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นายกคุุยด้้วย
สวััสดีีครัับ พี่่�ๆ น้้องๆ พาณิิชย์์บััญชีี
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเราอาจเห็็นความเปลี่่�ยนแปลงหลายๆอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม โลกหมุุนไปเร็็วมาก
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ หรืือ New normal เข้้ามามีีอิิทธิิพลในชีีวิิตประจำำ�วััน บางคนอาจมองว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
คืือความยุ่่�งยาก วุ่่�นวาย แต่่อย่่าลืืมว่่าการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การเรีียนรู้้�และ
ปรัับตััวให้้ทันั กัับการเปลี่่ย� นแปลงถืือว่่าเป็็นความสามารถอย่่างหนึ่่�งที่่ทุ� กุ คนควรมีีไว้้ติดิ ตััว ขอให้้ทุกุ คนเปิิดรัับ
การเปลี่่�ยนแปลง เตรีียมพร้้อมรัับมืือ มองหามุุมที่่�ดีีจากสถานการณ์์นั้้�น และเรีียนรู้้�ที่่�จะสนุุกไปกัับมัันนะครัับ
ในส่่วนของสมาคมฯ ของเรา ก็็มีีการเปลี่่ย� นแปลงใหม่่ๆ เช่่นเดีียวกััน และแน่่นอนว่่าเป็็นการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�ทำ�ำ ให้้สมาคมฯมีีสีีสััน สนุุก และเข้้าถึึงได้้ง่่ายขึ้้�น เราหัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องดิิจิิทััลมากขึ้้�น ด้้วยการเพิ่่�ม
ช่่องทางติิดต่่อสื่่อ� สารกัับสมาชิิกภายใต้้ชื่่อ� ShiCUAlumni มากมายหลายช่่องทาง ทั้้�ง Line Official Account
Facebook Instagram Youtube Channel เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มสมาชิิกที่่มีี� ความหลากหลาย และสามารถ
สื่่�อสารคอนเทนต์์ที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละช่่องทางได้้ สำำ�หรัับใครที่่�ยัังไม่่ได้้ติิดตามช่่องทางต่่างๆ ของเรา สามารถ
ติิดตามได้้ผ่า่ นช่่องทางดัังกล่่าว เพื่่�อที่่จ� ะได้้ไม่่พลาดข่่าวสารและกิิจกรรมที่่น่� า่ สนใจของสมาคมฯ สำำ�หรับั เว็็บไซต์์
ของเราขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบให้้น่่าสนใจมากขึ้้�น และมีีการเพิ่่�ม Feature ใหม่่ๆ ด้้วย
อยากให้้ทุกุ คนรอติิดตามชมนะครัับ ในส่่วนของวารสารเภตรา เราได้้ตั้้ง� เป้้าหมายที่่จ� ะปรัับให้้เป็็นดิิจิทัิ ลั มากขึ้้น�
โดยเพิ่่�มรููปแบบวารสารออนไลน์์เข้้ามา เพื่่�อให้้วารสารถึึงมืือสมาชิิกได้้ง่่าย สะดวก รวดเร็็ว และสามารถ
เปิิดอ่่านได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา การนำำ�ดิิจิทัิ ัลเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้มากขึ้้�น จะทำำ�ให้้สมาคมฯ มีี Dynamic สนุุก และ
น่่าสนใจมากขึ้้น� จากนี้้�ไปสมาคมฯของเราจะต้้องมีีการเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาไปอีีกมาก ขอเพีียงแค่่เราพร้้อม
เปิิดรัับการเปลี่่�ยนแปลงและสนุุกไปกัับมััน การเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นจะต้้องเป็็นการเริ่่�มต้้นที่่ดีี� อย่่างแน่่นอนครัับ
วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล
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การประชุุมทางออนไลน์์ผ่า่ นแอพพลิิเคชั่่�น Zoom meeting
และ Webminar (ห้้องสััมมนาเสมืือนจริิง)
เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััส covid-19 ส่่งผลให้้ทำำ�กิิจกรรม
ในรั้้� ว คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
ตลอดจนจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยต้้องหยุุด
ชะงัั กล ง ในช่่ ว งหลัั ง ของภาคเรีียนที่่ � 2
ปีีการศึึกษา 2563 ทางสโมสรนิิสิิตฯ ก็็เป็็น
หนึ่่�งในผู้้�ได้้รัับผลกระทบหลัักจากเหตุุการณ์์
ในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การทำำ�งานภายในองค์์กรครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ อาทิิ
การประชุุมสามััญของสโมสรนิิสิิตฯที่่�เดิิมนั้้�น
จำำ�เป็็นจะต้้องจััดขึ้้�นในทุุกเดืือนที่่�คณะฯ นั้้น�
ก็็มีีการเปลี่่ย� นรููปแบบไป เป็็นการประชุุมทาง
ออนไลน์์ผ่า่ นแอพพลิิเคชั่่น� Zoom meeting
หรืือแม้้กระทั่่�งงานปััจฉิิมนิิเทศนิิสิิตที่่�จััดขึ้้�น
เพื่่�ออำำ�ลานิิสิิตชั้้�นปีีที่่� 4 ที่่�ได้้จบไปในปีีนี้้�ก็็ได้้
จััดขึ้้�นผ่่าน Webminar (ห้้องสััมมนาเสมืือน
จริิง) ซึ่่�งเป็็นฟัังก์์ชัันหนึ่่�งของแอพพลิิเคชั่่�น
ซููม เป็็นต้้น โดยการจััดงานปััจฉิิมนิิเทศทาง
ออนไลน์์ในวัันศุุกร์ที่์ �่ 29 พฤษภาคมที่่ผ่� า่ นมา
นั้้�น ก็็เป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�น ถึึงแม้้จะเป็็น
งานแรกที่่�ต้้องเปลี่่�ยน platform การทำำ�งาน

จาก Onground activity มาเป็็น Online
activity แต่่ก็็ได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกภาค
ส่่วนเป็็นอย่่างดีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นฝ่่ายกิิจการนิิสิติ
ทีีมงานจากทางสโมสรนิิสิติ ฯ รวมไปถึึง Guest
speaker ภายในงานได้้แก่่ พี่่�เปิ้้�ล ขััตติิยา
อิินทรวิิชััย (shi’44), พี่่�บููม ธริิศร ธรณวิิกรััย
(shi’69) และ พี่่�แบม ปิิติิภััทร คููตระกููล
(shi’70) ศิิษย์์เก่่าทั้้�ง 3 ท่่านก็็ได้้ร่่วมพููดคุุย
กัับผู้้�ร่่วมงานในช่่องทางออนไลน์์ได้้อย่่าง
ออกรส อย่่างไรก็็ตาม การจััดกิิจกรรมใน

รููปแบบออนไลน์์นั้้�นก็็ค่่อนข้้างมีีข้้อจำำ�กััด
หลายอย่่าง ไม่่ว่า่ จะเป็็นในเรื่่อ� งของความพร้้อม
ของผู้้เ� ข้้าร่่วมงาน ความน่่าสนใจของกิิจกรรม
นั้้น� ๆ เพราะการจััดกิิจกรรมรููปแบบนี้้� เรีียกได้้ว่า่
แทบจะเป็็นการสื่่�อสารทางเดีียวแบบ 100%
ทำำ�ให้้ดึึงดููดความสนใจของผู้้�ที่ม�่ าเข้้าร่่วมงาน
ได้้ยาก โดยมีีผู้้เ� ข้้าร่่วมงานปััจฉิิมนิิเทศในครั้้ง�
นี้้�ทั้้�งสิ้้�นประมาณ 250 คนจากนิิสิิตจำำ�นวน
700 คน เหตุุผลที่่จำ� �ำ นวนคนค่่อนข้้างน้้อยนั้้น�
สืืบเนื่่�องมาจากเมื่่�อผู้้�เข้้าร่่วมนั้้�นจำำ�เป็็นต้้อง
เข้้าร่่วมกิิจกรรมจากทางบ้้านนั้้น� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
จดจ่่อกัับกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นได้้ 100% เพราะ
อาจจะติิดธุุระทางบ้้าน หรืือไม่่สะดวก ในช่่วง
เวลาที่่�จััดขึ้้�นมาให้้ ในทางกลัับกััน ปกติิแล้้ว
งานปััจฉิิมนิิเทศนั้้�นจะจััดขึ้้�นในวัันธรรมดา
ในช่่วงท้้ายของเทอม 2 ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมสามารถ
เดิินทางมายัังมหาวิิทยาลััยได้้ตามปกติิ จึึง
สามารถดึึงดููดผู้้�เข้้าร่่วมได้้มากกว่่า
นี่่�ก็็ถืือเป็็นหนึ่่�งในการเปลี่่�ยนแปลงและ
โจทย์์ข้อ้ ใหญ่่ของทางสโมสรนิิสิติ คณะพาณิิชย
ศาสตร์์และการบััญชีีในปีีนี้้� ได้้ทำำ�การศึึกษา
หาวิิธีีการพััฒนา เพื่่อ� ก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กัดต่
ั า่ ง ๆ
ในกิิจกรรมที่่จ� ะถููกจัดขึ้้
ั นต่
� อ่ ไป จากนี้้�ไปตลอด
ช่่วงที่่�ยัังไม่่กลัับสู่่�สภาวะปกติิ
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ON LINE
VS
OFF LINE

ดารารัตน์ พลปัถพี

นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาควิชาการตลาด

คิิดว่่าการเรีียนแบบออนไลน์์ กัับการเรีียนในห้้องเรีียน 
แบบไหนมีีข้้อดีีข้้อเสีียมากกว่่ากััน  และข้้อดีีข้้อเสีียที่่�ว่่านั้้�น
เป็็นอย่่างไร??
	สำำ�หรับั ข้้าพเจ้้าแล้้วมองว่่าข้้อเสีียมีีมากกว่่าข้้อดีี เนื่่�องจากว่่า
ตััวข้้าพเจ้้าเองเป็็นคนที่่�เรีียนออนไลน์์ แล้้วเรีียนไม่่ค่่อยรู้้�เรื่่�อง
เพราะมัันต้้องใช้้สมาธิิค่่อนข้้างมาก แต่่เมื่่�ออยู่่�บ้้านแล้้วสิ่่�งเร้้า
ต่่างๆ ก็็มีีเยอะ มัันทำำ�ให้้เหมืือนกัับว่่าบางทีีเราแค่่นั่่�งฟัังอาจารย์์
พููดเฉยๆ แต่่สมองมัันไม่่ได้้สั่่�งให้้จดจำำ�กัับเนื้้�อหาสัักเท่่าไหร่่

มีีวิิธีียัังไงให้้ตััวเองมีีความ active เหมืือนตอนที่่�เรีียน
ในห้้องเรีียน
มองดููแล้้ ว ข้้ า พเจ้้ า ก็็ อ ยากกลัั บ ไปเรีียนในห้้ อ งมากกว่่ า
เพราะสิ่่� ง รอบตัั ว ทำำ � ให้้ เรามีีความขยัั น มากขึ้้ � น แต่่ ห าก
ไม่่ ส ามารถกลัั บ ไปได้้ ก็ ็ ค งต้้ อ งเริ่่� ม จากตัั ว เองฝึึ ก ให้้ ต นเอง
มีีวิิ นั ั ย มากขึ้้ � น แล้้ ว ก็็ ต้ ้ อ งหมั่่� น ทบทวนบทเรีียนให้้ ม ากขึ้้ � น
กว่่ า เดิิ ม รวมไปถึึงหาแรงบัั น ดาลใจและแรงผลัั กดั ั น ให้้
ตััวเองมีีความตั้้�งใจที่่�อยากจะทำำ�ให้้ดีีขึ้้�นด้้วย
ในอนาคตก็็ ค งต้้ อ งปรัั บตั ั ว เองอีีกมาก แล้้ ว ก็็ ค งค่่ อ ยๆ
ปรัั บ ไปได้้ เ อง แต่่ สิ่่ � ง ที่่ � ย ากที่่ � สุ ุ ด ตอนนี้้� ก็ ็ ค งเป็็ น เรื่่� อ งของ
การเรีียนที่่�ต้้องเป็็นการเรีียนออนไลน์์แทนนี่่�แหละ

CHAMCHURI SQUARE

วนัชพร ปิยสถาพรพงศ์
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคบัญชี

คิิดว่่าการเรีียนแบบออนไลน์์ กัับการเรีียนในห้้องเรีียน 
แบบไหนมีีข้้อดีีข้้อเสีียมากกว่่ากััน  และข้้อดีีข้้อเสีียที่่�ว่่านั้้�น
เป็็นอย่่างไร??
	คิิดว่่าการเรีียนในห้้องจะสามารถเกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีีได้้มากกว่่า
เนื่่อ� งจากสภาพแวดล้้อมเอื้้อ� อำำ�นวย แต่่ถ้า้ เป็็นการเรีียนในรููปแบบ
ออนไลน์์ เราทุุกคนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพยายามมากขึ้้�นและอาศััย
ความรัับผิิดชอบสููงมากๆ มากกว่่าการเรีียนในรููปแบบออฟไลน์์
ซึ่่� ง ในที่่ � นี้้ � ห มายถึึงการเรีียนในห้้ อ งเรีียนโดยตรง ผู้้ � เรีียน
มีีความจำำ � เป็็ น อย่่ า งมากที่่ � ต้ ้ อ งควบคุุ ม ตัั ว เอง เนื่่� อ งจาก
เวลาเราเรีียนออนไลน์์สภาพแวดล้้อมของเราก็็คืือบ้้าน หากเรา
ไม่่รู้้�จัักห้้ามใจตััวเองมากพอ เราก็็อาจจะเผลอไม่่มีีสมาธิิหลุุดไป
ทำำ�อย่่างอื่่�นตอนเรีียนได้้ ซึ่่�งนั่่�นอาจจะส่่งผลกระทบมากมาย
ตามมา เช่่น ผลการเรีียนที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดหวััง ได้้ความรู้้�
จากการเรีียนแบบไม่่เต็็มร้้อย เข้้าเรีียนสาย เรีียนไม่่เข้้าใจก็็
ซัักถามอาจารย์์ลำ�ำ บาก เนื่่�องจากไม่่สามารถถามแล้้วตอบได้้เลย
เหมืือนกัับเวลาที่่ไ� ด้้เรีียนในห้้อง ซึ่่ง� มัันสามารถสรุุปได้้ง่า่ ยๆ เลยว่่า
หากนิิสิิต นัักศึึกษาคนไหนยัังไม่่สามารถที่่�จะควบคุุมตนเองให้้
มีีวิินัยั และตั้้ง� ใจเรีียนในรููปแบบออนไลน์์ได้้ก็็อาจประสบปััญหา
อัันใหญ่่หลวงแน่่นอนในเรื่่�องของการเรีียนออนไลน์์ อีีกปััญหา
ที่่�ทำำ�ให้้การเรีียนออนไลน์์สู้้�การเรีียนในห้้องไม่่ได้้ คืือ เรื่่�องของ
อิินเทอร์์เน็็ต บางทีีเรีียนออนไลน์์อยู่่�ดีีๆ ก็็สััญญาณขาดหายไป
ทำำ�ให้้บางทีีก็็เรีียนไม่่รู้เ�้ รื่่อ� งหรืือตามไม่่ทันั พอตามไม่่ทันั ก็็ทำ�ำ ให้้เกิิด
ความรู้้�สึึกไม่่อยากเรีียนได้้ หรืือบางทีีอาจารย์์กำำ�ลัังจะอธิิบาย
ความสำำ�คััญ เน็็ตก็็มาหลุุดไปอีีก ทำำ�ให้้เราพลาดจุุดสำำ�คััญๆ
ไปเหมืือนกััน ไม่่เหมืือนกัับเวลาเรีียนในห้้อง ที่่เ� ราสามารถตามทััน
และเข้้าใจบทเรีียนได้้ ถ้้าตั้้�งใจเรีียนอยู่่�แล้้ว ด้้วยเหตุุผลทั้้�งหมด
ที่่พูู� ดมาเลยคิิดว่่า หากสถานการณ์์คลี่่ค� ลายลง ก็็ควรรีีบกลัับมาเรีียน
แบบปกติินั่่น� ก็็คือื แบบออฟไลน์์หรือื การเรีียนในห้้องเรีียนนั่่น� เอง
คิิดว่่าการเรีียนในรููปแบบนี้้�ได้้ผลและได้้ความรู้้�ครบที่่�สุุด

พิมพ์ลภัส รุ่งเหมือนพร
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคบัญชี

คิิดว่่าการเรีียนแบบออนไลน์์ กัับการเรีียนในห้้องเรีียน 
แบบไหนมีีข้้อดีีข้้อเสีียมากกว่่ากััน  และข้้อดีีข้้อเสีียที่่�ว่่านั้้�น
เป็็นอย่่างไร??
	คิิดว่่าการเรีียนออนไลน์์มีีข้้อเสีียมากกว่่า เพราะการถาม
คำำ �ถ ามกัั บ อาจารย์์ ค่ ่ อ นข้้ า งลำำ � บาก สื่่� อ สารลำำ � บาก เวลา
ไม่่เข้้าใจบทเรีียนค่่อนข้้างเสีียเวลาในการถามคำำ�ถามสัักคำำ�ถาม
เนื่่�องจากบางทีีสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตไม่่เสถีียรมาก พอเวลาถาม
ผู้้�สอนอาจจะไม่่ได้้ยิิน หรืือผู้้�เรีียนอาจจะไม่่ได้้ยิินเหมืือนกััน
ไม่่เหมืือนกัับการเรีียนในห้้ อ งที่่ � ส ามารถยกมืื อ ถามได้้ เ ลย
หากสงสััยหรืือไม่่เข้้าใจอะไร อีีกสาเหตุุหนึ่่�งคืือคิิดว่่าการเรีียน
ออนไลน์์ทำ�ำ ให้้เราเสีียสมาธิิค่อ่ นข้้างง่่าย เพราะว่่ามัันมีีสิ่่�งรบกวน
เยอะ สภาพแวดล้้ อมไม่่ เอื้้� ออำำ �นวยต่่ อการมีีสมาธิิ นั่่� งเรีียน
ไม่่ใช่่บรรยากาศในการเรีียน ข้้อเสีียของการเรีียนออนไลน์์
อีีกอย่่างหนึ่่�งเป็็นเรื่่�องของการทำำ�งาน บางคนมีีอุุปกรณ์์ในการ
เรีียนไม่่สมบููรณ์์ หากมีีส่่วนไหนขััดข้้องขึ้้�นมาก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ลำำ�บาก
ขึ้้�นไปอีีก การเรีียนออนไลน์์อาจเพิ่่�มความเครีียดให้้กัับผู้้�เรีียน
ไปอีีก เนื่่�องจากเราไม่่ได้้พบปะพููดคุุยกัับเพื่่�อนๆ เลยแค่่เรีียน
อย่่างเดีียวก็็เครีียดแล้้ว อีีกทั้้�งยัังไม่่ได้้เจอเพื่่�อนๆ ซึี่่��งบางทีี
การนั่่�งเรีียนกัับเพื่่�อน ก็็ช่่วยทำำ�ให้้เราตามบทเรีียนทััน เช่่น
การที่่�เรามีีข้้อสงสััยจุุดเล็็กๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องถามอาจารย์์
เราก็็สามารถที่่�จะถามเพื่่�อนและเข้้าใจ เรีียนตามทัันได้้ เป็็นต้้น
พอมาเรีียนออนไลน์์ที่่�ต้้องนั่่�งเรีียนคนเดีียวก็็เครีียดเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อไม่่เข้้าใจเล็็กน้้อยก็็ไม่่รู้้�จะต้้องไปถามใคร แต่่ยัังไงการเรีียน
ออนไลน์์ก็็ยัังพอมีีข้้อดีีอยู่่�บ้้างบางวิิชาเราสามารถกลัับมาเรีียน
ใหม่่ได้้อีีกครั้้�ง ทบทวนได้้อีีกครั้้�งเพราะมีีการเก็็บบัันทึึกไฟล์์
วิิดีีโอไว้้ ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นก็็ยัังรู้้�สึึกว่่า ข้้อเสีียของการเรีียนออนไลน์์
ยัังมากกว่่าการเรีียนในห้้องอยู่่�ดีี
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	ซึ่่�งข้้อดีีเหล่่านี้้�ก็นำ็ �ำ มาสู่่�ข้้อเสีียหลายอย่่าง เนื่่�องจากเราไม่่ต้อ้ ง
เดิินทางไปมหาลััย ปล่่อยที่่�จะไม่่อาบน้ำำ�� หรืือเปลี่่�ยนชุุด ทำำ�ให้้
ร่่างกายไม่่ถููกทำำ�ให้้ตื่่�นตััว สดชื่่�น พร้้อมกัับการเรีียนเท่่าที่่�ควร
หลายครั้้�งเป็็นการเรีียนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ เพราะร่่างกายนอน
ราบอยู่่�บนเตีียงบ้้าง โต๊๊ะอาหารบ้้าง หรืือเเม้้เเต่่เปิิดคอมทิ้้�งไว้้
ตััวอยู่่�หน้้ากระทะทำำ�อาหารก็็หลายครั้้�ง การทำำ�ให้้มีีสมาธิิในการ
เรีียนจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ยากมากๆ สำำ�หรัับตััวผม เพราะสิ่่�งเร้้ารอบตััว
มีีค่่อนข้้างเยอะ หลายครั้้�งบรรยากาศที่่�ไม่่ใช่่ห้้องเรีียนสี่่�เหลี่่�ยม
กัับโต๊๊ะเลคเชอร์์ ถููกเเทนที่่ด้� ว้ ยเตีียงนอน หมอน เเละเเสงไฟสลััวๆ
เเละในบางครั้้�งเสีียงรบกวน การซ่่อมเเซมบ้้าน เสีียงตััดหญ้้า
จากข้้างบ้้าน คนในครอบครััวเรีียกบ้้าง สิ่่ง� เหล่่านี้้� ซึ่่ง� มองดููอาจจะ
เป็็นเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ เเต่่ก็็ล้้วนมีีผลต่่อการเรีียนออนไลน์์ ทำำ�ให้้
ประสิิทธิิภาพในการรัับรู้้�ลดลงด้้วย เเละปััญหาที่่ใ� หญ่่สำ�หรั
ำ บั การ
นายกรุงเทพ ทองปนท์
เรีียนออนไลน์์ของผม ก็็คือื ทำำ�ให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างการศึึกษา
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนิสิต
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
เนื่่�องจากหลายคนก็็ไม่่ได้้มีีสถานที่่�หรืือบรรยากาศที่่�อำำ�นวย
ปีการศึกษา 2563
ต่่อการเรีียน หลายคนไม่่ได้้มีีห้้องส่่วนตััว ไม่่ได้้มีีอุุปกรณ์์ที่่�พร้้อม
คิิดว่่าการเรีียนแบบออนไลน์์ กัับการเรีียนในห้้องเรีียน  หรืืออิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง เเต่่ก็็ทางคณะฯ ของเราก็็ได้้เห็็น
แบบไหนมีีข้้อดีีข้้อเสีียมากกว่่ากััน  และข้้อดีีข้้อเสีียที่่�ว่่านั้้�น ปััญหาเหล่่านี้้�เเล้้วพร้้อมช่่วยเหลืือนิิสิติ ที่่มีี� ความต้้องการอุุปกรณ์์
เป็็นอย่่างไร?
ทางการศึึกษาเหล่่านี้้�เสมอ
โดยส่่วนตััวนั้้�น รู้้�สึึกว่่าการเรีียนออนไลน์์มีีทั้้�งข้้อดีีเเละ 	สุุดท้้ายเเเม้้ว่า่ การเรีียนออนไลน์์จะยัังมีีข้้อเสีีย เเต่่ในสถานการณ์์
ข้้อเสีีย โดยข้้อดีีนั้้�น คืือประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทาง ลดเวลา เช่่นนี้้� ก็็นัับว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น ซึ่่�งผู้้�เรีียนและผู้้�สอนจำำ�เป็็น
ในการเดิินทาง สามารถปรัับรููปเเบบการเรีียนตามที่่�ตนเอง ต้้องปรัับตััว เเละมาร่่วมหาทางที่่ดีี� ที่่สุ� ุด ให้้การเรีียนออนไลน์์นั้้�น
สะดวก เนื่่�องจากบางวิิชา สามารถเรีียนที่่�ไหน เมื่่�อไหร่่ก็็ได้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงที่่�สุุด
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ห้้องสมุุดสารานุุกรมไทยสำำหรัับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์์ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
โรงเรีียนสตรีีประเสริิฐศิิลป์์ จัังหวััดตราด

สมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย 
ได้้จััดทำำ� “ห้้องสมุุดสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับ
เยาวชนฯ” เพื่่�อสืืบสานพระราชปณิิธาน
พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร       
มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตร 
ให้้กัับโรงเรีียนในต่่างจัังหวััด  เพื่่�อให้้เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�  เสริิมสร้้างนิิสััยรัักการอ่่าน
ให้้กัับเยาวชน  และประชาชน อีีกทั้้�งเพื่่�อ
เพิ่่�มโอกาสให้้เยาวชนในท้้องถิ่่�นได้้เข้้าถึึง
การศึึกษาอย่่างเท่่าเทีียมกััน

	สมาคม ฯ ได้้ทำำ�การคััดเลืือกสถานที่่�
ที่่�จะจััดทำำ�ห้้องสมุุด ๕ โรงเรีียน จาก ๕ ภาค
ได้้แก่่
• ภาคกลาง ที่่จั� งั หวััดอุุทัยั ธานีี โรงเรีียน
เทศบาลวััดหลวงราชาวาส สาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง
• ภาคเหนืือ ที่่�จัังหวััดตาก โรงเรีียน
ตากพิิทยาคม
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ที่่�จัังหวััด
สกลนคร โรงเรีียนเจริิญศิิลป์์ศึึกษา “โพธิ์์�คำำ�
อนุุสรณ์์”

• ภาคใต้้ ที่่ � จั ั ง หวัั ด กระบี่่ � โรงเรีียน
กาญจนาภิิเษกวิิทยาลััย กระบี่่� และ
• ภาคตะวัันออก ที่่จั� งั หวััดตราด โรงเรีียน
สตรีีประเสริิฐศิิลป์์
	การดำำ�เนิินการจััดทำำ�ห้อ้ งสมุุดสารานุุกรม
ไทยสำำ�หรับั เยาวชนฯ สมาคมฯ ได้้รับั ความร่่วม
มืือร่่วมใจเป็็นอย่่างดีี จากรุ่่�นพี่่รุ่่�� นน้้องบััญชีีจุุฬาฯ
ร่่วมกัันบริิจาคเงิิน บริิษัทั โมเดอร์์นฟอร์์ม กรุ๊๊�ป
จำำ�กัดั (มหาชน) ทำำ�การออกแบบและติิดตั้้ง� ห้้อง
สมุุดให้้อยู่่�ในมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�ง ๕ แห่่ง
โดยมีีนิิสิิตเก่่าของคณะพาณิิชยศาสตร์์และ
การบัั ญ ชีี ที่่ � เ ป็็ น บุุ ค คลในท้้ อ งถิ่่� น ดููแล
ประสานงานระหว่่างสมาคม ฯ กัับโรงเรีียน
ในการจััดทำำ�ห้้องสมุุด ฯ จนเสร็็จสมบููรณ์์
	สมาคมนิิ สิ ิ ต เก่่ า คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์
และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ได้้ จั ั ด พิิ ธีี เปิิ ด “ห้้ อ งสมุุ ด สารานุุ ก รมไทย
สำำ �หรั ั บ เยาวชนโดยพระราชประสงค์์ ใ น
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว” แห่่งที่่� ๕
ที่่�โรงเรีียนสตรีีประเสริิฐศิิลป์์ จัังหวััดตราด
โดยท่่านศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์
เกษม วััฒนชััย ประธานกรรมการบริิหาร
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โครงการสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน ฯ
กรุุณาให้้เกีียรติิมาเป็็นประธานในพิิธีีเปิิด
เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� ๒๓ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรีียนสตรีีประเสริิ ฐ ศิิ ลป์ ์ ตั้้� ง อยู่่�
เลขที่่� ๑๔ ถนนวิิวััฒนะ ตำำ�บลวัังกระแจะ
อำำ � เภอเมืื อ ง จัั ง หวัั ด ตราด เป็็ น โรงเรีียน
มััธยมศึึกษาแบบสหศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา กระทรวง
ศึึกษาธิิการ โดยเริ่่�มแรกเป็็นโรงเรีียนหญิิง
ชื่่�อว่่าโรงเรีียนสตรีีตราด ได้้เปิิดทำำ�การสอน
ตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ มิิถุุนายน ๒๔๗๙ ต่่อมา
โรงเรีียนได้้ เ ปลี่่ � ย นชื่่� อ เป็็ น โรงเรีียนสตรีี
ประเสริิฐศิิลป์์ มีีนายอ๋๋วน สาลีีผล รัักษาการ
แทนครููใหญ่่ ต่่อมา นางสาวอุุบล นิิรันั ต์์พานิิช
ผู้้�ช่่วยอาจารย์์ใหญ่่ ในขณะนั้้�น ได้้ติิดต่่อ
ขอที่่ดิ� นิ จากขุุนศรีีสุุวรรณพิิศ อดีีตปลััดจัังหวััด
ตราดซึ่่ง� โรงเรีียนได้้รับั การบริิจาคที่่ดิ� นิ จำำ�นวน
๓๕ ไร่่ ๓ งาน ๑๑.๓ ตารางวาเพื่่�อสร้้าง
โรงเรีียนแห่่งใหม่่ขึ้น�้ ซึ่่ง� ก็็คือื ที่่ตั้้� ง� ของโรงเรีียน
สตรีีประเสริิฐศิิลป์์ในปััจจุุบััน โดยได้้เริ่่�ม
เปิิดทำำ�การสอนในสถานที่่แ� ห่่งใหม่่ในวัันที่่� ๑๑
ธัันวาคม ๒๕๐๖ ปััจจุุบัันมีีนัักเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาปีีที่่� ๑ ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� ๖
จำำ�นวน ๑,๘๔๗ คน มีีครููไทยจำำ�นวน ๙๙ คน
ครููต่่างชาติิจำำ�นวน ๑๑ คน และมีีบุุคลากร
จำำ�นวน ๔๙ คน ทั้้�งนี้้�โรงเรีียนได้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จทั้้�งด้้านวิิชาการ ด้้านมาตรฐาน
การศึึกษา ด้้านศาสนา ด้้านกิิจกรรมศิิลป
วััฒนธรรมและดนตรีี ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดย
ได้้รัับรางวััลเป็็นจำำ�นวนมากมายทั้้�งรางวััล

พระราชทานและรางวััลจากหน่่วยงานราชการ
นายสัันติิ วิิลาสศัักดานนท์์ นายกสมาคม
นิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รศ.วััฒนา
ศิิวะเกื้้�อ อุุปนายกสมาคมฯและเป็็นประธาน
จััดตั้้ง� ห้้องสมุุดสารานุุกรมไทยสำำ�หรับั เยาวชน ฯ
นายประมุุข ประทุุมสุุวรรณ ผู้้�ประสานงาน
ระหว่่างสมาคมฯ กัับโรงเรีียน พร้้อมด้้วย
คณะกรรมการสมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชย
ศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี แห่่ ง จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย คณาจารย์์และนัักเรีียน มาร่่วม
ในพิิ ธีี เปิิ ด เพื่่� อ สืื บ สานพระราชปณิิ ธ าน
พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
	หนัังสืือชุุดสารานุุกรมไทยสำำ�หรับั เยาวชนฯ
ถืื อกำำ �เนิิ ด ขึ้้ � น ด้้ ว ยพระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ ใน
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรมหา
ภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ที่่�มีี
พระราชประสงค์์จะให้้มีีหนังั สืือรวบรวมความรู้�้
แขนงต่่าง ๆ สำำ�หรัับพสกนิิกรได้้มีีโอกาสอ่่าน
และศึึกษาหาความรู้้�ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้�เพราะ
ทรงเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของหนัังสืือว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่มีี�
คุุณค่่ายิ่่�ง ดัังพระราชดำำ�รััสที่่�ได้้ทรงพระราช
ปรารภกัับข้้าราชบริิพารผู้้ใ� กล้้ชิดิ ว่่า “เมื่่อ� ทรง
พระเยาว์์ นั้้ � น สมเด็็ จ ย่่ า ได้้จััดหาหนัังสืือ
หลากหลายวิิชาให้้กัับพระองค์์ท รงได้้ อ่ ่ า น
ได้้ทรงศึึกษาด้้วยพระองค์์เองจนกลายเป็็น
พระราชกิิจวััตรประจำำ�พระองค์์อัันนำำ�ไปสู่่�
การที่่�พระองค์์ท่่านทรงสามารถคิิด สามารถ
พัั ฒ นาโครงการตามแนวพระราชดำำ �ริ ิ ไ ด้้
เป็็นจำำ�นวนหลายพัันโครงการในเวลาต่่อมา”
	หนัังสืือสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชนฯ
มีีลัักษณะพิิเศษหลายประการที่่ทำ� �ำ ให้้แตกต่่าง
จากสารานุุกรมและหนัังสืือชุุดความรู้้�ทั่่�วไป
ที่่�พิิมพ์์เผยแพร่่ออกจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามแนวพระราชดำำ�ริิในพระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ดัังนี้้�

๑. เป็็นหนัังสืือที่่�ให้้ความรู้้� โดยเน้้นเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศไทยและภููมิิปััญญา
ของคนไทย ดัังพระราชดำำ�รััสว่่า “อยากให้้
หนัังสืือชุุดนี้้เ� ป็็นเรื่่อ� งไทยๆ จััดทำำ�โดยคนไทย
เพื่่�อคนไทย”
๒. การจััดเรีียงเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ไม่่ใช้้วิธีีิ เรีียง
ตามตััวอัักษร เช่่นสารานุุกรมทั่่�วไป แต่่เป็็น
เรื่่อ� งตามสาขาวิิชาต่่าง ๆ โดยแต่่ละเล่่มมีีเรื่่อ� ง
หลากหลายสาขาวิิชารวมไว้้ด้ว้ ยกััน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อ
ให้้เกิิดความหลากหลายของความรู้้�ซึ่่�งผู้้�อ่่าน
สามารถเลืือกอ่่านได้้ตามที่่�ต้้องการ
๓. เนื้้อ� หาสาระในแต่่ละเรื่่อ� งมีีรายละเอีียด
ชััดเจนที่่�ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ แก่่ผู้้�อ่่าน
ที่่�เป็็นเยาวชน หากเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดมีีความ
เกี่่�ยวพัันต่่อเนื่่�องถึึงเรื่่�องอื่่�น ๆ ก็็ให้้อ้้างอิิง
ถึึงเรื่่�องนั้้�น ๆ ด้้วย เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านตระหนัักว่่า
วิิ ช าการแต่่ ล ะสาขามีีความสัั ม พัั น ธ์์ เ กี่่ � ย ว
เนื่่�องกััน ควรศึึกษาให้้ครบถ้้วน
๔. ในแต่่ละเรื่่�องจะแบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็น
๓ ส่่วน ตามระดัับวััยและความรู้้� คืือส่่วน
ของเด็็กเล็็ก ส่่วนของเด็็กกลาง และส่่วน
ของเด็็กโต ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�ใหญ่่ และผู้้�ที่่�สนใจ
ทั่่�วไปด้้วย แต่่ละส่่วนมีีเนื้้�อหาและวิิธีีการ
นำำ�เสนอที่่�ยากง่่ายแตกต่่างกััน การแบ่่งเรื่่�อง
ออกเป็็น ๓ ส่่วนเป็็นไปตามแนวพระราชดำำ�ริิ
ที่่ว่� า่ “เพื่่อ� อำำ�นวยโอกาสให้้บิดิ ามารดาสามารถ
ใช้้หนัังสืือนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือแนะนำำ�วิิชาแก่่บุุตร
ธิิดา และให้้พี่แ�่ นะนำำ�วิชิ าแก่่น้อ้ งเป็็นลำำ�ดับั ไป”
๕. ทุุกเรื่่�องที่่�นำำ�ลงมีีภาพประกอบเป็็น
จำำ�นวนมาก เพื่่�อให้้หนังั สืือน่่าอ่่านและไม่่เป็็น
วิิชาการจนเกิินไป ภาพที่่�นำำ�มาลงส่่วนใหญ่่
เป็็นภาพ ๔ สีี มีีความชััดและสื่่�อความหมาย
ตรงกัับเนื้้�อเรื่่�อง
รวบรวมข้้อมููลจากสููจิิบััตรในพิิธีีเปิิดห้้องสมุุด
สารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชนฯ
โรงเรีียนสตรีีประเสริิฐศิิลป์์ จัังหวััดตราด
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SHI 26 จััดทริิปพิิเศษไปเที่่�ยวสวนนงนุุช

Shi26 จััดทริิปพิิเศษ เหมาตู้้�รถไฟ ขบวนกรุุงเทพฯ-พลููตาหลวง นััดเพื่่�อนได้้
31 คนไปเที่่�ยวสวนนงนุุช ด้้วยความสนุุกสนานสามััคคีี มีีความสุุขรื่่�นเริิงกััน
ถ้้วนหน้้า จนลืืมวััยเก๋๋าของตนเองเมื่่�อเสาร์์ที่่� 29 กพ. 2563

SHI 30 เยี่่�ยมเยืือนสตููลอุุทยานธรณีีโลก

	ด้้ ว ยความฝัั น ที่่�พวกเราชาว SHI 30 มุ่่�งมั่่�นจะไปเยี่่�ยมเยืื อ นสตูู ล
อุุทยานธรณีีโลกที่่�ถููกรัับรองโดย UNESCO รวมทั้้�งถ้ำำ��เลสเตโกดอนแหล่่ง
กำำ�เนิิดอุุทยานธรณีี อัันดามัันทะเลใต้้สุดุ ดัังนั้้�น ไม่่ว่า่ ไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19)
จะเริ่่�มระบาดไปในหลายพื้้�นที่่� คณะเรายัังคงเดิินหน้้าไปตามช่่วงเวลาเดิิม
อย่่างระทึึก ในวัันที่่� 12-15 มีีนาคม 2563 และแล้้วก็็ต้อ้ งบอกว่่าประทัับใจมาก
ที่่�ได้้สััมผััสความงามสตููลอย่่างตรึึงตา ตรึึงใจ และเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดคณะเรา
ได้้มีีโอกาสพอกพููนความผููกพััน ความอบอุ่่�นซึ่่�งกัันและกัันอย่่างมิิรู้้�ลืืม
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SHI 31 ร่่วมกัับ CU13 มอบอุุปกรณ์์

ให้้ สนง.สาธารณสุุขจัังหวััดเพชรบุุรีี

เมื่่�อ 1 กค. 63 นี้้�เอง ชาวSHI 31 ร่่วมกัับ CU13 มอบอุุปกรณ์์ให้้
สนง.สาธารณสุุขจัังหวััดเพชรบุุ รีี จำำ�นวน 5 เครื่่�อง 4 โรงพยาบาล
เป็็ น การประเดิิ ม โครงการ ในการบริิ จ าคไฟส่่ อ งเด็็ ก รัั ก ษาภาวะ
เด็็กตััวเหลืืองในทารกแรกเกิิด ซึ่่�งทั้้�งโครงการมีีจำำ�นวน 160 เครื่่�อง
นัับเป็็นกิิจกรรมที่่�น่่าชื่่�นชมได้้กุุศลอย่่างล้ำำ��เลิิศ

SHI 32 ร่่วมกัับ CU14 ร่่วมกัันบริิจาคเงิินให้้มูล
ู นิิธิเิ ด็็กอ่่อนในสลััม

	วัันศุุกร์์ที่่� 29 พ.ค 2563 Shi32 ร่่วมกัับ CU14 ร่่วมกัันบริิจาคเงิินให้้ มููลนิิธิิเด็็กอ่่อนในสลััม (ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณสลััมคลองเตย)
รวมเป็็นเงิิน 185,000 บาท พร้้อมมอบเสื้้�อผ้้า เครื่่�องเขีียนสิ่่�งของและอาหารขนม โดยทางมููลนิิธิิพร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�เขตคลองเตย
มาช่่วยกัันจััดระเบีียบคิิวเด็็ก 4 ชุุดๆละ 25 คน รวม 100 คน ที่่�มาพร้้อมผู้้�ปกครอง
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SHI 32 จััดทริิปพััทลุุงตรััง

21-25 กุุมภาพัันธ์์ 2563 Shi 32 จััดทริิป
พัั ท ลุุ ง ตรัั ง เหมารถไฟขบวน”ทัั ก ษิิ ณ ารัั ถ ย์์ ”
ถึึงพััทลุุง ท่่องเที่่�ยวชมวิิถีีชีีวิิตท้้องถิ่่�น ล่่องเรืือ
ในทะเลน้้อย ชมนกน้ำำ�� บััวแดง ควายน้ำำ�� ชมทะเลสาป
หาดแสนสุุขลำำ�ปำำ� ชมวัังเจ้้าเมืืองพััทลุุงแวะศููนย์์
เรีียนรู้้�ชาวชนบท ณ “นาโปแก” ต้้นตำำ�หรัับ Green
Market “ตลาดใต้้โหนด” ชม วััดพระอารามหลวง
“วััดคููหาสวรรค์์” สู่่�ตรััง ประทัับใจกัับการเกาะกััน
เป็็ น แพยาว 30 ชีี วิ ิ ต ว่่ า ยน้ำำ �� ทะเลที่่�เกาะมุุ ก
เที่่�ยวถ้ำำ��มรกต ..สวยงามมหััศจรรย์์ ผู้้�ร่ว่ มทริิปครั้้�งนี้้�
35 คน สนุุกสนานประทัับใจไม่่มีวัี ันลืืม

รวมพลคน ข 4

หลากหลายรุ่่�น หลายงานขวิิดโควิิดให้้หายคิิดถึึง ได้้คุุยกัันยาวๆ ถึึงวีีรกรรมสมััยเรีียนร่่วมกััน
ที่่�คณะบััญชีี จุุฬาฯ เรีียกเสีียงหััวเราะครืืนๆ ตลอดเวลา บางเรื่่�องขำำ�ถึึงขั้้�นน้ำำ��ตาเล็็ด อีีกยัังแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ความคิิด เกี่่�ยวกัับ
บ้้านเมืือง ธุุรกิิจ และสัังคม พอหอมปากหอมคอ ให้้ได้้เตรีียมตััวใช้้ชีีวิิตกัันต่่อไป เวลาผ่่านไปเร็็ว หลายอย่่างเปลี่่�ยนแปลง
แต่่ความรัักความสััมพัันธ์์ พี่่�น้้อง ข4.แนบแน่่น ไม่่เปลี่่�ยนแปลง .....

NEWS

งานคืืนสู่่�เหย้้า
ชาวบััญชีี

ช่่วงนี้้�พี่่�ๆ น้้อง ๆ ชาว SHI ได้้ผ่่านพ้้น
ช่่วงเหตุุการณ์์ COVID-19 มาอย่่างปลอดภััย 
ในช่่วงดัังกล่่าวทำำ�ให้้การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
ชะลอไปด้้วย
					
	ถ้้ า มองย้้ อ นหลัั ง ไปยัั ง เดืื อ นมกราคม
2563 งานคืืนสู่่�เหย้้าชาวบััญชีีปีีนี้้�ที่่�ผ่่านมา
พี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�ลงท้้ายด้้วยเลข 3 ได้้รัับเป็็น
เจ้้าภาพจััดการแสดงในปีีนี้้� โดยมีีพี่่�กัันภััย
พิิทัักษ์์มโนรมย์์ พี่่�รุ่่�น 23 เป็็นประธานรุ่่�น
เลข 3 ได้้เรีียกประชุุมเลข 3 ทั้้�ง 33, 43, 53,
63 และ 73 ปรึึกษาหารืือกัันมาตลอดตั้้ง� แต่่

ปีี 62 เพื่่อ� ให้้ความสนุุกและเพื่่อ� ให้้พี่ๆ�่ น้้อง ๆ
ได้้มีีโอกาสร่่วมสนุุกกันั บนเวทีี การเตรีียมตััว
การซ้้อมย่่อย ซ้้อมใหญ่่ การประสานกัับน้้อง ๆ
นิิสิิตปััจจุุบััน วง BANdSHI และวงเภตรา
ตลอดจน Dancer นิิสิิตปััจจุุบััน การเตรีียม
เพลงต่่าง ๆ ได้้เตรีียมตััวอย่่างดีี
	วัันที่่� 29 มกราคม 2563 ที่่�ผ่่านมา ปีีนี้้�
กิิจกรรมได้้ย้้ายมาจััดบริิเวณภายในอาคาร
รููปตััว U ทำำ�ให้้อบอุ่่�นมากขึ้้�น เนื่่�องจากทาง
มหาวิิทยาลััยมีีการปรัับปรุุงด้้านในของคณะฯ
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดกิิจกรรมด้้านหน้้า อาคาร 2
ริิมถนนพญาไท เช่่นเดีียวกัับปีีก่่อนนั้้�น
	การแสดงเริ่่ม� ต้้นหลัังแสดงความยิินดีีกัับ
นิิสิิตเก่่าดีีเด่่น โดยเป็็นกิิจกรรมการมอบธง

จากรุ่่�นเลข 3 มาสู่่�เลข 4 ซึ่่�งเดิิมกิิจกรรม
ดัังกล่่าวจะจััดช่่วงท้้ายการแสดง แต่่คณะ
จััดงานในปีีนี้้� ย้้ายมามอบธงตอนแรกและ
ต่่อด้้วยช่่วงขัับร้้องเพลงราตรีีสีีฟ้้า ซึ่่�งได้้
นิิสิติ เก่่ารุ่่�น 33 คุุณชัยั รััตน์์ วงศ์์เกีียรติิขจร
เป็็นผู้้�ประพัันธ์์ ซึ่่�งเป็็นนิิสิิตเก่่าดีีเด่่นในปีีนี้้�
แต่่งเพลงนี้้�ให้้กัับทางคณะฯ และสมาคม
ใช้้ในการจััดกิิจกรรมคืืนสู่่�เหย้้าต่่อไป ต่่อด้้วย
การเปิิดงานแบบทางการด้้วยขบวนกลองยาว
ของรุ่่�นเลข 3 เดิินจากด้้านนอกมาบนเวทีี
และได้้นิสิิ ติ ปััจจุุบันั ช่่วยรำำ� นำำ�หน้า้ ตลอดจน
อาจารย์์สุภุ าพรรณ รััตนาภรณ์์ รุ่่�น 23 ได้้ให้้
เกีียรติิมาร่่วมรำำ�วงนำำ�ด้้วย การแสดงบนเวทีี
ยัังสนุุกสนานต่่อด้้วยนัักร้้องวง BANdSHI
และวงเภตรา ตลอดจน Dancer สร้้างความ
สนุุกสนานให้้กับั งาน จนถึึงเวลา High Light
“Dancer เลิิกคุยุ ทั้้ง� อำำ�เภอ” โดยรุ่่�น 33 มีีการ
ไปซุ่่�มซ้้อมพร้้อมชุุดอลัังการ สร้้างความ
สนุุกสนานบนเวทีี และชวนพี่่� ๆ น้้อง ๆ เพื่่อ� น ๆ
ร่่วมสนุุกที่่เ� วทีีด้้านล่่างด้้วยอย่่างสนุุกสนาน
ต่่อด้้วยการแสดงของน้้องรุ่่�น 63 จนจบ
กิิจกรรม สนุุกสนานมากมายครัับ
	ขอขอบคุุณพี่่�ๆ น้้อง ๆ เพื่่�อน ๆ ทุุกคน
ที่่�มาร่่วมสนุุกทั้้�งบนเวทีี ขบวนกลองยาว
และด้้านล่่างเวทีี พบกัันใหม่่ มกราคม 2564
โดยพี่่ๆ� น้้องๆ นิิสิติ บััญชีี รุ่่�นลงท้้ายเลข 4
เป็็นเจ้้าภาพ
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INTERVIEW
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INTERVIEW

วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล

นายกสมาคมนิิสิต
ิ เก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คนที่่� 21

		 ผม..วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล ชื่่�อเล่่น ติ๊๊�ก ครัับ เข้้ามาเรีียนที่่�คณะบััญชีี จุุฬาฯ ตั้้�งแต่่
ปีีพ.ศ. 2526 ถ้้านัับ Shi คืือ Shi 44 ผมจบชั้้�นมััธยมศึึกษาจากโรงเรีียนโยธิินบููรณะ
ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนผู้้�ชายล้้วน พอเข้้ามาที่่�นี่่�ก็็ตื่่�นตาตื่่�นใจ

		 ตอนเรีียนผมอยู่่�กรุ๊๊�ป ข 4 ในช่่ ว งที่่ � เรีียน
ก็็ใช้้ชีีวิิตค่่อนข้้างเต็็มที่่� สมััยก่่อนเรื่่�องกรุ๊๊�ป เรื่่�อง
รุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง แข็็งแรงมาก มีีประชุุมซ้้อมเชีียร์์ทุกุ เย็็น
เป็็นประเพณีีของคณะฯ มีีงานรัับน้้อง Thanksพี่่�
ขายดอกไม้้วัันรัับปริิญญา ขายสมุุดวัันที่่�น้้องเข้้ามา
เพราะเราต้้องหาเงิินนะครัับ อยู่่�ปีี 1 เราต้้องหาเงิิน
		 ประสบการณ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้� เป็็นเรื่่�องที่่�ดีีมาก
เรารัับรู้้�ถึึงความเอื้้�ออาทร ความเมตตาจากพี่่�ๆ
ทำำ�ให้้น้้องกัับพี่่� มีีความสััมพัันธ์์กััน พวกพี่่�ผู้้�ชาย
ที่่เ� ป็็นว๊๊ากเกอร์์ก็จ็ ะโหดหน่่อย ส่่วนพี่่ผู้� �หญิ
้ งิ ก็็จะคอย
ประคัับประคอง อุ้้�มชูู แบบนี้้�ก็็สนุุกและดีีมากๆ เลย
		สิ่่�งที่่เ� คยได้้ทำ�ำ ในวัันนั้้น� เช่่นให้้น้อ้ งทุุกคนออกมา
พููดชื่่อ� เพื่่�อน ให้้จำ�ำ และท่่องชื่่อ� ให้้ได้้ เราก็็คิดิ ว่่าทำำ�ไม
ต้้องให้้พููดทุุกวััน แต่่พอวัันนี้้�รายชื่่�อเพื่่�อนในวัันนั้้�น
เราไม่่เคยลืืมเลยทั้้�งชื่่�อจริิงชื่่�อเล่่น นี่่�คืือสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
		 กิิจกรรมที่่�ได้้ทำำ�ในช่่วงนั้้�นมีีความหมายหมด
มัันเป็็นประเพณีี เป็็นความรู้้�สึึกที่่�ดีี แล้้วก็็มีีการ
ถ่่ายทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
		ผมจบปริิญญาตรีี ภาคการตลาด (International
Marketing) ทำำ�งานได้้ระยะหนึ่่�งก็็กลัับมาเรีียน
ปริิญญาโทที่่จุ� ฬุ าฯ ผมเรีียน MBA เต็็มเวลา ตอนนั้้น� มีี
รศ.ดร.อรรณพ ตัันละมััย ท่่านดููแลโครงการนี้้�อยู่่�
		ปััจจุุบััน ผมทำำ�งานด้้านการเงิิน ในตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้ �จั ั ด การ ที่่ � บ ริิ ษั ั ทหลั ั กทรั ั พ ย์์ จั ั ด การ
กองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารจััดการกองทุุน (Asset Management)
ให้้กับั ลููกค้้าทั้้ง� ประเภทบุุคคลและสถาบััน โดยผมนั้้�น
ดููแลทางด้้าน Business Distribution ครัับ

		 แน่่นอนครัับว่่า ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ธุุรกิิจกองทุุนก็็ได้้รัับผลกระทบจาก
เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวเช่่นกััน กองทุุนภายใต้้การบริิหาร
จััดการที่่เ� ราบริิหารอยู่่� มููลค่่าประมาณ 800,000–
900,000 ล้้านบาท มููลค่่ามัันก็็ลดลง แต่่พอตลาด
เริ่่�มปรัับตััวกลัับคืืนมา มููลค่่ากองทุุนและรายได้้
ทางธุุรกิิจ ก็็ค่่อยๆ ปรัับตััวกลัับคืืนมาด้้วยเช่่นกััน
ผมว่่ามัันเป็็นธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบไม่่มากนััก
จากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในแง่่ของรายได้้
		 แต่่ในแง่่ของการเติิบโต ก็็ต้้องดููทีีท่่าก่่อนว่่า
ความต้้องการลงทุุนในกองทุุนมีีมากน้้อยแค่่ไหน
โดยส่่วนตััวผมมองว่่าก็็น่า่ จะดีี เพราะผมเชื่่อ� ว่่าธุุรกิิจ
นี้้�เป็็นธุุรกิิจที่่�เป็็นความจำำ�เป็็นอย่่างหนึ่่�งของคน
เพราะคนหาเงิินมาได้้ เก็็บไว้้เค้้าก็็ไม่่ได้้ใช้้ ถ้้ามีีช่่องทาง
ที่่�ทำำ�ให้้เงิินนั้้�นเติิบโตได้้ดีีกว่่าก็็ถืือว่่าเป็็นทางเลืือก
ที่่�น่่าสนใจ แม้้ว่่าช่่องทางการลงทุุนนี้้�อาจจะให้้
ผลตอบแทนได้้ไม่่รวดเร็็วนััก แต่่คนลงทุุนแล้้วก็็
มัักจะไม่่ค่่อยเอาเงิินออกไปไหนครัับ
		สำำ�หรัับการเข้้ามาเป็็นนายกสมาคมนิิสิิตเก่่าฯ
นั้้�นจริิงๆ ผมเข้้ามาเป็็นกรรมการสมาคมฯ ก่่อน
ในตอนที่่�พี่่�สัันติิเป็็นนายกฯ ตอนนั้้�นเป็็นประธาน
ฝ่่ายหารายได้้
		ก็็เรีียกได้้ว่่าผมเป็็นนายกฯ ป้้ายแดงนะครัับ
ถืือว่่าใหม่่มาก สำำ�หรัับการเป็็นนายกสมาคมนิิสิิต
เก่่าฯ เพราะได้้มีีการเลืือกตั้้�งเมื่่�อเดืือนมกราคม
ปีีพ.ศ. 2563 ช่่วงต้้นปีี นี้้�เอง พอเลืือกตั้้�งเสร็็จ
ก็็ เจอกัั บ การแพร่่ ร ะบาดของโรค COVID-19
พอดีีครัับ
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		พููดตรงๆ นะครัับ ผมเองก็็ปฏิิเสธหน้้าที่่�นี้้�มา
หลายครั้้�ง แต่่ว่่ามีีเรื่่�องชวนให้้ผมได้้ฉุุกคิิด พี่่�สัันติิ
ก็็เป็็นผู้้�ใหญ่่ ตอนโทรมาชวนผมก็็คิิด แล้้วก็็มีีการ
คุุยกัันในบ้้าน ตอนแรกก็็ไม่่ได้้มีีธงว่่าจะเป็็น แต่่พอ
คุุยกัันในบ้้าน ลููกชายผมพููดมาคำำ�หนึ่่�งว่่า... พ่่อเคย
บอกเองว่่า อะไรที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งที่่ดีีก็
� ค็ วรทำำ� แล้้วคำำ�พููดนั้้น�
เขาก็็กลัับมาพููดกัับเรา ผมก็็อืืมม์์... (หััวเราะ)
		 ในใจเราก่่อนหน้้านี้้� การอยากช่่วยสมาคมฯ
ช่่วยคณะฯ เราอยากช่่วยอยู่่�แล้้ว เพีียงแต่่ว่่าเราจะ
ทำำ�มัันในรููปแบบไหน ทำำ�ยัังไง จริิงๆ มัันก็็เป็็น
เรื่่�องต้้องตััดสิินใจนะครัับตอนนั้้�น บวกกัับคำำ�พููด
ที่่�ทำำ�ให้้เราต้้องฉุุกคิิด ก็็เลยโอเค
		 เมื่่�อได้้รัับเลืือกเข้้ามาเป็็นนายกสมาคมฯ ก็็มีี
ความกัังวลอยู่่�บ้้างเป็็นธรรมดา เพราะว่่าจริิงๆ แล้้ว
สมาคมนิิ สิ ิ ต เก่่ า ฯ ของเราเป็็ น สมาคมที่่ � ใ หญ่่
แล้้วก็็มีีคนเกี่่ย� วข้้องเยอะ ก็็กังั วล ว่่าจะทำำ�งานอย่่างไร
เพราะว่่าตััวเองก็็มีีภารกิิจหลายอย่่าง
		 แต่่พอได้้รับั เลืือกจริิงๆ ก็็มีีพี่ๆ�่ รุ่่�นเก่่าๆ ที่่ดูู� แล
สมาคมฯ มาก่่อนหน้้าเรา ก็็ให้้การสนัับสนุุน แล้้ว
ก็็ให้้คำำ�แนะนำำ�เป็็นอย่่างดีี แล้้วที่่�สำำ�คััญคืือมีีทั้้�ง
เพื่่�อนๆ และน้้องๆ รุ่่�นใหม่่ๆ เข้้ามาสนัับสนุุน
และช่่วยเหลืือ ตอนนี้้�ก็ถื็ อื ว่่าคลายกัังวลลงไปเยอะ
แล้้วก็็เห็็นชััดเจนแล้้ ว ว่่ า ทิิ ศ ทางของสมาคมฯ
จะเดิินไปอย่่างไร
		 จริิงๆ สมาคมนิิสิิตเก่่าฯ ของเรา ก็็มีีจิิตอาสา
ที่่�ทำ�ำ งานเพื่่�อสัังคม เพื่่�อคนอื่่�น และ Stakeholder
ทั้้�งหมด ถ้้าจะสรุุปเรื่่�องแนวทางการทำำ�งาน จะสรุุป
ได้้เป็็นคำำ�สั้้�นๆ อยู่่� 4 คำำ� ผมขอสรุุปเป็็นคำำ�สั้้�นๆ
ที่่�ผมเรีียกเองว่่า 4 Cs (Connect, Collaborate,
Create Value, Communicate) ละกัันครัับ
C แรก คืื อ Connect เราต้้ อ งเชื่่� อ มต่่ อ
Stakeholder ของเราทั้้�งหมดว่่ามีีใครบ้้าง นิิสิิตเก่่า
ของเราทุุกคนถืือว่่าเป็็นบุุคคลที่่�มีีศัักยภาพ ถ้้ามา
รวมตััว เชื่่�อมต่่อกัันก็็จะเกิิดประโยชน์์ อัันนี้้�รวมทั้้�ง
การที่่ � ส มาคมฯ ก็็ ต้ ้ อ งเชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ทางคณะฯ
และมหาวิิทยาลััยด้้วย เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างกิิจกรรม
C ที่่�สอง คืือ Collaborate ร่่วมมืือ ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ความร่่วมมืือระหว่่างกัันมัันมีีได้้

ตั้้ง� แต่่ความร่่วมมืือของกรรมการด้้วยกัันเองไปจนถึึง
บุุคคลภายนอก ซึ่่ง� จริิงๆ แล้้วกรรมการของสมาคมฯ
เองนั้้�นมีีหลากหลายรุ่่�นมาก ทั้้�งพี่่�รุ่่�นเก่่าๆ และน้้อง
รุ่่�นใหม่่ๆ ซึ่่ง� จะร่่วมมืือประสานกัันอย่่างไร ให้้มีีความ
เป็็นพี่่�เป็็นน้้อง แล้้วได้้ผลงาน ได้้สิ่่�งที่่�เราต้้องการ
ให้้กัับสมาคมฯ และ Stakeholder ต่่างๆ
C ที่่�สาม คืือ Create Value สิ่่ง� นั้้น� ต้้องมีีคุุณค่า่
ไม่่ว่า่ เราจะทำำ�อะไรก็็ตาม เราต้้องคิิดเสมอว่่าสิ่่ง� ที่่เ� รา
ทำำ�หรือื กำำ�ลังั จะทำำ�นั้้น� มัันมีีคุุณค่า่ หรืือประโยชน์์กับั
ใครไหม ทั้้�งต่่อนิิสิิตซึ่่�งเป็็นสมาชิิก น้้องๆ นิิสิิต
ซึ่่�งจะเป็็นอนาคต หรืือกัับคณะฯ ล่่ะ เราช่่วยอะไร
ได้้ไหมเพื่่�อให้้คณะฯ เข้้มแข็็งขึ้้�น กัับจุุฬาฯ ล่่ะ
เราจะเข้้าไปร่่วมมืือกัันอย่่างไร นี่่�คืือสิ่่�งที่่�เราจะต้้อง
พิิจารณา
C สุุดท้้าย คืือ Communicate เมื่่�อเรา
ทำำ�ทุุกอย่่างแล้้ว การสื่่�อสารออกไปก็็สำ�คั
ำ ัญ ทุุกวัันนี้้�
มีีช่่ อ งทางในการสื่่� อ สารได้้ ม ากมาย สมัั ย ก่่ อ น
เรายัังต้้องใช้้โทรศััพท์์ ส่่งจดหมาย วัันนี้้�เรามีี Social
Media มีีวิิธีีการทาง Digital ผู้้ค� นรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสาร
หลากหลายช่่องทาง เราก็็ต้้องมีีการสื่่�อสารกัับเขา
เพื่่�อให้้เขารู้้�ว่่าสมาคมฯ กำำ �ลัังทำำ�อย่่างนี้้�อยู่่�นะ
เขาสามารถจะเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนได้้อย่่างไรบ้้าง
		ปััจจุุบัันโลกก็็เปลี่่�ยนไปเยอะ แล้้วก็็รวดเร็็ว
ด้้วย เราเองยิินดีี และอยากจะเปิิดรัับความแตกต่่าง
ความคิิดใหม่่ๆ ของคนในหลายๆ Gen นะครัับ
ไม่่ ว่ ่ า จะมีีความคิิ ด อะไร มีีความต้้ อ งการอะไร
มีีวิิธีีการใหม่่ๆ อะไร เราอยากจะเปิิดรัับ รวมทั้้�ง
เปิิดรัับน้้องๆ รุ่่�นใหม่่ๆ ให้้เข้้ามาในสมาคมฯ ด้้วย
		การทำำ � งานในสมาคมฯ นั้้� น ความเป็็ น พี่่ �
เป็็นน้้องนั้้�นสำำ�คัญ
ั แต่่สิ่่ง� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั กว่่าคืือ เมื่่อ� ทำำ�แล้้ว
ก็็ต้้องสนุุกด้้วย วัันก่่อนผมเจออาจารย์์พััชราวลััย
ในงานคืืนสู่่�เหย้้า ผมชอบที่่�อาจารย์์พููดกัับผมว่่า
ทำำ�งานพวกนี้้�มัันต้้องสนุุก
		ผมก็็คิดิ ว่่า...จริิง เราต้้องพยายามทำำ�ให้้มันั สนุุก
สมาคมฯ คงต้้องหาหลายวิิธีีการ และมีีรุ่่�นน้้องใหม่่ๆ
เข้้ามามีีบทบาทในการพััฒนา
		มัันเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องพััฒนา และคุุยกััน วัันนี้้�อาจ
จะยัั ง ไม่่ ล งตัั ว หรืื อ ยัั ง ไม่่ ถึึ งจุุ ด ตัั ด สิิ น ใจจริิ ง ๆ
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ถ้้ายัังไม่่สุุก ยัังไม่่พอดีี ก็็ไม่่เป็็นไร ประคัับประคอง
กัันต่่อไป แต่่สิ่่�งหนึ่่�งคืือเราต้้องเติิมเชื้้�อให้้น้้องๆ
รุ่่�นใหม่่ๆ ได้้เข้้ามาทำำ�งาน ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนา
		ผมรู้้ �สึึกว่ ่ า เราแบกความคาดหวัั ง นะครัั บ
ผมมองว่่าถ้้าเราไม่่เริ่่�มทำำ�ตั้้�งแต่่วัันนี้้� อีีก 5 ปีี 10
ปีีข้้างหน้้า เราจะหาคนมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งและสานต่่อ
งานของสมาคมฯได้้ยาก จะเร็็ว จะช้้า ก็็จะต้้อง
มีีการผลััดเปลี่่�ยนและส่่งต่่อ อย่่างตััวผมเองนั้้�น
ผมเริ่่�มเข้้ามาทำำ�งานในสมาคมฯ ตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย
ซึ่่�งน้้องๆ ก็็จะต้้องเติิบโตมาแทนที่่�กัันต่่อไป
		 ในปัั จ จุุ บั ั น ก็็ เริ่่� ม มีีรุ่่�นน้้ อ งๆ เข้้ า มาทำำ � งาน
เพิ่่�มมากขึ้้�นแล้้ว เพราะคนรุ่่�นใหม่่มีีความยืืดหยุ่่�น
และรวดเร็็วในการเปลี่่�ยนแปลง เราก็็เคยเป็็นหนุ่่�ม
เป็็นสาว ก็็ต้้องให้้น้้องๆ เค้้ามีีโอกาส
		สมาคมนิิสิิตเก่่าฯ เราตั้้�งมาตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2505
ถึึงวัันนี้้ก็� ป็ ระมาณ 50 กว่่าปีีแล้้ว แน่่นอนว่่าสมาชิิก
สมาคมฯ จะมีีช่่วงที่่กว้
� า้ งมาก หลาย Gen มากความ
ต้้องการก็็หลากหลาย ซึ่่�งในการทำำ�งาน ความเป็็น
พี่่�เป็็นน้้องนั้้�นสำำ�คััญ ผมอยากให้้มีีคนหลายๆ รุ่่�น

แบ่่งปัันกััน กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จะมีีนั้้�น กิิจกรรมใด
กิิจกรรมหนึ่่�งคงจะไม่่อาจจะตอบสนองต่่อความ
ต้้ อ งการของสมาชิิ กทุ ุ ก คนได้้ เราอาจจะต้้ อ ง
จัั ด กิิ จ กรรมเป็็ น Segment เพื่่� อ ให้้ ต รงกัั บ
ความต้้ อ งการ และความสนใจของแต่่ ล ะกลุ่่�ม
กิิจกรรมเก่่ามีีอยู่่� กิิจกรรมใหม่่เสริิมเข้้าไปอย่่างที่่�
คิิ ด ว่่ า มัั น เหมาะสม แล้้ ว ก็็ ขั ั บ เคลื่่� อ นไปเพื่่� อ ให้้
สมประโยชน์์กัับทุุกคน พี่่� สนัับสนุุนน้้อง น้้องฟัังพี่่�
พี่่�ช่่วยผมหน่่อย อะไรแบบนี้้�
		อีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�อยากเห็็น คืือ ทิิศทางที่่�เรา
กำำ�ลัังจะเดิินกัันต่่อไปนั้้�น ต้้อง Dynamic มีีการ
ปัันประสบการณ์์ของคนหลายรุ่่�น แล้้วลึึกๆ ผมคิิดว่่า
คนต้้องทำำ�หน้้าที่่�ต่่างกััน พี่่�อาจจะต้้องสนัับสนุุน
หรืือทำำ�งานที่่�ยากกว่่าน้้อง หรืือบางเรื่่�องที่่�น้้อง
เก่่งกว่่าก็็ต้้องเปิิดโอกาสให้้น้้องได้้ลองทำำ� ซึ่่�งบางทีี
น้้องอาจจะทำำ�ได้้ไม่่ ถููกนัักในบางเรื่่�อง พี่่� ก็็ต้้อง
ให้้คำำ�ปรึึกษา
		 ในความคิิดผม คืือ พี่่�ๆ ต้้องค่่อยๆ ประคัับ
ประคองน้้องรุ่่�นใหม่่ที่่�เข้้ามาช่่วยงาน ต้้องให้้น้้อง
ค่่อยๆ เดิินเองได้้ อาจจะล้้มลุุกคลุุกคลานบ้้าง แต่่ก็็
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จะทำำ�ให้้เค้้ามีีประสบการณ์์ของเค้้าเองเพิ่่�มมากขึ้้�น
น้้องๆ ที่่�เข้้ามาทำำ�งานกัับเรา ผมว่่าไม่่ธรรมดา
ทั้้�งนั้้�น เพีียงแต่่ว่่าเราจะต้้องเปิิดโอกาส สนัับสนุุน
ภาพอย่่ า งนี้้� ส มาคมฯ จะมีี Dynamic ที่่ �ดีี ขึ้้ � น
มัันจะฉัับไว แล้้วผมว่่าพี่่�น้้องๆ ก็็จะสนุุก แล้้วก็็
อยากเห็็ น บรรยากาศทำำ � งานร่่ ว มกัั น เป็็ น แบบ
พี่่กั� บั น้้อง รัักษากัันไว้้แบบนี้้� ส่่วนผลลััพธ์์จะเป็็นยัังไง
จะไปทางไหน นั้้�นไม่่เป็็นไร อัันนี้้�คืือภาพที่่�ผมมอง
		ผมอยากให้้ทุุกคนคิิดว่่า สมาคมนิิสิิตเก่่าฯ
เหมืือนบ้้าน เรามีีพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่มีีศั
� ักยภาพมากมาย
ที่่พ� ร้้อมที่่จ� ะแบ่่งปััน และสนัับสนุุน ถ้้าใครอยากจะ

แบ่่งปัันอะไร อยากทำำ�อะไร คิิดถึึงใครอยากรู้้�จัักใคร
ให้้คิิดถึึงว่่าสมาคมฯ สามารถจะเป็็นตััวเชื่่�อม ที่่�ให้้
ทุุกคนทำำ�ในสิ่่ง� ที่่ตั� วั เองต้้องการได้้ ก็็กลับั มา มีีไอเดีีย
อะไรดีีๆ ก็็ กลั ั บ มา อยากจะทำำ � อะไรก็็ กลั ั บ มา
สงสััยอะไรก็็กลัับมา กลัับมาที่่�สมาคมฯ มาช่่วยกััน
ทำำ � ให้้ ส มาคมฯ ของเรานั้้� น พัั ฒ นาเติิ บ โตต่่ อ ไป
และนี่่�คืือสิ่่�งที่่�อยากให้้เป็็น
		 การที่่�คณะฯ ของเราจะเติิบโต มีีนิิสิิตแข็็งแรง
เกิิดจากการที่่�รุ่่�นต่่อรุ่่�น มีีความคิิดว่่าเราจะให้้อะไร
ถ้้าเราคิิดว่่าเราจะให้้อะไรแล้้ว สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นก็็คืือ
คนที่่ � ไ ด้้ รั ั บ เขาก็็ จ ะเข้้ า ใจ แล้้ ว เขาก็็ จ ะสืื บ ทอด
ให้้รุ่่�นต่่อรุ่่�นต่่อไป

วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล Shi 44
การศึึกษา  ชั้้�นมััธยมศึึกษา  : โรงเรีียน โยธิินบููรณะ
• อุุดมศึึกษา : คณะพาณิิชยศาสตร์์ และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สาขา การตลาด
ระหว่่างประเทศ
• MBA จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปััจจุุบััน

• นายกสมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คนที่่� 21
• กรรมการผู้้�จััดการกรรมการบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด ดููแล

	ทางด้้าน Business Distribution
• กรรมการบริิษััทระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
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“ใส่่สมอ เท่่เสมอ”
คุุณลัักษมณ์์สุนี
ุ ีย์์ ศิิริิปทุุมมาศ
(หทััยวิิทวััส) Shi 29

เจ้้าของธุุรกิิจชุุดเครื่่�องแบบนัักเรีียนตราสมอ
บริิษััท สมอทองการ์์เมนท์์ จำำกััด

❝นาทีีนี้้�ไม่่ใช่่นาทีีหาเงิิน เป็็นนาทีีที่่�ต้้อง
ช่่วยประเทศก่่อน เงิินหาเมื่่�อไรก็็ได้้
ไม่่ได้้ห่่วงเรื่่�องเงิิน ห่่วงอย่่างเดีียว
ให้้ประชาชนมีีแมสก์์ใช้้ แมสก์์ขาดแคลนมาก
นาทีีนี้้�เราต้้องช่่วยกััน เป็็นเวลาที่่�ต้้อง
ช่่วยเพื่่�อนร่่วมชาติิให้้รอดจาก โควิิด-19❞

		คำำ�ประกาศจาก “คุุณลักั ษมณ์์สุนีุ ย์ี ์ ศิิริปิ ทุุมมาศ” Shi 29
ผู้้ � บ ริิ ห าร และ เจ้้ า ของโรงงานผลิิ ต ชุุ ด นัั ก เรีียนตราสมอ
หรืือ บริิษััท สมอทองการ์์เมนท์์ จำำ�กััด เมื่่�อปลายเดืือนมีีนาคม
2563 ในขณะที่่�ไวรััสโควิิด 19 กำำ�ลัังระบาดหนัักในกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล อีีกทั้้�งหน้้ากากอนามััยขาดแคลนอย่่างหนััก
เพราะถููกกัักตุุ น ซ้ำำ � �ยัั งมีีราคาแพงและหาซื้้� อได้้ ย ากนั้้� น .....
ได้้เปลี่่�ยนบทบาทของโรงงานผู้้�ผลิิต และจำำ�หน่่ายเครื่่�องแบบ
นัักเรีียนที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทย ที่่�เปิิดดำำ�เนิินการมากว่่า
40 ปีี ให้้กลายเป็็นโรงงานเย็็บหน้้ากากอนามััยชนิิดผ้้าไปในทัันทีี
		จัักรทุุกตััว คนงานเกืือบทุุกคน รวมใจเป็็นหนึ่่�ง มุ่่�งเย็็บ
หน้้ากากอนามััยผ้้า เพื่่อ� แจกฟรีีให้้ประชาชนทั่่ว� ไป รวมถึึงบุุคลากร
ที่่ � ปฏิิ บััติิหน้้ าที่่ � เสี่่ �ย งภัั ย ทั้้� งตำำ�รวจ ทหาร ทีีมแพทย์์ และ
โรงพยาบาล ที่่�เดืือดร้้อนไม่่มีีหน้้ากากอนามััยใช้้ป้้องกัันเชื้้�อโรค
เป็็นการแบ่่งเบาภาระโรงพยาบาล และประชาชน จะได้้ไม่่ต้้อง
ไปซื้้�อหาแมสก์์ที่่�มีีราคาแพงเกิินไปในช่่วงนั้้�น
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ต้้องช่่วยประเทศก่่อน “คุุณลักั ษมณ์์สุนีุ ย์ี ์ ศิิริปิ ทุุมมาศ” กล่่าว
		 “เราต้้องช่่วยประเทศชาติิก่่อน เรารู้้�ว่่าเงิินก็็หายาก แมสก์์
ก็็หายาก ราคาแพง จึึงจุุดประกายความคิิดขึ้้�นมาว่่า เราต้้อง
ช่่วยสัังคมก่่อน
		 เราหยุุดทำำ�เสื้้อ� นัักเรีียนในช่่วงนั้้น� มาทำำ�แมสก์์แจกอย่่างเดีียว
วััสดุุที่่�ใช้้เย็็บก็็ใช้้ผ้้าอย่่างดีีตามที่่�คุุณหมอแนะนำำ� คนใช้้จะรู้้�
ได้้เลยว่่าเป็็นของที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ โดยประชาชนสามารถรัับหน้้ากากผ้้า
ได้้จากตััวแทนจำำ�หน่า่ ยชุุดนัักเรีียนตราสมอในที่่ต่� า่ งๆ ทั่่ว� ประเทศ
โดยตั้้�งเป้้าไว้้ว่่า จะแจกประมาณ 300,000 ชิ้้�น แจกทั่่�วประเทศ
โดยมีีปั๊๊�มว่่าแจกฟรีี จากชุุดนัักเรีียนตราสมอ

		 เราดีีใจ และภููมิิใจ ที่่มีี� โอกาสทำำ�ความดีี ได้้ทำ�ำ ให้้ประชาชน
มีีแมสก์์ใช้้ คืือตอนนั้้�นหน้้ากากหาซื้้�อยาก ราคาก็็สููง ในขณะที่่�
คนทั่่�วไปมีีรายได้้หดตััว สำำ�หรัับโรงงานเรา การผลิิตแมสก์์ผ้้า
เป็็นเรื่่�องง่่ายดาย เราผลิิตได้้สวยและเร็็ว ทัันต่่อความต้้องการ
ก็็คิิดว่่าเป็็นโอกาส ที่่�เราจะได้้ทำำ�ความดีีเพื่่�อชาติิสัักครั้้�งหนึ่่�ง
และเป็็นการคืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคม ตามคำำ�สอนของอาจารย์์ในคณะ
บััญชีีฯ ว่่าเป้้าหมายของธุุรกิิจคืือแสวงหากำำ�ไร และจะต้้องคืืนกำำ�ไร
ให้้สัังคม เราจำำ� concept นี้้�ได้้ดีี เป้้าหมายขั้้�นต้้น คืือผลิิต
และแจกฟรีี 300,000 ชิ้้�น ประชาชนก็็ขอเข้้ามาเยอะ เมื่่�อจบ
โครงการ เราแจกฟรีีไปประมาณ 800,000 ชิ้้�น”
4 ปีี ที่่บั� ญ
ั ชีี-จุุฬาฯ ของ ลัักษมณ์์สุนีุ ย์ี ์ ศิิริปิ ทุุมมาศ (หทััยวิทิ วััส)
Shi 29
		 “เรีียนจบมััธยมต้้นที่่�โรงเรีียนวรรณวิิทย์์ โรงเรีียนเล็็กๆ
ในซอย 8 ถนนสุุขุุมวิิท เป็็นโรงเรีียนที่่�มีีสภาพเก่่าเป็็นเรืือนไม้้
ตั้้� งอยู่่�บนที่่ � ดิิ น 2 ไร่่ เศษ ท่่ ามกลางโรงแรมและคอนโดหรูู
ตลอดซอย ท่่านเจ้้าของโรงเรีียน ม.ร.ว. รุุจิิสมร สุุขสวััสดิ์์� ท่่านมีี
อุุดมการณ์์จะส่่งเสริิมการศึึกษาของเยาวชน ปััจจุุบัันนัักเรีียนก็็
เป็็นบุุตรหลานของผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�ทำำ�งานอยู่่�ย่่านนั้้�น ในอดีีต
สมััยที่่เ� รีียนอยู่่� สภาพโรงเรีียนรุ่่�งเรืืองกว่่าเวลานี้้� เมื่่อ� เรีียนจบม.3
ที่่�นี่่� ก็็ไปเรีียนต่่อที่่�โรงเรีียนเตรีียมอุุดม แล้้วมาเลืือกสอบเข้้า
คณะบััญชีี จุุฬาฯ เป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
		 ช่่วง 4 ปีี ในรั้้�วบััญชีี-จุุฬาฯ ประทัับใจกัับความรัักของ
พี่่�น้้องร่่วมคณะฯ มีีความสามััคคีีในหมู่่�คณะมาก เราไม่่เคยเห็็น
คนทะเลาะกััน หรืือแก่่งแย่่งชิิงดีีกััน ทั้้�งยัังได้้ความรู้้�ทางอ้้อม
จากกิิจกรรมต่่างๆ ในคณะฯ ซึ่่�งต่่อมา ได้้เก็็บเกี่่�ยวมาเป็็น
ประโยชน์์ต่่ออาชีีพ ต้้องขอบคุุณคณะบััญชีี-จุุฬาฯ ขอบคุุณ
อาจารย์์ฯ ที่่�ให้้วิิชา ทำำ�ให้้มีีวัันนี้้�ได้้ จะรำำ�ลึึกพระคุุณของแหล่่ง
ศึึกษาไปตลอดชีีวิิต”
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เสื้้�อผ้้าทุุกชิ้้�นเราตััดเย็็บภายในโรงงานของเรา เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพ
ที่่�เราต้้องการ เราเป็็นชุุดนัักเรีียนแบรนด์์เดีียวที่่�ทำำ�การผลิิต
ภายในโรงงานของตััวเอง
		 เราตั้้�งมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์ มอบสิ่่�งดีีที่่�สุุดให้้ลููกค้้าภายใต้้
ราคายุุติิธรรม “ชุุดนักั เรีียนตราสมอ is second  to  none”

จากบััญชีีจุุฬา  สู่่�สมอทองการ์์เมนท์์
		 “พอเรีียนจบ ได้้ทำำ�งานที่่� บริิษััทกรุุงเทพ อบพืืชและไซโล
เป็็นกิิจการของครอบครััว ศาสตราจารย์์เถาวััลย์์ นัันทาภิิวััฒน์์
อดีีตคณบดีีคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาฯ อยู่่�ระยะหนึ่่�ง
ก่่อนลาออกจากงาน เพื่่�อมาช่่วยกิิจการของสามีีที่่�ทำำ�ธุุรกิิจ
เสื้้�อผ้้าสำำ�เร็็จรููปของครอบครััว
		 เวลานั้้�น สามีีเขาสืืบทอดธุุรกิิจต่่อจากอากง ทำำ�สิินค้้า
เสื้้�อผ้้าหลากหลายภายใต้้แบรนด์์ตราสมอ โดยเอารููปสมอเรืือ
มาจดเป็็นโลโก้้ ใช้้ชื่่�อร้้านว่่า “แต้้กิ้้�มล้้ง” การค้้ายัังไม่่ใหญ่่โต
ชื่่�อเสีียงยัังไม่่ค่่อยปรากฏ
		 ในช่่วง พ.ศ.นั้้�น ธุุรกิิจการ์์เมนท์์มีีมากมายจริิงๆ แข่่งกัันทำำ�
แข่่งกัันขาย แข่่งกัันดั๊๊�มพ์์ราคา (ผิิดกัับปััจจุุบัันราวฟ้้ากัับดิิน
ปััจจุุบัันธุุรกิิจการ์์เมนท์์และเท็็กซ์์ไทล์์ของประเทศไทยล้้มหาย
ไปมาก เหลืือนัับได้้ไม่่กี่่�โรงงาน และอนาคตก็็คาดว่่าจะมีีการ
ปิิดตััวลง ซึ่่�งมาจากหลายปััจจััย เช่่น ค่่าแรงสููง แรงงานหายาก
แรงงานไม่่มีีฝีีมืือ สิินค้้าจากจีีนราคาถููกกว่่า เข้้ามาตีีตลาดไทย
จีีนมีีสิินค้้าหลากหลายรููปแบบ โรงงานในไทยสู้้�เขาไม่่ได้้ )
		 เมื่่�อดิิฉัันเข้้ามาช่่วยดููแลกิิจการ ดิิฉัันก็็เสนอไอเดีียใหม่่
ให้้ หั ั น มาเน้้ น เป็็ น ผู้้�ผลิิ ตชุุ ดนัักเรีียนอย่่ างเดีียว “ให้้ จริิ งจัั ง
ให้้เชี่่�ยวชาญเถอะ จะเกิิดผล” ดัังปราชญ์์โบราณท่่านสอนไว้้
วิิธีีการนี้้� ทุุนที่่�มีีน้้อยของเราก็็ไม่่ต้้องจมไปกัับการผลิิตแบบ
สะเปะสะปะ เราจดทะเบีียนชื่่�อบริิษััทใหม่่ เป็็นชื่่�อ “บริิษััท
สมอทองการ์์ เ มนท์์ จำำ �กั ั ด” แต่่ ยั ั ง คงมีีชื่่� อเป็็ นภาษาจีีนว่่ า
“แต้้กิ้้�มล้้ง”
		 เราแน่่วแน่่จะผลิิตชุุดนัักเรีียนที่่�มีีคุุณภาพ มาตรฐานสููง
เราเลืือกวััตถุุดิิบต่่างๆ จากผู้้�ผลิิตชั้้�นนำำ� นัับตั้้�งแต่่ผ้้านอก ผ้้าใน
(ผ้้าทำำ�กระเป๋๋า ผ้้าซัับปก, ซัับขอบ) ซิิป ด้้ายเย็็บ ยางยืืด ฯลฯ
เราพิิถีีพิิถัันกัันมากทั้้�งฝีีมืือการตััดเย็็บ รููปทรง แพทเทิิร์์น
เราโชคดีีที่่�มีี staff เก่่ง และรัักองค์์กร อยู่่�ร่่วมกัับเรามากว่่า 40 ปีี

ผลกระทบจากพิิษโควิิด 19
		 “กระทบมาก เราไม่่ได้้ขายมานาน 5 เดืือนแล้้ว โรงเรีียน
ไม่่มีีหมายกำำ�หนดการเปิิดภาคเรีียน ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับนัักเรีียน
ก็็เป็็นอััมพาตไปหมด ไม่่มีี order เข้้ามาหาเรา ลููกค้้าหยุุดชำำ�ระหนี้้�
ขอขยายเวลาแบบไม่่มีีกำำ�หนด เช็็คที่่�รัับมาก่่อนหน้้านี้้�ก็็เด้้งออก
หมด นี่่�เราก็็ยัังหวั่่�นใจ ว่่าสถานการณ์์จะกลัับฟื้้�นคืืนมาเมื่่�อไหร่่
เราจะมีีเงิินทุุนมาหล่่อเลี้้ย� งให้้พนัักงานทุุกคนยัังคงมีีงานทำำ�ต่อ่ ไป
จนกว่่าเศรษฐกิิจจะดีีไหม?”
พลิิกวิกิ ฤตให้้เป็็นโอกาส
		 “ช่่วงไม่่มีี order เข้้ามา ก็็พอดีีเป็็นช่่วงหน้้ากากอนามััย
หายาก และราคาแพง ประชาชนที่่�มีีรายได้้ต่ำำ��จะยิ่่�งลำำ�บาก
ในการไปหาซื้้�อหน้้ากากฯ ได้้ฟัังข่่าวจากทีีวีีทุุกวัันถึึงความ
เดืือดร้้อนของสัังคมไทย เลยตื่่�นตััวขึ้้�นมาว่่า ตััวเราและบริิษััทฯ
ของเรา สามารถช่่วยเหลืือชาติิครั้้ง� นี้้ไ� ด้้อย่่างดีี เรามีีศัักยภาพพร้้อม
เครื่่�องจัักรและแรงงานฝีีมืือ วััตถุุดิิบ เราสามารถผลิิตได้้สวย
และรวดเร็็ว เพื่่�อแจกฟรีีแก่่พี่่�น้้องชาวไทยได้้ทัันเวลาที่่�ต้้องการ
ช่่วงนั้้�นตั้้�งเป้้าผลิิตเพื่่�อแจกฟรีี 300,000 ชิ้้�น โดยไม่่มีีเงื่่�อนไขว่่า
จะต้้องซื้้�อสิินค้้าของเรา และเมื่่�อจบโครงการ เราผลิิตและแจก
ไปรวม 800,000 ชิ้้�น
		ทุุกคนในบริิษััทฯ Happy ที่่มีีส่
� ่วนทำำ�ความดีี ได้้ใช้้โอกาสนี้้�
ตอบแทนลููกค้้า และผู้้�มีีอุปุ การคุุณ ได้้คืนื กำำ�ไรสู่่�สังั คมอย่่างได้้ผล
เริ่่� ม ต้้ น เรากระจายหน้้ า กากฯไปให้้ยี่ ่ � ปั๊๊ � ว ซาปั๊๊� ว เป็็ น ผู้้ � แจก
ปััญหาคืือคนอยู่่�ใกล้้ได้้รัับแจก คนอยู่่�ไกลมาไม่่ทััน ไม่่ได้้รัับแจก
ช่่วงหลัังจึึงขอให้้ยี่่�ปั๊๊�ว ซาปั๊๊�ว ไปแจกตามชุุมชนชนบทตาม
หน่่วยงานต่่างๆ เช่่น โรงพยาบาล สถานีีอนามััย โรงพััก กรมทหาร
โรงเรีียน ฯลฯ รวมทั้้�งส่่งตรงให้้แก่่หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�มีีหนัังสืือ
ขอรัับหน้้ากากฯ เข้้ามา”
“ก็็ขอให้้พิิษโควิิด 19 ครั้้�งนี้้�จบลงโดยเร็็ว และขออย่่าให้้มีี
Second wave ตามมา ขอให้้เศรษฐกิิจไทยฟื้้�นตััวโดยเร็็ว
ทุุกคนจะได้้มีีชีีวิิตสงบสุุขรุ่่�งเรืืองอย่่างเคย ขอให้้พระสยาม
เทวาธิิราชปกป้้องคุ้้�มภััยให้้คนไทยทุุกคน”
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บััญชีีจุุฬาฯ ดีีเด่่น ครั้้�งที่่� 19
(พ.ศ.2562)

กรุุงศรีีอยุุธยาไม่่สิ้้�นคนดีีฉัันใด ชาวบััญชีีจุุฬาฯ ก็็มีีคนเก่่ง คนดีีเพิ่่�มขึ้้�นทุุกๆ ปีี
ฉัันนั้้�น ในวัันที่่� 29 มกราคม 2563 ที่่�ผ่่านมาเป็็นวัันงานคืืนสู่่�เหย้้าประจำำปีี
ของชาวบััญชีี คณะกรรมการตััดสิน
ิ ได้้ประกาศผลการสรรหานิิสิต
ิ เก่่าบััญชีีจุฬ
ุ าฯ
ดีีเด่่นครั้้�งที่่� 19 ซึ่ง่� ในปีีนี้้�มีจำ
ี ำนวน 6 ท่่าน วารสารเภตราจึึงขอประกาศเกีียรติิคุณ
ุ
เผยแพร่่คุุณงามความดีี ความสามารถ ความสำำเร็็จในการทำำงานที่่�น่่าชื่่�นชม
อย่่างยิ่่�ง ให้้แก่่สมาชิิกผู้้�อ่่านได้้รู้้�จัักและร่่วมยิินดีีกัับทั้้�ง 6 ท่่าน ดัังนี้้�
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คุุณชััยรััตน์์ วงศ์์เกีียรติ์์�ขจร

กรรมการบริิหารสมาคมนัักแต่่งเพลงแห่่งประเทศไทย บััญชีีบัณ
ั ฑิิต รุ่่�น 33
	ปััจจุุบัันเป็็นครููเพลง และกรรมการ
บริิหารสมาคมนัักแต่่งเพลงแห่่งประเทศไทย
ซึ่่ง� ระหว่่างที่่ทำ� �ำ งานกัับธนาคารไทยพาณิิชย์์
ได้้สร้้างผลงานเพลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ได้้รับั พระราชทานรางวััลแผ่่นเสีียงทองคำำ�
พระราชทาน ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2522 หลัังจาก
ได้้ทำำ�งานที่่�ธนาคารไทยพาณิิชย์์ 9 ปีี
ได้้ออกมาเป็็นนัักแต่่งเพลง โดยมีีผลงาน
เพลงที่่ � ไ ด้้ รั ั บ รางวัั ล มากมายอีีกทั้้� ง
ยัังได้้ประพัันธ์์เพลงให้้แก่่จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และคณะพาณิิชยศาสตร์์และ
การบััญชีี คุุณชััยรััตน์์ ได้้รัับการประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ จากกระทรวงวััฒนธรรมร่่วมกัับ
สภาศิิ ลปิ ิ น ส่่ ง เสริิ ม พระพุุ ทธ ศาสนา
แห่่งประเทศไทยให้้เป็็นศิิลปินิ นัักประพัันธ์์
เพลงส่่ ง เสริิ ม คติิ ธ รรม ปรัั ช ญาชีีวิิ ต
ในปีี 2562 และยัั ง ได้้ ป ระพัั น ธ์์ เ พลง
“สดุุดีีพระแม่่ไทย” เพลง “พระราชิินีี
ในดวงใจ” เพื่่�อใช้้ในการเทิิดพระเกีียรติิ
ในโอกาสสำำ �คั ั ญ ต่่ า งๆ ของรัั ฐ บาล
และเพลง “พลัังอาเซีียน” สำำ�หรัับการ
จััดประชุุมสุุดยอดอาเซีียนที่่�ประเทศไทย
เป็็นประธานอาเซีียน (ของไทย) ในปีี
2562

✦ การได้้เข้้ามาศึึกษาที่่ค� ณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจุุฬาฯ เป็็นความฝััน
สููงสุุ ดของผมในเรื่่� องการศึึกษา ซึ่่� งใน
ขณะนั้้� น รู้้ �สึึกว่ ่ า อยู่่�ห่่ า งไกลเหลืื อ เกิิ น
ด้้ ว ยเหตุุ ผล และองค์์ ป ระกอบที่่ � เ ป็็ น
อุุปสรรคหลายอย่่างในชีีวิิต แต่่ในที่่�สุุด
ก็็สามารถทำำ�ความฝัันนั้้�นให้้เป็็นจริิงได้้
และนัับเป็็นความสุุขที่่เ� กิิดขึ้้น� ในครอบครััว
ตราบจนถึึงทุุกวัันนี้้� 						
คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
จุุฬาฯ ได้้เติิมเต็็มความฝััน ให้้อนาคต
ให้้ คุ ุ ณค่ ่ า ชีีวิิ ต ให้้ เ กีียรติิ ย ศและมอบ
ความภาคภููมิิใจ ในความเป็็นบััณฑิิตที่่�
สมบููรณ์์แบบติิดตััวนิิสิิตทุุกคนไปตลอด
มีีความรู้้ �สึึก อบอุ่่�นใจตั้้� ง แต่่ วั ั น แรกที่่ �
ก้้าวเข้้ามาเป็็นน้้องใหม่่ ได้้พบเพื่่�อนใหม่่
ที่่�จริิงใจมีีความปรารถนาดีีให้้กัันอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ได้้พบรุ่่�นพี่่�ที่่�มีีความเอื้้�ออาทร
กัับน้้องๆ คณาจารย์์ที่่�อบรมสั่่�งสอนให้้
ความรู้้�อย่่างเต็็มความสามารถ ด้้วยความ
รัักความเมตตานิิสิิตทุุกคนอย่่างยากที่่�จะ
กล่่าวได้้ตั้้�งแต่่วัันแรกจนถึึงวัันสุุดท้้าย
ที่่�จบการศึึกษา และไปประกอบอาชีีพ
ตามโอกาสที่่ � ไ ด้้ รั ั บ ในขณะนั้้� น เมื่่� อ มีี

โอกาสได้้ กลั ั บ มาพบเจอท่่ า นอีีกครั้้� ง
แววตาแห่่ ง ความรัั ก ความเมตตาจาก
อาจารย์์ก็ยั็ งั คงเหมืือนเดิิมไม่่เปลี่่ย� นแปลง
ผมประทัั บ ใจในความเป็็ น บัั ญ ชีีจุุ ฬ าฯ
และพร้้อมจะบอกกัับทุุกคนด้้วยความ
ภููมิิใจเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ผลงานเพลงที่่�ผม
สร้้ า งสรรค์์ แ ละได้้ รั ั บ ความสำำ � เร็็ จ นั้้� น
บรรจงสร้้างขึ้้�นด้้วยความรู้้�สึึกนึึกคิิดและ
มุุมมองของนัักแต่่งเพลงที่่�โชคดีีจากแดน
จามจุุรีีบััญชีีจุุฬาฯ.
✦ การทำำ�งานของผมนอกจากการ
เขีียนหนัังสืือ การเป็็นกรรมการบริิหาร
สมาคมนัั ก แต่่ ง เพลงแห่่ ง ประเทศไทย
และการสอนขัั บ ร้้ อ งเพลงแล้้ ว การ
แต่่งเพลงให้้กัับศิิลปิินอิิสระและองค์์กร
ต่่างๆ ทั้้�งของรััฐและเอกชนก็็ยัังคงเป็็น
งานหลัักวิธีีสร้
ิ า้ งความสำำ�เร็็จในการทำำ�งาน
แต่่งเพลงส่่วนหนึ่่�ง ก็็คืือ หาโอกาสที่่�ดีี
การคิิดและมุุมมองที่่�แตกต่่าง หาช่่องว่่าง
หรืื อ ส่่ ว นขาดที่่ � ค นอื่่� น ยัั ง มองไม่่ เ ห็็ น
สร้้ า งผลงานให้้ ต รงกัั บ ความต้้ อ งการ
ซื่่�อสััตย์์ ขยััน ทุ่่�มเท พิิถีีพิิถััน ใส่่ใจกัับ
งานทุุกชิ้้�นที่่�สร้้างขึ้้�น ให้้ความสำำ�คััญของ
งานอย่่างเท่่าเทีียมกัันและต้้องตระหนัักรู้�้
อยู่่�เสมอว่่ า ผลงานทุุ กชิ้้ � น ที่่ � สร้ ้ า งขึ้้ � น
จะเป็็นเครื่่�องบ่่งบอกถึึงคุุณค่่า คุุณภาพ
คุุณธรรม และตััวตนของผู้้�สร้้างสรรค์์
ตลอดไป
✦ ผลกระทบจากโควิิท-19 ในฐานะ
ที่่�เป็็นนัักแต่่งเพลงก็็มีีกระทบบ้้างในช่่วง
การระบาดรุุนแรงเช่่นในเรื่่�องของการ
สอนร้้องเพลง และในขั้้น� ตอนของการบััน
ทึึกเสีียงเพลง เพราะการทำำ�งานในห้้อง
บัั น ทึึกเสีียงนั้้� น จะมีีทั้้� ง นัั ก แต่่ ง เพลง
นัักร้้อง นัักดนตรีี และผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�บัันทึึก
เสีียงทำำ � งานอยู่่�ร่่ ว มกัั น อย่่ า งใกล้้ ชิ ิ ด
การแก้้ไขก็็คืือการปรัับเปลี่่�ยนขั้้�นตอน
บางขั้้�นตอนเช่่นการส่่งดนตรีีทางอีีเมล์์
และมิิกซ์์เพลงที่่�บ้้านเป็็นต้้น ส่่วนการ
แต่่งเพลงก็็ยัังคงมีีองค์์กรต่่างๆ มาให้้
สร้้างผลงานให้้ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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ดร.ธััชพล กาญจนกููล

ผู้้�ว่่าการการเคหะแห่่งชาติิ บััญชีีบััณฑิิต รุ่่�น 39
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ว่่าการ 
การเคหะแห่่งชาติิ ซึ่่�งมีีพัันธกิิจในการ
พัั ฒ นาที่่� อ ยู่่�อาศัั ยสำ ำ � หรัั บ ประชาชน
ให้้ มี ี คุ ุ ณ ภาพชีี วิ ิ ต ที่่� ดี ี  พั ั ฒ นาชุุ ม ชน
ให้้ เข้้ ม แข็็ ง สามารถพึ่่� ง พาตนเองได้้
พัั ฒ นาเมืื อ งให้้ มี ี ส ภาพแวดล้้ อ มที่่� ดี ี
เพื่่�อเป็็นการร่่วมสร้้างสัังคมให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ 
ดร.ธัั ช พล ได้้ รั ั บ รางวัั ล มากมาย
อาทิิ รางวััลเกีียรติิคุุณ บุุคคลต้้นแบบ
ตััวอย่่างแห่่งปีี 2562 สาขาผู้้�นำำ�องค์์กร
ดีีเด่่ น จากโครงการเชิิ ด ชููเกีียรติิ
“ร้้ อ ยดวงใจถวายพ่่ อ ของแผ่่ น ดิิ น
ตามรอยพระยุุคลบาท” รางวััลผู้�นำ้ �ำ องค์์กร
ดีีเด่่ น CEO Leader Award 2018
รางวััลเกีียรติิยศ เจตนาดีี 2018 สาขา

ผู้้ � บ ริิ ห ารรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ดีีเด่่ น แห่่ ง ปีี
รางวััลธรรมาภิิบาล “สิิงห์์ทอง” สาขา
ผู้้ � บ ริิ ห ารและนัั กพั ั ฒ นาองค์์ ก รดีีเด่่ น
แห่่งปีี 2562 และรางวััลความดีีตอบแทน
คุุณแผ่่นดิิน Best Practice Award 2019
สาขาบริิ ห ารและพัั ฒ นาองค์์ ก รจาก
มููลนิิธิิเพื่่�อสัังคมไทย
ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุ ุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
แม้้เวลาจะผ่่านมากว่่า 40 ปีีแล้้ว
แต่่ ร อยยิ้้� ม ความมีีน้ำำ � � ใจจากเพื่่� อ นๆ
ความอบอุ่่�นจากรุ่่�นพี่่� และการดููแลเอาใจใส่่
จากคณะครููอาจารย์์ยังั คงเป็็นความทรงจำำ�

ที่่�ประทัับใจทุุกๆ ครั้้�งที่่�นึึกถึึงภาพสมััย
ตอนเรีียนที่่ค� ณะฯ แต่่สิ่่ง� ที่่เ� หนืือและมีีค่่า
มากกว่่าความประทัับใจ ก็็คงเป็็นความ
ภาคภููมิิใจที่่�ครั้้�งหนึ่่�งได้้เคยซึึมซัับความรู้้�
ความสามารถจากสถาบัันที่่�เป็็นเสาหลััก
ของประเทศ ผมคิิ ดว่่ าการได้้ รัั บแก่่ น
ความรู้้�ทางบััญชีีที่่�ถููกวางแบบแผนตั้้�งแต่่
เริ่่ม� ต้้น การเรีียนการสอนอย่่างถููกต้้องนั้้น�
เป็็นส่่วนสำำ�คััญมากที่่�มีีผลในการต่่อยอด
ทางความคิิดในการบริิหารงานของจริิง
และนี่่�เป็็นอีีกหนึ่่�งความประทัับใจที่่�ผม
อยากกล่่ า วคำำ �ข อบคุุ ณสำ ำ �หรั ั บ ทุุ ก ๆ
อย่่าง ที่่�เริ่่�มต้้นจากคณะฯ ของเราที่่�ช่่วย
หล่่อหลอมทำำ�ให้้ผมประสบความสำำ�เร็็จ
มาได้้จนทุุกวัันนี้้�
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ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร
จึึ ง ทำำ � ให้้ อ งค์์ กร ประสบความสำำ � เร็็ จ
เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
	ผมใช้้หลักั “ความสมดุุล” ผสมผสาน
ระหว่่างหลัักการและหลัักธรรมาภิิบาล
เป็็ น ตัั ว ประคัั บ ประคองและผลัั กดั ั น
ให้้ ทุ ุ ก ๆ องค์์ ก รที่่ � ผ มเคยบริิ ห ารมา
ประสบความสำำ�เร็็จได้้ทุุกครั้้�ง ผมเชื่่�อว่่า
ในทุุ ก ๆ องค์์ ก รนั้้� น มีีคนเก่่ ง อยู่่�แล้้ ว
ไม่่ว่่าจะเรีียนมาจากไหน จบมาจากไหน
ทุุกคนล้้วนแล้้วแต่่ มีีกรอบความรู้้ �ทาง
วิิชาการในระดัับใกล้้เคีียงกััน แต่่สิ่่�งที่่�
ต่่ า งออกไปที่่ � เ ป็็ น ตัั ว ตัั ด สิิ น ชี้้� วั ั ด ว่่ า
องค์์ ก รนั้้� น ได้้ จ ะก้้ า วไปได้้ ไ กลแค่่ ไ หน
คืือ ความสามารถในการบริิหารจััดการ
ปััญหาและการเปลี่่ย� นวิิกฤตให้้เป็็นโอกาส
แน่่นอนว่่า “หััวใจขององค์์กร” ไม่่ใช่่
เหล็็กเส้้นเสาอิิฐตััวอาคาร แต่่เป็็นบุุคลากร
ขององค์์กรนั้้น� ๆ ถึึงแม้้ว่า่ การบริิหารงาน
ในองค์์ ก รขนาดใหญ่่ หล ายๆ ครั้้� ง จะ
หลีีกเลี่่ � ย งเรื่่� อ งการเมืื อ งไม่่พ้้น ไม่่ว่่า
จะเป็็นเรื่่�องความรู้้�สึึกส่่วนตััวระหว่่ า ง
พนัักงานกัันเอง หรืือความรู้้�สึึกนึึกคิิด
ของพนัักงานที่่�มีีต่อ่ ผู้้บ� ริิหาร ล้้วนแล้้วแต่่
มีีผลต่่ อ ภาพลัั ก ษณ์์ แ ละผลงานของ
องค์์กรทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม แต่่สิ่่�งที่่�
ผู้้ � บ ริิ ห ารอย่่ า งเราต้้ องทำำ�ให้้ ไ ด้้นั้้ � นคืื อ
เราต้้องเข้้าให้้ถึึงความรู้้�สึึกของพนัักงาน
เข้้าใจมุุมมองความคิิดของเขา และทำำ�ให้้
เขาเข้้าใจสิ่่�งที่่�เราพยายามเน้้นนำำ�เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปข้้างหน้้าให้้ได้้ การ
ตััดสิินแก้้ปัญ
ั หาให้้แก่่พนัักงานโดยเฉพาะ
ปัั ญ หาที่่ � เ กี่่ � ย วพัั น กัั บ คนจำำ � นวนมาก
เราจำำ�เป็็นต้้องยึึดมั่่�นอยู่่�บนหลัักการที่่�
ถููกต้้องก่่อนเป็็นอัันดัับแรก แต่่ต้อ้ งไม่่ลืมื ว่่า

การเป็็นผู้้�บริิหารที่่�ดีีนั้้�น จะต้้องใช้้หลััก
ธรรมาภิิบาลด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�น “สมดุุล”
ระหว่่างหลัักการและหลัักธรรมาภิิบาล
จึึงเป็็นศิิลปะที่่�ท้้าทายที่่�จะพิิสููจน์์ฝีีมืือ
ความสามารถของผู้้บ� ริิหารองค์์กรเหล่่านั้้น�
ว่่าจะทำำ�ให้้ออกมาได้้ดีีเพีียงใด
สืืบเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด  - 19 ส่่ง
ผลกระทบต่่ อ ทุุ กธุ ุ ร กิิ จ  จึึ ง ขอทราบ
ผลกระทบแนวทางแก้้ไขและบริิหาร
ให้้อยู่่�รอดต่่อไป
เป็็ น ที่่ � ท ราบกัั น ดีีว่่ า สถานการณ์์
โรคระบาดโควิิด – 19 นั้้น� เป็็นเหตุุการณ์์
ใหม่่ที่่�ธุุรกิิจยุุคสมััยใหม่่ไม่่เคยประสบ
มาก่่อน เพราะถ้้าเปรีียบเทีียบผลกระทบ
ที่่ � มีีลัั กษณะใกล้้ เคีียงกัั นก็็ ค งเป็็ นช่่ ว ง

Great Depression ในช่่วงปีี 1920 หรืือ
เมื่่�อประมาณ 100 ปีีที่่�แล้้ว ทั่่�วโลกได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์นี้้�พร้้อมกััน
แต่่ ใ ครจะกระทบมากหรืื อ น้้ อ ยนั้้� น
ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของแต่่ละธุุรกิิจนั้้�นๆ
เช่่น ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับการบิินและการ
ท่่องเที่่�ยวก็็จะได้้รัับผลกระทบมากกว่่า
หลายองค์์ ก ร เริ่่� ม มีีวิิ ธีี Disruption
ของตัั ว เอง ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น การประชุุ ม
หรืื อ การขายผ่่ า น Online ไปจนถึึง
การเปลี่่ � ย นสาขาธุุ รกิิ จ ดัั งนั้้� น วิิ ธีีก าร
ในการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความอยู่่�รอด
คืือ การลดต้้นทุุน การหารายได้้จาก
ตลาดใหม่่ที่ไ�่ ม่่ได้้รับั ผลกระทบ รวมไปถึึง
การเปลี่่ � ย นแนวธุุ ร กิิ จ ให้้ ค รอบคลุุ ม
หลายตลาดมากขึ้้�น
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คุุณชาริิตา ลีีลายุุทธ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ไทยสมายส์์แอร์์เวย์์ จำำ�กััด บััญชีีบัณ
ั ฑิิต รุ่่�น 39
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารบริิ ษั ั ท ไทยสมายล์์
แอร์์เวย์์ จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�บริิษััท
การบิินไทย จำำ�กััด  (มหาชน) ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมด 
	หลัังจากที่่� ทำำ �งานกัับการบิินไทย
และไทยสมายล์์แอร์์เวย์์ มาเป็็นเวลานาน
ได้้รัับการคััดเลืือกจากคณะกรรมการ
สรรหาให้้ ดำ ำ � รงตำำ � แหน่่ ง ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารในปีี 2562 คุุณชาริิตา
ได้้ริิเริ่่�มนำำ�เทคโนโลยีี Digital Transfor
mation มาพััฒนาระบบการให้้บริิการ

อัันนำำ�พาองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
เป็็นที่่�ยอมรัับ และได้้รัับรางวััลจาก Trip
Advisor Travelers’ Choice Award
2019 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 3 คืือ รางวััล
สายการบิิ น ยอดเยี่่ � ย มอัั น ดัั บ 1 ของ
ประเทศไทย และรางวัั ลส ายการบิิ น
ยอดเยี่่�ยมในภููมิิภาคเอเซีีย อีีกทั้้�งได้้รัับ
รางวััล Best Social Media Awards
จากเวทีี Thailand Social Awards
2019 และ คุุ ณช าริิ ต ายัั ง เป็็ น สตรีี
คนแรกที่่ � ก้ ้ า วสู่่�ผู้้ �นำ ำ � ระดัั บ สููงสุุ ด ใน
อุุตสาหกรรมสายการบิิน

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุ ุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
	ดิิ ฉั ั น รู้้ �สึึกภููมิ ิ ใจและเป็็ น เกีียรติิ
อย่่างยิ่่�งที่่�ได้้เป็็นศิิษย์์เก่่าพาณิิชยศาตร์์
และการบััญชีี และต้้องขอขอบพระคุุณ
คณาจารย์์ ทุ ุ กท่ ่ า นที่่ � ไ ด้้ บ่ ่ ม เพาะและ
ประสิิทธิิประสาทวิิชาให้้ดิฉัิ นั ได้้นำ�ำ ความรู้�้
ที่่�ได้้รัับนั้้�น มาปรัับใช้้ตั้้�งแต่่การเริ่่�มต้้น
ในชีีวิิ ตทำำ �งานจนประสบความสำำ� เร็็ จ
ในวัันนี้้� ทั้้�งในแง่่มุุมของการบริิหารงาน
และบุุ ค ลากร รวมถึึงการสนัั บ สนุุ น
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ในการพัั ฒ นาสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ชีีวิิตในรั้้�วคณะบััญชีี จุุฬาฯ นอกจาก
ความรู้ที่�้ ไ�่ ด้้รับั จากอาจารย์์ในวิิชาต่่างๆ แล้้
วนิิสิิตยัังได้้รัับการหล่่อหลอมให้้รู้้�จัักการ
มีีมนุุ ษ ยสัั ม พัั น ธ์์ มีีเพื่่� อ น มีีความรัั ก
ความสามััคคีี ความผููกพัันฉัันท์์พี่่�น้้อง
และรู้้�จัักการให้้เกีียรติิกัันและกััน ผ่่าน
กิิจกรรมต่่างๆ ของคณะฯ กล่่าวได้้ว่่า
คณะบัั ญ ชีีฯ เป็็ น แหล่่ ง ผลิิ ต นิิ สิ ิ ต ที่่ � มีี
คุุณภาพทั้้�งในด้้านความรู้้� ความสามารถ
และความมีีจริิยธรรม นอกจากนี้้� ดิิฉััน
ยัังภููมิิใจและชื่่น� ชมที่่ค� ณะฯ ของเรามีีการ
พััฒนาหลัักสููตร ระบบการเรีียนการสอน
ที่่�ทัันสมััย ก้้าวทัันและรองรัับการเปลี่่�ยน
แปลงต่่างๆ ได้้อย่่างเข้้มแข็็งและมุ่่�งมั่่�น
อยู่่�ตลอดเวลาเห็็นได้้จากการได้้รับั รางวััล
ต่่างๆ ที่่�ผ่่านมา เช่่น รางวััลชนะเลิิศ
อัันดัับ 1 อัันดัับ 2 อัันดัับ 3 และชมเชย
จากการแข่่งขัันแผนการตลาด รางวััล
ชนะเลิิศการแข่่งขััน Business Triathlon
2020 โดยศศิินทร์์ ภายใต้้โจทย์์ธุุรกิิจ
จริิงจาก Tesco Lotus และการที่่หลั
� กสูู
ั ตร
BBA (นานาชาติิ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน
ระดัับโลก ACCA เป็็นสถาบัันแรกของ
ประเทศไทย เป็็นต้้น
ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร  
จึึ ง ทำำ � ให้้ อ งค์์ กร ประสบความสำำ � เร็็ จ
เป็็นอย่่างยิ่่�ง
	ดิิ ฉั ั น ให้้ ค วามสำำ �คั ั ญ ในเรื่่� อ งของ
“บุุคลากร” มาเป็็นอัันดัับแรก ดิิฉันั เชื่่อ� ว่่า
องค์์กรจะขัับเคลื่่�อนเดิินหน้้าต่่อไปได้้
ต้้องอาศััยความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของ
พนัักงานทุุกคน ดิิฉัันจึึงให้้ความสำำ�คััญ
ในการพััฒนาศัักยภาพและการเรีียนรู้้�
รวมถึึงสร้้างการมีีส่่วนร่่วมให้้พนัักงาน
ทุุกคนรู้้�สึึกผููกพัันและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ

องค์์กร โดยได้้สร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ด้้านวิินััย (Discipline Culture) ขึ้้�นมา
นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงกระตุ้้�นการทำำ�งานให้้
เกิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพ และประสิิ ท ธิิ ผล
สููงสุุ ด มุ่่�งสู่่�ความสำำ � เร็็ จ ตามเป้้ า หมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้ร่่วมกััน โดยเฉพาะในสถานการณ์์
ปัั จ จุุ บั ั น ที่่ � ทุ ุ ก องค์์ ก รกำำ �ลั ั ง เผชิิ ญ กัั บ
ความยากลำำ�บาก วััฒนธรรมองค์์กรนี้้�จะ
ช่่วยผลัักดัันให้้องค์์กรฟัันฝ่่าวิิกฤตการณ์์
ครั้้�งนี้้�ไปได้้ นอกจากนี้้� ดิิฉัันเชื่่�อว่่าผู้้�นำำ�
จะต้้ อ งมีีความมุ่่�งมั่่� น ให้้ ค วามจริิ ง ใจ
ให้้ความรััก ความเข้้าใจ และปรารถนาดีี
ต่่อลููกน้้อง เปิิดใจกว้้าง รัับฟััง ต้้องเป็็น
หลัั กและเป็็ นตัั วอย่่ างที่่ � ดีี อีีกทั้้� งต้้ อง
ติิ ด ตามสถานการณ์์ แ ละรองรัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลงให้้ทัันเวลา
สืื บ เนื่่� อ งจากโรคระบาด  โควิิ ด -19  
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ธุุ ร กิิ จ  จึึ ง ขอทราบ
ผลกระทบแนวทางแก้้ไขและบริิหาร
ให้้อยู่่�รอดต่่อไป

เป็็ น ที่่ � ท ราบกัั น ดีีอยู่่�แล้้ ว ว่่ า การ
ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
การท่่องเที่่�ยวต้้องชะงัักงััน ส่่งผลกระทบ
ต่่อธุุรกิิจสายการบิินโดยตรง ทีีมผู้้บ� ริิหาร
ได้้ระดมความคิิดและวางแผนรัับมืือถึึง
ผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น โดยมีีการ
ประเมิินสถานการณ์์ตั้้�งแต่่ในช่่วงแรกที่่�
เริ่่�มมีีการระบาด แม้้ว่่าจะมีีการวางแผน
เพื่่� อ เตรีียมรัั บ มืื อ อย่่ า งดีี แต่่ ก็ ็ มิ ิ อ าจ
หลีีกเลี่่ � ย งถึึงผลกระทบที่่ � เ กิิ ด ขึ้้ � น ได้้
หลัังจากที่่�ต้้องปิิดเส้้นทางบิินทั้้�งภายใน
และต่่างประเทศ ทั้้�งหมดเป็็นเวลาเกืือบ
2 เดืือน ส่่งผลต่่อความมั่่�นคงทางด้้าน
จิิ ตใจของพนัักงาน ในฐานะผู้้� บ ริิ ห าร
ดิิฉัันตระหนัักอยู่่�เสมอว่่า บุุคลากรคืือ
ฟัันเฟืืองที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นองค์์กร
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้องค์์กรยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต่่อไปได้้ จึึงนำำ�หลัักการสื่่�อสารด้้วยใจ 3
ข้้อมาใช้้ ได้้แก่่ ทัันเวลา ตอบทุุกเรื่่�องที่่�
ทุุกคนข้้องใจ และร่่วมแก้้ปัญ
ั หาไปด้้วยกััน
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับพนัักงานว่่าเรา
จะร่่วมแก้้ปััญหาไปด้้วยกััน วิิกฤตครั้้�งนี้้�
การสื่่�อสารเป็็นหััวใจสำำ�คััญสำำ�หรัับการ
ดึึงความร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจ และพลัั ง ของ
พนัักงานกลัับมา โดยฝ่่ายบริิหารจะต้้อง
เป็็นต้้นแบบที่่�ดีีให้้พนัักงานก้้าวเดิินตาม
ดิิฉัันรู้้�สึึกว่่า โชคดีีมากที่่�ได้้ถููกบ่่มเพาะ
และประสิิทธิิประสาทวิิชา รวมทั้้�งได้้รัับ
การฝึึ กฝ นจากคณาจารย์์ ข องคณะ
พาณิิชยศาตร์์ และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยทุุกท่า่ น ฝึึกให้้รู้�จั้ กมีีมุ
ั มุ มอง
การใช้้ทัักษะความคิิดรวบยอด วิิเคราะห์์
แล้้ ว นำำ � มาผสมผสานต่่ อ ยอด นำำ � มา
แก้้ปััญหาและประคัับประคององค์์กร
เพื่่�อให้้ก้้าวผ่่านความยากลำำ�บากนี้้�ไปได้้
และสามารถทำำ � ประโยชน์์ เ พื่่� อ สัั ง คม
ต่่อไปในอนาคต

35

36 INTERVIEW

คุุณธงชััย บุุษราพัันธ์์

ประธานกรรมการ บริิษััทโนเบิิล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต รุ่่�น 48
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธาน
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารร่่วม บริิษััทโนเบิิล                
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด  (มหาชน) ซึ่่�ง
เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทที่่�อยู่่�
อาศััยมาแล้้วทั้้�งสิ้้�น  48 โครงการ  เป็็น
มููลค่่าโครงการรวมกว่่า 90,000 ล้้านบาท
ซึ่่�งนัับเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ในวงการอสัังหา
ริิมทรััพย์์

นอกจากนั้้�นแล้้ว คุุณธงชััยยัังได้้นำำ�
ความรู้้�และประสบการณ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจ
มาช่่วยเหลืือแก่่คณะฯ โดยเป็็นอาจารย์์
พิิเศษสอนหลัักสููตรวิิชาการเงิินอสัังหา
ริิ ม ทรัั พ ย์์ ภาควิิ ช าการธนาคารและ
การเงิินมาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 17 ปีี
อีีกทั้้�งยัังได้้เข้้าร่่วมเป็็น mentor ในโครงการ
Chulalongkorn Alumni Mentorship
Program หรืือ โครงการ ChAMP และ
เป็็ น ประธานกรรมการดำำ � เนิิ น การ
โครงการนี้้�ในปีี 2561 จนถึึงปััจจุุบััน

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุ ุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
	ทุุกๆ ความสำำ�เร็็จในชีีวิิตผมได้้มีี
จุุดเริ่่�มต้้นจากคณะบััญชีี จุุฬาฯ ไม่่ว่่าจะ
เป็็ น ความเอาใจใส่่ เป็็ น ห่่ ว งเป็็ น ใย
จากคณาจารย์์ในคณะฯ ที่่�ได้้สร้้างให้้เกิิด
วิิ ช าความรู้้ �ท างวิิ ช าการ หรืื อ จะเป็็ น
ประสบการณ์์จากการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ในคณะฯซึ่่�งได้้ให้้โอกาสผมในการที่่�จะ
เริ่่�มต้้นทำำ�งานในสายงานอาชีีพที่่�ผมรััก
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ผมยัังจำำ�ได้้เมื่่�อตอนเป็็นนิิสิิตชั้้�นปีีที่่�สี่่�
ผมและกลุ่่�มเพื่่�อนๆ ได้้มีีโอกาสสร้้าง
Software ที่่ � เ กี่่ � ย วกัั บ การวิิ เ คราะห์์
ความเป็็นไปได้้ในโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
โครงการดัั ง กล่่ า ว ได้้ รั ั บ การยอมรัั บ
และประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููง จนทำำ�ให้้
ผมและเพื่่อ� นๆ ได้้โอกาสเริ่่ม� ต้้นเปิิดประตูู
เข้้ามาในวงการอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
ก่่อตั้้ง� บริิษัทั โนเบิิล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั
(มหาชน) จนได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องมา
จนถึึงปััจจุุบััน นอกเหนืือจากวิิชาความรู้�้
และประสบการณ์์จ ากการทำำ �กิิ จ กรรม
ต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ผมยัังได้้
มีีโอกาสรู้้ �จั ั กกั ั บ เพื่่� อ นๆ รวมถึึงรุ่่�นพี่่ �

และรุ่่�นน้้องที่่�เป็็นมิิตรแท้้ และมีีความ
ปรารถนาดีีต่่อกัันมาโดยตลอด ผมเชื่่อ� ว่่า
ทุุกๆ คนที่่�เป็็นนิิสิิตเก่่าคณะบััญชีีจุุฬาฯ
ก็็ ค งได้้ รั ั บ มิิ ต รภาพอย่่ า งเดีียวกัั น กัั บ
ที่่�ผมได้้รัับเช่่นกััน ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเพื่่�อนและรุ่่�นพี่่�
รุ่่�นน้้องของเราจะดำำ�รงอยู่่�ไปตลอด
กลยุุทธ์์และหลัักบริิหาร					
	ผมเชื่่�อในกลยุุทธ์์การสร้้างความ
แตกต่่างให้้กัับสิินค้้าและบริิการที่่�บริิษััท
ได้้ ดำ ำ � เนิิ น การอยู่่� ซึ่่� ง ความแตกต่่ า ง
ดัังกล่่าวจะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสร้้าง
ความสำำ � เร็็ จ ให้้ กั ั บ แบรนด์์ ข องสิิ น ค้้ า

โดยการตอบสนองความต้้ อ งการของ
ลููกค้้ า ทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว
นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเน้้นให้้องค์์กรมีีการปรัับ
ตััวได้้รวดเร็็วต่่อโอกาส และอุุปสรรค
ต่่างๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�น รวมไปถึึงมีีโครงสร้้าง
ทางการเงิินที่่�มีีความมั่่�นคง ที่่�สามารถ
จะรัับมืือกัับปััญหาในระยะสั้้�นได้้สำำ�หรัับ
หลัักการบริิหารงาน ผมเชื่่อ� ในการทำำ�งาน
เป็็นทีีมโดยมีีการกำำ�หนดจุุดประสงค์์ และ
เป้้าหมายต่่างๆ ร่่วมกััน สร้้างบรรยากาศ
ภายในองค์์กร ให้้เอื้้อ� ต่่อการเรีียนรู้�ก้ ารแชร์์
ประสบการณ์์ ต่่ างๆ และมีีความสนุุ ก
ในการทำำ�งาน ผมคิิดว่่า พนัักงานทุุกคน
ควรที่่จ� ะมีีส่่วนที่่จ� ะช่่วยสร้้างความสำำ�เร็็จ
กัับองค์์กร ในขณะเดีียวกัันองค์์กรเอง
ก็็มีีพัันธกิิจในการสร้้างผลตอบแทนที่่�
ตอบสนองต่่ อ การทุ่่�มเททำำ � งานอย่่ า ง
เหมาะสมเพื่่อ� ให้้พนัักงานได้้รับั การยอมรัับ
จากสัังคมทั้้�งในและนอกองค์์กร
ผลกระทบจาก COVID-19
	ผมเชื่่อ� ว่่า ผลกระทบจาก COVID-19
น่่ า จะมีีความเสีียหายในระยะสั้้� น ถึึง
ปานกลางไม่่เกิิน ระยะเวลาสองปีี แต่่ใน
ระยะยาวความก้้าวหน้้าทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีน่่าจะเอื้้อ� อำำ�นวยให้้มีีวัคั ซีีน
ที่่ส� ามารถใช้้ได้้ภายในครึ่่ง� ปีี 2021 ดัังนั้้น�
จากมาตรการทางการเงิินของธนาคาร
ชาติิทั่่�วโลกในปััจจุุบััน น่่าจะทำำ�ให้้เกิิด
การเพิ่่� ม ขึ้้ � น ของปริิ ม าณเงิิ น มหาศาล
รวมไปถึึงการลดลงของอััตราดอกเบี้้�ย
จะส่่ ง ผลทำำ � ให้้ ร าคาสิิ น ทรัั พ ย์์ มีีก าร
ปรัับตััวสููงขึ้้�นคล้้ายๆ กัับเหตุุการณ์์หลััง
ปีี 2008
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กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท สหพััฒนาอิินเตอร์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต รุ่่�น 55
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษัทั สหพััฒนาอิินเตอร์์
โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ที่่�ประกอบธุุรกิิจ
การลงทุุนในบริิษััทต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุม
หลากหลายธุุรกิิจ ซึ่ง�่ ปััจจุุบันมี
ั กี ารลงทุุน
มากกว่่า 160 บริิษััท และการพััฒนา
สวนอุุตสาหกรรมเครืือสหพััฒน์์ ที่่�มีีสวน
อุุตสาหกรรมเครืือสหพััฒน์์ที่่�ดำำ�เนิินการ
อยู่่�ทั้้�งหมด 4 แห่่ง และหนึ่่�งในนั้้�นได้้แก่่
สวนอุุตสาหกรรมศรีีราชา อำำ�เภอศรีีราชา

จัังหวััดชลบุุรีี มีีพื้้�นที่่�ประมาณ 1,800 ไร่่
กำำ�ลังั มุ่่�งพััฒนาสู่่� Smart Industrial Park
เพื่่�อรองรัับอุุตสาหกรรม 4.0 คุุณวิิชััย
เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดในองค์์กรขนาด
ใหญ่่ และยัังเป็็นกรรมการในเครืือสหพััฒน์์
มากกว่่า 40 บริิษัทั ที่่ค� รอบคลุุมหลากหลาย
ธุุ รกิิ จ นอกจากนี้้�คุุ ณวิิ ชัั ย ยัั งให้้ ความ
ช่่วยเหลืือคณะฯ เช่่น เป็็น mentor
ในโครงการ ChAMP มาตลอด และปััจจุุบันั
เป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการอำำ�นวยการ

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุ ุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
	ผมรู้้ �จัั กคณะพาณิิ ชยศาสตร์์ แ ละ
การบัั ญ ชีี จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
ตั้้� ง แต่่ ก่ ่ อ นที่่ � ผ มจะมาศึึกษาที่่ � นี่ ่ � (ใน
ปีี พ.ศ.2537) เพราะพี่่ � ๆ ทั้้� ง 5 คน
ของผมได้้เข้้ามาเป็็นนิิสิติ ของจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ก่่อนผมในหลายๆ คณะ
ไล่่ตั้้�งปีี 2531 ผมเห็็นพี่่�สาว คนที่่�อยู่่�
คณะบััญชีีฯ มีีความสุุข มีีกััลยาณมิิตรที่่�ดีี
จากสถานศึึกษาแห่่งนี้้� และผมเองก็็มีี
ประสบการณ์์ที่่�ดีี เฉกเช่่นเดีียวกัับพี่่�สาว
ของผม ที่่�ต่่างกัันคงจะเป็็นสถานการณ์์
ในขณะที่่ � รุ่่� นผมเรีียนจบ คืื อ เป็็ น ช่่ ว ง
ปีี 2541 ซึ่่�งเป็็นช่่วงวิิกฤต “ต้้มยำำ�กุ้้�ง”
บรรยากาศตลาดแรงงานไม่่ค่่อยจะสู้้�ดีี
ตั้้�งแต่่ตอนเราอยู่่�ปีี 4 ที่่�จบก่่อนหน้้าเรา
ยัั ง หางานลำำ � บาก บริิ ษั ั ท ที่่ � มีีชื่่ � อ เสีียง
จำำ�นวนมากจำำ�ต้้องปลดพนัักงาน แต่่ผม
ยัังโชคดีีได้้รัับโอกาสเข้้าทำำ�งานในเครืือ
ปููนซีีเมนต์์ไทยทัันทีีหลัังเรีียนจบ
	ส่่ ว นสำำ �คั ั ญ ในช่่ ว งสัั ม ภาษณ์์ ง าน
ที่่�ทำำ�ให้้เราไม่่ตกงานคืือ การที่่�เราได้้มีี
โอกาสอยู่่�ในสถานศึึกษาที่่ดีีมีี
� ครููบาอาจารย์์
ที่่ � ดีี อยู่่�ท่่ า มกลางเพื่่� อ นฝููงที่่ � ดีีก าร
ช่่วยเหลืือกัันของรุ่่�นพี่่รุ่่�� นน้้องและชื่่อ� เสีียง
การเป็็นสถาบัันศึึกษาชั้้�นนำำ�ของจุุฬาฯ
มัักจะช่่วยเป็็นกุุญแจเปิิดหน้้าต่่างแห่่ง
ความหวัังให้้กับั รุ่่�นน้้อง ในสถาบัันเดีียวกััน
ได้้เสมอ ซึ่่�งผมเองก็็มัักจะคุุยกัับเพื่่�อนๆ
รวมถึึงรุ่่�นพี่่ � รุ่่�นน้้ องว่่ า เราต้้ อ งทำำ �ดีี
รัักษาสิ่่�งดีีๆ เพื่่�อให้้หน้้าต่่างแห่่งความ
หวัังนี้้�ยัังคงเปิิดอยู่่�เสมอสำำ�หรัับรุ่่�นน้้องๆ
ของเราต่่อไปในอนาคต
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ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร 
จึึ ง ทำำ � ให้้ อ งค์์ กร ประสบความสำำ � เร็็ จ
เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
ความสำำ�เร็็จขององค์์กรอยู่่�ที่่� “คน”
ผมเชื่่อ� ว่่าเมื่่อ� คนในองค์์กรพััฒนา องค์์กร
ย่่ อ มพัั ฒ นาด้้ ว ย ในเครืื อ สหพัั ฒ น์์
เรามุ่่�งเน้้นถึึงหลัักของความดีี คืือ “คนดีี
สิิ น ค้้ า ดีี สัั ง คมดีี” เราได้้ น้ ้ อ มนำำ � เอา
ปรัั ช ญานายห้้ า งเทีียม โชควัั ฒ นา
ผู้้ �ก่ ่ อ ตั้้� ง เครืื อ สหพัั ฒ น์์ ที่่ � ส อนให้้ รู้ ้ �จั ั ก
“เร็็ว ช้้า หนััก เบา” มาอยู่่�ในกระบวนการ
ตััดสิินใจของผู้้�บริิหารในทุุกระดัับ
	ส่่วนหลัักการทำำ�งานท่่ามกลางธุุรกิิจ
ที่่ � หล ากหลาย เปลี่่ � ย นแปลง รวดเร็็ ว
ในทุุ ก ๆย่่ า งก้้ า วที่่ � ผ มมีีส่่ ว นร่่ ว มก็็ จ ะ
พยายาม รู้เ�้ หตุุ รู้�ผล
้ รู้ต�้ น รู้�ก้ าล รู้ป�้ ระมาณ
รู้้�คน รู้้�ชุุมชน อยู่่�เสมอในทุุกขณะ การ
ค่่อยๆ เรีียนรู้้�หลัักธรรมในพุุทธศาสนา
ก็็ มีีส่ ่ ว นช่่ ว ยขัั ด เกลาจิิ ต ใจผมได้้ ม าก
โดยเฉพาะการบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่
ที่่�ประกอบด้้วยคนหลายเจเนอเรชั่่�น
ในสิ่่�งที่่�ทำำ� มีีความเพีียรในงานนั้้�น
รวมถึึงเอาใจใส่่ด้ว้ ยความสุุข และสุุดท้้าย
ต้้องหาเวลาไตร่่ตรองงานที่่�ตััวเองทั้้�งนี้้�
การจะสร้้างความสำำ�เร็็จ ให้้กัับตนเอง
และ ในระดัับส่่วนรวมหรืือองค์์กร นั้้�นคืือ
หนีีไม่่พ้น้ ที่่จ� ะต้้องมีีความชอบทำำ�ในทุุกๆ
ขั้้�นตอนว่่าดีีจริิง ไม่่หลงทาง มีีโอกาส
ปรัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นา หรืื อ แม้้ ก ระทั่่� ง ต้้ อ ง
“หยุุด” ให้้เป็็นด้้วย
สืื บ เนื่่� อ งจากโรคระบาดโควิิ ด  - 19
ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ จึึงขอทราบ
ผลกระทบแนวทางแก้้ไขและบริิหาร
ให้้อยู่่�รอดต่่อไป

	คุุ ณพ่ ่ อ ผมพููดซ้ำำ � � ๆ ให้้ ฟั ั ง เสมอ
ตั้้�งแต่่เด็็กว่่า “ความแน่่นอนเป็็นสิ่่�งที่่�
ไม่่แน่่นอน ความไม่่แน่่นอนเป็็นสิ่่�งที่่�
แน่่นอน” ในวััยเยาว์์ ผมได้้แต่่ฟััง โดย
ไม่่เข้้าใจ จนกระทั่่�งได้้รัับประสบการณ์์
ตรงกัับชีีวิิตตััวเองตอนวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ปีี 2 540 มาแล้้ ว จึึงไม่่ ป ระมาท และ
พยายามดำำ�รงชีีวิิต ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความระมััดระวัังมาตั้้�งแต่่นั้้�น
	ผลกระทบทางธุุ ร กิิ จ ด้้ า นบวก
ในช่่วงแรกคนเริ่่�มตุุนอาหารสำำ�เร็็จรููป
ทำำ�ให้้มาม่่าขายดีีมาก ช่่วงต้้นคนอยู่่�บ้้าน
เยอะขึ้้น� ทำำ�ให้้น้ำ��ำ ยาทำำ�ความความสะอาด
เจลล้้ า งมืื อ Lion ขายดีี แต่่ อีีกด้ ้ า น
ช่่วงห้้างฯปิิด สิินค้้าแฟชั่่�น เครื่่อ� งสำำ�อางค์์
แทบจะขายไม่่ได้้เลย แต่่โดยรวมบริิษััท
ในเครืือสหพััฒน์์มีีความหลากหลายจึึง
ยัังพอประคองตััวเองไปได้้โดยไม่่ ต้้อง
รบกวนใคร ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะบริิษััท
ต่่างๆ ในเครืือมีีการสะสมสภาพคล่่อง
ไว้้ พ อสมควรมีีภาระหนี้้� สิ ิ น น้้ อ ยหรืื อ
แทบไม่่มีี ทำำ�ให้้เราพอมีีกำำ�ลัังช่่วยเหลืือ
ร้้านค้้า suppliers รวมถึึงลููกค้้าของเรา
ที่่�เดืือดร้้อนได้้ พอสมควร
	วิิ ก ฤตรอบนี้้� ก ระทบในวงกว้้ า ง

และลึึกกว่่าครั้้�งก่่อน ธุุรกิิจยิ่่�งใหญ่่ยิ่่�ง
ถููกกระทบมาก เราจึึงมุ่่�งเน้้นถึึงการดููแล
พนัักงานก่่อนเป็็นอัันดัับแรก เพราะหลััง
วิิกฤตทุุกคนต้้องทำำ�งานหนัักขึ้้�น เพื่่�อ
ฟื้้ � น ฟููยอดขายและกำำ � ไรที่่ � ห ดหายไป
โดยใช้้โอกาสนี้้�ปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรม
องค์์กรหลายๆอย่่างจนเรีียกได้้ว่่าเป็็น
ช่่วงที่่�เราได้้สร้้าง Culture Innovation
ของคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสานต่่อธุุรกิิจเดิิมต่่อ
จากรุ่่�นบุุกเบิิกให้้รุ่่�งเรืืองต่่อไปอีีกเป็็น
ร้้อยปีีให้้ได้้
	การบริิ ห ารช่่ ว ง Covid ผมและ
ทีีมงานได้้มุ่่�งทำำ�อยู่่� 3 อย่่างคืือ “ทำำ�งาน
ทำำ�บุุญ ทำำ�ใจ”
คำำ�ว่่า “ทำำ�ใจ” อธิิบายเพิ่่�มเติิม คืือ เมื่่�อ
ยามปกติิ ต้้องทำำ�ใจให้้...กว้้าง
ยามสงบทำำ�ใจให้้...นิ่่�ง
ยามสุุขทำำ�ใจให้้...ใสกระจ่่าง
ยามทุุกข์์ทำำ�ใจให้้...เบา
ยามเศร้้าทำำ�ใจ...ไม่่ให้้ขุ่่�นมััว
ยามผิิดหวัังทำำ�ใจให้้เป็็น...กลาง
ยามวิิกฤตทำำ�ใจให้้...เข็็มแข็็ง
และไม่่ว่่ายามใด
พยายามทำำ�ใจให้้...สะอาด
อยู่่�เสมอ
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ดร.ชาติิชาย พยุุหนาวีีชััย
ผู้้�อำำ�นวยการธนาคารออมสิิน Exec MBA รุ่่�น 5

ปัั จ จุุ บั ั นดำ ำ �ร งตำำ � แหน่่ ง  ผู้้�อำำ �นวย
การธนาคารออมสิิ น ซึ่ ่ � ง เป็็ น รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
ขนาดใหญ่่แห่่งหนึ่่�ง
ดร.ชาติิ ช าย เป็็ น ผู้้ � ที่ ่ � มีี ความรู้้ � ค วาม
สามารถและมีีความโดดเด่่นในการบริิหาร
งานธนาคารออมสิินให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้า
เป็็ น ที่่ � ป ระจัั กษ์ ์ และยัั ง ทำำ � งานเพื่่� อ สัั ง คม
ควบคู่่�ไปด้้วย อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการยอมรัับจาก
สถาบัันที่่ศึึก
� ษามาทั้้ง� ปริิญญาตรีีที่ม�่ หาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์และปริิญญาโทที่่�คณะพาณิิชย
ศาสตร์์และการบััญชีีจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รวมทั้้�งได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสมาคมฯ ของ
ทั้้�งสองสถาบััน
	ผมได้้เข้้าศึึกษาที่่�คณะฯ ในหลัักสููตร
Executive MBA รุ่่�น 5 ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีโอกาส
ในการนำำ�วิิชาความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการ
ทำำ�งานในขณะนั้้น� คืือ บมจ.ธนาคารกสิิกรไทย
ทำำ�ให้้ผมเป็็นพนัักงานคนหนึ่่�งที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
และมีีศัักยภาพสููงขึ้้�นจนเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในหน้้าที่่�การงาน ซึ่่�งตำำ�แหน่่งสุุดท้้ายที่่�บมจ.
ธนาคารกสิิกรไทย คืือรองกรรมการผู้้�จััดการ
ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�ถืือว่่าสููงมากสำำ�หรัับบุุคคล
ธรรมดาที่่� ไต่่เต้้ามาจากพนัักงานเสมีียนธรรมดา
คนหนึ่่�ง และนี่่ก็� เ็ ป็็นโอกาสที่่ไ� ด้้มาสมััครแข่่งขััน
ในตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการ ธนาคารออมสิิน

(CEO and President) ธนาคารของรััฐ ผมได้้
นำำ�ความรู้้ที่� ไ�่ ด้้จากการศึึกษาที่่ค� ณะฯ และจาก
บมจ.ธนาคารกสิิกรไทยมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
บริิ ห ารงานที่่ � ธ นาคารออมสิิ น อย่่ า งเต็็ ม ที่่ �
เต็็มกำำ�ลัังความสามารถ ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 25582563
	ผมต้้องขอขอบคุุณทางคณะฯ ที่่บ่� ม่ เพาะ
ความรู้้� ประสิิทธิ์์�ประสาทวิิชาให้้ผมได้้นำำ�
ไปใช้้ในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของ
ประเทศ ขอขอบพระคุุณคณาจารย์์ของคณะฯ
ทุุกท่่านที่่�มีีความเอาใจใส่่ในการให้้ความรู้้�แก่่
นิิสิิตทุุกคน ทำำ�ให้้พวกเราได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างมากมาย ทั้้�งนี้้�ด้้วยความ
มีีคุุ ณ ภาพของคณะฯ และจุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย จึึงนำำ � ไปสู่่�การได้้ รั ั บ รางวัั ล
“World’s Top 100 Universities For
Academic Reputation” นี่่�คืือบทพิิสููจน์์
ของคุุณภาพและความมีีชื่่�อเสีียงด้้านวิิชาการ
ของโลก อัันเป็็นความปลาบปลื้้�มใจ ของพวก
เราเหล่่ า นิิ สิ ิ ต จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
ทุุกคน ……… ขอขอบพระคุุณครัับ
ท่่ า นใช้้ ก ลยุุ ท ธ์์ ห รืื อ หลัั ก บริิ ห ารอย่่ า งไร
จึึ ง ทำำ � ให้้ อ งค์์ กร ประสบความสำำ � เร็็ จ เป็็ น
อย่่างดีียิ่่�ง

	นัับจากวัันที่่�ได้้รัับโอกาสในการเข้้ามา
บริิหารธนาคารออมสิิน ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจอัันดัับหนึ่่�งของรััฐ มีีอายุุกว่า่ 100 ปีี
มีีลููกค้้ากว่่า 20 ล้้านคน บุุคลากรกว่่า 20,000
คน ถืือเป็็นความท้้าทายอย่่างมากในการ
ที่่จ� ะนำำ�พาองค์์กรที่่มีี� บทบาททั้้�งการเป็็นกลไก
หลัักด้า้ นการเงิินของประเทศที่่ต้� อ้ งตอบสนอง
นโยบายรัั ฐ เพื่่� อ ดููแลช่่ ว ยเหลืื อ ประชาชน
ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้องพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโต
แข็็งแกร่่งเพื่่�อให้้มีีความมั่่�นคงทั้้�งด้้านการเงิิน
และการบริิหารจััดการภายใน
โดยเป้้าหมายตั้้ง� แต่่ปีแี รกที่่เ� ข้้ามาบริิหาร
จััดการ ได้้วางตำำ�แหน่่งยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร
ให้้ปรัับเข้้าสู่่� “ธนาคารออมสิินยุุคใหม่่ที่่�มีี
ความทัันสมััย (GSB New Era) มีีผลิิตภััณฑ์์
บริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า
แต่่ ล ะกลุ่่�มอย่่ า งครบวงจร” ด้้ ว ยกลยุุ ทธ์ ์
ที่่�สำำ�คััญตั้้�งแต่่การปรัับภาพลัักษณ์์องค์์กร
ปรัับโครงสร้้างองค์์กร ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์
บริิการและกระบวนการให้้บริิการ รวมถึึง
เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการบริิ ห ารจัั ด การด้้ ว ย
เครื่่� อ งมืื อ คุุ ณ ภาพที่่ � เ ป็็ น มาตรฐานสากล
ทำำ�ให้้ตลอดระยะเวลากว่่า 5 ปีี ธนาคาร
ออมสิิ น สามารถเติิ บ โตอย่่ า งแข็็ ง แกร่่ ง
สะท้้อนได้้จากผลการดำำ �เนิินงานในทุุกมิิติิ
ทั้้�งขนาดของสิินเชื่่อ� เงิินฝากที่่สูู� งเป็็นอัันดัับ 1
ในระบบธนาคารไทย การขยายฐานลููกค้้า
ที่่�มีีมากถึึง 35% ของประชากรในประเทศ
และรางวััลการบริิหารจััดการต่่างๆ ที่่�สะท้้อน
องค์์กรที่่�มีีความเป็็นเลิิศ เช่่น TQC/TQC+
รััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่�ยม
	ถ้้าถามว่่าอะไรคืือหลัักการหรืือแนวทาง
ที่่�ใช้้ในทำำ�งานจนประสบความสำำ�เร็็จ ต้้อง
บอกว่่ า ปัั จ จัั ย ความสำำ � เร็็ จ ของการบริิ ห าร
องค์์กรแบบธนาคารออมสิินที่่มีี� Stakeholder
จำำ�นวนมากทั้้�งลููกค้้า บุุคลากร และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ การบริิหารความต้้องการของ
Stakeholder อย่่างสมดุุล ภายใต้้แนวคิิด
“รู้้�ใจ ได้้ใจ และเข้้าใจ” ดัังนี้้�
1. รู้้�ใจลููกค้้า เปรีียบเสมืือนมองตััวเอง
ในฐานะลููกค้้าและคิิดในมุุมมองของผู้้�บริิโภค
ซึ่่ง� เป็็นหลัักแนวคิิด ที่่นำ� �ำ มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของธนาคาร
จะสามารถทำำ�ให้้รู้�ว่้ า่ ลููกค้้าต้้องการผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการทางการเงิินในรููปแบบใด นวััตกรรม
แบบไหนที่่จ� ะมาช่่วยสร้้างความสะดวกสบาย
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�ผมยัังนำำ�องค์์ความรู้้�
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ทางด้้าน Marketing มาผสมผสานกัับความรู้้�
ทางด้้านการเงิิน Financial มาใช้้เป็็นแนวทาง
ในการวางกรอบการให้้บริิการที่่�มุ่่�งเน้้นลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centric) เพื่่�อให้้
พนัักงานขององค์์กรได้้รู้้�จััก เข้้าใจ และศึึกษา
ให้้ลึึกถึึงความต้้องการที่่แ� ท้้จริิง สามารถสร้้าง
คุุณค่า่ และส่่งมอบบริิการให้้แก่่ลููกค้า้ จนไปถึึง
การเข้้าไปสู่่�จิิตวิิญญาณของลููกค้้าซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ลููกค้้ารัักและจงรัักภัักดีี รวมถึึงบอกต่่อให้้
ผู้้�อื่่�นมาใช้้บริิการองค์์กรของเราต่่อไป
2. ได้้ใจพนัักงาน  เพื่่�อให้้คนในองค์์กร
และผู้้�ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งได้้มีคี วามเข้้าใจในเรื่่อ� งราว
ต่่างๆ ขององค์์กรไปในทิิศทางเดีียวกันั ผมจึึง
เน้้ น เรื่่� อ งการสื่่� อ สารให้้ พ นัั ก งานทราบใน
ทุุกกิิจกรรมผ่่านทุุกช่่องทางที่่�สามารถทำำ�ได้้
ไม่่ว่า่ จะเป็็น Online หรืือ Offline เมื่่อ� ทุุกคน
เข้้าใจก็็จะสามารถมองเห็็นเป้้าหมายและ
ทำำ�งานต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกเรื่่�อง
ที่่ � ผ มให้้ ค วามสำำ �คั ั ญ คืื อ การทำำ � งานหรืื อ
ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ร่่วมกัับพนัักงานด้้วยตนเอง
เพื่่�อให้้ทุุกคนได้้เห็็นว่่าผู้้�นำำ�ของเขาให้้ความ
สำำ�คัญ
ั และทุุกสิ่่ง� ที่่บ� อกเป็็นสิ่่ง� ที่่ส� ามารถปฏิิบัติั ิ
ได้้จริิง อีีกทั้้�งยัังเป็็นช่่องทางสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผม
ได้้ใกล้้ชิิดกัับพนัักงาน รวมทั้้�งได้้รัับทราบ
ข้้อคิิดเห็็นข้้อเสนอแนะและประเด็็นปััญหา
จากผู้้�ปฏิิบััติิงานจริิง
3. เข้้าใจตนเอง ในการบริิหารองค์์กรนั้้น�
ผู้้�นำำ�แต่่ละคนย่่อมมีีแนวคิิดหรืือรููปแบบการ
ทำำ�งานที่่แ� ตกต่่างกััน อีีกทั้้�งผมยัังมีีความเชื่่อ� ว่่า
“Specialist ดีีกว่่า Generalist” ทำำ�ให้้
ผมค้้นหาและเข้้าใจตนเองอยู่่�เสมอว่่าจุุดแข็็ง
และจุุดอ่่อนของผมคืืออะไร ดัังนั้้�นเมื่่�อเกิิด
ปััญหาขององค์์กรขึ้้�น ผมจะวิิเคราะห์์แล้้วว่่า
ผู้้�รัับผิิดชอบในการแก้้ปัญ
ั หาส่่วนนี้้ที่� เ�่ หมาะสม
ที่่สุ� ดุ คืือใคร ซึ่่ง� อาจจะเป็็นตััวผมเองหรืือผู้้บ� ริิหาร
ท่่านอื่่�นๆ ที่่�มีีความชำำ�นาญและเข้้าใจลึึกซึ้้�ง
ถึึงส่่วนงานดัังกล่่าว ซึ่่�งส่่งผลให้้ผมสามารถ
แก้้ปัญ
ั หาได้้อย่่างรวดเร็็ว ตรงจุุด และ ถืือเป็็น
โอกาสที่่ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพขององค์์กร
ในการรัับมืือกัับวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ผ มยัั ง ให้้ ค วามสำำ �คั ั ญ กัั บ
การวางแผนเพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มของ
องค์์กรในการรองรัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยน
แปลงไปโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปััจจััยด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีี พฤติิกรรม
ของลููกค้้า กฎระเบีียบต่่างๆ และการแข่่งขััน
ในภาคธุุรกิิจการเงิิน ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง

อย่่างรวดเร็็วอยู่่�ตลอดเวลา เพราะผมเชื่่�อว่่า
เราต้้ อ งเดิิ น ไปข้้ า งหน้้ า มากกว่่ า คนอื่่� น ถึึง
สองก้้ า วและทำำ � งานมากกว่่ า คนอื่่� น เสมอ
จึึงจะทำำ�ให้้เราประสบความสำำ�เร็็จและยืืนอยู่่�
แถวหน้้าในการเป็็นผู้้�นำ�ำ ตลาด ถ้้าทำำ�เท่่าคนอื่่น�
เราก็็ได้้เท่่ากัับคนอื่่�น หรืือหากเรานำำ�หน้้า
แค่่ก้้าวเดีียวคนอื่่�นก็็จะตามเราทัันภายใน
ปีีเดีียว
	ทั้้�งนี้้� สิ่่�งที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นทั้้�งหมดนั้้�น
จะไม่่สามารถนำำ�มาปฏิิบััติิได้้จริิงและเกิิด
ประสิิทธิิผลอย่่างสููงสุุด
	หากผมมีีทััศนคติิเชิิงลบในการทำำ�งาน
ผมระลึึกอยู่่�เสมอทุุกวันั ว่่างานก็็เปรีียบเสมืือน
กิิจกรรมอย่่างหนึ่่�งในชีีวิิต เหมืือนการตีีกอล์์ฟ
หรืือเล่่นบาสเกตบอล ฉะนั้้น� ถ้้าเราสนุุกกับั งาน
เราก็็จะไม่่เบื่่�อ ไม่่ท้้อ และอยากทำำ�งานให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นไปเรื่่�อยๆ ยิ่่�งทำำ�ได้้ เราก็็จะยิ่่�งเชื่่�อมั่่�น
ตััวเองมากขึ้้น� และนี้้�คือื เคล็็ดลัับสำำ�คัญ
ั ในการ
บริิ ห ารองค์์ ก รให้้ ป ระสบความสำำ � เร็็ จ เป็็ น
อย่่างดีียิ่่�งของตััวผมครัับ
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิิด-19
	สำำ�หรับั แนวทางแก้้ไขและบริิหารจััดการ
ขององค์์กร แบ่่งเป็็น 2 ระยะ คืือ ระยะแรก
การแก้้ ไ ขและตอบสนองต่่ อ ผลกระทบ
อย่่างเร่่งด่่วน องค์์กรจำำ�เป็็นต้้องมีีแนวทาง
การบริิหารจััดการภายใต้้ภาวะวิิกฤตหรืือ
Business Continuity Management
ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ เช่่นในกรณีีของการบริิหาร
จัั ด การของธนาคารออมสิิ น ในช่่ ว งที่่ � เ กิิ ด
เหตุุการณ์์จากการที่่�ธนาคารได้้มีีการเตรีียม
ความพร้้อมในด้้านต่่างๆ ไว้้เป็็นอย่่างดีีตาม
แนวทางที่่ � เ ป็็ น มาตรฐาน ทำำ � ให้้ ส ามารถ
บริิหารจััดการผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
รวดเร็็วทัันเวลา ไม่่ว่่าจะเป็็นผลกระทบด้้าน
ลููกค้้าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบต่่อการประกอบอาชีีพ
การดำำ�รงชีีวิิตซึ่่�งจะส่่งผลต่่อฐานะการเงิิน
และความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ผลกระทบ
ต่่อการให้้บริิการของสาขาที่่�ไม่่สามารถให้้
บริิการในลัักษณะเดิิมได้้ รวมถึึงผลกระทบ
ต่่อการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานและระบบงาน
ในการให้้บริิการ และนอกจากการมีีแผนการ
บริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพแล้้ว การวาง
แนวทางการดำำ�เนิินการร่่วมกัันของผู้้�บริิหาร
และสื่่�อสารไปยัังพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง ถืือเป็็น
เรื่่� อ งสำำ �คั ั ญ อย่่ า งมากในการแก้้ ไขปัั ญ หา
ในระยะเริ่่�มต้้น

	สำำ �หรั ั บ การตอบสนองต่่ อ ผลกระทบ
ในระยะยาวของภาคธุุรกิิจต่่างๆ ต้้องมุ่่�งเน้้น
และให้้ความสำำ�คััญกัับการเร่่งปรัับตััวเพื่่�อ
รองรัับ“New Normal” ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบพฤติิกรรม
และการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้บ� ริิโภคในรููปแบบใหม่่
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม ซึ่่�งมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากความก้้าวหน้้าอย่่างก้้าวกระโดด
ทางด้้ า นเทคโนโลยีีดิิ จิ ิ ทั ั ล และนวัั ต กรรม
สมััยใหม่่ ประกอบกัับสถานการณ์์ COVID-19
ที่่ � เ ปรีียบเสมืื อ นตัั ว เร่่ ง การเปลี่่ � ย นแปลง
ให้้ไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� ตั้้ง� แต่่การปรัับเปลี่่ย� น
แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การสื่่�อสารและ
ทำำ�ความเข้้าใจกัับพนัักงานในองค์์กรถึึงเหตุุผล
และความจำำ�เป็็นที่่�องค์์กรต้้องมีีปรัับเปลี่่�ยน
จากนั้้�นองค์์กรต้้องตััดสิินใจเลืือกทางเลืือก
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ต่่อความอยู่่�รอดขององค์์กรในอนาคต
ระหว่่างการ Scale Down องค์์กรลง เพื่่�อ
ลดภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น หรืือต้้องหา
New Business Model เพื่่�อสร้้างรายได้้
ใหม่่ๆ ไปพร้้อมๆ กัับการ Reshape องค์์กร
ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาปรัับใช้้
เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและลดต้้ น ทุุ น ไป
พร้้อมๆ กััน โดยในปััจจุุบัันหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ที่่จ� ะนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในการ
ปฏิิบััติิของพนัักงานลัักษณะ Work from
home ต่่อยอดจนถึึงการทำำ�งานที่่�ใดก็็ได้้
(Work from any where) นอกจากนั้้�น
องค์์กรควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแหล่่ง
รายได้้ใหม่่ ทั้้�งในรููปแบบของการสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานคู่่�ค้้า/พัันธมิิตรในการ
หาตลาดแห่่งใหม่่ หรืือการพิิจารณาโอกาส
ในการขยายขอบเขตการทำำ�ธุุรกิิจในรููปแบบ
ใหม่่ที่่�จะรองรัับอนาคตข้้างหน้้า โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการทำำ�ธุุรกิิจผ่่านช่่องทางออนไลน์์
หรืือ e-Commerce ดัังนั้้�น ในระยะยาว
การจะบริิหารองค์์กรให้้อยู่่�รอดภายใต้้ภาวะ
วิิกฤติิและยัังสามารถมีีผลกำำ�ไรอยู่่�ได้้ ต้้อง
ดำำ�เนิินการทั้้�งสามแนวทางควบคู่่�กััน ได้้แก่่
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบองค์์กรเพื่่�อลดภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น การต่่อยอดสิ่่�งที่่�องค์์กร
ทำำ�ไว้้ได้้ดีีอยู่่�แล้้วด้้วยการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
และการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี และสุุดท้้าย
คืือการสร้้างแหล่่งรายได้้ใหม่่ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ ในรููปแบบของการสร้้างความร่่วมมืือกััน
พัันธมิิตรหรืือขยายขอบเขตธุุรกิิจที่่�จะรองรัับ
ในอนาคต

41

42

MANAGEMENT & INVESTMENT

Petra Talk

มารู้้�จััก

“Petra Talk”
กัันเถอะ

นางสาวพรพิิม นาคสวััสดิ์์� (พิิณ)
รหัั ส 45 Shi63 ภาคบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ
หลัักสูตู รนานาชาติิ (BBA international
program) ปััจจุุบันดำ
ั �ร
ำ งตำำ�แหน่่งหััวหน้้า
ฝ่่ า ยการตลาดฝ่่ า ยลูู กค้ ้ า ธุุ ร กิิ จ หรืื อ
ลููกค้า้ องค์์กร (Head of B2B marketing,
dtac Business or Enterprise
customers) ที่่�ดีีแทค ตั้้�งแต่่ปีี 2562
เป็็นต้้นมา
ที่่�มาของ petra talk
- Petra talk เป็็นกิิจกรรมที่่� ทาง
สมาคมนิิสิิตเก่่าคณะบััญชีี ฝ่่ายวิิชาการ
จััดขึ้้น� เพื่่�อเพิ่่�มสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มนิิสิติ เก่่า
ที่่จ� บไปแล้้วผ่่านการถ่่ายทอดประสบการณ์์ดีีๆ
ที่่�ได้้นำำ�ความรู้้�จากคณะฯ ไปพััฒนาและ
บริิหารธุุรกิิจ พร้้อมกัับการประสานสััมพัันธ์์
กัั บ นิิ สิ ิ ต ปัั จ จุุ บั ั น ให้้ ไ ด้้ รั ั บ แรงบัั น ดาลใจ
จากพี่่�ๆ มากขึ้้�น เป็็นกิิจกรรมที่่�ต่่อเนื่่�อง
และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ เพื่่�อดึึงดููด
ความสนใจ และสร้้างแบรนด์์ที่ดีีกั
่� ับคณะฯ
และสมาคม รวมไปถึึงการเก็็บข้้อมููลในการ
พััฒนาให้้กัับส่่วนอื่่�นๆ ของสมาคม ดัังนั้้�น
ทางฝ่่ายเลยอยากทำำ�เป็็นรายการออนไลน์์
โดยที่่เ� ราเริ่่ม� จากรุ่่�นพี่่ที่� ป�่ ระสบความสำำ�เร็็จ
มาแบ่่งปัันในหััวข้้อต่่างๆ และใช้้สื่่อ� ออนไลน์์
ในการโปรโมท ควบคู่่�ไปกัับเพจพี่่�น้้องคืือ
CBS ทั้้�งนี้้�จะช่่วยทางสมาคมนิิสิิตเก่่าเพิ่่�ม
awarness และยอด fanpage ให้้เป็็น
ที่่รู้� ้�จัักด้้วย
- เราตั้้�งใจว่่าจะให้้ใช้้ชื่่�อที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับคณะฯ ของเราที่่ไ� ม่่ดููเฉพาะเจาะจงว่่า ต้้อง
เป็็นผู้้�ฟัังจากคณะฯ เราเท่่านั้้�น และยัังเป็็น
ชื่่�อที่่�ตรึึงใจและสื่่�อความหมายของ เภตรา
ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ดีี รวมไปถึึงการ
สอดคล้้องกัับกิิจกรรมต่่างๆ ของ CBS ด้้วย
ชื่่�อ เภตราทอล์์ก หรืือ Petra Talk จึึงถููก
เลืือกขึ้้�นมา

พรพิิม นาคสวััสดิ์์�
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ที่่�สำำ�คััญได้้รัับความไว้้วางใจจากพี่่�ๆ และ
ทีีมงานให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการ
สิ่่�งที่่�ประทัับใจมากกว่่าคืือการได้้ร่่วมงาน
กัับพี่่�ๆ น้้องๆ นิิสิิตเก่่าบััญชีีทุุกคน พิิณได้้
เรีียนรู้้�วิธีีก
ิ ารคิิด การทำำ�งานที่่เ� ป็็นมืืออาชีีพ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางฝ่่ายวิิชาการ ฝ่่ายกรรมการ
สมาคมทุุกฝ่่าย รวมไปถึึงวิิทยากรทุุกท่่าน
ที่่ม� าด้้วยใจเมื่่อ� บอกว่่าเป็็นงานคณะฯ ทุุกคน
พร้้อมที่่�จะเคลีียร์์ทุุกอย่่างมาประชุุม เก็็บ
รายละเอีียดและแชร์์ความรู้แ�้ บบหมดเปลีีอก
แม้้ว่า่ บางท่่านอาจจะไม่่เคยมีีประสบการณ์์
สััมภาษณ์์ที่่�ไหนเลย ยัังไม่่รวมไปถึึงผู้้�ชม
ผู้้ฟั� งั ที่่เ� ป็็นเพื่่อ� นๆ พี่่ๆ� คอยแชร์์คอยโปรโมท
ตลอดเวลา ในกลุ่่�มรุ่่�นแต่่ละรุ่่�น ทำำ�ให้้เรารู้�สึึก
้
เหมืือนได้้กลับั บ้้านหลัังสีีฟ้้าที่่อ� บอุ่่�นอีีกครั้้ง�
อย่่าลืืมพบกัับ เภตราทอล์์ก ครั้้�ง
ความรู้้�สึึกและความประทัับใจที่่�ได้้ทำำ�  
ต่่อๆ ไป ในสััปดาห์์แรกของแต่่ละเดืือน
Petra Talk
ดีีใจมากๆ ที่่ไ� ด้้กลับั มาช่่วยงานคณะฯ นะคะ

- เนื่่�องจากเป็็นเภตราทอล์์กครั้้ง� แรก
ในสถานการณ์์โควิิดนี้้�ทางฝ่่ายเลยตััดสิินใจ
ว่่า เราควรมีีส่่วนในการช่่วยเหลืือสัังคมด้้วย
โดยเฉพาะเรื่่�องการจััดการธุุรกิิจที่่�คณะฯ
ของเราสอนมา โดยเราหยิิ บ เรื่่� อ งของ
การแก้้ ไขสถานการณ์์ ทางธุุ รกิิ จ ของพี่่ � ๆ
นิิ สิ ิ ต เก่่ า จากหลายๆ ภาคธุุรกิิจมาคุุ ย
ตอบถามอย่่างสบายๆ โดยเน้้น actionable
tips & tricks เป็็นหลััก เมื่่อ� ได้้ฟังั แล้้วสามารถ
จะนำำ�ไปปรัับใช้้ได้้เลย จึึงขอนำำ�เสนอกิิจการ
ต้้มตุ๋๋�นชาบูู ธุุรกิิจโรงแรม&รีีสอร์์ต The
Verona at Tub Lan จ.ปราจีีนบุุรีี และธุุรกิิิจ�
platform ชื่่�อ www.wawapack .com
ศููนย์์รวมบรรจุุภัณฑ์์
ั ์�สำำ�เร็็จรููปออนไลน์์
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จิิดาภา
แสงรััฐวััฒนะ
shi 63

ต้้มตุ๋๋�นชาบูู

ใหญ่่ที่่�สุุด ของ SME ในส่่วนค่่าแรงนั้้�น
เนื่่� อ งจากเราตัั ด สิิ น ใจจะดููแลลููกน้้ อ ง
ต้้มตุ๋๋�นชาบูู เป็็นร้้านที่่�รวมหุ้้�นส่่วน ทุุกคน เราจึึงต้้องหาวิิธีีการสร้้างรายได้้ แล้้ว
ของชาวบััญชีี จุฬุ า 3 คน คืือ นายบริิศักดิ์์
ั � takehome กัับ ดิิลิิเวอรี่่�เป็็นตลาดใหม่่
ลิิมปานุุกร shi 62 กรุ๊๊�ป ก1, นายปรััชญา ที่่�เราไม่่เคยทำำ�มาก่่อนเลย ทุุกอย่่างจึึงต้้อง
ลีีลาแม้้นเทพ  Shi 62 กรุ๊๊�ป ข3 และ เริ่่�มใหม่่จากศููนย์์ทำำ�ความเข้้าใจตลาดใหม่่
นางสาวจิิดาภา แสงรััฐวััฒนะ shi 63 ศึึกษากลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ กำำ�หนดกลยุุทธ์์กััน
กรุ๊๊�ป สมทบ โดยทั้้�งหมดจบการศึึกษาจาก  ใหม่่ทั้้�งหมด ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ร้้านของเราทำำ�เพื่่�อ
คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี ปรัับตััวกัับสถานการณ์์นี้้� แบ่่งเป็็นสองด้้าน
หลััก คืือ ลดรายจ่่าย และสร้้างรายได้้
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พอเราเรีียนจบพวกเราก็็อยากเปิิด โดยทางเรามีีการบริิ ห ารสต็็ อ กวัั ต ถุุ ดิ ิ บ
ธุุ ร กิิ จ กัั บ เพื่่� อ นโดยเริ่่� ม จากทำำ � อาหาร โดยการลด inventory ลง ทั้้�งเพื่่�อรัักษา
ทานกัันเองก่่อน แล้้วชอบในบรรยากาศ กระแสเงิินสดและรัักษาคุุณภาพอาหาร
เลยเปิิดเป็็นร้้านอาหารชาบููขึ้้�น ภายใต้้ เจรจาต่่อรองค่่าเช่่า จััดวัันหยุุดพนัักงาน
แบรนด์์ ต้้มตุ๋๋�นชาบูู โดยเรามีี สาขาอยู่่� เพิ่่� ม ขึ้้ � น และตัั ด ค่่ า ใช้้ จ่ ่ า ยที่่ � ไ ม่่ จำ ำ � เป็็ น
2 สาขา สาขาแรกอยู่่�ที่่�ยููเซ็็นเตอร์์ สามย่่าน ออกทัันทีี ส่่วนการสร้้างรายได้้นั้้�น กลยุุทธ์์
และสาขาที่่ � 2 อยู่่�ที่่ � เซ็็ น เตอร์์ พ อยท์์ แรกเลย คืือเพิ่่�ม product คืือเรามีีการ
ออฟ สยามสแควร์์ ชั้้� น 4 ซึ่่� ง เราเป็็ น ปรัับเมนููไลน์์อาหารพร้้อมทานขึ้้�นมา เช่่น
ร้้านอาหาร พร้้อมเสริิฟ ชาบููที่่� สด สะอาด เมนููกะเพรา ข้้ า วหน้้ า เนื้้� อ หรืื อ สุุ กี้้ �
อร่่อย คุุณภาพคุ้้�ม เกิินราคาให้้กัับลููกค้้า จานเดี่่ย� ว ต่่างๆ กลยุุทธ์ที่์ ส�่ อง คืือ ช่่วยเรื่่อ� ง
ของเรา ซึ่่�งจากสถานการณ์์ แพร่่ระบาด ค่่ า ส่่ ง โดยออกมาตรการสำำ �หรั ั บ การ
ของไวรััสโควิิด ที่่�ผ่่านมานั้้�น มีีผลกระทบ
โดยตรงต่่ อ ร้้ า นอาหารเพราะเราขาย
ได้้เพีียง takehome หรืือ delivery เท่่านั้้น�
ดัังนั้้�นยอดขายเราจึึงนัับว่่าเป็็นศููนย์์เลย
ในช่่วงแรก เพราะ เราไม่่ได้้เตรีียมรัับกัับ
สถานการณ์์มาก่่อนในขณะที่่�รายได้้ไม่่ มีี
แต่่ค่่าใช้้จ่่ายประจำำ�ยัังเดิินอยู่่�ทุุกวััน ซึ่่�ง
ค่่าใช้้จ่่ายประจำำ�ที่่�หนัักที่่�สุุดก็็จะมีีค่่าเช่่า
กัั บ ค่่ า แรง ซึ่่� ง ตรงนี้้� เ นี่่ � ย ว่่ า เป็็ น ปัั ญ หา

แก้้ pain-point เรื่่�องค่่าส่่งให้้ลููกค้้า โดย
การออกโปรโมชั่่�นส่่งฟรีีให้้ลููกค้้าในระยะ
5 กม. และถ้้าเกิิน 5 กม จะให้้เป็็นส่่วนลด
ช่่วยค่่าส่่ง 50 บาท สำำ�หรัับออเดอร์์ 500
บาทขึ้้�นไป กลยุุทธ์์ที่่�สาม คืือการสร้้าง
การรัั บ รู้้ � ค วามสนใจจากลููกค้้ า โดยทำำ �
โปรโมชั่่� น แถมหม้้ อ ไฟฟ้้ า ออกมา ซึ่่� ง
เราเป็็นเจ้้าแรกๆ ที่่ทำ� �ำ โปรนี้้� ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้า
สนใจมากขึ้้�น และยัังได้้ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ
เพิ่่�มด้้วย ทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มยอดขายได้้
เป็็นที่่น่� า่ พอใจ สิ่่ง� ที่่อ� ยากจะฝาก ก็็คือื sme
ต้้องปรัับตััวให้้เร็็ว โดยไม่่ลืืม core value
ของตััวเอง ขอให้้ Balance ในสถานการณ์์
แบบตอนนี้้� ทุุ ก คนพููดถึึงการปรัั บ ตัั ว
แต่่ เราต้้ องทำำ �แบบไม่่ panic อย่่ าหลง
ไปกัับกระแสโดยที่่ลื� มื คิิดถึึง core compettency ของตัั ว เอง เพราะการปรัั บ ตัั ว
หลายอย่่างต้้องใช้้ต้้นทุุนสููงถ้้าเรารีีบทำำ�ไป
อย่่างร้้อนลน เงิินสดจะถููกดึึงออกไปทัันทีี
แล้้ วถ้้ าไม่่ เห็็ นผล ร้้ านกลัั บจะอยู่่�ไม่่ ได้้
เพราะขาดเงิินสดก่่อน เราต้้อง Balance
ระหว่่ า งความจำำ� เป็็ น และความรวดเร็็ ว
ในการปรัับตััว ส่่วนข้้อดีี ของสถานการณ์์
คืือเป็็นจุุดที่่�กระตุ้้�นให้้ร้้านเราได้้ปรัับตััว
เยอะมาก เราได้้เรีียนรู้้�ว่่า เราควรเตรีียม
พร้้ อมมากกว่่ านี้้� โชคดีีที่่ � เราปรัั บตัั วได้้
ค่่อนข้้างเร็็ว เพราะเรามีีสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพดีี
และมีีลููกค้้าที่่น่� า่ รััก คอยสนัับสนุุน ร้้านเรา
จึึงไปต่่อได้้ไม่่ยากนัักในช่่องทางนี้้� เราจึึง
ก้้าวผ่่านวิิกฤตมาได้้ด้้วยดีี
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นััทธมน วีีระกุุล (เอมมี่่�) Shi 75
ผู้้�บริิหารฝ่่ายการตลาด บริิษัทั เดอะ เวโรน่่า
จำำ�กััด  และเจ้้าของธุุรกิิจรีีสอร์์ตและสถาน
ที่่�ท่่องเที่่�ยว  The Verona at Tub Lan
จ.ปราจีีนบุุรีี
ช่่วงวิิกฤติิ COVID-19 อย่่างที่่�ทุุกคน
คงรู้้�กััน “ธุุรกิิจโรงแรมและรีีสอร์์ต” เป็็น
ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงมากที่่�สุุด
เพราะในขณะที่่�รายได้้เป็็นศููนย์์ โรงแรม
ทุุกแห่่งต่่างต้้องแบกต้้นทุุนมหาศาล ทั้้�ง
พนัั ก งาน การจัั ด การ สต็็ อ กอาหารและ
วััตถุุดิิบต่่างๆ ฯลฯ มัันคืือที่่�สุุดของวิิกฤติิ
จริิงๆ ซึ่่�งรีีสอร์์ตของเรา “The Verona at
Tub Lan” จ.ปราจีีนบุุรีี เป็็นรีีสอร์์ตขนาด
ใหญ่่บนพื้้�นที่่�กว่่า 300 ไร่่ มีีห้้องพัักมากถึึง
97 ห้้อง และยัังมีีโซนกิิจกรรม โซนฟาร์์ม
รวมถึึงโซนคอมมููนิิตี้้�มอลล์์ มีีพนัักงานกว่่า
200 ชีีวิิต แค่่ขนาดของพื้้�นที่่�และจำำ�นวน
พนัักงาน ก็็น่า่ จะพอประมาณได้้ถึึงค่่าใช้้จ่า่ ย
ต่่อเดืือนอัันมหาศาล ทั้้�งนี้้� ลููกค้้าหลัักของ
The Verona at Tub Lan คืือลููกค้้ากรุ๊๊�ป
สััมมนา เมื่่�อเริ่่�มมีีข่่าว COVID-19 ทุุกบริิษัทั
ทุุกหน่ว่ ยงาน ต่่างโทรมาขอยกเลิิกและเลื่่�อน
การเข้้าพัักทั้้�งสิ้้�น จากเดิิมที่่�มีีการจองเต็็ม

นััทธมน วีีระกุุล
Shi 75

ปิิดโรงแรมทุุกสััปดาห์์ กลายเป็็นไม่่เหลืือเลย
แม้้แต่่ห้อ้ งเดีียว หนำำ�ซ้ำ��ำ ลููกค้้าที่่แ� วะเดิินทาง
ท่่องเที่่ย� ว จากตอนช่่วงปลายปีีที่แ�่ ล้้วมีีวัันละ
1,000-2,000 คน/วััน ตััดภาพมาในวัันที่่�
เกิิดวิิกฤติิ COVID-19 กลัับไม่่เหลืือเลยสัักคน
ยัังไม่่พอ ต้้นทุุนมหาศาลที่่�จมอยู่่� ทั้้�งวััตถุุดิิบ
ของสด ของแห้้งที่่�สต็็อกไว้้สำำ�หรัับทำำ�อาหาร
ให้้กัับลููกค้้า ก็็มีีแต่่รอวัันเน่่าเสีียรวมๆ กััน
แค่่เดืือนเดีียว นัับรายได้้ที่่�สููญเสีียไปคืือ
“เกืือบสิิบล้้าน” ในฐานะของผู้้�บริิหารฝ่่าย
การตลาด มีีหน้้าที่่�หลััก คืือการหารายได้้
บอกตรงๆ เลยว่่า ตอนแรกที่่�เห็็นตััวเลข
พููดได้้คำำ�เดีียวว่่า ช็็อก...และเสีียดายมากๆ
ที่่แ� พลนทุุกอย่่างที่่เ� ราตั้้ง� ใจไว้้ในปีีนี้้� ดููเหมืือน
กำำ�ลัังจะพัังลง...จากที่่�ตั้้�งใจว่่าปีีนี้้�จะทำำ�ตาม
เป้้าให้้ได้้เท่่าไหร่่ กลัับกลายเป็็นต้้องเปลี่่�ยน
โจทย์์ว่่า “เราจะทำำ�อย่่างไร  ให้้หารายได้้
จากหนทางใหม่่ๆ เข้้ามาให้้มากที่่�สุด 
ุ โดยที่่�
การทอดทิ้้�งพนัักงานคืืออย่่างสุุดท้้ายที่่�เรา
จะทำำ�” และที่่�จะเล่่าต่่อไปนี้้� คืือตััวอย่่าง
บางส่่วน จากสิ่่�งที่่�เราและธุุรกิิจพยายาม
“ปรัับตััว” กัับวิิกฤติิ COVID-19
- แคมเปญ Work From Hotel :
เปลี่่ � ย นโรงแรมจากการเป็็ น ที่่ � พั ั ก เพื่่� อ มา

ท่่องเที่่�ยว ให้้เป็็นที่่พั� ัก Long stay สำำ�หรัับ
คนทำำ�งาน คนทำำ�งาน Work From Hotel
นานๆ อาจจะรู้้�สึึกเบื่่�อ อุุดอู้้� เครีียด ที่่�นี่่�
เรามีีพร้้อมกัับสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกในการ
ทำำ�งานทุุกอย่่าง มีีบรรยากาศดีีๆ มีีกิิจกรรม
ให้้ทำ�ำ เพื่่�อผ่่อนคลายความเหนื่่�อยล้้าจากการ
ทำำ�งาน เราเพิ่่ม� โต๊๊ะทำำ�งานดีีๆ เข้้าไปในห้้องพััก
/ เพิ่่ม� บริิการ Room service / ออก Package
ราคาสุุดคุ้้�ม / เนรมิิต Co Working space
เผื่่�อมีีคนมากัันเป็็นกลุ่่�มย่่อย
- หน้้ากากผ้้าป้้องกััน  COVID-19 :
งาน Handmade ทุุกชิ้้�น ทำำ�ด้้วยใจ จาก
แม่่บ้า้ นโรงแรม ทำำ�ของที่่ทุ� กุ คนกำำ�ลังั ต้้องการ
ในคุุณภาพที่่ดีี� ที่่�สุุด ใช้้ผ้้ามััสลิิน 2 ชั้้�นอย่่างดีี
ทัับด้้วย Cotton ญี่่�ปุ่่�น อีีก 1 ชั้้�น ลวดลาย
สวยๆ ให้้ทุกุ คนใส่่ได้้อย่่างมั่่น� ใจและปลอดภััย
ขายไปแล้้วเกืือบ 10,000 ชิ้้�น ต้้องขอบคุุณ
ทุุกกำำ�ลัังใจที่่�ส่่งมาให้้เราผ่่านการอุุดหนุุน
เล็็กๆ น้้อยๆ มัันไม่่ใช่่แค่่ตััวเงิินที่่�ยืืดอายุุ
ธุุรกิิจ แต่่มัันคืือสิ่่�งที่่�ต่่อชีีวิิตให้้กัับพนัักงาน
อีีกหลายๆ คน
- บริิ ก ารส่่ ง อาหาร  Delivery :
ในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี ยัังไม่่มีี Grab ไม่่มีี Food
panda และในช่่วงวิิกฤติิ ทุุกคนก็็จะอยู่่�บ้้าน
ทำำ�อาหารทานกัันเอง เราเลยปรัับตััวโดย
การนำำ�วััตถุุดิิบเกรดพรีีเมีียมของโรงแรมมา
ขาย โดยมีีบริิการส่่งตามบ้้าน ในราคาย่่อมเยา
โดยทุุกออเดอร์์ เราและพี่่ส� าวขัับรถไปส่่งเอง
กัับมืือ
ช่่ ว งวิิ ก ฤติิ COVID-19 ที่่ � ผ่ ่ า นมา
ยอมรัั บ เลยว่่ า เหนื่่� อ ยมาก เครีียดมาก
กดดัันมาก ไม่่เคยคิิดเรื่่�องงานทุุกลมหายใจ
เข้้าออกขนาดนี้้�มาก่่อนเลย.. แต่่ต่่อให้้มััน
จะหนัักขนาดไหน ก็็ยัังไม่่มีีสัักวิินาทีีเดีียวที่่�
คิิดว่่าจะยอมแพ้้ มีีแต่่คิิดตลอดว่่า “เราทำำ�
อะไรได้้อีีกบ้้างไหม เพื่่�อให้้อะไรมัันดีีขึ้้�น
กว่่านี้้�” และในวัันนี้้�ที่่�สถานการณ์์ทุุกอย่่าง
คลี่่�คลายลง เราอยากขอบคุุณเหตุุการณ์์
ทุุ กอย่่ างที่่ � ผ่่ านมา ขอบคุุ ณที่่ �สอนให้้ เรา
ไม่่ยอมแพ้้ ขอบคุุณที่่�ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าเราไปได้้ไกล
กว่่าที่่เ� ราเคยคิิดไว้้มาก ขอบคุุณที่่ไ� ด้้เจอเรื่่อ� ง
แบบนี้้�ตั้้�งแต่่อายุุ 24
มัั นทำ ำ � ให้้ เรารู้้�สึึกว่่ า หลัั ง จากนี้้� อีีก
20-30 ปีี ในการทำำ�ธุุรกิิจ เราคงไม่่ต้้องกลััว
อะไรอีีกแล้้วเลย ขอใช้้พื้้�นที่่�ตรงนี้้� ส่่งต่่อ
พลัังและกำำ�ลัังใจให้้ทุุกคนที่่�ได้้อ่่านนะคะ
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Petra Talk

กร เธีียรนุุกุล
ุ
Shi 70 (BBA 14)

ธุุรกิิจ platform
www.wawapack.com
ศููนย์์รวมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
สำำเร็็จรููปออนไลน์์

กร  เธีียรนุุกุุล Shi 70 (BBA 14)
ปััจจุุบัันช่่วยทำำ�ธุุรกิิจครอบครััว ซึ่่�งเป็็น
โรงพิิมพ์์ และกำำ�ลััง Transform องค์์กร
ของตัั ว เองเป็็ น ธุุ ร กิิ จ platform ชื่่� อ
www.wawapack.com ศููนย์์รวมบรรจุุภัณฑ์
ั ์
สำำ�เร็็จรููปออนไลน์์ที่ใ�่ หญ่่ที่สุ�่ ดุ ในประเทศไทย
ครัับ สาเหตุุที่ผ่� มต้้อง Transform บริิษััท
ของผม เนื่่�องจากธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ โดยเฉพาะ
สื่่อ� โฆษณาจากกระดาษในขณะนี้้ถููก
� disrupt
จากสื่่�อดิิจิิตอล ออนไลน์์และจากวิิกฤต
Covid19 เป็็นการตอกย้ำำ��ถึึง Vision ที่่�ผม
เห็็นเมื่่�อ 2 ปีีก่่อน ได้้อย่่างชััดเจน ว่่าผม
คิิดถููกที่่� transform องค์์กรของตััวเอง
ผมเชื่่อ� ว่่า วิิกฤต Covid19 นี้้� เป็็นตััวเร่่งการ
Disrupt ให้้เร็็วมากขึ้้�นไปอีีก ซึ่่�งจากวิิกฤต
Covid19 นี้้� หลายๆ บริิษััทอาจจะโดน
ผลกระทบเชิิงลบ โดยเฉพาะบริิษัทั เกี่่ย� วกัับ
การท่่องเที่่�ยว เช่่น โรงแรม หรืือ ทััวร์์ต่่างๆ
แต่่ผลลัพั ท์์ที่ผ�่ มได้้ disrupt ตััวเองก่่อนหน้้า
ทำำ�ให้้บริิษััทของผมได้้รัับผลกระทบเชิิง
บวก บรรจุุภััณฑ์์นั้้�นมีีความต้้องการเพิ่่�ม
มากขึ้้�น โดยเฉพาะบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับร้้านอาหาร เช่่น กล่่องอาหารกระดาษ
พลาสติิก และแก้้ว อีีกทั้้�งผมยัังได้้โอกาส
ในการเปิิดตลาดใหม่่ในหมวดบรรจุุภัณฑ์
ั ที่์ �่

เกี่่�ยวกัับเครื่่�องสำำ�อางค์์ เช่่น ขวดพลาสติิก
ใส่่แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น จึึงอยากขอแชร์์
ให้้ ทุ ุ ก ๆ ท่่ า นอยากให้้ ม องสถานการณ์์
ไปไกลๆ ว่่า จะเกิิดอะไรขึ้้น� กัับธุุรกิิจของเรา
ถ้้าเราไม่่ปรัับตััวเสีียตอนนี้้� สำำ�หรัับการ
ปรัับตััวของนัักธุุรกิิจรุ่่�นใหม่่ ทั้้�งที่่�สาน
ธุุ ร กิิ จ ต่่ อ จากที่่ � บ้ ้ า น และทำำ �ธุ ุ ร กิิ จ ใหม่่
ด้้ ว ยตัั ว เอง ผมแนะนำำ �หลั ั กก ารวิิ ธีีข อง
StartUp คืือ Fail Fast Fail Cheap Fail
Forward หรืื อ ล้้ ม ให้้ เร็็ ว ล้้ ม ให้้ ถููก
และล้้ ม ไปข้้ า งหน้้ า และอีีกหลัั กก ารที่่ �
นำำ�มาใช้้ด้้วยกัันได้้ คืือ Think Big Start
Small Move Fast ยัังไม่่ต้้องทำำ�ใหญ่่ๆ
ครัับ ทำำ�เล็็กๆ ก่่อน แล้้วค่่อยๆ โตอย่่าง
รวดเร็็ว ในส่่วนกัับดััก ที่่�อยากจะเตืือน
คนที่่�อยากจะเข้้ามาในวงการ StartUp
นะครัับ คืือ อย่่า over exaggerated

หรืือง่่ายๆ อย่่าขายฝััน ในช่่วงหลัังที่่ผ่� า่ นมา
บริิ ษั ั ท StartUp หลายราย ล้้ ม หาย
ตายจากไป เพราะเน้้ น เรื่่� อ งของการโต
อย่่างเดีียว แต่่ไม่่ดููถึึง business model
ที่่�ทำำ�รายได้้ และกำำ �ไร อย่่างเห็็นได้้ ชััด
เลยอยากจะเน้้ น ย้ำำ � �หล าย StartUp
ที่่�เข้้ามาทำำ� อย่่าคิิดว่่า เข้้ามาเพราะมัันดููเท่่
หรืือกลััวตกรถไฟ แต่่ให้้ดููให้้ชัดั ว่่าสิ่่ง� ที่่กำ� �ลั
ำ งั
จะทำำ� มีีตลาดจริิง หรืือเปล่่า มีี business
model ที่่�ทำำ�ได้้จริิงหรืือเปล่่า ลองไปทำำ�
MVP หรืือยััง ว่่ามัันจะโตได้้จริิงไหม และ
ขอฝากไว้้ อีีกเรื่่� อ ง คืื อ ในทุุ กวิิ กฤตนั้้� น
มีีโอกาสเสมอ Mindset จึึงสำำ�คัญ
ั การที่่เ� รา
จะสามารถมองเห็็นโอกาสได้้จำำ�เป็็นต้้องมีี
Growth Mindset ครัับ ผมเชื่่�อว่่าบริิษััท
ที่่มีี� ความคิิดใหม่่ๆ จะเป็็นบริิษััทที่่�รอดจาก
วิิกฤตได้้ ซึ่่�งการมีี Growth Mindset
จะทำำ�ให้้บริิษัทส
ั ามารถสร้้าง idea แปลกใหม่่
ได้้ครัับ
Growth Mindset ต่่างกัันยัังไง กัับ
Fixed Mindset สิ่่� ง ที่่ � แ ตกต่่ า ง คืื อ
กระบวนการเริ่่�มต้้นทางความคิิด Fixed
MindSet จะเชื่่� อ ว่่ า ของทุุ ก อย่่ า งถููก
กำำ�หนดมาแล้้ว เช่่น ความฉลาด ความเก่่ง
ความไม่่เก่่ง จุุดแข็็งจุุดอ่่อนของเรา ตายตััว
ทุุ ก อย่่ า งไม่่ ส ามารถเปลี่่ � ย นแปลงได้้
และไม่่ได้้มีีแค่่กัับตััวเองนะครัับ แต่่มีีกัับ
คนอื่่� น ด้้ ว ย เช่่ น ลููกน้้ อ งคนนี้้� ทำ ำ � งาน
ไม่่ได้้เรื่่�อง ก็็จะรู้้�สึึกว่่าไม่่ได้้เรื่่�องแบบนี้้�
ไปเรื่่�อยๆ Growth MindSet จะคิิดว่่า
คนเราอาจจะฉลาดกว่่าคนอื่่�นได้้ แต่่นั่่�น
เป็็นแค่่จุดุ ตั้้ง� ต้้น จริิงๆ มัันมีีอะไรมากกว่่านั้้น�
เช่่น ความพยายาม การเรีียนรู้้�ตลอดเวลา
ความอดทน อดกลั้้�น ต่่อสู้้� ไม่่ท้้อถอย
	สุุดท้้าย ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ทุุกๆ ท่่าน
ฝ่่าวิิกฤตนี้้�ไปให้้ได้้ครัับ
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พรรณี วรวุฒิจงสถิต Shi 32
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาตรการดููแล
และเยีียวยา
COVID-19

จากสถานการณ์์ที่่�มีีโรคระบาด COVID-19 ทำำให้้เกิิดความเดืือดร้้อนไปทั่่�วทุุกหย่่อมหญ้้า ธุุรกิิจต้้อง
หยุุ ด ชะงัั ก ไปชั่่�วคราว กิิจการหลายแห่่งขาดสภาพคล่่องจนต้้ อ งปิิ ดกิ ิ จ การไป ทำำให้้ ค นที่่�เดืือดร้้อน
นอกจากเพราะเหตุุโรคระบาดแล้้ว ยัังต้้องเดืือดร้้อนจากการตกงานอีีกด้้วย
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19
จึึงมีีทั้้�งที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดาและนิิติิบุุคคล
ภาครััฐก็็ได้้มีีมาตรการต่่างๆ เพื่่�อดููแลและ
เยีียวยาผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบดัังกล่่าว เพื่่�อ
ไม่่ให้้กระทบกัับระบบเศรษฐกิิจอย่่างรุุนแรง
จนถึึงขั้้�นวิิกฤตเกิินกว่่าจะเยีียวยา ในที่่�นี้้�
จะขอกล่่าวถึึงมาตรการของกระทรวงการคลััง
และกรมสรรพากร ที่่ไ� ด้้ออกกฎหมายมาเพื่่�อ
การดัังกล่่าว สรุุปได้้ดัังนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน 2563 เวบไซต์์
ราชกิิจจานุุเบกษา ได้้มีีการประกาศพระราช
กำำ�หนด 3 ฉบัับเพื่่�อแก้้ปััญหาและเยีียวยา
ผลกระทบที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 วงเงิินรวมทั้้ง� สิ้้น� 1,900,000 ลบ.  
ดัังนี้้�

ฉบัับที่่� 1 พ.ร.ก. ให้้กระทรวงการคลััง
กู้้�เงิินเพื่่�อการเยีียวยา และดููแลเศรษฐกิิจ
มููลค่่ารวมไม่่เกิิน 1,000,000 ลบ. โดยแบ่่ง
เป็็นวงเงิิน 600,000 ลบ เป็็นแผนงานด้้าน
สาธารณสุุข และแผนงานเยีียวยาผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบ เช่่น เยีียวยาประชาชน 6 เดืือน
เยีียวยาเกษตรกร และดููแลด้้านสาธารณสุุข
ส่่วนอีีก 400,000 ลบ เป็็นแผนงานฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจและสัังคมโดยครอบคลุุมโครงการ
ดููแลสนัั บ สนุุ น เศรษฐกิิ จ ในพื้้� น ที่่ � เพื่่� อ
สนัับสนุุนและสร้้างความเข้้มแข็็ง ให้้เศรษฐกิิจ
ชุุมชนและสนัับสนุุนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ในระดัับพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้ต้� อ้ งลงนามในสััญญากู้้เ� งิิน
หรืือออกตราสารหนี้้�ภายในวัันที่่� 30 กัันยายน
2564

ฉบัับที่่� 2 พ.ร.ก. ให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจที่่�ได้้
รัับผลกระทบจาก COVID-19 โดยให้้อำำ�นาจ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยออก Soft Loan
เพื่่� อ ดููแลภาคธุุ ร กิิ จ โดยเฉพาะ SMEs
ในวงเงิินไม่่เกิิน 500,000 ลบ. โดยธนาคาร
แห่่ ง ประเทศไทยจะให้้ เ งิิ น กู้้ �กั ั บ สถาบัั น
การเงิิ น เป็็ น การชั่่� ว คราว เพื่่� อ ให้้ สถาบัั น
การเงิิ น นำำ � ไปปล่่ อ ยสิิ น เชื่่� อ ให้้ กั ั บ SMEs
ที่่ � มีี เงิิ น กู้้ � ค งเหลืื อ สิ้้� น ปีี 62 ไม่่ เ กิิ น 500
ล้้านบาทและไม่่มีีกลุ่่�ม โดยจะได้้รับั เงิินสิินเชื่่อ�
เพิ่่�ม 20% ของวงเงิินคงเหลืือ ซึ่่�งจะได้้รัับ
อััตราดอกเบี้้�ย 2% รวมถึึงการผ่่อนคลาย
เรื่่� อ งการชำำ � ระหนี้้� โ ดย ธพ. และ SFIs
พัั กชำ ำ � ระหนี้้� (ทั้้� ง เงิิ น ต้้ น และดอกเบี้้� ย )
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6 เดืือน ให้้ SMEs ที่่�มีีวงเงิินสิินเชื่่�อไม่่เกิิน
100 ลบ. ด้้วย อย่่างไรก็็ดีี หากสถาบัันการเงิิน
ปล่่อยไปแล้้วเกิิดความเสีียหาย ต้้องรัับผิิด
ต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทยด้้วย
     ฉบัับที่่� 3 พ.ร.ก. รัักษาเสถีียรภาพ
ของระบบการเงิิ น และความมั่่� น คงทาง
เศรษฐกิิ จ ของประเทศ วงเงิิ น ไม่่ เ กิิ น
400,000 ลบ. โดยให้้จััดตั้้�งกองทุุนรวม
เรีียกว่่า “กองทุุนเพื่่�อรัักษาสภาพคล่่อง
ของการระดมทุุ น ในตลาดตราสารหนี้้� ”
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพและ
สภาพคล่่องของตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 ด้้วยวิิธีี
การไปลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�ออกใหม่่ของ
ภาคเอกชน ซึ่่�งฉบัับนี้้�ได้้มีีการวิิพากวิิจารณ์์
ว่่าเป็็นการอุ้้�มเอกชน แต่่ความเป็็นจริิงแล้้ว
เป็็นการออกเพื่่�อกำำ�กัับดููแลเสถีียรภาพของ
ระบบการเงิินของประเทศเนื่่อ� งจากในตลาด
ตราสารหนี้้�จะมีีที่่�ถึึงกำำ�หนดต้้องชำำ�ระคืืน
หลายแสนล้้านบาทภาคเอกชนต้้องหาเงิิน
มาชำำ�ระ หรืืออาจออกใหม่่เพื่่�อคืืนของเก่่า
แต่่ด้้วยสถานการณ์์ COVID-19 อาจทำำ�ให้้
เกิิ ด ปัั ญ หาได้้ ถ้้ า ไม่่ มีี มาตรการรองรัั บ
เมื่่�อเกิิดเหตุุแล้้วจะกระทบกัับระบบการเงิิน
ประเทศอย่่างร้้ายแรง การมีีฉบัับนี้้�จึึงจะเป็็น
การบรรเทาหากเกิิดเหตุุขึ้้�น ซึ่่�งหากได้้อ่่าน
เงื่่�อนไขในข้้อกำำ�หนดจะพบว่่า ภาคเอกชน
ต้้ อ งช่่ วยตัั ว เองก่่ อนในทุุ กด้้ านเพื่่� อให้้ ได้้
สภาพคล่่องและยัังคงต้้องมีี Credit Rating
ที่่�ดีีด้้วย เมื่่�อเป็็นไปตามเงื่่�อนไขจึึงจะมาเข้้า
โครงการนี้้�ได้้ โดยจะมีีต้้นทุุนทางการเงิิน
ที่่�แพงขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นที่่�แน่่นอนว่่า หากไม่่จำ�ำ เป็็น
ภาคเอกชนจะไม่่ใช้้ช่่องทางนี้้�แน่่นอน
	สำำ�หรับั ผู้้เ� ขีียนมองว่่า ที่่น่� า่ เป็็นห่่วงมาก
ที่่�สุุดน่่าจะเป็็นในฉบัับที่่� 1 ส่่วนที่่�เป็็นวงเงิิน
400,000 ลบ ซึ่่ง� เป็็นแผนงานฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจ
และสัั ง คมโดยครอบคลุุ ม โครงการดููแล
สนัับสนุุน เศรษฐกิิจในพื้้�นที่่� เพื่่�อสนัับสนุุน
และสร้้างความเข้้มแข็็ง ให้้เศรษฐกิิจชุุมชน
และสนัั บ สนุุ น พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
ในระดัับพื้้�นที่่� โดยโครงการเหล่่านี้้�มีีเป็็น

หมื่่�นๆ โครงการ หากการวิิเคราะห์์โครงการ
การอนุุมััติิโครงการ การดำำ�เนิินงานและ
การติิดตามผลงานตามโครงการไม่่ได้้มีีระบบ
การควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี ก็็อาจ
เป็็นไปได้้ที่จ�่ ะเกิิดความซ้ำำ��ซ้อ้ นของโครงการ
ความไม่่คุ้้�มค่่าของเงิินที่่�ต้้องจ่่ายไป รวมถึึง
อาจไม่่ มีีก ารวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ที่ ่ � แ ท้้ จ ริิ ง ก็็
เป็็นไปได้้
	ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2563
ที่่�ผ่่านมา อธิิบดีีกรมสรรพากร ดร. เอกนิิติิ
นิิติิทััณฑ์์ประภาศ ได้้มีีการแถลงข่่าว เรื่่�อง
สรรพากรช่่วยบุุคคลและผู้้�ประกอบการที่่�ได้้
รัับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่่านมาตรการ
ภาษีีต่่างๆ มููลค่่ากว่่าแสนล้้าน  มาตรการ
ดัังกล่่าวมีีทั้้�ง การ “เลื่่อ� น” “เร่่ง” “ลด” และ
สร้้าง “แรงจููงใจ” เช่่น ได้้มีีการ “เลื่่�อน”
การชำำ � ระภาษีีเงิิ น ได้้ บุ ุ ค คลธรรมดาและ
นิิติบุิ คุ คลที่่อ� ยู่่�นอกตลาดหลัักทรัพั ย์์ สำำ�หรับั
เงิินได้้ปีี 2562 ให้้ยื่่�นแบบและชำำ�ระภายใน
31 สิิงหาคม 2563 นี้้� รวมถึึงมีีการให้้เลื่่�อน
การนำำ�ส่่งภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย ภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ อากรแสตมป์์
ได้้ตามประกาศกำำ�หนด ได้้มีี “เร่่ง” คืืนภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดาและนิิติิบุุคคลมากกว่่า
ห้้าหมื่่�นล้้านบาท ได้้มีีการ “ลด” อััตราภาษีี
เงิินได้้หักั ณ ที่่จ่� า่ ย จาก 3% เป็็น 1.5% และ
2% ตามเงื่่� อ นไขที่่ � กำ ำ �ห นด นอกจากนี้้�
ได้้มีีมาตรการ “แรงจููงใจ” ให้้ผู้ป�้ ระกอบการ
ปฏิิบััติิเพื่่�อได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ท างภาษีี
อาทิิ ผู้้�ประกอบการที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 500
ล้้านบาท และมีีการจ้้าง แรงงานไม่่เกิิน 200 คน
สามารถหัักรายจ่่ายได้้ 3 เท่่า สำำ�หรับั รายจ่่าย

ค่่าจ้้างในช่่วง เดืือนเมษายน – กรกฎาคม 2563
เพิ่่�มเบี้้�ยประกัันสุุขภาพที่่ใ� ช้้หักล
ั ดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้บุคุ คลธรรมดา ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ให้้กับั
บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ
COVID-19 ยกเว้้ นภาษีีให้้กัับผู้้�นำำ�เข้้า ยา
เวชภััณฑ์์ ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ การรัั ก ษา
COVID-19 โดยนำำ�เข้้ามาเพื่่�อบริิจาคให้้แก่่
สถานพยาบาล หน่่วยงานของรััฐ เป็็นต้้น
ซึ่่ง� มาตรการส่่วนใหญ่่ก็เ็ พื่่�อเสริิมสภาพคล่่อง
ให้้กัับผู้้�ประกอบการเท่่านั้้�น
	สำำ�หรัับรายละเอีียดข้้างต้้นสามารถ
หาอ่่านได้้ในเวบไซต์์กระทรวงการคลัังและ
กรมสรรพากรค่่ะ นอกจากนี้้�ยังั ได้้มีีมาตรการ
แก้้ ก ฎหมายให้้ ส ามารถประชุุ ม ผ่่ า นสื่่� อ
อีีเล็็กทรอนิิกส์์ได้้อย่่างถููกกฎหมาย ทำำ�ให้้
สามารถจััด E-Meeting และ Work From
Home ได้้ ทำำ�ให้้สามารถลดผลกระทบจาก
COVID-19 ไปได้้มาก และยัังเป็็นการก่่อ
ให้้เกิิดวิิถีีใหม่่ในชีีวิิตการทำำ�งานที่่�ลดเวลา
การเดิินทาง ลดค่่าใช้้จ่า่ ยเดิินทาง ลดมลภาวะ
อากาศเป็็นพิิษได้้อีีกด้้วย จากความกลััว
การระบาดของ COVID-19 ก็็ยัังพอมีีความ
สบายใจในการที่่ � ไ ด้้ ทำ ำ � งานที่่ � บ้ ้ า น แม้้ จ ะ
ไม่่ใช่่ทุุกวััน ทุุกกิิจการ แต่่ก็็ได้้เกิิดภาวะ
New Normal ทั้้�งในชีีวิิตประจำำ�วััน และ
การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจทุุกแห่่งหน ที่่ทุ� กุ คน
ต้้องปรัับตััวเพื่่�อให้้อยู่่�รอดได้้ ซึ่่�งก็็ไม่่มีีใคร
บอกได้้ว่า่ การระบาดของ COVID-19 จะสิ้้น� สุุด
เมื่่� อ ใด ได้้ แ ต่่ ภ าวนาขอให้้ ป ระเทศไทย
โชคดีีค่่ะ
 พรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต 28 กรกฎาคม 2563         
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New Abnormal และ
Deglobalization
ว่่าจะไม่่โม้้แล้้วเชีียวว่่า ก่่อนที่่�ท่่าน ศุุภชััย พาณิิชภัักดิ์์�
จะพููดในงานของ Techsauce ว่่า ไม่่มีี new normal
ในยุุค โควิิด-19 นั้้�น จิิรััฏฐ์์โพสต์์บน facebook
ก่่อนหน้้านั้้�นไม่่กี่่�วัันว่่า ‘new normal มีีจริิงหรืือ’
คำำ�ถามของผมในวัันนั้้�น คืือคุุณเชื่่�อจริิงๆ หรืือ..ว่่า
หลัังจากวััคซีีนแล้้ว เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�จะยัังคงอยู่่�

คนจะนั่่�งไปทานอาหาร
โดยนั่่�งเว้้นวรรคกััน

แม้้ว่า่ ผมไม่่ใช่่มนุุษย์์สังั คมมากมาย ผมยัังโหยหา
การไปนั่่�งกิินข้้าวพููดคุุยกัับเพื่่�อนๆเลย มนุุษย์์เรา
ไม่่ใช่่ปลากััด ที่่จ� ะต้้องมีีกระจกกั้้�น แค่่หยุดุ ขายเหล้้า
ปิิดสถานบัันเทิิง ยัังดีีดดิ้้�นกัันยิ่่�งกว่่าทราบว่่าญาติิ
ประสบปััญหาเสีียอีีก ไม่่งั้้�นเราจะได้้เห็็นภาพคน
ต่่อคิิวแบบ 4-5 แถว ยาวเหยีียดรอเข้้าผัับในซิิดนีีย์์
จนต้้องอกสั่่�นขวััญแขวนว่่าจะต้้องล็็อคดาวน์์กันั อีีก
หนมั้้�ย หรืือ แห่่ไปตุุนเหล้้าเบีียร์์กัันอย่่างกัับเกิิด
ภาวะขาดแคลนอาหารอย่่างหนัักเพราะผมก็็ไม่่คิดิ
ว่่าคนส่่วนใหญ่่จะดื่่�มเหล้้าเบีียร์์กัันเดี่่�ยวๆ หรืือ
ออนไลน์์ชนแก้้วกัันใช่่มั้้�ย

คนจะไปอยู่่�อยู่่�นอกเมืืองกััน
เพราะไม่่อยากแออััดกลััวติิดโรค
คล้้ายโควิิด-19

ตราบใดที่่ร� ะบบการขนส่่งสาธารณะยัังเป็็นเช่่นนี้้�
มัันก็็ยังั เป็็นปััจจััยหลัักในการตััดสิินใจที่่�พยายามจะ
อยู่่�ในเมืือง การเลืือกที่่�จะอยู่่�ในคอนโดห้้องเล็็กๆ
แต่่เดิินทางสั้้น� หน่่อยเมื่่อ� เทีียบกัับการโดยสารระบบ
ขนส่่งสาธารณะอย่่างเบีียดเสีียดเดิินทางไป-กลัับ
จากนอกเมืืองมาในเมืืองเผาเวลาไปวัันละ 4 ชั่่ว� โมง
คอนโดก็็ยัังเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับคนจำำ�นวน
ไม่่น้้อยอยู่่�ดีี (ผมไม่่ได้้กำำ�ลัังกล่่าวว่่า รััฐบาลจััดการ
ระบบขนส่่งไม่่ดีีนะครัับ เพราะขนาดเมืืองใหญ่่ๆ
ทัันสมััยอย่่าง โตเกีียวที่่�มีีระบบขนส่่งทางรางอััน
สุุดยอดก็็หนีีไม่่พ้้นเบีียดกัันเป็็นปลากระป๋๋องบน
รถไฟในชั่่�วโมงเร่่งด่่วนเช่่นกััน)
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คอนโดหมดยุุคแล้้วมัันเสี่่�ยงเพราะมีี
public facility ที่่�ต้้องร่่วมกัับคนหมู่่�มาก

	อัันนี้้�น่่าจะเป็็นภาวะตื่่�นตระหนกกัันไปตามสถานการณ์์ ลองนึึก
ตััวอย่่างตอนน้ำำ��ท่่วมใหญ่่เมื่่�อช่่วงปีี 2011 สิิครัับ ถ้้ายัังไม่่ลืืมกััน
ช่่วงนั้้�นก็็มีีการพููดกัันว่่า นิิคมอุุตสาหกรรมแถวจัังหวััดอยุุธยาที่่�จมน้ำำ��
น่่าจะลำำ�บากแล้้ว หรืือหมู่่�บ้้านในจัังหวััดปทุุมธานีีคงจะไม่่มีีใคร
ซื้้�อแล้้ว ก็็ใครจะไปอยู่่�โซนนั้้�นก็็น้ำำ��ท่่วมซะขนาดนี้้� ตอนนี้้�ลองหา
ภาพถ่่ายจาก google earth เทีียบดููตอนนี้้�กัับสมััยน้ำำ��ท่่วมสิิครัับ
นึึกว่่าเป็็นคนละเมืือง ไม่่ใช่่นิิคมอุุตสาหกรรมร้้าง หรืือหมู่่�บ้้านร้้าง
ไปหมดหรอกนะ แต่่เป็็นภาพที่่ว่� า่ งหายไปไหนหมด ดัังนั้้น� มัันน่่าจะเป็็น
กรณีีตื่่�นตระหนกไม่่เกิิน 2-3 ปีีหรอก ที่่�คนอาจจะแหยงคอนโด

คุุณเชื่่�อจริิงๆ หรอว่่า work from home
มีี turning point จากโควิิด-19

	ผมเชื่่�อว่่า work from home จะเป็็น new normal ในอนาคต
แต่่ไม่่ใช่่เพราะ โควิิด-19 ลองดููภาพรถไฟฟ้้าหลัังจากที่่� รััฐบาล
ปลดล็็อคสิิ ยืืนรอคิิวแบบ social distancing งดงามแต่่ลองไป social
distancing บนขบวนช่่วง 7 โมงเช้้า เป็็นอัันไม่่ต้้องไปทำำ�มาหา
รัับประทานกัันเป็็นแน่่แท้้ เพราะบริิษััทส่่วนใหญ่่ก็็เรีียกให้้พนัักงาน
กลัับมาออฟฟิิศเป็็นปกติิแล้้ว อาจจะเป็็นไปได้้ที่่�ในบางอุุตสาหกรรม
ที่่�เขาไม่่กลัับมาทำำ�งานออฟฟิิศ แต่่นั่่�นเป็็นพร้้อมในเรื่่�องเทคโนโลยีี
และหรืือตััวธุุรกิิจจริิงสามารถทำำ�งานที่่�บ้้านได้้แบบไม่่มีีผลกระทบ
อย่่างที่่�เราเห็็นองค์์กรในสาย social media อย่่าง Twitter หรืือ
Facebook แต่่นั่่�นก็็ไม่่ใช่่เพราะโควิิด-19 อยู่่�ดีี ในธุุรกิิจทั่่�วไปโดย
ส่่วนใหญ่่ขนาดช่่วงระบาดยัังพยายามให้้ไปออฟฟิิศเลย ต้้องยอมรัับ
ว่่างานหลายๆ งาน การสุุมหััวแบบเจอหน้้ากัันมีีส่่วนให้้การทำำ�งาน
มีีความเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า

คนจะเลิิกไปฟัังงานสััมมนาแต่่จะฟัังออนไลน์์

ตอนไม่่มีีโควิิด คุุณก็็แทบจะหาทุุกอย่่างบนออนไลน์์ฟัังได้้อยู่่�แล้้ว แต่่คุุณก็็ยัังไปงานสััมมนากััน ดัังนั้้�นผู้้�ฟััง
นอกจากจะไปฟััง content จากวิิทยากรในงานแล้้ว เขาไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่�มากกว่่านั้้�น คืืออยากได้้ connection
อยากสร้้าง network อยากมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับคนอื่่�นๆ หรืืออย่่างการไปดููกีีฬาก็็เช่่นกััน เราจะอยู่่�ห่่างๆ กัันได้้หรืือ
เราจะหลงรัักการเชีียร์์กีีฬาออนไลน์์กัันจริิงหรืือ ถ้้าคุุณเคยมีีประสบการณ์์การไปเชีียร์์กีีฬาในสนามแข่่งขัันจริิง
คุุณจะรู้้�ว่่านอกจากความสนุุกส่่วนตััวแล้้ว เราต้้องการการมีีส่่วนร่่วม การเป็็นพวกเดีียวกััน การได้้ตะโกนแหกปากเฮ
ใส่่หน้า้ พวกเดีียวกััน และได้้ยกนิ้้�วกลางพร้้อมๆ กัันให้้อัฒ
ั จรรย์์ฝั่่ง� ตรงข้้าม นั่่�นใช่่มั้้ย� คืือ passion ที่่ห� าไม่่ได้้จากออนไลน์์
	ดัังนั้้�นอ่่านมาถึึงตรงนี้้� ถ้้าคุุณกำำ�ลัังตั้้�งคำำ�ถามว่่า ‘โลกจะไม่่เปลี่่�ยนแปลงเลยหรืือจากอิิทธิิพลของโควิิด-19?’
มัันเปลี่่�ยนแน่่ แต่่ก็็แค่่ส่่วนหนึ่่�ง ที่่�เห็็นได้้ชััดก็็ เช่่น
ล้้างมืือบ่่อยขึ้้�น
การเห็็นเจลล้้างมืือ
วางตามที่่�สาธารณะ

ใส่่ใจสุุขภาพ
มากขึ้้�น
ธุุรกิิจสุุขภาพอนามััย 
น่่าจะผุุดขึ้้�นมาอีีกมาก

ใส่่หน้้ากาก
ออกไปนอกบ้้าน
หรืือเมื่่�อป่่วย (จะให้้ใส่่ตลอดไป
จนเป็็นธรรมชาติิอาจจะต้้องรอให้้เกิิด
ปรากฏการณ์์เหมืือนในหนััง Interstella
ของ Christopher Nolan
ที่่�ฝุ่่�นฟุ้้�งไปทั่่�วโลก หนัักกว่า่ ช่่วง
pm 2.5 ในบ้้านเราเยอะ)

ประชุุม
ออนไลน์์มากขึ้้�น
และคนคุ้้�นเคยกัับมััน
มากขึ้้�น

ซื้้�อของออนไลน์์
มีีมาก่่อนโควิิด-19 แล้้วซื้้�อกัันขนาดที่่�
สามารถพลิิกสถานการณ์์ไปรษณีีย์ไ์ ทย
ได้้เลยทีีเดีียว แต่่การซื้้�อของออนไลน์์
ในส่่วนที่่ม� ากขึ้้�นเพราะโควิิด-19 ก็็คือื
การสั่่�งอาหาร ซึ่่ง� ก็็มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับการ work from home
ไม่่น้อ้ ยทีีเดีียว
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	ผมจำำ�ได้้ว่่าตอนเรีียน financial management ใน text book หน้้าแรกๆ เขีียนบอกไว้้ว่่า มนุุษย์์เป็็น risk avert
มนุุษย์์มีีธรรมชาติิที่่�จะพยายามหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดความเสี่่�ยง ดัังนั้้�นในสภาวะปััจจุุบัันที่่�การระบาดของโควิิด-19
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ ก็็ถืือความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อสููงและมีีโอกาสเสีียชีีวิิตสููง (แม้้สถานการณ์์ในไทยจะดููดีี
แต่่ก็็มองไปได้้ว่่าในอนาคตอัันใกล้้เมื่่�อเปิิดประเทศ ก็็จะมีีความยากในการควบคุุม) มนุุษย์์ก็็จะยอมทำำ�ทุุกอย่่างเพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยง เช่่น การใส่่หน้้ากากอนามััย ล้้างมืือบ่่อยๆ social distancing เป็็นต้้น แต่่วัันหนึ่่�งเมื่่�อระดัับความเสี่่�ยง
ลดลง ธรรมชาติิของความเป็็นมนุุษย์์ก็กลั
็ ับมา (เมื่่�อวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 หรืือมีียาที่่�รัักษาโควิิด-19 ได้้รัับการรัับรอง
ว่่ามีีประสิิทธิิภาพสููง และสามารถผลิิตได้้มากในระดัับที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่ายในวงกว้้าง ความเสี่่�ยงจากการเป็็นโควิิด-19
ก็็จะลดลงหรืือหายไป) และนั่่�นทำำ�ให้้ผมคิิดว่่า ควรจะเรีียกสภาวะในปััจจุุบัันว่่า New Abnormal มากกว่่า

การที่่�จะเกิิด new normal ถ้้าสัังเกตจากที่่�ผ่่านมา
น่่าจะมีีสาเหตุุมาจาก 2 ปััจจััยหลััก

ปััจจััยแรก

	การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้าน ‘เทคโนโลยีี’ ซึ่่�งเป็็นการสร้้าง
ให้้เกิิด ‘ความสะดวกสบาย’ ในการใช้้ชีีวิิตของมนุุษย์์เพราะ
จากหนัังสืือ Sapiens: A Brief History of Humankind ของ
Harari, Yuval Noah ธรรมชาติิของมนุุษย์์ที่่�กำำ�เนิิดขึ้้�นมานั้้�น
มีีโครงสร้้างร่่างกายที่่�แข็็งแกร่่งเพื่่�อหาอาหารจากธรรมชาติิ
แต่่ ด้ ้ ว ยสมองและธรรมชาติิ ก ารรวมเป็็ น กลุ่่�มเป็็ น สัั ง คม
จึึงกระตุ้้�นให้้เกิิดการเกษตรกรรมขึ้้น� และนั่่น� จึึงเกิิดความมั่่น� คง
ทางด้้านอาหาร เมื่่อ� ปััจจััยพื้้�นฐานของชีีวิิตเริ่่ม� ดีีขึ้้น� มนุุษย์์ก็เ็ ริ่่ม�
แสวงหาความสะดวกสบาย และนี่่�คืือจุุดที่่�ผมบอกว่่า new
normal มัันเกิิด เมื่่�อมัันทำำ�ให้้มนุุษย์์มีีความสบายยิ่่�งขึ้้�น และ
สิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความสบายก็็คืือ เทคโนโลยีี ถ้้าจะให้้เห็็น
ชััดๆ ก็็คืือการปฏิิวััติอุิ ุตสาหกรรมทั้้�ง 4 ครั้้�งก็็ทำำ�ให้้เกิิดความ
สะดวกสบายในการใช้้ชีีวิิตของมนุุษย์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นเทคโนโลยีี
กลจัักรไอน้ำำ�� การใช้้พลัังงานจากแหล่่งใหม่่อย่่างไฟฟ้้า น้ำำ�มั
� นั
และก๊๊ า ซ เทคโนโลยีีด้้ า นอิิ เ ล็็ ค โทรนิิ ค โทรคมนาคมและ
คอมพิิวเตอร์์ และล่่าสุุดก็็อิินเตอร์์เน็็ต
แต่่ในส่่วนของโควิิด-19 นั้้น� ตรงข้้ามโดยสิ้้น� เชิิง สิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น�
มัันไม่่ได้้สร้้างความสบายแต่่สร้้างอุุปสรรคในการใช้้ชีีวิิต
เราจึึงได้้ยิิน กลุ่่�มชนในอเมริิกาที่่�ต่่อต้้านการใส่่หน้้ากาก และ
จะฟ้้องร้้องรััฐที่่บั� งั คัับให้้สวมหน้้ากาก พาลไปว่่าขััดต่่อประสงค์์
พระเจ้้าที่่สร้
� า้ งมนุุษย์์มาให้้มีีอิสิ ระภาพในการหายใจไปโน่่นเลย

ปััจจััยที่่�สอง

	การเปลี่่�ยนแปลงการปกครองและเศรษฐกิิจ ซึ่่�งมัันอาจ
จะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงได้้ทั้้�งด้้านที่่�ดีีขึ้้�นหรืือแย่่ลงก็็ได้้ เช่่น
กรณีีเวีียดนามหรืือเกาหลีีที่่�แยกออกเป็็น 2 ประเทศที่่�มีี
การปกครองเปลี่่�ยนไป ซึ่่�งแน่่นอนประชากรในซีีกที่่�เปลี่่�ยน
การปกครองก็็ต้้องเปลี่่�ยนไป หรืือกรณีีการรวมเยอรมััน
ตะวัันออกกัับเยอรมัันตะวัันตกเป็็นประเทศเยอรมัันในปััจจุุบันั
ก็็เปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตชาวเยอรมัันตะวัันออกไปอย่่างสิ้้�นเชิิง เป็็น
new normal อย่่างจริิงแท้้ ในส่่วนของการเปลี่่ย� นแปลงทาง
เศรษฐกิิจก็็เช่่น กรณีีที่่�เป็็นปััจจุุบัันเลยก็็คืือ การที่่�ประชาชน
ชาวจีีนมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปเพราะการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ระดัับ 2 หลัักต่่อเนื่่�องมานัับสิิบปีี หรืือ กรณีีที่่�ประเทศที่่�เคย
ล้้าหลัังแต่่พัฒ
ั นาจนกลายเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นอุุตสาหกรรมคอมพิิวเตอร์์
ไอทีีอย่่าง เกาหลีีใต้้ ไต้้หวััน ก็็ทำำ�ให้้ประชากรในประเทศมีี
วิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีจากรายได้้ประชาชาติิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมาก
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เรื่่อ� งที่่ผ� มว่่าน่่าสนุุกไม่่แพ้้ new normal และมีีความเกี่่ย� วเนื่่อ� งกััน
ก็็คืือเรื่่�อง deglobalization ช่่วงไม่่กี่่�ปีีมานี้้�มีีการพููดถึึงว่่าโลกในยุุค
ของ globalization อาจจะกำำ�ลัังกลัับทิิศเป็็น deglobalization
คืือโลกกลัับมาแยกเป็็นส่่วนๆ อีีกครั้้�ง ซึ่่�งส่่วนๆ ในที่่�นี้้�ไม่่ได้้หมายถึึง
เชิิงกายภาพ ซึ่่�งปััจจััยที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้เกิิดภาพ deglobalization
ให้้มีีความชััดเจนขึ้้�นก็็คืือ สงครามการค้้าระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ ที่่�จะ
เป็็นตััวกระตุ้้�นให้้เกิิดการแยกค่่ายทั้้�งธุุรกิิจ การเมืือง และแน่่นอน
เทคโนโลยีี หากจำำ�กัันได้้ตอนที่่�ทรััมป์์ประกาศสงครามการค้้ากัับจีีน
ใหม่่ๆ ตััวหนึ่่�งที่่ถููกหยิ
� บิ ยกมาเป็็นตััวประกัันคืือ Huawei ไม่่ว่า่ จะเป็็น
การประกาศต่่อต้้านการใช้้ Huawei ในโครงการต่่างๆ ของรััฐ ซึ่่�งก็็
ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นพัันธมิิตรของสหรััฐฯออกมาขานรัับตั้้�งข้้อสงสััยว่่า
Huawei จะมีีระบบสอดแนมเพื่่�อขโมยความลัับทางราชการไปให้้กัับ
ทางการจีีนอย่่างที่่�ทรััมป์์ออกมาตั้้�งประเด็็น แต่่แน่่นอนพัันธมิิตร
ฝั่่�งจีีนก็็ออกมาประกาศยืืนยัันว่่าจะยัังคงใช้้ Huawei ต่่อไปเพราะ
เทคโนโลยีีดีีราคาใช้้ได้้ใครจะไม่่ใช้้ก็็ช่่าง แม้้ทางทรััมป์์จะออกมา
ขย่่มต่่อว่่าจะแบนไม่่ให้้ Huaweiใช้้ Android บน Smartphone
แต่่ ป ระกาศออกไปไปยัั ง ไม่่ ทั ั น ข้้ า มวัั น Huawei ก็็ ป ระกาศว่่ า
มีีระบบปฏิิบััติิการ Hongmeng พร้้อมใช้้งานทัันทีีอยู่่�แล้้วไม่่มีีผล
กระทบเป็็นแน่่ เท่่านั้้�นเองทำำ�เอา Trump ต้้องออกมาปรัับโทนว่่า
ยัังไม่่ได้้ตััดสิินใจแบนและขยายเวลาในการตััดสิินใจออกไป (ถ้้าไม่่ได้้
ตกข่่าวถึึงตอนนี้้�ก็็ยัังไม่่มีีข่่าวจะแบนสัักทีี) แถมหนัักไปกว่่านั้้�น
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ตอนนี้้�ระบบปฏิิบััติิการ HarmonyOS ของ Huawei รวมไปถึึง
เทคโนโลยีี 5G หรืือจะไป 6G โน่่นแล้้วของฝั่่�งจีีนก็็ทำำ�ท่่าว่่าจะนำำ�
สหรััฐฯไปไกลจนไล่่กัันไม่่ทััน และทรััมป์์ก็็ต้้องขยัับออกมาสร้้างเรื่่�อง
ออกทะเลาะกัับจีีนไม่่เว้้นแม้้ช่่วงโควิิด-19 ระบาดเพื่่�อให้้ถููกใจ
ฐานเสีียงเพราะจะได้้กลัับมาเป็็นประธานาธิิบดีีสมััยที่่� 2 ซึ่่�งหากเกิิด
เหตุุการณ์์บานออกไปจริิง แค่่ระบบปฏิิบััติิการและเทคโนโลยีีด้้าน
ไอทีีต่่างๆ ก็็จะแบ่่งโลกออกเป็็น 2 ขั้้�วชััดเจน บวกกัับผลกระทบด้้าน
สงครามการค้้ามัันจะส่่งผลไปต่่อการทำำ� trade agreement ต่่างๆ
ที่่�คงจะเกิิดการแบ่่งค่่ายชััดขึ้้�น อาจจะมีีการเปลี่่�ยนสกุุลเงิินที่่�เป็็น
สกุุลหลัักของโลกเลยทีีเดีียว และประกอบเข้้ากัับเหตุุการณ์์ในช่่วง
โควิิด-19 การแย่่งอุุตสาหกรรมอาหารและยาไปอยู่่�ในค่่ายของตััวเอง
น่่าจะดุุเดืือดทีีเดีียว สถานการณ์์ต่่างๆ ในโลกของ VUCA ที่่�ความ
ไม่่แน่่นอนความเปลี่่�ยนแปลง คืือสิ่่�งที่่�แน่่นอน มัันทำำ�ให้้ภาพของ
deglobalization อาจจะมาในเร็็วๆ นี้้� เพราะเอาเข้้าจริิงๆ แล้้ว
ข้้อดีีหนึ่่�งของ globalization คืือโลกแบนข้้อมููลข่่าวสารทุุกอย่่าง
เท่่าเทีียมถึึงกัันหมด มัันก็็ทำ�ำ ให้้เราได้้เห็็นว่่า ไม่่ว่า่ จะโลกประชาธิิปไตย
สุุดขั้้�วอย่่างสหรััฐฯ หรืือ ประเทศที่่�มีีความเป็็นคอมมิิวนิิสต์์อย่่างจีีน
ต่่างก็็มีีการบิิดเบืือนปิิดกั้้�นข่่าวสารเพีียงแต่่ใช้้สื่่�อและวิิธีีการที่่�ต่่างกััน
เท่่านั้้�นเอง deglobalization อาจจะเป็็นสงครามเย็็นรููปแบบใหม่่
ที่่�ไม่่ได้้รบและเอาชนะกัันด้้วยการใช้้อาวุุธ

ช่่ วยเหลืื อ วิิ สาหกิิ จขนาดกลางและขนาดย่่ อม (SMEs) ผ่่ า นกลไกการค้ำำ �� ประกัั น สิิ น เชื่่�อสร้้ า ง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กับ
ั สถาบัันการเงิินในการอนุุมัติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อมากขึ้้�น ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีีศัก
ั ยภาพ
แต่่ขาดหลัักประกััน หรืือหลัักประกัันไม่่เพีียงพอได้้รัับวงเงิินที่่�เพีียงพอกัับความต้้องการ
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ถอดบทเรียน….รับมือ
COVID-19 กับแนวทาง
ปฏิบต
ั ิ 7 ประการ สำ�หรับองค์กร
โดย McKinsey & Co.

ในช่่วงเริ่่�มต้้นการระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
ผมได้้ มี ี โ อกาสอ่่ า นบทความของ McKinsey & Co.
อยู่่�บทความหนึ่่� ง ซึ่ ่ � ง มีี ค วามน่่ า สนใจมากและเข้้ า ใจว่่ า
เป็็นบทความแรกๆ ที่่�เขีียนถึึงวิิกฤตการณ์์ COVID-19
ในประเด็็นเกี่่�ยวกับั แนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ส� ามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้ได้้จริิงตลอดจนมีีข้อ้ แนะนำำ�ที่่ชั� ดั เจนสำำ�หรัับเจ้้าของธุุรกิิจ
กัับผู้้�บริิหารองค์์กร  เลยเห็็นว่่าบทความดัังกล่่าวน่่าจะเป็็น
ประโยชน์์กัับผู้้�อ่่านหลายท่่าน  โดยเฉพาะในมิิติิของการ
บริิหารภายใต้้สภาวะวิิกฤต ดัังนั้้�น สำำ�หรัับบทความในตอนนี้้� 
ผมจึึงขอสรุุปและเรีียบเรีียงเนื้้�อหาโดยสัังเขปจากบทความ
ต้้นฉบัับของ McKinsey & Co. เพื่่�อถอดบทเรีียนแนวทาง
ปฏิิบััติิขององค์์กรต่่อการรัับมืือวิิกฤตการณ์์ COVID-19
ทั้้�งนี้้�จากบทความดัังกล่่าว  McKinsey & Co. ได้้เสนอ
แนวทางปฏิิบััติิในมิิติิสำำ�คััญ 7 ประการ  โดยมุ่่�งเน้้นว่่า
ผู้้�บริิหารควรทำำ�อะไรและคำำ�นึึงถึึงเรื่่�องใดบ้้างในการบริิหาร
ภายใต้้วิกิ ฤตการณ์์ COVID-19 ดัังนี้้�

ประการที่่� 1 ปกป้้องพนัักงาน (Protect your employees)
ซึ่่�งนอกจากประเด็็นเรื่่�องสุุขภาพ อาทิิ การป้้องกัันและปฏิิบััติิ
ตามมาตรการทางสาธารณสุุ ข แล้้ ว สถานการณ์์ COVID-19
ยัังกระทบด้้านอารมณ์์และจิิตใจของคนทำำ�งานที่่�ต้้องปรัับเปลี่่�ยน
วิิถีีชีีวิิต องค์์กรควรมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการสื่่�อสารของผู้้�นำำ� การกำำ�หนด
นโยบายและแนวทางเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การทำำ � งานของพนัั ก งาน
อย่่างเหมาะสม และทำำ�ให้้กิจิ การสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างราบรื่่น�
ประการที่่� 2  ตั้้�งทีีมงานแบบ Cross-Functional เพื่่�อรัับมืือ
สถานการณ์์ COVID-19 โดยเฉพาะ (Set up a cross-functional
COVID-19 response team) องค์์กรควรสร้้างทีีมที่่�มาจาก
หลากหลายหน่่วยงานให้้ขึ้้�นตรงกัับ CEO หรืือ ผู้้�บริิหารสููงสุุด
ซึ่่�งทีีมงานดัังกล่่าวอาจลดละจากงานประจำำ�ชั่่�วคราวและทุ่่�มเท
เวลาให้้กับั ประเด็็นการรัับมืือสถานการณ์์ COVID-19 โดยมีีภารกิิจ
ที่่ชั� ดั เจนเพื่่อ� รัับมืือกัับสถานการณ์์ COVID-19 โดยเฉพาะ ในมิิติต่ิ า่ งๆ
เช่่น ด้้านสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของบุุคลากร แผนรัับมืือในด้้าน
การจััดการ Supply Chain การรัับมืือกัับภาวะชะงัักงัันด้้าน
อุุปสงค์์ (Demand Shock) ตลอดจนด้้านการสื่่อ� สารนโยบายและ
แนวทางต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กร

Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). COVID-19: Implications for business. McKinsey & Company.
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ประการที่่� 3 รัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน  (Ensure
Liquidity is sufficient to weather storm) องค์์กร
จำำ�เป็็นต้้องมีีการพยากรณ์์อนาคตทางการเงิิน โดยการ
สร้้างแบบจำำ�ลองทางการเงิิน ภายใต้้รููปแบบสถานการณ์์
ที่่�แตกต่่างกัันโดยเฉพาะการตั้้�งสมมติิฐาน และกำำ �หนด
ตััวแปรด้้านรายได้้และต้้นทุุน ในการวิิเคราะห์์แนวโน้้ม
สถานภาพทางการเงิิ น และกระแสเงิิ น สด เพื่่� อ ให้้ ก าร
ดำำ�เนิินกิิจการ การลงทุุน และการใช้้จ่่ายต่่างๆ เหมาะสม
และสอดคล้้องต่่อความจำำ�เป็็น เพื่่�อรัักษาระดัับสภาพคล่่อง
ทางการเงิินไว้้ให้้ได้้จนสถานการณ์์เข้้าสู่่�ภาวะปกติิ
ประการที่่� 4 สร้้างความมั่่�นคงในห่่วงโซ่่อุุปทาน
(Stabilize the supply chain) องค์์กรควรเริ่่�มวางแผน
การบริิหารจััดการ Supply Chain ทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยในระยะสั้้�น ควรมีีการวางแผนสั่่�งซื้้�อชิ้้�นส่่วน
หรืือวััตถุุดิิบสำำ�คััญล่่วงหน้้า ตลอดจนเผื่่�อเวลาสำำ�หรัับการ
เดิินเรืือ การขนส่่งสิินค้้า และขั้้�นตอนเอกสาร ที่่�อาจมีีความ
ล่่าช้้าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสถานการณ์์ปกติิ นอกจากนั้้�น
แนวโน้้มของอุุปสงค์์ที่ล่� ดลง ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องปรัับแผนการ
ดำำ�เนิินงานด้้านอุุปทาน อาทิิ การปรัับจำำ�นวนการสั่่ง� ซื้้อ� วััตถุุดิบิ
สิินค้้า หรืือปััจจััยการผลิิตต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้เหมาะสมกัับ
อุุปสงค์์และความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป นอกจากนี้้�
ในระยะยาว องค์์กรควรเริ่่ม� สร้้างเครืือข่่ายคู่่�ค้้า หรืือ Supply
Network ให้้เหมาะสมและครอบคลุุม ตลอดจนค้้นหา
Supplier รายใหม่่ ๆ เป็็ น ทางเลืื อกเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ เพิ่่� ม
ความยืืดหยุ่่�นของ Supply Chain ในอนาคต
ประการที่่� 5 อยู่่�ใกล้้ชิิดลููกค้้า (Stay close to your
customers) ในสภาวะวิิกฤตต่่างๆ ผู้้�บริิโภคย่่อมมีีความ
ต้้องการและวิิถีีชีีวิิตเปลี่่�ยนแปลงไป องค์์กรจึึงต้้องติิดตาม
และทำำ�ความเข้้าใจแนวโน้้มเหล่่านี้้�อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อดำำ�เนิิน
การปรัั บ กลยุุ ทธ์ ์ อ งค์์ ก รต่่ อ ไป เช่่ น อุุ ป สงค์์ ข องลููกค้้ า
ที่่�ลดลงอาจนำำ�ไปสู่่�การปรัับยอดสิินค้้าคงคลัังให้้เหมาะสม
ตลอดจนการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านราคา เป็็นต้้น นอกจากนั้้�น
องค์์ ก รยัั ง ต้้ อ งปรัั บ ตัั ว เข้้ า กัั บ พฤติิ ก รรมของลููกค้้ า ที่่ �
เปลี่่�ยนแปลงไป อาทิิ การที่่�ลููกค้้าเริ่่�มเคยชิินกัับการสั่่�งสิินค้้า
และการติิดต่่อผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�นสำำ�หรัับธุุรกิิจ
หรืือบริิการบางประเภท ย่่อมนำำ�ไปสู่่�การปรัับกลยุุทธ์์ทาง
การตลาดและการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีขององค์์กรในอนาคต

ประการที่่� 6 มุ่่�งเน้้นแผนปฏิิบััติิ (Practice the plan)
ผู้้�บริิหารองค์์กรต้้องมีีการหารืือถึึงวิิธีีการนำำ�แผนต่่าง ๆ
ที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้ ไปสู่่�ขั้้น� ตอนปฏิิบัติั จิ ริิง ผ่่านการสร้้างแบบจำำ�ลอง
สถานการณ์์ในกรณีีต่่างๆ รวมถึึงกำำ�หนดขั้้�นตอน แนวทาง
ปฏิิ บั ั ติ ิ และระบุุ ผู้ ้ �รั ั บ ผิิ ด ชอบในการตัั ด สิิ น ใจที่่ � ชั ั ด เจน
ในแต่่ละระยะ (Phase) ของสถานการณ์์ ตลอดจนสื่่�อสาร
ทำำ�ความเข้้าใจขั้้�นตอนปฏิิบััติิต่่าง ๆ ให้้แก่่บุุคลากรผู้้�ปฏิิบััติิ
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าใจอย่่างชััดแจ้้ง และเตรีียมทรััพยากรที่่จำ� ำ�
เป็็นให้้ครบถ้้วน

ประการที่่� 7 ส่่งเสริิมส่่วนรวม (Demonstrate purpose)
นอกจากการจััดการกิิจการภายในแล้้ว องค์์กรควรมีีส่่วนร่่วม
ในการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนชุุมชนและสัังคมในการรัับมืือกัับ
วิิกฤตการณ์์ดัังกล่่าวในมิิติิต่่าง ๆ ที่่ส� ามารถทำำ�ได้้ อาทิิ เงิิน
สิ่่�งของจำำ�เป็็น คำำ�แนะนำำ� และความชำำ�นาญต่่าง ๆ (องค์์กร
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนและสัังคมเช่่นกััน ดัังนั้้�นหากชุุมชน
และสัังคมแข็็งแรงได้้ไว ธุุรกิิจย่่อมจะแข็็งแรงได้้ไวตามไปด้้วย)
	ถึึงแม้้ว่่าสถานการณ์์ COVID-19 ในประเทศไทยจะมีีแนวโน้้ม
ที่่ � ดีีขึ้้ � น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง แนวทางปฏิิ บั ั ติ ิ ทั้้ � ง 7 ประการดัั ง กล่่ า ว
ยัังสามารถประยุุกต์ใ์ ช้้ในการบริิหารและลดความเสี่่ย� งจากวิิกฤติิการณ์์
อื่่�นใด ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างไม่่คาดคิิดในอนาคต ซึ่่�งจากวิิกฤติิการณ์์
COVID-19 ทำำ�ให้้เห็็นว่่าสิ่่�งต่่างๆ ในชีีวิิตนั้้�นดำำ�เนิินอยู่่�บนความ
ไม่่ แน่่น อนจริิ ง ๆ ดัั ง นั้้� น การบริิ ห ารความเสี่่ � ย ง การเพิ่่� มความ
ยืืดหยุ่่�นในการดำำ�เนิินกิิจการ ตลอดจนการเข้้าถึึง เข้้าใจ และรัับมืือ
กัับปััญหาอย่่างฉัับไวและทัันท่่วงทีี จึึงเป็็นประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับทุุกองค์์กรและทุุกภาคส่่วน

ที่่�มา: Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). COVID-19: Implications for business. McKinsey & Company.
บทความต้้นฉบัับ: www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business

54

MANAGEMENT &
INVESTMENT

กิติชัย เตชะงามเลิศ
MBA รุ่น B8

ประเทศไทยเป็็ น ประเทศที่่� มี ี เ ศรษฐกิิ จ ที่่� พึ่่ � ง พา
การท่่องเที่่�ยวและการส่่งออก  จากสถานการณ์์ไวรััสที่่�ยััง
ระบาดหนัักไปอยู่่�ทั่่�วโลกดัังเช่่นปััจจุุบัันนี้้� นัักท่่องเที่่�ยว
ที่่จ� ะเดิินทางไปท่่องเที่่ยว
� คงต้้องคิิดหนััก ถึงึ แม้้ว่า่ ประเทศไทย
จะเป็็นประเทศที่่�มีีการระบาดของไวรััสอยู่่�ในวงจำำ�กััดก็็ตาม
แต่่ความขยาดเจ้้าตััววายร้้ายนี้้�ยัังฝัังอยู่่�ในจิิตใจของมนุุษย์์
ทุุ ก คนบนโลกนี้้� ถึึ ง แม้้ ว่ ่ า จะมีี ก ารท่่ อ งเที่่� ยว ในรูู ป แบบ
Travel Bubble ก็็ตาม ฟัันธงได้้เลยว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�จะเดิินทางมาประเทศไทยจะต้้องลดลงเป็็นจำำ�นวนมาก
ซึ่่�งส่่งผลกระทบให้้กัับแรงงานที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็น
จำำ�นวนมาก เมื่่�อตกงานไม่่มีรี ายได้้หรืือมีีรายได้้ลดลง ก็็จะทำำ�
ให้้ ค วามต้้ อ งการที่่� จ ะซื้้�อสิิ นค้ ้ า และบริิ ก ารพลอยลดลง
ตามไปด้้วย ทำำ�ให้้การใช้้จ่่ายจะมีีการระมััดระวัังมากขึ้้�น
ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ นก ารซื้้�อสิิ นค้ ้ า คงทนหรืื อ การท่่ อ งเที่่� ยว และ
อื่่�นๆ คนส่่วนใหญ่่จะเลืือกซื้้�อแต่่สิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น
อะไรที่่�ยัังพอใช้้ได้้ก็็จะทนใช้้ต่่อไป นั่่�นหมายถึึงจะกระทบ
เศรษฐกิิจไทยโดยรวม

ประเทศไทยกัับ
New Normal

	การที่่�ผู้้�ติิดเชื้้�อ #โควิิด19 ในเมืืองไทยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นตััวเลข
หลัักเดีียวต่่อวััน ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะเราล็็อคดาวน์์ประเทศ
แต่่เมื่่�อทยอยปลดล็็อคดาวน์์ รวมทั้้�งอนุุญาตให้้มีีคนต่่างชาติิ
หรืือกระทั่่�งคนไทยที่่�มาจากต่่างประเทศเข้้ามาในประเทศได้้
การระบาดรอบ 2 ก็็มีีความเป็็นไปได้้สููง ช่่วงเกิิดการระบาด
ของไข้้หวััดสเปนเมื่่�อ 100 ปีีที่่�แล้้ว ปรากฏว่่าการระบาดรอบ
ที่่� 2 ทำำ�ให้้ผู้้�คนล้้มตายไปมากกว่่ารอบแรกเสีียอีีก ตราบใดที่่�ยัังมีี
ผู้้�ติิดเชื้้�อบนโลกนี้้�เป็็นหลัักล้้านคน และยัังไม่่มีีวััคซีีนที่่�จะป้้องกััน
และรัักษาได้้ ซึ่่�ง #องค์์การอนามััย #WHO ก็็บอกแล้้วว่่าจะมีี
วััคซีีนได้้เร็็วสุุดก็็คืือปีีหน้้า อย่่าลืืมนะครัับ กว่่าจะผลิิตวััคซีีน
เพื่่�อจะฉีีดให้้กัับประชากรทั้้�งโลก ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนเกืือบ
7,800 ล้้านคน ขั้้น� ตอนการทดสอบและผลิิต ย่่อมต้้องใช้้เวลานาน
#Fauci บอกว่่าไวรััส #โควิิด19 น่่าจะระบาดประมาณ 2 ปีี
ระหว่่างนี้้จ� ะควบคุุมไม่่ได้้ จนกว่่าจะมีีประชากร 2 ใน 3 ของโลก
ติิดเชื้้�อแล้้ว หรืือเกิิด Herd immunity การระบาดจะเกิิด
เป็็นระลอก ที่่�น่่ากลััวก็็คืือ สายพัันธุ์์�ที่่�ยุุโรปอเมริิกาและเอเชีีย
คนละสายพัันธุ์์�กััน และคนที่่�เคยติิดแล้้วยัังสามารถกลัับมา
ติิดเชื้้�อนี้้�ใหม่่ได้้อีีก การคาดหวัังเรื่่�องวััคซีีนในระยะสั้้�นเป็็นการ
เล็็งผลเลิิศเกิินไป
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	การเดิินทางของคนทั้้�งโลกจะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไปตราบใด
ที่่�ยัังไม่่มีีวััคซีีนที่่�จะป้้องกัันและรัักษาไวรััสตััวนี้้�ได้้ เครื่่�องบิินหรืือ
พาหนะที่่ � ใช้้ เ คลื่่� อ นย้้ า ยและขนส่่ ง คน จะมีีการใช้้ capacity
ลดลงอย่่างน้้อยครึ่่�งหนึ่่�ง เพราะว่่าจะต้้องมีีการจััดการเกี่่�ยวกัับ
physical Distancing ยัังไม่่นัับอุุปสงค์์ที่่�จะลดลงจากการที่่�จะเดิิน
ทางเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น ระบบการใช้้การประชุุมออนไลน์์ในปััจจุุบััน
ก็็มีีเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือที่่�อำำ�นวยความสะดวกมากมาย รวมทั้้�งการ
เดิินทางเพื่่�อสัันทนาการจะลดลงเป็็นอย่่างมาก ลองถามตััวเอง
สิิครัับว่่า จะให้้นั่่�งรถทััวร์์หรืือขึ้้�นเครื่่�องบิินนานๆ แล้้วมีีคนนั่่�งติิดอยู่่�
กัับคุุณทั้้ง� ด้้านหน้้า ด้้านหลััง ด้้านซ้้าย ด้้านขวา ขอให้้คุณ
ุ ใส่่หน้า้ กาก
อนามัั ย ด้้ ว ย คุุ ณ จะรู้้ �สึึก อย่่ า งไรในสถานการณ์์ แ บบนี้้� ผมจึึง
ไม่่ แ ปลกใจว่่ า ทำำ � ไม #วอร์์ เรนบัั ฟ เฟตต์์ ถึึงขายทิ้้� ง #หุ้้�นกลุ่่�ม
สายการบิิน ในพอร์์ตออกไปทั้้�งหมด เพราะว่่าจะมีีหลายบริิษััท
ในกลุ่่�มนี้้�เจ๊๊งไปในที่่�สุุด ถึึงแม้้ว่่าจะมีีบริิษััทที่่�รอดก็็ตาม แต่่เมื่่�อ
หลัังจากการระบาด #โควิิด19 ลดลง ความที่่ธุ� รุ กิิจนี้้มีี� Barrier of Entry
ต่ำำ�� ดัังนั้้น� ใครที่่มีี� เงิินก็็สามารถที่่จ� ะเปิิดบริิษัทส
ั ายการบิินใหม่่ จึึงเป็็น
ธุุรกิิจที่่ไ� ม่่น่า่ สนใจในการลงทุุน
	ธุุรกิิจที่่�จะล้้มหายตายจากไปก่่อน ก็็คืือธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ท่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะสายการบิินและโรงแรมขนาดที่่�ว่่าในช่่วง
ภาวะปกติิ #การบิิ น ไทย ก็็ จ ะเจ๊๊ ง มิิ เจ๊๊ ง แหล่่ อ ยู่่�แล้้ ว ยิ่่� ง มาเจอ
สถานการณ์์แบบนี้้� ถ้้าไม่่ใช่่ธุุรกิิจที่่�รััฐบาลอุ้้�มชูู ก็็ต้้องเจ๊๊งแน่่นอน
คิิดดููสิิครัับ ถ้้าไวรััสยัังระบาดแบบนี้้� Physical distancing จะทำำ�
ให้้เครื่่�องบิินแต่่ละลำำ� รัับผู้้�โดยสารได้้ลดลงไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง
ถึึงแม้้ว่่าราคาน้ำำ��มัันจะลดลง แต่่ต้้นทุุนอื่่�นๆไม่่ได้้ลดลงตามในขณะ
ที่่ � ร ายได้้ ห ายไปไม่่ ต่ำ ำ � �กว่ ่ า 50% เผลอๆ น่่ า จะต่ำำ � �กว่ ่ า 70%
เสีียด้้วยซ้ำำ�� เพราะว่่าคนส่่วนใหญ่่ก็็ยัังขยาดที่่�จะต้้องนั่่�งอยู่่�บน
เครื่่�องบิินที่่�มีีพื้้�นที่่�จำำ�กััดและการระบายอากาศก็็ไม่่ดีี

	ร้้ า นอาหารภัั ต ตาคารก็็ เ ป็็ น อีีกกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ นึึงที่่ � จ ะ
ได้้ รั ั บ ผลกระทบอย่่ า งสููง โดยเฉพาะจิ้้� ม จุ่่�มและชาบูู
รวมทั้้�งไลน์์บุุฟเฟ่่ ถ้้าสถานการณ์์ระบาดยัังคงดำำ�เนิินต่่อ
นอกจากจะทำำ�ให้้ผู้้�คนไม่่กล้้าที่่�จะเข้้าไปนั่่�งทานในร้้านแล้้ว
ที่่ � ร้ ้ า นเองก็็ ยั ั ง ต้้ อ งจัั ด ที่่ � นั่่ � ง ให้้ ผู้ ้ � ที่ ่ � เข้้ า มารัั บ ประทาน
อาหารนั่่�งห่่างกััน ยัังไม่่นัับรวมถึึงการทำำ�ความสะอาด
หลัังจากที่่�ลููกค้้าออกจากร้้านไปอีีก น่่าจะทำำ�ให้้รายได้้
ลดลงไม่่ต่ำำ��กว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง ถ้้าไปขึ้้�นราคาอาหารก็็จะทำำ�ให้้
ปริิมาณลููกค้้าลดลง ในขณะที่่�ต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�น การที่่�รััฐ
อนุุญาตให้้เปิิดร้้านอาหารอีีกครั้้�ง ก็็ไม่่แน่่ว่่าจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
จะอยู่่�รอดได้้หรืือไม่่ ธุุรกิิจที่่�มีีสายป่่านสั้้�นคงไม่่น่่าจะรอด
การลดจำำ�นวนพนัักงานและการเพิ่่�มช่่องทางขายออนไลน์์
คงจะเป็็นทางเลืือกที่่�พอจะมีีอยู่่�อัันน้้อยนิิด ในสถานการณ์์
แบบนี้้�ร้้านค้้าอยู่่�ไม่่ได้้ บรรดาเจ้้าของห้้างก็็น่่าจะเหนื่่�อย
เพราะว่่าค่่าเช่่าที่่�เคยเรีียกเก็็บได้้คงจะต้้องลดลง ถ้้าไม่่
ลดค่่าเช่่า ร้้านค้้าก็็อยู่่�ไม่่ได้้เช่่นกััน ทั้้�งหลายทั้้�งปวงก็็จะ
ส่่งผลกระทบให้้กัับการจ้้างงานไปด้้วย
	สิ่่�งที่่�น่่ากลััวที่่�สุุดก็็คืือเราแทบจะไม่่มีีธุุรกิิจอะไรที่่�จะ
ตอบรัับกัับ New Normal ได้้เลย ไม่่เหมืือนกัับที่่�เมืืองจีีน
มีี #Alibaba #Tencent #WeChat #Huawei
หรืือที่่�เมกามีีหุ้้�นกลุ่่�ม #FAANG : #Facebook #Amazon
#Apple #Netflix # Alphabet (Google) #AirBNB
กระทั่่�ง #Grab ของมาเลเซีียหรืือ #Get ของอิินโดนีีเซีีย
(โกเจ็็ก) โลกหลัังจากนี้้�จะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป คนที่่�ไม่่
ยอมปรัั บตั ั ว หรืื อ ปรัั บตั ั ว ไม่่ ไ ด้้ หรืื อ ผู้้�ที่่ � เ ลืื อ กที่่ � จ ะอยู่่�
ใน Comfort Zone จะถููกละทิ้้�งไว้้อยู่่�ที่่�เบื้้�องหลัังที่่�น่่า
เป็็นห่ว่ งก็็คือื คนไทยส่่วนใหญ่่จะเป็็นคนกลุ่่�มนี้้� ส่่วนผู้้�ที่ร�่ อด
คืือผู้้�ที่่�ยอมปรัั บตััวหรืือปรัั บตััวได้้เท่่านั้้� น เป็็นไปตาม
#ทฤษฎีีชาร์์ลดาร์์วิิน
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จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
รองผูอ
้ ำ�นวยการสายงานธุรกิจอาหาร
กลุม
่ น้ำ�มันรำ�ข้าวคิง

ยกเครื่่�อง Food Safety
โรงงานผลิิตอาหาร ยุุค COVID-19
F o o d

	สิ่่� ง แรกที่่ � เราทำำ �คื ื อ จัั ด ตั้้� ง ทีีมเฉพาะกิิ จ เพื่่� อ รองรัั บ
สถานการณ์์ COVID-19 มีี ตััวแทน 8 คนจากหน่่วยงาน
ต่่างๆ ในโรงงานโดยมีีผู้้�จัดั การโรงงานเป็็นหััวหน้้าทีีม ในช่่วง
เริ่่�มต้้น ทีีมนี้้�จะประชุุมกัันทุุกวัันเพื่่�อทบทวนมาตรการต่่างๆ
ที่่�มีีอยู่่� กำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มเติิม และคอยติิดตามตรวจสอบ
ให้้มีีการปฎิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดสม่ำำ��เสมอเมื่่�อรััฐบาลประกาศ
ปลดล็็ อคเฟส 2 ก็็ ป รัั บ เป็็ นประชุุ มสัั ป ดาห์์ ละครั้้� ง โดย
มาตรการต่่างๆ ครอบคลุุมหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�

S a f e t y

ในช่่ ว งที่่� เริ่่� ม มีี ก ารแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารต่่างต้้องเร่่ง
ปรัั บ ตัั ว  ในการจัั ดทำ ำ � มาตรฐานใหม่่ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั นก าร
ปนเปื้้อ� นในสิินค้า้ และป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสนี้้�
ในสถานที่่�ผลิิตอาหาร เนื่่�องจากธุุรกิิจที่่�ผู้้�เขีียนทำำ�อยู่่�เป็็น
โรงงานผลิิ ต น้ำำ ��มั ั นรำ��ข้้ า วซึ่่ � งมีี การปรัั บมาตรฐานการ
ทำำ�งานโดยใช้้หลัักการประเมิินความเสี่่�ยงและแนวทาง
ของ food safety จึึงจะมาเล่่าจากประสบการณ์์ตรงว่่า
หลัักๆ ได้้ดำำ�เนิินการอะไรไปบ้้างหวัังว่่าจะเป็็นประโยชน์์
แก่่ผู้้�ประกอบการท่่านอื่่�นๆ ค่่ะ

1. วัั ต ถุุ ดิ ิ บ วัั ส ดุุ สิ้้� นเปลืื อ งที่่�ใช้้ ใ นการผลิิ ต และ
บรรจุุภััณฑ์์ต่่างๆ

เราทบทวนการบริิหาร Supply Chain ใหม่่ทั้้�งหมด
โดยนอกเหนืือจากวััตถุุดิิบหลัักคืือน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าวดิิบที่่�ซื้้�อจาก
บริิษััทในเครืือแล้้ว เราได้้สรรหาซััพพลายเออร์์วััตถุุดิิบอื่่�น
เพิ่่�มเติิมจากหลากหลายแหล่่งผลิิตทั้้�งในและต่่างประเทศ
เพื่่�อให้้สามารถทำำ�การผลิิตได้้ต่อ่ เนื่่อ� ง โดยคััดเลืือกตามเกณฑ์์
มาตรฐานความปลอดภััยทางอาหารที่่�เราได้้รัับการรัับรอง
คืือ BRC GMP และ HACCP นอกจากนี้้� ยัังเพิ่่�มความถี่่�
ในการสอบทานปริิมาณสต็็อคคงเหลืือจากเดิิมทุุ กเดืือน
เป็็นทุุกสััปดาห์์ และเพิ่่�มระดัับ safety stock อีีกด้้วย
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2. กระบวนการผลิิต

โดยปกติิเรามีีการควบคุุมการผลิิตและบริิหารจััดการ
ด้้าน food safety ตามมาตรฐานทั้้�งของไทยและสากล เช่่น
อย. / มอก. / EU Food Safety / US FDA / ANZ Food
Standards Code / CODEX ซึ่่�งครอบคลุุมการประเมิิน
ความเสี่่�ยงของการปนเปื้้�อน และมีีการกำำ�หนดมาตรการ
ควบคุุมป้้องกัันในส่่วนต่่างๆ ของพื้้�นที่่�ทำำ�งานในโรงงาน
อยู่่�แล้้ว แต่่ในสถานการณ์์ COVID-19 เราได้้ทบทวนมาตรการ
ใหม่่ทั้้�งหมด มีีการลดจำำ�นวนคนในแต่่ละพื้้�นที่่�โดยใช้้วิิธีี
เพิ่่�มกะทำำ�งาน ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อ� พื้้�นที่่ทำ� �ำ งานทุุกกะ
ปรัับความถี่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในการสืืบค้้นติิดตามแนวปฏิิบัติั ขิ องระบบ
มาตรฐานต่่างๆเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยของสิินค้้าโดยเฉพาะ
ด้้านการปนเปื้้�อน

3. สิินค้้าสำำเร็็จรููป

	สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปของเราคืือ น้ำำ�มั
� นั รำำ�ข้า้ วทั้้ง� ที่่เ� ก็็บในถัังพััก
ขนาดใหญ่่ และอยู่่�ในบรรจุุภััณฑ์์ขนาดต่่างๆ ถัังพัักน้ำำ��มััน
ของเราเป็็นระบบปิิด ส่่วนน้ำำ��มัันที่่�บรรจุุแล้้ว จะจััดเก็็บใน
คลัังสิินค้้าที่่�มีีการป้้องกัันการเข้้าถึึงจากบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
และกำำ�หนดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อ� ถี่่ขึ้� น�้ กว่่าเดิิม
ลดการสััมผััสอุปุ กรณ์์ ที่่ต้� อ้ งใช้้ร่ว่ มกััน โดยเปลี่่ย� นเป็็นอุุปกรณ์์
อััตโนมััติิแทน เช่่น ติิดเซนเซอร์์ที่่�ประตููแทนการจัับ เป็็นต้้น
4. การจััดส่่ง

บริิษััทใช้้ทั้้�งรถขนส่่งของเราเองและรถรัับจ้้าง ซึ่่�งมีี
มาตรการและกฏระเบีียบในระดัับเดีียวกััน โดยมีีแผนการ
ทำำ�ความสะอาด มีีการกำำ�หนดเส้้นทางจััดส่่งที่่�ชััดเจนและ
ติิ ด อุุ ป กรณ์์ GPS เพื่่� อ ใช้้ ใ นการตรวจสอบเส้้ น ทางของ
รถขนส่่ง ในสถานการณ์์ COVID-19 นี้้�ก็มีี็ มาตรการเพิ่่�มเติิม
เช่่น มีี แอลกอฮอล์์ 70% ให้้ใช้้ประจำำ�รถผู้้�ปฎิิบััติิงานต้้อง
สวมหน้้ า กากตลอดเวลา ในการจัั ด ส่่ ง สิิ น ค้้ า จะมีีการ
แจ้้งข้้อมููลชื่่�อคนขัับ ทะเบีียนรถ ประวััติิการไปพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
หรืื อ สัั ม ผัั สผู้ ้ �ป่ ่ ว ยให้้ กั ั บ คู่่�ค้้ า ในการคัั ด กรองก่่ อ นการ
ไปส่่งสิินค้้าทุุกครั้้�ง

5. พนัักงาน และบุุคคลภายนอก

เราปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามคำำ � แนะนำำ �ข องกระทรวงสาธาณสุุ ข
และ WHO ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19
อย่่างเคร่่งครััด เช่่น มีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�
ทำำ�งาน หากเกิิน 37.5 ºC จะไม่่อนุุญาตให้้เข้้ามาภายใน
พื้้�นที่่�ควบคุุม ขณะอยู่่�ในโรงงานให้้สวมหน้้ากากตลอดเวลา
เมื่่อ� พนัักงานอยู่่�นอกโรงงานให้้บันั ทึึกการเดิินทางที่่น� อกเหนืือ
จากการกลัับบ้้านและมาทำำ�งานด้้วย นอกจากนี้้� ยัังมีีการ
แบ่่ ง พนัั ก งานหน่่ ว ยงานเดีียวกัั น เป็็ น ทีีมย่่ อ ยให้้ ทำ ำ � งาน
ต่่างพื้้�นที่่�กััน จััดโต๊๊ะทำำ�งานให้้ห่่างกััน แบ่่งกลุ่่�มพนัักงาน
ด้้ ว ยแถบสีีข้้ อ มืื อ จัั ด สลัั บ เวลาพัั ก พื้้� น ที่่ � นั่่ � ง พัั กจั ั ด ให้้
เว้้นระยะห่่าง 1 เมตรขึ้้�นไป และมีีฉากกั้้�น มีีการรณรงค์์
ให้้พนัักงานระมััดระวัังป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
เช่่น ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อพื้้�นที่่�ทำำ�งานของตนเองล้้างมืือ
บ่่ อ ยๆ ทั้้� ง นี้้� จั ั ด ให้้ มีี แอลกอฮอล์์ อ ยู่่�หลายๆ จุุ ด เพื่่� อ ให้้
พนัักงานเข้้าถึึงง่่าย และที่่�สำำ�คััญคืือ มีีการซ้้อมสถานการณ์์
หากพบพนัักงานติิดเชื้้�อ COVID-19 ด้้วย
โดยที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้� เรากำำ�หนดมาตรการต่่างๆ
โดยอ้้างอิิงแนวทางปฏิิบััติิที่่�ออกโดยหน่่วยงานมาตรฐาน
ที่่�สำำ�คััญๆ ดัังนี้้�ค่่ะ - WHO: COVID-19 and food safety:
Guidance for food businesses
- CODEX: Guidelines on the application of
general principles of food hygiene to the control
of viruses in food (CXG 79-2012)
- BRCGS: Managing Food Safety during Covid-19
- IFS: Guidance on crisis management concerning
the COVID-19 crisis
หากท่่านใดต้้องการเอกสารข้้างต้้นนี้้� สามารถติิดต่่อ
มาได้้ น ะคะที่่ � jitwalai.s@KingRiceOilGroup.com
ยิินดีีส่่งไฟล์์ให้้ทางอีีเมล์์ค่่ะ
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภูว
่ รวรรณ
ศูนย์เชีย
่ วชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินก
ิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคโควิิด - 19

โรคโควิิด-19 เป็็นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ที่่เ� กิิดจากเชื้้�อไวรััส โคโรนาไวรััส
หรืื อ ที่่� เ รีี ยกว่ ่ า SARS CoV-2 ไวรัั ส โคโรนาทำำ � ให้้ เ กิิ ด โรค
ในมนุุษย์์จนถึึงปััจจุุบันมี
ั อี ยู่่� 7 ตััว โดยที่่� 4 ตััวแรกเรีียกว่า่ common
coronavirus ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นไข้้หวััด พบได้้ทุุกอายุุ และเป็็นโรค
ที่่�รู้้�จัักกัันมานานแล้้ว  ในประเทศไทยในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�เป็็นโรค
ทางเดิินหายใจ จะพบได้้ประมาณร้้อยละ 4 ส่่วนโคโรน่่าตััวที่่� 5
เป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค SARS ระบาดในปีี 2002 - 2003 ตััวที่่� 6
ทำำ�ให้้เกิิดโรคปอดบวมตะวัันออกกลาง หรืือที่่�เราเรีียกว่่า MERS
นั่่น� เอง และ โควิิด-19 เกิิดจากโคโรนาไวรััสตััวล่า่ สุุด หรืือตััวที่่� 7 นั่่น� เอง
โรคโควิิ ด -19 อุุ บั ั ติ ิ ขึ้ ้ � น ครั้้� ง แรกที่่ � เ มืื อ งอู่่�ฮั่่� น
มณฑลหููเป่่ย ประเทศจีีน ในต้้นเดืือนธัันวาคม โดย
พบผู้้ �ป่ ่ ว ยเกิิ ด เป็็ น ปอดบวมเป็็ น กลุ่่�มก้้ อ น มารัั บ
การรัักษาที่่�โรงพยาบาลในเมืืองอู่่�ฮั่่�นจำำ�นวนเกืือบ
50 ราย จึึงมีีการสอบสวนโรค พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�ง
เกี่่ย� วข้้องกัับตลาดค้้าของสดหรืือสััตว์์ที่มีีชีีวิ
�่ ติ อย่่างไร
ก็็ตามผู้้�ป่่วยรายแรกที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบ
และในรายแรกที่่�ทราบ ก็็ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับตลาด
ดัังกล่่าวในต้้นเดืือนธัันวาคม 2019 หลัังจากนั้้�นโรคได้้
เกิิดระบาดอย่่างรวดเร็็วในเมืืองอู่่�ฮั่่�น

การตั้้�งชื่่�อ โรคโควิิด-19

ต้้นตอหรืือสาเหตุุของโรคโควิิด-19

		 ในปััจจุุบันั ยัังไม่่ทราบต้้นตอของเชื้้อ� ไวรััสตัวั นี้้ว่� า่
มาจากที่่�ใด มีีการสัันนิิษฐานในระยะแรกว่่ามาจาก
ค้้างคาว จากการศึึกษาพัันธุุกรรมของไวรััสโคโรน่่า
ในค้้างคาวที่่มีี� ความเหมืือนใกล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ เพีียงร้้อยละ 87
และการศึึกษาต่่อมาพบว่่าไวรััสตัวั นี้้� มีีรหััสพันั ธุุกรรม
ใกล้้เคีียงกัับไวรััสโคโรน่่า ที่่�แยกได้้ในตััวนิ่่�มหรืือลิ่่�น
(Pangolin) ที่่มีีถิ่่
� น� กำำ�เนิิดอยู่่�ในแหลมมาลายูู อย่่างไร
ก็็ตามยัังต้้องรอการพิิสููจน์์หาต้้นตอที่่�แท้้จริิงว่่า ไวรััส
ตััวนี้้� ข้้ามมาจากสััตว์์ชนิิดใด

Covid-19

		สมััยก่่อนการตั้้�งชื่่�อโรคมัักจะใช้้ชื่่�อคนที่่�ค้้นพบหรืือที่่�เกี่่�ยวข้้อง ใช้้ชื่่�อสััตว์์ที่่�นำำ�โรค ชื่่�อสถานที่่�
ที่่�พบเป็็นครั้้�งแรก ยกตััวอย่่างเช่่น ไข้้หวััดนก ไข้้หวััดใหญ่่สเปน แต่่ต่่อมาในช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา
องค์์การอนามััยโลก เล็็งเห็็นว่่า การใช้้ชื่่อ� ดัังกล่่าว อาจจะทำำ�ให้้เกิิดเป็็น ตราบาปของสถานที่่หรื
� อื สััตว์์นำ�ำ โรค
เช่่นถ้้าบอกว่่าเป็็นไข้้หวััดหมูู คนก็็จะรัังเกีียจหมูู ไม่่รัับประทานหมูู ดัังนั้้�นองค์์การอนามััยโลกจึึงใช้้
ลัักษณะอาการ และตััวย่่อมาประกอบกััน เช่่น SARS (Severe Acute Respiratory disease Syndrome)
โรค MERS (Middle East Respiratory disease Syndrome) หรืือโรคปอดบวมตะวัันออกกลาง ดัังนั้้�น
โรคปอดบวมที่่�พบที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�น จึึงไม่่ยอมเรีียกว่่าเป็็นโรคปอดบวมอู่่�ฮั่่�น แต่่เรีียกเป็็น โรคโควิิด-19
โดยใช้้ชื่่�อย่่อมาจาก COronaVIrus Disease ที่่�พบในปีี 2019 เลยตั้้�งชื่่�อเป็็นภาษาอัังกฤษว่่า Covid-19
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อาการของโรค

		 โรคนี้้�จะมีีระยะฟัักตััวส่่วนใหญ่่ประมาณ 2 ถึึง 7 วััน จากการศึึกษา
ทางด้้านระบาดวิิทยา พบว่่าระยะฟัักตััว พบได้้ตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 14 วััน จึึงจะ
เริ่่�มมีีอาการ และการแพร่่เชื้้�อได้้สามารถแพร่่เชื้้�อได้้ก่่อนวัันที่่�จะมีีอาการ
1 ถึึง 3 วััน ผู้้�ป่ว่ ยที่่ติ� ดิ เชื้้อ� จะพบได้้ ตั้้ง� แต่่ ไม่่มีีอาการของโรค มีีอาการเป็็นหวััด
เจ็็บคอ ไอ หรืือ มีีภาวะแทรกซ้้อนจนกระทั่่�งถึึงภาวะหายใจล้้มเหลว และ
ความล้้มเหลวของอวััยวะอื่่�นตามมาจนทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ในเด็็กหรืือผู้้�ที่่�มีี
อายุุน้้อย จะพบอาการได้้น้้อยกว่่าผู้้�มีีอายุุมาก โดยพบผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่จะมีี
อายุุระหว่่าง 30 ถึึง 60 ปีี แต่่เมื่่�อดููตามความรุุนแรงของโรค และอััตรา
การตายแล้้วพบว่่าในเด็็กและผู้้�มีีอายุุน้อ้ ยจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตน้้อย อััตรา
การเสีียชีีวิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นตามอายุุที่่�มากขึ้้�น และถ้้าอายุุถึึง 50 ปีี อััตราการ
เสีียชีีวิิตจะอยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 1 เปอร์์เซ็็นต์์ และจะค่่อยๆ เพิ่่ม� สููงขึ้้น� โดยเฉพาะ
ผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 70 ปีี ขึ้้�นไป อััตราการเสีียชีีวิิตอาจจะมากกว่่า 10%

การระบาดของโรค

โรคนี้้ติ� ดิ ต่่อได้้ง่า่ ย โดยสััมผััสกับั ฝอยละอองที่่ผู้� �ป่้ ว่ ย
ไอจามออกมา เป็็นฝอยละอองขนาดเล็็กและเมื่่อ� สััมผััส
ฝอยละอองนั้้�น เข้้าทางปากจมููกและตาก็็จะทำำ�ให้้
เชื้้อ� เข้้าสู่่�ระบบทางเดิินหายใจ ทำำ�ให้้ระบบทางเดิินหายใจ
อัักเสบ โดยทั่่ว� ไปแล้้วโรคนี้้ก� ารติิดต่่อ แตกต่่างกัับ SARS
ตรงที่่ว่� ่าความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 น้้อยกว่่า และ
การแพร่่กระจายของโรค เริ่่�มได้้ตั้้�งแต่่ก่่อนมีีอาการ
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมากสามารถเดิินทางไปได้้ไกล
เช่่นในนัักท่่องเที่่�ยว เมื่่�อรัับเชื้้�อแล้้ว ก็็ยัังสามารถที่่�จะ
เดิินทางไปได้้ไกล และไปแพร่่กระจายเชื้้�อ จึึงทำำ�ให้้
โรคนี้้�ระบาดได้้ทั่่�วโลก จะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยรายแรกของ
ประเทศไทย เป็็นนัักท่่องเที่่�ยวจากเมืืองอู่่�ฮั่่�นเข้้ามา
ท่่องเที่่ย� วในประเทศไทย และวิินิิจฉััยได้้ราวกลางเดืือน
มกราคม และหลัังจากนั้้�นก็็พบผู้้�ป่ว่ ยในนัักท่อ่ งเที่่ย� ว
ส่่วนใหญ่่ จนกระทั่่�งต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ก็็เริ่่ม� มีีผู้้�ป่ว่ ย
ที่่เ� ป็็นคนไทยเช่่น คนขัับรถโดยสารป่่วยเพราะสััมผััส
หรืือติิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีน การระบาดใหญ่่ของ
ประเทศไทย หรืือที่่�เรีียกว่่า superspread เกิิดขึ้้�นที่่�
สถานบัันเทิิงแถวทองหล่่อและสนามมวยที่่�เกิิดจาก
การเชีียร์์กีีฬา มีีการส่่งเสีียงตะโกนออกมา ทำำ�ให้้
ฝอยละอองแพร่่กระจายได้้อย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะอยู่่�
ในที่่�ปกปิิด สถานบัันเทิิง จึึงทำำ�ให้้มีีการแพร่่กระจาย
ได้้มากในต้้นเดืือนมีีนาคม ทำำ�ให้้จึึงต้้องมีีการสั่่�งปิิด

และควบคุุมการระบาดโดยการให้้ประชาชนอยู่่�บ้้าน
ลดการสััมผััสให้้น้้อยที่่สุ� ุด
	การระบาดของโรคนี้้�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว
จะเห็็นได้้ว่่าโรคมีีจุุดศููนย์์กลางที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�น และมีีการ
แพร่่ ก ระจายไปเกืื อ บทุุ ก มณฑลของประเทศจีีน
และแพร่่ระบาดออกสู่่�นอกประเทศจีีน การระบาด
เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในตะวัันออกกลาง โดยเฉพาะ
ประเทศอิิหร่า่ น และในยุุโรป โดยเฉพาะประเทศอิิตาลีี
หลัังจากนั้้�นได้้มีีการแพร่่กระจายออกไปสู่่�ยุุโรปเหนืือ
และเข้้ า สู่่�อเมริิ ก า เข้้ า ลาติิ น อเมริิก า และขณะนี้้�
มีีการระบาดอย่่างมาก ในตะวัันออกกลาง และเอเชีียใต้้
โดยเฉพาะประเทศอิินเดีีย ปากีีสถาน บัังคลาเทศในการ
ระบาดถึึงสิ้้�นเดืือนมิิถุุนายน มีีผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�มีีการแจ้้ง
เข้้าสู่่�องค์์การอนามััยโลกมากกว่่า 10 ล้้านคน และมีีการ
เสีียชีีวิิตร่่วม 5 แสนคนแล้้ว การระบาดยัังไม่่มีีทีีท่่า
ที่่�จะลดลง และยัังคงมีีอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นทวีีคููณ
ดัังจะเห็็นว่่าในต้้นเดืือนพฤษภาคมจำำ�นวนผู้้�ป่่วย 1
ล้้านคน จะใช้้เวลา 12 วัันและเมื่่�อเข้้าสู่่�ปลายเดืือน
พฤษภาคม จำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ย 1 ล้้าน จะใช้้เวลา 10 วััน และ
มาถึึงปลายเดืือนมิิถุุนายนจำำ�นวนผู้้�ป่่วย 1 ล้้านคน
จะใช้้เวลาเพีียง 7 วััน และมีีแนวโน้้มจะสั้้�นเข้้า แสดง
ให้้เห็็นว่่าการระบาดของโรคยัังอยู่่�ในระดัับที่่ไ� ม่่สามารถ
ควบคุุมได้้
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การควบคุุมการระบาด

		 โรคนี้้�ติิดต่่อกัันได้้ง่่ายมากทางฝอยละอองที่่�ออกมาจาก
ผู้้�ป่่วย ไอ และจามออกมา การล้้างมืือที่่�อาจจะไปสััมผััสกัับ
ฝอยละออง จึึงเป็็นวิิธีีการป้้องกัันที่่�ดีี จึึงมีีการรณรงค์์ให้้มีี
การล้้างมืือ ไวรััสนี้้เ� ป็็นไวรััสที่่มีี� เปลืือกหุ้้�มและเปลืือกหุ้้�มของ
ไวรััสเป็็นชั้้น� ของไขมััน การล้้างมืือด้้วยสบู่่�จึึงสามารถที่่จ� ะทำำ�ลาย
เปลืือกหุ้้�มของไวรััสได้้ ในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถล้้างมืือได้้ แนะนำำ�
ให้้ใช้้แอลกอฮอล์์เจลหรืือแอลกอฮอล์์เช็็ดทำำ�ความสะอาด
แทนการล้้างมืือได้้ สถานที่่� หรืือพื้้�นผิิวต่่างๆ ก็็สามารถ
ทำำ�ความสะอาดได้้ด้้วยแอลกอฮอล์์เชื้้�อโรคปนเปื้้�อนอยู่่�ใน
อาหาร การรัับประทานอาหารที่่�สุุกสะอาด ไวรััสนี้้�สามารถ
ถููกทำำ�ลายได้้ด้้วยความร้้อน ความร้้อน 56 องศา C เป็็นระยะ
เวลายาวนาน 30 นาทีี ก็็สามารถทำำ�ลายเชื้้อ� ได้้ หรืือความร้้อน
ที่่� 65 องศา C เป็็นเวลา 15 นาทีี ก็็สามารถทำำ�ลายเชื้้�อได้้
ความร้้อนที่่� 100° หรืือต้้มให้้สุุกก็็จะทำำ�ลายเชื้้�อได้้ในทัันทีี
		การระบาดที่่สิ� ิงคโปร์์ พบว่่าเกิิดการระบาดในงานเลี้้�ยง
อาหารบุุ ฟ เฟ่่ ต์ ์ และเข้้ า ใจว่่ า มีีการสัั ม ผัั สกั ั บ ช้้ อ นกลาง
ที่่�ตัักอาหาร ต่่อมาจึึงมีีการแนะนำำ�ว่่าการใช้้ช้้อนส่่วนตััว
จะเป็็นการดีีที่่�สุุด การป้้องกัันด้้วยการใส่่หน้้ากากอนามััย
หรืื อ หน้้ า กากผ้้ า เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การสัั ม ผัั สฝ อยละออง
และในกรณีีที่่ป่� ว่ ย ก็็ไม่่สามารถที่่จ� ะให้้กระจายเชื้้อ� ออกมาได้้
จึึงเป็็นการ เราป้้องกัันเขา เขาป้้องกัันเรา จึึงได้้มีีการแนะนำำ�

ให้้ทุุกคนเมื่่�อเวลาออกจากบ้้าน ควรใส่่หน้้ากากอนามััยหรืือ
หน้้ากากผ้้า และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อเข้้าสู่่�ที่่�ชุุมชนคน
หมู่่�มากในรถโดยสาร รถไฟฟ้้า ควรงดการพููดคุุยกัันเพื่่�อ
ป้้องกัันการแพร่่กระจายของฝอยละอองที่่�ออกมา
		 โรคนี้้�เป็็นโรคติิดต่่อในระบบทางเดิินหายใจ ในการ
ควบคุุมโรคอย่่างได้้ผล จึึงจำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดระยะห่่างระหว่่าง
บุุคคล (physical distancing) สัังคม (social distancing)
โดยที่่�เรารู้้�ว่่า เวลาเราพููดคุุยกัันเสีียงดััง หรืือมีีการไอจาม
ละออง จะแพร่่กระจายไปได้้เป็็นระยะทาง 1 เมตร ในทาง
ปฏิิบััติิเราจึึงกำำ�หนดระยะห่่าง ระหว่่างบุุคคลเป็็น 6 ฟุุตหรืือ
2 เมตร เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััส กัับฝอยละอองที่่จ� ะมาสััมผััส
กัับตััวเรา และทำำ�ให้้เกิิดการติิดต่่อของโรคได้้
		 เราจะเห็็นว่่าการป้้องกัันทางสัังคม มีีการงดการประชุุม
การเดิินทางในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรค และจะเน้้นให้้
ทุุกคนอยู่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรค มีีการ
เลื่่�อนการเปิิดเทอมของเด็็กนัักเรีียน มาตรการดัังกล่่าวที่่�
ประเทศไทยดำำ�เนิินมา ประสบผลสำำ�เร็็จอย่่างดีียิ่่�ง ไม่่เฉพาะ
โรคโควิิ ด -19 ที่่ � ล ดลง ยัั ง ทำำ � ให้้ โรคทางเดิิ น หายใจ เช่่ น
ไข้้ หวั ั ด ใหญ่่ ล ดลงไปด้้ ว ยในช่่ ว งที่่ � ผ่ ่ า นมา ขณะนี้้� เ มื่่� อ มีี
มาตรการผ่่อนปรน ทุุกคนจะต้้องเคร่่งครััดต่่อไปในการที่่�จะ
ลดการระบาดของโรคลง

การรัักษา โรคโควิิด-19

		ปััจจุุบัันยัังไม่่มีียารัักษาจำำ�เพาะ ที่่�ผ่่านมามีีการนำำ�ยารัักษามาลาเรีียเช่่น
chloroquine ยารัักษา HIV และยารัักษาไข้้หวัดั ใหญ่่ Flavipiravia ผลการรัักษา
ยัังไม่่ได้้ผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ ถึึงแม้้จะมีีการวิิจััยหายาใหม่่ๆ มาใช้้ ในการรัักษา
ในปััจจุุบันั นี้้� ยัังไม่่มีียาตััวใดที่่มีีผล
� ประสิิทธิิภาพโดยตรง ส่่วนการนำำ�เอาพลาสม่่า
ของผู้้�ป่ว่ ยที่่ห� ายแล้้ว หวัังที่่จ� ะให้้ภููมิต้ิ า้ นทานที่่มีี� อยู่่�ในตััวผู้้�ป่ว่ ยที่่ห� ายแล้้วจากโรค
มาช่่วยยัับยั้้�งไวรััส การใช้้พลาสม่่าดัังกล่่าว จะต้้องให้้เร็็วก่่อนที่่�ภููมิิต้้านทานของ
ผู้้�ป่่วย จะขึ้้�น โดยทั่่�วไปควรให้้การรัักษาก่่อน 14 วัันหลัังเริ่่�มมีีอาการ

วััคซีีนป้้องกัันโรค โควิิด-19

		ทั่่�วโลกพยายามที่่�จะพััฒนาวััคซีีนมาใช้้ในการป้้องกัันโรค ในปััจจุุ บััน
มีีวััคซีีนมากกว่่า 10 ชนิิดที่่�ได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาวิิจััยในคนกำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ระยะที่่� 3 อยู่่�
6 ตำำ�รัับ คืือวััคซีีนที่่�ศึึกษาในประเทศจีีน ประเทศอัังกฤษ อเมริิกา และยุุโรป
อย่่างไรก็็ตาม ความหวัังในเรื่่�องของวััคซีีน ที่่�ทุุกคนรอคอยอยู่่� น่่าจะเห็็นผลบ้้าง
ในปลายปีีนี้้�

62

F00D &
HEALTH

เปรมฤดี สุวรรณทัต Shi 37

Where We Met

จัันทร์์พิิมพ์์ สุกุุ ุมาระทััต (น้้องเก๋๋)

เขาใหญ่่ เ ป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่ � ย วที่่ �
เป็็นที่่�นิิยมสํําหรัับคนไทย เพราะอยู่่�
ไม่่ไกลจากกรุุงเทพฯ และมีีธรรมชาติิ
สวยงาม มีีทั้้� ง อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ แ ละ
ลํําตะคองไหลผ่่าน จึึงมีีพี่่�น้้องจุุฬาฯ
หลายคน มาท่่องเที่่�ยวและมาใช้้ชีีวิิต
อยู่่�ที่นี่�่ �่ วัันนี้้ข� อแนะนํํา น้้องเก๋๋ จัันทร์์พิมิ พ์์
สุุกุุมาระทััต บััญชีีจุุฬาฯรุ่่�น 42 รหััส 24
จบบััญชีีต้้นทุุน และได้้ทํํางานด้้านบััญชีี
ที่่ � บ ริิ ษั ั ท ในเครืื อ ซิิ เ มนต์์ ไ ทย และ
การบิินไทย มาก่่อนที่่�จะออกมาเป็็น
แม่่บ้้านดููแลลููก จนกระทั่่�งเมื่่�อ 2 ปีี
ที่่�ผ่่านมา เริ่่�มมาปลููกบ้้านที่่�เขาใหญ่่
บนพื้้�นที่่�ที่่�มองเห็็นภููเขารอบด้้าน แต่่
เนื่่อ� งจากลููกสาวมีีแรงบัันดาลใจที่่อ� ยาก
ทํําร้้ า นกาแฟ น้้ อ งเก๋๋ แ ละสามีีที่่ � จ บ
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➊ ข้้าวไก่่ต้้มยำำ�ผััดแห้้ง  ➋ สปาเก็็ตตี้้�พอร์์คบอล  ➌ ข้้าวหน้้าปลาซาบะเทริิยากิิ

บััญชีีธรรมศาสตร์์จึึงเห็็นว่่า สามารถ
ดััดแปลงบ้้านให้้เป็็นร้้านกาแฟ แบบ
Home café ชื่่�อ Where We Met ที่่�
คนมาจะรู้้�สึึกว่่าเหมืือนมาบ้้านเพี่่�อน
สบายๆ วิิวสวยงาม ส่่วนน้้องเก๋๋และ
ครอบครััวก็็มีีความสุุขเหมืือนเปิิดบ้้าน
ให้้เพื่่�อนมาเที่่�ยว บ้้านมีีชีีวิิต ชีีวาขึ้้�น
ลููกสาว ลููกเขยของน้้องเก๋๋ จะเป็็นคน
ชงกาแฟเอง ส่่ ว นขนมก็็ รั ั บ มาจาก
เพื่่� อ นๆ ที่่ � ทำ ำ �ข นมอร่่ อ ย ที่่ � สำ ำ �คั ั ญ มีี
ไอสครีีม Chubby ด้้ ว ยค่่ ะ มีีเมนูู
อาหารเล็็กๆ น้้อยๆ ที่่น้� อ้ งเก๋๋ทํําเอง เช่่น
สปาเก็็ตตี้้พ� อร์์คบอล ข้้าวไก่่ต้ม้ ยํําผััดแห้้ง
	ร้้ า นเปิิ ด วัั น ศุุ กร์ ์ - วัั น อาทิิ ต ย์์
เวลา 9.00 - 17.00 น. น้้ อ งเก๋๋ แ ละ
ครอบครััวทํําทุุกอย่่างด้้วยใจจริิงๆ ค่่ะ

	บ้้านน้้องเก๋๋มีีบริิเวณกว้้างขวาง
มีีทั้้�งด้้านนอกสนาม ด้้านในบ้้าน และ
ไพรเวทโซนรัับได้้ประมาณ 10 คน แต่่ก็็
ยัังสามารถปิิดบ้้านรัับกลุ่่�มใหญ่่ได้้ถึึง
50 คนค่่ะ ที่่�นี่่�ต้้อนรัับน้้องหมานะคะ
บางทีีก็็มีีรัับจััดกิิจกรรมให้้ครอบครััว
เพื่่�อนฝููงด้้วยค่่ะ สํําหรัับวัันพิิเศษต่่างๆ
น้้องเก๋๋ก็็จะเตรีียมของแจกแขกผู้้�มา
เยี่่ย� มเยืือน เช่่นวัันแม่่นี้้� จะมีีสบู่่�ออแกนิิก
แจกค่่ะ แอบเห็็นว่่าที่่�นี่่�มีีสััญญลัักษณ์์
ของจุุฬาฯ คืือต้้นจามจุุรีีใหญ่่ด้้วยค่่ะ
พี่่น้� อ้ งบััญชีีจุฬุ าฯ ทุุกคนที่่ม� าเยี่่ย� ม
เยืือน Where We Met น้้องเก๋๋จะมอบ
ส่่วนลด 10 % พร้้อมการต้้อนรัับอย่่าง
อบอุ่่�นให้้ทุุกคนนะคะ โทรมาได้้เลยค่่ะ
084-019-1837
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ภัทราฤดี พรประสิทธิ์ Shi 30

นี่่�คืือ…คิิวบา (1)
จำำ�ไม่่ได้้ว่า่ “คิิวบา” เข้้ามาอยู่่�ในลิิสต์์ประเทศ
ที่่�อยากไปมากๆ ถึึงมากที่่�สุุดตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่
แต่่ยิ่่ง� อ่่านสารพััดเรื่่อ� งราวของคิิวบาก็็ยิ่่ง� อยาก
ร่่นคิิวไปคิิวบาให้้เร็็วขึ้้�นแบบใจจดใจจ่่อ
เนื่่� อ งจากเป็็ น ประเทศที่่ � แ สนไกลแล้้ ว ก็็
ดููแอบลึึกลัั บ อวลอบด้้ ว ยกลิ่่� น อายมาเฟีี ย
ทริิ ป ไปคิิ ว บาของสามสาวพี่่ � น้ ้ อ งเลยต้้ อ ง
วางแผนล่่วงหน้้ากัันตั้้�งแต่่กลางปีีที่่�แล้้ว อ่่าน
หนัังสืือหาข้้อมููลกัันมากมายจนได้้ ข้้อสรุุปว่่า
ไหนๆ ก็็ข้้ามน้ำำ��ข้้ามทะเลไปไกลเกืือบครึ่่�งโลก
จากกรุุงเทพฯ ไปคิิวบา ระยะทาง 9,990 ไมล์์
ถ้้าจะบิินต่่ออีีก 380 ไมล์์เข้้าเม็็กซิิโกก็็เป็็นเรื่่�อง

ไม่่น่่าเกลีียดแต่่สมควรทำำ� โปรแกรมเดิินทางจึึง
กลายเป็็นเหลืือคิิวบา 7 วััน เจีียดไปให้้เม็็กซิิโก
อีีก 7 วััน เดิินทางไปกลัับ 3 วััน รวม 17 วััน และ
เมื่่อ� ไปถึึงก็็พบว่่าประเทศละ 7 วััน นี่่ไ� ม่่พอจริิงๆ
ทั้้�ง 2 ประเทศมีีเรื่่�องให้้เที่่�ยว ให้้ดููมากมาย
แบบที่่เ� ราต้้องวิ่่ง� เที่่ย� วกัันเลยทีีเดีียว วางแผนมา 6
เดืือน จ่่ายเงิินจองทุุกอย่่างล่่วงหน้้ามา 4 เดืือน
พอใกล้้วัันเดิินทางข่่าวโควิิดระบาดเริ่่�มระอุุ
แก๊๊งสาวสาวสาว เริ่่�มจััดกระเป๋๋าไป โยนหััว
โยนก้้อยไป จะไปไม่่ไป จะไปไม่่ไป ในที่่�สุุด
ก็็ตััดสิินใจขั้้�นเด็็ดขาด เช้้าวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์
2563 เราก็็เริ่่ม� ต้้นการเดิินทางแบบ กล้้าๆ กลััวๆ
โควิิดสู่่�คิิวบา พร้้อมอุุปกรณ์์ป้้องกัันโควิิดและ
กระเป๋๋าล่่วมยาใบใหญ่่ เพราะคิิวบาเป็็นประเทศ
ที่่�บริิษััทประกัันฯ ไม่่รัับประกัันภััยทุุกประเภท

และระบบอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ก็็ ไ ม่่ มีีทั่่ � ว ไป ยกเว้้ น
ในโรงแรม เพราะงั้้�นถ้้ามีีอะไรฉุุกเฉิินก็็คงต้้อง
รัักษากัันเองไปพลางๆ !!!
เนื่่�องจากกรุุงเทพฯ ไปคิิวบาไม่่มีีไฟลท์์ตรง
ง่่ายที่่�สุุดคืือบิินจากกรุุงเทพฯ เข้้ายุุโรปเมืืองใด
เมืืองหนึ่่�งแล้้วถึึงต่่อเครื่่อ� งไปฮาวานา
เราตััดสิินใจบิินด้้วย KLM ไปต่่อเครื่่�องที่่�
อััมสเตอร์์ดััมเพราะดููแล้้วเวลาดีีที่่�สุุด กิินนอน
หลัับตื่่�น ดููหนััง อ่่านหนัังสืือ ราว 12 ชั่่�วโมง
ก็็ถึึงสนามบิินสคิิปโพล เราต้้องค้้างที่่�โรงแรม
ในสนามบิินหนึ่่�งคืืนเพื่่�อต่่อเครื่่�องเข้้ าคิิ วบา
วัันรุ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� เมื่่อ� บิินต่่ออีีกราว 11 ชั่่ว� โมง พวกเรา
ก็็มาถึึงสนามบิินโฮเซ่่ มาร์์ติิ ที่่ฮ� าวานา สนามบิิน
หน้้าตาใช้้ได้้ ดีีกว่่าที่่คิ� ดิ ไว้้ด้ว้ ยซ้ำำ�� แต่่กระบวนการ
ตรวจวีีซ่่าที่่เ� ป็็นใบแทรกในพาสปอร์์ตช้้ามากมาก
ซึ่่�งถ้้าจะบอกว่่าเป็็นมาตรฐานการทำำ�งานแบบ
สัังคมนิิยมที่่ไ� ม่่มีีการแข่่งขััน ไม่่มีี KPI ก็็เข้้าใจได้้
ไม่่ยาก จากสนามบิินรถแล่่นผ่่านเขตตึึกเก่่า
เมืืองเก่่า บรรยากาศและอารมณ์์เหมืือนกำำ�ลััง
ดููหนัังเก่่าๆ เราใช้้เวลาราว 40 นาทีีก็็มาถึึง
ถนนโอบิิ สโป (Obispo) อัั น โด่่ งดัั ง เพราะ
หน้้าประวััติิศาสตร์์ของคิิวบาส่่วนหนึ่่�งอยู่่�บน
ถนนสายนี้้� และโรงแรมเราก็็ตั้้�งอยู่่�บนหััวถนน
สายนี้้นี่� แ�่ หละ
	การมาคิิวบาครั้้�งนี้้� เนื่่�องจากมีีภาพหลอน
ของความลึึกลัับ ความฟิิฟตี้้�ของเมืือง เราเลย
ขอเลืือกพัักโรงแรมที่่�ใหม่่ที่่�สุุด สะดวกที่่�สุุด
ซึ่่�งอย่่างน้้อยก็็น่่าจะมีีสััญญาณไวไฟที่่�แข็็งแรง
ให้้เราส่่งข่่าวกลัับบ้้านได้้ทุกค่ำ
ุ �คื
�ำ นื เราได้้โรงแรม
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Manzana Kempinski ที่่อ� ยู่่�ตรงหััวถนนโอบิิสโป
พอดีี รถจอดหน้้าโรงแรม ยัังไม่่ทันั ยกกระเป๋๋าลง
สาวคนน้้องสุุด หัันไปเจอป้้ายบาร์์ El Floridita
Bar กรี๊๊�ดทัันทีี นั่่น� บาร์์ที่�่ เฮมิิงเวย์์ (Hemingway)
มานั่่� ง เขีียนหนัั ง สืื อ กัั บ ดื่่� ม ไดคีีรีี (Daiquiri)
ทุุกวันั นี่่น� า (Daiquiri คืือเหล้้าค็็อกเทลที่่ใ� ช้้เหล้้ารััม
ผสมน้ำำ��ผึ้้�งกัับน้ำำ��มะนาว) โดยไม่่รอช้้า เช็็คอิิน
เอากระเป๋๋าใส่่ไปในห้้องเสร็็จ สามสาวก็็ลืมื ความง่่วง
ลืืมความเหนื่่�อย ของการเดิินทางราว 30 ชั่่ว� โมง
จากกรุุงเทพฯ ชวนกัันเข้้าไปเบีียดเสีียดกัับผู้้ค� น
ดริ้้�งค์์ ไดคีีรีี สููตรปาป้้า พร้้อมโยกตััวฟัังเพลง
Guantanamera อัันแสนสนุุก ได้้บรรยากาศ
คิิวบ๊๊า คิิวบาตั้้�งแต่่ชั่่�วโมงแรกเลยเชีียว
	ถ้้าถามว่่าคิิวบาเป็็นประเทศเก่่าแก่่ร่ำำ��รวย
ประวััติศิ าสตร์์มั้้ย� หากไม่่นับั ชนเผ่่าพื้้น� เมืืองตั้้ง� แต่่
ยุุคหิินใหม่่ แต่่เริ่่ม� นัับประวััติศิ าสตร์์คิวิ บาหน้้าแรก
ตั้้�งแต่่วัันที่่�โคลััมบััสเดิินเรืือมาเจอคิิวบาในปีี
ค.ศ. 1492 แล้้วก็็ประกาศว่่าดิินแดนนี้้เ� ป็็นของสเปน
อายุุอานามก็็แค่่ 528 ปีี ราวๆ สมััยกรุุงศรีีอยุุธยา
ตอนต้้น แต่่ก็ต้็ อ้ งขอบอกว่่าประวััติศิ าสตร์์ เนื้้อ� หา
เรื่่�องราวของคิิวบาเข้้มข้้น เร้้าใจ เหนืือชั้้�นกว่่า
หลายๆ ประเทศที่่อ� ายุุพอๆ กัันแบบไม่่เห็็นฝุ่่�น
ประเทศคิิวบาเป็็นเกาะ เนื้้�อที่่�รวมขนาดหนึ่่�ง
ในห้้าของประเทศไทย มีีประชากรราว 11 ล้้านคน
คนคิิ วบาค่่ อนข้้ างมีีอัั ตลัั กษณ์์ ที่่ � แตกต่่ างกัั น
พอสมควร เพราะเมื่่�อคริิสโตเฟอร์์ โคลััมบััส
มาปัักธงสเปนบนแผ่่นดิินคิิวบา ผู้ป�้ กครองชาวสเปน
ก็็ ใช้้ ง านชาวพื้้� น เมืื อ งแบบสาหัั สทั้้ � ง ขุุ ด ทอง
ทั้้�งปลููกอ้้อย แล้้วก็็ยัังมีีโรคระบาดอีีกทำำ�ให้้
ชาวพื้้น� เมืืองลดจำำ�นวนเกืือบหมดประเทศ สเปน
ต้้องนำำ�คนอััฟริิกัันมาเป็็นทาส ทำำ�งานในไร่่อ้้อย
ทำำ�ให้้ประชากรของคิิวบาปััจจุุบัันมีีทั้้�งคนดำำ�
คนขาว หรืือ ลููกผสม ปนกัันไปหมด
	สเปนยึึดครองคิิวบาและกอบโกยทรััพยากร
อยู่่�ราว 400 ปีี ชาวคิิวบารู้�สึึกถููกก
้
ดขี่่ม� ากจนทน

ไม่่ไหว พยายามจะปฏิิวััติิเพื่่�อให้้ประเทศเป็็น
อิิสระ โดยมีีผู้้�จุดุ ประกายคนสำำ�คัญ
ั คืือ โฮเซ่่ มาร์์ติิ
(Jose Marti) ที่่�ได้้รัับการยกย่่อง เหมืือนกัับเป็็น
พ่่อของประเทศจนถึึงปััจจุุบััน
ในปีี 1895 อเมริิกาเล่่นบทเพื่่�อนผู้้�แสนดีี
เข้้ามาช่่วยขัับไล่่สเปน จนเกิิดสงคราม อเมริิกันั สเปน ในที่่สุ� ดุ สเปนก็็แพ้้ ล่่าถอยออกไป คิิวบา
ประกาศอิิสรภาพ ในปีี 1902 โดยมีีอเมริิกา
อยู่่�เบื้้�องหลััง และจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งครั้้�งแรก
ในคิิวบา ได้้ประธานาธิิบดีีคนแรกคืือ เอสตราดา
พััลมา (Estrada Palma) ทุุกอย่่างฟัังดููน่่าจะดีี
ถ้้าในความจริิงอเมริิกาจะไม่่เข้้ามาควบคุุมทุุกอย่่าง
ในคิิวบา ทั้้ง� การบริิหาร ปกครอง ทั้้ง� เรื่่อ� งเศรษฐกิิจ
จนถึึงการค้้าขาย คนคิิวบาเริ่่ม� ทนไม่่ไหวอีีกครั้้ง�
รู้�สึึกคิ
้ วิ บาไม่่ได้้เอกราชจริิงๆ แค่่สเปนออกไปแล้้ว
อเมริิกาก็็เข้้ามาควบคุุมและกอบโกยทุุกอย่่างไป
จากคิิวบาเหมืือนเดิิมแต่่ด้ว้ ยวิิธีีการที่่อ� าจดููดีีกว่่า
หลัังจากนั้้�นมาอีีกกว่่า 50 ปีี คืือในปีี 1959
ประวััติิศาสตร์์หน้้าใหม่่ของคิิวบาก็็เปิิดออกโดย
ผู้้�นำ�ำ ที่่เ� ก่่ง เข้้มแข็็ง และแอบโหด ผู้้�มีีนามว่่า ฟิิเดล

คาสโตร (Fidel Castro) ก็็ทำ�ก
ำ ารปฏิิวัติั สำิ �ำ เร็็จ
ด้้วยทหารเพีียงหยิิบมืือเดีียว (ซึ่่�งในหยิิบมืือ
เดีียวนั้้�น รวม เช เกวารา ด้้วย) สามารถขัับไล่่
รััฐบาลเผด็็จการ ของประธานาธิิบดีีบาติิสตา
(Batista) นำำ�ประเทศเข้้าสู่่�ระบอบสัังคมนิิยม
ที่่ไ� ม่่เหมืือนใครและไม่่มีีใครเหมืือนในโลก เพราะ
คิิวบาเป็็นประเทศคอมมิิวนิิสต์์ที่่�แสนจะมีีสีีสััน
ประชาชนก็็ดููมีีความสุุขกว่่าประเทศสัังคมนิิยม
ไหนๆ ในโลก ทั้้�งๆ ที่่�สภาพโดยทั่่�วไปค่่อนข้้าง
ยากจน ทุุ ก อย่่ า งในชีีวิิ ต จะมีีแค่่ พ อดีีพอดีี
ความฟุ่่�มเฟืือยทั้้�งหลายดููจะเป็็นของต้้องห้้าม
โดยเฉพาะเมื่่�อถููกอเมริิกาแบนทั้้�งการทููตและ
การค้้าในปีี 1962 ทุุกอย่่างในคิิวบายิ่่ง� ดููขาดแคลน
ไปหมด แต่่แปลกเอามากๆ ที่่�ถึึงจะจน แต่่กลับั
เป็็นประเทศที่่�ประชาชนได้้รัับการศึึกษาดีีที่่�สุุด
ในโลก (อััตราคนรู้้�หนัังสืือ 99.2%) แถมยัังมีี
ระบบสาธารณสุุขที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ในโลกอีีกด้้วย
	นี่่�คืือรากฐานประเทศที่่� ฟิิเดล คาสโตร
วางไว้้ให้้คนของเขา ถึึงจะจน แต่่ก็มีีทุ
็ กสิ่่
ุ ง� ที่่จำ� �ำ เป็็น
และอยู่่�ได้้โดยไม่่ต้้องก้้มหััวให้้ใครโดยเฉพาะ
อเมริิกา รู้้�จัักเบื้้�องหลัังความเป็็นคิิวบา มาพอ
สมควร คราวนี้้ก็� ถึึ็ งเวลาออกเที่่ย� วแล้้วค่่ะ
โปรแกรมวัันที่่ส� อง ของเราคืือ การเดิินเที่่ย� ว
ในเมืืองเก่่าฮาวานาที่่�เมืืองเก่่าทั้้�งเมืืองได้้รัับการ
ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลก ซึ่่�งก็็เริ่่�มจากการ
เดิินบนถนนโอบิิสโปที่่�เริ่่�มต้้นจากหน้้าโรงแรม
ของเรานั่่น� เอง
	ถนนโอบิิสโป คืือชีีวิิต คืือสีีสััน คืือหััวใจของ
ฮาวานา สองข้้างทางเต็็มไปด้้วยตึึกแบบโคโลเนีียล

65

66

MINDSET & LIFESTYLE

สวยงามแบบกระดำำ�กระด่่าง เพราะผนัังตึึก
สีีสวยพวกนั้้�น ถููกกระเทาะกััดกร่่อนไปด้้วย
กาลเวลา แต่่มัันก็็คืือเสน่่ห์์อัันเป็็นตััวตนของ
คิิวบา เราเดิินผ่่านร้้านขายยาโบราณอายุุร้้อย
กว่่าปีีที่่�ยัังขายอยู่่�จนปััจจุุบััน ผ่่านบ้้านที่่�เก่่า
ที่่�สุุดของเมืือง ผ่่านตู้้�ไปรษณีีย์์โบราณที่่�เป็็น
รููปหน้้าคนและช่่องใส่่จดหมายคืือปากใหญ่่ที่อ้�่ า้
รออยู่่� รวมถึึงเดิินผ่่านโรงแรมอััมโบส มุุนโดส
โรงแรมอัันเป็็นอีีกหนึ่่�งตำำ�นานของที่่นี่� เ�่ พราะปาป้้า
เฮมิิงเวย์์ นัักเขีียนมืือรางวััลโนเบลมาใช้้ชีีวิิต
และนั่่� ง เขีียนหนัั ง สืื อ อยู่่�ในห้้ อ งเลขที่่ � 511
ของโรงแรมนี้้�ถึึง 7 ปีี ก่่อนจะมีีบ้้านของตััวเอง
ระยะทางแค่่ 3-4 กม.ของโอบิิสโปพวกเราก็็
ใช้้เวลาแวะเวีียนตรงโน้้นตรงนี้้ห� มดไป 3 ชั่่ว� โมง
จนมาถึึงพลาซ่่า เดอ อามาสที่่�เป็็นเหมืือน
ศููนย์์กลางของเมืือง มาเจอตลาดขายของเก่่า
แสนโปรดที่่�มีีหนัังสืือเก่่าและสารพััดของเก่่า
เหรีียญตรา นาฬิิกา โปสเตอร์์ ฯลฯ ก็็เสีียเวลา
กัันอีีกพัักใหญ่่ แล้้วเดิินต่่อไปที่่ถ� นน Merchant
street ที่่�ตั้้�งของบริิษััทต่่างชาติิที่่�เข้้ามาค้้าขาย
กัับคิิวบา แล้้วเดิินต่่อจนทะลุุไปถึึงจตุุรััสซาน
ฟรานซิิสโกอัันสวยงามเต็็มไปด้้วยตึึกออฟฟิิศ
ธนาคารและตึึกคลัังสิินค้้าแบบโคโลเนีียล แต่่ตึึก
ที่่�ดููโก้้ที่่�สุุดคืือตึึกที่่เ� คยเป็็นตลาดหลัักทรัพั ย์์ของ
คิิวบาที่่ใ� ช้้เทรดหุ้้�นจนถึึงปีี 1959 อนุุญาตให้้อดีีต
ผู้้ �จั ั ด การตลาดหลัั กทรั ั พ ย์์ จ ากเมืื อ งไทยไป
โพสต์์ท่า่ ถ่่ายรููปหน้้าตึึกตลาดฯ เสร็็จ ก็็ต้อ้ งรีีบไป
ทานข้้าวเที่่ย� งที่่ร้� า้ นอาหารสีีเขีียว เก่่า เก๋๋ และ
สวย เพื่่�อให้้ช่่วงบ่่ายทัันไปเที่่�ยวป้้อมมอร์์โร่่
(Morro Castle) ป้้อมปราการในสมััยสเปน
ที่่ � ใ หญ่่ โ ตและสวยงามด้้ ว ยศิิ ลปะผสมผสาน
ทั้้ง� จากยุุคกลาง ยุุคคลาสสิิคและยุุคเรอเนสซองซ์์
จนได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลก กลัับจากการ
เที่่�ยวป้้อมมอร์์โร่่ พวกเราก็็รีีบกลัับโรงแรม
ไปเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้าเพื่่�อไปดููคาบาเร่่ต์์โชว์์โด่่งดััง

ที่่เ� ล่่นมานาน 80 ปีี ที่่โ� ด่่งดัังเพราะแน่่นอนว่่าสาวๆ
ที่่นี่� เ�่ ต้้นรำำ�กันั เก่่งสุุดสวิิงอยู่่�แล้้ว แถมรููปร่่างและ
ก้้นกลมสวยแบบดููได้้เพลิินตลอดเกืือบ 2 ชั่่ว� โมง
เนื่่�องจากสถานที่่�โชว์์ตั้้�งอยู่่�ออกไปนอกเมืือง
นิิดหน่่อย เพราะฉะนั้้�นกว่่าจะซิ่่�งกลัับมาถึึง
โรงแรมก็็ห้้าทุ่่�ม แต่่นั่่�นไม่่ใช่่ปััญหาของสาวๆ
ผู้้�คลั่่�งไคล้้ไดคีีรีีสููตรปาป้้าเฮมิิงเวย์์ ลงจากรถ
หน้้าโรงแรมก็็ ข้้ามถนนไปดริ้้� งค์์แกล้้ มเพลง
ละติิโน่่ต่อ่ จนถึึงเที่่ย� งคืืน
วัันที่่� 3 ในฮาวานาเป็็นวัันที่่ร� อคอย เพราะ
เราจองรถคลาสสิิคเปิิดประทุุนเพื่่อ� เที่่ย� วรอบเมืือง
เอาไว้้ ฮาวานาเป็็นเหมืือนพิิพิิธภัณฑ์
ั กล
์ างแจ้้ง
ของรถยุุ ค ฟิิ ฟตี้้ � ก่่ อ นมาก็็ คิ ิ ด ว่่ า น่่ า จะเจอ
รถคลาสสิิคสีีสวยๆ ซััก 100-200 คััน แต่่พอได้้
ไปเดิินบนถนนที่่ฮ� าวานา เจอรถคลาสสิิคสีีสวย
วิ่่ง� ฟิ้้ว� … ฟิ้้ว� …ผ่่านไปมาจนลานตา เลยลองมาหา
ข้้อมููลดูู ปรากฏว่่าตอนนี้้�มีีรถคลาสสิิควิ่่�งอยู่่�ใน
คิิวบาราว 8,000 คััน สารพััดยี่่�ห้้อทั้้�ง Buick,
Chevrolet, Chrysler, Ford รถทุุกคันั วิ่่ง� ได้้ฉิวิ
สีีสัันสวยงามบาดใจ รถพวกนี้้�มาจากอเมริิกา
เข้้ามาตั้้�งแต่่ปีี 1950 ช่่วงที่่�ก ารค้้า ขายกัับ
อเมริิกายัังรุ่่�งเรืือง แต่่หลังั จากถููกประธานาธิิบดีี
เคนเนดี้้�สั่่�งแบนการค้้าขายทุุกชนิิดกัับคิิวบา
ในปีี 1962 ชาวคิิวบาเลยต้้องก้้มหน้้าก้้มตาใช้้
รถเก่่าและซ่่อมรถเก่่าด้้วยเครื่่อ� งยนต์์จากจีีนบ้้าง
ญี่่�ปุ่่�นบ้้าง จนรถทุุกคัันวิ่่�งได้้แบบไม่่มีีสะดุุด
ตะกุุกตะกััก และกลายมาเป็็นเสน่่ห์ข์ องคิิวบาที่่�
ไม่่มีีใครในโลกเลีียนแบบได้้
	วัันนั้้�นเราได้้รถ Buick skylark เปิิดประทุุน
สีีชมพููสดใสมาพาเราตะลอนรอบเมืือง จากบริิเวณ
เมืืองเก่่าซึ่่�งตึึกรามแสนจะคลาสสิิค บููอิิคสีีชมพูู
ก็็ซิ่่�งพาเราออกจากเมืืองเก่่าไปที่่�สแควร์์สำำ�คััญ
แห่่งการปฏิิวัติั ิ Revolution square ไปถ่่ายรููป
กัับหน้้า เช เกวารา และผู้้�ร่่วมปฏิิวััติิที่่� Dignity
square แล้้ ว ซิ่่� ง ต่่ อ ไปบนถนนเลีียบหาด
มาเลคอนอัันสวยงาม เราจบทััวร์์รถคลาสสิิค
ตอนบ่่ า ยโมงเพื่่� อ ไปทานข้้ า วที่่ � ร้ ้ า นโด่่ ง ดัั ง
“ลาโบดีีกีีตา เดล เมดิิโอ” ร้้านสวยอาหารอร่่อย
ที่่ � เ ต็็ ม ไปด้้ ว ยลายเซ็็ น คนดัั ง ในอดีีตบนผนัั ง
แถมมีีโมฮีีโตที่่�ว่่ากัันว่่าอร่่อยที่่สุ� ุดในโลก
ตอนบ่่ายเราต้้องเก็็บอีีก 2 รายการ คืือตึึก
รััฐสภา El Capitolio อาคารทรงโดมสวยคลาสสิิค
เหมืือนรััฐสภาในกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. อาคารนี้้�
ใช้้เป็็นที่่�ทำำ�การรััฐบาลของคิิวบามากว่่า 50 ปีี
จนเกิิดการปฏิิวัติั ิ ทั้้�งตััวอาคารและการตกแต่่ง
ภายในสวยโก้้ คลาสสิิคมากๆ เสร็็จจากการเข้้าชม
รััฐสภาซึ่่ง� เขาจะกำำ�หนดเวลาและมีีไกด์์บรรยาย
เป็็นรอบๆ จากนั้้�นเราก็็ไปต่่อที่่พิ� พิิ ธภั
ิ ณฑ์
ั อั์ นั เป็็น
สุุดยอดของประวััติศิ าสตร์์คิวิ บาและการมาเยืือน
คิิวบา คืือพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งการปฏิิวััติิ แค่่ตััว

อาคารก็็น่า่ สนใจสุุดๆ อาคารแบบนีีโอคลาสสิิค
สร้้างด้้วยหิินอ่่อนทั้้�งหลััง ในอดีีตอาคารนี้้�คืือ
ทำำ�เนีียบขาวหรืือวัังของประธานาธิิบดีีคิิวบา
ทั้้ง� หมด 25 คน ซึ่่ง� คนสุุดท้้ายก็็คือื บาติิสตาที่่ถููก
�
ฟิิเดล คาสโตร และคณะปฏิิวััติยึึิ ดอำำ�นาจและ
หนีีออกนอกประเทศในวัันสุุดท้้ายของปีี 1958
เมื่่อ� ก้้าวเข้้าไปในตึึกนี้้� ก่่อนขึ้้น� ไปชมนิิทรรศการ
ด้้านบน เราจะเดิินผ่่านผนัังหิินอ่่อนที่่พ� รุุนไปด้้วย
รอยกระสุุนที่่�กลุ่่�มนัักศึึกษาร่่วมปฏิิวัติั บุิ กุ เข้้ามา
จะฆ่่าบาติิสตา ในเดืือนมีีนาคม 1957 แต่่เขา
หนีีออกไปได้้ โดยเฮลิิคอปเตอร์์จากบนดาดฟ้้า
นิิทรรศการจะเป็็นรููปกัับคำำ�อธิิบายภาษาอัังกฤษ
บ้้างภาษาสเปนบ้้าง บรรยายถึึงเรื่่อ� งราวการต่่อสู้้�
ความคิิดที่่ม� าที่่ไ� ปของการปฏิิวัติั ิ และเมื่่อ� ปฏิิวัติั ิ
สำำ�เร็็จแล้้วเขาจััดการกัับประเทศกัับประชาชน
อย่่างไร ดููแล้้วได้้อารมณ์์ ได้้ความรู้้�สึึกของการ
สู้้ไ� ม่่ถอยเพื่่อ� ให้้ประเทศเป็็นอิิสระ ให้้พ้น้ จากการ
กดขี่่� ความยากลำำ�บากในการต่่อสู้้� ความเด็็ดเดี่่ย� ว
ความเข้้มแข็็งของฟิิเดล คาสโตร ราอููล คาสโตร
เช เกวารา และผองเพื่่อ� นร่่วมอุุดมการณ์์ ทำำ�ให้้
เข้้าใจได้้ว่่าทำำ�ไมเรื่่�องราวการปฏิิวััติิของคิิวบา
ถึึงได้้เป็็นเรื่่อ� งที่่ทุ� กุ คนพููดกัันได้้ไม่่รู้จ�้ บ
	ฉัันเดิินออกมาจากพิิพิธภั
ิ ณฑ์
ั ด้์ ว้ ยความรู้�สึึก
้
ที่่บ� อกไม่่ถููก เข้้าใจทุุกอย่่างมากขึ้้น� ว่่าทำำ�ไมคิิวบา
ถึึงเป็็นอย่่างนี้้�ในวัันนี้้� ทั้้�งชื่่�นชมในอุุดมการณ์์
อัันแน่่วแน่่ ทั้้ง� หดหู่่�ในความลำำ�บากของประเทศ
และประชาชน (ไม่่อยากใช้้คำ�ว่
ำ า่ สงสาร เพราะ
พวกเขาเข้้มแข็็งและแกร่่งเกิินกว่่าจะใช้้คำำ�นี้้�)
กลัับมาถึึงโรงแรมเริ่่ม� มืืด เราลงมติิเป็็นเอกฉัันท์์
ว่่ า วัั น นี้้� ก็ ็ ค งจะจบวัั น กัั น ที่่ � บ าร์์ Floridita
หน้้าโรงแรมตามเคย แต่่วันั นี้้�จะไม่่ใช่่ แค่่ดริ้้ง� ค์์
เราจะเดิินทะลุุเข้้าไปข้้างในที่่�เป็็นร้้านอาหาร
คลาสสิิ ค เสิิ ร์ ์ ฟ เมนููล็็ อ บสเตอร์์ แ สนอร่่ อ ย
(ตามรีีวิิว)……ล็็อบสเตอร์์เป็็นเมนููธรรมดาๆ ของ
คิิวบาที่่�อร่่อยทุุกจานแถมราคาไม่่ถึึงครึ่่�งของ
กรุุงเทพฯ แล้้วเราก็็จบวัันที่่� 3 ด้้วยไดคีีรีีแบบ
ปริ่่ม� เปรมเช่่นเคย
เพิ่่ง� เที่่ย� วไปแค่่ 3วัันแรกก็็หมดเนื้้อ� ที่่แ� ล้้วค่่ะ
เหลืืออีีก 4 วััน เราจะไปเที่่ย� วไร่่ใบยากัับโรงงาน
ทำำ�ซิิการ์์ เพื่่�อจะรู้้�เห็็นว่่าคิิวบาเป็็นแหล่่งผลิิต
ซิิการ์์ที่ดีี�่ ที่่สุ� ดุ ในโลก จนประธานาธิิบดีีเคนเนดีี
ที่่ � ติ ิ ด คิิ ว บัั น ซิิ ก าร์์ จ ริิ ง จัั ง ยัั ง ลัั ง เลที่่ � จ ะเซ็็ น
เอ็็มบาร์์โกเพื่่�อแบนการค้้าทุุกชนิิดกัับคิิวบา
แล้้วเราก็็จะไป บ้้าน เช เกวารา …ไปตริินิแิ ดด
เมืื อ งมรดกโลกที่่ � แ สนจะมีีสีีสัั น …ไปบ้้ า น
เฮมิิงเวย์์… ไปอยู่่�โรงแรมนาซิิโอนาเล่่ที่่�เป็็น
ตำำ�นานของพวกมาเฟีียของแท้้แล้้วจะเข้้าใจว่่า
ทำำ�ไมคิิวบาถึึงได้้ชื่่�อว่่าเป็็นสนามเด็็กเล่่นของ
มาเฟีีย ในช่่วงที่่อ� เมริิกาหนุุนหลััง…
รออ่่านอีีก 2 เดืือนนะคะ

