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เปิดใจ “ธนกฤต ขวัญแข” 
นิสิต มก. ทีม 3 ส 

น�ำเสนอ “นโยบำย 3 ส” 
(สอน-เสริม-สร้ำง) เพื่อแก้ปัญหำหนี้

และเพิ่มควำมรู้ทำงกำรเงิน 
คว้ำรำงวัลชนะเลิศและรำงวัล 

Popular Vote จำกกำรแข่งขัน 
BOT Policy Hackathon 2022

ทั้ง 3 ด้าน รวม 145 ทีม และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

12 ทีม จาก 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละด้าน 

 BOT Policy Hackathon คือ โครงกำรแข่งขัน

ออกแบบนโยบำยในกำรพัฒนำทำงกำรเงนิ 3 ด้ำน 

คอื กำรเงนิดจิทิลั กำรเงนิเพือ่สิง่แวดล้อม และกำร

แก้ปัญหำหน้ี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ

การเงินอย่างยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมถึงการน�าเสนอ

บริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ปัญหา กรอบการ

บรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การส่งเสรมิการใช้งานจรงิ 

ซึง่เป็นการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทัว่ไป 

ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกิจกรรม 

ผลการแข่งขันปรากฏว่า

 ผลงำนกำรออกแบบ “นโยบำย 3 ส” คือ สอน 

เสริม และสร้ำง ในกำรพัฒนำกำรเงินด้ำนกำร 

แก้ปัญหำหนี้ ของทีม 3 ส ได้รับรำงวัลชนะเลิศและ

รำงวัล Popular Vote ได้คะแนนโหวต 11,387 

คะแนน รับเงินรำงวัล 100,000 บำท และ 50,000 

บำท พร้อมโล่รำงวัลและประกำศนียบัตร 

 สมำชกิทมี 3 ส ประกอบด้วย นำยธนกฤต ขวญัแข  

นสิติชัน้ปีที ่3 ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (COMSCI)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

นำยธำนนท์ โกรพนิธำนนท์ นสิติคณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นำยคณำธปิ สนิธเุศรษฐ นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำยวิศรัฐ สมทรัพย์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไรส์ โกลบอลเทรด  

จ� ากัด  และนำยดนัยลักษณ์  ไชยประ เสริฐ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักงาน

จังหวัดสุโขทัย

   นำยธนกฤต ขวัญแข หรือ น้องกฤต  

หน่ึงในสมำชกิทมี 3 ส กล่ำวว่ำ นบัเป็นควำม

ส�ำเร็จหนึ่งของทีม มีควำมรู้สึกภำคภูมิใจ 

จำกสิ่งที่เรำคิดและทุ ่มเทในครั้งน้ีจะถูก

น�ำไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกร เพรำะหน้ี

เป็นปัญหำใหญ่ของเกษตรกรจ�ำนวนมำก

ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ในขณะน้ี จึงอยำกสำน

ฝันในกำรแก้หนี้เกษตรกรเพ่ือสังคมและ

ประเทศชำติ 

 ขอแสดงควำมยนิดกีบั นำยธนกฤต ขวัญแข  

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  

คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทมี  

3 ส น�ำเสนอแนวคิด นโยบำย 3 ส (สอน-เสริม-สร้ำง) 

เพ่ือแก้ปัญหำหนี้และเพิ่มควำมรู้ทำงกำรเงิน คว้ำ

รำงวัลชนะเลิศและรำงวัล Popular Vote จำก

กำรแข่งขันในโครงกำร BOT Policy Hackathon 

2022 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (ธปท.) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 

จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีผู้เข้า

แข่งขันทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ 



โดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน

อย่างยั่งยืน 

 น้องกฤต กล่าวว่า ตัวผมเป็นนิสิตภาควิชา

วทิยาการคอมพวิเตอร์ ได้เข้าท�างานกบัทมีทีม่ากด้วย 

ประสบการณ์และมีความสามารถหลากหลายด้าน  

ท�าให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เช่น ด้านธุรกิจ Marketing  

ด้าน Policy ของรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการน�า

ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู ่มาประยุกต์ใช้  

นอกจาก Hard skill แล้ว Soft skill ก็เป็นสิ่ง

ส�าคัญมาก ๆ เพราะในการท�างานเป็นทีมนั้น ทุกคน

ต่างก็มีความสารถของตนเองในแต่ละด้าน เราจึง

ต้องน�าศกัยภาพของแต่ละคนออกมาเพือ่สร้างสรรค์ 

ผลงานที่มีคุณค่า 

 ผมเองยังมีด้านที่ต้องพัฒนาอีกเยอะ จึงขอฝาก

ไว้ว่า การพัฒนาความสามารถของตนเองนั้นต้องใช้

ความพยายามและการทุ่มเท ต้องให้เวลากับตัวเอง 

และสนุกไปกับส่ิงท่ีท�า ความผิดพลาด คือ สิ่งที่ดี 

เป็นประสบการณ์ที่ดี ท�าให้เราได้เรียนรู้และพัฒนา 

และขอเป็นก�าลงัใจให้กบัทกุท่านทีพ่ยายามจะท�าอะไร

สักอย่างที่ตั้งใจครับ

 น้องกฤต เล่าให้ฟังว่า จากสถานการณ์โควิด  

(COVID-19) ได้ขยายปัญหาหนี้ครัวเรือนของ

ประเทศอย่างต่อเนื่องสูงถึง 14,581,137 ล้านบาท  

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจที่มี

ความเหลื่อมล�้าทางรายได้สูง เช่น กลุ่มเกษตรกร  

ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของครัวเรือนในประเทศไทย 

โดยมีหนี้ครัวเรือนถึง 2,105,206 ล้านบาท 

 จากปัญหาหน้ีครัวเรือนดังกล่าว ทีม 3 ส  

จงึเสนอแนวทางในการจดัท�านโยบาย 3 ส ส�าหรับการ

แข่งขนัในครัง้น้ี โดยเร่ิมจาก การลงพ้ืนท่ีไปสมัภาษณ์ 

แม่อุ่นจิตร หัวหน้าเกษตรกรชุมชนสวายสอ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ร่วมกับ Ricult บริษัทสตาร์ทอัพ 

เพ่ือแก้ปัญหาหนีแ้ก่เกษตรกร พบว่า ปัญหำหนีข้อง

เกษตรกรมำจำก 2 มิติ คือ 1. ไม่มีควำมรู้ทำงกำร

เงิน และ ไม่ทรำบวิธีกำรแก้ปัญหำจำกวงจรหนี้  

2. ขำดวินัยกำรช�ำระหนี้ กำรบริหำรจัดกำรทำง 

กำรเงินของเกษตรกรไม่สัมพันธ์ต่อรำยได ้

 จากนั้น จึงเสนอแนวคิด “นโยบำย 3 ส : สอน –  

เสรมิ – สร้ำง” ในรูปแบบพรีามดิทีน่โยบายแต่ละด้าน 

มีความสัมพันธ์ส่งเสริมกัน โดยเป็นฐานต่อเนื่อง

ส่งผลถึงยอดพีรามิดที่เป็นเป้าหมายของนโยบาย 

จะช่วยแก้ปัญหา 2 อย่าง แบบท�าได้จริงและเข้าถึง

เกษตรกร 

 ส แรก คือ “สอน” แก้ปัญหาขาดความรู้

ทางการเงิน ผ่านการค้นหาความต้องการที่แท้จริง

ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่และจัดท�าหลักสูตรที่สร้าง

แรงจงูใจทางบวก และเพิม่ภมิูคุม้กนัทางการเงนิ โดย

ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้าน 

ท�าให้เกษตรกรมีความรู้ทางการเงินที่พอเพียงและ 

มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อสังคม

 ส ที่ 2 คือ “เสริม” น�าเทคโนโลยี Digital 

Factoring มาช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุน

แก่เกษตรกร เพื่อเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท�าให้

เกษตรกรมีทุนขยายการผลิต ร้านค้าขายของได้

เพ่ิม และสถาบันการเงินได้ดอกเบ้ียเพิ่ม โดยเชื่อม

ต่อทั้งหมดให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน จะช่วย

แก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรได้ระดับหนึ่ง 

 ส ที่ 3 คือ “สร้ำง” สร้างระบบ Credit Scoring 

Model เพื่อวัดความรู ้ทางการเงินและจัดอันดับ

เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจ

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น  

“ส�ำหรับควำมส�ำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอ

ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนและ 

เป็นก�ำลังใจที่ดียิ่ง ทั้งอำจำรย์สุทธิพงษ์ 

หมื่นตำบุตร อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำ

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ที่ให้ควำมรู ้

ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรไป

ประยุกต์ใช้ พี่ ๆ และเพื่อนร่วมทีม 3 ส  

ที่ทุ่มเทกันมำก ๆ เรำประชุมวำงแผนกำร

ท�ำงำนกันแทบทุกคืนตลอดกำรแข่งขัน 

เพื่อน ๆ ในภำควิชำที่แนะน�ำและเสนอ

มุมมองด้ำนใหม่ ๆ ครอบครัวที่ให้กำร

สนับสนุนเสมอมำ คุณสุพิชญำ สูรพันธุ์ 

CEO& CO-Founder NEVERSITUP 

CO. Ltd และ Mentor ทุกท่ำน ที่ให้ค�ำ

แนะน�ำทศิทำงของกำรสร้ำง “นโยบำย 3 ส”  

จนประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำม”


