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	 สวัสดีปีใหม่	2563

	 พบกบัวารสารเภตราฉบับท่ี	57	ปีท่ี	18	“ใต้ร่มพระบารม”ี 
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และแรงบันดาลใจของ	3	สาว	3	มุม	ใน	Guests	Who?

	 ขอขอบคณุทมีงานผลติ	กองบรรณาธิการ	ผูเ้ขยีนบทความ 

ซ่ึงล้วนเป็นนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ	 และขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ส�าหรับบทความพิเศษท่ีเภตราฉบับนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก

ศาสตราจารย์พเิศษ	ธงทอง	จนัทรางศ	ุและรองศาสตราจารย์

นภาลยั	สวุรรณธาดา	 ขอบพระคณุสปอนเซอร์	และผูส้นบัสนนุ 

ท่ีท�าให้วารสารเล่มนี้ออกมาสู ่ผู ้อ่านท่ีเป็นสมาชิก	 และลง 

website	www.shicu.com ของสมาคมฯ	 ให้สมาชิกรุ่นใหม่

ได้อ่านกัน

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 2563	 ขอส่งความปรารถนาด ี

มายังผู้อ่านวารสารเภตราทุกท่าน	 ขอให้ประสบแต่ความสุข

เจริญรุ ่งเรือง	 มีแรงบันดาลใจ	 มีสุขภาพแข็งแรง	 สมหวัง 

ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ	...สวัสดีปีใหม่ค่ะ
 

ชื่นจิต	โปตระนันทน์	Shi	32	Editor



EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services.  The insights 
and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and 
in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our 
promises to all of our stakeholders.  In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities. 

For more information:  ey.com/th
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	 	 	 ระราชพธิบีรมราชาภิเษกจัดว่าเป็นพธิสี�าคญัพธิหีน่ึงของทุกประเทศบรรดาทีม่พีระมหากษตัรย์ิ 
	 	 	ทรงเป็นพระประมุข	 ด้วยพิธีนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศอย่างเป็นทางการว่าพระประมุข
พระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนั้นแล้วโดยบริบูรณ	์
ตามธรรมเนียมของไทยเราแต่เดิมนั้นแม้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะได้ทรงราชสมบัติสืบสนอง
องค์พระมหากษัตริย์ในพระบรมโกศทันทีเมื่อสวรรคตก็จริงอยู่	แต่การเฉลิมพระเกียรติยศให้ครบถ้วน
ก็ยังต้องรั้งรอให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสียก่อน	 ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชพิธ ี
ดังกล่าว	 แม้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงมีพระราชอ�านาจเต็มที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
แล้วก็ตาม	 แต่พระบรมราชอิสริยยศยังคงลดหย่อนอยู่บางประการ	 เช่น	 การออกพระปรมาภิไธย 
จะยงัไม่เรยีกขานว่า	 “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”	 โดยทนัท	ี หากแต่จะออกพระปรมาภไิธยเพยีงว่า 
“สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว”	 ไปพลางก่อน	 ค�าสั่งของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ยังไม่เรียกว่า	
“พระบรมราชโองการ”	 จะเรียกแต่เพียงว่า	 “พระราชโองการ”เท่านั้น	 ฉัตรซึ่งเป็นเครื่องประกอบ
พระเกียรติยศส�าคัญก็ยังทรงใช้แต่เพียงฉัตรเจ็ดชั้น	ยังมิได้ใช้ฉัตรขาวเก้าชั้นที่เรียกว่า	“พระนพปฎล
มหาเศวตฉัตร”	 จนกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เรียบร้อยแล้ว	พระบรมราชอิสริยยศจึงจะบริบูรณ์ตามโบราณขัตติยราชประเพณี
	 ธรรมเนียมการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย	มีหลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ว่า
ได้ถือปฏิบัติมาช้านานแล้วอย่างน้อยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 และมีหลักฐานท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
ในสมัยอยธุยา	แบบธรรมเนียมการพระราชพธิีที่ปฏบิัติในชั้นกรุงรัตนโกสนิทรน์ี้ก็เชื่อแน่ว่าได้แบบแผน 
มาจากสมัยอยุธยานั่นเอง	 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตลอดถึง 
เจ้านายและข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่ในเวลานั้นล้วนเป็นผู้ที่ได้เคยพบเห็น	 สามารถทรงจ�าแบบแผน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์อยุธยาได้เป็นอย่างดี	 และได้น�ามาเป็นต�ารา 
การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
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	 ค�าว่า	“อภิเษก”	หมายความถึงการรดน�้า	ซ่ึงเป็นขั้นตอนส�าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธ	ี
ที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงรับน�้าอภิเษกจากคนทั้งหลาย	 เป็นเครื่องหมายแสดงความ
ยินยอมยกย่องให้ทรงเป็นพระประมุขพระองค์ใหม่	 ต้นทางของคติการประกอบพิธีแบบนี้มาจาก
ประเทศอินเดียซึ่งเป็นการประกอบพิธีตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดู	 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
ช้านานเข้า	พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย	ก็ได้มีการผสมผสานคติความเชื่อและวิธีการ
ทั้งในศาสนาพราหมณ์ฮินดู	 พระพุทธศาสนา	 และคติความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิมของไทยเราเอง
เข้าด้วยกัน	จนกระท่ังมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระราชพิธีของไทยเรา
	 ก�าหนดเวลาว่าจะมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อใดอย่างไรน้ัน	อยู่ที่ความพร้อมความเหมาะ
สมในด้านต่างๆ	 และข้อส�าคัญท่ีสุดคือพระบรมราชวินิจฉัย	 เช่น	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีข้ึนหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
แล้วเพียงประมาณสามเดือนและยังไม่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ในรัชกาลต่อมา	พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 แม้ทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลานาน 
หลายปีแต่ก็ยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนเสด็จสวรรคตเสียก่อน	ส่วนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงรับราชสมบัติต้ังแต่เดือน
มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๔๘๙	และได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	
พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ห่างกันถึงเกือบสามปี	 ส่วนในรัชกาลปัจจุบันนั้น	 พระบาท
สมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงรบัราชสมบตัสิบืสนองพระองค์พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรฯ	
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 และได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเม่ือเดือน
พฤษภาคมท่ีผ่านมา	ก็เป็นเวลากว่าสองปีเศษเช่นเดียวกัน
	 รายละเอยีดของการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกมแีปรเปลีย่นกนัเป็นหลายคราว	โดยพระมหากษตัรย์ิ
แต่ละรัชกาลย่อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขรายการรายละเอียดบางอย่างได้
ตามพระราชนิยมและประเพณีการปกครองของยุคสมัย	 ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งน้ี 
มีรูปแบบและล�าดับของงานท่ีเรามีโชควาสนาได้พบเห็นมาแล้วดังนี้
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	 ล�าดับแรกคือข้ันเตรียมการ	 อาจ กล่าวได้ว ่าแบ่งเป็นสองเร่ืองส�าคัญ 
เรื่องแรกคือการท�าพิธีพลีกรรม						 ตักน�้ าตามสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ทั่ ว 
พระราชอาณาจักร	 และตั้ ง พิธี เสกน�้ าส� าห รับถวายเป ็น 
น�้ าอภิ เษกและน�้ าสรงพระ มุรธาภิเษก	พิธีตักน�้าเช่นนี้เป็น
สัญลักษณ์ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่า	 น�้าอภิเษกที่ใช้ในการพระราช
พิธีนั้นมาจากความยินยอม พร ้ อ ม ใ จกั น ขอ งมหาชน 
ทั้งประเทศร่วมกันตระเตรียม การเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบั งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งน้ีได้มีการท�าพิธีพลีกรรมตัก น�้าจากทุกจังหวัดในประเทศไทย	
และมีประชาชนจากทุกจังหวัดได ้					 เข้าร่วมในพิธีส�าคัญดังกล่าว	 เรื่องที่
สองเป็นการเตรียมการในส่วนของพระราชส�านัก	 กล่าวคือการท�าพิธีจารึกพระปรมาภิไธย	 อย่างเป็น
ทางการของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ลงบนพระสุพรรณบัฏคือแผ่นทองค�า	จารึกดวงพระบรมราช
สมภพ	 และแกะพระราชลัญจกรคือดวงตราประทับส�าหรับก�ากับเอกสารส�าคัญของรัชกาลใหม่ 
ด้วย	ส่ิงของส�าคัญท้ังสามรายการนี้จะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีต่อไป
	 ล�าดับที่สองถัดมาเป็นพิธีเบื้องต้น	 มีการตั้งน�้าวงด้าย	 คือการวงสายสิญจน์โดยรอบพระราชวัง 
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล	 การเจริญพระพุทธมนต์	 และการจุดเทียนชัย	 พิธีการส่วนนี้เป็นคติ 
การบ�าเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาท่ีชาวไทยส่วนใหญ่นิยมยกย่องว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติ
	 ล�าดับที่สามซ่ึงเป็นขั้นตอนส�าคัญที่สุด	 คือขั้นตอนพิธีบรมราชาภิเษก	 เริ่มพิธีด้วยการสรง 
พระมูรธาภิเษก	 คือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ประทับที่พระมณฑปกระยาสนาน	 ซึ่งเป็น 
พระมณฑปขนาดเล็กอยู่กลางแจ้งท่ีสร้างขึ้นชั่วคราวภายในพระราชวัง	 พระมหาเถระ	 คือสมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 และพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ถวายน�้าสรง	 เจ้าพนักงานไข 
สหัสธาราที่อยู ่เบื้องบนพระมณฑปให้ตกต้องพระวรกาย	 เพื่อความบริสุทธิ์และความเป็นมงคล 
ก่อนที่จะเข้าพระราชพิธีส�าคัญต่อไป	 จากนั้นเสด็จไปประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ 
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ซึ่งเป็นพระแท่นรูปแปดเหลี่ยมไม่มีพนัก	 ท�าจากไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดื่อซ่ึงถือกันว่าเป็นไม้มงคล 
ของไทย	 เหนือพระแท่นองค์นี้มีฉัตรเจ็ดชั้นกางกั้น	 ทรงรับน�้าอภิเษกจากผู ้แทนทิศทั้งแปด 
แล้วทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	 เสร็จแล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับที่พระที่นั่ง 
ภัทรบิฐ	 ซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายเก้าอี้มีพนัก	 ทรงรับถวายสิริราชสมบัติ	 และเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ 
(รวมทั้งเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์)	พร้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภคทั้งปวง	ที่พระมหาราช
ครูพราหมณ์เป็นผู ้กราบบังคมทูลพระกรุณาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามล�าดับ	 จากนั้น
พระราชทาน	 “พระปฐมบรมราชโองการ”	 คือทรงกล่าวถ้อยพระวาจา	 เป็นครั้งแรกเม่ือทรงเป็น 
พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกเต็มตามธรรมเนียมประเพณีเรียบร้อยแล้ว	 และส�าหรับ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้	 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จ 
พระอัครมเหสีข้ึนเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ตามราชประเพณีด้วย
	 ต่อมาล�าดับที่สี่ได้แก่การเสด็จออกมหาสมาคม	 ให้พระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าทูล 
ละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนั้นก็มีการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธี
ประกาศพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกต่อหน้าคณะสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
ถวายบังคมพระบรมศพหรือพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน		
	 รายการส�าคัญอีกรายการหนึ่งคือการเฉลิมพระราชมนเทียร	 คือการเสด็จพระราชด�าเนินขึ้น 
ประทับบนพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน	 ซึ่งเป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต ่
ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 แล้วประทับแรมคืนท่ีน้ันอย่างน้อยหน่ึงราตรี	 เพ่ือเป็นสวัสดิมงคล 
อย่างการข้ึนบ้านใหม่ท่ีเรารู้จักคุ้นเคย	ล�าดับท่ีห้าคือพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย 
และเฉลิมพระอิสริยศักดิ์พระราชวงศ์	 เป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชบุรพการี
ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม	 และยกย่องตั้งแต่งพระราชวงศ์ขึ้นไว้ตามพระราชสถานะและ 
พระสถานะท่ีเปลี่ยนไปตามรัชกาล
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	 อนึ่ง	 หลังจากมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 ในปีถัด
จากนั้น	 มีประเพณีที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบปีแห่งการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดไปจนกว่าจะสิ้นรัชกาลโดย
เรียกงานประจ�าปีนั้นว ่า	 “พระราชพิธี ฉัตรมงคล”	 ซ่ึง
หมายความว่านับตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๖๓	เป็นต้นไป	เราจะ
ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลของรัชกาลปัจจุบันในวันที	่
๔	พฤษภาคมของทุกปี
	 ขอรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
จงสถิตเสถียรยั่งยืนนาน 
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	 ล�าดับท่ีหกหรือล�าดับสุดท้ายคือการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	โดยกระบวนพยุหยาตรา
ทั้งทางสถลมารคคือทางบกและทางชลมารคคือทางน�้า	 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าชม
พระบารมีโดยท่ัวถึงกัน	เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินนี้มักก�าหนดให้สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจ
ที่จะได้ทรงนมัสการพระพุทธรูปส�าคัญในพระอารามที่เป็นหลักของพระนคร
	 ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลปัจจุบัน	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครทาง
สถลมารคไปยังพระอารามสามแห่งด้วยกัน	 คือวัดบวรนิเวศวิหาร	 วัดราชบพิธและวัดพระเชตุพน	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง	เพราะการพระราชพิธีใช้เวลานานกว่า	
๗	ชั่วโมง	ตั้งแต่บ่าย	๕	โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน	เพื่อให้ประชาชนพสกนิกรได้เฝ้าชมพระบารมีโดยทั่วถึง	
ทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ท่ีเฝ้าฯอยู่สองข้างทางเสด็จพระราชด�าเนิน
สามารถฉายพระบรมฉายาลกัษณ์ได้ด้วย	 เป็นความสุขและเป็นความชืน่ใจของผู้คนในวนันัน้เป็นอย่างยิง่ 
	 ส่วนการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครทางชลมารคนั้น	จะได้มีขึ้นในช่วงปลายปีนี้รวมกันกับ
การเสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามตามราชประเพณี
	 ทุกครั้งคราวท่ีมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกิดขึ้น	จึงถือว่าเป็นวาระส�าคัญของชาติ	ควรแก่
การเฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดี	เพราะท�าให้เกิดความมั่นใจว่าชาติของเราได้มีพระมหากษัตริย์
พระองค์ใหม่ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมเป็นหลักชัยสืบต่อไปแล้ว	ตามธรรมเนียมนิยมท่ีปฏิบัติมาหลาย
รัชกาล	 ในคร้ังนี้ทางราชการได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบที่ประดับได้อย่างเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์	พร้อมท้ังเข็มท่ีระลึกเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจัดหาไว้เป็นสิริมงคลด้วย
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ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	
นิติศาสตร์	รุ่น	๑๖



พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีองค์ทีปังกร
เสด็จจร เรือส�าคัญ  “สุพรรณหงส์”
พระเจ้าลูกเธอนวลละอองสองพระองค์
“อเนกชาติภุชงค์” ทรงนาวา

“พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์”
อัญเชิญเป็นศรีสวัสดิ์คอยรักษา
“อนันตนาคราช” ลอยยาตรา
พระปฏิมา ร.เก้า คุ้มชาวไทย

“นารายณ์ทรงสุบรรณ” อันส่งศรี
เรือพระที่นั่งรองผ่องไสว
ริ้วสายกลางสี่ล�างามเกรียงไกร
ริ้วสายในสายนอกขนาบขบวน

ห้าสิบสองนาวาในครานี้
ซ้อมสิบสี่ครั้งใหญ่ได้ครบถ้วน
สองพันสองร้อยนายฝีพายล้วน
งามประมวลสุดประเมินเกินสดุดี

พยุหยาตราทางชลมารค 
ครั้งที่ยากยิ่งสุดอนุสรณ์
ขบวนใหญ่เสด็จเลียบพระนคร
จากครั้งก่อนพระปกเกล้า นานเนามา

“พยุหยาตรา
ทางชลมารค” (๑)

B

เป็นเบื้องปลายในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกศรีงามสง่า
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตรา
พระราชินีสุทิดาคู่บารมี

พฤหัสที่สิบสองของธันวา
ศกสองห้าหกสองผ่องดิถี
ตามโบราณราชประเพณี
เก้าสิบสี่ปีก่อนย้อนคืนคง

“พยุหยาตรา
ทางชลมารค” (๒)

B
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เรือสองล�าเป็นเรือพระที่นั่ง
ทอดบัลลังก์กัญญา สง่าศรี
เสด็จลงตรงท่าวาสุกรี
ปลายทางที่วัดอรุณราชวราราม

ระยะทางเกือบสี่กิโลเมตร
ทอดพระเนตรชาวประชามาล้นหลาม
ดังเทเวศร์เสด็จดลชลคาม
ช่างงดงามเจ้าพระยาชลาลัย

จากพยุหยาตราชลวิถี
สู่พระราชพิธีทางสถล
เรือเทียบท่าราชวรดิฐ เสด็จดล
งาบครบถ้วนกระบวนพลราบยาตรา

ธ ประทับราชยานพุดตานทอง
เทวีสององครักษ์เคียงรักษา
ประชาชนเฝ้าแหนแน่นมรรคา
เสด็จกลับพระมหาราชวัง

“พยุหยาตรา
ทางชลมารค” (๓)

B

“พยุหยาตรา
ทางชลมารค” (๔)

B

เสียงเห่กาพย์ไพเราะเสนาะศรี
เห่ชมพระบารมีที่ยิ่งใหญ่
เห่ชมเรือ เห่ชมเมืองประเทืองไทย
จังหวะให้ฝีพายได้พร้อมพลัน

ช้าลวะเห่ มูลเห่ สวะเห่
ไม่ซวนเซซักซ้อมพร้อมแข็งขัน
ทุกพระองค์ทรงสดับประทับกรรณ
ประทับขวัญประทับใจไทยทุกคน

บรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์
ศรีสวัสดิ์แห่งสยามงามพร้อมพรั่ง
ประวัติศาสตร์ราชพิธีงามจีรัง
คนรุ่นหลังได้ศึกษาค่าทวี

พระราขพิธีเบื้องปลายได้ครบถ้วน
ขอประมวลภาพเด่นเป็นสักขี
เทิดพระยศทศมินทร์ปิ่นธานี
เทิดจักรีทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ

รองศาสตราจารย์นภาลัย	สุวรรณธาดา
ครุศาสตร์	๒๕๐๔
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พระราชพิธีประวัติศาสตร์
ในสามปีที่ทรงจากไป

 มนัสมโนน้อม  ระลึกจอมไผทไทย
ขอบฟ้านภาลัย    ดาวระยิบระยับงาม
ประทับอยู่แดนบน   นภาดลฟ้าสีคราม
สวรรค์ประโคมยาม  เสด็จกลับสู่เมืองบน
แต่นี้ไม่มีแล้ว    พระขวัญแก้วในใจชน
ตุลาฯ ฟ้ามืดมน    ราษฎร์ครวญคร�่าร�่าอาลัย

๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๒

ศ.	ดร.	กุณฑลี	รื่นรมย์	Shi ๓๔
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 ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ ่านไปจน 

ย่างเข้าสู ่ เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มี

เหตกุารณ์ส�าคัญมากมายหลายส่ิงทีไ่ด้เกิดขึน้

บนพื้นแผ่นดินไทย	 ที่สมควรได้รับการจารึก

ไว้ในโลกและประวตัศิาสตร์ชาตไิทย	อนัได้แก่

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ระหว่างวันที่	๒๕	–	๒๙	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๐	

โดยวันที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๕๖๐	 เป็นวัน

ถวายพระเพลงิ	ณ	มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง 

	 เป็นเวลาสามปีมาแล้วนับตั้งแต่วันที	่

๑๓	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งเป็นวันท่ี 

ชาวไทยทุกคนได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ 

ผู้ย่ิงใหญ่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	พระบรมนาถบพิตร	

“ในหลวงรชักาลท่ี	๙”	กลบัคนืสูส่รวงสรรค์

เ บ้ืองบน	 ซึ่ งนับเป ็นความสูญเสียสุด

ประมาณอันใหญ ่หลวงของชาติและ 

ปวงชนไม่มีสิ่งใดมาเปรียบปานได้

ซึง่รฐับาลและประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า

ทุกเพศทุกวัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	 เพื่อให้พระราช

พธินีีเ้ป็นพระราชพธิทีีต้่องได้รบัการจารกึทาง

ประวัติศาสตร์ว่ายิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศ 

ของพระมหากษัตริย์ไทย	 “ในหลวงรัชกาล 

ที	่9”	ทีแ่ม้แต่พระมหากษัตรย์ิทัว่โลกยงัถวาย

พระสมัญญานามว่า	“King	of	Kings”	ภาพ

ของการเคลือ่นขบวนพระบรมศพในริว้ขบวน

พระมหาพิชัยราชรถท่ีอัญเชิญพระบรมโกศ

จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ไปยังพระเมรุมาศอันงดงามวิจิตรยิ่ง	 ณ	

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 ราวกับชะลอ 

พระราชมณเฑียรลงมาจากสรวงสรรค ์ 

ยังคงเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�า 

ทีเ่ราทกุคนได้เหน็ด้วยตาของตนเองครัง้เดยีว

เท่านัน้ในชีวติ		ข้าพเจ้าเช่ือว่าจะไม่มพีระราช

พิธีไหนอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่และเป็นพระราช

พิธีที่รวมแรง	 รวมใจของคนนับล้านๆ	 คน 

ทั้งในและนอกประเทศได ้ เทียบเท ่าใน 

พระราชพธิทีีท่กุคนถอืว่าเป็น	“อญัเชญิเสดจ็

สู่สรวงสวรรค์พิมาน”	 ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ที่เป็นที่รักอาลัย

อย่างที่สุดของประชาชนชาวไทยทุกคน
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	 ไม ่ว ่าสภาพความเป็นไปของโลกยุค

ปัจจุบันจะเป็นอย่างไร	 สถาบันพระมหา

กษัตริย์ที่เป็นที่รักเทิดทูนยิ่งของประชาชน

ชาวไทยจักต้องด�ารงอยู่ต่อไป	 	 ในช่วงวันท่ี 

๔	-	๖		พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒		รัฐบาลไทย

ได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทร

เทพยวรางกูร	เสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบัตเิป็น

พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย	พร้อมทั้ง

พธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย	พระบาทสมเดจ็พระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เป็นพระมหากษัตริย์

รัชกาลที่	๑๐	แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์

ตามโบราณราชประเพณี	

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแบ่งออกเป็น	

๓	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 พระราชพิธีเบื้องต้น	

ระหว่างวันท่ี	 ๖-๒๓	 เมษายน	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	

ต่อจากนั้นเป็นพระราชพิธีเบ้ืองกลางและ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ซึ่งประกอบด้วย	

การสกัการะส่ิงศกัดิส์ทิธิก่์อนการพระราชพธิ	ี

และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ซ่ึงมี 

ขั้นตอนคือ	พิธีสรงพระมุรธาภิเษก	พิธีถวาย 

น�้าอภิเษก	พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระนามาภิไธย	 สถาปนาพระฐานันดรศักด์ิ

พระบรมวงศ์	 และการเสด็จพระราชด�าเนิน

เลียบพระนครทางบกโดยริ้ วกระบวน

พยหุยาตราทางสถลมารค	และการเสด็จออก

มหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล	

ระหว่างวันที่	๔-๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 และพระราชพิธี

สุดท้ายคือ	 การเสด็จพระราชด�าเนินโดย 

ริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค	 ซึ่งทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้มีขึ้นในวันที่	 ๒๔	

ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้

ช่ืนชมพระบารมีในกระบวนเรือพระท่ีนั่ง

สุพรรณหงส์อันวิจิตรตระการตาในแม่น�้า

เจ้าพระยา	 และกระบวนเรือส�าคัญอื่นๆ	

ทีท่างกองทัพเรอืเป็นผูร้บัผิดชอบด�าเนนิการ		

	 พระราชพธิอีนัยิง่ใหญ่ทัง้สองพระราชพธิี

ในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในสามปีนี้			

เป็นการตอกย�้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของชาติไทยที่มีมาช้านาน	 สมควร 

ได้รับการท�านุบ�ารุงรักษาไว้ไม่ให้เส่ือมสูญ		

ขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน 

เปี ่ยมล้นของ	 พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมา

ตลอดระยะ	๗๐	ปีของการครองแผ่นดินโดย

ธรรม	 ทรงน�าความเป็นปึกแผ่นและความ

ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยด้วย

พระบารมีแผ่ไพศาลของพระองค์		

 ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 

วชริาลงกรณ  พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาล

ที่ ๑๐ แห่งจักรีวงศ์ ให้ทรงปกครองแผ่นดิน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระบารม ี

ชั่วกาลนานเทอญ 

ศ.	ดร.	กุณฑลี	รื่นรมย์	Shi	๓๔
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	 ค่ายฝ่ายพัฒน์ฯ	 สัญจร	 ตอน	 “ท�าฝาย	 สร้างโปร่ง	 จิตใจโล่งที่เขา

สอยดาว”	 จัดข้ึนระหว่างวันศุกร์ท่ี	 1	 พฤศจิกายน	 ถึง	 วันอาทิตย์ที่	 3	

พฤศจิกายน	2562	 เพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงความส�าคัญและคุณค่าของการ 

น�าธรรมชาติรอบตัวมาใช้ในการด�ารงชีวิต	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	รวมถึง

เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ	 นอกจากนี้นิสิตยังสามารถเห็นถึง 

ความส�าคัญของแหล่งท�ามาหากินของชุมชนและความส�าคัญของฝาย

ชะลอน�้าซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดน�้าท่วมในชุมชน	และรวมทั้ง

ได้รับการปลูกฝังจิตส�านึกในด้านคุณธรรมผ่านการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

	 การแข่งขันบาสเกตบอล-แชร์บอลกรุ ๊ปจัดขึ้นระหว่างวันจันทร ์

ที	่21	ตลุาคม	ถงึ	วนัพฤหสับดทีี	่14	พฤศจกิายน	2562	เพือ่ให้การแข่งขนั

กฬีาเป็นการกระชับความสมัพนัธ์ให้กบัท้ังนสิติภายในคณะฯ	และระหว่าง

กรุ๊ป	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนิสิตภายในคณะฯ	รวมถึง

ปลูกฝัง	 เสริมสร้างการมีน�้าใจนักกีฬา	 ความสามัคคี	 ความร่วมมือ 

และการให้อภัยกันและกันระหว่างนิสิต	 โดยส�าหรับภาคการศึกษาหน้า 

จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างกรุ๊ปอีกด้วย

ทำฝาย สร้างโปร่ง
จิตใจโล่ง ทีเ่ขาสอยดาว

การแข่งขนับาสเกตบอล-แชร์บอลกรุป๊
กระชับความสมัพันธ์
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SHI 24 จดังาน
สงัสรรค์ประจำปี
 SHI 24 รุ ่นคุณหญิง ดร.สุชาดา 

กีระนันทน์ จัดงานสังสรรค์ประจำาปี 

ที่ เดอะ กริลล์ สาทร เมื่อวันอาทิตย ์

ที่ 23 มิถุนายน 62 โอกาสน้ี รศ.ไพลิน 

ผ่องใส ประธานรุ ่นกับเพ่ือนได้ร่วม

ทำาบญุอทุศิส่วนกศุลแก่เพือ่นๆ ทีล่่วงลบั

ไปแล้ว

SHI 22 จัดงาน meeting ประจำปี
 Shi 22 มีงาน meeting ประจำาปี เมื่อวันที่ 21 พ. ย. 62 ช่วงเช้ามีการทำาบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญกุศลให้คณาจารย์ 

และเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว ที่วัดหัวลำาโพงดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี งานเลี้ยงจัดที่โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ภายใต้ช่ืองาน 

“Happy Time Party วันดี…ดี สีชมพู” มีผู้มาร่วมงานทั้งหมด 98 คน พอใกล้เวลา 11.00 น. ภายในห้องจัดเลี้ยงมีแต่เสียงทักทาย

เจี้ยวจ้าวกันทุกอนูของห้อง หลังจากร่วมรับประทานอาหารแล้ว ประธานรุ่น ได้กล่าวเปิดงาน และเป็นต้นเสียงร่วมร้องเพลง 

“มหาจุฬาลงกรณ์” ต่อด้วยรายการ Happy Meet & Greet เพื่อนๆ ต่างลุกจากโต๊ะเดินทักทายถามไถ่ทุกข์สุขและถ่ายรูปร่วมกัน

ตามโต๊ะโน้นบ้างโต๊ะน้ีบ้าง ส่วนบนเวทีก็มีเสียงเพลงจากกลุ่มเพื่อนรักนักร้องคอยขับกล่อมในบรรยากาศที่แสนอบอุ ่น 

ชื่นมื่น & สุขระเริง ตามด้วยรำาวงพาณิชย์บัญชีแล้วจบด้วยเพลง  “Till WE Meet Again” และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนที่ทุกคน 

จะลำ่าลาด้วยประโยคที่ว่า  “ปีหน้าอย่าลืมมากันอีกนะ”
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SHI 28 จดัเลอืกต้ัง
ประธานรุน่คนใหม่ 
 เม่ือ 27 ต.ค.62 Shi รุ่น 28 (2510) จำานวน

ร่วมร้อย (95คน) นดั meeting ประจำาปีท่ีโรงแรม 

อริสตัน สุขุมวิท 24 พร้อมทำาการเลือกตั้ง 

ได้ประธานรุ่นคนใหม ่“เอ๋ย พจมาน ภาษวัธน์” 

แทน “จุ๊บ จิราพร เชมนะสิริ” ซึ่งครบวาระ 2 ปี 

    งานสนุกสนาน ช่ืนม่ืนกันทั่วหน้า มีจับฉลาก

แจกของรางวัลให้กับผู ้โชคดีอีกมากมายด้วย 

โชคดี..โชคดี...

Shi 30 ฉลองเพือ่นกนัและเป็น
น้องใหม่บัญขจุีฬาครบ 50 ปี 
 วันที่ 10 พย.62 ท่ีร.ร.อโนมา เพื่อนพ้อง Shi 30 มาร่วมสนุกสนาน

กันสุดเหวี่ยง ฉลองที่เราเป็นเพื่อนกันและเป็นน้องใหม่บัญขีจุฬา 

ครบ 50 ปี การแสดงยอดเยี่ยมทุกชุด เพื่อนๆ นั่งไม่ติด ต้องลุกมาเชียร์ 

มาเต้นรอบเวที เป็นความสุข ความทรงจำาที่ดีมากๆ อีกปีหนึ่ง พวกเรา

มารวมตัวกันถึง 183 คน เลิกงานแล้วก็ยังไม่อยากกลับ เราจะมา 

พบกันสนุกด้วยกันเช่นน้ีทุกๆ ปี
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SHI 36 งานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คณะกรรมการรุน่ Shi 36 จัดงานเลีย้งสังสรรค์ 

“Shi 36 Reunion” 44th Anniversary of 

our Friendship ที่ ห้องบอลรูม B โรงแรม 

แมนดารนิ สามย่าน โดยมเีพือ่นๆ ใส่หมวกตาม 

Themeงาน มาร่วมสนกุอย่างครกึครืน้มรีายการ

แสดง Cheer Leader ของน้องๆ บัญชีรุ่น 79, 

การร้องเพลง จามจุรีประดับใจ โดยกลุ่มนักร้อง

รุ่น 36, Line dance เพลง เลิกคุยทั้งอำาเภอ 

และจบด้วยเกมส์บิงโก พบกันใหม่ปีหน้า

Shi A5
Get Together
 บัญชีจุฬา ก5 ตั้งแต่รุ ่น 27 ถึงรุ่น 

61 จัดงานเล้ียงที่โรงแรมเมอร์เคียว 

มักกะสัน เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

ถงึรุน่ห่างไกลเพยีงไหน แต่หวัใจเดยีวกนั 

สลายความห่างลดลงเหลือแค่พี่ป ี 4 

กับ น้องปี 1 (ผู้ร่วมงาน138คน)



มีอะไรใหม่ในสมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในยุค Thailand 4.0

1 นำระบบ QR Codeมาใช้
	 เปล่ียนวิธีการลงทะเบียนงานคืนสู ่เหย้า	 เม่ือวันท่ี	 29	
มกราคม	2561	โดยยกเลิกวิธีการเดิมที่ใช้แล็ปท็อป	เปลี่ยนมา
ใช้มือถือของแต่ละคน	 สแกน	 QR	 Code	 ลงทะเบียนใน 
Google	Form	ที่สร้างขึ้นเอง	เพื่อให้ตรงกับ	theme	ของงาน	
“Thailand	4.0”	ข้อดีคือ	 จะรู้ผลทันทีเม่ือปิดการลงทะเบียน	
ว่ารุ่นไหนมาลงทะเบียนมากที่สุด	ท�าให้เป็นคณะแรกท่ีสามารถ
ลงทะเบียนคืนสู่เหย้าด้วย	 QR	 Code	 ซึ่งต่อมา	 สนจ.ก็ได  ้
ลงทะเบียนด้วย	 QR	 Code	 เหมือนกัน	 ส�าหรับงานคืนสู่เหย้า 
วันที่	 29	 มกราคม	 2563	 ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ได้เสนอให้ทาง 
สมาคมฯ	พิมพ์	QR	Code	ลงในบัตรงานคืนสู่เหย้า	เพื่อใช้ในการ
ลงทะเบียนเช่นเดียวกับที่เคยเสนอให้	 สนจ.	 นอกจากนี้ยัง 
เริม่ให้มอีกีหนึง่ทางเลอืกในการจองเข้าฟังการบรรยาย	“จบิน�า้ชา
กับจอมยุทธ์”	 ด้วย	 QR	 Code	 นอกเหนือจากการจองทาง
โทรศัพท์และ	 Line	 ในครั้งที่	 10/2562	 เมื่อวันอังคารที่	 19	
พฤศจิกายน	 2562	 หัวข้อ	 Digital	 Banking	 ในประเทศไทย	
วิทยากรโดย	ดร.เบญจรงค์	สุวรรณคีรี	หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
ME	by	TMB	โดยอ่าน	QR	Code	หรือ	https://www.shorturl.
at/vBHP2

2 ใช้สื่อ Facebook page
เพื่อแจ้งข่าว
	 ใช้	 Facebook	 page	 Banshi	 Chula	 Alumni 
เป็นช่องทางส่งข่าวสารการอบรม	สมัมนาและความเคลือ่นไหว
ต่างๆ	 ของสมาคม	 ของคณะ	 และของมหาวทิยาลยั	 ฯลฯ 
ให้กว้างขวางและทนัเวลา

3 ระบบ Live สด
 ตามทีฝ่่ายวชิาการจดัรายการ	“จบิน�า้ชากับจอมยทุธ์”	
ขึ้นทุกเดือน	จึงได้ถ่ายทอด	Live	ที่	Facebook:	Banshi	
Chula	Alumni	โดยได้	Live	สดครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่	
20	มนีาคม	2561	“จบิน�า้ชากบัจอมยทุธ์”	ครัง้ที	่2/2561	
วิทยากรโดย	 ดร.ปัญญา	 สัมฤทธิ์ประดิษฐ์	 บัญชีจุฬาฯ 
รุ่น	 46	 หัวข้อ	 “ท่องยุทธภพมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน	TFRS	for	SMEs	&	NPAEs	ปรับปรุง	/	รายได้	/	
สัญญาเช่า”	ณ	ห้อง	105	ห้อง	“สมาคมนิสิตเก่า	คณะ
พาณิชย์-บัญชี”	 หลังจากน้ันก็มีการ	 Live	 สดมาตลอด
ท�าให้ผูฟั้งทางบ้านได้รบัรูส้าระดีๆ 	ทีฝ่่ายวชิาการน�าเสนอ
	 ติดตามการ	 Live	 สดครั้งแรกได้ท่ี	 https://www.
facebook.com/BanshiChulaAlumni/videos 
/1683224221735732/

4. Line@สมาคมบัญชีจุฬาฯ
	 สร้าง	Line@สมาคมบัญชีจุฬาฯ	ที	่
linkhttps://line.me/R/ti/p/%40bfr6533a	 

5.ยกเลิกการตอบ
แบบสอบถามด้วยกระดาษ

	 มาเป็นการตอบผ่าน	Google	Form	ครั้งแรก	 ในการสัมนา
ทางวิชาการ		หัวข้อ	"ความแตกต่างชั่วคราว	ที่ใช้บันทึกบัญชีภาษี
เงินได้รอตัด	(TAS12)	รวมถึง	update	มาตรฐานบัญชี	PAEs	และ	
NPAEs”	เมื่อวันศุกร์ที่		5		กรกฎาคม		2562		วิทยากรโดย	ศ.ดร.
วรศักดิ์	ทุมมานนท์	และคุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต
	 โดยตอบแบบสอบถามการสัมมนาที่	https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScJqkmUUy_iwsvDOs6L69g-
mqpfqc7FZMo_nEuGL_cUeiXZIzg/viewform

 นี่คือความภาคภูมิใจในช่วงสี่ปีที่ได้เข้ามาท�างานให้สมาคมฯ 
เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ส่ิงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือ 
การสมัครสมาชิกออนไลน์ ต้องท�าเว็บไซต์ที่สามารถสมัคร
สมาชิกด้วยตนเองแล้วก็โอนเงินออนไลน์ ก็คงต้องฝากไว้กับ 
คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯต่อไป 

พูนศรี อดุลยพิเชฏฐ์ Shi 32 (สถิติ)
ประธานฝ่ายทะเบียน/กรรมการฝ่ายวิชาการ

CHAMCHURI
SQUARE
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“แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น” คืออะไร ?
	 จากการไปส�ารวจเส้นทางเมื่อเดือนมิถุนายน	 2562	

กับกลุ่มนิสิตเก่าชาวค่ายฯ	 จุฬาฯ	 โดยประสานงานกับ 

คุณทองแทน	 (ครุศาสตร์	 14)	 ได้มีโอกาสพบผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร	 ฟังบรรยายจากโยธาจังหวัด	 และคุณ

ลุงนรินทร์	 (ผู้ดูแลโครงการฯ)	สรุปว่าช่วง	20	ปีท่ีผ่านมา 

ปัญหาแผ่นดินชายทะเลตะวันตก	 ของอ่าวไทย	 ถูกคล่ืน

ทะเลและลมมรสมุซดักดัเซาะแผ่นดนิหาย	จาก	18,000	ไร่	

เหลือ	 1,800	 ไร่	 (เขตบางขุนเทียน	 กรุงเทพมหานคร 

ใกล้กับต�าบล	 โคกขาม	 มีหลักเขตอยู ่ในทะเล	 บางจุด 

ห่างฝั่งถึง	5	กิโลเมตร)	นับวันยิ่งรุนแรงมากข้ึน

CSR โครงการปลกูป่าชายเลนตามแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ 
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยฝ่าย	 กิจกรรมสมาชิก 

ได้จัดทัศนศึกษาแบบ	One	Day	Trip	ปีละครั้ง	เม่ือวัน

เสาร์ที่	17	สิงหาคม	2562	เพื่อเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องบัญชี

ต่างรุ ่น	 และท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	 CSR	 จึงเลือกท�า

โครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

ที่	ต.โคกขาม	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร

ส่วนที่	 1	 ปักไม้ไผ่ปัจจุบันได้งบประมาณจาก 
ทางราชการ
ส่วนท่ี	 2	 แผ่นดินเพิ่มขึ้นใหม่ตามแนวไม้ไผ่ 
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
ส่วนท่ี	3	การปลูกป่าโกงกางหลังแนวไม้ไผ่เพ่ือ 
ยึดดินไว้	 ยิ่งแผ่นดินเพิ่มมากข้ึน	 ก็ต้องการ 
จิตอาสาไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนมากข้ึน

CHAMCHURI 
SQUARE

ภัทรันดา ลีละยูวะ (ป้อม) Shi 31
CFO กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น 
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“แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น”
	 เป็นวธิอีนรุกัษ์ผนืแผ่นดนิชายละเลด้วยภูมปัิญญา

ของชมุชน	 โดยใช้ไม้ไผ่ยาว	 5	 เมตร	 ปักลงเลนดินลึก 

2	เมตร	ขณะน�้าลง	ตามแนวทะเลแถวนอกสุด	ห่างฝั่ง	

200	 เมตร	 เริ่มแรกใช้ปักเรียงกัน	 แต่ได้ผลไม่มาก 

จึงเปลี่ยนเป็นปักไม้ไผ่เป็นกลุ่มสามเหลี่ยม	 มีการปัก

แนวใหม่	 เลื่อนจากฝั ่งออกไปทุกปีๆ	 เมื่อคลื่นซัด 

เข้าฝั ่งก็จะพาตะกอนดินและสัตว์น�้าเล็กๆ	 เข้ามา 

มีแผ่นดินใหม่เพิ่มข้ึน	เพิ่มความมสมบูรณ์ระบบนิเวศ	

มีสัตว์เข้ามาวางไข่	 มีปลา	 ปู	 ตัวเล็กๆ	 อยู ่อาศัย 

เมื่อเกิดดินใหม่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น	 จึงปลูกต้น

โกงกาง	(มรีะบบรากแบบค�า้ยนั)	และต้นแสม	(มรีะบบ

รากอากาศแผ่คลุมดิน)	ช่วยให้พื้นดินแข็งแรง	ทนต่อ

การกัดเซาะมากขึ้น		เกิดเป็นดินใหม่สะสม		และท�าให้

ระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นคืนมา	 ปัจจุบันดินชายฝั่งสูงข้ึน

ประมาณ	 1	 เมตร	 พื้นที่โครงการไม้ไผ่ชะลอคลื่น

ประมาณ	250	ไร่	มีพื้นท่ีป่าเพ่ิมข้ึนประมาณ	150	ไร่	

ลาดจากฝั ่งไปในทะเลพื้นดินสูงข้ึนแต่การปลูกป่า

รักษาดินยังท�าไม่ได้มาก	 เนื่องจากขาดก�าลังท้ังการ

ปลูกป่าและการซ่อมหลังการปลูก	



“ปลูกป่าชายเลนตามแนวไผ่ชะลอคลื่น”
	 สาวๆ	 (อาวุโส)	 บัญชีได้ลงลุยเลน	 มือ	 แขน	 ขา				

เปรอะเปื้อนแบบเต็มใจ	แปลงที่พวกเราลงปลูก	คุณลุง

นรินทร์ได้ท�าบันได	และสะพานไม้ไผ่ทอดยาวให้เราได้

ยืนปลูกกัน	แบบไม่ล�าบาก	ต่างกับแปลงข้างๆ	มีนิสิต

แพทย์จฬุาฯ	(ปี	1-4)	ต้องลงลยุเลน	ทัง้แปลง	เสยีงกลุม่

นิสิตเก่า	 (บัญชี)	 กับนิสิตปัจจุบัน	 (แพทย์)	 ต่างเฮฮา

สามัคคี	 ช่วยกันดึงเมื่อมีใคร	 ติดเลน	 ทางสมาคมฯ 

เดินทางไป	 30	 คน	 ปลูกป่าจ�านวน	 100	 ต้น	 โดยมี

นักเรียนโรงเรียนพันท้าย	นรสิงห์วิทยา	30	คน	มาช่วย

ลงแรงลงเลนปลูกจนครบ

ติดต่อ	:	ปลูกป่าชายเลนตามแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น
คุณลุงนรินทร์		โทร.	089-491-6011
ประสานงานชาวจุฬาฯ	
คุณทองแทน	(ครุศาสตร์	14)	โทร.	081-304-8364	

	 จากรูปในห้องนิทรรศการโครงการฯ	 พบว่าสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้ทรงเสด็จ	ณ	โครงการฯ	2	

ครั้ง	ครั้งแรกเมื่อ	สิงหาคม	พ.ศ.	2552	กับนักเรียนนาย

ร้อย	จปร.	และครั้งท่ีสอง	เมื่อ	กันยายน	พ.ศ.	2558			ณ	

จุดท่ีเราถ่ายรูปหมู่	พระองค์เคยฉายพระรูป	ด้านหลังโล่ง

ไม่มีต้นไม้	 แต่ปัจจุบันมีต้นโกงกางปกคลุมเขียวชอุ ่ม 

รากหยั่งดินแข็งแรง	เป็นแนวห่างออกไปจากชายทะเล

	 หลังปลูกป่าชายเลนด้านมหาชัย	 เราก็มุ ่งหน้าไป 

ทานอาหารทะเลท่ีฝั ่งท่าฉลอม	 และไปต่อด้วยเที่ยว 

วัดสุทธิวาตวราราม	 (วัดช่องลม),	 วัดแหลมสุวรรณาราม		

ปิดท้ายด้วยซื้ออาหารทะเลอบแห้ง	 ที่ตลาดท่าเรือ 

ท่าฉลอม

 การเดินทางครั้งนี้  ออกมาได ้อย ่างดี มีคุณค่า 

คุ้มเวลา สนุกสนาน ภาคภูมิใจในการท�า CSR ในนาม

สมาคมนิสิตเก ่าคณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เภตรา	 :	 จากประสบการณ์การท�างานและ 
ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา	 ท�าให้เห็นว่าท่าน
คณบดีเป ็นผู ้น�าที่มีแนวคิดทันสมัย	 และ 
ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม	 จึงอยากขอทราบ
วิสัยทัศน์ในฐานะคณบดี	 รวมถึงหลักการ 
ในการบริหารงานและบุคลากร
คณบด	ี:	วสิยัทศัน์ในการท�างานในฐานะคณบดี
  “สถาบนัการศกึษาชัน้น�าระดบัโลก โดยท�าให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ เกิดความเฉลียวฉลาด 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลก และ 
มีจิตวิญญาณของการช่วยเหลือสังคม “นี่คือ 
วิสัยทัศน์ที่เราอยากให้เป็น และเราน�าวิสัยทัศน์
ตรงนี้มาปฏิบัติ
  ทิศทางการท�างานของคณะฯ	 จะเป็น 
ไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ที่ได้ระบุไว้	ดังนั้น 
เราจะไม่ได้เป็นแค่สถาบันการศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจในประเทศ	 แต่เราต้องการเป็น	
World	 class	 business	 school	 คือเป็น 
สถาบันการศึกษาระดับโลกท่ีมีคุณภาพในระดับ	
World	class
	 	 ปัจจุบันนี้คณะฯ	 เราก็ได้ปรับตัวเองให้ 
มีความเป็น	 Chief	 business	 school	 อย่าง 
เต็มตัวคือเราตั้งใจจะเป็นผู ้น�าอันดับ	 1	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	หน้าที่ที่ส�าคัญสิ่งหนึ่งของคณะฯ
ที่เขียนไว้ก็คือ	 Providing	 life	 changing 
experience	คณะฯ	จึงไม่ควรจะเป็นแค่สถาบัน

การศกึษาแต่ต้องเป็นสถานทีท่ีส่่งเสริมให้คนทีม่า
เรียนมปีระสบการณ์ทีเ่ปล่ียนชวีติทัง้ชวีติ		วธิกีาร 
เปลี่ยนชีวิตท�าได้อย่างไร	 ก็สามารถเปลี่ยนโดย 
ใช้หลกั	2	ข้อ	ตามทีร่ะบุไว้ในวสิยัทศัน์ของคณะฯ	
	 	 อย่างแรกคือ		Innovative		wisdom		คือ
ความฉลาดในเชิงของนวัตกรรม	คือ	ความฉลาด
ที่เต็มไปด้วยความเชิงสร้างสรรค์	 สรรสร้างให ้
เกิดสิ่งใหม่ๆ	 ได้	 รวมถึงการบ่มเพาะให้ผู้เรียน 
มี	 Critical	 thinking	 หรือ	 การมีแนวความคิด 
เชิงวิจารณญาณในการวิเคราะห์มากขึ้น	 เพื่อให้
เกิดการตั้งค�าถาม	ไม่ใช่แค่รู้	แต่ต้องเข้าใจ	แล้ว
น�าไปพัฒนาต่อ	 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ต่อไป		
  อย่างที่สองคือ	 Philanthropic	 spirit  
หมายถึง	 การเป็นนักธุรกิจที่มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นผู้ให้	 มีจิตวิญญาณของการช่วยเหลือ
เพือ่นมนษุย์	คนจะไม่สามารถประพฤตดิไีด้ถ้าไม่
เริ่มจากการมีจิตวิญญาณที่เป็นคนดี	 มีจิตใจ 
ที่อยากช่วยเหลือสังคม	 เป็นจิตวิญญาณที่นิสิต
ทุกคนที่จบไปจากคณะฯ	ไม่ว่าจะท�าอาชีพอะไร
ก็แล้วแต่พึงจะมี	 โดยไม่ต้องมีใครมาสั่งหรือ
กฎหมายใดมาบังคับ	 เป็นจิตวิญญาณที่มาจาก
หัวใจและความรู้สึกของตัวเองเป็นส�าคัญ
	 	 คณะฯ	 มีหลักสูตรที่มีคณาจารย์ต่างชาติ 
ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
มาสอน	 หรือคณาจารย์ประจ�าของเราเอง 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
คณบด ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผู้นำในยุค Disruption เราจะไม่ได้เป็นแค่สถาบันการศึกษา 
ทางด้านบรหิารธรุกจิในประเทศ แต่เราต้องการเป็น World class 
business school
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กจ็บจากมหาวทิยาลยัชัน้น�าทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก
มากข้ึน	ถ้าท่านสงัเกต	จะพบว่า	อาจารย์รุ่นใหม่ๆ	
จบจากมหาวิทยาลัยดังๆ	ระดับโลกทั้งนั้น		
	 	 นอกจากนั้น	เรายังมีจ�านวนหลักสูตรภาษา
อังกฤษที่เพิ่มขึ้น	รวมถึงหลักสูตรแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ	
ท�าให้นสิติของคณะฯ	ในปัจจบุนัมคีวามหลากหลาย
ของเชือ้ชาตมิากขึน้ตามไปด้วย	ซึง่ส่งผลดต่ีอการ
ก้าวสู่ระดับ	World	class	ตามที่เราตั้งใจได้	
	 	 ในการบริหารบคุลากร	เราแยกเป็น	2	ส่วน	
คือคณาจารย์สายวชิาการ	และเจ้าหน้าที	่ซึง่เป็น
สายสนับสนุน	 มีการอบรมให้กับคณาจารย์ 
อย่างต่อเนือ่ง	 และมกิีจกรรมท่ีสร้าง	Teamwork	
ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี	 ในฐานะคณบดีเรา
พยายามจะดูแลทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให ้

ดีที่สุดเพื่อสร้าง	 Spirit	 ในการท�างาน	 ของชาว
บญัชจีฬุาฯ	เพือ่เป้าหมายสดุท้ายร่วมกนั	คอืการ
พฒันานสิติให้เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพ	เพือ่ออกไป
พัฒนาสังคมและสร้างชือ่เสียงให้กบับญัช	ีจุฬาฯ	

เภตรา	:	ท่านเป็นนักการตลาดอันดับต้นๆ	ได้
วางกลยุทธ์การตลาดให้กับคณะฯ	ไว้อย่างไร	
คณบดี	 :	 ในฐานะทีผ่มเคยเป็นหวัหน้าภาควชิา 
การตลาดมาก่อน	ความหมายของการตลาดไม่ได้
หมายถึงแต่เรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
หรือการสร้างภาพลักษณ์เท่าน้ัน	 เป้าหมาย
สุดท้ายของการตลาด	 คือ	 การเอาชนะใจลูกค้า
ให้ได้	 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได ้
ในระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต
	 	 ตรรกะวิธีความคิดอย่างนี้	สามารถใช้ได้กับ
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ทุกๆ	 หน่วยงาน	 และทุกคน	 ซึ่งถ้าเรามองว่า 
วันนี้ลูกค้าของเราคือ	นิสิต	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	
ถ้าเราอยากให้ลูกค้าของเราเหล่านี้เกิดความ 
พึงพอใจ	 เราต้องท�าความเข้าใจความต้องการ
ที่แท้จริง	 หรือ	 Insight	 ว่านิสิตและบุคลากร 
มปัีญหาอะไร	มคีวามต้องการอย่างไร	ซึง่จะท�าให้
เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด	 เพราะเรา 
ไม ่สามารถแก ้ป ัญหาทุกอย ่างได ้ด ้วยเ งิน 
การแก้ปัญหาที่ใจต่างหากที่จะท�าให้คนมีความ
รู้สึกร่วม	 มีความรักองค์กร	 และมีทัศนคติไปใน
ทิศทางเดียวกันกับที่เราอยากให้เป็น	
	 	 บัญชีจุฬาฯ	 เป็นแบรนด์ที่อยู ่ คู ่กับเรา 
มานานกว่า	80	ปีแล้ว	ถึงเวลาที่จะท�าให้แบรนด์
นี้มีความทันสมัยขึ้น	กระฉับกระเฉงขึ้น	 เราเคย
พดูกนัว่าไม่ใช่เพยีงแค่ก้าวทันโลก	แต่เราต้องก้าว
ล�้าโลก	 ถ้าก้าวทันแปลว่าคุณก�าลังถอยหลังอยู ่
และมากทีส่ดุคณุก็แค่ไปได้ทนัเค้า	 เพราะฉะนัน้ 
การเรียนการสอนภายในคณะฯ	 ต้องทันสมัย 
ทันเหตุการณ์	 เท่าทันทิศทางโลก	 รวมถึงการมี
ภาพลักษณ์เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสังคมท�าให้ 
ผู ้ เรียนมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจ 

ทัง้หมดนีค้อืสิง่ทีเ่ราอยากให้แบรนด์บญัชจีฬุาฯ	
เป็นภาพลกัษณ์ของความเป็นจุฬาฯ	ทีอ่าจจะเคย
มีคนบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ	 เป็นคนไฮโซ 
นี่คือภาพที่อาจต้องปรับให้ถูกต้องก่อน	 ว่าเรา 
ไม่ได้อยู ่บนหอคอยงาช้าง	 แต่เป็นองค์กรท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตร	 ถ้าคณะฯ 
ของเราเป็นคน	 ต้องเป็นคนอายุ	 20	 ปลายๆ 
30	ต้นๆ	เป็นหนุ่มสาวไฟแรงที่พร้อมจะออกไป
ต่อสู้ในโลกธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เภตรา	 :	 ในปัจจุบัน	 Disruption	 เกิดข้ึนใน 
ทุกแขนง	 ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาของนิสิต 
ในปัจจุบันจึงควรมีการปรับปรุงในเรื่องใด	
คณบดี	 :	 คณะฯ	 เราต้องมีบทบาทในการ 
สรรสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารธุรกิจที ่
ทันสมัย	มีหลักสูตรใหม่ๆ	ที่ใช้ช่องทาง	Online	
ในการเรียนการสอนเพ่ือความสะดวกแก่ตัว 
ผู้เรียน	แต่ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการเรียน
ในรูปแบบ	Offline	 ให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มา 
พบเจอกนัตัวเป็นๆ	เพราะสุดท้ายเราไม่ได้มาเรียน
เพื่อเอาความรู้เพียงอย่างเดียว	 เรายังต้องการ
มิตรภาพระหว่างเพื่อน	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
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ผู ้เรียนและผู ้สอน	 ดังนั้นคณะฯ	 จึงเลือกใช  ้
ช่องทาง	Online	เป็นแค่เครือ่งมอืเสริมในการสอน
ความรู้พื้นฐานในระดับต้น	 เมื่อผ่านการเรียนรู ้
ส่วนนี้แล้ว	ต้องให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มาเจอกัน
เพือ่มปีฏิสมัพนัธ์กนัโดยตรง	เราจงึไม่ควรแยกสอน
เฉพาะ	Online	หรือ	Offline	อย่างใดอย่างหนึ่ง	
เพราะสุดท้ายสองสิ่งนี้ต้องผนวกรวมกันเป็น	
Lifeline	 ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ีท่ีสุด 
  หลักสูตรใหม่ๆ	 ของคณะฯ	 ทุกหลักสูตร 
จะมีเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องของจริยธรรมให ้
คนรุ่นใหม่	 โดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าจริยธรรม
เป็นเรือ่งโบราณ	เป็นเรือ่งของคนแก่	เราพยายาม
สร้างลักษณะการเรียนการสอนควบคู ่ไปกับ 
การท�า	 Corporate	 social	 responsibility 
ในทุกหลักสูตร	 ท�าให้นิสิตของคณะฯ	 มีความ 
รูส้กึรับผิดชอบต่อสังคม	 ท้ังสังคมบนโลกแห่ง
ความเป็นจริง	 และสังคมในโลกดิจิทัล	 หรือ	
Digital	social	responsibility	นั่นเอง	
  คณะฯ	 เรายังมีช ่องทางการสื่อสารที่ 
ทันสมัย	 หันมาใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิสัมพันธ์	 ใช้	 Social	 network	 เพิ่มมากขึ้น 

มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสื่อสารมากขึ้น 
มีการปรับปรุง	website	เพื่อแจ้งข่าวให้ทันสมัย 
อยู่เสมอ
	 	 เรายังคงสร้างความสัมพันธ์กับ	 Stakehol-
ders	 ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง	 มีการท�า	 Alumni 
relationship	management	 หรือ	 การสร้าง
ความสัมพันธ์กับบรรดาศิษย์เก่า	 ด้วยการจัด
กิจกรรม	 Lifelong	 learning	 หรือการเรียนรู ้
ชั่วชีวิต	 เพราะตอนสมัยที่นิสิตเรียน	 อาจจะยัง 
ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	คณะฯ	ก็จะจัดหาวิทยากร
ทีม่อีงค์ความรู้ใหม่ๆ	เข้ามาสอนให้	โดยการสร้าง 
เป็น	 Club	 ให้ศิษย์เก่าเข้ามาเจอกันทุกวันศุกร์
เพื่อได้เพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมๆ	กัน
	 	 ศิษย์เก ่าในหลักสูตร	 MBA	 ปริญญาโท 
ทั้งหลาย	 หลังจากเรียนจบแล้ว	 ถ้าอยากจะมา
เรียนหวัข้อใหม่ๆ	ทีท่นัสมยั	กส็ามารถมาลงเรียน
ทั้งคอร์ส	 หรือมานั่งเรียนปนกับรุ ่นน้องก็ได  ้
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรม 
Lifelong	 learning	 และยังได้สร้างปฏิสัมพันธ์
และ	Connection	ทีด่กีบัรุน่พีรุ่น่น้องของคณะฯ 
เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับ	CBS	Alumni

เภตรา	:	ในฐานะทีท่่านคณบดเีป็นนสิติเก่าคณะฯ	
ท่านอยากฝากอะไรถึงผู้อ่านวารสารเภตรา
คณบดี	 :	 ส�าหรับศิษย์เก ่าทุกคนคงมีความ 
ผูกพัน	 มีความมุ่งมั่น	 มีความรักท่ีอยากจะให้
คณะฯ	 ของเราพัฒนาก้าวหน้าเจริญยิ่งๆ	 ขึ้นไป	
ถ้าท่านมีโอกาส	 มีเวลา	 ก็อยากจะเรียนเชิญว่า	
ทุกๆ	 กิจกรรมในคณะฯ	 อยากให้ท่านเข้ามามี 
ส่วนร่วม	มคีวามคดิเหน็	มคีวามคดิเชงิสร้างสรรค์	
มาร่วมกันพัฒนาคณะฯ	 ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 
ให้	Chulalongkorn	business	school	ของเรา
วันนี้	 กลายเป็น	 Chief	 business	 school 
หรือสถาบันอันดับ	1	ที่น่าภาคภูมิใจของพวกเรา	
ชาวบัญชีจุฬาฯ	ทุกคน 
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สันติ วิลาสศักดานนท์
นายกสมาคมฯ คนที่ 20

กับ 4 ปี ที่สานต่อความผูกพันแน่นแฟ้นในรุ่นพี่รุ่นน้องบัญชีจุฬาฯ 

เภตรา	: ความรู้สึกเมื่อแรกเริ่มเข้ารับต�าแหน่งนายกสมาคมฯ		

คุณสันติ	 :	 ก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่า	 ตอนเริ่มรับต�าแหน่ง 

ต่อจากพี่ประสัณห์	 เช้ือพานิช	 เมื่อ	 4	 ปีท่ีแล้ว	 มีความตั้งใจ 

ท่ีจะสานต่อสิ่งดีงามช่ือเสียงท่ีนายกสมาคมฯ	 และท่าน

กรรมการรุ่นเก่าได้ท�าไว้สืบเนื่องตลอดมาเป็นเวลากว่า	 50	 ปี 

ที่ก่อตั้งสมาคมฯ	โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้สมาคมฯ	แห่งนี้

เป็นศูนย์รวมให้นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องบัญชีจุฬาฯ	ที่จบออกไปสร้าง

สังคมประเทศชาติ	 ได้ร�าลึกนึกถึงพระคุณของแหล่งเรียนมา	

และมีความผูกพันกันมิเสื่อมคลาย	 นายกสมาคมฯ	 และ

กรรมการทุกยุคได้ท�างานด้วยความเสียสละ	 อย่างแท้จริง 

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณโอกาสนี้ครับ																												

	 ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าที่นี้	และ

ก็ตั้งใจท�าให้ดีที่สุด
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เภตรา	 : กรุณาเล่าถึงโครงการจัดท�าห้องสมุด

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	มีกี่แห่ง	

คุณสันติ	:	โครงการจัดท�า	“ห้องสมุดสารานุกรมไทย

ส�าหรับเยาวชน	 โดยพระราชประสงค์ในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	นับเป็นโครงการท่ี

เรามีความภาคภูมิ ใจ	 ผมต ้องขอขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย์วฒันา	 ศวิะเกือ้	 อปุนายกสมาคมฯ 

และเป ็นประธานโครงการฯ	 ตอนที่ เ ราท�าการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	 ได้รับการสนับสนุนจาก 

รุ ่นพี่รุ ่นน้องชาวบัญชีจุฬาฯ	 ร่วมกันบริจาคเข้ามา 

ผลตอบรับดีมาก	 ท�าให้มีเงินเพียงพอที่จะจัดท�าได ้

5	 แห่ง	 ในแต่ละภาคโดยมีคุณทักษะ	 บุษยะโภคะ 

นิสติเก่ารุ่น	32	อปุนายกสมาคมฯ	น�าทมีงานของบรษิทั	

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มาออกแบบ 

และติดตั้งให้ตามแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง																							

	 สมาคมฯ	 ได้ท�าการคัดเลือกสถานที่ที่จะจัดท�า 

ห้องสมุด	5	โรงเรียน	จาก	5		ภาค	ได้แก่
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	 ภาคกลาง	 ที่จังหวัดอุทัยธานี	 โรงเรียนเทศบาล

วัดหลวงราชาวาส	สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โดย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุด	 เมื่อวันท่ี		

9	มกราคม	2561	

	 ภาคเหนือ	ที่จังหวัดตาก	โรงเรียนตากพิทยาคม 

พิธีเปิดวันที่	7	กุมภาพันธ์		2561

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่จังหวัดสกลนคร		

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา	 “โพธ์ิค�าอนุสรณ์”	 พิธีเปิด 

วันที่	7	มีนาคม	2561		

	 ภาคใต้	ที่จังหวัดกระบี่	โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย	กระบี่		พิธีเปิดวันที่	2		เมษายน		2561	และ		

	 ภาคตะวันออก	 ท่ีจังหวัดตราด	 โรงเรียนสตรี

ประเสริฐศิลป์	พิธีเปิดวันที่	23	กันยายน	2562	โดย

ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก	 ศาสตราจารย์

เกยีรตคิณุนายแพทย์เกษม	วฒันชยั	ประธานกรรมการ 

บรหิารโครงการสารานกุรมไทย	ส�าหรบัเยาวชนฯ	มาเป็น

ประธานพิธีเปิดห้องสมุดทั้ง	4	แห่ง	

	 ผมขอขอบคุณรุ ่นพี่รุ ่นน้องบัญชีจุฬาฯ	 และ

กรรมการสมาคมฯ	 ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนประสบ 

ผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

เภตรา	: ขอทราบแนวทางการบริหารงานสมาคมฯ                 

คุณสันติ	 :	 สมาคมฯ	 ของเรา	 มีการพัฒนาปรับปรุง 

รปูแบบการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์	

เรามี	11	ฝ่าย	มีอุปนายก	8	ท่าน	แบ่งหน้าที่กันดูแล

ให้ค�าปรึกษา	มีการจัดท�าแผนงานและตั้งงบประมาณ

ไว้ทุกปี	การด�าเนินงาน	แต่ละฝ่ายจะท�างานสอดคล้อง	



	 ยงัมงีานท่ีน่าภมูใิจอกีงาน	นัน่คือ	งานเดินวิง่	80	ปี	

บัญชีจุฬาฯ	SHI-CU	Run	for	Success	จัดเมื่อวันท่ี	

7	ตุลาคม	2561	กรรมการและน้องๆ	ตัวแทนรุ่น	62	

และรุ่น	63	มาช่วยกัน	ผลตอบรับนับว่าดีมากๆ	มีรุ่นพี่

รุน่น้อง	ครอบครวั	ผูส้นใจทัว่ไป	และนกัวิง่มาร่วมงานกนั

อย่างคบัคัง่	ประมาณ	3,000	คน	รายได้บางส่วนมอบให้

นิสิตปัจจุบันใช้ในการจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

เภตรา	: คุณสันติจะครบวาระ	4	ปี	ในอีกไม่กี่เดือน 

ข้างหน้า	มีงานอะไรส่งท้ายบ้างคะ				                       

คุณสันติ	:	งานส่งท้ายน่าจะเป็นงานเชิดชูเกียรติบัญชี

จุฬาฯ	ดีเด่น	ครั้งที่	19	(พ.ศ.2562)	จัดพร้อมกับงาน

คืนสู่เหย้า	ชื่องานว่า	“ราตรีสีฟ้า	เภตราคืนถิ่น”	เป็น

งานใหญ่ท่ีสมาคมฯ	 และนิสิตเก่ารุ ่นลงท้ายเลข	 3 

ตัง้ใจจดั	ผมขอเชิญชวนนะครบั	มาเยีย่มคณะฯ	ปีละครัง้	

ในงานคืนสู่เหย้าบัญชีจุฬาฯ	วันที่		29	มกราคม	2563	

และจะได ้ร ่วมแสดงความยินดีกับผู ้ที่ ได ้รับการ 

เชิดชูเกียรติเป็นบัญชีจุฬาฯดีเด่นด้วยในงานนี	้

เภตรา	: คุณสันติอยู่ในวาระมา	4	ปี	การส่งต่องาน	

จะฝากอะไรเป็นพิเศษ	

คุณสันติ	:	การได้ท�างานให้สมาคมฯ	เป็นความผูกพัน 

และมีความปรารถนาดีต่อสมาคมฯ	ผมรู้สึกเป็นเกียรติ

และภูมิใจที่ได้มีโอกาสท�างานให้สมาคมฯ	 ตอบแทน 

บุญคุณของสถาบันท่ีเรียนมา	 ผมขอขอบคุณคณะ

กรรมการสมาคมฯ	ทกุท่าน	คณบดี	ผูบ้ริหาร	คณาจารย์

คณะฯ	เพื่อนๆ	รุ่นพี่รุ่นน้อง	ผู้มีอุปการะคุณ	ห้างร้าน

บริษัท	 และองค์กรต่างๆ	 ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงาน 

สมาคมฯ	ด้วยดีตลอดมา
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จุนเจือ	 เกื้อหนุนกัน	 เมื่อฝ่ายใดริเริ่มท�ากิจกรรมฝ่าย

ต่างๆ	ก็เข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่	ร่วมแรงร่วมใจ

ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี	 ท�าให้กิจกรรมน้อยใหญ่

ด�าเนินไปตามแผน	ประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์

ที่วางไว้	 มีหลายกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จนต้องจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 เช่นการจัดกอล์ฟ 

การกุศล	 จัดทัศนศึกษา	 จัดแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 

จดัสมัมนาทางวชิาการ	บญัช	ีภาษี	การเงิน	จัดรายการ

จิบน�้าชากับจอมยุทธ์เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยเชิญ 

ผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาเป็นวิทยากร	 ทุกงาน 

ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี

เภตรา	: กรณุาเล่าถงึกจิกรรมเพือ่การกุศลท่ีสมาคมฯ 

จัดขึ้น						        

คุณสันติ	 :	 ใช่ครับ	 สมาคมฯ	 จัดการแข่งขันกอล์ฟ 

การกุศล	อย่างต่อเนื่องทุกปี	ปี	2562	รายได้ส่วนหนึ่ง

จากการจัดงาน	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช

อัธยาศัย



เภตรา	: มีอะไรที่จะฝากไปยังนายกสมาคมคนใหม่																				               

คุณสันติ	 :	 ผมเชื่อมั่นว่าผู ้ที่จะมาเป็นนายกคนใหม่ 

เป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีจิตใจเสียสละ	 มีความมุ ่งมั่น	

สามารถน�าพาให้สมาคมฯ	 พัฒนาต่อไปได้	 เป็นศูนย์

รวมที่จะผูกพันนิสิตเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องทั้งปวง																															

	 ผมเข้าใจว่านิสิตเก่ารุ่นใหม่ๆ	เมื่อจบออกไปแล้ว	

ต่างคนต่างมีภารกิจ	 ในหน้าที่การงาน	 ครอบครัว	

โอกาสที่จะมารวมกันมีไม่มาก	ซึ่งผมคิดว่าสมาคมฯ	จะ

ต้องพยายามต่อไปที่จะดีงคนรุ่นใหม่เข้ามา	เพื่อจะได้

เป็นตวัเชือ่มระหว่างรุน่เดยีวกนั	รุน่ใกล้เคยีง	จงึขอฝาก

นายกสมาคมฯ	คนใหม่ให้สานต่อในเรื่องนี้	ตอนนี้เรา

ก็มกีารรวมรุน่ต่างๆ	 ในไลน์รวมประธานรุน่	และไลน์กลุม่ 

รุ่น	60-69	แล้ว	เพ่ือส่งข่าวคราวถึงกันได้เร็ว	แต่ก็เป็น

ก้าวเล็กๆ	ที่จะช่วยดึงดูดให้รุ่นมารวมตัวกันได้มากขึ้น	

เป็นงานที่ต้องใช้เวลานะครับแต่ผมเชื่อว่าท�าได้

เภตรา	: ทีมงานวารสารเภตราขอขอบคุณคุณสันติ 

และกรรมการสมาคมฯ	ที่ช่วยกันเติมเต็มให้วารสาร

เภตรายังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง		                                  

คณุสนัต	ิ:	ผมขอถอืโอกาสนีข้อบคณุทมีวารสารเภตรา 

ที่ตั้งใจผลิตผลงานคุณภาพมาให้สมาชิกบัญชีจุฬาฯ 

ได้อ่านกัน	 หลายคนบอกว่าวารสารเภตรากลายเป็น

เอกลักษณ์ของสมาคมฯ	 ที่ท�าเพื่อนิสิตเก่าของเรา 

ซึ่งเดี๋ยวนี้หาอ่านได้ในรูปแบบวารสารหรือจะเข้าไป

อ่านใน	 website	 www.shicu.com	 ก็ทันสมัยและ

สะดวกขึ้นนะครับ 
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สมควร วานิชสัมพันธ์
Crystal Software Group...
ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วย
แสงแห่งปัญญา...

 โดยปกตินักบัญชีจะเรียนนิติศาสตร์ควบคู ่ไปด้วยเพราะ 

การใช้กฎหมายเป็นของคู ่กันโดยเฉพาะกฎหมายภาษีอากร 

แต่มีนักบัญชีผู ้กล้า	 สร้างเครื่องมือให้ตนเองโดยการเขียน

โปรแกรมให้แก่ธุรกิจหลากหลายสาขาจนประสบความส�าเร็จ	

เภตราฉบับนี้จึงขอน�าเสนอให้รู ้จักคุณสมควร	 วานิชสัมพันธ์ 

รุ่น	SHI	44

เภตรา	: ขอให้เล่าเรื่องบริษัทว่าท�าอะไรบ้าง?

	 ท�า	 ERP	 (Enterprise	 Resource	 Planning)	 ครับ	 ก็รวม 

หมดทั้ง	งานบัญชี	การขาย	MRP	HR	ครับ

เภตรา	: ท�ามานานหรือยัง	ใช้	Brand	อะไร?

	 ก็ราวๆ	 20-30	 ปีแล้วครับ	 ตอนนี้ก็มีลูกค้าราวๆ	 10,000 

กว่าราย	 ท�าหลาย	 Brand	 ครับ	 แต่	 Brand	 ท่ีเป็นท่ีรู ้จักก็คือ 

FORMULA	Auto	Flight	และก็	Forma	ราคา

ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลายล้านบาทครับ	

และก็มีตัวแจกช่ือ	SmartBiz	ครับ	ตอนนี้ก็เร่ิม

ออกผลิตภัณฑ์บน	Cloud	เช่น	Cloud	ERP,	

Crystal	 POS,  Restaurant	 (app	 ร้าน

อาหาร),	 Gold	 Pro	 (ระบบบัญชีส�าหรับร้าน

ทอง)	 และยังมี	 App	 อื่นอีกหลายตัวท่ีท�างาน

บน	mobile	ครบัซ่ึงท่ีท�าบน	mobile	นีก่เ็ป็น

แบบ	Native	mobile	app	เลยครับ

เภตรา	 : จบสาขาไหนมา	 ถึงได้มาท�างาน 

สายนี้?

	 ท่ีจริงจบบริหารธุรกิจบัณฑิตครับ	 แต่

เรียนมาสายวิทย์	และก็ไปลงวิชาคอมพิวเตอร์

มาหลายตวั	 ไปเรียนกบัวศิวคอมฯ	 ด้วยไปเรยีน

ท่ีศนูย์คอมฯ	จนคนท่ีศนูย์นกึว่าเรยีนวศิวคอมฯ	

และก็มีเพื่อนที่จบสาธิตประสานมิตรเรียน 

วิศวคอมฯอยู ่	 3	 คนด้วยก็เลยเหมือนเรียน 

กับเพื่อนๆ	 สมัยนั้นสนใจคอมพิวเตอร์มาก 

ไปลงเรียนกับ	 ป.โท	 Computer	 science 

ด้วยครับ
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เภตรา	: นี่ไปนอกสายงานจากเพื่อนๆ	เลยนะ	...

	 ใช่ครับ	 เพื่อนๆ	 ก็อยู ่สายการเงินสายบัญชี	

เติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงกันหลายคนครับ	 แต่

ผมท�าบัญชีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่จบได้ไม่นาน	เพื่อนๆ	

ไม่มีมาสายนี้เลยครับ	 สมัยอยู่จุฬาฯ	 ผมเป็นรุ่น 

รอยต่อของยุคคอมพิวเตอร์ในจุฬาฯ	 ผมเป็นรุ่น

สดุท้ายทีไ่ด้เรยีน	Punch	card	พอขึน้ภาคเรยีนใหม่	

ศูนย ์คอมฯ	 ก็เน ้นให ้ใช ้ 	 Terminal	 พอภาค 

ถัดไปจุฬาฯ	 ก็เปิดสอน	 PC	 เป็นครั้งแรก	 เพื่อนๆ	

แทบไม่มีมาทางนี้เลยครับ	

เภตรา	: Software	ที่ท�าอยู่นี้	เกี่ยวกับ	Startup	

อย่างไรบ้าง?

	 ต้องย�้าว่า	บริษัทคริสตอลซอฟท์	เป็นผู้พัฒนา

ระบบให้องค์กรต่างๆน�าไปใช้	มิได้เป็นผู้ใช้เอง	App	

ต่างๆ	ทีบ่น	cloud	ทีท่�าออกมากใ็ช้	new	technology	

เช่นเดยีวกบั	บรรดา	startup	น�ามาใช้	แตกต่างกัน

ตรงที	่บรษิทัครสิตอลซอฟท์	เปิดมาเกอืบ	30	ปีแล้ว

ครับ	ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัท	startup	แต่	app	ที่ท�า

ออกมากลับช่วยให้กิจการรุ่นใหม่ที่จะน�าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	มาใช้แข่งขันได้ในยุคที่เกิด	startup	ออกมา

มากมายครับ	อย่าง	app	Crystal	POS	ก็สามารถ

ช่วยให้กิจการรุ่นใหม่ที่ต้องการท�า	mobile	 sale	

ท�างานได้ทันทีด้วยราคาต�่ามากๆ	 โดยสามารถเปิดร้านค้า 

ได้ง่ายๆ	 ทุกสถานท่ีโดยท�างาน	 online	 มาท่ีส่วนกลางได้ทัน	

ไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆ	ที่	office	เพราะท�างานบน	cloud

	 ส่วน	App	Restaurant	ก็สามารถให้พนักงานใช้มือถือรับ	

order	 อาหารได้	 แล้วก็เชื่อมไปที่ห ้องครัวและ	 cashier	

อัตโนมัติ	เหมือนระบบในร้านใหญ่ๆ	แต่จ่ายค่ารายเดือนเพียง

หลักร้อยเท่านั้น	 รวมท้ังมีระบบจองคิวเหมือนท่ี	 app	 ใหม่ๆ	

ของบรรดา	startup	ใช้กันครับ

	 ส่วน	 App	 Gold	 Pro	 ก็ออกมาเพื่อให้ร้านทองใช้งาน 

โดยเฉพาะ	ช่วยให้ร้านทองท�าบัญชีและภาษีที่ซับซ้อนได้เพียง

การจ้ิมบนมือถือไม่ก่ีครั้ง	 เนื่องจาก	 ระบบนี้มิใช่แค่ระบบบัญชี	

แต่ท�าเรื่องการ	update	ราคาทองจากสมาคมค้าทองอัตโนมัต	ิ

update	ตารางการคิดภาษีของรายการขายทองจากสรรพากร

ให้อัตโนมัติ	จัดการเรื่องภาษีค่าก�าเน็จให้ในการบันทึกรายการ

ขายครั้งเดียว	จากเดิมที่ต้องท�าเอกสารถึง	3	ใบ	ต่อ	1	รายการ

ขายจึงจะท�าภาษีได้ครบ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ระบบนี้มิใช่มีแค่	 app 

มาให้ใช้	แต่เป็นระบบที่มาพร้อมบริการส�านักงานบัญชี	online	

โดยทางบริษัทคริสตอลซอฟท์ได้ท�างานร่วมกับส�านักงานบัญชี

ที่เชี่ยวชาญงานบัญชีและภาษีของร้านทองโดยเฉพาะ

	 ที่จรงิบริษัทครสิตอลซอฟท์ก็เริ่มท�างานร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านบัญชีคอมพิวเตอร ์อีกหลายราย	 เพื่อให ้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ	 คือ	 ไม่ใช่เพียงแค่มี	 app	 ให้ใช้	 แต่จะมีผู้เช่ียวชาญ 

ให้บริการและให้ค�าปรึกษาด้วย
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ออกว่าจะเขียนโปรแกรมให้ออกมาได้อย่างไร 

ท่ีท�าโปรแกรมมาตลอดก็เรียกได้ว่า	 ระบบท่ีท�า

มาก็จะตอบโจทย์ในการใช ้งานบริหารธุรกิจ 

ได้อย่างดีครับ

	 ส่วนหลักคิดประจ�าใจคือ	 ไม่มีแสงสว่างใด

เสมอด้วยแสงแห่งปัญญา	 กับอีกประโยคคือตน

เป็นที่พึ่งแห่งตนครับ

 ตั้งบริษัทก็ใช้ Logo เป็นดวงปัญญาครับ 

เพราะเช่ือว่า การจะพัฒนาโปรแกรมและเรื่องใดๆ

ก็ต้องอาศัยปัญญา และคิดว่า เราจะท�าระบบ 

ท่ีจะให้ข้อมูล ให้ความจริง และให้สติปัญญากับ 

ผู้ที่ได้น�าไปใช้ อยากให้ทุกคนมีปัญญา มีความ

สามารถไปด้วยครับ 

• Native	mobile	app	คือ	เป็น	App	ที่เขียนด้วยภาษาของ	platform	...เช่น	บน	Android	ก็เขียนด้วยภาษา	 

	 Java	แตกต่างจาก	App	ทีเ่ขียนแบบ	Web		App	ทัว่ไป	ซ่ึงมีจดุแตกต่างส�าคญัคือ	กรณ	ีWeb	app	ท่ัวไป	จะเข้าใช้งาน 

	 ไม่ได้หากไม่มีการเชื่อมต่อ	internet	แต่	Native	App	สามารถท�างานได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิด	internet

• ERP	 MRP	 HR	 เป็น	 module	 ต่างๆในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (Enterprise	 Resource	 

	 Planning)	 หมายถึง	 การบริหารจัดการภายในองค์กร	 เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูง	 องค์กรต่างๆ	 จึงต้องมีการ 

	 พัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด

39INTERVIEW

	 สรุปคือทางผมท�า	app	ให้กับกิจการ	startup	ไปใช้ต่อได้

นั่นเอง

	 นอกจากจับมือกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว	app	ต่างๆ	ที่ออกมา

ใหม่น้ี	 จะใช้เทคโนโลยี	 robotic	 ในแทบทุกส่วน	 โดยม ี

แนวคิดว่า	จะให้	robot	ท�างาน	labor	แทนคน	เหลือแต่งาน

ระดับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ค�าปรึกษาครับ

เภตรา	: ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างไรบ้าง	มีหลักคิดในการ

ท�างานอย่างไร?

	 ก็เนื่องจากเราเรียนคณะบัญชี	 และก็เรียนคอมฯ	 ด้วย	

ก็ได้ใช้อย่างเต็มที่ครับ	 คนที่มาสายวิศวะอย่างเดียวเวลา 

ท�าโปรแกรมบัญชีก็ท�าแล้วไม่ลงตัวสักที	 เพราะไม่เข ้าใจ 

หลักการที่แท้จริง	 ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนคอมฯมา	 ก็จะนึกไม่



	 สมัยเป็นนิสิตคณะบัญชีจุฬาฯ	 เรียกได้ว่าเฟิร์นเป็น 

นักกิจกรรมตัวยง	 ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเต้นงานบาส	 ประเพณี	

บัญชี	จุฬา-ธรรมศาสตร์	และเป็นตัวแทนนักกีฬางยิงปืนหญิง

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เฟิร์นก็มักจะเข้าร่วมกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยด้วยเสมอ	 รวมถึงการได้เป็นผู้บริหารจัดต้ัง

บรษิทั	จ�าลอง	จฬุาฯ	หรอื	CBA	ของคณะ	ในต�าแหน่ง	Product	

Manager	ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์	Beauty	&	Costume	ไม่ว่า 

จะเป็นชุดนิสิตฯ	 หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับแบรนด์เนม 

CBA	ท�าให้เฟิร์นได้ดึงศักยภาพที่มีอยู๋ในตัวเองออกมาใช้อย่าง

เต็มที่	ท�าให้เฟิร์นกล้าคิดและกล้าท�านอกกรอบ	ซึ่งท�าให้เฟิร์น

กล้าที่จะริเริ่มเข้าไปติดต่อกับบริษัท	 Beauty	 &	 Costume	

แนวหน้าในไทยไม่ว่าจะเป็น	Swatch	หรือบริษัทเครื่องส�าอาง

ชัน้น�าต่างๆ	เฟิร์นมคีวามเชือ่ว่า	“ถ้าเรามัน่ใจว่าท�าได้	กท็�าได้”	

และในทีส่ดุเฟิร์นก	็“ท�าได้”	ผลก�าไรบรษัิท	จ�าลอง	จฬุา	ทีเ่ฟิร์น

ทุ่มทั้งแรงใจและแรงกาย	ณ	ตอนนั้น	 ออกมาดีเกินคาด	 และ 

ท�ายอดขายในเฉพาะแผนกเฟิร์นไปได้	4.2	ล้านบาท	

“GUESTS WHO ?”

 “GUESTS WHO ?” น�เสนอ 3 สาว 3 มุม กับเรื่องราว แรงบันดาลใจ 
สานฝันอย่างไร เมื่อโอกาสดีๆ เข้ามา คว้าไว้ ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะท�ให้ 
ดีที่สุด ประสบการณ์ที่สะสม เรียนรู้ ไม่มีวันจบ ....

ศลิินลักษ์ ตลุยานันต์
(เฟิร์น) Shi 62 กรุ๊ป ข.3 สาขาบัญชีต้นทุน 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จ�กัด1
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	 จุดนั้นเองท�าให้เฟิร์นมีเป้าหมาย	 ในการผลักดันตัวเอง 

มากยิ่งขึ้นและมีความฝันที่อยากจะพัฒนาธุรกิจของครอบครัว 

ให้เติบโตยิ่งใหญ่ให้ได้

	 ด้วยความมุมานะของเฟิร์น	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือ

กิจกรรม	 ท�าให้เฟิร์นได้ผ่านการคัดเลือกเข้าท�างานที่	 บริษัท	

ซีเมนต์ไทยเคมิคอล	 จ�ากัด	 ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน	

ส�าหรับเฟิร์นการได้รับเข้าท�างานที่นี่ถือเป็นก้าวที่ท�าให้เฟิร์น

ภมูใิจ	เพราะในตอนนัน้ทางบรษัิทเปิดรบัต�าแหน่งนีเ้พยีงแค่อตัรา

เดียว	 หลังจากที่เฟิร์นได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการ

ท�างาน	เฟิร์นจงึตดัสนิใจไปเรยีนต่อในสาขา	Msc.	Management		

with	Marketing,	University	of	Bath		ซึ่งเป็น	มหาวิทยาลัย

อันดับ	1	ใน	5	ของประเทศอังกฤษ	ณ	ตอนนั้น

	 หลังจบการศึกษามาหมาดๆ	 จากอังกฤษ	 หัวใจที่อยากจะ

พัฒนาธุรกิจของเฟิร์นยังลุกโชนไม่เคยดับ	 เฟิร์นกลับเข้ามาช่วย

บริหารบริษัทของครอบครัวเฟิร์น	 ซึ่งจ�าหน่ายเครื่องจักรผลิต 

และแปรรูปอาหารส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและ 

ทุกระดับตั้งแต่โรงงานยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ	 ไปจนถึงลูกค้า	

SME	 ร้านอาหาร	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 โรงงาน	 และโอท็อป	 

เฟิร์นใช้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนที่คณะบัญชีฯ 

หรอืการท�างาน	เพือ่เข้าใจหัวใจของธรุกจิและหวัใจของพนกังาน

อย่างแท้จริง	เฟิรน์พัฒนางานทีละน้อย	ค่อยเป็นค่อยไป	

 เวลาผ่านไปจากวนันัน้ถงึวนัน้ีกว่าสบิปีทีเ่ฟิร์นผลกัดนัให้บรษัิท

เติบโตขึ้นถึง 4 เท่า พลิกธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ให้ประสบผลส�าเร็จ 

เฟิร์นไม่เคยลืมพระคุณของคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชีจุฬาฯ ทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งที่คอยผลักดันให้เฟิร์น 

เป็นได้ถึงทุกวันนี้ เฟิร์นภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาและร�าลึกถึงพระคุณ

ตลอดมา 

Email	:	info@foodequipment.co.th
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ฮัว้ อรยิา ตัง้มิตรประชา
Shi 62 กรุ๊ป ก 4 สาขาการตลาด ภาคพาณิชยศาสตร์ 
ต�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
และจัดซื้อ บริษัท ดูโฮม จ�กัด (มหาชน)

	 ฮั้วเป็นทายาทธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

บ้าน	 บริษัท	 ดูโฮม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ฮั้วซึมซับธุรกิจที่บ้าน 

มาตั้งแต่เด็กแล้ว	 ครอบครัวได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่เสมอว่า

เรียนจบแล้ว	 ต้องกลับมาท�างานที่บ้านนะ	 มาสานต่อธุรกิจ 

ที่บ้าน	 และเราก็ได้มีการติดต่อกับท่ีบ้าน	 ช่วยที่บ้านท�างาน 

อยูเ่รือ่ยๆ	ตอนเรยีนมหาลัย	ฮัว้เริม่ตดิต่อกบัคนจนีในการน�าเข้า

สินค้าพอจบจากจุฬาฯ	 ก็ได้ไปเรียนภาษาจีน	 ที่ประเทศจีน 

เพื่อใช้ภาษาในการติดต่อค้าขายกับคนจีนเป็นหลัก

2
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	 ทนัททีีเ่รียนจบจากจนี	ฮ้ัวเริม่ท�าธรุกจิทีบ้่านตัง้แต่อาย	ุ23	ปี 

ได้เรียนรู้ระบบงานทกุส่วนในบรษิทั	 ฮ้ัวเริม่ต้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่

จดัซือ้ปกตทิัว่ไป	และกม็าเป็นหวัหน้าจดัซ้ือ	จากนัน้กข็ยบัมาดูแล

การขาย	 และการตลาดเพิ่มด้วย	 สมัยนั้นในต่างจังหวัดธุรกิจ 

ของเรายังไม่มีทีมการตลาด	 ฮั้วก็มาเซ็ตทีมเอง	 ท�ากิจกรรมทาง 

การตลาดเอง	 คุณพ่อคุณแม่เองก็ได้ให้โอกาสฮั้วอย่างเต็มที ่

ในการบริหารจัดการ	 ดูแลทีมจัดซื้อ	 ทีมขาย	 และทีมการตลาด	

ท�าให้ฮัว้ได้ท�างานและพัฒนาตวัเองไปในตวัในการท�าธุรกจิด้วยค่ะ

	 ส�าหรับดโูฮม	แต่เดมิเราชือ่อบุลวสัด	ุและมแีค่	1	สาขาเท่านัน้

ที่จังหวัดอุบลราชธานี	พอฮั้วท�างานได้	2	ปีก็เริ่มมีการขยายสาขา

และตั้งชื่อใหม่ว่า	 ดูโฮม	 เนื่องจากดูโฮมเรามีความแข็งแกร่ง	 เรา

เลยหาโอกาสขยายสาขาและปรบัรูปแบบธรุกจิวสัดกุ่อสร้างทัว่ไป

มาเป็นแบบโชว์รูมที่ทันสมัย	 จากเดิมดูโฮมมีแค่สินค้าโครงสร้าง

และซ่อมแซม	ต่อมาเราก็เพิ่มวัสดุตกแต่งบ้าน	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	

กระเบือ้ง	สขุภณัฑ์	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เครือ่งครัว	โคมไฟ	ท�าให้สนิค้า

เรามีความหลากหลาย	เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่มส่งผลให้ยอดขาย

ของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว	 และในปี	 2562	 เราก็ได้น�าดูโฮม 

เข้าตลาดหลักทรัพย์	 เราเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มียอดขาย 

ในตลาด	 SET	 18,500	 ล้านบาท	 ซึ่งถือว่าเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง

แนว	Modern	 trade	 ที่มียอดขายสูงที่สุดและมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด

ต่อ	1	สาขา	เราภูมิใจค่ะ	ที่เราเป็นธุรกิจต่างจังหวัดและสามารถ

น�าธุรกิจเข้าสู่ระดับประเทศได้	

 ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ท�าให้ฮั้วได้มีความรู ้พื้นฐาน 

มาปรบัปรบัใช้ในธรุกจิได้ ฮัว้ได้น�าความรู ้วชิาการตลาด การบรหิาร

จัดการ แนวทาง กรอบการสร้างธุรกิจ มาใช้ในธุรกิจครอบครัว 

มาพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะ 
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ประวัติสมัยเรียน
	 	 •	 เกยีรตนิยิม	อนัดบั	1,	ตวัแทนทมีชาตกิอล์ฟมหาวิทยาลยั 

	 	 	 โลก,	 ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย	 4	 ปีซ้อน	 ผู้ก่อตั้ง 

	 	 	 และประธานชมรมกอล์ฟจฬุาฯ	ของนสิติปัจจบุนัคนแรก	

	 	 สมัยเรียนทิพย์มีพี่ชาย	 (พีร์	 สีอัมพรโรจน์)	 เป็นไอดอลที ่

ทัง้เรียนและทัง้ท�ากจิกรรม	ตัง้แต่สมัยอยูเ่ตรียมฯ	พีพ่ร์ีเป็นประธาน

เชยีร์	หวัหน้าห้อง	นักกีฬา	และสอบได้ทุน	King	อีก	ตอนไปเรียน

ที่	MIT	พี่พีร์เรียนหนัก	5	ปีจบ	3	ปริญญา	(ตรี	2	ใบ	โท	1	ใบ)

และท�ากิจกรรม	 เป็นประธานนักเรียนไทย	 เวลาปิดเทอมก็ไป 

หางานท�าตามประเทศต่างๆ	เพื่อเป็นประสบการณ์	พี่พีร์บอกว่า

เด็ก	MIT	แข่งกันเอง	ถ้าคนอื่นโยนบอลได้ครั้งละ	3	ลูก	เราต้อง

โยนได้	4	ลูก	ถ้าคนอื่นโยนได้	4	ลูก	เราต้องโยนได้	5	ลูก	คือ	ต้อง

ท�าได้มากกว่าเค้า	 ท�าให้ทิพย์เห็นแบบอย่างจากพี่ชาย	 ตอนอยู ่

เตรียมฯ	 ทิพย์จึงท�าหลายอย่างเป็นประธานเชียร์หัวหน้าห้อง 

และเป็นนักกีฬา	 เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกส�าเภาน้อย	 จึงพยายาม

เรียนให้ดีที่สุด	 เล่นกีฬาให้ดีที่สุดและท�ากิจกรรมไปด้วยค่ะ 

ตามรอยพี่พีร์

	 	 สมัยที่เรียนอยู่	ทิพย์เป็นตัวแทนของจุฬาฯ	แข่งกอล์ฟกีฬา

มหาวิทยาลัย	 4	ปีซ้อน	 ได้รับเหรียญทั้งสิ้น	 5	 เหรียญ	 โดยเป็น

3ทิพย์ สีอัมพรโรจน์
Shi 64 กรุป๊ ก 4 สาขาการจดัการธรุกจิระหว่างประเทศ
นักกอล์ฟอาชีพสังกัดสิงห์ พิธีกรช่อง 7, ผู้ประกาศ
ข่าวกีฬาช่อง นิวทีวี 18, คอลัมนิสต์, นักเขียน

ประเภทบุคคลได้	1	เหรียญเงิน,ประเภททีมได้	1	เหรียญทอง	2	

เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	ติดทีมชาติตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่	2	

และในปีนั้นทิพย์ก็เริ่มเขียนคอลัมน์ลงนิตยสาร

	 	 สมัยนั้นยังไม่มีชมรมกอล์ฟของนิสิตจุฬาฯ	ทิพย์เลยชักชวน

เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 น้องๆ	 จาก	 7	 คณะมาร่วมกันก่อตั้งชมรมกอล์ฟ 

กันขึ้นมา	เมื่อตั้งส�าเร็จก็เป็นประธานชมรมคนแรก

	 	 ปัจจยัส�าคัญใหญ่ๆ	ทีส่ามารถท�ากจิกรรมได้หลายอย่างและ 

เรยีนหนงัสอืไปด้วย	คือ	มเีพือ่นทีด่แีละ	อาจารย์ทีเ่อาใจใส่ลกูศษิย์ 

ถ้าไม่ได้เพือ่นช่วยตามงานให้คงจะแย่แน่ๆ	เลย	ทพิย์ขอบพระคณุ

อาจารย์ดวงสมรมากค่ะ	 อาจารย์คอยเอาใจใส่ตลอด	 ถ้าต้อง 

ขาดเรียน	ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจ	จะเข้าไปถามอาจารย์	อาจารย์จะ

ช่วยสอนให้ตลอดเลยพอเรียนจบออกมา	 สานฝันตัวเองต่อด้วย

การเทิร์นโปรกอล์ฟ	 เฉกเช่นเดิม	นอกจากแข่งกอล์ฟแล้ว	ยังท�า

อีกหลายอย่างพร้อมกันมีท้ังเขียนคอลัมน์กอล์ฟทิปส์และ 

ไลฟ์สไตล์สุขภาพลงในนิตยสารทั้งหมด	 4	 ฉบับ	 ท�าหน้าที ่

พิธีกรทีวี	และเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา	

	 	 ความรูท้ีเ่รียนจากคณะฯอาจจะไม่ได้น�ามาใช้ในการประกอบ

วชิาชพีโดยตรง	แต่ได้น�ามาใช้ในชีวติประจ�าวนัค่ะ	โดยเฉพาะเรือ่ง

ของการบริหาร	เราไม่ได้ใช้แค่การบริหารในงานเท่านั้น	แต่เราใช้

ในการบรหิารชวีติของเราด้วยค่ะ	ทพิย์ยงัจ�าได้ตอนเรยีน	Strategy	

map	 กับอาจารย์พสุเสร็จแล้ว	 กลับมาบ้านน่ังเขียน	 Strategy	

map	 ในเรื่องการท�างานและชีวิตของตัวเอง	 ตอนน้ันต้องไป

สัมภาษณ์เฮียโอ	 (จตุภัทร์	 ตั้งคารวคุณ)	 ที่ทีโอเอเพื่อท�ารายงาน	

เฮียโอขอดู	strategy	map	ของทิพย์แล้วก็อมยิ้มข�าใหญ่ค่ะ	
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	 	 ทิพย์ชอบฟังอาจารย์ผู ้ใหญ่ท่านเล่าเรื่อง	 เพราะท่าน 

ได้ผ่านประสบการณ์มามากมายและน�าประสบการณ์เหล่านั้น 

มากลั่นกรองและเล่าให้พวกเราฟัง	 ฟังแล้ว	 ได้ข้อคิดดีค่ะ	 ยังจ�า 

ค�าสอนของอาจารย์สุชาดาในวันที่เข้าปฐมนิเทศในค่ายอบรม 

ผู้น�า	 ตอนเป็นประธานชมรมกอล์ฟฯ	 ได้แม่นค่ะ	 อาจารย์ท่าน 

บอกว่า	“ให้หดัมวีนิยัในสิง่เลก็ๆ	แล้วเราจะมวีนิยัในสิง่ใหญ่ๆ	ได้”	

ฟังแล้วรู้สกึเลยว่า	 ใช่เลยค่ะ	 ขนาดเรือ่งง่ายๆ	 เรายงัไม่มวีนัิยเลย 

แล้วเรื่องใหญ่ๆ	เราจะอดทนกับมันได้อย่างไร

	 	 ปัจจุบันทิพย์ได้น�าแนวความคิดของคุณพ่อที่สอนว่า	 “อย่า

ท�างานเพื่อเงินอย่างเดียว	 เพราะเงินท�าให้สุขกาย	 แต่ความด ี

ท�าให้สุขใจ”	 ความฝันของคุณพ่อ	 คือ	 อยากให้ลูกเป็นครู	 ถ้า 

ไม่เป็นครกูอ็ยากให้รบัราชการอะไรกไ็ด้	แล้วขอให้เป็นข้าราชการ

ที่ซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ทุจริต	 เพราะพ่ออยากให้ลูกน�าความรู้ความ

สามารถไปรับใช้ชาติประชาชน	 ในพี่น้อง	 4	 คนก็มีพี่สาวทิพย ์

(ภทัร์	สอีมัพรโรจน์)	คนเดยีวทีส่มใจคณุพ่อ	เพราะพีภ่ทัร์	เป็นครู

ทีค่ณะสถาปัตย์ฯ	จฬุาฯ			

	 	 ปัจจุบันพ่อสอนให้อย่าท�าอะไรมาก	 เพราะการท�างานมาก	

ความเร่งรัดของงาน	จะท�าให้เราเครียด	พ่อไม่อยากให้ลูกเครียด 

อยากให้ท�าไม่ต้องมาก	 แต่ท�าเฉพาะเรื่องดีๆ	 ท�าเพ่ือช่วย 

เหลือผู้อื่น	 ตอนนี้ทิพย์	 จึงวางเป้าหมายกิจกรรมที่จะท�าต่อไป 

คือ	งานช่วยเหลือสังคม		

	 	 1.		 งานรูปธรรม	 ด้านชีวิตความเป็นอยู่	 :	 ตอนน้ีริเริ่ม 

	 	 	 	 โครงการ	ที่ช ่วยเหลือเด็กยากจน	 จะเน้นไปที่ช ่วย 

	 	 	 	 เด็กเล็ก	เพราะเด็กเล็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาก	

	 	 2.		 งานนามธรรมด้านความคิด	 :	 ใช้งานเขียน	 เขียนเรื่อง 

	 	 	 	 เกี่ยวกับชีวิต	ก�าลังใจ	และเรื่องการเมือง	เรื่องการเมือง 

	 	 	 	 จะเขียนเน้น	2	ประเด็น	คือ	ความปรองดองของพี่น้อง 

	 	 	 	 ในชาติและเรื่องการคอรัปชั่น	

  จากการที่ทิพย์ท�างานหลายอย่างท้ังงานส่ือฯและงานอ่ืนๆ 

ท�าให้ได้มโีอกาสพบปะผูค้นในหลายองค์กร จงึได้พบว่า เครอืข่าย 

ส�าเภาของเรากว้างมากๆ เลยค่ะ ในองค์กรใหญ่ๆ ทุกองค์กร 

เราจะพบลูกส�าเภาเต็มไปหมด ทิพย์ดีใจและภาคภูมิใจมาก 

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯนี้ ทิพย์ต้ังใจว่า ส�าเภาน้อยล�านี ้

จะน�าความรู ้ที่ได้จากคณะฯ เรา ไปท�าส่ิงดีๆ ให้แก่สังคม 

สานฝันของคุณพ่อ และเดนิตามรอยของเกยีรตภูิมจิฬุาฯ เพราะ 

“เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ค่ะ  

	 	 ปล.	 เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	สามารถติดตามงานเขียน

ของทิพย์ได้ที่	 FB:	 ทิพย์	 สีอัมพรโรจน์	 ได้เลยค่ะ	 IG 

ของทิพย ์ :	 protipsingha	 มาทักทายกันได ้นะคะ 

ขอบคุณมากค่ะ

	 	 งานการกุศล	มี	3	อย่างค่ะ	ที่ท�าเอง	คือ	โครงการ	

“เด็กดีมีวาสนา”	ค่ะ	

					 อีก	2	งาน	คือ	

	 	 •	 ร่วมหาทุนสร้างโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย

	 	 •	 กิจกรรมหาเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษากับนิสิต 

	 	 	 ผู้ยากไร้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าบัญชี	 จุฬาฯ	 ค่ะ 
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	 หัวข้อในการพูดคุยอย่างออกรสชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มี ลูก 
ยังเล็กอยู่	 ทั้งบนโต๊ะอาหาร,	 ในโรงเรียน 
หรือแม้กระทั่งเวลาช้อปปิ้ง	 ก็คือ	 โตขึ้นมา 
ลูกเราจะประกอบอาชีพอะไร	 ท�ามาหากิน
อย่างไร	 เพราะเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 
ได้เกือบท้ังหมด	 เช่น	 Internet	 of	 Things	
(IoT),	Artificial	Intelligence	(AI),	Block-
chain,	Machine	Learning,	3D	printing	,	
biotech,	 advance	 material,	 neuro 
science,	human	enhancement,	cyber	

security,	VR/AR	และ	อีกมากมาย
	 ในอดตีตอนทีค่อมพวิเตอร์เข้ามานัน้	เรา
รู ้ สึกว ่ า มันเข ้ ามาแทนเครื่ องพิมพ ์ดีด 
มาแทนเครือ่งคดิเลข	มาแทนการคดิค�านวณ
ที่ยุ ่งยากให้ง่ายขึ้น	 เรารู้ว่ามันจะมาสร้าง
ความสะดวก	ช่วยท�าหลายๆ	อย่างให้ง่ายขึน้	
อาจจะมาแย่งงานเรา	แต่ไม่ถงึข้ันทดแทนเรา	
ตอนทีอ่นิเตอร์เน็ตเข้ามากเ็ช่นกนั	เรารูส้กึว่า
ต่อไปเราจะเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเราจะ
ฉลาดขึ้น	 แต ่เราไม ่ได ้รู ้ สึกว ่ามันจะมา 
แทนที่มนุษย์

เรื่องราว 2 ด้านที่มีความ
ย้อนแย้งกนัเก่ียวกับอนาคต
ของคนรุน่ต่อไปถกูหยิบยก
ขึ้นมาพูดคุยเสมอในวง
สนทนาในช่วงไม่กี่ป ีมานี้ 
จะเอาให้ชัดขึน้กค็อื ในขณะ 
ที่คนรุ ่นเรากำลังต่ืนเต ้น 
สนุกสนานกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เข้ามาให้เราได้ใช้ 
ไม่เว้นแต่ละวัน เราก็กำลัง
กังวลกับอนาคตของลูก
หลานเราว่าจะเจอผลกระ
ทบอะไรจากสิ่งเหล่านั้น

	 เรามีของที่ใช้อ�านวยความสะดวกมากขึ้น	ท�าให้ชีวิตดีขึ้น
แต่ส่ิงเหล่าน้ันก�าลังท�าลายบ้านหลังน้ี	บ้านที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
เรามีช่องทางและสื่อ	ส�าหรับเสาะหาความรู้ใหม่ๆ	มากมาย
แต่เราต้องกังวลว่า	ช่องทางเหล่าน้ันคือประตูไปสู่พิษร้าย
เรามีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด	ที่จะท�าให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น
แต่ส่ิงเหล่าน้ันก�าลังแยกลูกเราออกจากโลกและมนุษย์
เรามีอาหารการกินที่ดี	มีโภชนาการที่สมบูรณ์
แต่เราก็หวั่นว่า	ลูกจะไม่รู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนที่ขาดแคลน
เรามีทรัพย์สินเงินทอง	มีบ้านที่ดี
แต่เราต้องกังวลว่า….	ลูกจะมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงใดบนทางช้างเผือก



	 แต่ในช่วงไม่กี่ป ีที่ เราเห็นเทคโนโลย ี
เข้ามาแทนที่ในหลายสิ่งหลายอย่าง	 เป็น 
การแทนที่ในสิ่งที่เคยต้องใช้ความสามารถ
มนุษย์	 เพราะเมื่อก่อนคนต้องเป็นผู้เขียน
โปรแกรมบอกเจ้าคอมพิวเตอร์ว่าเจ้าจง
ท�างานเช่นนี้ตามล�าดับต่อไปน้ี	 แต่สมัยน้ี
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้เอง	 พัฒนาตัวมันเอง	
ในฉบับก่อน	เราพูดถึง	AI-Artificial	Intelli-
gence	 ที่ไม่พูดกันที่	 IQ	 ระดับร้อยแต่เป็น
ระดับหมื่น	 เราพูดถึง	 Singularity	 ที่	 AI 
จะมีความฉลาดมากกว่าสมองมนุษย์ทั้งโลก 
รวมกัน
	 งานอะไรที่ต้องท�าซ�้าๆ	 จะถูกทดแทน 
ด้วยเทคโนโลยี	 ดังนั้นเราจึงเห็นว่า	 เรา
สามารถใช้บอทตอบค�าถามและแก้ไขปัญหา
ลูกค้า	 เราได้เห็นวงการธุรกิจประกันภัย 
น�าเอา	 AI	 มาใช้ในการตอบรับลูกค้าและ
จัดการในเร่ืองเคลมประกัน	 หรือท่ีผมเพิ่งมี
ประสบการณ์มาในการเข้าพักในโรงแรม
เลก็ๆ	ทีญ่ีปุ่น่	ทีต่ัง้แต่การจองห้องพกัไปจนถงึ
วันกลับ	 ผมไม่ได้รับการบริการจากมนุษย์
โดยตรงเลย	 เพราะขั้นตอนการจอง	 ก็จอง
ผ่าน	web	อย่าง	Agoda.com	จ่ายผ่านบัตร 
เครดิตออนไลน์	ระหว่างนั้นผมมีค�าถามที่จะ
สอบถามทางโรงแรม	 ก็เพียงอะไรให้ดรอป	
e-mail	 และรอตอบกลับ	 (ไม่มีหมายเลข
โทรศัพท์ให้ติดต่อ)	 เมื่อไปถึงที่	 check-in	
counter	ผมได้เจอกับ	iPad	วางเครื่องเดียว
วางตั้งบนโต๊ะเล็กๆ	 ท�าหน้าท่ีเป็นพนักงาน
ต้อนรับผมอยู่	 ที่หน้าจอแสดงเพียงประโยค
สั้นๆ	 ว่า	 ‘ให้เรากดรหัสการจองที่เราได้รับ
ทาง	e-mail’	จากนั้นก็มีหน้าจอให้เรากรอก	
หมายเลข	passport	และถ่ายรูปเรา	พอกด	
enter	 จะมีคนรับสายเป็น	 video	 call 
ซึ่งก็เพียงเพื่อจะดูว ่า	 ใบหน้าเราตรงกับ 
passport	มัย้	 เท่านั้นเอง	จากนั้นเราก็ได้รับ
รหัสเพื่อกดเข้าห้อง	 ในวันเช็คเอาท์ก็เพียง
ลากกระเป๋า	 แล้วเดินออกไป	 เรียกได้ว่า 
ไม่ต้องใช้มนุษย์เลย	 ไม่มี	 minibar	 ไม่ม	ี
house	 keeping	 มาเปลี่ยนหรือท�าความ
สะอาดในแต่ละวัน	(จริงๆ	การ	video	call	
นั้นก็ไม่จ�าเป็น	 เพราะรูปถ่ายตอน	 register	
นั้น	 ถ่ายรูปสดๆ	 จาก	 iPad	 ดังนั้นเอาหน้า 
คนอื่นมาแทนไม่ได้อยู่แล้ว)	
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	 และยังมีอีกสารพัดงานที่ว่ากันว่าจะถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	 แม้กระทั่ง
อาชีพที่ต ้องใช้ความรู ้ความสามารถสูงๆ	
อย ่าง	 แพทย ์ผ ่าตัดก็จะถูกแทนที่ด ้วย
เทคโนโลยใีนอนาคต	เพราะเมือ่	AI	ถกูพฒันา
จนเรยีนรูเ้คสผ่าตดัมากพอ	machine	learning	
กบั	มอืกลมนัมคีวามนิง่และเป๊ะกว่ามอืมนษุย์ 
เป็นแน่	ว่ากนัไปจนถงึอาชพีทนายความ	ทีใ่น
อนาคต	 ก็คงจะว่าความสู้	machine	 ไม่ได้	
เพราะ	 AI	 สามารถเก็บคดีต่างๆ	 ไว้ในสมอง
และสามารถดึงออกมาใช้ได้ในพริบตาและ
ไม่ใช่แค่คดีในประเทศแต่เป็นทกุคดทีกุภาษา

ทัว่โลก	แถมสามารถตดัอารมณ์หวัน่ไหวออก
ไปได้ด้วย	
	 แม้กระนัน้เรากจ็งอย่าได้กงัวลมากไป	ยงั
มีงานมากมายที่ยังคงต้องใช้มนุษย์และ
เทคโนโลยไีม่สามารถทดแทนได้	เพราะมนษุย์
ยงัคงเป็นมนษุย์	เพราะต่อให้เทคโนโลยเีรียน
รู ้จนสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของ
มนษุย์ได้	แต่ส่ิงทีเ่ทคโนโลยไีม่สามารถให้ได้คอื	
‘human	touch’	ดงันัน้งานทีย่งัต้องเกีย่วข้อง
กบั	‘human	touch’	เกีย่วกบั	‘emotional’	
นัน้ต่อให้เทคโนโลยเีก่งอย่างไร	กย็งัมช่ีองว่าง
ให้มนุษย์อยู่ดี	งานเหล่านั้น	ก็เช่น

ที่ต้องใช้	 human	 touch	มากๆ	 เช่น	Spa	ต่อให้	 AI	 สามารถวิเคราะห์จุดได้ชัดว่า
กล้ามเนื้อตรงไหนคือปัญหา	สามารถจิ้มจึ๊กเดียวหาย	แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ต้องการ	
เพราะมนุษย์อยากจะนอนแล้วให้คนนวดเพื่อการผ่อนคลายท่ีไม่ใช่เพียงแค่กาย 
แต่เป็นใจผมนึกภาพนอนแล้วมีแขนกลมานวดให้ไม่ออกจริงๆ	 หรืองานอย่าง 
trainer	 fitness,	 นักกายภาพบ�าบัด,	 งานแต่งหน้า,	 งานความสวยความงามต่อให้
เทคโนโลยีท�าได้	 และอาจจถูกและเร็วกว่า	 แต่ช่องว่างส�าหรับมนุษย์ที่อยากจะไปนั่ง
ร้านท�าผม	 ท�าเล็บเพื่อเม้าท์มอยน่าจะไม่หมดไป	 เพราะนั่นเป็นวิวัฒนาการของ 
Sapiens	จนเป็นมนุษย์	ZZ	ปัจจุบัน

จริงอยู่ที่แพทย์อาจจะถูกแทนที่ด้วย	 AI	 เพราะ	 AI	
รักษาความป่วยทางกายได้	 แต่แพทย์คือผู้รักษาทาง
จิตใจด้วย	 เพราะมนุษย์ต้องการการพูดคุยกับมนุษย์	
เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ	เหน็อกเหน็ใจกนัจรงิๆ	หลายๆ	โรค
การรักษาไม่ใช่การรักษาที่กายแต่เป็นการรักษาที่ใจ	
เช่นวิธีรักษาผู้สูงอายุที่ดีอย่างหนึ่งคือปล่อยให้
ผู้สูงอายุบ่นแล้วหมอนั่งฟัง	หรือ	จิตแพทย์ที่
ต่อให้มจีติแพทย์	AI	หยอดเหรยีญ	มค่ีารกัษา
ถูกกว่าจิตแพทย์ที่เป็นมนุษย์	แต่คนป่วย
ต้องอยากคยุกบัมนษุย์ไม่ใช่เครือ่งจกัรกล

แพทย์

งานบริการ

TRAINER

FITNESS

DOCTOR
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	 ผมนึกภาพไม่ออกว่าการมีมนุษย์กลที่มีความแม่นย�าสูง	 ความเร็วสูงลงไป 
วิง่แข่งกนัมนัจะสนกุตรงไหน	เพราะมนัจะคล้ายกบัการแข่งพฒันาเทคโนโลยมีากกว่า	
แต่กีฬาคือการแข่งขันจากการเอาชนะขีดจ�ากัดของร่างกายมนุษย์	 เราดูกีฬาสนุก
เพราะเราได้เห็นมนุษย์ที่เหมือนเราสามารถเอาชนะขีดจ�ากัดของร่างกายท�าสิ่งต่างๆ	
โลกทั้งโลกตื่นเต้นเมื่อเห็นการวิ่ง	100	เมตรต�่ากว่า	10	วินาทีได้	ได้เห็นมาราธอนต�่า
กว่า	 2	 ชม	 ได้	 ซึ่งหุ่นยนต์ที่ใส่เครื่องยนต์แบบเจ็ตอาจจะท�าเวลามาราธอนได้ใน 
ครึ่งชม.ตั้งแต่พรุ่งนี้	มันสนุกตรงไหน

	 ถ้าพรุ่งนี้มีพาดหัวข่าวว่า	 AI	 จะสามารถวาดภาพโมนาลิซ่าแบบเป๊ะทุกอณ ู
ได้	 100,000	 แผ่นในเวลาไม่กี่นาที	 จะมีใครแย่งกันซ้ือภาพเหล่าน้ันในราคาหลัก 
mio.	 USD	 มั้ย?	 มันจะได้อะไร	 เพราะคนจะยังคงเดินทางไป	 Louvre	Museum 
เพื่อดูภาพโมนาลิซ่าแผ่นเดียวท่ี	 ลีโอนาร์โด	 ดาร์วินชีวาดเท่านั้น	 นักเขียนก็เช่นกัน	
แม้เราจะนึกภาพออกว่า	 AI	 จะผลิตงานเขียนออกมาได้เร็ว	 ดี	 และจ�านวนมาก 
จากการวิเคราะห์ความนิยมในงานเขียนต่างๆ	ของมนุษย์	แต่ช่องว่างในจิตใจมนุษย์	
มนุษย์จะเป็นผู้เติมเต็มเอง	 ต่อให้	 AI	 เขียนงานสุดยอดอย่างมูราคามิได้	 ผมจะยัง 
อ่านงานของมูราคามิอยู ่ดี	 ในส่วนของนักร้องนักแสดงก็คงจะมี	 segment 
ที่มีงานเพลง	งานภาพยนตร์จาก	AI	งานที่หุ่นยนต์แสดงแต่จะมี	segment	ที่ไม่ตาย 
คือ	 segment	 ที่ต้องการดูต้องการเสพผลงานจากมนุษย์	 ด้วยเหตุผลคล้ายๆ 
การดูกีฬา	นอกจากนั้นศิลปิน	อย่างนักพูด	นักปลุกเร้า	ไปจนถึงแนวผู้น�าจิตวิญญาณ
ต่างๆ	ก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันถึงจะเข้าใจกัน	

	 แน่นอนในอนาคตที่	AI,	หุ่นยนต์	และเทคโนโลยีต่างๆ	สามารถท�าอะไรมากมายให้
มนุษย์ได้	ดังนั้นมนุษย์จะเจอกันน้อยลง	และนั่นคือ	 ‘ความเหงา’	 ในปัจจุบันเราก็ได้เห็น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วว่า	คนเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น	ดังนั้นใน
อนาคตมันคงจะน่ากลัวขึ้นไปอีก	ดังนั้นธุรกิจการจัด	party	การจัดหาคู่	การท�าอะไรที่ให้
มนษุย์ได้มาพบปะสงัสรรค์กนันัน้	จะเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในอนาคตอาจจะมธีรุกจิอะไรแปลกๆ	
เหมอืนทีเ่ราเคยดภูาพยนตร์เรือ่ง	Fight	Club	ทีจ่ดัเอาคนมาต่อยมวยกนัเพราะการปะทะ
สังสรรค์จะเป็นสิ่งท่ีขาดแคลน	 สิ่งท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์เรื่อง	 HER	 ที่ผู ้ชายคนหนึ่ง 
ตกหลุมรัก	AI	จนโงหัวไม่ขึ้นนั้น	ผมว่าอาจจะเกิดขึ้นได้	แต่น่าจะเป็นกับมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่
มีสภาพจิตใจต่างจากมนุษย์ส่วนใหญ่	 เพราะในภาพยนตร์เองเราก็สามารถตีความได้ว่า 
ชายคนนั้นมีความเหงาในระดับไม่ปกติ

นักกีฬา

งานกำจัดความเหงา

ศิลปิน

งานการจัด event
	 งานพวกน้ีต้องใช้มนุษย์ในการ
สร้างสรรค์อย่างงานพวก	wedding	
planner	 หรือ	marketing	 event	
ต่างๆ	แม้เทคโนโลยคีงเข้ามามบีทบาท
ในการอ�านวยความสะดวกหรือสร้าง
สีสรรให้กับงาน	 แต่ผู้ท่ีเป็นผู้จัดคง 
ยงัต้องเป็นมนษุย์

FIGHT
						CLUB

SPORT

EVENT

ARTIST



	 งานทีย่กขึน้มาข้างบนนัน้นัน้คอืงานทีเ่รา
รู้จักในปัจจุบัน	 ซึ่งในอนาคตก็คงจะมีงาน
ใหม่ๆ	 เกิดขึ้นอีก	 ที่เรายังนึกไม่ออกในวันน้ี		
ซึง่กต้็องมแีน่นอน	ลองมองปัจจบุนัย้อนอดตี
ก็มีงานที่ในอดีตหลายสิบปีก่อนยังไม่มี	 เช่น	
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 งานด้านพันธุ
วิศวกรรม	 งานด้านนาโนเทคโนโลยีต่างๆ	
หรือ	แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับ	AI	ดังนั้นสิ่งที่
เราควรกงัวลคอื	‘การศกึษาของลกู’	มากกว่า	
เพราะหากยังตะบี้ตะบันติวๆๆๆ	 เพื่อให  ้
คิดเลขเร็ว	 เพื่อให้ท�าข้อสอบเร็วโดยไม่รู้ว่า 
ท�าไปเพื่ออะไร	คุณไม่มีวันสู้เครื่องจักรได้อยู่
แล้ว	การศึกษาที่ปล่อยให้เด็กได้รู้ว่า	หนูรู้ไป
เพือ่อะไร	แล้วหนจูะเอาไปใช้อย่างไร	นัน่ต่าง
หากคือ	 อนาคตของเด็กท่ีจะเติบโตขึ้นมา
พร้อมที่จะสร้างสรรงานใหม่ๆ	หากยัดเด็กๆ
เข้าไปท่องๆๆในห้องสี่เหลี่ยม	 หัวจะเหลี่ยม	
เราพิสจูน์เดก็เหล่านัน้ได้จาก	เดก็ทีเ่รยีนบวก
เลข	2	หลักเร็วปรู้ด	พอเพิ่มเป็น	3	หลัก	4	
หลักโดยไม่สอนก่อนจะงง	ทั้งๆ	ที่มันเหมือน
กันใช้วิธีเดียวกัน	 ซึ่งเด็กที่เรียนแบบเรียนรู้
ว่าการบวกเลขคืออะไร	 เอาไปท�าอะไร	 จะ 
กี่หลักก็ไม่ต่างกัน	
	 หรือว ่าเราอาจจะเข ้าสู ่ยุค ท่ีพัฒนา 
สดุๆ	จนเทคโนโลยทีีก้่าวไปไกลสามารถสร้าง
ผลผลิตได้มากจนเลี้ยงดูมนุษย์ทุกคนบนโลก
ได้สุขสบาย	 แล้วมนุษย์ก็ไม่ต้องท�างานเลย
ก็ได้	 โดยผลผลิตที่มากมายก็จะถูกแบ่งปัน
ออกไปให้มนษุย์ทกุคนในสงัคมน้ันๆ	ได้กินอยู่
อย่างสุขสบาย	 (ฟังคล้ายระบบสังคมนิยม 
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์มากๆ)	ตามทีท่่อนหนึง่
ในหนังสือ	Digital	Human	กล่าวไว้	แต่จะ
กลายเป็นว่า	เมือ่มนษุย์ไม่ต้องท�างาน	กส็ร้าง
ปัญหาส�าหรับมนษุย์บางส่วน	เพราะธรรมชาติ
ไม่ได้สร้างมนษุย์ทกุคนให้เกดิมาชอบการนัง่ๆ
กินๆ	 นอนๆ	 แต่มนุษย์ต้องการความรู้สึกที่
ตอบสนองว่าตัวเองมีคุณค่าผ่านการท�างาน	
การยอมรับของสังคมอย่างที่	Maslow	ว่าไว้	
(หรอืว่าอนาคต	Maslow	อาจจะใช้ไม่ได้แล้ว	
ก็เป็นได้)	
	 และแม้เราจะเข้าสู ่ยุค	 singularity 
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	แต่นั่นอาจจะยังดูไม่น่า
ตื่นเต้นเท่ากับเมื่อไหร่ที่เราสามารถสร้าง 
quantum	 computer	 ท่ีเสถียรออกมา 
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ใช ้งานได้เป็นผลส�าเร็จ	 เพราะว่ากันว่า 
quantum	 computer	 สามารถค�านวณ
สมการ	Schrodinger-Feynman	algorithm	
ที่	 supercomputer	 ปัจจุบันต้องใช้เวลา 
run	เป็นหมื่นปีออกมาได้ในเวลาระดับ	200	
วินาที	อนันีเ้ป็นไปตามที	่Sundar	Pichai,	CEO	
ของ	Google	บอกว่า	Google	สร้างได้แล้ว 
แต่	IBM	เคลมว่า	supercomputer	ของ	IBM	
แก้สมการเดียวกันได้ใน	 2.5	 วัน	 ดังนั้นสิ่งที่	
Google	เคลมยงัไม่ควรถกูเรยีกว่า	quantum	
supremacy	(เร็วปานนี้ทาง	IBM	ยังว่าสิวๆ	
ห๊ะ!!!)	ยิง่ได้ฟังค�าอธบิายจากนกัวจิยัทีท่�างาน
ที่	 Center	 of	 quantum	 technologies 
มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร ์ที่ ให ้สัมภาษณ  ์
กับคุณสุทธิชัย	 หยุ ่น	 ยิ่งรู ้สึกทึ่งปนตกใจ 
จ�าใจความที่ท�าให้ทึ่งได้ว่ามันท�างานได้เร็ว
มากๆ	 เพราะ	 quantum	 สามารถเป็น	 2	
สถานะได้ในเวลาเดียวกัน	 (digital	 ใช้เลข	
ฐาน	2	คือ	0	กับ	1	ดังนั้น	1	bit	ก็สามารถ
เป็น	 0	 หรือ	 1	 สถานะใดสถานะหน่ึง	 แต่	
quantum	computer	เป็นทั้ง	0	และ	1	ได้
พร้อมกัน…ห๊ะ!!!)	 หรือการที่	 2	 อะตอม 
อยูใ่นทีต่่างกนัแต่สภาวะ	quantum	จะท�าให้

ทั้ง	 2	 อะตอมที่อยู่คนละที่กันสื่อสารกันได้	
(ห๊ะ!!!)	 อ่านแล้วนี่มันเรื่องเทคโนโลยีหรือ
ศาสนากันแน่	ซึ่งถ้าทฤษฎีในหนังสือ	Digital	
Human	 เป็นจริง	 ส่ิงที่ผมคิดว่าน่ากังวล
มากกว่าลูกหลานเราจะท�างานอะไรก็คือ 
การท่ีมนุษย์สบายเกินไปจนใช้สมองน้อยลง	
จะท�าให้เกดิการววิฒันาการไปสู่สมองมนษุย์
ทีม่ขีนาดเล็กลง	เหมอืนทีใ่นหนงัสอื	Sapiens	
เล่าถึงวิวัฒนาการในอดีตว่า	 Sapiens	 เคย
เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตที่ไม่สลักส�าคัญอะไรเป็น
พเิศษต่อโลกใบนี	้จนกระทัง่	Sapiens	ได้รูจ้กั
ไฟ	รูจ้กัการเข้าสงัคม	ก�าเนดิภาษา	จนพฒันา
เป็นเผ่าพนัธุท์ีมี่ววิฒันาการมากกว่าสิง่มชีวีติ
อืน่บนโลกใบนี	้และได้ท�าลายล้างเผ่าพนัธุอ์ืน่
อย่าง	 Neanderthal	 จนขึ้นมาครองโลก 
ในวันที่	AI	พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ	สร้างทุก
อย่างให้มนุษย์จนสบายไม่ต้องคิดอะไรมาก	
ฟังดูก็อาจจะมีส่วนคล้ายกับเส้นทางของ	
Sapiens	 เมื่อไม่กี่หม่ืนปีก่อนหน้าน้ี	 และ 
วันนึงอาจจะถึงจุดที่	มนุษย์กลับไปเป็น	
 Sapiens ส่ิงมชีีวิตทีไ่ม่มคีวามสลกัส�าคญั
อันใด เพราะ AI is the Super-Sapiens 
บนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้ก็เป็นได้ 
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นกับญัชบีรหิาร
กบัการเตรยีมพร้อม สู่อนาคต 
Digital disruption คลื่น
ยักษ์ของข้อมลูทีม่อียู่และความ
คาดหวงัของลูกค้าที่สูงขึ้นเป็น
ความกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อน
โดยต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรเพื่อให้มีผลการดำเนิน
งานที่ดีและเติบโต

 มีการพูดเปรียบเปรยกันว่า	 CFO	 น่ัง

ทบับ่อเงนิบ่อทอง(ข้อมลู)	การทีจ่ะน�ามาใช้

อย่างมปีระสทิธภิาพมกีารวเิคราะห์และวดั

มูลค่าของผลกระทบได้น้ัน	 ปัจจัยใดบ้างท่ี	

CFO	 ควรค�านึง	 ด้วยความที่	 CFO	 ได้รับ

การวางตวัให้บรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง

ครั้งยิ่งใหญ่นี้ซึ่งสุดจะคาดเดาว่าจะเกิด

อะไรๆ	ใหม่ขึ้นอีกกี่ระลอก	แต่	CFO	ก็ต้อง

ส่งมอบผลงานที่ดียิ่งกว่าเดิมให้กับเพื่อน

ร่วมงานทั้งในระดับบนและระดับล่าง	

	 ในทกุวนันี	้CFO	เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิคณุค่าและประสทิธภิาพ

ที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร	จากช่วง	60	ปีที่ผ่านมา	

CFO	ค่อยๆ	ววิฒันาการจากการเป็นนกับญัชี

สู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจเพื่อผลักดันให้คิด 

ไปข้างหน้าและยังเป็นสถาปนิกท่ีมีคุณค่า

(value	 architect)	 และจากความคิดของ	

CEO	 เป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มากท่ีสุด	 และ 

ต่อมาในยคุดจิติอลน้ีกม็าเป็นผู้พทิกัษ์ดจิติอล

ที่ทรงพลัง	 ผู้ซ่ึงใช้ข้อมูลขับเคลื่อนเพื่อเพิ่ม
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1. การควบคุมสมรรถภาพของข้อมูล 
	 CFO	 มีความสามารถที่จะจัดเก็บ 

จัดโครงสร้างและการใช้งานข้อมูลที่ดีขึ้น 

เพ่ือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ให้กับหน่วยงานการเงินและหน่วยงานอื่นๆ 

ขององค์กร	 อุปสรรคที่ใหญ่ที่ สุดคือการ 

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	เนื่องจากคุณภาพ

ของข้อมลูจะเป็นแบบทีย่งัไม่ได้จดัโครงสร้าง	

unstructured	 และการไม่สามารถเข้าถึง	

inaccessible	

	 ข้อมูลซ่ึงแต่เดิมได้มองข้ามไป	 เก็บไว้

อย่างเปะปะ	 ไม่รู ้ วิธีการเข้าถึงและการ 

น�ามาใช้	 จากระบบงานการเงินที่ชาญฉลาด

ในปัจจุบัน	 สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	 น�ามา 

บริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ได้	 โดยการ

เชื่อมกันและวิเคราะห์	 ข้อมูลภายในองค์กร

และระบบนเิวศภายนอกได้มกีารจดัการและ

ท�าความเข ้าใจอย ่างถ ่องแท ้ เพื่อน�ามา

ปรับปรุงผลการด�าเนินงานและสร้างการ

เติบโตขององค์กร		ท�าให้	CFO	สามารถหยิบ

มาใช้อย่างรวดเร็ว	 มีรายงานพร้อมการ

วิเคราะห์	 real	 time	 รายงานทางการเงิน 

งบกระแสเงินสด	สถานะทางการเงิน	ตลอด

จนถึงการค�านวณอัตราผลตอบแทนของการ

ลงทนุ	ในรูปแบบท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย	รายงาน

จะรวมถึงข ้อมูลที่ ไม ่ใช ่ตัวเลขด ้วย	 ซึ่ ง 

หน่วยงานการเงินบัญชีเป็นหน่วยงานท่ีจะ

ตดิต่อกบัหน่วยงานภายในทัง้องค์กร	ท�าให้ได้

รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากระบบต่างๆ

คณุค่าและเพิม่ผลผลิต	 จรงิๆ	 แล้วหน่วยงาน 

การเงนิได้มกีารน�าเครือ่งมอืต่างๆ	หลากหลาย

ที่มีการสร้างเพื่อใช้งาน	 มาใช้กับฐานข้อมูล 

ที่มีอยู่เพื่อให้มีการแปลความหมาย	 ศึกษา

ผลกระทบที่อาจมีข้ึน	 และน�ามาถอดเป็น 

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้	 lesson	 learned	

และจากการที่	CFO	เป็นผู้ที่มีความสามารถ														

เชงิกลยทุธ์มากขึน้	โอกาสทีห่น่วยงานการเงนิ

บัญชีของธุรกิจจะขับเคลื่อนให้องค์กรมีการ

เติบโตอย่างมั่นคงก็มาถึงแล้ว		และแล้วการ

ด�าเนนิงานทีช่าญฉลาดทีอ่ยูใ่นหัวใจขององค์กร	

องค์กรสามารถเปลี่ยนเป็นมีความยืดหยุ่น	

agile	 และมีการตอบสนองเพื่อสร้างคุณค่า 

ให้มากข้ึนและสร้างผลประโยชน์ทางการแข่งขนั

ที่ยั่งยืน	 ลักษณะเฉพาะของ	 CFO	 ในฐานะ 

ผูน้�าของหน่วยงานการเงนิทีช่าญฉลาด	 หน้าที่

งานการเงนิเป็นตัง้แต่จดุเริม่ต้นและจดุสดุท้าย

ของทุกอย่างในองค์กร	 ทั้งการเปลี่ยนแปลง

องค์กรและการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้น

		 CFO	ต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ะจดัการ

งานประจ�าให้ท�างานอย่างอัตโนมัติ	 และ 

ยังเพิ่มจุดสนใจในการสร้างคุณค่าจากยุค

ดิจิตอลเทคโนโลยีโดยให้อ�านาจที่จะบริหาร

งานเชิงกลยุทธ์และความต้องการข้อมูล 

ในเชิงการตัดสินใจในเวลาที่ เกิดขึ้นจริง 

real	 time	 ซึ่ง	 CFO	 จะขับเคล่ือนการ

เปล่ียนแปลงการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร 

ผู้บริหารในระดับ	C	ด้วยกันมีข้อมูลและการ

วิเคราะห์ที่เหมาะสมโดยท�าความเข้าใจ 

อย่างถ่องแท้	เพือ่ร่วมมอืกนัในการขบัเคล่ือน

องค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง	

	 จากการน�าระบบการเงนิบญัชทีีช่าญฉลาด

มาใช้	หน่วยงานการเงนิต้องมกีารเปลีย่นแปลง

จากผู้ลงบันทึกรายการมาเป็นการท�างาน 

ตอบสนองกลยุทธ ์และเป ็นเชิงรุกด ้วย	

คุณลักษณะ	 3	 อย่างที่ส�าคัญในช่วงของการ 

วิวัฒนางานการเงินที่ชาญฉลาดเพื่อที่จะ 

สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและคุณค่ากับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย	มีดังนี้
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2. การนำ Digital Technologies ใหม่ๆ มาใช้

	 ในป ัจจุบันเ ม่ือมีการคาดการณ์ไป 

ข้างหน้า	 forward-thinking	 CFO	 มีความ

จ�าเป็นที่ต้องน�าระบบต่างๆ	 ที่มีอยู่มาใช้งาน

ตามความต้องการและความเหมาะสม 

จึงเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องตัดสินใจ

อย่างsmart	 และรวดเร็ว	 เช่นการลงทุนใน 

3	 ระบบซึ่งได้มีการความต้องการว่าเป็น

ระบบปฏิบัติการเงินที่ชาญฉลาด	 เพื่อ 

ขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ	 ช่วยการตัดสิน

ใจที่ดีขึ้นและมีผลตอบรับท่ีดีกับองค์กร		

ตัวอย่าง	 3	 ระบบดังกล่าวได ้แก ่ระบบ 

Robotic	Process	Automation-RPA	ระบบ

การวเิคราะห์เจาะลกึ	advanced	analytics	

และ	 AI	 โดยที่ทั้ง	 3	 ระบบเทคโนโลยีต่างๆ	

เหล่านีเ้มือ่น�ามาใช้ร่วมกันสามารถทีจ่ะท�าให้

เกิดประโยชน์	รายงานได้real	time	และถูก

ต้อง	 ลดเวลาการผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	 ลดต้นทุน	 คนในหน่วยงาน

สามารถหมุนเปลี่ยนบทบาทเพื่อท�างานใน

เชิงวิเคราะห์มากขึ้น

	 ผลจากการ	 implement	 ระบบน้ัน 

สิ่งที่ได้รับในช่วงของการร่วมมือกันท�างาน

จากแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ท�าให้เกิด	

networking	 กันในกลุ่มคนที่มาจากทั่วทั้ง

องค์กร	การรู้จักกันมากขึ้น	การเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน	การสอบทาน	workflow	ท�าให้เห็น

งานในบางส่วนที่ไม่มีความจ�าเป็น	 ซ�้าซ้อน	

การควบคุมภายในท่ีอาจมีช่องว่าง	 ประเด็น

ของความเสี่ยงที่ควรมีการจัดการ	 เป็นการ

ปรับระบบการปฏิบัติให ้ตรงตามสภาพ 

ที่ เป ็นป ัจจุบัน	 การแก ้ไขเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือประสิทธิภาพสูงขึ้น	 การปรับปรุงวงจร

ระบบงานให้เหมาะสมกับสภาพของการใช้

ระบบอัตโนมัติใหม่ที่ เข ้ามาเสริมงานให้

กระชับ	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ซ่ึงอาจมีผลให้ 

งานบางส่วนมนุษย์ไม่ต้องท�าด้วยมือแล้ว	

สามารถปรับหรือหมุนงานได้อย่างเหมาะสม	

ปรบัเปล่ียนวธิกีารเป็นผู้ตรวจมากกว่าการท�า

เอง	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องวางแผนและ

ศึกษาวิธีการท�างานใหม่ๆ	 การปรับเปล่ียน

แนวการท�างาน	 การสร้างสรรค์งานในเชิง

วิเคราะห์	 และการก�าหนดรูปแบบรายงาน

ตามความต้องการ	 การให้ความส�าคัญกับ

ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเพื่อประกอบกับข้อมูล 

ท่ีเป็นตัวเลขและใข้ประโยชน์ในเชิงการ 

คาดการณ์ไปข้างหน้า	โดยเฉพาะเมือ่มรีะบบ

ใหม่แล้ว	 ข้อมูลเดิมและที่ก�าลังจะเก็บใหม่ 

จะเป็นประโยชน์มากในการท�า	 CRM	 กับ

ลูกค้า	 การคาดการณ์จากพฤติกรรมลูกค้า

แต่ละรายเพื่อน�าเสนอการบริการที่เจาะลึก

เฉพาะราย	 โดยสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้จะท�าให้ 

การบริหารไม่ว่าจะเป็นเงิน	 ลูกหนี้	 สินค้า	

สัญญาต่างๆ	การบริหารทรัพย์สิน	ตลอดจน 

ค ่าใช ้จ ่ายที่ เ กินความจ�าเป ็น	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในโรงงาน	 โดยเมื่อมีข้อมูลที่

เชื่อมต่อเป็น	real	time	การบริหารองค์รวม

จะได้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจ	

	 ตัวอย่างการท�าระบบใหม่ๆ	ดังกล่าวมา

ใช้งาน	 เช่น	 หัวหน้าหน่วยงานการเงินเห็น

โอกาสจากข้อมูลที่ได้รับ	 โดยตั้งเป้าหมาย 

ใหม่ไว้สงูมาก	โดยจะขยบัจากหน่วยงานทีอ่ยู่

มีความสามารถกลางๆ	 ไปสู ่ระดับสูงขึ้น	

บริหารเรื่องของกระแสเงินสด	 การจัดการ

ต้นทุน	 การจัดการบุคคลพิเศษและการ

ควบคุมทางการเงิน	

	 ตัวอย่างเพิ่มเติม	 การบริหารโรงแรม 

ทีเ่ป็น	chain	ทัว่โลก	โดยมุง่เน้นการปรบัปรงุ

ผลผลิต	 กระแสเงินสด	 ความชัดเจนใน 

ผลประกอบการทางการเงินในแต่ละกลุ่ม

ประเทศทีม่โีรงแรมอยู	่โดยการเลอืกใช้ระบบ

อัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรเข้าไปผูกติดกับระบบ

การเงินบัญชีปัจจุบัน	

	 จากตัวอย่างข้างต้นส่ิงท่ีได้รับ	 กิจกรรม

ทางการบัญชีสามารถใช้ระบบอัตโนมัต ิ

โดยไม่ต้องให้มนษุย์เข้าไปแทรกแฃง	ลดเวลา

ในการปิดบัญชีในแต่ละไตรมาส	 สามารถ

ประหยดัต้นทุนได้	ผลผลติโดยรวมสงูขีน้จาก

การตัดสินใจที่ดีและรวดเร็ว	 ท�าให ้เกิด	

shared	serviced	การเชค็เครดติและเกบ็เงิน

แบบอัตโนมัติ	 ท�าให้กระแสเงินสดดีขึ้น	 ลด

อายุหน้ีของลูกค้า	 ลดเวลาการบริหารงาน	

invoice	



	 ความรับผิดชอบของ	 CFO	 และหน่วย

งานการเงินจะต้องมีการก�าหนดโครงร่าง	

profile	 ของบุคคลพิเศษที่คาดไว้ในอนาคต	

prospective	 talent	 หน่วยงานการเงิน 

ที่ชาญฉลาดจะต้องดึงดูดเด็กรุ ่นใหม่ซึ่ ง 

มีความต้องการอยู ่ในโลกที่มีวิวัฒนาการ 

ที่รวดเร็ว	 มีการบริหารงานอย่างที่ยอมรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท�างาน 

ในแนวใหม่โดยจัดให้มีความยืดหยุ่นตามท่ี 

คนรุ่นใหม่ต้องการ	และในการบริหารโอกาส

เชิงนวัตกรรมจะดึงดูดการผสมผสานบุคคล

พิเศษในหน่วยงานการเงินในอนาคต	 CFO 

จะเป ็นผู ้น�าที่ ดี เพื่อน�าไปสู ่สภาพที่ เป ็น

แชมเป้ียนเพ่ือปรับสภาพการท�างานทีเ่ปลีย่น

ไป	จากการที่	CFO	จะต้องขับเคลื่อนการน�า

มาใช้ของดจิติอลทัว่ท้ังองค์กร	กย็งัต้องมหีน้า

ที่ดั้งเดิมที่จะมุ่งเน้นสู่การบริหารข้อมูลเพื่อ

ท�าความเข ้าใจอย่างถ ่องแท้วันน้ี	 CFO	

ต้องการผู้ช่วยในส่วนงานท่ีมีความสามารถ

มองภาพกว้างออกไปจากข้อมูลทีห่ลบัตามอง

เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทาง

อ้อม	คอยตดิตาม	อ่าน	เรยีนรู	้ท�าความเข้าใจ	

เป็นการปรับตัวรับเข้าสู ่ยุคนี้ได้	 โดยการ 

ปลูกฝังการเรียนรู ้อย ่างต่อเนื่องมาจาก 

ผู ้บริหารวิชาชีพบัญชีสากลมีวิสัยทัศน ์ 

มองการณ์ไกล	 บังคับให้คนในวิชาชีพบัญชี

ต ้องท�าการพัฒนาความรู ้อย ่างต่อเนื่อง 

continuing	professional	development	

ในแต่ละปี	เช่น	ในประเทศไทย		

 นักบัญชีต้องท�า CPD 12 ชั่วโมงต่อปี 

และผู ้สอบบัญชี 40 ชั่วโมงต่อปี ท�าให้ 

เกิดเป็นความคุ้นชินและฝังรากเป็นอุปนิสัย 

โดยอย่างน้อยเราก็ต้องติดตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการ

บัญชีที่มีการปรับปรุงหรือที่ออกใหม ่ๆ 

และซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในแต่ละปี ภาษี 

ที่เกี่ยวข้องมีการประกาศเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

ตลอดเวลา จึงไม่ต้องมีความกังวลในการ

ติดตามวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนนี้ 

อ้างอิง : บทความ - Accenture

เหน็สูก่ารมคีวามคิดทีย่ดืหยุน่	มวีธีิการในการ

แก้ปัญหา	 มีความเชี่ยวชาญในด้านทาง

อุตสาหกรรมที่ท�าอยู่

	 ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มคน	 IT	 ที่ใช้

เวลาและความคิดสร้างสรรค์ระบบต่างๆ 

มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะ

นักบัญชีบริหารให้มีความสุขในการท�างาน 

ใช้เวลาน้อยลง	 ประสิทธิภาพดีขึ้น	 ไม่ว่าจะ

เป็นการมี	Big	Data	เพื่อมาเป็นแบบอย่างใน

การสอน	Machine	Learning	(Deep	Learn-

ing)	 และความสามารถหลักของ	 AI	 ช่วย	

Data	Analytics	นอกจากนี้แล้ว	การมีระบบ

ช่วยอืน่ๆ	เช่น	Optical	Character	Recogni-

tion	OCR	 ระบบ	 Application	 Program	

Interface	-API	ระบบ	Internet	of	things	

–	 IoT	และ	ระบบที่เป็น	decentralized	/	

distributed	ledger	–	Blockchain	ที่เริ่ม

ในปี	2009

	 ดังนั้น	พวกเรานักบัญชีบริหาร	โดยนิสัย

ก็เปิดใจกว้างอยู ่แล้ว	 รับรู ้ส่ิงใหม่ๆ	 ที่จะ

3. การกระตุ้นความสนใจของบุคคลพิเศษ
ในหน่วยงานการเงินในอนาคต

	 CFO	 มีความต้องการที่จะใช้ระบบ

อัตโนมัติและการวิเคราะห์ข ้อมูล	 Data	

driven	 analytics	 เพื่อท�าความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้	ช่วยให้มีเวลาว่างที่จะไปมุ่งเน้นเรื่อง

ต่างๆ	 ทางกลยุทธ์ให้มากขึ้น	 CFO	 ที่จะ 

ขับเคลื่อนหน่วยงานการเงินที่ชาญฉลาด 

ต้องมีความเชี่ยวชาญที่ส�าคัญในการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ	
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กฎหมายภาษีใหม่ที่ไม่รู้ไม่ได้

	 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ	 “พระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร		(ฉบับที่		47)		พ.ศ.		2561”	

เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการก�าหนดราคาโอน	(Transfer	Pricing)	

ที่เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทที่เป็นเครือข่ายกัน	 ซึ่งประกาศ

ตั้งแต่ปลายปี	 2561	 เพ่ือบังคับใช้กับธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	โดยต้องมีการ

จัดท�ารายงานและน�าส่งตามทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยมกีาร

ก�าหนดให้ส่งรายงานธุรกรรมที่ท�ากันระหว่างบริษัทใน

กลุ่มที่เกิดขึ้นตั้งแต่	1	มกราคม	2562	ถึง	31	ธันวาคม	

2562	 	 พร้อมกับการน�าส่งแบบฟอร์ม	 ภงด	 50	 เพื่อ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน	 150	 วันนับจากวัน 

สิ้นรอบบัญชี	 ถ้ารอบบัญชีส้ินสุด	 31	 ธันวาคม	 2562 

ก็ต้องยื่นภายใน	29	พฤษภาคม	2563	

	 ใครมีหน้าท่ีที่ต้องยื่นรายการ	 อย่างไรเรียกว่ากลุ่ม 

เครือข่าย	รายการธุรกรรมที่ท�าระหว่างกันคืออะไร	ถ้าจะ

เล่าง่ายๆ	 ก็คือ	 นิติบุคคลที่มีรายได้เกินสองร้อยล้านบาท

มีหน้าที่ต้องยื่นรายการธุรกรรมที่ท�ากันระหว่างนิติบุคคล

เครือข ่าย	 ซึ่ งหมายถึงนิติบุคคลที่บริษัทที่มีรายได ้ 

สองร้อยล้านไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 

ห้าสิบเปอร์เซนต์	กลุ่มที่สองบริษัทที่มีรายได้สองร้อยล้าน

ไม่ได้ไปถอืหุน้	แต่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายได้สองร้อยล้าน

บาทไปถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นท้ังทางตรงทางอ้อมเกินกว่า

ห้าสิบเปอร์เซนต์	 หรือกลุ่มสุดท้าย	 ไม่มีการถือหุ้นกันเลย	

ไม่ว ่าใคร	 แต่มีความสัมพันธ ์ระหว่างกันในด้านทุน 

การจัดการ	 หรือการควบคุมในลักษณะ	 ที่นิติบุคคลหนึ่ง 

ไม่อาจด�าเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งได้

ฉบับนี้จะขอเล่าถึงกฎหมายภาษีใหม่ๆ ที่สำคัญจำเป็นต้องรู ้ 
ขอเล่าสัน้ๆ เพือ่ความเข้าใจ แต่รายละเอียดท่านผู้อ่านต้องไปค้นหา 
ตัวบทกฎหมายในเวบไซต์กรมสรรพากร นำมาอ่านและทำความ
เข้าใจให้ละเอียดเพ่ือการปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะ 
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ส่วนรายการธุรกรรมท่ีท�ากัน	 ได้แก่	 การซ้ือขาย	 บริการ

ระหว่างกัน	การให้กู้ยืมกัน	การให้เช่าระหว่างกัน	เป็นต้น	

หวัใจในเรือ่งนีค้อื	ราคาทีใ่ช้ท�ารายการระหว่างกัน	หากท�า

กันในราคาตลาดก็ไม่มีปัญหาใดๆ	 เลย	 แต่หากราคานั้น

ก�าหนดกันขึ้นมาเอง	ก็ต้องอธิบาย	ชีแ้จงแสดงหลกัฐานว่า

ท�าไมถืงใช้ราคานั้นๆ	 หากสมเหตุสมผลก็ไม่มีปัญหา 

ที่เป็นปัญหาคือไม่สามารถจะอธิบายได้ว่า	 ท�าไมซื้อขาย	

บริการกันระหว่างนิติในกลุ ่มมีราคาสูงหรือต�่าไปกว่า 

ราคาตลาด	ส�าหรับบทลงโทษของการไม่ยื่น	ยื่นไม่ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วนจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินสองแสนบาท

	 เรื่องที่สองเป็นเรื่องของภาษีในยุคดิจิทัล	 ที่ต่อไป 

จะต้องจัดท�า	 น�าส่ง	 ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

จนสุดท้ายต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด	หน่ึงใน

เอกสารภาษีที่ส�าคัญของธุรกิจได้แก่	 ใบก�ากับภาษีและ 

ใบเสร็จรับเงิน	 ซึ่งต้องมีการจัดท�าและน�าส่งในรูปแบบ 

อีเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายภาษีก�าหนด	 โดยกิจการ

จ�าเป็นต้องมกีารลงทนุพัฒนาระบบอเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว

ไว้ใช้งาน	 ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้

มกีารจัดท�าระบบดงักล่าวแต่อย่างใด	ดงันัน้กรมสรรพากร

จึงได้ออกมาตรการจูงใจ	 ส่งเสริมให้มีการลงทุนท�าระบบ

ดังกล่าว	 จึงได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา	 ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบบัที	่683)	พ.ศ.	2562	ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา	

วันที่	 12	 มิถุนายน	 2562	 สรุปได้ว ่าให้บริษัทหรือ 

ห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้สองเท่า

ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในระบบจัดท�า 

น�าส่งและเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง 

กับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีเงื่อนไขตามที่ก�าหนด 

ที่ส�าคัญต้องจ่ายไปภายในปี	2562	นี้เท่านั้น	

	 ต่อมาเมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2562		ได้มีประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร	 (ฉบับที่	 15)	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�า	 ส่งมอบ	 และเก็บรักษา 

ใบก�ากับภาษีอีเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส ์

ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ถือ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 มีความเข้าใจมากขึ้น	 โดยมีแบบ

ฟอร์มต่างๆ	ทีต้่องใช้เพือ่การเข้าสู่ระบบการจัดท�า	ส่งมอบ

และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ 

อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งท่านสามารถหารายละเอียดได้ใน 

เวบไซต์กรมสรรพากร

	 ส�าหรับระบบการจัดท�า	 ส ่งมอบและเก็บรักษา 

ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Taxinvoice)	 และใบรับ 

อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Receipt)นั้นคืออะไร	 ก่อนที่จะจด 

เข้าระบบนี้กับกรมสรรพากร	 กิจการต้องได้ใบรับรอง 

อิเล็กทรอนิกส์จากผู ้ให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับ
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ลายมือชื่อดิจิทัล	(Digital	Signature)	จากนั้นผู้ประกอบ

การกไ็ปจดเข้าระบบการจดัท�าใบก�ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์

และใบรับอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรตามกฎเกณฑ์ที่

ประกาศ	โดยกจิการต้องมกีารจดัท�าระบบรองรบัการจดัท�า	

การส่งมอบ	 การเก็บรักษาที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนดด้วย	 หลังจากนั้นเมื่อกิจการจัดท�าใบก�ากับภาษ ี

อเิลก็ทรอนกิส์และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ส่งมอบให้ลกูค้า

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ก็จะมีการส�าเนาส่งให้กรมสรรพากร

ด้วย	 ระบบกรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลกลับไปยังลูกค้า

และกจิการผูอ้อกเอกสารว่าได้จดัท�าและส่งมอบเรยีบร้อย

แล้ว	หากระบบของกจิการสามารถเชือ่มต่อเข้าสู่ระบบกรม

สรรพากรได้ก็ส่งโดยตรงได้	(Host	to	Host)		หากระบบ

กิจการเชื่อมต่อตรงกับกรมสรรพากรไม่ได้ก็ต้องส่งผ่าน 

ผู้ให้บริการแทนกรมสรรพากร	 (Service	Provider)	ซึ่งก็

จะเป็นผู้น�าส่งข้อมูลผ่านระหว่างกรมสรรพากรกับกิจการ		

ด ้วยเหตุ น้ีกิจการจะต้องมีระบบที่ส�าคัญสามระบบ 

คือ	 ระบบการจัดท�า	 ระบบการส่งมอบหรือการน�าส่ง 

และระบบการเก็บรักษา	 โดยในระบบการเก็บรักษาอาจ

จ�าเป็นต้องแยกการเก็บรักษาต้นฉบับที่กิจการจัดท�าและ

ส่งมอบลูกค้าและได้รับการยืนยันจากกรมสรรพากร 

ซี่งกรณีนี้ถือเป็นภาษีขาย	 กับอีกระบบคือ	 การเก็บรักษา

เอกสารที่กิจการได้รับทางอีเล็กทรอนิกส์จาก	 Suppliers	

ต่างๆ	 และได้รับการยืนยันกลับมาจากกรมสรรพากร 

ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นภาษีซื้อ	เป็นต้น		ดังนั้นทุกท่านต้องเร่งรีบ

ในการลงทนุในระบบดงักล่าวเพือ่ทีจ่ะได้รบัสทิธิประโยชน์

จากการที่สามารถน�ารายจ่ายในการลงทุนจัดท�าระบบมา

หักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้สองเท่า		

	 เร่ืองสดุท้ายทีจ่ะกล่าวถงึในครัง้นี	้ได้แก่เรือ่งของภาษี

ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	ที่จะเริ่มใช้ในปี	2563	นี้	ทุกท่านเตรียม

ตัวกันหรือยัง	ครอบครัวใดที่มีบ้านหลายหลัง	ต้องจัดสรร

ให้ทุกคนได้มีชื่อในทะเบียนบ้านแยกกันไปเพื่อที่จะได้

ประโยชน์จากการใช้สิทธิเป็นบ้านหลังหลัก	 ส่วนใครท่ีมี

ทีด่นิว่างเปล่ากต้็องลองค�านวณดวู่าจะต้องเสียภาษจี�านวน

เท่าใด	 การจะไปท�าเกษตรเพื่อให้เสียภาษีที่ดินในอัตรา 

ที่ถูกว่า	แต่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนท�าเกษตรด้วย		

ต้องดูว่าอย่างไหนคุ้มกว่ากัน	และคงต้องรอดูกฎหมายลูก

ในเรื่องของการท�าเกษตร	 อย่างไรจึงเรียกว่าท�าเกษตร 

ต้องปลูกต้นไม้อะไรจึงจะเป็นเกษตร	 ปลูกมากขนาดไหน	

ซ่ึงเข้าใจว่ากฎหมายลูกน่าจะออกได้ภายในเดอืนพฤศจกิายน

น้ี	 อย่างน้อยมีเวลาหน่ึงเดือนเตรียมตัวเพื่อการปรับปรุง

พื้นที่ใช้สอย	 และอย่าลืมว่าหากเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

เป็นนติบิคุคล	ค่าภาษทีีจ่่ายไปสามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายใน

การค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วย	

เท่ากบัว่าจะได้ส่วนลดยีสิ่บเปอร์เซนต์กว่็าได้		ดงันัน้ในเรือ่ง

ของภาษทีีด่นิส่ิงปลูกสร้างนติบิคุคลจะได้ประโยชน์มากกว่า	

ยกเว้นกรณีที่อยู่อาศัยและการท�าเกษตรที่บุคคลธรรมดา

จะได้รับยกเว้นจากมูลค่าที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท	

 จะเห็นได้ว่าทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกท่าน

ต้องน�าไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้เพื่อการลดค่า

ปรับ ได้รับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการจัดการให้มีการเสีย

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้องและประหยัดมากที่สุด 

ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ 

พรรณี	วรวุฒิจงสถิต	10	พ.ย.	2562							   
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ประโยชน์และโทษ
ของการแข็งค่าของเงินบาท
	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	เราได้เห็นนักธุรกิจไทยเข้าไป

ลงทุนหรือซื้อหุ้นในต่างประเทศกันอย่างคึกคักมากไม่ว่า

จะเป็น	 คุณเจริญ	 สิริ วัฒนภักดี	 ที่น�าบริษัทในเครือ 

(TCC	ASSET)	เข้าไปซื้อหุ้น	F&N	(FRASER	AND	NEAVE)	

จนถือหุ้นถึง	 90.32%	 F&N	 เป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์	

โดยเสนอซื้อในราคา	 9.55	 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร  ์

(7.71	 เหรียญสหรัฐ)/หุ ้น	 F&N	 นอกจากจะมีธุรกิจ 

เครื่องดื่มทั้ง	ALCOHOL	และ	NON	ALCOHOL	แล้วยัง

มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสิ่งพิมพ์ซึ่งมีมูลค่ารวม	13,750	

ล้านเหรียญสิงคโปร์	 (333,000	 ล้านบาท)	 ซ่ึงถือว่าเป็น 

ดีลใหญ่ที่สุดในช่วงนั้น	 ของการเทคโอเวอร์ในสิงคโปร ์

เลยทีเดียว	ซึ่งการเทคโอเวอร์ครั้งนั้น	TCC	ASSET	ต้อง

แข่งขันกับคู่แข่งนานาชาติไม่ว่าจะเป็น	OVERSEA	UNION	

ENTERPRISE	 (OUE)	 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สัญชาติสิงคโปร ์ 	 โดยร ่วมกับ	 KIRIN	 บริษัทเบียร ์ 

จากญ่ีปุ่น	 โดยถ้าประมูลชนะได้ทาง	 OUE	 จะเอาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์	 ขณะที่ 	 KIRIN	 จะได ้ธุรกิจอาหาร 
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และเครื่องดื่มไป	แต่ในที่สุด	TCC	ASSET	ของเจ้าสัว

เจริญเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด	 และได้	 F&N	 ไปครอง	

โดยมีการขึ้นราคารับซื้ อแข ่ งกันอยู ่หลายครั้ ง 

ซึ่งต่อมาก็ได้น�ามาต่อยอดกับธุรกิจในเครือ	 ซึ่งมีทั้ง

อาหารและเครื่องดื่ม	 ธุรกิจโรงงานขวดแก้ว	 ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในเครือได้เป็นอย่างดี

	 กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์	 (CP)	 น�าโดยเจ้าสัวธนินท์	

เจียรวนนท์	 เข้าซื้อหุ้นของบริษัทผิงอัน	 ประกันภัย	

15.60%	 จาก	 HSBC	 ในดีลมูลค่าถึง	 9,400	 ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 (282,000	 ล้านบาท)	 ที่ราคา	 59	

ดอลลาร์ฮ่องกง/หุ้น	 (255	 บาท/หุ้น)	 โดยทางกลุ่ม 

CP	ใช้เงินสดและเงินกู้จาก	CHINA	DEVELOPMENT	

BANK	

	 กลุ่มเซ็นทรัลเข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าเก่าแก	่

150	ปี	ของอิตาลี	LA	RINASCENTE	ด้วยมูลค่า	260	

ล้านยูโร	 (10,000	 ล้านบาท)	 และต่อมาก็ได้ไป

เทคโอเวอร ์ห ้างสรรพสินค ้า	 ILLUM	 ประเทศ



เดนมาร์คซึ่งมีอายุนานกว่า	12	ปี	ซึ่งอยู่ในกลางกรุง

โคเปนเฮเกน	 ด้วยขนาดพื้นที่	 20,000	 ตรม.	 โดย 

ซ้ือผ่านทางห้าง	LA	RINASCENTE	

	 กลุ่ม	MINT	เข้าซื้อ	OAKS	HOTELS&RESORTS	

(OAKS)	 เป ็น	 HOTEL	 CHAIN	 ที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียโดยผ่านทาง

บริษัทย ่อย	 DELIC IOUS	 FOOD	 HOLDING 

ท่ีจดทะเบียนในสิงคโปร์เมื่อปี	2554

	 นอกจากกลุ ่มดังกล่าวแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจ 

ที่เข้าไปเทคโอเวอร์	กิจการในต่างประเทศหรือซื้อหุ้น

บางส่วน	เช่น	IVL	เข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศ

ไนจีเรีย	ทวีปแอฟริกา	เป็นต้น

	 น่ีคืออานิสงค์ของค่าเงินบาทที่แข็งท�าให้นักธุรกิจ

ไทยสนใจที่จะไปเข้าซื้อกิจการทั้งที่มีปัญหาและไม่มี

ปัญหา		โดยใช้เงินบาทในจ�านวนที่น้อยลง		ลองคิดดู

สิครับเม่ือปี	 2558	 ค่าเงินบาทเคยอ่อนค่าลงไปที่	

36.54	บาท/ดอลลาร์	3	ปีผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่า

ขึ้นเกือบ	14%	ปีนี้เป็นปี	2561	บริษัทมหาชนที่เข้าไป

ซ้ือกิจการของบริษัทต่างประเทศ	คงจะได้ประโยชน์

จากการที่จ่ายด้วยเงินบาทน้อยลง	 ส่วนนักลงทุน 

ที่น�าเงินออมไปลงทุนใน	 ตราสารทุน	 ตราสารหนี	้

อสังหาริมทรัพย์	 และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ 

ก็จะมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ในขณะที่ 

ผู้บริโภค	อาจได้อานิสงค์จากการแข็งค่าของเงินบาท

ไม่มากนัก	 เพราะว่าผู้น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ	

ส่วนมากมักจะไม่ลดราคาสินค้า	 จากประสบการณ์

ตรงของผม	ครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าน�าเข้า	

ผมใช้ต่อเน่ืองมานานหลายปี	ช่วงที่ค่าเงินบาทเกือบ 

40	 บาท	 กับปัจจุบันที่ต�่ากว่า	 32	 บาท	 ผมยังต้อง 

ซื้อครีมหลอดน้ันในราคาเดียวกันเลย	ไม่รู้ท่านสุภาพ

สตรีที่นิยมของแบรนด์เนม	 ผมอยากทราบจริงๆ 

ว่ากระเป๋าถือที่ท่านซ้ือ	 ทางร้านได้ลดราคาลงมา 

หรือไม่	 โดยเฉพาะใบละหลายๆ	 แสนบาทจากค่าเงิน

บาทที่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้	 ราคาน่าจะปรับลดลงไป

อย่างน้อย	30,0000-50,000	บาท

	 จริงๆ	 แล้วผมคิดว่า	 ถ้ารัฐบาลจะฉวยโอกาส 

ที่ เงินบาทก�าลังแข็งค ่ากระตุ ้นและส ่งเสริมให  ้

หน่วยงานรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และบริษัทเอกชน	 เร่งน�า

เข้าเครื่องจักรใหม่	 ที่ลดการใช้พลังงานและหรือ 

ลดการปล่อยมลภาวะโดยให้ลดหย่อนภาษีได้	2	เท่า 

ของราคาเครื่องจักรและขึ้นอากรขาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย	

เพื่อเอาไปโปะส่วนที่จะลดหย่อนภาษีน�าเข้าเครื่องจักร 

ก็น่าจะดีนะครับ	จะได้ช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาท

อีกทางหนี่ง

	 ส่วนโทษของการแข็งค่าของเงินบาท	คือ	ราคาสินค้า

ของไทยจะดูแพงขึ้น ในสายตาของผู ้น� า เข ้ า 	 และ 

นักท ่องเ ท่ียวต ่างชาติ ท่ีจะเดินทางเข ้ามาเ ท่ียวใน

ประเทศไทยอาจจะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น 

ค่าห้องพัก	 ถ้าโรงแรมนั้นๆ	 เสนอราคาเป็นเงินบาท 

หรือค่าใช ้บริการต่างๆ	 ดังนั้นในภาคเอกชนจะต้อง

พยายามพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต	 ให้มีต ้นทุน 

ลดลง	 โดยคุณภาพของสินค้าและบริการไม ่ด ้อยลง 

เพื่อให้สินค้าและบริการ	 แข่งขันกับประเทศคู ่แข่งได้ 

ยิ่งถ้าสามารถพัฒนาและสร้างความแตกต่างของสินค้า

และบริการให้เหนือกว่าคู ่แข่งด้วยก็จะสามารถต้าน

กระแสบาทแข็งได้เป็นอย่างดี	ในระยะยาว	รัฐบาลควรจะ

พยายามเปิดตลาดใหม่ในประเทศใหม่ๆ	 ท่ีสินค้าไทย 

ไม่เคยเจาะตลาดเหล่านั้นมาก่อน	 ส่วนทางภาคเอกชน 

ควรจะมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสนอง

ตอบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า	ซึ่งจะท�าให้แข่งขัน

ได้แม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม  



	 จะลงทุนอะไรดท่ีีไม่เสีย่งแต่ได้ผลตอบแทน

สูง	หรือสถานการณ์รอบตัวไม่แน่นอนแบบนี	้

กอดเงินไว้กับตัวเฉยๆ	จะดีกว่าไหม	!?!

	 ค�าถามเหล่านี้ 	 ผม	และเพื่อนๆ	พี่น ้อง 

ที่ท�างานในแวดวงการลงทุน	มักได้ยินอยู่เป็น

ประจ�า	และมีอยู่ค�าตอบหนึ่งที่ผมชอบกล่าวย�้า

ให้ผู้ที่ถามมาเสมอ	ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง 

แต่การไม่ลงทุนเลย	ก็เสี่ยงเช่นกัน	

	 เวลาลงทนุ	เรามคีวามเสีย่งจากสถานการณ์

แวดล้อมที่ไม่แน่นอนเข้ามากระทบกับสิ่งท่ี

ลงทนุไปนัน่เป็นเรือ่งธรรมดา	แต่ถ้าเราไม่ลงทนุ

เลย	ก็มีความเส่ียงที่เงินจ�านวนเท่าเดิมของเรา	

จะมีค่าลดลงในอนาคตจากเงินเฟ้อทุกๆ	ปี

เพราะว่าค่าครองชีพแพงขึ้นทุกวัน	

	 สิ่งส�าคัญ	คือ	เราต้องรู้จักตัวเอง	วางแผน 

ตั้งเป้าหมาย	กล้าที่จะเริ่มต้น	ไม่ว่าเวลานี้	เรา

จะอยู่ในวัยไหนก็ตาม	

	 การลงทุน	ไม่ใช่เรื่องของคนในช่วงวัยใด 

วัยหนึ่ง	คนทุกวัยสามารถท�าได้	หากเริ่มต้นเร็ว	

โอกาสที่การลงทุนจะน�าเราไปสู่เป้าหมายที่เรา 

ตั้งใจไว้ก็มีมากขึ้น	หากเริ่มต้นช้า	ก็ยังดีกว่า 

ไม่เริ่มต้นเลย	

	 ส�าหรับใครที่ยังไม่เคยเริ่มลงทุน	 เพราะ 

คิดว่าเป็นเรื่องยาก	ก็ต้องบอกว่า	การลงทุน 

ไม่ใช่เรื่องยากเลยส่วนใครท่ีเคยมีประสบการณ์

ไม่ดีกับการลงทุนมาก่อนนั้น	อย่ากลัวกับการ 

เริ่มต้นใหม่		

	 จะว่าไปแล้วการลงทุนไม่ต่างจากการปลูก 

ต้นไม้ในช่วงเวลาท่ีเราปลูกต้นไม้	เรามโีอกาสเจอ 

กับสภาพแวดล้อม	ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

รวมไปถึงภยัธรรมชาติก็ได้แต่ทุกครัง้ไม่ว่าจะเผชิญ

กับสถานการณ์รูปแบบไหน	ก็ไม่ได้หมายความ

ว่าถึงขั้นที่ต้องโค่นต้นไม้ทิ้ง	เราอาจลองปรับ

เปลี่ยนไปปลูกต้นไม้พันธุ์อื่นๆ	แทนไปก่อน

ลงทุนให้งอกเงย
เหมือนปลูกต้นไม้ให้เติบโต
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	 เพยีงแต่ว่า	ต้องรูจ้กัดแูล	ตดัแต่งก่ิงก้าน	ใส่ปุย๋	

รดน�้าพรวนดินให้ต้นไม้งอกงาม	แล้วเฝ้าดูการ

เจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเข้าใจในธรรมชาติ

ของมัน	เช่นเดียวกับการลงทุน	ที่ควรจะลงทุน

อย่างต่อเนื่อง	(Staying	Invested)	ด้วยความ

เข้าใจรอคอยเวลาให้เงินลงทุนของเรางอกเงย

เติบโต	ออกดอกออกผล	โดยไม่ถึงกับต้องเกาะ

ติดการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ลงทุนไปทุกวัน

	 ...เราอาจลองปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายพันธุ์	

แล้วรอเก็บเกี่ยวดอกผลที่ออกมาในแต่ละช่วง

เวลาที่ไล ่เลียงกันไปต้นไม้แต่ละประเภทก็

สามารถทนทานรบักบัสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่าง

กันไป	 เปรียบกับการลงทุน	ที่แต่ละคนควร

กระจายลงทนุในสนิทรพัย์ทีห่ลากหลาย	(Asset	

Allocation)	ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวเอง

ด้วยความเข้าใจสิง่ทีเ่ราลงทนุไปเป็นอย่างด	ีแล้ว

รอคอยเวลาให้เงินลงทุนของเราค่อยๆ	เติบโต

	 บางพันธุ์ก็ให้ผลผลิตที่รวดเร็ว	แบบถั่วงอก	

ขณะทีบ่างพันธุก์ใ็ห้ดอก	ออกผลทีส่ม�า่เสมอ	เช่น	

มะม่วง	หรือส้ม	ซึ่งต้องรอคอยระยะเวลาท่ี

เหมาะสม	เมือ่ถงึเวลาแล้ว	ต้นนัน้ๆ	กจ็ะผลดิอก

ออกผลให้เก็บกินได้ทุกปี	

	 หรอืถ้าอยากได้ต้นไม้ทีส่ร้างมลูค่าในอนาคต	

อาจปลูกต้นสักแม้ว่าระหว่างทางยังไม่ได้ผล

ตอบแทนอะไรกลับมาเลย	แต่เมื่อเวลาผ่านไป

ต้นสักจ�านวนมากที่ปลูกไว้ก็จะกลายเป็นป่าสัก

สร้างผลตอบแทนให้เราได้มหาศาล

	 ในการเลอืกพนัธุไ์ม้ทีห่ลากหลายมาปลกูของ

แต่ละคนนั้น	อาจไม่เหมือนกัน	เพราะทุกคน 

มีความต้องการลงทุนเพ่ือเป้าหมายในชีวิต 

ที่แตกต่างกันไปหรือมีข้อจ�ากัดด้านเวลาไม่

เหมอืนกันซึง่ถ้าเป็นคนทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งต้นไม้อยู่

แล้ว	ย่อมเลือกปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ	ผสมผสาน

กันในสัดส ่วนที่ เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพ

แวดล้อมที่มีอยู่ได้เอง	เช่นเดียวกับคนที่รู ้จัก	

เข้าใจและเชี่ยวชาญกับการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ	เอง	ก็สามารถผสมผสานการลงทุนเอง	

แบ่งเงินที่มีอยู่	ไปลงทุนในหุ้น	พันธบัตรรัฐบาล	

หุ ้นกู้	หรือสินทรัพย์ทางเลือก	 เช่น	ทองค�า	

อสังหาริมทรัพย์	ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

	 ส่วนใครที่ไม่เชี่ยวชาญ	ไม่มีเวลา	ไม่มีข้อมูล	

ก็ไม่ต้องกังวลใจ	เพราะในโลกของการลงทุนมี

เครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญผสมผสานการลงทุนให้

เราได้	ลองติดต่อสอบถามเพื่อขอค�าแนะน�า 

จากสถาบันการเงินต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร	

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ทีม่กีองทนุรวม

ไว้ให้เลอืกมากมาย	โดยผูบ้รหิารทีเ่ป็นมอือาชีพ	

จะน�าเงินของผู ้ลงทุนไปกระจายลงทุนใน

สินทรัพย์หลากหลายประเภท	ด้วยสัดส่วนที่

ระบุไว้ให้ผูล้งทนุทราบชดัเจนจงึสามารถใช้ช่อง

ทางนี้ได้เช่นกัน

 “ขอให้ทุกท่าน มีความสุข และส�าเร็จใน 

การลงทุนครับ” 



  เปิดหัวมาด้วยค�าถามนี้	 หลายท่านอาจเริ่ม
สงสัยว่าเราจะอยู่กันถึงศตวรรษกันเลยหรืออย่างไร	
ที่จริงแล้วเรื่องความอายุยืน	หรือ	Longevity	เป็น
เรื่องที่ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและนักวิชาการทั่วโลก
ให้ความสนใจอย่างมากในปัจจบัุน	เพราะเป็นประเดน็
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง	อาทิ	ในหนังสือ	The 100-
Year Life : Living and Working in an Age of 
Longevity ของ	Professor	Lynda	Gratton	และ	
Professor	Andrew	Scott	ก็ได้เรียบเรียงประเด็น	
มีการวิจัย	 ศึกษาและเขียนถึงเรื่องดังกล่าวไว้อย่าง
น่าสนใจในหลากหลายมิติ	 เป็นหนังสืออีกเล่ม 
ที่อยากแนะน�าให้หามาลองอ่านกันดู	

Ph
ot

o	
:	w

w
w
.fr

ee
pi
k.
co

m

MANAGEMENT &
INVESTMENT

ดร. กนก กาญจนภู (เคน Shi 62) 
ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน  และผู้อ� นวยการหลักสูตร
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ชวนคิด…
กับโลกทีผู่้คน
มีชีวิตยืนยาว

บทความตอนน้ีอยากมาชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า “ถ้าอนาคต 
คนอายุยืนถงึ 100 ปี เป็นเร่ืองปกตวิิถกีารใช้ชีวติของผู้คน
จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร?”



	 	 บทความในตอนนี้	 ผมอยากเปิดประเด็นชวน
คิดแบบกว้างๆ	 ว่าในโลกที่มีแต่คนอายุยืน	 ชีวิตจะ
เปลี่ยนแปลงไปในมิติใด	อย่างไรกันบ้าง
	 	 ในส่วนแรกที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องพื้นฐาน 
ที่สุด	 นั่นคือ	 เร่ืองของปากท้อง	 ซี่งประกอบด้วย 
การเปลี่ยนแปลงในมิติด้านการเงินและการบริหาร
การเงินในอนาคตจะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การวางแผน
รายได้เพื่อการออมและลงทุนเพื่อรอวันเกษียณ
เท่าน้ัน	 แต่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้
จากหลากหลายทิศทาง	 เพื่อตอบรับกับความเสี่ยง
ในชีวิตที่สูงขึ้น	 ซึ่งจะไปสอดคล้องกับความท้าทาย
ทางการงาน	ที่ในอดีต	ความช�านาญในเรื่องเพียงไม่
กี่เรื่อง	 หรือการมุ ่งเป้าประกอบอาชีพเดียว	 ก็
สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ท้ังชีวิต 
แต่ในปัจจุบัน	หลากหลายธุรกิจ	หลากหลายอาชีพ	
กถ็กู	disrupt	ด้วยการเปลีย่นแปลงในมติอิืน่	ๆ 	อาท	ิ
เศรษฐกิจ	สังคม	และพฤติกรรมผู้บริโภค	จนกลาย
เป็นเร่ืองปกติไปแล้ว	 ยังไม่ถึงขั้นต้องถกเถียงเร่ือง
การถูกแย่งงานโดยปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial 
Intelligence:	 AI)	 หรือเครื่องจักรกลหุ ่นยนต ์
ทั้งหลาย	 ดังน้ันการมีชีวิตที่ยาวขึ้นในยุคแห่งการ

เปลี่ยนแปลงนั้น	 ความสามารถในการเรียนรู้เข้าใจ
วิถีและบริบทใหม่	 ๆ	 เพื่อปรับตัว	 การสร้างอาชีพ 
และความช�านาญใหม่	 ๆ	 ตลอดจนความสามารถ 
ในการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์	 จะกลายเป็นทักษะ 
ที่มีความส�าคัญอันดับต้น	ๆ
	 	 ส�าหรับมิติของสุขภาพ	 Longevity	 ยังท�าให้
ผู้คนเริ่มปรับเปลี่ยน	Lifestyle		ในหลากหลายด้าน	
อาทิ	 จากเดิมท่ีต้องรอป่วยแล้วเข้าไปรักษาโรคภัย 
ไข้เจ็บต่าง	 ๆ	 ก็เปลี่ยนแนวคิดเป็นการปรับสมดุล 
ของการใช้ชีวิต	 เพื่อดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวม	
(Holistic	Approach)	ผู้คนจะเริ่มใส่ใจกับการดูแล
สุขภาพในมิติต่าง	ๆ	 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย	อาทิ	
การพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ	การกนิอย่างถกูหลกั	และการ
ออกก�าลังอย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี้	ความท้าทาย
เรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นประเด็นที่ผู้คน
เริ่มให้ความสนใจลดลงในอนาคต	 เพราะประเด็น 
ดังกล่าวแทบจะกลายเป็นบริบทปกติที่ทุกประเทศ
ต้องเผชิญ	 ซึ่งพัฒนาการในการตอบสนองต่อความ
ท้าทายดังกล่าว	 ตลอดจนการสร้างสังคมและ 
สภาพแวดล้อมส�าหรับผู ้สูงอายุนั้น	 มีแนวโน้ม 
ในทางที่ดีขึ้นเรื่อย	ๆ	
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้คนจะเริ่มตั้งโจทย์ใหม่ในการ
แสวงหาความเยาว์วยั	ทัง้ในด้านรปูลกัษณ์	ผวิพรรณ	
ความคิด	 บุคลิกภาพ	 อย่างปราศจากจุดสิ้นสุด 
ดงัน้ัน	กระแสด้านเวชศาสตร์ชะลอวยั	(Anti-aging)	
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว	 ตลอดจนกิจกรรม
เสรมิสร้างสขุภาวะทางจิตใจ	จะเป็นกระแสนยิมใหม่
ที่พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว	
	 	 นอกเหนือจากสุขภาพกายแล้ว	 สุขภาวะ 
ทางจิตใจจะเป็นอีกความท้าทายที่มาพร้อมอาย ุ
ที่ยืนยาวขึ้น	 แม้ว ่าเวลาชีวิตที่มากขึ้นส�าหรับ 
หลายคนจะเป็นโอกาสในการแสวงหาความสุขใจ	
ตลอดจนเปิดประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ได้มากข้ึน 
และยาวนานขึ้น	 แต่ส�าหรับอีกหลายคน	 เวลาชีวิต 
ทีเ่พ่ิมขึน้กลบัเป็นสาเหตใุห้ต้องเผชญิสภาวะแวดล้อม
ทางการแข่งขันและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ	 ท�าให้เกิด
ภาวะ	Burnout	และความเครียดสะสม	ตลอดจน
การขาดแรงจูงใจและเป้าหมายที่ชัดเจน	 บางคน 
อาจจะรู้สกึถงึความเหงาและเดียวดายในการใช้ชีวติ	
จงึเป็นสาเหตุให้หลายประเทศหนัมาให้ความส�าคญั
กับเร่ืองสุขภาวะทางจิตใจทั้งในระดับบุคคลและ
องค์กร	 ซึ่งแนวคิด	 Work-Life	 Balance	 แบบ 
เดิม	 ๆ	 ที่ต้องแบ่งเวลาหรือเลือกระหว่างการงาน 
กับชีวิตส ่วนตัวนั้น	 ไม ่ใช ่ทางออกที่จะมาคิด 
แบบแยกส่วนกัน	 ดังนั้นภายใต้กระแสใหม่	 จึงเกิด
แนวคิด	Work-Life	 Integration	 ที่มามองว่าท�า
อย่างไร	 จึงท�าให้ผู ้คนสามารถท�างานได้อย่างมี
ผลิตผล	 พร้อมกันไปกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็น
ตนเองและมีความสุขได้	 ซึ่งจะสังเกตได้จากการ 

ที่องค์กรช้ันน�าหลายแห่งเริ่มให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนา	Well-Being	 ส�าหรับพนักงาน	 มีการ 
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้เหมาะสม	 มีการจัดพื้นที ่
ส่วนตัวส�าหรับประสิทธิภาพในการคิดงาน	 แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมในการท�างาน
ร่วมกัน	 พบปะพูดคุยกันในบรรยากาศท่ีสบาย	 ๆ	
ตลอดจนมีการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายใน
องค์กร	เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะทางจติใจทีด่	ีพฒันา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในองค์กรทั้งใน 
ฝ่ายเดียวกันและระหว่างฝ่ายงาน	 รวมถึงกิจกรรม
ผ่อนคลายต่าง	 ๆ	 เพื่อฝึกและบริหารสติ	 (Mind 
fulness)	เพื่อให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของพนักงาน
ในยุคปัจจุบันและบรรเทาความเครียด	 ตลอดจน 
เริ่มให้ความส�าคัญกับเรื่อง	 Burnout	 และก�าหนด
กลยุทธ ์เ พ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
อย่างจริงจัง
	 	 นอกจากเรื่องการงาน	 การเงิน	 และสุขภาพ 
อีกมิติหนี่งที่ส�าคัญซึ่งผู ้คนมักจะลืมนึกถึง	 ได้แก ่
มิติด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 ในอดีตนั้น	
ผู ้คนมักจะสนิทสนมกันแต ่ในกลุ ่มครอบครัว 
เพื่อนสนิท	 หรือคนในวัยท่ีใกล้เคียงกัน	 แต่การท่ี 
คนเรามอีายยุนืย่อมท�าให้ต้องพบปะผูค้นหลากหลาย
พื้นฐาน	 หลากหลายอาชีพ	 และต้องสร้างความ
สมัพนัธ์กบัผูค้นในวงทีห่่างไกลกนัมากขึน้	นอกจาก
นัน้จากเดมิทีพ่บเจอผูค้นต่างวยัอย่างมากกร็ุน่หลาน	
ซึง่ส่วนใหญ่กม็กัเป็นคนในครอบครวัหรอืเครอืญาติ	
แต่อายุท่ียืนยาวขึ้นท�าให้เราอาจจะต้องพบปะ 
พูดคุยกับคนรุ่นหลานหรือแม้กระทั่งรุ่นเหลนใน
สงัคมจนเป็นเรือ่งปกต	ิ	ในท�านองเดยีวกัน	คนรุน่ใหม่
ในอนาคต	 ก็มีแนวโน้มที่จะต้องพบปะและท�างาน
กบัผูค้นในวยัสงูอายมุากขึน้	การสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างกันภายใต้ยุคแห่งความแตกต่าง 
หลากหลาย	 จึงกลายเป็นอีกโจทย์ท่ีมีความท้าทาย
อย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจ 
ผู้อื่น	(Empathy)	จึงเป็นแนวคิดและทักษะที่ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	
 เปิดประเด็นชวนคิดไปพอสังเขปแล้ว เลย 
อยากฝากให้ลองตั้งค�าถามกันต่อว่า “ส�าหรับ 
ตัวท่านเอง ถ้ามีเวลาชีวิตท่ีมีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
20-30 ปี ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
กันบ้าง?” 
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วิธีบรรเทาอาการเจ็ตแล็ค
(Jet Lag) ท�าอย่างไร 

วันนี้ทิพย์มีเทคนิคในการปรับเวลาให้ร่างกาย
ชินกับเวลาของประเทศที่เราต้องเดินทางไปท�างานได้เร็วขึ้น

มาฝากเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ กันค่ะ 

	 นักกอล์ฟอาชีพต้องเดินทางไป
แข่งขันในหลายๆ	 ประเทศ	 หลายๆ	
ทวีป	 ดังน้ันการเตรียมร่างกายให้
พร ้อมก็ส�าคัญไม ่ยิ่ งหย ่อนไปกว ่า
การเตรียมทักษะเช่นกันค่ะ	 ยิ่งหาก
นักกีฬาเดินทางข้ามโซนเวลามากกว่า	
3	 โซนขึ้นไป	 (1	 โซนเวลา	 เท่ากับ 
1	 ชั่ วโมง)	 อาจมีอาการเจ็ตแล็ก	
(อาการเมาเวลา)	เกิดขึ้นได้
	 เราจะสังเกตได้ว่า	 มีอยู ่ปีหนึ่ง 
มิ เชล	 วี 	 ซึ่ งอาศัยอยู ่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่ได้เริ่มแข่ง	 LPGA	
รายการแรกที่ออสเตรเลีย	 เธอจึง 
เดินทางมาฝึกซ้อมในประเทศไทย 
เพือ่เตรยีมการแข่งขนั	HONDA	LPGA	
THAILAND	ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
ถึง	 2	 สัปดาห์เพ่ือให้ร่างกายปรับตัว 
กับเวลาได้ทันการแข่งขัน
	 นอกจากนี้ทิศทางการเดินทาง 
ไปยังประเทศนั้นๆ	ก็มีผลในการปรับ
ตัวของร่างกายเช่นกันค่ะ	การเดินทาง
ขึ้นเหนือหรือลงใต ้	 จะไม ่มีผลต่อ
ร่างกายเพราะประเทศนั้นๆ	ยังอยู่ใน
โซนเวลาเดียวกัน	 ส่วนผู ้ที่เดินทาง 
มุ ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกพบว่า 

จะมีอาการเ จ็ทแล็กมากกว ่ าผู ้ที ่
เดินทางไปทางทิศตะวันตก	 โดยผู้ที่
เดินทางไปทางทิศตะวันตกจะใช้เวลา
ในการปรับ ตัวน ้อยกว ่ า 	 30-50	
เปอร์เซ็นต์
	 ตามทฤษฏี	ถ้าเวลาของประเทศ
ทีเ่ราต้องการจะไปแตกต่างจากประเทศ
ที่เราอยู่ก่ีชั่วโมง	 ร่างกายจะต้องการ
เวลาในการปรับตัวเป็นจ�านวนกี่วัน
นั้นขึ้นอยู่กับว่า	จ�านวนชั่วโมงของทั้ง
สองประเทศแตกต่างกันเท่าไร	 เช่น	
ถ้าท้ังสองประเทศมีเวลาแตกต่างกัน
ทั้งหมด	 6	 ชั่วโมง	 ร่างกายจะต้องใช้
เวลาปรับตัวทั้งหมด	6	วัน	จึงจะไม่มี
อาการเมาเวลา	(Jet	Lag)	หลงเหลือ
อยู ่	 แต่ในทางปฏิบัติ	 เราอาจจะไม่
สามารถท่ีจะเผ่ือเวลาในการเดินทาง
ไปเนิ่นๆ	เพ่ือให้ร่างกายปรับตัวได้ทัน
กับภารกิจ	 เพราะจะมีค ่าใช ้จ ่าย 
เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในประเทศ 
ที่มีเวลาแตกต่างกันมาก
		 ทิพย์มีวิธีการเตรียมตัวเพื่อช่วย
บรรเทาอาการเจ็ตแล็กและท�าให้เรา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเวลาของ 
ที่หมายปลายทางให้ได้ดีขึ้นค่ะ
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หนังสืออ้างอิง : รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬาผสมผสาน (Multidisciplinary Sports Science)

	ทิพย์	สีอัมพรโรจน์ 

5.
อย่าดื่มแอลกอฮอล์

เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ 
ส่งผลให้ร่างกายมีน�้าน้อยกว่าปรกติ 

ในการเดินทาง บนเครื่องบิน
อากาศแห้ง ร่างกายของเรามีการ

สูญเสียน�้าอยู่แล้ว เราควร
ดื่มน�้าธรรมดาหรือน�้าผลไม้
เพ่ือให้ร่างกายไม่ขาดน�้าค่ะ 

  เมือ่เราทราบก�าหนดการล่วงหน้าก่อนการ
เดินทางแล้ว ลองน�าวิธีเตรียมตัวก่อนเดินทางไป
ใช้ดูนะคะ อาจจะช่วยบรรเทาและร่นระยะเวลา
อาการเจ็ตแล็คจากการเดินทางได้ค่ะ 

4.
ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน
อย่ารับประทานอาหาร
มากเกินไปและให้
รับประทานอาหาร

ท่ีย่อยง่าย 

3.
ออกก�าลังกายมากขึ้น

ช่วง 1 วันก่อนการเดินทาง 
เพ่ือให้ร่างกายหลับได้มาก

บนเครื่องบิน 

2.
เลือกการเดินทางให้ไปถึง

จุดหมายในเวลากลางคืน พบว่า 
การเดินทางไปยังประเทศท่ีหมาย
ในเวลากลางคืน จะช่วยให้เรา
ปรับตัวเข้ากับเวลาในประเทศ

ปลายทางได้เร็วขึ้นค่ะ 

1.
ปรับเวลาเข้านอนและ
ตื่นนอน ให้ใกล้เคียง
กับเวลาท่ีเราจะไปก่อน
อย่างน้อย 2-3 วัน 
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ความเป็นมาของไอศกรมี stickhouse  
และการได้มาซึ่ง franchise 
	 เกิดจากการที่ผมไปเที่ยวอิตาลีหลังจาก
เรียนจบปริญญาโท	MBA	 ที่	 Boston	 ปกติ 
ถ้าพดูถงึอติาล	ีเรากก็จ็ะนกึถงึ	พซิซ่า	สปาเกตตี้	
หรือถ้าเป็นไอศกรีม	 ก็จะเป็นแบบที่เรียกว่า 
เจลาโต	 คอืจะเป็นไอศกรมีทีม่ไีขมนัน้อย	 และ 
เจลาโตทีพ่บทัว่ไปในอิตาลกีจ็ะเป็นแบบ	 scoop 
แต่ได้ไปเจอร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในเมือง 
Florence	 ประเทศอิตาลี	 ที่ขายไอศกรีมแท่ง 
ดูท่ีตู้ไอศกรีมแล้วมันแปลก	 สวยครับ	 แล้วก็ 
มีสีสัน	 ตอนนั้นที่ไปทานเป็นรสถั่วพิตาชิโอ 
รู ้ สึกว่าไม่เคยกินรสชาติอะไรอร่อยแบบนี้ 
แล ้วยังมีอีกหลายรสชาติที่ชิมแล ้วอร ่อย 
เขาบอกว่าอนันีมั้นเป็น	homemade	มกีรรมวธิี
การผลิตที่พิถีพิถัน	 ใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ
ล้วน	 ซึ่งเป็น	 concept	 ของเขาเลย	 ไม่ใช ้
สีสังเคราะห์	และเป็น	gelato	แบบแท่ง	

	 ผมก็สนใจ	 เริ่มมาศึกษา	 ลอง	 search 
ใน	 internet	 ดูความเป็นมาของ	 brand	 หา	
brand	 identity	 แล้วก็เริ่มเขียน	 business	
plan	 ค�านวณต้นทุน	 และท�า	 financial 
projection	ตามที่เราเรียนมา	ว่าเป็นยังไง	
	 แต่พอกลบัเมืองไทยกพ็บั	project		ไปก่อน
เพราะได้งานประจ�าที	่Johnson	and	Johnson	
พอท�าไปซกัพกั	เข้าปีที	่2	ทาง	Country	Manager		
จะให้	Rotate	ไปท�า	one	year	assignment	
ในโซน	Asia	Pacific	แทนที่จะเป็น	America	
ตามที่ตกลงกันตอนแรก	 ผมก็เลยตัดสินใจ 
ลาออก	เพราะอยากมาท�าธรุกจิของเราเอง	และ
มาตาม	Passion	ในการเปิดร้านไอศกรีม	
	 คือตอนนั้นก�าลังจะอายุย่าง	30	เหมือนยัง
มไีฟ	อยากจะลองท�าธรุกจิ	ลองผดิลองถกู	กเ็ลย
นกึถึงร้านไอศกรมี	Stickhouse	ทีเ่ราประทบัใจ
ในรสชาติความอร่อยในคร้ังนั้น	 อยากจะให ้
คนไทยได้ลองทาน	เลยพยายามจะเปิดตลาดดู	

Stick house
เจลาโต้ชนิดแท่ง ที่ อิมพอร์ตจากอิตาลี  

	คุณภูมิ	เรืองสินภิญญา

 “เจลาโต้” เป็นไอศกรีมสัญชาติอิตาลี  ที่มีความแตกต่างจาก
ไอศกรมีทัว่ไป เพราะว่ามีไขมันต�า่ แต่ เจลาโต้ของ Stickhouse 
ยังแตกต่างและแปลกไปอีก เพราะเป็นไอศกรีมชนิดแท่ง ซึ่งผู้ที่
นำเข้า และเป็น franchise ของเจลาโต แบรนด์ “Stick 
house” ที่วางจำหน่ายในศูนย์การค้าต่างๆ ในเมืองไทยมาถึง 
6 ปี แล้ว คือ คุณภูมิ เรืองสินภิญญา ’shi 62 เกียรตินิยม
อันดับ 1 จากภาควิชาบัญชี คณะบัญชี จุฬาฯ ของเรานี่เอง
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ก็น�า	 business	 plan	 ที่เราเขียนไปน�าเสนอ
เจ้าของ	brand
	 ปรากฏว่าพอเรา	 deal	 แล้ว	 ทางน้ัน 
เขาสนใจ	 เพราะเขามีมาเปิดแล้วที่มาเลเซีย 
และสิงคโปร์	 แล้วเผอิญเขาบินมาเยี่ยมสาขา 
ที่แถบนี้พอดี	 ก็เลยบินต่อมาหาผมที่กรุงเทพ	
หลังจากที่ได้พูดคุยกัน	 ก็รู ้สึกว่าเขาจริงใจด	ี
click	 กันได้	 เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็น	 partner 
ที่ดี	 ก็เลยตัดสินใจลงทุนซื้อ	 Franchise	 มา 
หลังจาก	finalize	ด้าน	financial	term	ต่างๆ
กันได้
	 แต่ว่าการทีเ่ราจะน�าเข้ามาเปิดตลาด	กต้็อง
มี	location	เป็น	key	ส�าคัญ	ก็ส่ง	business	
plan	 ไปให้ทางห้างสรรพสินค้าด้วย	 ก็ส่งไปที่	
Siam	paragon	และ	Central	world	แล้วทาง	
Siam	 paragon	 ก็ตกลงครับ	 เราก็ได้พื้นที่ 
ใน	 Siam	 paragon	 เป็นร้านที่ใหญ่ประมาณ 
40	 ตารางเมตร	 หลังจากนั้นเราก็เป ิดตัว 
ท�า	grand	opening	
	 นับจากตอนนั้นถึงตอนนี้เราก็มีท้ังหมด 
5	สาขา	มีที่	 terminal	21	ชั้น	4	/	โครงการ 
ท่ามหาราชใกล้วัดพระแก้ว	 /	 Platinum, 

fashion	mall		ประตูน�้า	ชั้น	1	/	Icon	Siam	
ชัน้	G	zone	veranda	และสาขาทีก่�าลงัจะเปิด
ใหม่ปลายปี	ที่	I	am	China	town	ใกล้สถานี
วัดมังกร	 ซึ่งเราอยากให้ติดตาม	 เราจะมีผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่เป็น	 Scoop	 ซึ่งเป็น	 concept 
ที่ในเมืองไทยยังไม่มีเท่าไหร่	 ตอนนี้ลูกค้า 
ส่วนใหญ่เราเป็น	 Tourist	 แต่อย่างไรก็ตาม 
เราก็ไม่ท้ิงฐานลูกค้าประจ�าคนไทยประมาณ	
40%	 ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะขยายฐานงาน	
catering	ต่างๆ	 เช่น	 งานแต่งงาน	 ในรูปแบบ
แท่งมินิ	size	เล็ก	ในราคาที่ถูกลง

ไอศกรีมแท ่งโฮมเมดอร ่อยที่สุดใน
ประเทศไทย แต่ราคาสูงใช่ไหม
	 ถ้าคิดว่าเป็นไอศกรีมโฮมเมดที่มีการตรวจ
สอบรสชาติให้ได้มาตรฐานอยู่บ่อยๆ	 วัตถุดิบ
เป็นของน�าเข้า	 เป็นออร์แกนิค	 เป็นเฮลตี ้
ย่อมถือว่าไม่แพงเลย
	 กว่าจะมาเป็นแท่งได้	ต้องอาศัยนวัตกรรม
ของ	Franchise	ใส่ส่วนผสมของเรา	ตามสูตร
ของเค้า	 โดยไม่ใส่สีสังเคราะห์เม่ือเป็นแท่ง 
ออกมา	 ท�าเสร็จก็เอาไป	 Freeze	 ให้อยู่ตัว 

โดย	 1	 ชม.	 ท�าได้แค่	 48	 แท่งเท่านั้น	 จึงเป็น 
โฮมเมด

อร่อยทุกรสชาติ พร้อมสีสัน
	 •	 ไอศกรีมผลไม้	 เริ่มต้นที่	 89	 บาท	 เป็น 
ผลไม้สดธรรมดา	เช่น	แตงโม	กีวี่	สตอเบอรี่
	 •	ไอศกรมีไข่เคม็	ราคา	109	บาท	อร่อยมาก
ไม่คาว	เป็นของหวานพลาดไม่ได้เลย
	 •	 ไอศกรีมทุเรียน	 เหมือนทุเรียนละลาย 
ในปาก	 ขายดีมาก	 เราใช้ทุเรียนจริงท่ีไม่ได ้
แต่งกลิ่นสี	
	 •	 ไอศกรีมมาตรฐานอ่ืนๆ	 ซ็อกโกแลต	
กาแฟ	ถั่วพิสตาชีโอ	

จุดเด่นของ “Stick house” คืออะไร
	 คือความอร ่อย	 สี สันและรสชาติครับ 
ถ้าคดิถงึ	Stickhouse	อยากให้นกึถงึความสนกุ	
เป็น	 Art	 ไอศกรีม	 เพราะเราสามารถวาด 
ตกแต่ง	 เราสามารถเอาช็อกโกแลตมาแต่ง 
เพิ่มได้	 และมันก็อร่อยด้วยก็จะเน้นไปทางนั้น	
มีท็อปปิ้ง	 ที่เป็นสีๆ	 ให้เติมแต่ง	 เช่น	 เรนโบว ์
ก็ต้องน�าเข้ามา	 เพราะไม่ใช้สีสังเคราะห์	



แนะน�หนังสือดีมีคุณค่าบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 พระมหากษัตริย์

รัชกาลที่	 ๒	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ	 ทรงพระปรีชาสามารถเชี่ยวชาญ 

ในศาสตร์และศิลป์หลากหลาย	 ทรงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนชาวไทยให้ภูมิใจในความเจริญ

รุง่เรอืงของชาต	ิพระปรชีาสามารถและพระอจัฉรยิภาพแผ่ไพศาล

ไปในนานาประเทศ	 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ให้เป็นบุคคลส�าคัญ 

ของโลกที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	 

	 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	ด้านวรรณคดี	ทรงมี

พระอัจฉริยภาพในทางพระราชนิพนธ์วรรณคดีได้อย่างยอดเยี่ยม	ใน

รัชสมัยของพระองค์	วรรณคดีเจริญสูงสุดจนได้รับการยกย่องว่าเป็น

	 ยุคทองของวรรณคดีไทย	 ทรงเป็นกวีเอก	 ทรงรอบรู้และมีพระ

ปรีชาญาณในทางพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะและมีเนื้อหาสาระเป็น

ประโยชน์	แสดงให้เหน็คณุค่าและซาบซึง้ในอรรถรสของวรรณคดไีทย	

เกดิความภาคภูมใิจในความสามารถขององค์พระผู้ทรงพระราชนพินธ์	

จงึสมควรเผยแพร่ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวางและช่วยกนัธ�ารงรักษา

สมบัติอันมีค่าของชาติไว้ตลอดไป	 ผลงานพระราชนิพนธ์ชั้นเยี่ยม	

ได้แก่	บทละครใน	 เรื่อง	รามเกียรติ์	 อิเหนา	บทละครนอก	๕	 เรื่อง	

� พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	๒	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

MINDSET &
LIFESTYLE

แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ Shi 30
อนุกรรมการการเงินและบัญชี
มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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ได้แก่สังข์ทอง	 ไกรทอง	 ไชยเชษฐ์	 มณีพิชัย	 คาวี	 บทละครเรื่อง 

อณุรทุ	กาพย์เห่บทชมเครือ่งคาว-หวาน		บทพากย์โขน	ตอน	นาคบาศ	

นางลอย	 พรหมาสตร์	 เอราวัณ	 กลอนเสภา	 เรื่อง	 ขุนช้างขุนแผน 

ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม	 ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง	 ขุนแผน 

เข้าห้องนางแก้วกิริยา	 ขุนแผนพานางวันทองหนี	 นางวันทองหึง 

นางลาวทอง	 บทพระราชนิพนธ์เหล่าน้ีมีอายุยืนยาวมาเกือบเท่า 

กรุงรัตนโกสินทร์

	 ท่านที่ได้อ่านและเรียนรู้วรรณคดีเหล่าน้ีในวัยเด็ก	 และยังคง 

จ�าเรื่องราวเหล่านี้ได้เช่นเรื่องสังข์ทองเป็นเรื่องราวการผจญภัย 

ของพระสังข์	 ที่มีก�าเนิดซ่อนตัวในหอยสังข์	 จนพระมารดาต้อง 

ถกูขบัออกจากวงั		เมือ่พระมารดาทบุหอยสงัข์จนแตก	พระสงัข์เสยีใจ

และตัดพ้อมารดาอย่างน่าสงสารว่า …. สวมสอดกอดบาทพระมารดา	

ซบเกศาพลางทางร้องไห้	 แม่ต่อยสังข์แตกแหลกไป ร�่าไรเสียดาย 

ไม่วายคิด เหมือนแม่ฆ่าลูกให้ม้วยมร	 มารดรไม่รักแต่สักนิด	 พระแม่

ต่อยสงัข์ดงัชวิีต	จะชมชดิลกูนีซั้กกีว่นั	….	และเร่ืองราวตอนไปซ่อนตัว

เป็นเงาะให้นางรจนาเสีย่งทายหาคู	่ท�าให้เราได้ข้อคดิว่าจะเลือกคู่ครอง

อย่าไปดูแค่รูปลักษณ์ภายนอก	บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน	ที่เราจ�า

กันได้คือตอนนางวันทองลังเลจะไปอยู่กับขุนช้างหรือขุนแผนท�าให้

พระพันวษาโกรธ	ลงโทษประหารชีวติ	แล้วนางวนัทองสองใจจรงิหรือไม่		

ใครอยากรู้ต้องไปอ่านให้จบ	

	 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์	 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดพิมพ์หนังสือบทพระราชนิพนธ์	 ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้ากรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	๕	รอบ	โดยจัดพิมพ์

หนังสือบทพระราชนิพนธ์เป็น	๕	ชุดดังนี้	

	 ๑.	 บทละคร	เรื่อง	รามเกียรติ์	มี	๒	เล่ม	

	 ๒.	 บทละคร	เรื่อง	อิเหนา	มี	๓	เล่ม

	 ๓.	 บทละครนอก	๕	เรื่อง	ได้แก่	สังข์ทอง	ไกรทอง	 

	 	 ไชยเชษฐ์	มณีพิชัย	คาวี	มี	๑	เล่ม

	 ๔.	 บทละคร	เรื่อง	อุณรุท	มี	๑	เล่ม

	 ๕.	 เห่บทชมเครื่องคาวหวาน	บทพากย์รามเกียรติ์	 

	 	 และเสภาขุนช้างขุนแผน	มี	๑	เล่ม	

	 ส่ังซือ้หนงัสือเหล่านีไ้ด้โดยตรง	หรอืสามารถ
ให้การสนับสนุนโครงการหนังสือดีมีคุณค่าด้วย
การบริจาคผ่านมูลนิธิ	ร	๒	ได้ตั้งแต่	๑,๐๐๐	–	
๓,๐๐๐	 บาท	 เพื่อมูลนิธิฯ	 จะได้ส่งหนังสือ 
ไปยังโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ	 ท่านสามารถ
ระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะให้มูลนิธิฯ	 จัดส่ง
หนังสือได้ตามต้องการ	 ใบเสร็จรับเงินสามารถ
น�าไปลดหย่อนภาษีได้	
	 ผู้สนใจบรจิาคได้ที	่ส�านกังานมลูนธิริชักาลที่	
๒	ชั้น	๒	หอวชิราวุธานุสรณ์	ในบริเวณหอสมุด 
แห่งชาติ	 เทเวศร์	 โทร.	 ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, 
๐๒-๒๘๑-๗๔๓๕	 หรือ	 Inbox	 Facebook	
อุทยาน	 ร.๒	 โอนเงิน	 ได้ที่บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณชิย์เลขที	่๐๒๐	๒๘๑	๒๕๔๖ 

� รามเกียรติ์
� อิเหนา

� สังข์ทอง

� อุณรุท
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	 Experience	Thailand	2019	เป็นชื่อ

งานแฟร์ที่สถานกงสุลใหญ่ไทย	 ณ	 นคร

นิวยอร์ก	 โดยท่านกงสุลใหญ่	นิพนธ์	 เพ็ชร

พรประภาส	 พร ้อมด ้วยหน ่วยงานทีม

ประเทศไทยในนครนิวยอร์ก	 ชุมชนไทย 

ในนครนิวยอร์กร่วมกัน	 จัดขึ้น	 เมื่อวันที่	 8	

กันยายน	2019	ณ	Union	 Square	Park	

ใจกลางมหานครนิวยอร์ก	 ระหว่างเวลา	

11.00	น.	 –	 18.00	น.	 งาน	 Experience	

Thailand	 จัดครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี	 4	 เป็นงาน	

Free	to	public	ไม่เก็บค่าผ่านประตู

	 เริ่มงานเวลา	11.00	น.	 โดยกงสุลใหญ่

ไทย	ณ	 นครนิวยอร์ก	 คุณนิพนธ์	 เพ็ชรพร

ประภาสกล่าวเปิดงาน	

	 พิธีกรคู่ขวัญ	Mr.	Marc	Liu	และ	Ms.	

Kedsarin	 Hasenfus	 ด�าเนินรายการ 

ได้อย่างยอดเยี่ยม	 เพราะก่อนการแสดง

แต่ละชุด	จะเล่าถึงความหมายของการแสดง

และ	 วัฒนธรรมท้องถ่ินที่เก่ียวข้องให้ผู้ชม 

ได้รับรู้	 เข้าถึง	 เป็นการเผยแพร่ความเป็น

ไทยได้อย่างกระจ่าง

	 ค�าบรรยายมีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

	 ผมขับรถออกจากบ้านที่ เมืองเรดดิ้ง 

รัฐเพนซิลวาเนียมาตามเส้นทางสาย	 222 

ต่อด้วย	 Route	 78	 จนมาเข้าอุโมงค์	 Lin-

coln	Tunnel	เข้าสู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน

มหานครนิยอร์ก	 ขับรถผ่านอุโมงค์นี้ต้ังแต่

สมัยค่าผ่านทางแค่	4	–	5	เหรียญ	จนเดี๋ยว

นี้เก็บเงินสด	15	เหรียญแล้ว	ผมใช้	E-ZPass 

ขาเข้าเสีย	12.50	เหรียญ	ขาออกไม่เสีย

	 อุโมงค์	 Lincoln	 Tunnel	 มีความยาว	

1.5	ไมล์	หรือ	2.4	ก.ม.	รอดใต้แม่น�้า	Hud-

son	 River	 สร้างตั้งแต่ปี	 1934	 แล้วเสร็จ

เปิดใช้งานเป็นช่วงๆ	หลายปี	ต่อมา	ใช้เวลา

เดินทางถึงกลางเกาะแมนฮัตตันรวม	 3	

ช.ม.ครึ่ง	 เสียเวลารถติดตอนปากทางเข้า

อุโมงค์นานพอสมควร	 แต่ผมไม่ได้ขับรถไป

ที่งานที่บริเวณสวน	Union	Square	Park	

เพราะรู้ดีว่าแถวน้ันไม่มีที่จอดรถ	 จึงน�ารถ

มาที่พักโรงแรม	Manhattan	Club	ท่ีจอง

ไว้ส�าหรับคืนนี้	 ให้เจ้าหน้าที่โรงแรมพารถ 

ไปจอดที่	 Valet	 Parking	 หน่ึงคืน	 เสียค่า

จอดรถ	35	เหรียญ	ทิปไปอีก	2	เหรียญ	แล้ว

นั่งแท็กซ่ีไปงาน	 มิเตอร์ขึ้น	 15	 เหรียญ 

ทิปอีก	 3	 เหรียญสะดวกสบายกว่ากันมาก	

ขับรถเข้ามาในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก 

คือเอารถเข้ามาจอดที่	Valet	Parking	แล้ว

เดินทางในเมืองด้วยแท็กซ่ี	น่ีคือสูตรส�าเร็จ

	 งาน	 Experience	 Thailand	 2019 

จัดที่บริเวณสวน	 Union	 Square	 Park 

ตัดกันถนน	 17	 St	 ขวางตลอดความกว้าง

ของสวนด้านน้ี	 หลังพิธีเปิดงานการแสดง 

บนเวทเีริม่ต้นมาเป็นชุดๆ	พธิกีรคูข่วญัเล่าถึง

ความเป็นมาของศิลปะการแสดงแต่ละชุด	

เน้นให้ผู ้ชมได้รับรู ้วัฒนธรรมไทยได้อย่าง

ซาบซึ้ง	 ผู้ชมต่างจับจองเก้าอี้หน้าเวทีหมด

ทุกที่	และยืนชมอีกจ�านวนมาก	ยิ่งสายหลัง

เทีย่ง	คนยิง่แน่น	ตอนบ่าย	2	โมง	-	บ่าย	3	โมง	

คนแน่นขนาดเดินเบียดเสียดกัน

	 ผู้เข้าชมงานชาวนิวยอร์กเกอร์มีท้ังคน

เอเซีย	คนฮิสแพนนิก	(คนเช้ือสายสเปนนิส)	

คนฝรั่งและคนไทย	รวมแล้วเรือนหมื่น	สร้าง

ความปลาบปล้ืมให้คณะผู ้จัดงานยิ่งนัก 

มีร ้านอาหารไทยช่ือดังของนิวยอร์กมา 

เปิดร้านในงานนี้รวม	 14	 เจ้า	 ตั้งเป็นซุ้ม 

เรียงรายต่อเนื่องหลังคาติดกัน	 ขายดิบ 

ขายดีกันทุกเจ้า	โดยเฉพาะร้าน	Pad	Thai	

คิวรอซ้ือยาวต่อเน่ืองขวางข้ามฟากงาน 

Experience Thailand 2019 
กระหึ่มกลางมหานครนิวยอร์ก อเมริกา 
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มร้ีานของวัด	Vajiradhammapadip	Temple	

จาก	Long	Island	อยู่ด้วย	วัดนี้ท�าอาหาร

อร่อย	 เมื่อเดือนท่ีแล้วจัดงาน	 Thai	 Fair 

ขายอาหารท�าเงินเข้าวัดได้ก้อนใหญ่

	 ผมเลือกกินก๋วยเตี๋ยวน�้าหมูตุ๋นของร้าน	

Arunee	 Thai	 ที่คนคอยซื้อน้อยหน่อย 

ไม่ต้องรอคิวนาน	ชามละ	7	เหรียญ	อร่อย

ใช้ได้	ร้าน	Rolled	Ice	Cream	น้องสองคน

ทอดไอศกรีมสดๆ	 ขายถ้วยละ	 5	 เหรียญ	

เป็นอีกร้านที่คนรอคิวกันจนข้ามไปอีกฝั ่ง	

ไอศกรีมคอืของวิเศษในหน้าร้อน	ผมได้ลองชิม	

Rolled	Ice	Cream	ครั้งแรกเม่ือสองปีก่อน

ที่ร้านแถว	NYU	เป็น	Franchise	ของญี่ปุ่น	

อร่อย	 ติดอกติดใจจนถึงเดี๋ยวนี้	 Rolled 

Ice	 Cream	 ก�าลังเป็นท่ีนิยมในอเมริกา 

ที่	 Reading	 ก็มีมาเปิดหนึ่งเจ้า	 ขายดีมาก	

อีกร ้านที่ขายดีอย ่างเหลือเ ช่ือคือร ้าน 

New	Siam	Trading	 INC	ขายสินค้าพวก

ขนมหวานน�าเข้าจากเมอืงไทย	ขนมบางอย่าง

ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ตอนบ่ายเคียงข้างกัน

คือร้าน	Vasinee	Food	ขายอาหารน�าเข้า

จากเมืองไทย	ขายดีพอกัน

	 ซุ ้ มของททท. 	 การท ่อง เที่ ยวแห ่ ง

ประเทศไทยสาขานิวยอร์กคนให้ความสนใจ

กันมาก	 โดยเฉพาะสาวสวยต่างมาถ่ายรูป

กางร่มไทยมีพระพุทธรูปสุโขทัยเป็นฉาก

หลังต่อคิวรอกันแน่นเชียว	ด้านข้างเป็นซุ้ม

ของ	Thai	Trade	Center	ปิดท้ายด้วยซุ้ม

ของสถานกงสุลใหญ่ไทย	 ณ	 นครนิวยอร์ก	

ด้านหน้างานทางฝั่งน้ี	ด้านตรงข้ามเวทีจะมี

ยักษ์ยืนเฝ้าอยู่	2	ตน	ตนหนึ่งสีเขียว	อีกตน

สีม่วง	เป็นสัญลักษณ์หน้างาน	ผู้คน	สาวสวย	

เด็กเล็ก	ต่างเข้าคิวถ่ายรูปกับยักษ์ท้ังสองตน	

กลางลานงานมีช้างน้อยอยู่	2	ตัว	เด็กๆ	มา

ถ่ายรูปกับช้างน้อยเช่นเดียวกัน	 เดินจาก 

ช้างน้อยตรงไปด้านข้างเวทีจะเจอร้าน	

Madison	 Healing	 Arts	 มีคนมาช่ืนชม 

มากเหมือนกันด ้ วย มีหมอนวดฝ ี มือด ี

อยู ่ที่นี่ 	 ตอนบ่ายส่ีโมงกว่า	 ร ้านน้ีสาธิต 

การออกก�าลังกายแบบโยคะ	 ติดกันเป็น 

ร้าน	 Fragrance	 Shop	 NY	 ขายน�้าหอม 

กลิ่นไทยๆ	เรียงติดกัน

ต่อมาคือร้านนวด	5th	Ave	Thai	Spa	มีคน

เข้าคิวรอนวดหลัง	 นวดไหล่	 ไม่ขาดสาย 

ส่วนร้านถ่ายรูปแบบโบราณก็มีสาวๆ	 มา 

เข้าคิวถ่ายรูปแน่นขนัด	 น่าแปลกใจที่ร้าน

ถ่ายรูปแบบโบราณยังเป็นที่นิยมในนิวยอร์ก

และตามงานแฟร์ในอเมริกา	Thai	Culture	

performance	 and	 art	 by	 the	 com-

munity’s	 music	 and	 dance	 troop 

and	New	York	Thai	Artists	มี	Chef	ไทย 

3	คนข้ึนเวทสีาธติการท�าอาหารไทย	เริม่จาก	

Chef	Yim	จากร้าน	Som	Tum	Der	ที่อยู่

ทาง	 Low	 East	 Side	 มาสาธิตการท�า 

ข้าวซอย	เพราะ	Chef	Yim	เป็นชาวเชยีงราย	

ถนัดท�าอาหารเหนือ	 ต่อไปเป็นการสาธิต

ของ	Chef	Boonchert	จากร้าน	Nora	Thai	

แห่ง	Williamsburg	และ	Chef	Bao	Bao	

แห่งร้าน	Baoburg	ที	่Greenpoint	การสาธติ

การท�าอาหารไทยน้ีนับว่าเป็นโชว์ที่เก๋ไก๋	

แปลกตาคนสนใจมาก	ตอนบ่ายโมง	45	นาที	

มีการสาธิตมวยไทยจากค่าย	 Chok	 Sabai	

GYM	ในนวิยอร์ก	โดย	Kru	Natalie	“Peaceful	

Warrior”	Fuz,	Coach	and	Owner	ของ

ค่ายยิม	ค่ายมวยไทยมีหลายค่ายในนิวยอร์ก	

ได้รับความนิยมมาก	 เสียงปี ่กลองดังเชิด 

เข้ามา	 แล้วขบวนกลองยาวก็ร�าแหวกผู้คน

เข้ามากลางหน้าเวท	ีให้บรรยากาศสนกุสนาน 

ของงานรืน่เรงิแบบไทยโดยแท้จริง	การแสดง

โชว์บนเวทปิีดท้ายด้วย	“เซิง้กะโปง”	เสยีงป่ี	

กลองบรรเลงในท่วงท�านองเซิ้งสนุกสนาน 

ผู ้แสดงทั้งชายหญิงต่างเซิ้งในท่างดงาม 

สุดฝีมือนักแสดงชายโดดลงเวทีมาโค้งผู้ชม

สุภาพสตรีฝรั่งขึ้นไปเซ้ิงบนเวที	 บรรยากาศ

ม่วนช่ืนยิ่งนัก

	 ปิดท้ายรายการบนเวทีด้วยการโชว์วง 

ป่ีพาทย์ของหนนู้อยลกูหลานไทยในนวิยอร์ก	

ฝึกฝนมาจากโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย 

วนัอาทติย์ที	่Vajiradhammapadip	Temple	

ลองไอร์แลนด์	 รวมทั้งการแสดงศิลปะการ 

ร่ายร�าของเหล่าหนนู้อยล้วนแต่ฝึกฝนมาจาก

โรงพทุธศาสนาวัดไทย	วนัอาทติย์แห่งนีท้ัง้นัน้	

ทั้งหมดน้ี	 คือการประสานความร่วมมือ

ระหว่างเจ้าภาพสถานกงสุลไทย	ณ	 นคร

นิวยอร์กโดยคุณนิพนธ์	 เพ็ชรพรประภาส	

กงสลุใหญ่	ณ	นครนวิยอร์ก	กบั	the	Tourism	

Authority	of	Thailand	NA,	Thai	Trade	

Center	USA	Office,	Board	of	Investment	

(	BOI	),	Bank	of	Thailand,	Bangkok	Bank	

และชุมชนไทยแห่งนิวยอร์ก	 ที่น่ี	 ใจกลาง 

นครนิวยอร์กอเมริกา	 ห่างไกลจากเมืองไทย 

คนละซีกโลก	 ถ้ารู้จักนิวยอร์กดีจะรู้ว่าไม่ใช่

เรื่องง่ายที่ประเทศไหนจะมาจัดงานกลาง

มหานครแห่งนีไ้ด้	

 คนไทยกลุ ่ มนี้ ร ่ วม ใจกันประกาศ

เกียรติภูมิประเทศไทยต่อชาวนิวยอร์กเกอร์

ให้ดังกระหึ่มกึกก้องด้วยงาน Experience 

Thailand 2019 
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	 ปีมหามงคล	 พ.ศ.	 2562	 มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่	10	ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ส�าคัญยิ่ง	ครั้งนี้เป็นครั้งที่	
12	นบัแต่มกีารสถาปนากรงุรตันโกสินทร์มา	237	ปี	พวกเรา
พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการแต่งกายด้วย 
เสื้อสีเหลือง	 บ้านเมืองช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเต็มไปด้วย
ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองประดับทั่วไทย 
	 มีดอกไม้อยู่พันธุ์หน่ึงซ่ึงมีสีเหลืองที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง 
คือ	ดอกรวงผึ้ง	ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจ�าพระองค์ของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	เนือ่งด้วยดอกมสีเีหลอืงซึง่เป็นสปีระจ�า
วันพระราชสมภพ	 และออกดอกช่วงเดือนพระราชสมภพด้วย 
	 โดยทั่วไปจะเรียกต้นไม้ชนิดน้ีว่า	 “ต้นรวงผ้ึง”	 แต่ถ้าหาก
ได้ยินคนเรียก	ต้นน�้าผึ้ง	ต้นสายน�้าผึ้ง	หรือดอกน�้าผึ้ง	ก็ไม่ต้อง
สงสัยไป	 เพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นในภาค
กลางและภาคเหนอื		ส�าหรบัชาวอสีานในแถบจงัหวดันครพนม	
และสกลนครเรียกว่า	 กะสินหรือกาสิน	 ต้นรวงผึ้ง	 มีชื่อสามัญ
ภาษาอังกฤษว่า	Yellow	Star	
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“เหลืองรวงผึ้ง”  
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	 ต้นรวงผึ้งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่	 ความสูงประมาณ	 5	 เมตร			
ประเภทเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่ง	 ปลูกเลี้ยงง่าย	 ทนแล้ง	 เป็นพันธุ์ไม้ 
ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม	 ไม่ต้องการการดูแลมาก	 ใบไม่ค่อยร่วง	 ชอบขึ้น 
ในทีแ่ล้ง	ไม่มนี�า้ท่วมขงัจงึจะมดีอกสเีหลอืงดกเตม็ต้น	แต่หากได้น�า้มากหรอืขึน้
บนที่ชุ่มน�้าจะมีดอกประปราย
	 ดอกมีสีเหลืองเข้ม	 มีกลิ่นหอมตลอดท้ังวัน	 มีช่อดอกที่เกิดตามซอกใบ 
เป็นช่อสั้น	 โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน	ปลายแยกออกเป็น	 5	แฉกคล้ายรูปดาว
ไม่มีกลีบดอก	 มีเกสรตัวผู้จ�านวนมาก	 ซึ่งส่วนท่ีมองเห็นเป็นสีเหลืองเหมือน 
ดอกนั้นคือเกสรตัวผู้ท่ีรวมกันเป็นกระจุก	 ดอกรวงผึ้งจะออกดอกในฤดูฝน 
เบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 ผลิดอกได้นาน	 7-10	 วัน	 เมื่อดอก 
สีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอร่ามตาและส่งกล่ินหอมอ่อนๆ	 ช่ืนใจ
ตลอดทั้งวัน	
	 ล�าต้นแตกก่ิงต�่า	 ก่ิงค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมน	 ใบเดี่ยวเรียงสลับรูป
แผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน	ผิวใบด้านบนสีเขียว	ด้านล่างสีน�้าตาลอมนวล		
	 ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีขนาดเล็ก	 เส้นผ่านศูนย์กลาง	 1	 เซนติเมตร 
เป็นทรงกลม	ผลแห้ง	และมขีน	ต้นรวงผึง้สามารถขยายพนัธุไ์ด้ทัง้การเพาะเมล็ด	
ตอนกิ่ง	และปักช�ากิ่ง		
	 ต้นรวงผึ้งถือเป็นไม้มงคล	 เหมาะจะน�ามาปลูกประดับสวนภายในบ้านและ
ตามสถานทีต่่างๆ	จะช่วยเสรมิความเป็นสริมิงคลให้มากยิง่ขึน้		โดยเฉพาะส�าหรบั
คนธาตุไฟ			

	 ผู้เขียนเห็นดอกรวงผึ้งครั้งแรกที่วัดธาตุทอง	 เมื่อเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา	 ถึงแม้ต้นจะไม่สมบูรณ์นัก	 ออกดอก 
ไม่ก่ีกิ่ง	 ก็นับเป็นโชคดี	 เพราะตั้งแต่ได้รู ้จักต้นรวงผึ้ง 
ได้พยายามที่จะไปดูดอกรวงผึ้งบานเต็มต้นตามที่เขา
บรรยายความไว้	กไ็ม่ประสบความส�าเรจ็ตามปรารถนาเลย	
ทัง้ต้นรวงผึง้ทีค่ณะอกัษรศาสตร์		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ปลูกอยู ่หน ้าสนามบริเวณทางเชื่อมระหว ่างอาคาร 
มหาจฬุาลงกรณ์	และ	อาคารมหาวชริาวธุ	(เดมิคอืตกึอกัษร
ศาสตร์	1	กบัตกึอกัษรศาสตร์	2	)	ซึง่เป็นต้นรวงผึง้ทรงปลกู	
มีประวัติว่า	 พระขนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ทรงน�าพันธุ์จาก 
ต้นแม่ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต	 มาปลูกไว ้
2	 ต้น	 ขณะทรงเป็นนิสิต	 (พ.ศ.	 2517)	 ทรงปลูกถวาย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซึง่มพีระบรมรปู
สถิตอยู่ท่ีเทวาลัย	 ด้วยทรงทราบว่าต้นรวงผ้ึงเป็นพันธุ์ไม ้
ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง	 รัชกาลที่	 5	 โปรด	 (ตามที ่
ผศ.ดร.บุษกร	กาญจนจารี	เขียนเล่าไว้)
	 ส่วนที่คณะบัญชี	 เรามีต้นรวงผ้ึง	 2	 ต้น	 ที่เพิ่งปลูก 
เมื่อเดือนตุลาคม	 2562	 ในวาระครบ	 80	 ปีวันสถาปนา
คณะฯ	 ทั้งสองต้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่เก่า	 พ.ต.ต. 
เชาวลิต	 สิงห์เจริญ	 Shi	 9	 และคุณกันยา	 สิงห์เจริญ 
Shi	10	
	 ภาพประกอบดอกรวงผึง้บางภาพ	ได้รบัความอนเุคราะห์
จากคุณพรรณี	 จงเจริญ	 ที่ถ่ายจากสวนหลวง	 ร.	 9	 เมื่อปี	
2561	 จึงเป็นเรื่องที่ต ้องรอคอยว่าจะมีวาสนาได้เห็น 
ต้นรวงผ้ึงบานเต็มต้นและได้กล่ินหอมหรือไม่	 แต่ก็หวังว่า
จะมีโอกาสมากขึ้นเพราะมีการปลูกต้นรวงผึ้งแพร่หลาย 
ในปีที่ผ่านมา	 ผู้เขียนชะเง้อมองดูความเจริญเติบโตของ 
ต้นรวงผึ้งที่ทางกรุงเทพมหานครปลูกไว้ในเกาะกลางถนน
เจริญราษฎร์บริเวณแยกตัดกับสาทร	 ช่วงที่รถติดไฟแดง 
แก้เครียดไปได้บ้าง
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์, 
ส�านักงานหอพรรณไม้, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือน 
ปลูกพืชทดลอง และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 



 สาธารณรัฐจอร์เจียเป็นประเทศทีอ่ยู่ทาง
ตะวนัออกของทะเลด�า	ในเทือกเขาคอเคซสั
ตอนใต้	ทางเหนอืจรดประเทศรสัเซยี	ทางใต้
จรดประเทศตรุก	ีได้รบัเอกราชจากสหภาพ
โซเวียต	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2534																						
เมอืงหลวงคอืกรุงทบลิซิ	ิมอีายุกว่า	1,500	ปี	
สกุลเงิน:	 สกุลเงินของจอร์เจียเรียกว่า 
“ลาร”ี(Gel)	 นกัท่องเทีย่วต้องซือ้เงนิดอล
ล่าร์สหรฐัไป	และแลกเป็นเงนิลารี
	 เวลา	:	เวลาของประเทศจอร์เจยีจะช้ากว่า
ไทย	3	ชัว่โมง	คนไทยไปเทีย่วจอร์เจยีได้โดย
ไม่ต้องขอวซ่ีาอยูไ่ด้ถึง1ปี/ครัง้เลย
	 อาหารของคนจอร์เจยี:	 ส่วนใหญ่จะเน้น 
ทีแ่ป้ง	ชสี	แตงกวาและมะเขือเทศ	 เป็นหลกั	
รสชาตอิาหารส่วนใหญ่จะมรีสเคม็ถงึเค็มมาก	
อาหารเด่นคือ	 คาชาปูริ	 (Khachapuri)	
ลักษณะคล้ายๆ	 กับพิซซ่าชีส	 และคินคาลี
(Khinkali)	 ท�าจากเน้ือสัตว์ผสมเครื่องปรุง
ต่างๆ	แล้วห่อด้วยแป้งคล้าย	“เสีย่วหลงเปา”	
แต่มีขนาดใหญ่กว่าและแป้งหนามากกว่า	
นอกจากนี้ยังมีขนมโบราณชื่อ	 คูซเซล่า
(Churchkhela)	 ท�าจากพวกถั่ววอลนัท 
อลัมอนด์	มาร้อยเป็นเส้นเข้าด้วยกัน	แล้วน�า
ไปจุม่น�า้ตาล	น�า้องุน่หรอืน�า้ผลไม้อืน่ๆ	ทีผ่สม
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จอร์เจีย (Republic of Georgia)
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

แป้งไว้เรียบร้อย	 โดยหลังจากทีจุ่ม่เสรจ็กจ็ะ
น�าไปตากแห้ง	 รูปร่างของขนมนี้เหมือน
กุนเชียงหรือไส้อั่วบ้านเรา	 รสชาติหนืดๆ 
เหนยีวๆ	หวานนดิๆ	เคีย้วแล้วหนบึๆ	มหีลกั
ฐานทีเ่ชือ่กนัว่า	 มกีารผลติไวน์ในพืน้ทีแ่ห่งนี้
ประมาณ	 7,000	 ปีก่อนครสิต์กาล	 จอร์เจยี 
จึงเป็น	 1ในประเทศที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุด 
ในยโุรป	จนได้ชือ่ว่าเป็น	“The	birth	place	
of	wine”	 หรือ	 “The	 Cradle	 of	Wine	
Making”	 ไวน์ของจอร์เจียขึ้นชื่อว่าอร่อย 
และราคาคุ้มค่าสุดๆ	 ราคาขวดละ	 5-7	 ลารี	
(ประมาณ	 150-200บาท)	 หรอืหากขวดละ 

30-40	 ลารี	 (250-400บาท)	 จะยิ่งอร่อย 
มากขึ้น	 วิธีท�าไวน์ยังใช้วิธีโบราณคือใช  ้
เท้าสตรีเหยียบองุ่นให้แหลกจนน�้าออกมา 
เขาถอืว่าท�าให้น�า้องุน่มรีสหวาน	 	 เครือ่งดืม่ 
ที่ไม่อยากให้ผู้มาเยือนพลาดคือ	น�้าเลมอน
เนด(Lemonade)	หรอืน�า้อดัลมรสชาตต่ิางๆ	
เป็นของดงัของจอร์เจยี	 มหีลายยีห้่อ	 หลาย
รสชาติ	 บางรสชาติเราก็คาดไม่ถึงว่าจะม ี
ผูเ้ขียนเคยถามไกด์ชาวจอร์เจยีว่า	อาหารทีน่ี่
มรีสเคม็มากไม่กลวัไตพังกนัหรอื	ไกด์ตอบว่า	
ไม่เป็นไรพวกเราดื่มไวน์กันมาก	 ไวน์จะ 
พาเกลอืออกจากร่างกาย	 เรยีกเสยีงหวัเราะ
จากลกูทวัร์ได้
	 เมอืงเทลาว	ี (Telavi)	 –	 เมอืงซคินากี	้
(Sighnaghi)	 :	 เมื่อเดินทางถึงประเทศ
จอร์เจีย	 ต้องมาลงที่สนามบินนานาชาติ 
ทบลิซิ	ิ(Tbilisi)	เมอืงทบลิซิ	ิซึง่เป็นเมอืงหลวง	
แต่พวกเราจะไปเยือนเมืองเทลาวีกันก่อน	
เมืองเทลาวีตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง
เหนือของกรุงทบิลิซิ	 มีชื่อเสียงด้านเก่าแก่
โบราณในยุคของบรอนซ์	 มีวิหารส�าคัญคือ	
Bodbe	Monastery	อาย	ุ800	ปี	มปีระวตัิ 
ว่า	นกับญุสตรนีามว่า	“นโีน่”	ได้ไปเยรซูาเรม็
เมื่ออายุ	 20	 ปี	 ฝันเห็นพระแม่มารีบอกว่า 
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ให้เอาไม้กางเขนซึ่งท�าด้วยไม้องุ่นมาที่ตรงนี้	
เธอตายที่เมืองนี้	 ซึ่งต่อมาได้สร้างโบสถ์ขึ้น
ครอบหลมุฝังศพของนกับญุนโีน่	ด้านหลงัคอื
เทือกเขาคอเคซัส	 สตรีท่ีเข้าไปในโบสถ์ต้อง
คลมุผมตามประเพณอีอโธดอกซ์	ด้านในโบสถ์
ห้ามถ่ายรูปด้วยประการท้ังปวง
	 จากนั้นจึงเดินทางไปยังเมืองซิกนากี้ 
ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ	 บนภูเขาท่ีมีฉากหลัง 
เป็นเทือกเขาคอเคซัส	 เมืองน้ีได้รับฉายาว่า	
“ทัสคัน”แห่งจอร์เจีย	 อาคารบ้านเรือนก่อ 
ด้วยอิฐแดงหลังคาโทนสีส้มสร้างในสไตล์
เดียวกัน	 ทั้งเมืองตัดกับสีเขียวของต้นไม ้
ทีข่ึน้อย่างหนาแน่น	ดรู่มรืน่สวยงาม	ซิกนากี้
ยงัคงอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมยคุกลางแบบเก่า
ภายในตัวเมืองเป็นอย่างดี	 เช่นก�าแพงเมือง	
ป้อมปราการ	 โบสถ์คริสต์และตลาดโบราณ	
เมืองซิกนากี้เป็นเมืองโรแมนติก	 คู ่รักคู ่
แต่งงานมักจะมาถ่ายรูปที่ เมืองน่ารักนี้ 
ด้วยสภาพเมืองเป็นภูเขา	 นักท่องเท่ียวจึง 
เดนิข้ึนลงกนัจนเข่าอ่อน	ส�านกังานทางการที่
นีร่บัจดทะเบยีนสมรส	 24	 ชม.	 ร้านขายยา
เมืองนี้มีสินค้าอื่นขายด้วยเช่น	 ยาสีฟัน	
แปรงสฟัีนและเปิดขาย	24	ชม.เช่นกนั	ผูเ้ขียน
ได้ถามไกด์ว่า	 ถ้าคนเพศเดียวกันมาขอ 

จดทะเบยีนสมรส	 จะรบัหรอืไม่	 ไกด์ตอบว่า
ชาวจอร์เจียไม่ส่งเสริมการแต่งงานคนเพศ
เดยีวกัน	จดุส�าคญัของเมอืงนีค้อื	Grand	Wall	
ที่ สลักรายชื่ อชาวเมืองนี้ที่ เสียชี วิต ใน
สงครามโลกครั้งที่	 2	 บ้านแทบทุกหลังใน 
เมอืงนีจ้ะบ่มไวน์	เขาขายส่งหมดไม่มีขายปลกี 
วิธีการท�าไวน์ชาวบ้านจะใช้หม้อดินเก็บองุ่น
จากไร่มาบ่มไว้ใต้ดิน	 8	 เดือน	 แล้วมาผลิต 
เป็นไวน์ขาว/แดง	 ต่างจากยุโรปที่บ่มในถัง 
ไม้โอ๊ค	 ชาวจอร์เจียถือว่าการใส่หม้อดิน 
ฝังใต้ดินจะท�าให้อุณหภูมิคงที่	 รสชาติของ 

ไวน์จะละมนุละไมกว่าบ่มในถงัไม้โอ๊ค	 เมอืง 
ซกินากีม้กี�าแพงเมอืงโบราณล้อมรอบ	(คล้าย
กับก�าแพงเมืองจีน)	 เพื่อป้องกันการรุกราน
ของศัตรู	 ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว	 ก�าแพง 
บางส่วนได้พังลงแต่ไม่มีการซ่อมแซมใหม่ 
แต่อย่างใด	 ก�าแพงนี้มี	 23	 ป้อม	 แต่ละ 
ป้อมมีชื่อตามช่ือหมู ่บ้านในเมืองซิกนากี	
ก�าแพงมคีวามยาว	4	กม.	600	ม.
	 กรุงทบิลิซี	 (Tbilisi)	 :	 เป็นเมืองหลวง 
ของประเทศจอร์เจยี	อยูห่่างจากเมอืงมซิเคตา
(Miskheta)	 ซ่ึงเป ็นเมืองหลวงในอดีต
ประมาณ	25	กม.	เท่านัน้	สมยัครส์ิศตวรรษ 
ที	่ 4	กษตัริย์วาคตงั	จอร์กาซาล	ี (Vakhtang	
Gorgasali)	 ได้พบเมอืงนีโ้ดยบังเอญิจากเหตุ 
ที่เสด็จล่าสัตว์พร้อมนกอินทรีคู่ใจ	 วันนั้น
พระองค์ล่าไก่ฟ้าได้	 และไก่ฟ้าตวันัน้ได้ตกลง
มาตายในบริเวณที่มีบ่อน�้าพุร้อนอยู ่เป็น
จ�านวนมาก	ทรงประทบัใจในสถานทีแ่ห่งนัน้
จงึได้สร้างเป็นเมอืงข้ึนมา	 เมือ่พระโอรสของ
พระองค์ได้เสดจ็ขึน้ครองราชย์	 กไ็ด้ทรงย้าย
เมืองหลวงจากเมืองมิซเคตา	 มาอยู่ที่เมือง 
ทบลิซิเีป็นต้นมา	พวกเรามาเดนิเทีย่วบริเวณ
กรงุเก่าซึง่มีส่ิงสวยงามรปูทรงแปลกตาหลาย
อย่างที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ	
Michele	De	LEUCCHI	ได้ออกแบบสะพาน
แก้วข้ามแม่น�้า	 มีชื่อเรียกว่า	 “สะพานแห่ง
สนัตภิาพ”	 (Bridge	of	 Peace)	มคีวามยาว 
150	 เมตร	 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่วนัท่ี 
6	พฤษภาคม	 2010	 โครงสร้างถกูออกแบบ
และสร้างทีอ่ติาลแีละน�าเข้ามาโดยรถบรรทุก	
200	 คันเพ่ือเข้ามาติดตั้งในเมือง	 ที่ต้ังนั้น 
ตัง้อยู่บนแม่น�า้	Mikvari	River	สามารถมองเห็น
ได้หลายมมุ	 ในเมอืง	 และยงัม	ี illuminating 
ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ	 LED	 ท่ีติดไว้รอบ
สะพานเป็นเวลา	90	นาท	ีก่อนท่ีพระอาทติย์
จะลบัขอบฟ้าไป
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	 โบสถ์เมเตห์คี	 (Metekhi	 Church)	 : 
เป็นโบสถ์คูบ้่านคู่เมอืงของกรงุทบลิซิ	ีตัง้อยูบ่น
หน้าผาของแม่น�า้มทวาร	ี สร้างในบรเิวณทีม่ี
ประชากรอาศยัอยูซ่ึง่เป็นประเพณโีบราณทีม่ี
มาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตังท่ี1แห่งจอร์กาชาลี 
มโีดมสงูเป็นสญัญลกัษณ์ของนกิายออร์โธดอก	
ต่อมาได้ถกูพวกมองโกลบกุท�าลายและกส็ร้าง
ขึน้ใหม่
	 หอนาฬิกา	 :	 เป็นหอนาฬิกาที่มีรูปทรง
แปลกตาของเมือง	วศิวกรชือ่	Rezo	ซึง่เป็นทัง้
สถาปนิกและผู้ก�ากับการแสดง	 รวมทั้งเป็น 
ผูส้ร้างภาพยนต์จอร์เจยีไปฉายทีส่หรฐัอเมรกิา	
เป็นผูส้ร้างไว้เมือ่ปี	2010	แบบโย้ไปมาทางซ้าย	
จะมีตุ๊กตานางฟ้าและตุ๊กตาดนตรีออกมา 
ตีระฆังทุกเวลา	 12.00	 น.และ	 19.00น. 
ชาวทบิลิซีและนักท่องเท่ียวจะมาชุมนุม 
ดกูนัแน่น	นอกจากนีเ้ขายงัมอีารมณ์ขนัสร้าง
นาฬิกาเรือนเล็กที่สุดไว้ตรงฐานหอนาฬิกา	
ต้องไปยืนดูใกล้ๆจึงจะมองเห็นนาฬิกาจิ๋วนี	้
เวลาทีป่รากฏในนาฬิกาจิว๋กับเรอืนใหญ่บนหอ
จะตรงกนัเป๊ะ
	 King	Tama	:	กษตัริย์หญงิพระองค์เดียว
ของจอร์เจยี	 และเป็นกษตัรย์ิทีค่นจอร์เจยีรกั
มาก	ชาวจอร์เจยีไม่ชอบให้ใครเรยีก	Queen	
เพยีงเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญงิ	 เขากล่าวว่าใคร
เรียกควีนถือว่าผิด	 ไกด์บอกว่าภาพท่ีแสดง 
อยู่นี้เป็นภาพวาดมาจากภาพวาดจริงของ 
King	 Tama	 เพราะภาพจรงิจะมผ้ีาคลมุพระ

เศยีรตามประเพณขีองสตรอีอร์โธดอก	แต่ภาพ
นีจ้งใจไม่วาดผ้าคลมุพระเศยีร	คงตัง้ใจจะให้ดู
เหมอืน	King	ชาวจอร์เจยียกย่อง	King	Tama	
มากเพราะทรงเข้มแขง็	อาณาเขตขยายออกไป
มาก	 เป็นยุคทองของจอร์เจียที่รุ่งเรืองที่สุด 
ปูข่อง	King	Tama	คอื	King	David	ซึง่เป็น 
ผู ้รวบรวมจอร์เจียให้เป็นอาณาจักร	 เมื่อ
สิ้นพระชนม์พระบิดาของ	 King	 Tama 
ครองราชย์	 ทรงอยากมพีระโอรส.	 แต่กลับมี
พระธิดาองค์เดียว	 แต่เป็นผู้หญิงที่เก่งมาก	
ฉลาดเฉลียวช่วยงานได้มาก	 ประชาชนจึง 
รกัมาก	เมือ่พระบดิาสิน้พระชนม์	King	Tama	
ข้ึนครองราชย์เมือ่อาย	ุ 12	 ปีทรงแต่งงานกบั
ชายสามญั	 แต่ผูช้ายคนนีไ้ม่ได้รบัการยกย่อง 
ให้เป็นพระราชวงศ์ด้วย	 เขาจึงไม่มียศหรือ 
ต�าแหน่งใดๆ	ทรงมีพระโอรส	2	องค์	ทัง้	2	องค์
ใช้นามสกุลพระราชวงศ์พระโอรสทั้งสอง
อ่อนแอ	ประชาชนไม่ชอบจงึไม่ได้เป็นกษตัรย์ิ	
พระญาตอิงค์อืน่ขึน้ครองราชย์แทน	 ราชวงศ์
ของ	 King	 Tama	 จึงสิ้นสุดเพียงแค่นี้	 แต่

รปูภาพของ	King	Tama	จะได้รบัการเคารพ
มาก	หนงัสือองักฤษหลายฉบบัท่ีเขยีนประวัติ
ของพระองค์	ไปเรียกว่า	Queen	Tama	ชาว
จอร์เจียไม่พอใจอย่างมากและเรียกร้อง 
ให้แก้ไขเป็น	King	Tama
	 น�้าตกกลางกรุงทบิลิซี	 :	 จอร์เจียเป็น
ประเทศเดียวในโลกที่มีน�้าตกอยู่ในใจกลาง
เมืองหลวง	 น�้าตกนี้ชื่อ	 Leghvtakhevi 
Waterfall	 เม่ือขึ้นเคเบิลคาร์ไปชมเมืองใน 
มุมสูงแล้ว	 เวลากลับลงมาควรเดินลงถึงแม ้
ทางเดินจะคับแคบหน่อย	 แต่จะสามารถ 
เหน็ววิเมอืงสวยตลอดทาง	และจะผ่านน�า้ตกนี	้
(ถ้ากลับทางเคเบิ้ลคาร์อย่างเดิมจะไม่ผ่าน
น�า้ตก)	ล�าธารน�า้ตกจะมีสะพานข้าม	สองราว
สะพานจะมีคู่รักมาใส่กุญแจสัญญารักกัน 
เต็มราวสะพาน	 ถัดจากน�้าตกมาเล็กน้อย 
จะเป็นบริเวณที่มีน�้าพุร้อนกล่ินก�ามะถันจะ 
คละคลุง้ไปทัว่	 มสีถานทีใ่ห้อาบน�า้พรุ้อนด้วย 
	 รปูป้ัน	Mother	of	a	Georgian	หรอื 
Kartlis	Deda:	เป็นรปูป้ันหญงิสาวขนาดใหญ่
อยู่บนยอดเขาโซโลลากี	 (Solo	 Laki	 Hill) 
ของกรุงทบิลิซี	 จะมองเห็นได้แต่ไกลเกือบ 
ทั้งเมือง	 มือข้างหนึ่งของเธอจะถือดาบ 
ส่วนมืออีกข ้างหนึ่งจะถือแก ้วไวน ์	 อัน
หมายความว่าหากใครมาเยือนจอร์เจีย 
แบบศตัรเูธอจะใช้ดาบฟาดฟัน	แต่หากใครมา
เยือนแบบมิตรเธอจะต้อนรับด้วยไวน์ใน 
มอืซ้ายอย่างอบอุ่น



	 เมอืงกอร ี(Gori) : อยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ี
150	 กม.	 เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์เพราะ
เป็นบ้านเกิดของโจเซฟ	 สตาลิน	 (Joseph	
Stalin)ชาวจอร์เจียที่เคยเป็นผู้ปกครองที่ยิ่ง
ใหญ่ของสหภาพโซเวยีตในปี	คศ.1920-1950	
มีช่ือเสียงความโหดเหี้ยมในการปกครองเคย 
สั่งฆ่าคนเป็นล้านคน	 กอรีเป็นเมืองเล็กๆ	 มี
ประชากร	75,000	คน	ม	ีCity	Hall	กลางเมอืง	
และยงัโชว์รถไฟประจ�าตวัของสตาลนิท�าด้วย
เหลก็กนักระสนุทาสเีขยีว	เวลาไปไหนสตาลนิ 
จะไม่กล้านัง่เคร่ืองบนิ	เขาจะใช้รถไฟตลอด
 เมืองถ�้าอุพลิสซิเค่	 (Ulistsikhecave-
Toen)	:	เป็นเมอืงถ�า้เก่าแก่ของจอร์เจยีอยูบ่น
ภเูขาสงู	 มอีายกุว่า	 3,000	 ปี	 ในอดตีช่วงยคุ
โบราณก่อนยคุกลาง	 เป็นศาสนสถานทีม่ห้ีอง
โถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเก้น	 (Pagan)	 ขดุเจาะ
เข้าไปในถ�้าใช้ประกอบพิธีกรรมลัทธิบูชาไฟ 
ซึง่เป็นลทัธขิองคนแถบนีก่้อนทีศ่าสนาครสิต์
จะเข้ามาเมือ่	1,700	ปีก่อน	และยงัมห้ีองต่างๆ
ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ทีส่ร้าง
ขึน้ในช่วงคริสตวรรษที	่9	การเดนิทางข้ึนไปดู
เมอืงถ�า้นีไ้ม่ง่ายนกั	เนือ่งจากทางเดนิแคบต้อง
เดินเรียงหนึ่งช่วยกันประคับประคองเพราะ
เป็นดนิทรายร่วน	 และลมพดัแรงมากทรงตวั
ล�าบาก	 บางช่วงเป็นบันไดสูงชันและอากาศ
เบาบางในการหายใจพอควร	ถ้าใครสขุภาพไม่
แข็งแรงพอไม่แนะน�าให้ขึ้นไป	 แต่เม่ือขึ้นไป
แล้วเห็นความอลังการของเมืองถ�้าแทบหาย
เหนือ่ยเป็นปลดิทิง้	 เมอืงน้ีเป็นศนูย์กลางทาง
ศาสนาและวฒันธรรม	มหีลมุบ่มไวน์โดยใช้แรง

ผู้ชายเหยียบองุ่น	 น�้าจะไหลไปยังบ่อหมัก 
ซึง่แสดงว่ามกีารท�าไวน์มาเป็น	 1,000ปี	 แล้ว
เพือ่ถวายพระเจ้า	เมือ่ลงมาจากเมอืงถ�า้	 ด้าน
ล่างจะมร้ีานขายผลไม้คัน้สดๆ	ไว้ดืม่แก้เหนือ่ย	
เช่นน�า้ทบัทมิ1แก้วใช้ทบัทมิ	3	ผล	ราคาไม่แพง	
หวานหอมชืน่ใจทเีดยีว
	 เมืองมิสเคต้า	 (MTSKHETA)	 :	 จาก 
เมอืงถ�า้	พวกเราเดนิทางต่อไปยงัเมอืงมสิเคต้า
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่เก่าแก่กว่า 
3,000	 ปีของจอร์เจยีเช่นกนั	 ในอดตีเคยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย	 (Iberia	
Kingdom)	 เมืองนี้มีโบราณสถานแห่งเมือง 
มิสเคต้า	 (Historical	 Monument	 of 
Mtkheta)	 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน 
เป็นมรดกโลกเมื่อปี	 คศ.1994	 ชมวิหาร 
สเวตสิเคอเวร	ี (Svetitskhoveli	 Cathedral)	
และส�านักแม่ชี	 St.	 Nino	 ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ 
ศตวรรษ์ที	่4	โดยพระเจ้ามิเรยีนทีส่าม	(Mirian)	
แห่งอาณาจักรไอบีเรีย	 สถานที่นี้เป็นที่ฝัง 
พระศพของพระเจ้ามเิรียนที	่1	และพระมเหส	ี
รวมถงึนกับญุคนส�าคญั	สร้างขึน้โดยสถาปนกิ
ชาวจอร์เจียชือ่	 Arsukisdz	 มขีนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นศูนย ์
ทีท่�าให้คนจอร์เจยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมา
นบัถือศาสนครสิต์	 ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรส
โก้งดงาม	 ด้านหน้าโบสถ์มีแม่น�้าสองสายมา
บรรจบกนั	 ด้านซ้ายมอืคอืแม่น�า้มทวารีจะขุน่
มีสีคล�้าไหลมาจากตุรกีผ่านจอร์เจียผ่าน 
อาเซอร์ไบจันไปลงทะเลแคสเปี้ยน	 อีกสาย 
เป็นแม่น�้าใสสะอาดไหลมาจากยอดเขา
เน่ืองจากหิมะละลาย	 เมื่อมาบรรจบกัน 
จึงกลายเป็นแม่น�้าใหม่สองสีที่มีชื่อเสียง 
ของจอร์เจยี
	 เมอืงชนิวาร	ี(Zhinvali)	:	จากกรงุทบลิิซี
เดินทางไปภาคเหนือของจอร์เจียตามเส้น

ทางหลวงที่มีชื่อว่า	 Georgian	 Military 
Highway	ซึง่เป็นถนนสายส�าคญัทีส่ดุทีส่หภาพ
โซเวียตสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักใน 
การข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายัง
ภูมิภาคนี้	 ถนนเส้นทางประวัติศาสตร์นี้เป็น 
เส้นทางท่ีจะน�านักท่องเท่ียวข้ึนสู่เทือกเขา
คอเคซสั	ซึง่เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยูร่ะหว่างทวปี
ยุโรปและทวีปเอเซีย	 ประกอบด้วย	 2	 ส่วน 
คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่	 และเทือกเขา
คอเคซัสน้อย	 ระหว่างทางจะผ่านป้อม 
อนันานรู	ี(Anauri	Fortress)	เป็นป้อมทีส่ร้าง
ในสมยัศตวรรษท่ี16-17	(อนันา	=	ชือ่ลกูสาว	
และ	 นูรี	 =	 ชื่อลูกชายหัวหน้าผู้ดูแลป้อม)	
ก�าแพงป ้อมจะมีทั้งทรงกลม	 สี่ เหลี่ยม	
สามเหลี่ยม	 ที่ตั้งตระหง่าน	 ภายในมีโบสถ ์
ของชาวเวอร์จินสองหลังจากมุมสูงของป้อม
แห่งนี้จะมองเห็นความงามของอ่างเก็บน�้า 
ชินวารี	 ที่ท�าให้ชาวกรุงทบิลิซีมีน�้าไว้ใช้ท้ังปี 
มีทางลับหนีลงใต้ดินทะลุออกนอกป้อม 
ไปทางอ่างเก็บน�้า	 จากนั้นเดินทางต่อไป 
ตามเส้นทางหลวงริมฝั่งแม่น�้า	 Arsgvi	 ผ่าน	
Jvari	 Pass	 ที่ระดับความสูง	 2,395	 เมตร 
บนเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
	 ร้านอาหารไทยในกรุงทบิลิซี	 :	 มีอยู ่
สองร้านคือ	 ร้านบ้านไทย	 และร้านมายไทย	
(My	Thai	ในวนัสุดท้ายของทรปิ	ทวัร์จะพามา 
รบัประทานอาหารไทย	เนือ่งจากร้านมายไทย
จะมีขนาดเล็กกว่า	 ทัวร์จึงมักพามาที่ร้าน 
บ้านไทย	อาหารกม็	ีผัดไทย	ไก่ต้มข่า	ทอดมนักุง้	
ผัดผักรวม	 ฉู ่ฉี่ กุ ้ง	 ไข่เจียว	 รสชาติก็พอ 
รับประทานได้	 ไข่เจียวจึงมีคนรับประทาน 
กนัมากทีส่ดุ	
 ประเทศจอร์เจียเป็นประเทศท่ีเปิดใหม ่
จึงเป็นประเทศที่น่าตื่นตาต่ืนใจคุ ้มค่าแก ่
การเดนิทางมาเยอืนอย่างมาก 
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