มขึ้น
ในระดับประเทศ
อย่างรวดเร็ว และภัยไซเบอร์ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

ของบริการของตัวเองว่าเป็นอย่างไร และรับมือกับมันในมาตรฐานที่
มี Norm ที่ดีและยอมรับได้” คุณสุรางคณา กล่าว
คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ความ
ร่วมมือกันระหว่างธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดการเริ่มต้นของ TB-CERT “เราพยายามจะท�ำ
เรื่องความร่วมมือ เรื่องกระบวนการ และเรื่องมาตรฐาน เมื่อประสบ
ปัญหาแล้ว ทุกคนสามารถแก้ไขและตัดสินใจได้ด้วยความพร้อม สิ่ง
เหล่านี้เราก�ำลังร่วมมือกันท�ำอยู่ วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบต่าง ๆ ของภาคการธนาคาร”
คุณกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธาน TB-CERT กล่าวว่า การยกระดับ
และสร้างมาตรฐานในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากภัยไซเบอร์
เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะภัยไซเบอร์มาอย่างรวดเร็ว หากไม่มีมาตรฐาน
แต่ละธนาคารจะใช้เวลามากขึน้ ในการแก้ไขปัญหา “มาตรฐานจะเป็น
สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ ไม่ได้ท�ำให้เกิดต้นทุนขึ้นมามากนัก”
บทบาทของ TB-CERT ยังจะสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้
ให้กบั สมาชิก ผูบ้ ริหาร ไปจนถึงลูกค้า เพราะทุกคนอยูใ่ น Ecosystem
เดียวกัน หลังจากนี้ TB-CERT จะท�ำการซักซ้อมและท�ำงานร่วมกับ
ธนาคารสมาชิก เพื่อทดสอบแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้ ดร.วิรไท กล่าวว่า ธปท. ได้ให้ความส�ำคัญกับการเตรียม
พร้อมของภาคการเงิน เพื่อรับมือภัยเสี่ยงจากไซเบอร์ และการจัดตั้ง
CERT นับเป็นก้าวส�ำคัญอีกก้าวหนึ่งในการยกระดับการป้องกันภัย
ไซเบอร์ แต่ยงั มีอกี หลายเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำ อาทิ การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการให้ความรู้และการตระหนักรู้ต่อภัยไซเบอร์แก่ลูกค้า
ไปจนถึงคณะกรรมการของธนาคาร

สถานการณ์ภัยคุกคามด้านการธนาคาร
2012
Ababil คือ การโจมตีด้วยเทคนิค Distributed Denial
of Services (DDoS) ไปยังเว็บไซต์ของธนาคารต่าง ๆ
ในสหรัฐอเมริกา ท�ำให้ไม่สามารถให้บริการได้

2014
ข้อมูลลูกค้า 83 ล้านรายของ JP Morgan ถูกขโมย
โดยใช้หลากหลายเทคนิคผสมผสานกัน ได้แก่ มัลแวร์
Social Engineering และ Spear-phishing

2013
แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือปล่อยมัลแวร์ชื่อ Dark Seoul
เข้าไปฝังในคอมพิวเตอร์และก่อกวนระบบเครือข่าย
ของธนาคาร รวมถึงตู้เอทีเอ็มของเกาหลีใต้ ท�ำให้ไม่
สามารถให้บริการได้และมีผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจ
ข้อมูลจาก TB-CERT

2016
แฮกเกอร์เจาะระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบการ
โอนเงินระหว่างธนาคารที่ส�ำคัญที่สุดระบบ
หนึ่งในโลก สร้างความสูญเสียกว่า 81 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อธนาคารกลางบังคลาเทศ

2015
โทรจันชื่อ Carberp ขโมยข้อมูลมูลค่ากว่าพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยวิธี Spear-phishing
และเปิดช่องทางให้ผู้โจมตีสามารถเชื่อมต่อและ
แอบอ้างเพื่อจะส่งเงินไปยังบัญชีของตนเอง

2017
บริษัท Equifax ถูกเจาะระบบ
และขโมยข้อมูลบัตรเครดิต
ของลูกค้าจ�ำนวน 143 ล้านราย
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(จากซ้ายไปขวา) คุณสุรางคณา วายุภาพ ดร.วิรไท สันติประภพ คุณปรีดี ดาวฉาย และคุณกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

โจทย์สำ� คัญอยูท่ วี่ า่ เราจะรับมือกับภัยไซเบอร์ได้อย่างไร ความพร้อม
รับมือขององค์กรใดองค์กรหนึ่งคงไม่เพียงพอ ต้องคิดร่วมกันในการ
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานและความร่วมมือของทั้งอุตสาหกรรม
รวมไปถึงความร่วมมือในระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วย เพือ่
ท�ำการรองรับภัยไซเบอร์ในอนาคต”
การด�ำเนินงานของ TB-CERT จะครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ (1)
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลทัง้ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และ
แนวทางแก้ไขตามแนวทางสากล (2) สร้างมาตรฐานกลางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud Computing
หรือ Biometric (3) ก�ำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์
ในภาคการธนาคาร และจัดให้มกี ารซ้อมรับมือร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
และ (4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อยกระดับสถาบันการเงินไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ทางด้านคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทย
มี Computer Emergency Response Team (CERT) มากว่า 10 ปี
และด�ำเนินงานอย่างจริงจังเมื่อ 6 ปีที่แล้ว CERT ท�ำหน้าที่ในการ
ประสานและแชร์ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีภัยคุกคามแบบใดบ้าง และจะ
ต้องตอบโต้อย่างไร โดยเป็นการด�ำเนินงานกับสาย Internet Service
Provider (ISP) โทรคมนาคมเป็นหลัก และเพิ่งขยายมาสู่ภาคการเงิน
และตลาดเงินตลาดทุน
“Cybersecurity เป็นปัญหาของทุกคน การรวมตัวกันเป็น Sectorbased CERT หมายความว่าแต่ละ Industry มีการรวมตัวกันท�ำงาน
กับ CERT เพื่อเข้าใจธรรมชาติของ Security และเข้าใจธรรมชาติ

MOU เพื่อความร่วมมือ
สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รวบรวมการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ธปท. กับ
หน่วยงานและองค์กรหลากหลายภาคส่วน ทั้งในและนอกประเทศภายในรอบปี 2560* เพื่อช่วยฉายภาพความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายและความผันผวน รวมทั้งสามารถพัฒนาไปได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
การก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น กั บ ธนาคารกลางของอิ น เดี ย
(Reserve Bank of India: RBI)
วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผูก้ ำ� กับดูแลของไทย
และอินเดีย เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของทัง้ สองประเทศ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอน
การพิจารณาใบอนุญาตสถาบันการเงิน ตลอดจนการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
วันที่ลงนาม : 20 มีนาคม 2560

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�ำเนินการจัดการสอบและจัดอบรม
เพือ่ การรับรองคุณสมบัติ (Certification) ส�ำหรับผูค้ า้ ในตลาดเงินและ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระหว่าง ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดการเงินไทย และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อให้มีการด�ำเนิน
การรับรองคุณสมบัติ (Certification) ส�ำหรับผู้ค้าในตลาดเงินและ
ตลาดเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ลงนาม : 24 มีนาคม 2560

* ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รวบรวมถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
สามารถติดตามข้อมูลการลงนามฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ที่ www.bot.or.th

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. กับธนาคารกลาง
ของมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) เพื่อความร่วมมือในการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและการพัฒนาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนา
ทางการเงินอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้การบูรณาการในภูมิภาค
และการเชื่ อ มโยงทางการค้ า และการลงทุ น ของทั้ ง สองประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
วันที่ลงนาม : 6 เมษายน 2560

การลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคี
เพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์
ภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน
วัตถุประสงค์ : ยกระดับการรวมตัวภาคการธนาคารในอาเซียน
โดยจะเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของทัง้ สองประเทศเข้าสูต่ ลาด
ระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทนและให้มคี วามยืดหยุน่ ในการ
ประกอบธุรกิจมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจและรองรับความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
วันที่ลงนาม : 6 เมษายน 2560

การลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง ธปท. และกรมบังคับคดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้
ตรวจสอบและอายัดตราสารหนี้ของบุคคลที่ศาลมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั จากกรมบังคับคดีได้รวดเร็วขึน้ โดยการอายัดตราสารหนีต้ าม
ความตกลงนี้ ครอบคลุมถึงการระงับการจ�ำหน่าย จ่าย โอนตราสารหนี้
ของบุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
วันที่ลงนาม : 25 เมษายน 2560

การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ การยกระดั บ
ความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย**
วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามโครงการ
National e-Payment ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การช�ำระเงินของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคาร ตลอดจนบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
โดยเริ่มด�ำเนินการกับโครงการพร้อมเพย์เป็นล�ำดับแรก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผูใ้ ช้บริการให้มคี วามเชือ่ มัน่ และผลดีตอ่ เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศต่อไป
วันที่ลงนาม : 2 พฤษภาคม 2560

** ธปท. และ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

31 BOT MAGAZINE The Knowledge

30 BOT MAGAZINE The Knowledge

เมื่อกระแสบริบทเศรษฐกิจการเงินโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยงของสายธารเศรษฐกิจการเงินไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ทวีความซับซ้อนและยากที่จะคาดเดามากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำ�เป็นต้องเตรียมระบบ
กันโคลงของเรือให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง ด้วยการยกระดับความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นทั้งในและต่างประเทศให้ ใกล้ชิดมากขึ้น
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การลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่ว มมือในการก�ำกับ ดูแ ลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ธปท. และ
ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความร่วมมือในการก�ำกับดูแลระบบที่
เชื่อมโยงกันและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถด�ำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
วันที่ลงนาม : 8 มิถุนายน 2560

การลงนามในความตกลงร่ ว มมื อ ด้ า น FinTech และบั น ทึ ก
ความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ระหว่าง
ธปท. และธนาคารกลางสิงคโปร์
วัตถุประสงค์ : มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงิน
ของไทยและสิงคโปร์ รวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น โดย
ส่งเสริมให้ ธปท. และธนาคารกลางสิงคโปร์ แบ่งปันข้อมูลที่
เกีย่ วกับแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล
ต่อกฎระเบียบในปัจจุบัน อีกทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัท
FinTech ที่เป็นคู่ค้ากัน
วันที่ลงนาม : 11 กรกฎาคม 2560

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลภาคธนาคาร (China Banking
Regulatory Commission)
วัตถุประสงค์ : ยกระดับความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินสากล (Basel Core Principles
for Banking Supervision) โดยครอบคลุมถึงการสนับสนุนการก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้ามพรมแดน ทั้งด้านการ
แลกเปลีย่ นข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบ
สถาบันการเงิน การจัดตั้ง Supervisory Colleges และการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
วันที่ลงนาม : 25 กรกฎาคม 2560

การลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการก�ำกับดูแล
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน ระหว่าง ธปท.
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย บริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Principles
for Financial Market Infrastructures: PFMIs) รวมทั้งรองรับการ
ท�ำธุรกรรมในตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะ
ส่งผลดีต่อระบบการเงินของประเทศต่อไป
วันที่ลงนาม : 27 มิถุนายน 2560

การลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สถิ ติ ระหว่ า ง
ธปท. และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (เครดิตบูโร)
วัตถุประสงค์ : เป็นการเปิดเผยข้อมูลสถิติจากเครดิตบูโร เพื่อใช้
ในกิจการของ ธปท. ในการด�ำเนินภารกิจงานการวิเคราะห์และ
การด�ำเนินนโยบายเสถียรภาพการเงินและการช�ำระเงิน โดยจะให้
ความส�ำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการรักษาความลับข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
วันที่ลงนาม : 30 มิถุนายน 2560

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ธปท.
และธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam)
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับความร่วมมือของธนาคารกลางทั้งสอง
ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศ ซึง่ ครอบคลุมถึงการแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนความร่วมมือในภาคการเงิน รวมถึง
ความร่วมมืออื่นภายใต้พันธกิจของธนาคารกลาง
วันที่ลงนาม : 17 สิงหาคม 2560

การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ภายใต้ ม าตรการ
เพิม่ ขีดความสามารถ และส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั SMEs ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ
สมาคมธนาคารไทย***
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ SMEs มีความรู้เรื่องการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ป้องกันความเสี่ยงฯ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ป้องกันความเสี่ยงฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภท FX Options
ให้แก่ SMEs
วันที่ลงนาม : 28 กันยายน 2560

*** ธปท. ไม่ได้ร่วมลงนาม MOU แต่มีบทบาทหลักเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว
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การลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่าง ธปท. และกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ : ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเสถี ย รภาพ
ตลาดการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างสองประเทศ โดยธนาคารกลางทั้งสองประเทศ
สามารถท�ำการแลกเปลีย่ น (Swap) สกุลเงินประเทศของตน (ได้แก่
บาทหรือเยน) เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ โดยมีวงเงินสูงสุด 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่ลงนาม : 5 พฤษภาคม 2560

Collaboration

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Jatayu
ในโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิด
อาคารส�ำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ในปัจจุบัน)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2525 ธนาคารกลางจาก
ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยการ
ส่งของขวัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ประจ� ำ ถิ่ น และยั ง แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์
อั น แน่ น แฟ้ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กับต่างชาติ
Jatayu คือ ของขวัญจาก Bank Indonesia
เป็ น ประติ ม ากรรมไม้ แ กะสลั ก รู ป พระยา
ปักษาชาติ “สดายุ” หรือ “ชฎายุ” ตัวละครหนึง่
ในเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ เป็ น บุ ต รของพญาครุ ฑ
และนางวิ น ายกา น้ อ งชายของนกสั ม พาที
ประติ ม ากรรมชิ้ น ใหญ่ นี้ ถู ก ส่ ง มาให้ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งปี 2524 - 2525
และน�ำไปจัดวางประดับที่บริเวณโถงชั้น 1 ของ
อาคารส�ำนักงานใหญ่อยู่เป็นเวลานาน จนเมื่อ
มีการปิดปรับปรุงอาคารส�ำนักงานใหญ่ เมือ่ ปี 2552
ประติมากรรมสดายุจึงถูกย้ายมาจัดวางประดับ
ที่ บ ริ เ วณโถงบั น ไดทางขึ้ น ห้ อ งประชุ ม ป๋ ว ย
อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

International Monetary
Cooperation: Lessons from the

The Logic of Financial
Nationalism: The Challenges

Helmut Schmidt:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความร่วมมือของ
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ำของโลก 5 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
และญี่ปุ่น ที่มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและความไม่สมดุล
ด้านอัตราแลกเปลีย่ น ทีเ่ ป็นภัยคุกคามต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การประชุมเกิดขึ้นที่ The Plaza
Hotel กรุงนิวยอร์ก เป็นที่มาของการเรียกขาน
การประชุมครั้งนี้ว่า “The Plaza Accord”
The Plaza Accord ได้ รั บ การ
ยอมรับว่า เป็นการแก้ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีประสิทธิภาพมาก ลดความไม่สมดุลของ
ดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้ง
สามารถรับมือกับแรงกดดันของกลุม่ ผูส้ นับสนุน
ลัทธิตั้งอัตราภาษีศุลกากรสูง (Protectionist)
ในสหรัฐอเมริกาได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ค�ำถามว่า The Plaza Accord เป็นการสร้าง
พืน้ ฐานให้กบั ความมีเสถียรภาพระหว่างประเทศ
และความร่วมมือทางการเงิน หรือเป็นเพียงเหตุ
บังเอิญเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

ระบบการเงิ น โลกมี ค วามเสี่ ย งจากการ
ขาดความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้จะมี
การปฏิรูปหลังวิกฤติการณ์ทางการเงิน แต่
หลักการด้านชาตินิยมทางการเงิน (Financial
Nationalism) ทีม่ งุ่ เน้นการปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศมากกว่าเป้าหมายการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก็ยังคงเป็นปัจจัย
พื้นฐานของความเสี่ยง
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ วิ เ คราะห์ บ ทบาทของ
กฎหมายระหว่ า งประเทศ ในการปกป้ อ ง
อธิปไตยทางการเงินและป้องกันความเสีย่ งของ
ระบบการเงินโลก รวมทั้งน�ำเสนอทางเลือกอื่น
เช่น European Banking Union, Regulatory
Passports, International Financial Courts
เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ มุ ม มองใหม่ ๆ ของ
กฎหมายระหว่ า งประเทศในการสนั บ สนุ น
ความมี เ สถี ย รภาพทางการเงิ น และการ
แก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงประวัติและผลงาน
ของ Helmut Schmidt ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
วิกฤติเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20
Helmut Schmidt เป็นนักเศรษฐศาสตร์
และผู้ก�ำหนดนโยบายที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด
คนหนึ่งในช่วงปี 1960 - 1980 ผลงานส�ำคัญ
ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน และนายก
รัฐมนตรีของเยอรมัน คือ ข้อเสนอเรื่องการ
ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนร่วมกันของยุโรป
(European Currency System) ซึ่งเป็น
พื้ น ฐานของการรวมตั ว ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การเงินของยุโรปในปัจจุบัน

Plaza Accord After Thirty Years
โดย C. Fred Bergsten และ Russell A.
Green

of Cooperation and the Role of
International Law
โดย Federico Lupo-Pasini

Pioneer of International Economic
and Financial Cooperation
(Springer Briefs on Pioneers in
Science and Practice)
โดย Hartmut Soell

35 BOT MAGAZINE Our Pride & Heritage / Library & Archives

34 BOT MAGAZINE Our Pride & Heritage / The Collections

ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรในโลกยุคใหม่นั้น จ�ำเป็นต้องมีความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันสนับสนุน
แก้ ไขปัญหา และพัฒนา หนังสือทั้งสามเล่มต่อไปนี้ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

อดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน
ปูชนียบุคคลแห่งวงการการทูตไทย
เนื่องในโอกาสที่ปี 2560 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “ASEAN”
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รบั เกียรติ “เปิดเรือนแพ” ต้อนรับอดีต
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน “ปูชนียบุคคล” แห่งวงการการทูต
ของไทย ผูบ้ กุ เบิกความสัมพันธ์กบั ประเทศจีน และวางรากฐานความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยท่านไม่เพียงแนะน�ำหลักคิดใน
การท�ำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ยังให้เกียรติพูดคุย
ถึงแง่คิดในมุมชีวิตด้านอื่น อันเป็นชีวิตที่กล่าวได้ว่า “ตกผลึก” ทั้ง
ในมิติของความส�ำเร็จและความสุข
“นักการทูต” ถนนสายแรกแห่งชีวิตการท�ำงาน
คุณอานันท์เริม่ ต้นชีวติ นักการทูตด้วยการเป็นข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศ ในปี 2498 ต่อมาในปี 2502 ท่านได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคของ
รมว. ดร.ถนัด คอมันตร์ จากนั้นท่านได้ไปเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทน
ถาวรแห่งประเทศไทยประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กในปี 2510
ท่านมีต�ำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศแคนาดา และเป็น
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำสหรัฐอเมริกาในปี 2515 พร้อมกับต�ำแหน่ง
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรด้วย จากนั้น ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นปลัด
กระทรวงการต่างประเทศก่อนสิ้นสุดเส้นทางนักการทูตด้วยต�ำแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศเยอรมนี
“หน้าที่หลักของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ คือการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการ
ทูตด้วย โดยมีภารกิจส�ำคัญคือ การรายงานข้อเท็จจริงที่มีหรือจะมี
ผลกระทบกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ต้องเจริญ
ความสัมพันธ์ไม่เฉพาะทางการทูต แต่ยังมีความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ด้วย และไม่ว่าจะเป็นความ

สัมพันธ์ในด้านใด สิ่งที่ต้องยึดถือ คือ ‘ความจริง’ หลายคนพูดว่า
หน้าทีน่ กั การทูตคือการโกหกเพือ่ ประเทศตนซึง่ ไม่ใช่เลย ในทุกความ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทูต ‘ความจริง’ เป็นสิ่ง
ส�ำคัญมาก เพราะความจริงจะก่อให้เกิดมิติแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี”
คุณอานันท์ยังให้มุมมองถึงการเป็น “นักการทูตที่ดี” ว่าต้องเริ่ม
จากคุณสมบัติส�ำคัญข้อแรกคือ “ความซื่อสัตย์” อันได้แก่ ซื่อสัตย์
ต่อความจริง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และซื่อสัตย์ต่อประเทศ ข้อต่อมาคือ
มีศลิ ปะในการพูดและทักษะในการเจรจา รวมถึงมีความสามารถทาง
ภาษา โดยเฉพาะความเข้าใจในศัพท์ทางการทูต นอกจากนี้ ยังต้อง
ใฝ่รู้และช่างสังเกต อันเป็นกุญแจส�ำคัญในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และจากบุคคลรอบตัว
“หลายอย่างในเรื่องทางการทูต มากไปก็ไม่ได้ น้อยไปก็ไม่ดี จะ
หาตรงกลางอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน ซึ่งก็อยู่ที่
ประสบการณ์การท�ำงานและการเรียนรู้จาก ‘ผู้ใหญ่’ ผมโชคดีที่มี
ดร.ถนัด คอมันตร์ เป็น ‘นาย’ ท่านมีบทบาทส�ำคัญในการก่อตั้ง
อาเซียน (ASEAN) ท่านเป็นแบบอย่างคนส�ำคัญในการท�ำงานด้านนี้
ของผม”
ประการสุดท้าย คุณอานันท์ยำ�้ ว่า หน้าทีข่ องข้าราชการคือ ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล หากมีนโยบายใดที่โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย
ข้ า ราชการมี ห น้ า ที่ ทั ก ท้ ว ง หากสุ ด ท้ า ยนโยบายนั้ น ยั ง ออกมา
ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้านโยบายนั้นขัดกับจิตวิญญาณหรือ
อุดมการณ์ สิ่งที่ควรท�ำคือลาออก ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ท่านยุติบทบาท
นักการทูตในปี 2522
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โลกทุกวันนี้มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
สัมพันธ์ทางการทูต หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
ถือเป็น “ปราการด่านแรก” ในการสร้างความมั่นคงของประเทศ

ANAND’s Diplomatic Legacy
“บางคนอาจมองว่า First Line of Defense หรือ ปราการด่านแรก
ของการป้องกันประเทศ คือ การดูแลอาณาเขตกับประเทศเพือ่ นบ้าน แต่
ผมมองกลับกันว่า แนวทางป้องกันประเทศทีด่ ที สี่ ดุ คือ เราต้องช่วยให้
เพือ่ นบ้านแข็งแกร่ง เมือ่ ประเทศเพือ่ นบ้านเข้มแข็ง องค์กรระดับภูมภิ าค
ก็จะเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะได้อานิสงส์ดว้ ย มาถึงวันนี้ ก็พสิ จู น์ให้เห็น
แล้วว่า ASEAN มีความแข็งแกร่งและมีผลลัพธ์ทด่ี พี อสมควร”
คุณอานันท์นับเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการวางรากฐาน
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เริ่มตั้งแต่การริเริ่มก่อตั้ง
ASEAN ที่เกิดขึ้นในสมัย ดร.ถนัด คอมันตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศ ขณะนั้ น คุ ณ อานั น ท์ มี ต�ำ แหน่ ง เป็ น
เลขานุการ ต่อมา เมื่อด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านเป็นผู้ริเริ่ม
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จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญที่น�ำไป
สู่การริเริ่มจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)
อดีตนายกฯ ให้ค�ำแนะน�ำเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีในการ
ก่อตั้ง ASEAN ว่า “AFTA และ AEC ยังต้องท�ำต่อไป เพราะนี่คือ
เป้าหมาย แต่จำ� ไว้วา่ เราไม่เคยคิดจะเป็นแบบสหภาพยุโรป (EU) เราต้อง
มีวถิ แี บบ ASEAN เพราะในมิตทิ างการเมือง ประเทศเพือ่ นบ้านส่วนใหญ่
เพิ่งได้รับอิสรภาพมาไม่กี่สิบปี อธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาหวงแหน
ฉะนั้น เราไม่ควรสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาครอบเหนือความเป็น
รัฐชาติ อีกประเด็นคือ ด้วยระดับความเจริญทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เท่ากัน
ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจจึงควรให้ ‘แต้มต่อ’ กับบางประเทศที่มี
ความพร้อมน้อยกว่าบ้าง”
นอกจากนี้ รัฐบาลนายกฯ อานันท์ยังถือเป็นรัฐบาลแรกที่ริเริ่มให้
ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา
โดยได้ตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจาก สปป.
ลาว ให้มาเรียนที่ประเทศไทย เป็นต้น
ไม่เพียงวางรากฐานความสัมพันธ์อันดีใน ASEAN คุณอานันท์ยัง
มีบทบาทส�ำคัญในการบุกเบิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีน
โดยในปี 2514 สมัยเป็นทูตไทยประจ�ำสหประชาชาติ ท่านได้รบั ค�ำสัง่
ลับ จาก รมว.ถนัด ให้ตดิ ต่อกับทูตจีนประจ�ำสหประชาชาติเพือ่ แสดง
ให้รู้ว่าไทยสนใจติดต่อกับจีน ต่อมาในปี 2518 ท่านเป็นผู้น�ำในคณะ
ผูแ้ ทนไทยไปเจรจาเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน จนน�ำมาสูก่ าร
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - จีนอย่างเป็นทางการ
ในสมัยรัฐบาลนายกฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ธปท. กับงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คุณอานันท์ให้มุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ ธปท. กับงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า แม้หน้าทีโ่ ดยตรงของ ธปท. จะไม่ได้
เกี่ยวกับการต่างประเทศโดยตรง แต่ด้วยหน้าที่หลักใหญ่ของ ธปท.
คือการดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
มิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้ามามีความส�ำคัญกับเศรษฐกิจไทย
เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่ ธปท. จะต้องเข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ในมิตขิ องความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึง่ นอกจากจะ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ แล้ว ยัง
จะช่วยเอื้อในการท�ำภารกิจของธนาคารกลางให้ดีขึ้นด้วย
“การสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางของทุกประเทศ
ในเวที เช่น IMF หรือ World Bank ก็ดี หรือในระดับกลุ่มประเทศ
ASEAN ก็ดี ผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม อย่าง ASEAN SWAP
Arrangement ก็ถือเป็นความร่วมมือที่ส�ำคัญมาก เพราะถ้าทุก
ประเทศในอาเซียนตกลงที่จะช่วยเหลือกันในยามที่ประเทศหนึ่งเกิด
วิกฤติ ความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศนั้นก็จะน้อยลง ส่งผลให้
สถานภาพของประเทศอื่นไม่เลวร้ายตามไปด้วย ซึ่งความร่วมมือ
ลักษณะนีถ้ อื เป็นงานด้านการต่างประเทศ แต่ไม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศ”
สุดท้ายนี้ อดีตนายกฯ ทิ้งท้ายว่า ด้วยขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ท�ำให้ไทยเคยมีบทบาท
อย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจและการริเริ่มสร้างสรรค์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ดูเหมือนว่าทุกวันนี้
บทบาทของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้าง
ลดน้อยลงไป ซึ่งท่านเชื่อว่า หาก ธปท. มีการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือมีการจัดโครงสร้างที่ดีก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้บทบาทด้านนี้ของ
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นได้
เคล็ด (ไม่) ลับความส�ำเร็จและความสุขในการด�ำเนินชีวิต
ด้วยผลงานด้านต่าง ๆ อันเป็นทีป่ ระจักษ์ทไี่ ด้ทำ� มาเพือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวม ท�ำให้อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ได้รับรางวัลรามอน
แมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ประจ�ำปี 2540 อีกทั้งยังได้รับปริญญา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษาหลายแห่ ง ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ไทย และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จากหลายประเทศ เช่น อิตาลี เกาหลี
อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น เป็นต้น
แม้จะได้รับการยกย่องมากมาย แต่ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจว่า “ผมเป็นคนที่ไม่เคยมีเป้าหมายหรือ
แผนชีวิต ผมด�ำเนินชีวิตแบบปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่ค�ำ
ว่า ‘ยถากรรม’ ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่ท�ำอะไรเลย ผมเป็นคน

“ในทุกความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทาง
การทูต ‘ความจริง’ เป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะความจริง
จะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และเข้าใจซึ่งกันและกัน
อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี”
ขยัน ชอบท�ำงาน ชอบเรียนรู้ แต่ไม่ชอบแสวงหาความเป็นใหญ่เป็นโต
หรือเกียรติยศ ผมไม่เคยวางแผนเป็นทูตหรือเป็นปลัดกระทรวงฯ หรือ
เป็นนายกรัฐมนตรี จริง ๆ แล้ว ผมเคยปฏิเสธต�ำแหน่งเหล่านีไ้ ปก่อน
หน้านัน้ ผมแค่ชอบและสนุกกับการท�ำงาน แต่ทกุ งานเมือ่ ได้รบั แล้วก็
คิดว่าต้องท�ำให้เต็มที่ ท�ำให้ดีที่สุด และท�ำให้ส�ำเร็จ”
อดีตนายกฯ เชื่อว่า ความไม่อยากมีอยากเป็นน่าจะเป็นเคล็ด
(ไม่) ลับข้อแรกในการสร้างความสุข พร้อมกับเล่าติดตลกว่า ในชีวติ นี้
ท่านมีความอยากอยู่แค่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ อยากแต่งงานกับภรรยา
(ม.ร.ว.สดศรี จักรพันธุ์) อีกเรื่องคือ อยากได้เหลน ซึ่งสมปรารถนา
แล้วทั้ง 2 เรื่อง
ส�ำหรับเคล็ด (ไม่) ลับแห่งความส�ำเร็จในการท�ำงาน คุณอานันท์
มองว่า มาจากอุปนิสัยพื้นฐานส่วนตัวที่เป็นคนชอบฟัง ชอบคิด
วิเคราะห์ แล้วตั้งค�ำถามก่อนสื่อสารออกไป ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
“หัวใจนักปราชญ์” ที่ประกอบด้วย สุ(ตะ) จิ(ตตะ) ปุ(จฉา) ลิ(ขิต)
แง่คิดชีวิตจากชีวิตที่ตกผลึกแล้ว
“ชีวติ คนเรามีขนึ้ มีลง แต่ชวี ติ ของผมมีขนึ้ มีลงหลายหน และเวลาลง
มันคือลงเหวเลย ผมเป็นข้าราชการทีข่ นึ้ เร็วมาก เป็นทูตตัง้ แต่อายุ 33 ปี
เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศอายุ 43 ปี และเป็นปลัดกระทรวงฯ
ที่มีอายุการท�ำงานน้อยที่สุด เพราะแค่ 10 เดือนให้หลังผมก็ถูก
กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ออกจากข้าราชการมาสู่วงการธุรกิจ ได้
เรียนรู้ใหม่ ก็เหมือนมีชีวิตใหม่ แต่วันดีคืนดี ก็มีคนมาเชิญไปเป็น
นายกรัฐมนตรี
แง่คิดที่สะท้อนจากชีวิตของผม คือ ชีวิตคนเราไม่แน่นอน สิ่งที่
แน่นอนคือ การเปลี่ยนแปลง และเมื่อชีวิตต้องลงเหว ก็อย่าท้อแท้
ตราบใดที่เรายืนหยัดในพื้นฐานของ ‘ความจริง’ ยึดมั่นในหลักการที่
ถูกที่ควร ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และมั่นใจว่า
เราท�ำด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ คุณก็จะสามารถไต่กลับขึน้ มาได้ บางเรือ่ ง
มันไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิด แต่อยู่ที่จังหวะและเวลา บางครั้งคุณท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง แต่ในวันนั้นคนอื่นอาจเห็นว่าผิด อาจต้องรออีก 1 ปี 2 ปี
หรือนานกว่านั้น ความจริงถึงจะปรากฏว่า สิ่งที่เราท�ำคือสิ่งที่ถูก”
อย่างไรก็ดี เมือ่ ชีวติ ล่วงมาถึงวัย 85 ปี คุณอานันท์มองว่า สุดท้ายแล้วใน
ชีวติ คนเรา ต�ำแหน่งหรืออ�ำนาจไม่ได้มคี วามหมายมากไปกว่าความสามารถ
ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ให้เกิดประโยชน์กบั ผูอ้ นื่ การมีสขุ ภาพกายและสุขภาพใจ
ทีแ่ ข็งแรง หรือการสามารถใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขกับครอบครัว
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น�ำประสบการณ์ทางการทูตมาต่อยอด
ท�ำคุณประโยชน์ให้ประเทศ
หลังจากลาออกจากชีวิตข้าราชการ คุณอานันท์เข้าสู่วงการ
ธุรกิจ โดยร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน จนกระทั่งเป็นประธาน
กรรมการกลุ่มบริษัทในปี 2534 และมีโอกาสด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอานันท์ยอมรับว่า ในยุคของท่าน ข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศส่วนใหญ่มพี นื้ ฐานความรูด้ า้ นเศรษฐกิจและธุรกิจน้อย
มาก เพราะช่วงนัน้ เศรษฐกิจระหว่างประเทศยังไม่ได้มคี วามส�ำคัญกับ
ประเทศไทยนัก การหันมาท�ำงานด้านนีท้ ำ� ให้ทา่ นได้เรียนรูเ้ รือ่ งธุรกิจ
และเศรษฐกิจมากขึ้น และนับตั้งแต่ที่ประเทศไทยเริ่มมุ่งเน้นพัฒนา
อุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่
4 (ปี 2520 - 2524) ท่านจึงมีโอกาสน�ำประสบการณ์ด้านการ
ต่างประเทศมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
“สมัยนั้น ไทยเริ่มค้าขายกับต่างประเทศ ผมก็ได้ไปอยู่ในคณะ
ผูแ้ ทนภาคธุรกิจไทยไปเจรจาเรือ่ งสิง่ ทอ โดยเฉพาะปัญหาเรือ่ งโควตา
หรือตอนเป็นอุปนายกสภาอุตสาหกรรมฯ ผมก็ได้ไปเป็นประธาน
คณะมนตรีหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Chamber
of Commerce and Industry: ASEAN-CCI) เป็นต้น”
ช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี (มี.ค. 2534 - เม.ย. 2535 และ
มิ.ย. - ต.ค. 2535) คุณอานันท์ได้น�ำประสบการณ์ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าของไทยในตลาดโลกและเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจไทย
ให้เป็น “เศรษฐกิจเปิด” มากขึ้น อาทิ การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ก็เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีอานันท์นี่เอง

สมคิ
ด
แสงเพชร
ศาสตร์และศิลป์ของมัคคุเทศก์ประจ�ำพิพิธภัณฑ์ ธปท.

คุณสมคิด แสงเพชร
อดีตผูบ้ ริหารส่วน พิพธิ ภัณฑ์ ธปท.

จากฝ่ายวิชาการสู่การเป็นมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์
อาจารย์สมคิดเริม่ ท�ำงานที่ ธปท. ในปี 2520 ในต�ำแหน่งเศรษฐกร
ผูช้ ว่ ยหน่วยวิจยั เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โดยท�ำงานใน
ฝ่ายวิชาการเรือ่ ยมาจนได้เลือ่ นขัน้ เป็นเศรษฐกร และหัวหน้าหน่วยในทีส่ ดุ
จนกระทัง่ ปี 2525 ธปท. ได้ยา้ ยทีท่ ำ� การจากวังบางขุนพรหม ซึง่ เป็น
สถานทีท่ ำ� งานของ ธปท. มาตัง้ แต่ปี 2488 ไปอาคารส�ำนักงานใหญ่ทสี่ ร้าง
ขึน้ ใหม่ภายในบริเวณวังบางขุนพรหม และได้ปรับปรุงวังบางขุนพรหม
เปิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2536
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. รวมทั้งประวัติบทบาทหน้าที่การ
ด�ำเนินงานของ ธปท.
อาจารย์สมคิดซึ่งชื่นชอบงานพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ว และมักเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกครั้งที่มีโอกาส เมื่อ
พิพธิ ภัณฑ์ ธปท. เปิดอย่างเป็นทางการ อาจารย์สมคิดจึงไม่ลงั เลทีจ่ ะ
อาสามาช่วยงานพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. ในต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยพิพธิ ภัณฑ์
ตั้งแต่ปี 2536 โดยดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้อนรับแขก
ผูม้ าเยือน และน�ำชมพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. จนกระทัง่ เกษียณอายุในปี 2549
ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารส่วน พิพธิ ภัณฑ์ ธปท.
“หัวข้อเรื่องในการจัดแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตรา
ไทย ประวัตกิ ารพิมพ์ธนบัตร และการด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
เราต้องน�ำความรูจ้ ากการเป็นนักวิชาการมาใช้ และเนือ่ งจากอาคารที่
จัดแสดงหรือวังบางขุนพรหม เป็นอาคารทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่างดงามมาก
มีประวัติอันยาวนาน เพราะฉะนั้น เราต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย
ประวัตศิ าสตร์การด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ตลอดจนประวัติ
วังบางขุนพรหม”

ความภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ของอาจารย์สมคิด คือ การได้มโี อกาสถวาย
รายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ ครัง้
พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธาน ในงาน 100 ปี
วังบางขุนพรหม และงานพิธเี ปิดต�ำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ ธปท.
นอกจากนัน้ เมือ่ พระเกจิอาจารย์มาเทศน์ที่ ธปท. อาทิ หลวงตา
มหาบัว และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อาจารย์สมคิดจะรับหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์นำ� ชมพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. ด้วย
หัวใจส�ำคัญของมัคคุเทศก์
การถ่ายทอดเรือ่ งราวความรูต้ า่ ง ๆ นัน้ ผูน้ ำ� ชมต้องมีความรูใ้ น
เรือ่ งทีจ่ ะถ่ายทอดเป็นอย่างดี ธปท. ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์สมคิด ไป
อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทมี่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาหลัง
เลิกงาน ซึง่ นอกจากจะอบรมเรือ่ งการเป็นมัคคุเทศก์ทดี่ แี ล้ว ยังได้เรียนรู้
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ ประวัตขิ องตัวอาคารในยุคสมัยต่าง ๆ
โบราณวัตถุทที่ รงคุณค่า อาจารย์สมคิดก็ได้นำ� ความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้ใน
การท�ำงาน รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมด้วยตัวเองอีกด้วย
“พิพธิ ภัณฑ์ ธปท. เป็นพิพธิ ภัณฑ์เฉพาะด้านเกีย่ วกับการเงิน จัด
แสดงวิวฒั นาการเงินตราของไทย ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในฐานะ
ที่ ธปท. เป็นผูพ้ มิ พ์ธนบัตร กว่าจะเป็นธนบัตรทีใ่ ช้ในปัจจุบนั มีประวัติ
ความเป็นมาและกระบวนการผลิตอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการ
เผยแพร่ให้ผทู้ มี่ าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ ธปท. ได้รบั รู้ รวมถึงประวัตกิ าร
ด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ในแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าเป็นอย่างไร
เมือ่ เกิดวิกฤติการณ์ขนึ้ ใช้มาตรการอะไรในการแก้ไขปัญหา ซึง่ ต้องศึกษา
เรียนรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ น�ำมาถ่ายทอดให้ผเู้ ยีย่ มชมได้รบั รูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน รวมทัง้ ประวัตขิ องวังบางขุนพรหมและท่านเจ้าของวัง
เราต้องเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในช่วงนัน้ ให้ดี และน�ำความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้
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ก่อนที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะย้ายจากวังบางขุนพรหม ไปศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ในอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม เรามีโอกาสพูดคุยกับบุคลากรคนสำ�คัญคนหนึ่ง ที่ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�ชม หรือมัคคุเทศก์
แห่งวังบางขุนพรหมมากว่าสิบปี สมคิด แสงเพชร หรืออาจารย์สมคิด ผูร้ วบรวมความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศไทย และประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับวังบางขุนพรหม มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ธปท. ได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยม และเป็นต้นแบบจัดทำ�คู่มือการนำ�ชมพิพิธภัณฑ์ ธปท. ให้กับบุคลากร
รุ่นหลัง

เกียรติภูมิจากบุคลากรรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
เมือ่ เข้ามาท�ำงานที่ ธปท. อาจารย์สมคิดได้เรียนรูว้ า่ ธปท. เป็น
สถาบันทีเ่ ต็มไปด้วยคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถหลากหลายด้าน ซึง่
บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ามาก นอกจากความรู้ความ
สามารถแล้ว ยังเป็นคนซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กร ต่อประเทศ เป็นคนขยัน
ทุม่ เทในการท�ำงาน ท�ำงานเป็นทีม พึง่ พาอาศัยกัน เพราะฉะนัน้ ใน
การท�ำงานก็จะมีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ เพือ่ นร่วมงานและบุคคลภายนอก
ด้วย ได้เรียนรูซ้ มึ ซับ เพราะคนรุน่ เก่า ๆ ของ ธปท. ได้สงั่ สม สิง่ เหล่านี้
จนเป็นทีน่ บั ถือยกย่องของคนทัว่ ไปว่า คน ธปท. เก่ง มีความรูค้ วาม
สามารถ มีความซือ่ สัตย์ ซือ่ ตรง ขยันขันแข็ง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติบา้ นเมืองเป็นทีต่ งั้
อาจารย์สมคิด ขณะถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ ครัง้ พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธานในงาน
พิธเี ปิดต�ำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547

หมัน่ เรียนรู้ หมัน่ ฟัง หมัน่ อ่าน ก็จะเกิดความรูท้ จี่ ะน�ำมาถ่ายทอด”
ก่อนที่จะเกษียณอายุ อาจารย์สมคิดได้จัดท�ำคู่มือการน�ำชม
พิพธิ ภัณฑ์ไว้ให้พนักงานรุน่ หลังใช้ในการน�ำชม ว่าควรท�ำอย่างไร แขก
ทีเ่ ข้ามาชมจึงจะเกิดความประทับใจ ได้รบั ความรูเ้ ต็มที่ และคิดว่าคง
เป็นคูม่ อื ทีใ่ ช้ได้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั โดยมีใจความส�ำคัญหลักสองประการ
คือ (1) ต้องมีความรูก้ ว้างขวางในเรือ่ งทีต่ นจะอธิบาย และ (2) ถ่ายทอด
ได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดด้วยน�ำ้ เสียงทีฟ่ งั สบาย ฟังชัดเจน ท่าทางที่
แสดงออกอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคารโรงพิมพ์
ธนบัตรเดิม บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ใต้สะพานพระราม 8
ตรงข้ามกับ ธปท. โดยได้ปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมให้ทนั สมัย
เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมความรูด้ า้ นเศรษฐกิจและความรูด้ า้ นการเงิน มี
การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน เงินตรา และธนบัตร
ไทย นอกจากนี้ ยังมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน

รวมถึงร้านขายของทีร่ ะลึกและร้านกาแฟ
อาจารย์สมคิดได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้นี้ ก่อนเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ และเกิดความประทับใจทั้งห้องจัดแสดงที่ทันสมัย น่าชม
รวมถึงผูน้ ำ� ชมทีล่ ว้ นแต่มคี วามรูด้ มี าก
“เป็นความคิดทีด่ ที นี่ ำ� เอาอาคารซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตร
มาปรับปรุงใหม่ให้มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะเป็นห้องจัดแสดง ไม่วา่ จะเป็น
ความสะดวกปลอดภัย ความสะอาดของห้องจัดแสดง ความกว้างขวาง
ของพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งส�ำคัญในการดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามา
ชม เนือ้ หาการจัดแสดงยังคงเป็นเรือ่ งราวของบทบาทหน้าทีข่ อง ธปท.
ประวัตเิ งินตราไทย และงานพิมพ์ธนบัตร ซึง่ เป็นงานหลักงานหนึง่ ของ
ธปท. โดยจัดแสดงด้วยสือ่ และเทคนิคทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้เด็กหรือนักศึกษา
มาค้นคว้าลึกลงไปได้ นอกเหนือจากบอร์ดจัดแสดง นอกจากนี้ วัตถุ
จัดแสดงก็ครบถ้วนสมบูรณ์ สะท้อนยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจ”
ในฐานะรุ่นพี่ ท่านได้ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้
ความเพลิดเพลิน
“ก่อนอืน่ ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปให้กว้างขวางว่า ธปท. มีแหล่ง

“อยากให้ตั้งใจท�ำงานด้วยความขยัน ทุ่มเท เต็มความ
สามารถและสติปัญญา รับฟังความเห็นของผู้อื่น
ไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้ง และต้องมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ท�ำงานอย่างมีความสุข”
ธปท. เป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ซือ่ สัตย์
ซือ่ ตรง ขยันขันแข็งในการท�ำงาน นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นหลัก ก็ยังคงคิดอยู่อย่างนี้ และคงเป็นแบบนี้ตลอดไป เป็นการ
สืบสานเกียรติภมู ทิ คี่ นรุน่ ก่อนท�ำมา และคิดว่าโลกทุกวันนีพ้ ฒั นาไป
มาก พนักงานรุน่ ใหม่ ๆ ก็ตอ้ งปรับตัวให้ทนั กับยุคสมัย และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป หมั่นเรียนรู้ ค้นคว้าให้ทันโลก และปรับตัวตาม
สิง่ เหล่านีใ้ ห้ได้
“อยากให้ตงั้ ใจท�ำงานด้วยความขยัน ทุม่ เท เต็มความสามารถและ
สติปญั ญา รับฟังความเห็นของผูอ้ นื่ ไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นทีต่ ง้ั
และต้องมีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นร่วมงานและบุคคลภายนอก คิดว่า
สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้ทำ� งานอย่างมีความสุข” อาจารย์สมคิดฝากทิง้ ท้าย
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เรียนรูท้ จี่ ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม่ ได้เข้ามาเรียนรู้
เมือ่ ประชาสัมพันธ์แล้ว การจัดแสดงต้องน่าสนใจใคร่เรียนรู้ มีสอื่
ต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งราว ภาพ แสง สี เสียง และเทคโนโลยี
รวมถึงบุคลากรทีจ่ ะน�ำชมต้องมีความรูก้ ว้างขวาง สามารถถ่ายทอด
ได้เป็นอย่างดี และเครื่องมือในการน�ำชมต้องมีคุณภาพที่ทันสมัย
ตลอดจนสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต้องพร้อม อาทิ ความสะดวก
สบายในการเข้ามาชม ทีจ่ อดรถ ห้องน�ำ้ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นส่วนประกอบ
ทีท่ ำ� ให้มผี สู้ นใจเข้ามาเยีย่ มชม เพราะเนือ้ หานัน้ เป็นเนือ้ หาทีม่ คี วาม
น่าสนใจอยูแ่ ล้ว”

SEIZE THE MOMENT

“ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องมี Service Mind
รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างค่ะ”
แพทตี้ - พัชริดา ทักษิณาวงศ์

เบื้องหลังการเตรียมความพร้อม
เบิร์ด : ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การ
ศึกษาเนื้อหารูปแบบของการจัดงาน ให้เข้าใจภาพรวมและขั้นตอน
ต่าง ๆ รวมถึงเตรียมข้อมูลส�ำคัญของแขกทีเ่ รารับหน้าที่ Liaison เพือ่
สามารถให้การต้อนรับได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผมยังโชคดีอยู่บ้างที่เคย
มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดังกล่าวในช่วงแรก ๆ
ที่เข้าท�ำงานที่ ธปท. กับท่านผู้บริหารและเพื่อน ๆ ทีมงานที่เคยร่วม
จัดการประชุมด้วยกันมาครับ
แพทตี้ : มีการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมหลายด้าน
ทั้งในเรื่อง Soft Skills และ Protocol ต่าง ๆ รวมถึงการอัพเดทความรู้
รอบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศของเรา งานของ ธปท. และข้อมูลอืน่ ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องท�ำความรูจ้ กั แขกทีเ่ ราดูแล ผ่านการ
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ในฐานะเจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
SEACEN Governors’ Conference
ครั้งที่ 53 และการประชุม Meeting of
the SEACEN Board of Governors
ครั้งที่ 37 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความ
ท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินในอนาคต
แล้ ว บทบาทการท� ำ งานของ Liaison
Officer บุคลากร ธปท. ทีผ่ า่ นการคัดเลือก
จากหลากหลายสายงาน ให้มาท�ำหน้าที่
เป็นตัวแทนต้อนรับ และดูแลอ�ำนวยความ
สะดวกแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังถือ
เป็นอีกหนึ่งหน้าที่และเป็นประสบการณ์ที่
น่าสนใจไม่แพ้กัน

ความรู้สึกที่ได้รับหน้าที่เป็น Liaison Officer
แพทตี้ : การได้รับเลือกให้ท�ำหน้าที่ดูแลวิทยากรของงาน
SEACEN ถือเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย แต่ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้
รั บ เลื อ กให้ ท� ำ หน้ า ที่ นี้ ใ นฐานะตั ว แทน ธปท. และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในงานระดับประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ โดยตั้งใจว่าจะท�ำหน้าที่
อย่างดีที่สุดค่ะ ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ คือ ต้องรู้ตารางงานทุกอย่างของ
แขกทีเ่ ราดูแล และคอยติดตามไปทุกทีร่ ะหว่างพักอยูใ่ นไทย เริม่ ตัง้ แต่
การไปรับที่สนามบิน ตรวจสอบตารางเวลาการพูด ให้ข้อมูลเบื้องต้น
และคอยตอบค�ำถามที่จ�ำเป็นด้วย
เบิร์ด : รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสท�ำหน้าที่เป็น Liaison Officer
ดูแล Governor ประจ�ำงาน SEACEN 2017 และต้องขอบคุณทีมงาน
ทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจมอบหมายหน้าที่สำ� คัญนี้ ผม
เชื่อว่าทีมงาน Liaison Officer ทุกคนคงมีความรู้สึกคล้าย ๆ กันว่า
จะตั้งใจท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อต้อนรับผู้ที่มา
ร่วมงานประชุม SEACEN 2017
ตรี : การได้ท�ำหน้าที่ Liaison ในงานประชุมระดับประเทศ
ครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการต้อนรับคู่สมรส
ของผู้ว่าการจากประเทศสมาชิก โดยการดูแลก็จะแตกต่างจากการ
รับรองแขกท่านอืน่ ตรงทีเ่ ราต้องอ�ำนวยความสะดวกในการไปเยีย่ มชม
สถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละท่าน ดังนั้น จึงต้องรู้
ข้อมูลในภาพกว้าง เพื่อสามารถตอบค�ำถามและแนะน�ำข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง โดยตัง้ ใจว่าจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ เพือ่ รักษาชือ่ เสียงและ

ภาพลักษณ์ที่ดีของ ธปท. และประเทศไทย พร้อมให้บริการและสร้าง
ความประทับใจในฐานะเจ้าบ้านที่ดี
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ครั้งหนึ่งในฐานะ LIAISON OFFICER

โดยตัวแทนทีม Liaison Officer ในปีนี้ ได้แก่ แพทตี้ - พัชริดา
ทักษิณาวงศ์ เศรษฐกร ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เบิรด์ - พงษ์เทพ
จงเจริญรุง่ โรจน์ ผูต้ รวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 และ ตรี - ชลิศา
แดงจ�ำรูญ ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ทั้งสามจะ
มาร่วมแชร์เบื้องหลังการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น มุมมอง
ความคิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ Liaison Officer รวมถึงความ
ท้าทายรอบด้านในการท�ำงานครั้งนี้

ศึกษาประวัติ ผลงานที่ผ่านมาและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าให้เรามีความเข้าใจในวัฒนธรรม และรูจ้ กั แขกที่
เราจะต้องดูแลได้ดียิ่งขึ้น

“Liaison ที่ดี ต้องมีไหวพริบในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ละเอียดอ่อน และรอบคอบ
เพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่น”
เบิร์ด - พงษ์เทพ จงเจริญรุ่งโรจน์

“การท�ำหน้าที่ Liaison
นี้จะสร้างประสบการณ์ที่ดี
และเป็นประโยชน์ในการท�ำงานต่อไป
ทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ภายในองค์กร และที่ส�ำคัญคือ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร”
ตรี - ชลิศา แดงจ�ำรูญ

ออนไลน์ชื่อดังไปทั่วโลก จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้
อยากทราบมุมมอง ความคิด และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของ Jack Ma
ว่าเป็นอย่างไร ต้องมีอะไรที่น่าสนใจอย่างแน่นอน
สิ่งที่คาดหวังจากประสบการณ์ท�ำงานครั้งนี้
แพทตี้ : หวังว่าจะสามารถท�ำหน้าที่ Liaison Officer ได้อย่าง
ดีที่สุด และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยสร้างความประทับใจ
รวมถึงภาพความทรงจ�ำดี ๆ ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานใน
ฐานะตัวแทนเจ้าภาพและตัวแทนคนไทย แพทคิดเสมอว่าการได้
รับเลือกเป็น Liaison Officer ในงานครัง้ นี้ ถือเป็นโอกาสทีด่ แี ละพิเศษ
มากส�ำหรับแพทที่จะได้พัฒนาตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หา
ไม่ได้ง่าย ๆ จากที่ไหน
เบิร์ด : จริง ๆ ต้องบอกว่าตอนสมัครเข้ามารับหน้าที่ Liaison
Officer อย่างแรกผมทีน่ กึ ถึง คือ การน�ำประสบการณ์ทไี่ ด้มา ต่อยอด
และปรับใช้กับงานที่ท�ำอยู่ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งบางครั้งจะ
เกี่ยวข้องกับการรับรองการจัดประชุม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์การท�ำงานที่หลากหลาย ได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ มี
โอกาสท�ำความรูจ้ กั และสร้างสัมพันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นร่วมงานในสายงาน
อื่น ๆ ของ ธปท.
ตรี : การท�ำหน้าที่ Liaison นี้จะสร้างประสบการณ์ที่ดี และ
เป็นประโยชน์ในการท�ำงานต่อไป ทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม
งานภายในองค์กร และที่ส�ำคัญคือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ ทั้งการได้เรียนรู้
ประสบการณ์ มุมมองการท�ำงานขององค์กรอื่น ๆ ในประเทศ
สมาชิก การขอความร่วมมือและความช่วยเหลือในอนาคต ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม SEACEN เพื่อสร้างความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรระดับชาติได้อีกด้วย
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คุณสมบัติของ Liaison Officer ที่ดี
แพทตี้ : คุณสมบัติของ Liaison Officer ที่ดี ควรเป็นคนที่
คล่องแคล่ว มีไหวพริบ รอบรู้ มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่เพียงแค่ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษ แต่รวมถึงทักษะด้านการส่งสารด้วย และส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ต้องมี
Service Mind รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ที่แตกต่าง
ตรี : อันดับแรก คือ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสารที่ดี ความ
สุภาพอ่อนโยน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในระหว่างที่แขก
เข้ามาพ�ำนักในประเทศไทย อันดับถัดมา คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ที่จะไปต้อนรับ ทั้งตารางเที่ยวบิน ตารางงาน และเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศสมาชิก เพื่อการประสานงานได้อย่างราบรื่น
ซึ่งอาจน�ำไปสู่การต่อยอดการท�ำงานร่วมกันในอนาคตกับประเทศ
สมาชิก และสุดท้ายคือ ใจที่รักการบริการ เพราะงานนี้ส่วนหนึ่ง
ถือเป็นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด

อยากเป็น Liaison Officer
ในเวทีการประชุมระดับโลก ให้กับใคร
แพทตี้ : ถ้ามีโอกาสอยากเป็น Liaison Officer ให้กบั Sebastian
Kurz ว่าทีน่ ายกรัฐมนตรีออสเตรียค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นนักการเมือง
รุ่นใหม่ที่ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญขณะมีอายุเพียง 31 ปี
เส้นทางการเมืองของเขายังน่าสนใจและตรงกับความสนใจของ
แพทมากค่ะ เขาเคยได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของออสเตรีย ด้วยวัยเพียง 27 ปี จึงคิดว่าหากได้
มีโอกาสเป็น Liaison Officer ให้เขา คงเป็นโอกาสดีไม่น้อยที่จะได้
สอบถามถึงประสบการณ์ มุมมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
น่าสนใจ
เบิร์ด : ผมอยากท�ำหน้าที่ Liaison ให้กับคุณ Kazuo Inamori
ซึง่ เคยเป็นอดีตผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหารของบริษทั Kyocera Corporation
และเป็นอดีตผู้บริหารสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น เหตุผลส�ำคัญที่
เลือกผูน้ ำ� ท่านดังกล่าว ถึงแม้ปจั จุบนั จะมีอายุกว่า 80 ปีกต็ าม เนือ่ งจาก
ผมเคยศึกษาประวัติการท�ำงานและมีประทับใจในความสามารถ
ของท่านที่บริหารให้องค์กรธุรกิจเติบโตไปพร้อม ๆ กับคุณภาพ
ของบุคลากร โดยอาศัยปรัชญาการบริหารทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวครับ
ตรี : หากเป็นไปได้ อยากเป็น Liaison ให้กบั Jack Ma เพราะเขา
เป็นคนเอเชีย อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น วัฒนธรรม
ประเพณี สภาพเศรษฐกิจและสังคม ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับไทย ซึง่ มีความสนใจว่า เขาสร้างวิธคี ดิ ให้กบั ตัวเองอย่างไร
จากบุค คลที่ทุกคนไม่ ค าดคิด ว่า จะสามารถสร้ างธุร กิ จขายของ
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ตรี : เริม่ จากเตรียมศึกษาข้อมูลทัว่ ไป รวมถึงข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับ
ประเทศไทย ธปท. และสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและน�ำชมสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
บ้านเมืองของไทย ตลอดจนเรียนรูว้ ฒั นธรรมของประเทศสมาชิก เพือ่
ต้อนรับได้อย่างประทับใจ ถูกขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถ
เป็นคู่สนทนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

เบิร์ด : นอกเหนือจากต้องมีใจรักการบริการ มีความรับผิดชอบ
สูง มีความยืดหยุ่นในการประสานงาน และพร้อมท�ำงานเป็นทีมแล้ว
คุณสมบัติของ Liaison ที่ดี ยังต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีความละเอียดอ่อน
และรอบคอบเพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งหากเราสามารถ
เตรียมตัวได้ดี ก็จะส่งเสริมบุคลิกภาพของ Liaison Officer ที่จะ
แสดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน ให้เป็นผู้มีความมั่นใจ ได้รับ
ความไว้วางใจ และสามารถสร้างความประทับใจต่อผู้ที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพที่ดีของการ
จัดงานประชุม

เรื่อง : มูลนิธิ 50 ปี ธปท.

“…เกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก
ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ไม่คิดว่า
จะได้เรียนจบปริญญาเหมือนคนอื่น
ต้องขอบพระคุณทุนมูลนิธิฯ ที่ท�ำให้เด็ก
ยากจนคนหนึ่งได้รับการศึกษาเท่าคนอื่น”

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กับ มูลนิธิ 50 ปี ธปท.

ตลอด 25 ปี ที่ ผ ่ า นมา มี นั ก เรี ย นผู ้ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา ได้ รั บ
ทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ กว่า 600 ราย เป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ ที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรออกไปท�ำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่า
จะเป็นแพทย์ พยาบาล วิศวกร ทันตแพทย์ สถาปนิก นักบัญชี ครูอาจารย์
ผู้ช�ำนาญคอมพิวเตอร์ นักสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ นิติกร นักสังคมศาสตร์
และช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

“….ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ดิฉันยังจ�ำแววตาของพ่อและแม่ได้ดี พ่อเข้ามากอด ทั้ง ๆ ที่ปกติพ่อเป็นคน
ไม่แสดงออก และไม่เคยกอดดิฉันเลย.... พ่อจับมือและก�ำชับดิฉันว่า อย่าลืมอัดรูปแล้วส่งให้มูลนิธิด้วยนะ เขียนจดหมาย
ขอบคุณที่ให้โอกาสได้เข้าเรียนสถาบันการศึกษาที่ดี เพราะล�ำพังพ่อกับแม่ คงไม่สามารถส่งลูกได้ร�่ำเรียนขนาดนี้...”
ข้อความในจดหมายจาก น.ส.ศิริรัตน์ ศรีแก้ว นักเรียนทุนของ
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนให้เห็นความ
ส�ำเร็จตามเจตนารมณ์ของการก่อตัง้ มูลนิธเิ มือ่ 25 ปีทแี่ ล้ว ด้วยความ
ตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
กับเด็ก ๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อตามความ
สามารถถึงระดับอุดมศึกษา เพราะเด็กบางคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เรา
สร้างโอกาสให้เด็กเหล่านั้นเลือกอนาคตของตนเองได้
มูลนิธิ 50 ปี ธปท. จัดตัง้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่ ปี 2535 บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน ที่มีผู้ว่าการและคณะผู้บริหารระดับสูง ธปท. ร่วมเป็น
กรรมการ โดยมีพนักงาน ธปท. ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ และส�ำนักงานภาค

ทั้ง 3 แห่ง เป็นคณะอนุกรรมการด�ำเนินการ ตลอดจนร่วมเป็นคณะ
ท�ำงานในการด�ำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก เป็นพี่เลี้ยง
ติดตาม ให้ก�ำลังใจและค�ำแนะน�ำกับนักเรียนทุนอย่างสม�่ำเสมอ ที่
ส�ำคัญที่สุด คือ พนักงาน ธปท. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีส่วนร่วม
แบ่งปันโอกาสดี ๆ ให้กับเด็กเหล่านี้ ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุน
เพือ่ ให้มลู นิธสิ ามารถด�ำเนินไปตามเจตนารมณ์ดว้ ยดีตลอดมา ซึง่ เงิน
บริจาคทุกบาททุกสตางค์จากผูม้ จี ติ ศรัทธาถูกน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นต้นทุนเพือ่ สร้างโอกาสในการเปลีย่ นแปลงชีวติ สร้างคนที่
มีคุณภาพ สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคม และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ

ทีมงานจาก ธปท. เดินทางไปเยี่ยมบ้าน ด.ญ.ธิดารัตน์ ฤทธิกาญจน์ อาศัยอยู่กับแม่ที่เป็นโรค
หัวใจแต่ยังต้องท�ำงานรับจ้างกรีดยางและขายของ เพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงล�ำพังหลังจากสามีติดคุก
ในวันหยุด ด.ญ.ธิดารัตน์จะไปช่วยแม่ท�ำงานเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมและอุปกรณ์การศึกษา

แม้เงินทุนที่เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับในแต่ละปีจะไม่มากนัก แต่ก็มีส่วนช่วย
เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ
ในการประกอบอาชีพ สามารถท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ ดังที่ น.ส.ศิริลักษณ์
พันธุรัตน์ หนึ่งในนักเรียนทุนเล่าว่า “…เกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก ไม่เคย
คิดว่าจะมาถึงจุดนีไ้ ด้ ไม่คดิ ว่าจะได้เรียนจบปริญญาเหมือนคนอืน่ ต้องขอบพระคุณ
ทุนมูลนิธิฯ ที่ท�ำให้เด็กยากจนคนหนึ่งได้รับการศึกษาเท่าคนอื่น สามารถน�ำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้....”

น.ส.ศิริลักษณ์ พันธุรัตน์ นักเรียนทุนมูลนิธิ 50 ปี ธปท. จากอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันท�ำงาน
เป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
จังหวัดอุดรธานี

นอกจากตัวเองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว เด็ก ๆ หลายคน
สามารถกลั บ มาช่ ว ยเหลื อ และเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ
ครอบครัวได้ ตามที่นักเรียนทุนจากภาคเหนือคนหนึ่ง
เขียนจดหมายเล่าว่า “...ท�ำงานแล้ว ส่งเงินเดือนให้พอ่ แม่
บางส่วน และส่งน้องสาวทีก่ ำ� ลังเรียนมหาวิทยาลัยด้วย...”
วันนี้ มูลนิธิ 50 ปี ธปท. ยังคงสืบสานปณิธานในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยตัง้ แต่ปี 2560
เป็นต้นมา นอกจากให้ทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ตามที่เคยท�ำมาอย่างต่อเนื่องแล้ว มูลนิธิฯ ยังมี
แนวคิดในการจัดสรรเงินบางส่วนเพือ่ สนับสนุนการศึกษา
ในมิตทิ กี่ ว้างขึน้ ซึง่ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวม และสามารถสร้างผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า ไม่นอ้ ย
ไปกว่าการให้ทุนกับเด็กเป็นรายบุคคล อาทิ สนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาในกลุม่ เด็กปฐมวัย คัดเลือกโรงเรียน
เพือ่ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาไปบูรณาการ
ในระบบการเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
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ด.ญ.ชลลดา เหมยเงิน อายุ 13 ปี หนึ่งในนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ขณะนี้เรียนอยู่ชั้น ม.2
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้อง ในบ้านไม้
ชั้นเดียวสภาพค่อนข้างเก่า พ่อมีอาชีพท�ำไร่ข้าวโพด แม่รับจ้างท�ำความสะอาด ตนเองฝัน
อยากเป็นครู เพื่อสอนหนังสือและมอบความรู้ให้กับนักเรียน ตามแบบอย่างที่ครูได้อบรมสั่ง
สอนมา

สำ�นักงาน
สภน.
สภอ.
สภต.
สำ�นักงานใหญ่
รวมทั้งสิ้น
ความพร้อมและศักยภาพของครู รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักเรียนทุน กับ ธปท. ให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
นักเรียนทุนมูลนิธิ 50 ปี ธปท. ล้วนให้ค�ำสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน
ท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้ดี ประกอบอาชีพสุจริต และท�ำประโยชน์ตอ่ สังคมให้
มากที่สุด แม้จะเป็นเพียงค�ำมั่นผ่านตัวอักษรในจดหมาย แต่ความรู้สึก
ที่สัมผัสได้กลับสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจว่า มูลนิธิ 50 ปี ธปท.
ไม่เพียงให้โอกาสทางการศึกษา แต่ยังได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามในจิตใจ
ของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นก�ำลังหลักของครอบครัว เป็น

บุคลากรที่มีคุณค่า และเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญให้กับประเทศต่อไป ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลใน
ปี 2524 ว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใด
ให้การศึกษาทีด่ แี ก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน
สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”

ขอเชิญท่านร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น กับมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธปท.
โทรศัพท์ 0-2356-7109 (นันทวัน)
และ 0-2356-7266 (พิจิตร)
ใบเสร็จรับเงินบริจาคใช้เป็นหลักฐาน
หักค่าลดหย่อนเงินบริจาค ส�ำหรับการเสียภาษีเงินได้ประจ�ำปีได้
จดหมายขอบคุณจากนักเรียนผู้ได้รับทุน ล้วนแสดงความตั้งใจที่จะน�ำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเล่าเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

มัธยมต้น มัธยมปลาย
6
17
4
18
8
32
11
18
29
85

ปวช. ปวส. มหาวิทยาลัย
1
31
2
24
3
2
2
14
3
4
72

รวม
55
48
43
47
193

หมายเหตุ : สภน. - สำ�นักงานภาคเหนือ, สภอ. - สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สภต. - สำ�นักงานภาคใต้

2. คณะวิชาที่ศึกษา

7% 6%

8%
12%
12%

5%

บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชย์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
พยาบาล เภสัช สาธารณสุข สหเวชศาสตร์
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์
สื่อสาร นิเทศศาสตร์
เกษตรศาสตร์
อื่น ๆ

4%

28%
18%

3. ตั้งแต่ก่อตั้งในปี

2535 2560

ให้ทุนเด็กนักเรียน
ไปแล้วทั้งสิ้น

600

คน
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1. นักเรียนทุนปัจจุบัน แยกตามระดับชั้นเรียน
(ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560)

สุขนี้...อีกนาน

ใคร ๆ ก็รวู้ า่ การออกก�ำลังกายท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย
แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะฟิตร่างกายอย่างสม�่ำเสมอ เช่นเดียวกับการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ คนส่วนใหญ่ก็อยากมีชีวิตแบบนั้น
แต่ยังไม่ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งที่ต่างก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็ถึงเวลา
ที่ต้องยุติลง รายได้ที่เคยได้รับก็จะขาดหายไป ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ค่าใช้จ่ายที่นับวันมีแต่จะแพงขึ้น เราจึงควรเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอ
จะได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขและเป็นอิสระไปได้อย่าง
ยาวนาน
แผนการเงินเปรียบเสมือน Google Map ที่จะช่วยให้เรา
เดินทางและใช้ชวี ติ อย่างมีจดุ หมาย ซึง่ เริม่ จากการส�ำรวจความพร้อม
ของตนเองหรือส�ำรวจเงินในกระเป๋า และก�ำหนดเป้าหมายการเงิน
ซึง่ ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ เพือ่ ให้เราสามารถ

ไปถึงปลายทางได้ส�ำเร็จแบบไม่เครียดเกินไป
ตัวอย่าง : วัลลภเป็นพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน
อายุ 30 ปี หลังเกษียณต้องการใช้เงินที่ให้อ�ำนาจซื้อเท่ากับเดือนละ
30,000 บาทในตอนนี้ เขาคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 80 ปี วัลลภ
ลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund หรือ PVD) 15%
ของเงินเดือน1 ได้ผลตอบแทน 4% ต่อปี ซึ่งเขามีเงินลงทุนใน PVD
อยู่แล้ว 500,000 บาท และยังไม่ได้ลงทุนแบบอื่น2
ตามข้อมูลข้างต้น วัลลภพบว่า ณ วันเกษียณ จ�ำนวนเงิน 30,000
บาทในวันนี้ จะมีค่าประมาณ 73,000 บาท และเขาต้องมีเงิน 15.8
ล้านบาท เพื่อบรรลุเป้าหมายเกษียณของตนเอง
มาดูกันว่า วัลลภจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ หรือมี
ทางเลือกใดที่เขาจะท�ำเพิ่มได้อีก

วัลลภคร้าบบ...

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ถือว่าเป็นตัวช่วยมือหนึ่งและเป็นทางเลือกของ
การเก็บเงินเพื่อเกษียณที่คุ้มค่าที่สุด เพราะนอกจาก “เงินสะสม” ที่เรา
ลงทุนในแต่ละเดือนจะสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว นายจ้างยังจ่าย
“เงินสมทบ” เพิ่มให้ด้วย
หากวัลลภลงทุนใน PVD แบบเดิมไปเรื่อย ๆ เพียงอย่างเดียว วัลลภจะ
ไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ เพราะเขาจะได้เงินเพียง 9.6 ล้านบาท
ยังขาดอีกประมาณ 5.5 ล้านบาท

คุณตาวัลลภ

แล้ววัลลภควรท�ำอย่างไร?
เขาอาจจะเปลี่ยนไปเลือกกองที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 4% ต่อปี หรืออาจ
ท�ำตามที่เพื่อนแนะน�ำว่า เขาน่าจะลองศึกษาการลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งมี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญท�ำหน้าที่บริหาร
เงินทุนของเราให้งอกเงยเช่นเดียวกับ PVD (เพราะวัลลภยังไม่มีเวลาและ
ความรู้มากพอที่จะลงทุนด้วยตนเอง) เช่น กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) เป็น
กองทุนที่มีความเสี่ยงหลายระดับให้บุคคลทั่วไปเลือกซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
ออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ น�ำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้อง
เสียภาษี แต่เมือ่ น�ำมารวมกับ PVD กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบีย้ ประกันแบบบ�ำนาญ ต้องไม่เกิน
500,000 บาท แต่ต้องลงทุนขั้นต�่ำ 3% หรือ 5,000 บาท แล้วแต่อย่างใดจะ
ต�ำ่ กว่า และลงทุนต่อเนือ่ ง (ระงับได้ไม่เกิน 1 ปี) จะขายคืนได้เมือ่ ผูล้ งทุนอายุ
55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) เน้น
การลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65%
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในกองทุน ลดหย่อนภาษีได้ 15% ไม่เกิน 500,000
บาท เช่นเดียวกับ RMF แต่ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องและไม่มีขั้นต�่ำ อย่างไรก็ตาม
ต้องถือยาวต่อเนื่อง 7 ปีปฏิทิน
และในอนาคตหากวัลลภมีเวลาและความรู้มากขึ้น เขาอาจ
ลงทุนให้หลากหลายกว่านี้ เช่น กองทุนรวมประเภทอืน่ พันธบัตร
หุน้ อสังหาริมทรัพย์ ตามความเสีย่ งทีต่ วั เขาเองรับได้ รวมทัง้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมกับตนเอง
และครอบครัว เช่น ประกันภัย เพื่อให้ชีวิตของเขาและคนที่
เขารักมีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความสุขสบายใจทางการเงิน 1 วัลลภต้องการได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษี เขาจึงหักเงินสะสมเต็มอัตราตามที่กฎหมายก�ำหนด
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดของชีวิตก็ตาม
2 สมมติฐานเพิ่มเติม คือ (1) เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% (2) อัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี (3) ที่ท�ำงาน
สมทบ PVD ให้ 12% ของเงินเดือน
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ข้อมูล : วารสารพระสยาม ฉบับที่ 5 ปี 2548

พุรงค์ นกแก้ว

คุณธรรม ความกล้า และการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่

(จากซ้ายไปขวา) คุณสุพิน นกแก้ว (ภรรยา) คุณมณฑกานต์ นกแก้ว (บุตรสาว) และคุณพุรงค์ นกแก้ว

เปิดบันทึกบทส�ำคัญของคุณพุรงค์ นกแก้ว อดีตนายช่างเวร
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วีรกรรมของเขา
ยังคงประทับอยู่ในความทรงจ�ำของพนักงาน ธปท. ทุกคน ด้วย
จิตวิญญาณแห่งผู้กล้าที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่
โรงพิมพ์ธนบัตรเมื่อปี 2515
ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นชัดถึงความรักในหน้าที่ของคุณพุรงค์
เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม ความสามัคคี และความ
มีนำ�้ ใจของเพือ่ นพนักงาน ทีพ่ ร้อมช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ โดย
ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ
รักหน้าทีย่ งิ่ ชีพ
คุณพุรงค์เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่ ธปท. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2512 ในต�ำแหน่งช่างเวร แผนกการก�ำลัง กองช่าง โรงพิมพ์ธนบัตร
โดยถือเป็นบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ รับผิดชอบงาน
เป็นอย่างดี จึงเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงาน
ทางด้านชีวิตส่วนตัว คุณพุรงค์สมรสกับ คุณสุพิน รัตนเศรณี

(นามสกุลเดิม) และมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคน คือ คุณมณฑกานต์
นกแก้ว หรือ ลูกแก้ว
ขณะทีค่ ณุ พุรงค์เข้าเวรปฏิบตั งิ านช่วงวันหยุดยาว ในวันอาทิตย์ที่
13 สิงหาคม 2515 โดยในวันดังกล่าว คุณพุรงค์ยังมีภารกิจในฐานะ
ของผู้แทนโรงพิมพ์ธนบัตร ในการอ�ำนวยความสะดวกและดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ�ำนวน 6
นาย ซึ่งเข้าปฏิบัติงานที่ตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณอาคาร ง
หรืออาคารศูนย์การก�ำลัง โรงพิมพ์ธนบัตร เพื่อประโยชน์ทั้งในด้าน
เทคนิคและด้านรักษาความปลอดภัยในแง่ป้องกันการแปลกปลอม
การก่อวินาศภัย
ทว่าเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดฝันได้เกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ กฟน. ได้เกิด Electric Arc ขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าแรงสูงขนาด
12,000 โวลต์ในสวิตช์น�้ำมัน ส่งผลให้น�้ำมันที่บรรจุอยู่ในหม้อแปลง
ระเหยกลายเป็นไอทันที แล้วเกิดลุกไหม้ขยายตัว จนเป็นแรงระเบิด
พาน�้ำมันที่ติดไฟกระจายออกไปโดยรอบอย่างรวดเร็ว
คุณพุรงค์ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ถูกน�ำ้ มันเครื่องลุกไหม้ลวกบริเวณ
ผิวหนังประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของร่างกาย แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน

น�ำ้ ใจอันประเสริฐ
คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ว่าการ ธปท.
ขณะนั้น ได้เข้ามาตรวจสถานที่เกิดเหตุ แล้วก็
รีบไปเยี่ยมดูอาการคุณพุรงค์ที่ตึกศัลยกรรมชาย
โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมฝากแพทย์ขอให้
ทุ่มเทการรักษาอย่างดีที่สุด โดย ธปท. พร้อม
รับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
ในการรักษาพยาบาลคุณพุรงค์ ซึ่งผิวหนัง
ถูกไฟไหม้กว่า 3 ใน 4 ส่วนของร่างกายนั้น เพื่อ
ป้องกันมิให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แพทย์จ�ำเป็น
ต้องใช้ผิวหนังส่วนต้นขาของบุคคลอื่นเย็บปิด
บาดแผล ด้วยเหตุนี้พนักงานโรงพิมพ์ธนบัตร
จ�ำนวน 21 คน และบุคคลภายนอกอีก 1 คน ได้
แสดงน�้ำใจอันประเสริฐ โดยการบริจาคผิวหนัง
ของตนเอง
แม้ว่าจะส่งผลให้ผู้บริจาคมีอาการเจ็บปวด
ไม่สามารถลุกนัง่ หรือเคลือ่ นไหวไปมาได้ถงึ 7 วัน
และท�ำให้บริเวณที่บริจาคผิวหนังกลายเป็นแผล
เป็นถาวรขนาดใหญ่ พวกเขาก็ยงั มีจติ มุง่ มัน่ ด้วย
หวังว่าจะสามารถรักษาชีวิตของคุณพุรงค์ไว้ได้
แต่เนื่องจากคุณพุรงค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และแผลติดเชื้อ ในวันที่ 13 กันยายน 2515
แพทย์จ�ำเป็นต้องตัดขาทั้งสองข้าง และหลัง
การผ่าตัดไม่ถึงชั่วโมง คุณพุรงค์ก็จากไปด้วย
ความสงบ

แผ่นโลหะจารึกชื่อและวีรกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณพุรงค์ นกแก้ว
ติดตั้งที่โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคารปัจจุบัน

จดจ�ำในคุณความดี
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการ ธปท. ได้อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของคุณพุรงค์เป็นกรณีพิเศษ 5 ขั้น จากเดือนละ 2,480 บาท เป็น 3,250 บาท ตั้งแต่
เดือนที่คุณพุรงค์ถึงแก่กรรม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินทดแทนการเสียชีวิต
โดยอิงกฎหมายแรงงาน จ�ำนวน 36 เท่าของเงินเดือน และจ่ายบ�ำนาญพิเศษอีก 14 เท่า
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ธปท. ยังรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการท�ำศพของคุณพุรงค์ทงั้ หมด และจัดงานให้อย่าง
สมเกียรติ ตัง้ แต่การบ�ำเพ็ญกุศลตลอด 7 วัน ท�ำบุญ 50 วัน ท�ำบุญ 100 วัน การฌาปนกิจ
ศพ รวมถึงจัดท�ำหนังสือที่ระลึกงานศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ด้วย
ส�ำหรับครอบครัว “นกแก้ว” ทีต่ อ้ งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปนัน้ เพือ่ สร้างขวัญและ
ก�ำลังใจ ธปท. ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างดีที่สุด โดยในวันที่ 2 มกราคม
2516 แบงก์ชาติได้บรรจุคุณสุพิน นกแก้ว ภรรยาของคุณพุรงค์ เป็นพนักงานตรวจสอบ
ผลผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร เพือ่ ให้คณุ สุพนิ สามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนคุณพุรงค์
พนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมที่ ธปท. มีบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างควร
ค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ธปท. ได้จัดท�ำแผ่นโลหะจารึกชื่อและวีรกรรมของ
“นายพุรงค์ นกแก้ว” เพือ่ เป็นอนุสรณ์ไว้ทหี่ น้าอาคาร 6 อาคารพุรงค์ นกแก้ว (การก�ำลัง)
โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตราบจนถึงทุกวันนี้
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สภาพบาดเจ็บสาหัสมาก คุณพุรงค์กย็ งั พยายาม
รวบรวมสติ เดินไปตัดสวิตช์ต่าง ๆ ที่ค้างอยู่
ด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุระเบิดซ�้ำ โดยตัดสวิตช์
เพื่ อ ดั บเครื่ อ งท� ำ น�้ ำ เย็ น สู บน�้ ำ เย็ น 2 เครื่ อ ง
พัดลมของ Cooling Tower เครื่องเปลี่ยนสภาพ
อากาศ และวงจรไฟฟ้า รวมประมาณ 16 จุด
เมื่อตัดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้ว จึงยอมให้น�ำตัว
ไปรับการรักษา

The Sustainable Tourism
พลิกโฉมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลังจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2017 เป็น
ปีแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (International Year of Sustainable
Tourism for Development) ส่งผลให้หลักคิดของการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) อยูใ่ นสปอตไลต์แห่งความสนใจ เพราะ
เทรนด์ดงั กล่าวไม่ได้โฟกัสแค่ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อมหรือ
ภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำรงอยู่ของมรดก
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ
และสังคมที่จะคืนกลับไปสู่ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย

of
FUTURE
Travel & Tourism
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเผชิญหน้ากับคลื่นความเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ โดยมีปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ดังเช่นเรื่องโครงสร้างประชากรโลกที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีที่หมุนให้โลกดิจิทัลก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
หลายประเทศที่หันมาผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่าแก่นักท่องเที่ยว และแนวทางการสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ ส่งผล
ให้สภาวะการแข่งขันระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นล้วนส่งผลต่อเทรนด์การท่องเที่ยวใน
อนาคต อีกทัง้ พลิกโฉมให้ประสบการณ์การเดินทางท่องเทีย่ วของผูค้ น
ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

The Rise of Senior Tourist
ตลาดนักท่องเที่ยวสูงวัยที่ไม่ควรมองข้าม
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ยินดีจ่ายเงิน
มากขึ้นเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พวกเขาก�ำลัง
กลายเป็นกลุ่มหลักในตลาดนักท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนประชากร
สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ ประเทศที่มีการ
ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศมากที่สุด 10 อันดับแรก
ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว พร้อมกับมีสัดส่วนของประชากร
สูงอายุจำ� นวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว

ต่างประเทศมากที่สุดกลายเป็นจีน ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่ยังไม่เข้าสู่
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ แต่คาดว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุอยูท่ ี่ 15%
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ภายใน ค.ศ. 2030

Active & Adventure Trip
กระแสการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม วางแผนการเดิ น ทางไปยั ง
จุดหมายที่โลดโผนมากขึ้น สนใจการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มองหา
ประสบการณ์แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ รวมถึงต้องการออกส�ำรวจไปยังพืน้ ที่
ห่างไกล เพื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน
ดังนั้นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ก�ำลังร้อนแรงในหมู่นักท่องเที่ยว คงหนี
ไม่พ้นตัวเลือกอย่างการท่องป่าซาฟารี ปีนเขา และปั่นจักรยาน
ทางไกล โดยมีจุดหมายยอดนิยมอย่าง หมู่เกาะมัลดีฟส์ รัสเซีย
มองโกเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
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The

Freely Independent Traveler
เที่ยวเองได้ ง่ายนิดเดียว
พัฒนาการของเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป โดยเอื้อให้การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
(Freely Independent Traveler หรือ FIT) เป็นไปได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
ต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว
ง่ายขึน้ ร้อยละ 80 ของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก เลือกวางแผนการเดินทาง
ผ่านโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้การใช้บริการผ่านเอเจนซี่หรือบริษัททัวร์
แบบเดิมลดลง นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วยังสามารถจองทีพ่ กั ร้านอาหาร
หรือซื้อบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Booking.com
และ Expedia ส�ำหรับการค้นหาและจองที่พักในราคาสุดคุ้มค่า
OpenTable บริการส�ำรองทีน่ งั่ ในร้านอาหารชือ่ ดังของหลายประเทศ
และ KAYAK ที่จะมาช่วยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งทริป
ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณยิ่งขึ้น

Still Alive
ความเปลีย่ นแปลงนัน้ ถือเป็นสัจธรรม และคงเป็นเรือ่ งน่าเศร้า หากวันหนึง่ สิง่ เก่า ๆ ทีเ่ คยมีคณ
ุ ค่าในยุคหนึง่ จะถูกยุคสมัยที่
ใหม่กว่ากลืนหายไปอย่างไร้รอ่ งรอย แต่เพราะมนุษย์มวี ฒ
ั นธรรม มีรากเหง้าเกินกว่าจะปล่อยให้สงิ่ มีคา่ ในอดีตลบเลือน นัน่ อาจเป็น
เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การอนุรกั ษ์ยงั คงอยูเ่ รือ่ ยมา กระทัง่ ถึงวันทีเ่ ราเห็นกระแสโหยหาอดีตตีฟงุ้ กลับมาเป็นจุดเด่นให้กบั สถานที่
ต่าง ๆ ดังเช่น Warehouse 30 และ Yelo House ทีแ่ ม้จะเป็นแหล่งนัดพบใหม่ หากแต่ทงั้ คูด่ ำ� รงอยู่ ณ สถานทีเ่ ก่า ทีย่ งั มีโครงสร้าง
และเรือ่ งราวเดิม ๆ แฝงไว้ และคงอยูร่ ว่ มกับยุคสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ถ้าไม่ได้เป็น Warehouse 30 ทีน่ อี่ าจจะกลายเป็นอาคารพาณิชย์ที่
นายทุนเล็งไว้เพือ่ ท�ำก�ำไร แต่เมือ่ คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ตัดสินใจต่อชีวติ ลม
หายใจให้โกดังเก่าริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ตัง้ แต่สมัยปลายสงครามโลกครัง้ ที่
2 ให้เป็นคอมมูนิตี้ส�ำหรับทุกคน หน้าที่รับใช้ผู้คนของโกดังแห่งนี้ก็
กลับมาคึกคักเหมือนเดิม
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งจะพยายามไม่เปลีย่ นของเดิม เพิม่ เติม
เพียงความแข็งแรง และติดตัง้ ระบบปรับอากาศเข้าไป ท�ำให้ยงั คงเสน่หเ์ ท่ ๆ
แบบเดิมไว้เป็นจุดขายได้อย่างดี เข้ากับเพือ่ นบ้านย่านเจริญกรุง ย่าน
อนุรกั ษ์ทกี่ ำ� ลังฮ็อตฮิตในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทีม่ าเมืองกรุง
สัดส่วนพืน้ ทีแ่ บ่งออกเป็น 8 โรง โรงที่ 1 ส�ำหรับจัดงานอีเวนท์ โรงที่
2 เป็น Co-working Space โรงที่ 3 พืน้ ทีข่ องบริษทั ครีเอทีฟ โรงที่ 4
ห้องเสือ้ สุดชิค โรงที่ 5 อาหารการกินฮิพ ๆ กาแฟดี ๆ และโรงที่ 6-8
ตลาดเก๋ไก๋ในร่ม มีสนิ ค้าจากแบรนด์ตา่ ง ๆ ทัง้ ไทยและเทศทีต่ รงกับ
จริตของ Warehouse 30 คอยให้บริการ ทัง้ ยังมีพนื้ ทีจ่ ดั ฉายสารคดีของ
Documentary Club รวมถึงพืน้ ทีเ่ วิรค์ ช็อปให้เด็ก ๆ ได้มาเสริมพัฒนาการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงแค่นนั้ ทางโครงการยังจัดกิจกรรม
เรียกแขกเข้ามาใช้ชวี ติ ในโกดังแห่งนี้ โดยจะหมุนเวียนคอนเซ็ปต์ไปเรือ่ ย ๆ
เช่น จัดตลาดนัดอารมณ์ออร์แกนิค หรือจัดวันนัดพบของพลพรรคคนรัก
รถคลาสสิค เป็นต้น
นอกจากในโกดัง พืน้ ทีข่ อง Warehouse 30 ยังครอบคลุมไปถึง
ตึกแถวด้านหน้าทางเข้า ซึง่ เป็นเฟส 2 ของโครงการ บริเวณนีจ้ ะเป็นทีต่ งั้
ของสปาออร์แกนิคสัญชาติไทย และเป็นทีป่ ระจ�ำการของร้านอาหารและ
คาเฟ่มสี ไตล์
Warehouse 30 จึงเป็นคอมมูนติ ี้ ทีไ่ ม่วา่ คุณจะเป็นนักคิด นัก
สร้างสรรค์ นักออกแบบไฟแรง ครอบครัวยุคใหม่ ก๊วนเพือ่ น คูร่ กั หรือ
นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป ก็สามารถแวะมาเก็บเกีย่ วประสบการณ์กลับไปได้
อย่างเต็มที่

Yelo House
จากโกดังเก่าของโรงพิมพ์หมดอายุ ทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นซอยเล็ก ๆ และถูก
ทิง้ ร้างเกือบ 20 ปี ถูกปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นพืน้ ทีห่ ลากหลายฟังก์ชนั่ ที่
เต็มไปด้วยสีสนั ไอเดีย และชีวติ ชีวา เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ “You ever
live once” ที่ Yelo House ตัง้ ใจจะเป็น โดยมีสเี หลืองเป็นสีหลักในการ
น�ำพาทุก ๆ คนมาเจอกันทีน่ ี่
บนพืน้ ที่ 480 ตารางเมตร และสูงโปร่งกว่า 7 เมตร แบ่งอาณาเขต
ของโกดังแห่งนีใ้ ห้มหี น้าทีแ่ ตกต่างกันไป ทัง้ เป็นแกลเลอรีแ่ สดงนิทรรศการ
ศิลปะ ซึง่ จะมีงานจากหลากหลายศิลปินผลัดเปลีย่ นมาให้คณุ เสพแบบ
ไม่รเู้ บือ่ เป็น Co-working Space ส�ำหรับครีเอทีฟทัง้ หลาย ห้องสัมมนา
หรือเวิรค์ ช็อปหลากสไตล์ บางครัง้ ก็ปรับพืน้ ทีเ่ ป็นตลาดนัดงานดีไซน์
ส�ำหรับคนหัวใจศิลป์และรักงานคราฟท์ ร้านอาหาร Hungry Me ร้านกาแฟ
Thirsty You หรือแม้แต่รา้ นกล้องถ่ายรูปวินเทจทีถ่ กู ใจช่างภาพและคนรัก
กล้องทัง้ หลาย ต่างก็มารวมตัวอยูท่ นี่ ี่
การเดินทางด้วยรถยนต์สว่ นตัวอาจไม่ใช่ตวั เลือกทีด่ นี กั ในการมาเยือน
Yelo House เราแนะน�ำว่าคุณอาจจะต้องมาพร้อมความตัง้ ใจสักนิด แล้ว
เดินลัดเลาะชมชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น รวมถึงตึกรามบ้านช่องในซอย
เกษมสันต์ 1 หรือไม่กน็ ง่ั เรือคลองแสนแสบ น่าจะได้ประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ ว
ในวันหยุดทีค่ รืน้ เครงไม่นอ้ ย

Where: 		
		
When: 		
Contact:

ซอยเจริญกรุง 30 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
11.00 - 20.30 (บางร้านเปิดถึงเที่ยงคืน)
FB: TheWarehouse30

Where: 		
When:		
Contact:		

20/2 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
11.00 - 20.00 น. (ปิดวันอังคาร)
โทร. 08 9777 2322 หรือ www.yelohouse.com และ FB: yelohouse
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Collaboration
Geopolitical Risk
Geopolitical Risk หรือ ความเสี่ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ หมายถึง ความเสี่ยงจากปัจจัย
ด้านการเมืองระหว่างประเทศหรือการเมือง
ภายในของประเทศอืน่ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนอาจมีนยั ต่อการวางนโยบาย
เศรษฐกิจหรือนโยบายด้านต่างประเทศของไทย
เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศสเปน เป็นต้น ความเสีย่ งด้าน
ภูมริ ฐั ศาสตร์มกั มีนยั ในทางเศรษฐกิจ เนือ่ งด้วย
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มักส่งผลต่อความ
เชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าและนักลงทุน
ระหว่างประเทศ จึงถือเป็นปัจจัยทีผ่ เู้ สนอแนะ
และก�ำหนดนโยบายของไทยจ�ำเป็นต้องติดตาม
ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและทันท่วงที

กลไก Qualified
ASEAN Banks (QABs)

AMRO

กลไก Qualified ASEAN Banks (QABs) เป็นการ
ให้สิทธิพิเศษแก่ธนาคารสัญชาติอาเซียนให้
เข้ามาจัดตั้ง หรือเพิ่มความยืดหยุ่นในการ
ประกอบธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกอาเซียน
2 ประเทศได้เจรจาตกลงกัน โดยธนาคารที่
ถือว่าเป็นสัญชาติอาเซียนจะต้อง (1) มีสำ� นักงาน
ใหญ่ตงั้ อยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่ ในอาเซียน
(2) จัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสมาชิก
อาเซียน และ (3) มีเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
เป็นบุคคลสัญชาติอาเซียน ส�ำหรับหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบการเจรจา QABs ของไทย คือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันไทยอยู่
ระหว่างการเจรจา QABs กับประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และเมียนมา การเจรจา QABs จะช่วย
เพิ่มโอกาสให้ธนาคารไทยขยายธุรกิจไปตลาด
อาเซียน เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นการค้าการลงทุนของ
ไทยในภูมภิ าคซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ หลังการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

AMRO หรือ ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office จัดตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการในปี
2554 ตามมติของทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ
ผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียน +3 ซึง่ ต้องการให้มี
หน่วยงานอิสระทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการดูแลภาวะ
เศรษฐกิจในภูมภิ าคและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของกลไกความร่วมมือ CMIM ปัจจุบนั AMRO
มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมี
ส�ำนักงานอยูท่ ปี่ ระเทศสิงคโปร์ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม
ประเมิน และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเงินของประเทศสมาชิกและของภูมิภาค
ASEAN+3 รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินให้แก่ภมู ภิ าค ผ่านการ
จัดท�ำรายงานภาวะเศรษฐกิจรายประเทศและ
ภูมภิ าคประจ�ำปี และการจัดหลักสูตรอบรมทาง
วิชาการให้กบั ประเทศสมาชิก นอกจากนี้ AMRO
ยังท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านภายใต้กลไก
CMIM ในกรณีที่มีประเทศสมาชิกขอความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

ร่วมสืบสานปณิธานจากรุ่นสู่รุ่น
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท.
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