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นายกคุยด้้วย
	 สวััสดีีครัับ	พีี่�ๆ	น้้องๆ	พี่าณิิชย์์บัญชี

 ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเราอาจเห็็นความเปลี่่�ยนแปลี่งห็ลี่ายๆอย่างที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม โลี่กิห็มุนไปเร็วมากิ 

ช่่วิตวิถี่ให็ม่ ห็รือ New normal เขึ้้ามาม่อิที่ธิิพลี่ในช่่วิตประจำาวัน บางคนอาจมองว่ากิารเปลี่่�ยนแปลี่ง 

คือความยุง่ยากิ วุ่นวาย แต่อย่าลืี่มว่ากิารเปล่ี่�ยนแปลี่งเป็นส่ัวนห็น้�งขึ้องช่่วิตท่ี่�ห็ล่ี่กิเล่ี่�ยงไม่ได้ กิารเร่ยนร้้แลี่ะ

ปรับตัวให้็ทัี่นกัิบกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งถืีอว่าเป็นความสัามารถีอยา่งห็น้�งท่ี่�ทุี่กิคนควรม่ไว้ติดตัว ขึ้อให้็ทุี่กิคนเปิดรับ 

กิารเปล่ี่�ยนแปลี่ง เตร่ยมพร้อมรับมือ มองห็ามุมท่ี่�ด่จากิสัถีานกิารณ์์นั�น แลี่ะเร่ยนร้้ท่ี่�จะสันุกิไปกัิบมันนะครับ 

 ในส่ัวนขึ้องสัมาคมฯ ขึ้องเรา ก็ิม่กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งให็ม่ๆ เช่่นเด่ยวกัิน แลี่ะแน่นอนว่าเป็นกิารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

ท่ี่�ที่ำาให้็สัมาคมฯม่ส่ัสััน สันุกิ แลี่ะเข้ึ้าถ้ีงได้ง่ายข้ึ้�น เราหั็นมาให้็ความสัำาคัญกัิบเรื�องดิจิทัี่ลี่มากิข้ึ้�น ด้วยกิารเพิ�ม

ช่่องที่างติดต่อสืั�อสัารกัิบสัมาชิ่กิภายใต้ชื่�อ ShiCUAlumni มากิมายห็ลี่ายช่่องที่าง ทัี่�ง Line Official Account 

Facebook Instagram Youtube Channel เพื�อให้็ครอบคลุี่มกิลุ่ี่มสัมาชิ่กิท่ี่�ม่ความห็ลี่ากิห็ลี่าย แลี่ะสัามารถี 

สืั�อสัารคอนเที่นต์ท่ี่�เห็มาะสัมกัิบแต่ลี่ะช่่องที่างได้ สัำาห็รับใครท่ี่�ยังไม่ได้ติดตามช่่องที่างต่างๆ ขึ้องเรา สัามารถี

ติดตามได้ผ่่านช่่องที่างดังกิล่ี่าว เพื�อท่ี่�จะได้ไม่พลี่าดข่ึ้าวสัารแลี่ะกิิจกิรรมท่ี่�น่าสันใจขึ้องสัมาคมฯ สัำาห็รับเว็บไซต์ 

ขึ้องเราขึ้ณ์ะน่�อย้่ในระห็ว่างปรับเปลี่่�ยนร้ปแบบให็้น่าสันใจมากิขึ้้�น แลี่ะม่กิารเพิ�ม Feature ให็ม่ๆ ด้วย 

อยากิให้็ทุี่กิคนรอติดตามช่มนะครับ ในส่ัวนขึ้องวารสัารเภตรา เราได้ตั�งเป้าห็มายท่ี่�จะปรับให้็เป็นดิจิทัี่ลี่มากิข้ึ้�น 

โดยเพิ�มร้ปแบบวารสัารออนไลี่น์เขึ้้ามา เพื�อให็้วารสัารถี้งมือสัมาช่ิกิได้ง่าย สัะดวกิ รวดเร็ว แลี่ะสัามารถี 

เปิดอ่านได้ทุี่กิท่ี่� ทุี่กิเวลี่า กิารนำาดิจิทัี่ลี่เข้ึ้ามาประยุกิต์ใช้่มากิข้ึ้�น จะที่ำาให้็สัมาคมฯ ม่ Dynamic สันุกิ แลี่ะ 

น่าสันใจมากิข้ึ้�น จากิน่�ไปสัมาคมฯขึ้องเราจะต้องม่กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะพัฒนาไปอ่กิมากิ ขึ้อเพ่ยงแค่เราพร้อม 

เปิดรับกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะสันุกิไปกัิบมัน กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งนั�นจะต้องเป็นกิารเริ�มต้นท่ี่�ด่อย่างแน่นอนครับ

วัศิิน้	วััฒน้วัรักิิจกิุล
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1010 NEWS

 เนื�องจากิสัถีานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดขึ้อง 
เช่ื�อไวรัสั covid-19 สั่งผ่ลี่ให็้ที่ำากิิจกิรรม 
ในรั �วคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่ ่
ตลี่อดจนจุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัยต้องห็ยุด 
ช่ะงักิลี่ง ในช่่วงห็ลี่ังขึ้องภาคเร่ยนที่่ � 2 
ปีกิารศ้กิษา 2563 ที่างสัโมสัรนสิัิตฯ กิ็เป็น 
ห็น้�งในผ่้้ได้รับผ่ลี่กิระที่บห็ลี่ักิจากิเห็ตุกิารณ์ ์
ในครั�งน่� ที่ำาให้็ต้องม่กิารปรับเปล่ี่�ยนร้ปแบบ
กิารที่ำางานภายในองค์กิรครั�งยิ�งให็ญ่ อาที่ิ 
กิารประชุ่มสัามัญขึ้องสัโมสัรนิสัิตฯที่่�เดิมนั�น
จำาเป็นจะต้องจัดขึ้้�นในทีุ่กิเดือนที่่�คณ์ะฯ นั�น 
ก็ิม่กิารเปล่ี่�ยนร้ปแบบไป เป็นกิารประชุ่มที่าง 
ออนไลี่น์ผ่่านแอพพลิี่เคชั่�น Zoom meeting 
ห็รือแม้กิระที่ั�งงานปัจฉิิมนิเที่ศนิสัิตที่่�จัดขึ้้�น 
เพื�ออำาลี่านิสิัตชั่�นปีท่ี่� 4 ท่ี่�ได้จบไปในปีน่�ก็ิได้ 
จัดข้ึ้�นผ่่าน Webminar (ห้็องสััมมนาเสัมือน 
จริง) ซ้�งเป็นฟัังกิ์ช่ันห็น้�งขึ้องแอพพลี่ิเคช่ั�น 
ซ้ม เป็นต้น โดยกิารจัดงานปัจฉิิมนิเที่ศที่าง 
ออนไลี่น์ในวันศุกิร์ท่ี่� 29 พฤษภาคมท่ี่�ผ่่านมา 
นั�น กิ็เป็นไปได้อย่างราบรื�น ถี้งแม้จะเป็น 
งานแรกิท่ี่�ต้องเปล่ี่�ยน platform กิารที่ำางาน 

จากิ Onground activity มาเป็น Online 
activity แต่ก็ิได้รับความร่วมมือจากิทุี่กิภาค
ส่ัวนเป็นอย่างด่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่่ายกิิจกิารนิสิัต 
ท่ี่มงานจากิที่างสัโมสัรนิสิัตฯ รวมไปถ้ีง Guest 
speaker ภายในงานได้แกิ่ พ่�เปิ�ลี่ ขึ้ัตติยา 
อินที่รวิชั่ย (shi’44), พ่�บ้ม ธิริศร ธิรณ์วิกิรัย 
(shi’69) แลี่ะ พ่�แบม ปิติภัที่ร ค้ตระกิ้ลี่ 
(shi’70) ศิษย์เกิ่าที่ั�ง 3 ที่่านกิ็ได้ร่วมพ้ดคุย 
กิับผ่้ ้ร่วมงานในช่่องที่างออนไลี่น์ได้อย่าง 
ออกิรสั อย่างไรกิ็ตาม กิารจัดกิิจกิรรมใน 

ร้ปแบบออนไลี่น์นั �นกิ็ค่อนขึ้้างม่ขึ้้อจำากิัด 
ห็ลี่ายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องขึ้องความพร้อม 
ขึ้องผ้้่เข้ึ้าร่วมงาน ความน่าสันใจขึ้องกิิจกิรรม 
นั�น ๆ  เพราะกิารจัดกิิจกิรรมร้ปแบบน่� เร่ยกิได้ว่า 
แที่บจะเป็นกิารสืั�อสัารที่างเด่ยวแบบ 100% 
ที่ำาให้็ด้งด้ดความสันใจขึ้องผ้้่ท่ี่�มาเข้ึ้าร่วมงาน
ได้ยากิ โดยม่ผ้้่เข้ึ้าร่วมงานปัจฉิิมนิเที่ศในครั�ง 
น่�ที่ั�งสัิ�นประมาณ์ 250 คนจากินิสัิตจำานวน 
700 คน เห็ตุผ่ลี่ท่ี่�จำานวนคนค่อนข้ึ้างน้อยนั�น 
สัืบเนื�องมาจากิเมื�อผ่้้เขึ้้าร่วมนั�นจำาเป็นต้อง 
เข้ึ้าร่วมกิิจกิรรมจากิที่างบ้านนั�น ที่ำาให้็ไม่สัามารถี 
จดจ่อกิับกิิจกิรรมที่่�จัดขึ้้�นได้ 100% เพราะ 
อาจจะติดธุิระที่างบ้าน ห็รือไม่สัะดวกิ ในช่่วง 
เวลี่าท่ี่�จัดข้ึ้�นมาให้็ ในที่างกิลัี่บกัิน ปกิติแล้ี่ว 
งานปัจฉิิมนิเที่ศนั�นจะจัดขึ้้�นในวันธิรรมดา 
ในช่่วงท้ี่ายขึ้องเที่อม 2 ซ้�งผ้้่เข้ึ้าร่วมสัามารถี 
เดินที่างมายังมห็าวิที่ยาลี่ัยได้ตามปกิติ จ้ง 
สัามารถีด้งด้ดผ้้่เข้ึ้าร่วมได้มากิกิว่า 
 นี่่�ก็็ถืือเป็็นี่หนี่่�งในี่ก็ารเป็ลี่่�ยนี่แป็ลี่งแลี่ะ 
โจทย์ข้้อใหญ่่ข้องทางสโมสรนิี่สิตคณะพาณิชย
ศาสตร์แลี่ะก็ารบััญ่ช่ในี่ป็ีนี่่� ได้้ทำาก็ารศ่ก็ษา 
หาวิิธี่ก็ารพัฒนี่า เพื�อก้็าวิข้้ามข้้อจำากั็ด้ต่าง ๆ 
ในี่กิ็จก็รรมท่�จะถูืก็จัด้ข่้�นี่ต่อไป็ จาก็น่ี่�ไป็ตลี่อด้ 
ช่วิงท่�ยังไม่ก็ลัี่บัสู่สภาวิะป็ก็ติ 

การประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom meeting 
และ Webminar (ห้องสัมมนาเสมือนจริง)
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	 คิดีวั่ากิารัเรัีย์น้แบบออน้ไลน้์	 กิับกิารัเรัีย์น้ใน้ห้องเรัีย์น้	
แบบไหน้มีข้อดีีข้อเสีย์มากิกิวั่ากิัน้	 และข้อดีีข้อเสีย์ที�วั่าน้ั้น้ 
เป็น้อย่์างไรั??
 สัำาห็รับข้ึ้าพเจ้าแล้ี่วมองว่าข้ึ้อเส่ัยม่มากิกิว่าข้ึ้อด่ เนื�องจากิว่า 
ตัวขึ้้าพเจ้าเองเป็นคนที่่�เร่ยนออนไลี่น์ แลี่้วเร่ยนไม่ค่อยร้้เรื�อง 
เพราะมันต้องใช่้สัมาธิิค่อนขึ้้างมากิ แต่เมื�ออย้่บ้านแลี่้วสัิ�งเร้า 
ต่างๆ กิ็ม่เยอะ มันที่ำาให็้เห็มือนกัิบว่าบางท่ี่เราแค่นั�งฟัังอาจารย์
พ้ดเฉิยๆ แต่สัมองมันไม่ได้สัั�งให็้จดจำากิับเนื�อห็าสัักิเที่่าไห็ร่

 มีวัิธีีย์ังไงให้ตัวัเองมีควัาม	 active	 เหมือน้ตอน้ที�เรัีย์น้ 
ใน้ห้องเรีัย์น้
 มองด้แลี่้วขึ้้าพเจ้ากิ็อยากิกิลี่ับไปเร่ยนในห็้องมากิกิว่า 
เพราะสัิ �งรอบตัว ที่ำาให็้เราม่ความขึ้ยันมากิขึ้้ �น แต่ห็ากิ 
ไม่สัามารถีกิลี่ับไปได้กิ็คงต้องเริ �มจากิตัวเองฝ่ึกิให็้ตนเอง 
ม่วินัยมากิขึ้้ �น แลี่้วกิ็ต้องห็มั �นที่บที่วนบที่เร่ยนให็้มากิขึ้้ �น 
กิว ่าเด ิม รวมไปถี้งห็าแรงบันดาลี่ใจแลี่ะแรงผ่ลี่ักิด ันให็ ้ 
ตัวเองม่ความตั�งใจท่ี่�อยากิจะที่ำาให้็ด่ข้ึ้�นด้วย 
 ในี่อนี่าคตก็็คงต้องป็รับัตัวิเองอ่ก็มาก็ แลี่้วิก็็คงค่อยๆ 
ป็รับัไป็ได้้เอง แต่ส ิ �งท่ �ยาก็ท่ �ส ุด้ตอนี่นี่่ �ก็ ็คงเป็็นี่เร ื �องข้อง 
ก็ารเร่ยนี่ท่�ต้องเป็็นี่ก็ารเร่ยนี่ออนี่ไลี่น์ี่แทนี่น่ี่�แหลี่ะ

ON LINE
OFF  LINE

VS

ด้ารารัตน์ พลปัถพี 
นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาควิชาการตลาด้
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	 คิดีวั่ากิารัเรัีย์น้แบบออน้ไลน้์	 กิับกิารัเรัีย์น้ใน้ห้องเรัีย์น้	
แบบไหน้มีข้อดีีข้อเสีย์มากิกิวั่ากิัน้	 และข้อดีีข้อเสีย์ที�วั่าน้ั้น้ 
เป็น้อย่์างไรั??
 คิดว่ากิารเร่ยนในห็้องจะสัามารถีเกิิดผ่ลี่ลี่ัพธิ์ที่่�ด่ได้มากิกิว่า 
เนื�องจากิสัภาพแวดล้ี่อมเอื�ออำานวย แต่ถ้ีาเป็นกิารเร่ยนในร้ปแบบ
ออนไลี่น์ เราทีุ่กิคนจำาเป็นที่่�จะต้องพยายามมากิขึ้้�นแลี่ะอาศัย 
ความรับผ่ิดช่อบสั้งมากิๆ มากิกิว่ากิารเร่ยนในร้ปแบบออฟัไลี่น์ 
ซ ้ �งในที่่ �น ่ �ห็มายถี้งกิารเร ่ยนในห็้องเร ่ยนโดยตรง ผ่้ ้ เร ่ยน 
ม่ความจำาเป็นอย่างมากิที่่ �ต ้องควบคุมตัวเอง เนื �องจากิ 
เวลี่าเราเร่ยนออนไลี่น์สัภาพแวดลี่้อมขึ้องเรากิ็คือบ้าน ห็ากิเรา 
ไม่ร้้จักิห็้ามใจตัวเองมากิพอ เรากิ็อาจจะเผ่ลี่อไม่ม่สัมาธิิห็ลีุ่ดไป 
ที่ำาอย่างอื�นตอนเร่ยนได้ ซ้�งนั�นอาจจะสั่งผ่ลี่กิระที่บมากิมาย 
ตามมา เช่่น ผ่ลี่กิารเร่ยนที่่�ไม่เป็นไปตามที่่�คาดห็วัง ได้ความร้้ 
จากิกิารเร่ยนแบบไม่เต็มร้อย เขึ้้าเร่ยนสัาย เร่ยนไม่เขึ้้าใจกิ ็
ซักิถีามอาจารย์ลี่ำาบากิ เนื�องจากิไม่สัามารถีถีามแล้ี่วตอบได้เลี่ย 
เห็มือนกัิบเวลี่าท่ี่�ได้เร่ยนในห้็อง ซ้�งมันสัามารถีสัรุปได้ง่ายๆ เลี่ยว่า 
ห็ากินิสัิต นักิศ้กิษาคนไห็นยังไม่สัามารถีที่่�จะควบคุมตนเองให็ ้
ม่วินัย แลี่ะตั�งใจเร่ยนในร้ปแบบออนไลี่น์ได้กิ็อาจประสับปัญห็า 
อันให็ญ่ห็ลี่วงแน่นอนในเรื�องขึ้องกิารเร่ยนออนไลี่น์ อ่กิปัญห็า 
ที่่�ที่ำาให็้กิารเร่ยนออนไลี่น์สั้้กิารเร่ยนในห็้องไม่ได้ คือ เรื�องขึ้อง 
อินเที่อร์เน็ต บางที่่เร่ยนออนไลี่น์อย้่ด่ๆ กิ็สััญญาณ์ขึ้าดห็ายไป 
ที่ำาให้็บางท่ี่ก็ิเร่ยนไม่ร้้เรื�องห็รือตามไม่ทัี่น พอตามไม่ทัี่นก็ิที่ำาให้็เกิิด 
ความร้้สั้กิไม่อยากิเร่ยนได้ ห็รือบางที่่อาจารย์กิำาลี่ังจะอธิิบาย 
ความสัำาคัญ เน็ตกิ็มาห็ลีุ่ดไปอ่กิ ที่ำาให็้เราพลี่าดจุดสัำาคัญๆ 
ไปเห็มือนกัิน ไม่เห็มือนกัิบเวลี่าเร่ยนในห้็อง ท่ี่�เราสัามารถีตามทัี่น 
แลี่ะเขึ้้าใจบที่เร่ยนได้ ถี้าตั�งใจเร่ยนอย้่แลี่้ว ด้วยเห็ตุผ่ลี่ที่ั�งห็มด
ท่ี่�พ้ดมาเลี่ยคิดว่า ห็ากิสัถีานกิารณ์์คล่ี่�คลี่ายลี่ง ก็ิควรร่บกิลัี่บมาเร่ยน
แบบปกิตินั�นก็ิคือ แบบออฟัไลี่น์ห็รือกิารเร่ยนในห้็องเร่ยนนั�นเอง 
คิดว่ากิารเร่ยนในร้ปแบบน่�ได้ผ่ลี่แลี่ะได้ความร้้ครบที่่�สัุด

วนัชพร ปิยสถาพรพงศ์ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคบัญชี                                         

	 คิดีวั่ากิารัเรัีย์น้แบบออน้ไลน้์	 กิับกิารัเรัีย์น้ใน้ห้องเรัีย์น้	
แบบไหน้มีข้อดีีข้อเสีย์มากิกิวั่ากิัน้	 และข้อดีีข้อเสีย์ที�วั่าน้ั้น้ 
เป็น้อย่์างไรั??
 คิดว่ากิารเร่ยนออนไลี่น์ม่ขึ้้อเสั่ยมากิกิว่า เพราะกิารถีาม 
คำาถีามกิับอาจารย์ค่อนขึ้้างลี่ำาบากิ สัื �อสัารลี่ำาบากิ เวลี่า 
ไม่เขึ้้าใจบที่เร่ยนค่อนขึ้้างเสั่ยเวลี่าในกิารถีามคำาถีามสัักิคำาถีาม 
เนื�องจากิบางท่ี่สััญญาณ์อินเที่อร์เน็ตไม่เสัถ่ียรมากิ พอเวลี่าถีาม 
ผ่้้สัอนอาจจะไม่ได้ยิน ห็รือผ่้้เร่ยนอาจจะไม่ได้ยินเห็มือนกิัน 
ไม่เห็มือนกิับกิารเร่ยนในห็้องที่่ �สัามารถียกิมือถีามได้เลี่ย 
ห็ากิสังสััยห็รือไม่เขึ้้าใจอะไร อ่กิสัาเห็ตุห็น้�งคือคิดว่ากิารเร่ยน 
ออนไลี่น์ที่ำาให้็เราเส่ัยสัมาธิิค่อนข้ึ้างง่าย เพราะว่ามันม่สิั�งรบกิวน 
เยอะ สัภาพแวดลี่้อมไม่เอื �ออำานวยต่อกิารม่สัมาธิินั �งเร่ยน 
ไม่ใช่่บรรยากิาศในกิารเร่ยน ขึ้้อเสั่ยขึ้องกิารเร่ยนออนไลี่น ์
อ่กิอย่างห็น้�งเป็นเรื�องขึ้องกิารที่ำางาน บางคนม่อุปกิรณ์์ในกิาร 
เร่ยนไม่สัมบ้รณ์์ ห็ากิม่สั่วนไห็นขึ้ัดขึ้้องขึ้้�นมากิ็ยิ�งที่ำาให็้ลี่ำาบากิ 
ขึ้้�นไปอ่กิ กิารเร่ยนออนไลี่น์อาจเพิ�มความเคร่ยดให็้กิับผ่้้เร่ยน 
ไปอ่กิ เนื�องจากิเราไม่ได้พบปะพ้ดคุยกิับเพื�อนๆ เลี่ยแค่เร่ยน 
อย่างเด่ยวกิ็เคร่ยดแลี่้ว อ่กิที่ั�งยังไม่ได้เจอเพื�อนๆ ซ้่ �งบางที่ ่
กิารนั�งเร่ยนกิับเพื�อน กิ็ช่่วยที่ำาให็้เราตามบที่เร่ยนที่ัน เช่่น 
กิารที่่�เราม่ขึ้้อสังสััยจุดเลี่็กิๆ ที่่�ไม่จำาเป็นที่่�จะต้องถีามอาจารย์ 
เรากิ็สัามารถีที่่�จะถีามเพื�อนแลี่ะเขึ้้าใจ เร่ยนตามที่ันได้ เป็นต้น 
พอมาเร่ยนออนไลี่น์ที่่ �ต้องนั�งเร่ยนคนเด่ยวกิ็เคร่ยดเพิ�มขึ้้ �น 
เมื�อไม่เขึ้้าใจเลี่็กิน้อยกิ็ไม่ร้้จะต้องไปถีามใคร แต่ยังไงกิารเร่ยน 
ออนไลี่น์กิ็ยังพอม่ขึ้้อด่อย้่บ้างบางวิช่าเราสัามารถีกิลี่ับมาเร่ยน 
ให็ม่ได้อ่กิครั�ง ที่บที่วนได้อ่กิครั�งเพราะม่กิารเกิ็บบันที่้กิไฟัลี่์ 
วิด่โอไว้ ที่ั�งน่�ที่ั�งนั�นกิ็ยังร้้สั้กิว่า ขึ้้อเสั่ยขึ้องกิารเร่ยนออนไลี่น ์
ยังมากิกิว่ากิารเร่ยนในห้็องอย้่ด่

พิมพ์ลภัส รุ่งเหมือนพร
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคบัญชี
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นายกรุงเทพ ทองปนท์ 
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนิสิต 
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี 
ปีการศึกษา 2563

 ซ้�งข้ึ้อด่เห็ล่ี่าน่�ก็ินำามาส่้ัข้ึ้อเส่ัยห็ลี่ายอย่าง เนื�องจากิเราไม่ต้อง 

เดินที่างไปมห็าลี่ัย ปลี่่อยที่่�จะไม่อาบนำ�า ห็รือเปลี่่�ยนชุ่ด ที่ำาให็้ 

ร่างกิายไม่ถี้กิที่ำาให็้ตื�นตัว สัดช่ื�น พร้อมกิับกิารเร่ยนเที่่าที่่�ควร 

ห็ลี่ายครั�งเป็นกิารเร่ยนที่่�ไม่ม่ประสัิที่ธิิภาพ เพราะร่างกิายนอน 

ราบอย้่บนเต่ยงบ้าง โต๊ะอาห็ารบ้าง ห็รือเเม้เเต่เปิดคอมที่ิ�งไว้ 

ตัวอย้่ห็น้ากิระที่ะที่ำาอาห็ารก็ิห็ลี่ายครั�ง กิารที่ำาให้็ม่สัมาธิิในกิาร 

เร่ยนจ้งเป็นเรื�องท่ี่�ยากิมากิๆ สัำาห็รับตัวผ่ม เพราะสิั�งเร้ารอบตัว

ม่ค่อนขึ้้างเยอะ ห็ลี่ายครั�งบรรยากิาศที่่�ไม่ใช่่ห็้องเร่ยนสั่�เห็ลี่่�ยม 

กัิบโต๊ะเลี่คเช่อร์ ถ้ีกิเเที่นท่ี่�ด้วยเต่ยงนอน ห็มอน เเลี่ะเเสังไฟัสัลัี่วๆ 

เเลี่ะในบางครั�งเสั่ยงรบกิวน กิารซ่อมเเซมบ้าน เสั่ยงตัดห็ญ้า 

จากิข้ึ้างบ้าน คนในครอบครัวเร่ยกิบ้าง สิั�งเห็ล่ี่าน่� ซ้�งมองด้อาจจะ 

เป็นเรื�องเล็ี่กิๆ น้อยๆ เเต่ก็ิล้ี่วนม่ผ่ลี่ต่อกิารเร่ยนออนไลี่น์ ที่ำาให้็

ประสิัที่ธิิภาพในกิารรับร้้ลี่ดลี่งด้วย เเลี่ะปัญห็าท่ี่�ให็ญ่สัำาห็รับกิาร

เร่ยนออนไลี่น์ขึ้องผ่ม ก็ิคือที่ำาให้็เกิิดความเห็ลืี่�อมลี่ำ�าที่างกิารศ้กิษา 

เนื �องจากิห็ลี่ายคนกิ็ไม่ได้ม่สัถีานที่่�ห็รือบรรยากิาศที่่�อำานวย 

ต่อกิารเร่ยน ห็ลี่ายคนไม่ได้ม่ห้็องส่ัวนตัว ไม่ได้ม่อุปกิรณ์์ท่ี่�พร้อม 

ห็รืออินเที่อร์เน็ตความเร็วสั้ง เเต่กิ็ที่างคณ์ะฯ ขึ้องเรากิ็ได้เห็็น 

ปัญห็าเห็ล่ี่าน่�เเล้ี่วพร้อมช่่วยเห็ลืี่อนิสิัตท่ี่�ม่ความต้องกิารอุปกิรณ์์

ที่างกิารศ้กิษาเห็ล่ี่าน่�เสัมอ 

 สุัดท้ี่ายเเเม้ว่ากิารเร่ยนออนไลี่น์จะยังม่ข้ึ้อเส่ัย เเต่ในสัถีานกิารณ์์ 

เช่่นน่� กิ็นับว่าเป็นเรื�องที่่�จำาเป็น ซ้�งผ่้้เร่ยนแลี่ะผ่้้สัอนจำาเป็น 

ต้องปรับตัว เเลี่ะมาร่วมห็าที่างท่ี่�ด่ท่ี่�สุัด ให้็กิารเร่ยนออนไลี่น์นั�น 

เกิิดประสิัที่ธิิภาพส้ังท่ี่�สุัด 

	 คิดีวั่ากิารัเรัีย์น้แบบออน้ไลน้์	 กิับกิารัเรัีย์น้ใน้ห้องเรัีย์น้	

แบบไหน้มีข้อดีีข้อเสีย์มากิกิวั่ากิัน้	 และข้อดีีข้อเสีย์ที�วั่าน้ั้น้ 

เป็น้อย่์างไรั?

 โดยสั่วนตัวนั �น ร้ ้สั้กิว่ากิารเร่ยนออนไลี่น์ม่ที่ั �งขึ้้อด่เเลี่ะ 

ข้ึ้อเส่ัย โดยข้ึ้อด่นั�น คือประห็ยัดค่าใช้่จ่ายในกิารเดินที่าง ลี่ดเวลี่า 

ในกิารเดินที่าง สัามารถีปรับร้ปเเบบกิารเร่ยนตามที่่�ตนเอง 

สัะดวกิ เนื�องจากิบางวิช่า สัามารถีเร่ยนท่ี่�ไห็น เมื�อไห็ร่ก็ิได้





	 สมาคมน้ิสิตเกิ่าคณิะพี่าณิิชย์ศิาสตรั์ 
และกิารับัญชี	แห่ง	จุฬาลงกิรัณ์ิมหาวิัทย์าลัย์	
ไดี้จัดีทำา “ห้องสมุดีสารัานุ้กิรัมไทย์สำาหรัับ 
เย์าวัชน้ฯ” เพี่ื�อสืบสาน้พี่รัะรัาชปณิิธีาน้ 
พี่รัะบาทสมเดี็จพี่รัะบรัมชน้กิาธีิเบศิรั							
มหาภูมิพี่ลอดุีลย์เดีชมหารัาชบรัมน้าถบพิี่ตรั	
ให้กิับโรังเรัีย์น้ใน้ต่างจังหวััดี	 เพี่ื�อให้เป็น้ 
แหล่งเรัีย์น้รัู้	 เสรัิมสรั้างน้ิสัย์รัักิกิารัอ่าน้ 
ให้กิับเย์าวัชน้	 และปรัะชาชน้	 อีกิทั้งเพี่ื�อ 
เพี่ิ�มโอกิาสให้เย์าวัชน้ใน้ท้องถิ�น้ไดี้เข้าถึง 
กิารัศึิกิษาอย่์างเท่าเทีย์มกัิน้

	 •	 ภาคใต้ ที่่ �จ ังห็วัดกิระบ่ � โรงเร่ยน 
กิาญจนาภิเษกิวิที่ยาลัี่ย กิระบ่� แลี่ะ 
	 •	 ภาคตะวััน้ออกิ ท่ี่�จังห็วัดตราด  โรงเร่ยน 
สัตร่ประเสัริฐศิลี่ป์
 กิารดำาเนินกิารจัดที่ำาห้็องสัมุดสัารานุกิรม 
ไที่ยสัำาห็รับเยาวช่นฯ สัมาคมฯ ได้รับความร่วม
มือร่วมใจเป็นอย่างด่ จากิรุ่นพ่�รุ่นน้องบัญช่่จุฬาฯ 
ร่วมกัินบริจาคเงิน บริษัที่ โมเดอร์นฟัอร์ม กิรุ๊ป 
จำากัิด (มห็าช่น) ที่ำากิารออกิแบบแลี่ะติดตั�งห้็อง
สัมุดให็้อย้่ในมาตรฐานเด่ยวกิันที่ั�ง ๕ แห็่ง 
โดยม่นิสัิตเกิ่าขึ้องคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะ 
กิารบัญช่่ ที่่ �เป็นบุคคลี่ในที่้องถีิ �น ด้แลี่ 
ประสัานงานระห็ว่างสัมาคม ฯ กิับโรงเร่ยน 
ในกิารจัดที่ำาห้็องสัมุด ฯ จนเสัร็จสัมบ้รณ์์
 สัมาคมนิสัิตเกิ่าคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร ์
แลี่ะกิารบัญช่่ แห่็ง จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลัี่ย 
ได้จัดพิธิ่เปิด “ห็้องสัมุดสัารานุกิรมไที่ย 
สัำาห็รับเยาวช่นโดยพระราช่ประสังค์ใน 
พระบาที่สัมเด็จพระเจ้าอย้่ห็ัว” แห็่งที่่� ๕ 
ที่่�โรงเร่ยนสัตร่ประเสัริฐศิลี่ป์ จังห็วัดตราด 
โดยที่่านศาสัตราจารย์เก่ิยรติคุณ์ นายแพที่ย์ 
เกิษม วัฒนช่ัย ประธิานกิรรมกิารบริห็าร 

 สัมาคม ฯ ได้ที่ำากิารคัดเลี่ือกิสัถีานที่่� 
ท่ี่�จะจัดที่ำาห้็องสัมุด ๕ โรงเร่ยน จากิ ๕ ภาค 
ได้แก่ิ
	 •	 ภาคกิลาง ท่ี่�จังห็วัดอุทัี่ยธิาน่ โรงเร่ยน 
เที่ศบาลี่วัดห็ลี่วงราช่าวาสั สัาธิิตมห็าวิที่ยาลัี่ย 
รามคำาแห็ง
	 •	 ภาคเหน้ือ ที่่ �จังห็วัดตากิ โรงเร่ยน 
ตากิพิที่ยาคม
	 •	 ภาคตะวััน้ออกิเฉีีย์งเหน้ือ	ที่่�จังห็วัด 
สักิลี่นคร โรงเร่ยนเจริญศิลี่ป์ศ้กิษา “โพธิิ�คำา 
อนุสัรณ์์”

ห้องสมุด้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โด้ยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็้จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัด้ตราด้
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โครงกิารสัารานุกิรมไที่ยสัำาห็รับเยาวช่น ฯ 
กิรุณ์าให็้เกิ่ยรติมาเป็นประธิานในพิธิ่เปิด 
เมื�อวันจันที่ร์ที่่� ๒๓ กิันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โรงเร ่ยนสัตร่ประเสัร ิฐศ ิลี่ป์ ต ั �งอย ้  ่
เลี่ขึ้ที่่� ๑๔ ถีนนวิวัฒนะ ตำาบลี่วังกิระแจะ 
อำาเภอเมือง จังห็วัดตราด เป็นโรงเร่ยน 
มัธิยมศ้กิษาแบบสัห็ศ้กิษา สัังกิัดสัำานักิงาน 
เขึ้ตพื�นที่่�กิารศ้กิษามัธิยมศ้กิษา กิระที่รวง 
ศ้กิษาธิิกิาร โดยเริ�มแรกิเป็นโรงเร่ยนห็ญิง 
ช่ื�อว่าโรงเร่ยนสัตร่ตราด ได้เปิดที่ำากิารสัอน 
ตั�งแต่เมื�อวันท่ี่� ๑๑ มิถุีนายน ๒๔๗๙ ต่อมา 
โรงเร่ยนได้เปลี่่ �ยนช่ื �อเป็น โรงเร่ยนสัตร ่
ประเสัริฐศิลี่ป์ ม่นายอ๋วน สัาล่ี่ผ่ลี่ รักิษากิาร 
แที่นคร้ให็ญ่ ต่อมา นางสัาวอุบลี่ นิรันต์พานิช่ 
ผ่้้ช่่วยอาจารย์ให็ญ่ ในขึ้ณ์ะนั�น ได้ติดต่อ 
ขึ้อท่ี่�ดินจากิขุึ้นศร่สุัวรรณ์พิศ อด่ตปลัี่ดจังห็วัด 
ตราดซ้�งโรงเร่ยนได้รับกิารบริจาคท่ี่�ดินจำานวน 
๓๕ ไร่ ๓ งาน ๑๑.๓ ตารางวาเพื�อสัร้าง 
โรงเร่ยนแห่็งให็ม่ข้ึ้�น ซ้�งก็ิคือท่ี่�ตั�งขึ้องโรงเร่ยน 
สัตร่ประเสัริฐศิลี่ป์ในปัจจุบัน โดยได้เริ �ม 
เปิดที่ำากิารสัอนในสัถีานท่ี่�แห่็งให็ม่ในวันท่ี่� ๑๑ 
ธิันวาคม ๒๕๐๖ ปัจจุบันม่นักิเร่ยนระดับ 
มัธิยมศ้กิษาปีที่่� ๑ ถี้งมัธิยมศ้กิษาปีที่่� ๖ 
จำานวน ๑,๘๔๗ คน ม่คร้ไที่ยจำานวน ๙๙ คน 
คร้ต่างช่าติจำานวน ๑๑ คน แลี่ะม่บุคลี่ากิร 
จำานวน ๔๙ คน ที่ั�งน่ �โรงเร่ยนได้ประสับ 
ความสัำาเร็จที่ั�งด้านวิช่ากิาร ด้านมาตรฐาน 
กิารศ้กิษา ด้านศาสันา ด้านกิิจกิรรมศิลี่ป 
วัฒนธิรรมแลี่ะดนตร่ ด้านสัิ�งแวดลี่้อม โดย 
ได้รับรางวัลี่เป็นจำานวนมากิมายที่ั�งรางวัลี่ 

พระราช่ที่านแลี่ะรางวัลี่จากิห็น่วยงานราช่กิาร
 นายสัันติ วิลี่าสัศักิดานนท์ี่ นายกิสัมาคม
นิสัิตเกิ่าคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่  
แห็่ง จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัย รศ.วัฒนา 
ศิวะเกืิ�อ อุปนายกิสัมาคมฯแลี่ะเป็นประธิาน
จัดตั�งห้็องสัมุดสัารานุกิรมไที่ยสัำาห็รับเยาวช่น ฯ 
นายประมุขึ้ ประทีุ่มสัุวรรณ์ ผ่้้ประสัานงาน 
ระห็ว่างสัมาคมฯ กิับโรงเร่ยน พร้อมด้วย 
คณ์ะกิรรมกิารสัมาคมนิสัิตเกิ่าคณ์ะพาณ์ิช่ย
ศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่ แห็่ง จุฬาลี่งกิรณ์์ 
มห็าวิที่ยาลัี่ย คณ์าจารย์แลี่ะนักิเร่ยน  มาร่วม 
ในพิธิ่เปิด เพื �อสัืบสัานพระราช่ปณ์ิธิาน 
พระบาที่สัมเด ็จพระบรมช่นกิาธิ ิ เบศร                  
มห็าภ้มิพลี่อดุลี่ยเดช่มห็าราช่ บรมนาถีบพิตร
 ห็นังสืัอชุ่ดสัารานุกิรมไที่ยสัำาห็รับเยาวช่นฯ 
ถีือกิำาเนิดขึ้้ �นด้วยพระมห็ากิรุณ์าธิิคุณ์ใน 
พระบาที่สัมเด็จพระบรมช่นกิาธิิเบศรมห็า 
ภ้มิพลี่อดุลี่ยเดช่มห็าราช่ บรมนาถีบพิตร ท่ี่�ม่ 
พระราช่ประสังค์จะให้็ม่ห็นังสืัอรวบรวมความร้้ 
แขึ้นงต่าง ๆ  สัำาห็รับพสักินิกิรได้ม่โอกิาสัอ่าน
แลี่ะศ้กิษาห็าความร้้ด้วยตนเอง ที่ั�งน่�เพราะ 
ที่รงเห็็นความสัำาคัญขึ้องห็นังสืัอว่าเป็นสิั�งท่ี่�ม่
คุณ์ค่ายิ�ง ดังพระราช่ดำารัสัที่่�ได้ที่รงพระราช่ 
ปรารภกัิบข้ึ้าราช่บริพารผ้้่ใกิล้ี่ชิ่ดว่า “เมื�อที่รง 
พระเยาว์นั �น สัมเด็จย่าได้จัดห็าห็นังสัือ 
ห็ลี่ากิห็ลี่ายวิช่าให็้กิับพระองค์ที่รงได้อ่าน 
ได้ที่รงศ้กิษาด้วยพระองค์เองจนกิลี่ายเป็น 
พระราช่กิิจวัตรประจำาพระองค์อันนำาไปสั้ ่
กิารที่่�พระองค์ที่่านที่รงสัามารถีคิด สัามารถี
พัฒนาโครงกิารตามแนวพระราช่ดำาริได้ 
เป็นจำานวนห็ลี่ายพันโครงกิารในเวลี่าต่อมา”
 ห็นังสัือสัารานกุิรมไที่ยสัำาห็รับเยาวช่นฯ 
ม่ลัี่กิษณ์ะพิเศษห็ลี่ายประกิารท่ี่�ที่ำาให้็แตกิต่าง
จากิสัารานุกิรมแลี่ะห็นังสัือชุ่ดความร้้ที่ั�วไป 
ที่่�พิมพ์เผ่ยแพร่ออกิจำาห็น่ายในที่้องตลี่าด 
ทัี่�งน่�เป็นไปตามแนวพระราช่ดำาริในพระบาที่
สัมเด็จพระบรมช่นกิาธิิเบศร มห็าภ้มิพลี่ 
อดุลี่ยเดช่มห็าราช่ บรมนาถีบพิตร ดังน่�

 ๑. เป็นห็นังสืัอท่ี่�ให้็ความร้้ โดยเน้นเรื�อง
ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับประเที่ศไที่ยแลี่ะภ้มิปัญญา 
ขึ้องคนไที่ย ดังพระราช่ดำารัสัว่า “อยากิให็้ 
ห็นังสืัอชุ่ดน่�เป็นเรื�องไที่ยๆ จัดที่ำาโดยคนไที่ย 
เพื�อคนไที่ย”
 ๒. กิารจัดเร่ยงเรื�องราวต่าง ๆ  ไม่ใช้่วิธ่ิเร่ยง 
ตามตัวอักิษร เช่่นสัารานกุิรมที่ั�วไป แต่เป็น 
เรื�องตามสัาขึ้าวิช่าต่าง ๆ โดยแต่ลี่ะเล่ี่มม่เรื�อง
ห็ลี่ากิห็ลี่ายสัาขึ้าวิช่ารวมไว้ด้วยกัิน ทัี่�งน่�เพื�อ 
ให็้เกิิดความห็ลี่ากิห็ลี่ายขึ้องความร้้ซ้�งผ่้้อ่าน
สัามารถีเลืี่อกิอ่านได้ตามท่ี่�ต้องกิาร
 ๓.  เนื�อห็าสัาระในแต่ลี่ะเรื�องม่รายลี่ะเอ่ยด 
ช่ัดเจนที่่�ให็้ความร้้ ความเขึ้้าใจ แกิ่ผ่้้อ่าน 
ที่่�เป็นเยาวช่น ห็ากิเรื�องห็น้�งเรื�องใดม่ความ 
เกิ่�ยวพันต่อเนื�องถี้งเรื�องอื�น ๆ กิ็ให็้อ้างอิง 
ถ้ีงเรื�องนั�น ๆ ด้วย เพื�อให้็ผ้้่อ่านตระห็นักิว่า 
วิช่ากิารแต่ลี่ะสัาขึ้าม่ความสััมพันธิ์เกิ่ �ยว 
เนื�องกัิน ควรศ้กิษาให้็ครบถ้ีวน 
 ๔. ในแต่ลี่ะเรื�องจะแบ่งเนื�อห็าออกิเป็น 
๓ สั่วน ตามระดับวัยแลี่ะความร้้ คือสั่วน 
ขึ้องเด็กิเลี่็กิ สั่วนขึ้องเด็กิกิลี่าง แลี่ะสั่วน 
ขึ้องเด็กิโต ซ้�งรวมถี้งผ่้้ให็ญ่ แลี่ะผ่้้ที่่�สันใจ 
ที่ั�วไปด้วย แต่ลี่ะสั่วนม่เนื�อห็าแลี่ะวิธิ่กิาร 
นำาเสันอท่ี่�ยากิง่ายแตกิต่างกัิน กิารแบ่งเรื�อง 
ออกิเป็น ๓ ส่ัวนเป็นไปตามแนวพระราช่ดำาริ
ท่ี่�ว่า “เพื�ออำานวยโอกิาสัให้็บิดามารดาสัามารถี
ใช่้ห็นังสัือน่�เป็นเครื�องมือแนะนำาวิช่าแกิ่บุตร
ธิิดา แลี่ะให้็พ่�แนะนำาวิช่าแก่ิน้องเป็นลี่ำาดับไป”
 ๕. ทีุ่กิเรื�องที่่�นำาลี่งม่ภาพประกิอบเป็น 
จำานวนมากิ เพื�อให้็ห็นังสืัอน่าอ่านแลี่ะไม่เป็น 
วิช่ากิารจนเกิินไป ภาพที่่�นำามาลี่งสั่วนให็ญ่ 
เป็นภาพ ๔ ส่ั ม่ความชั่ดแลี่ะสืั�อความห็มาย
ตรงกัิบเนื�อเรื�อง 

CHAMCHURI SQUARE 17

รวบรวมข้ึ้อม้ลี่จากิส้ัจิบัตรในพิธ่ิเปิดห้็องสัมุด
สัารานุกิรมไที่ยสัำาห็รับเยาวช่นฯ
โรงเร่ยนสัตร่ประเสัริฐศิลี่ป์ จังห็วัดตราด
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SHI 30 เยี่ยมเยือนสตูลอุทยานธรณีโลก 
 ด้วยความฝัันที ่พวกเราชาว SHI 30 มุ ่งมั ่นจะไปเยี ่ยมเยือนสตูล 

อุทยานธรณีโลกที่ถูกรับรองโดย UNESCO รวมทั้งถำ้าเลสเตโกดอนแหล่ง

กำาเนิดอุทยานธรณี อันดามันทะเลใต้สุด ดังน้ัน ไม่ว่าไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

จะเริ่มระบาดไปในหลายพื้นที่  คณะเรายังคงเดินหน้าไปตามช่วงเวลาเดิม 

อย่างระทึก ในวันท่ี 12-15 มีนาคม 2563 และแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมาก 

ที่ได้สัมผัสความงามสตูลอย่างตรึงตา ตรึงใจ และเหนือสิ่งอื่นใดคณะเรา 

ได้มีโอกาสพอกพูนความผูกพัน ความอบอุ่นซึ่งกันและกันอย่างมิรู้ลืม

SHI 26 จัด้ทริปพิเศษไปเท่ียวสวนนงนุช
 Shi26 จัดทริปพิเศษ เหมาตู้รถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-พลูตาหลวง นัดเพ่ือนได้ 
31 คนไปเที่ยวสวนนงนุช ด้วยความสนุกสนานสามัคคี มีความสุขรื่นเริงกัน 
ถ้วนหน้า จนลืมวัยเก๋าของตนเองเม่ือเสาร์ท่ี 29 กพ. 2563

18
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SHI 31 ร่วมกับ CU13 มอบอุปกรณ์ 
ให้ สนง.สาธารณสุขจังหวัด้เพชรบุรี
 เมื่อ 1 กค. 63 นี้เอง ชาวSHI 31 ร่วมกับ CU13 มอบอุปกรณ์ให้ 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำานวน 5 เครื ่อง 4 โรงพยาบาล 

เป็นการประเดิมโครงการ ในการบริจาคไฟส่องเด็กรักษาภาวะ 

เด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ซึ่งทั้งโครงการมีจำานวน 160 เครื่อง 

นับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมได้กุศลอย่างลำ้าเลิศ

SHI 32 ร่วมกับ CU14 ร่วมกันบริจาคเงินให้มูลนิธิเด็้กอ่อนในสลัม
 วันศุกร์ที่ 29 พ.ค 2563 Shi32 ร่วมกับ CU14 ร่วมกันบริจาคเงินให้ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (ตัง้อยู่ในบริเวณสลัมคลองเตย) 

รวมเป็นเงิน 185,000 บาท พร้อมมอบเสื้อผ้า เครื่องเขียนสิ่งของและอาหารขนม โดยทางมูลนิธิพร้อมเจ้าหน้าที่เขตคลองเตย 
มาช่วยกันจัดระเบียบคิวเด็ก 4 ชุดๆละ 25 คน รวม 100 คน ท่ีมาพร้อมผู้ปกครอง
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รวมพลคน ข 4  หลากหลายรุ่น หลายงานขวิดโควิดให้หายคิดถึง ได้คุยกันยาวๆ ถึงวีรกรรมสมัยเรียนร่วมกัน 
ที่คณะบัญชี จุฬาฯ เรียกเสียงหัวเราะครืนๆ ตลอดเวลา บางเรื่องขำาถึงขั้นนำ้าตาเล็ด อีกยังแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด เกี่ยวกับ 
บ้านเมือง ธุรกิจ  และสังคม พอหอมปากหอมคอ ให้ได้เตรียมตัวใช้ชีวิตกันต่อไป เวลาผ่านไปเร็ว หลายอย่างเปลี่ยนแปลง 
แต่ความรักความสัมพันธ์ พี่น้อง ข4.แนบแน่น ไม่เปลี่ยนแปลง .....

SHI 32 จัด้ทริปพัทลุงตรัง  
 21-25 กุมภาพันธ์ 2563  Shi 32 จัดทริป 
พัทลุงตรัง เหมารถไฟขบวน”ทักษิณารัถย์” 
ถึงพัทลุง ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น ล่องเรือ 
ในทะเลน้อย ชมนกนำา้ บัวแดง ควายนำา้ ชมทะเลสาป 
หาดแสนสุขลำาปำา ชมวังเจ้าเมืองพัทลุงแวะศูนย์ 
เรียนรู้ชาวชนบท ณ “นาโปแก” ต้นตำาหรับ Green 
Market “ตลาดใต้โหนด” ชม วัดพระอารามหลวง 
“วัดคูหาสวรรค์” สู่ตรัง ประทับใจกับการเกาะกัน 
เป็นแพยาว 30 ชีว ิตว่ายนำ ้าทะเลที ่เกาะมุก 
เท่ียวถำา้มรกต ..สวยงามมหัศจรรย์ ผู้ร่วมทริปคร้ังน้ี 
35 คน สนุกสนานประทับใจไม่มีวันลืม



 ช่วังน้ี้พีี่�ๆ	น้้อง	ๆ	ชาวั	SHI	ได้ีผ่าน้พ้ี่น้ 
ช่วังเหตุกิารัณ์ิ	COVID-19	มาอย่์างปลอดีภัย์	
ใน้ช่วังดัีงกิล่าวัทำาให้กิารัทำากิิจกิรัรัมต่าง	ๆ 	
ชะลอไปด้ีวัย์	      
 ถี้ามองย้อนห็ลี่ังไปยังเดือนมกิราคม 
2563 งานคืนสั้่เห็ย้าช่าวบัญช่่ปีน่�ที่่�ผ่่านมา 
พ่�ๆ น้องๆ ที่่�ลี่งที่้ายด้วยเลี่ขึ้ 3 ได้รับเป็น 
เจ้าภาพจัดกิารแสัดงในปีน่� โดยม่พ่�กิันภัย 
พิที่ักิษ์มโนรมย์ พ่�รุ่น 23 เป็นประธิานรุ่น 
เลี่ขึ้ 3 ได้เร่ยกิประชุ่มเลี่ขึ้ 3 ทัี่�ง 33, 43, 53, 
63  แลี่ะ 73 ปร้กิษาห็ารือกัินมาตลี่อดตั�งแต่ 

ปี 62 เพื�อให้็ความสันุกิแลี่ะเพื�อให้็พ่�ๆ  น้อง ๆ  
ได้ม่โอกิาสัร่วมสันุกิกัินบนเวท่ี่ กิารเตร่ยมตัว 
กิารซ้อมย่อย ซ้อมให็ญ่ กิารประสัานกัิบน้อง ๆ  
นิสัิตปัจจุบัน วง BANdSHI แลี่ะวงเภตรา 
ตลี่อดจน Dancer นิสิัตปัจจุบัน กิารเตร่ยม 
เพลี่งต่าง ๆ ได้เตร่ยมตัวอย่างด่
 วันท่ี่� 29 มกิราคม 2563 ท่ี่�ผ่่านมา ปีน่�
กิิจกิรรมได้ย้ายมาจัดบริเวณ์ภายในอาคาร 
ร้ปตัว U ที่ำาให้็อบอุ่นมากิข้ึ้�น เนื�องจากิที่าง
มห็าวิที่ยาลัี่ยม่กิารปรับปรุงด้านในขึ้องคณ์ะฯ 
ที่ำาให้็ไม่สัามารถีจัดกิิจกิรรมด้านห็น้า อาคาร 2 
ริมถีนนพญาไที่ เช่่นเด่ยวกัิบปีก่ิอนนั�น
 กิารแสัดงเริ�มต้นห็ลัี่งแสัดงความยินด่กัิบ
นิสัิตเกิ่าด่เด่น โดยเป็นกิิจกิรรมกิารมอบธิง

จากิรุ่นเลี่ขึ้ 3 มาสั้่เลี่ขึ้ 4 ซ้�งเดิมกิิจกิรรม 
ดังกิลี่่าวจะจัดช่่วงที่้ายกิารแสัดง แต่คณ์ะ 
จัดงานในปีน่� ย้ายมามอบธิงตอนแรกิแลี่ะ 
ต่อด้วยช่่วงขึ้ับร้องเพลี่งราตร่สั่ฟั้า ซ้�งได้ 
นิสิัตเก่ิารุ่น 33 คุณ์ชั่ยรัตน์ วงศ์เก่ิยรติขึ้จร 
เป็นผ่้้ประพันธิ์ ซ้�งเป็นนิสัิตเกิ่าด่เด่นในปีน่� 
แต่งเพลี่งน่�ให็้กิับที่างคณ์ะฯ แลี่ะสัมาคม 
ใช้่ในกิารจัดกิิจกิรรมคืนส่้ัเห็ย้าต่อไป ต่อด้วย
กิารเปิดงานแบบที่างกิารด้วยขึ้บวนกิลี่องยาว 
ขึ้องรุ่นเลี่ขึ้ 3 เดินจากิด้านนอกิมาบนเวที่ ่
แลี่ะได้นิสิัตปัจจุบันช่่วยรำา นำาห็น้า ตลี่อดจน 
อาจารย์สุัภาพรรณ์ รัตนาภรณ์์ รุ่น 23 ได้ให้็ 
เก่ิยรติมาร่วมรำาวงนำาด้วย กิารแสัดงบนเวท่ี่
ยังสันุกิสันานต่อด้วยนักิร้องวง BANdSHI 
แลี่ะวงเภตรา ตลี่อดจน Dancer สัร้างความ 
สันุกิสันานให้็กัิบงาน จนถ้ีงเวลี่า High Light 
“Dancer เลิี่กิคุยทัี่�งอำาเภอ” โดยรุ่น 33 ม่กิาร 
ไปซุ่มซ้อมพร้อมชุ่ดอลี่ังกิาร สัร้างความ 
สันุกิสันานบนเวท่ี่ แลี่ะช่วนพ่� ๆ  น้อง ๆ  เพื�อน ๆ  
ร่วมสันุกิท่ี่�เวท่ี่ด้านล่ี่างด้วยอยา่งสันุกิสันาน 
ต่อด้วยกิารแสัดงขึ้องน้องรุ่น 63 จนจบ 
กิิจกิรรม สันุกิสันานมากิมายครับ 
 ข้อข้อบัคุณพ่�ๆ น้ี่อง ๆ เพื�อนี่ ๆ ทุก็คนี่ 
ท่�มาร่วิมสนีุ่ก็ทั�งบันี่เวิท่ ข้บัวินี่ก็ลี่องยาวิ 
แลี่ะด้้านี่ล่ี่างเวิท่  พบักั็นี่ใหม่ มก็ราคม 2564 
โด้ยพ่�ๆ  น้ี่องๆ นิี่สิตบััญ่ช่ รุ่นี่ลี่งท้ายเลี่ข้ 4 
เป็็นี่เจ้าภาพ

งานคืนสู่เหย้า
ชาวบัญชี
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วศิน วัฒนวรกิจกุล 
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนท่ี 21

  ผม..วศิิน วัฒนวรกิิจกิุล ชื่่่อเล่น ติ�กิ ครับ เข้้ามาเรียนที่ี่คณะบัญชื่ี จุฬาฯ ตั้งแต่ 
ปีีพ.ศิ. 2526 ถ้้านับ Shi ค่อ Shi 44 ผมจบชื่ั้นมัธยมศิึกิษาจากิโรงเรียนโยธินบูรณะ 
ซ่ึึ่งเป็ีนโรงเรียนผู้ชื่ายล้วน พอเข้้ามาท่ีี่น่ีก็ิต่่นตาต่่นใจ
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  ตอนเร่ยนผ่มอย้ ่กิรุ ๊ป ขึ้ 4 ในช่่วงที่่ �เร่ยน 

กิ็ใช่้ช่่วิตค่อนขึ้้างเต็มที่่� สัมัยกิ่อนเรื�องกิรุ๊ป เรื�อง 

รุ่นพ่� รุ่นน้อง แข็ึ้งแรงมากิ ม่ประชุ่มซ้อมเช่่ยร์ทุี่กิเย็น 

เป็นประเพณ์่ขึ้องคณ์ะฯ ม่งานรับน้อง Thanksพ่� 

ขึ้ายดอกิไม้วันรับปริญญา ขึ้ายสัมุดวันท่ี่�น้องเข้ึ้ามา  

เพราะเราต้องห็าเงินนะครับ อย้่ปี 1 เราต้องห็าเงิน  

  ประสับกิารณ์์ต่างๆ เห็ลี่่าน่� เป็นเรื�องที่่�ด่มากิ 

เรารับร้ ้ถี้งความเอื �ออาที่ร ความเมตตาจากิพ่�ๆ 

ที่ำาให็้น้องกิับพ่� ม่ความสััมพันธิ์กิัน พวกิพ่�ผ่้้ช่าย 

ท่ี่�เป็นว๊ากิเกิอร์ก็ิจะโห็ดห็น่อย ส่ัวนพ่�ผ้้่ห็ญิงก็ิจะคอย 

ประคับประคอง อุ้มช้่ แบบน่�ก็ิสันุกิแลี่ะด่มากิๆ เลี่ย 

  สิั�งท่ี่�เคยได้ที่ำาในวันนั�น เช่่นให้็น้องทุี่กิคนออกิมา 

พ้ดชื่�อเพื�อน ให้็จำาแลี่ะท่ี่องชื่�อให้็ได้ เราก็ิคิดว่าที่ำาไม 

ต้องให็้พ้ดทีุ่กิวัน แต่พอวันน่�รายช่ื�อเพื�อนในวันนั�น 

เราไม่เคยลืี่มเลี่ยทัี่�งชื่�อจริงชื่�อเล่ี่น น่�คือสิั�งท่ี่�เกิิดข้ึ้�น

  กิิจกิรรมที่่�ได้ที่ำาในช่่วงนั�นม่ความห็มายห็มด 

มันเป็นประเพณ์่ เป็นความร้้สั้กิที่่�ด่ แลี่้วกิ็ม่กิาร 

ถ่ีายที่อดจากิรุ่นส่้ัรุ่น  

  ผ่มจบปริญญาตร่ ภาคกิารตลี่าด (International 

Marketing) ที่ำางานได้ระยะห็น้�งกิ็กิลี่ับมาเร่ยน 

ปริญญาโที่ท่ี่�จุฬาฯ ผ่มเร่ยน MBA เต็มเวลี่า ตอนนั�นม่ 

รศ.ดร.อรรณ์พ ตันลี่ะมัย ท่ี่านด้แลี่โครงกิารน่�อย้่

  ปัจจุบัน ผ่มที่ำางานด้านกิารเงิน ในตำาแห็น่ง 

กิรรมกิารผ่้ ้จัดกิาร ที่่ �บริษัที่ห็ลี่ักิที่รัพย์จัดกิาร 

กิองทีุ่นรวม บัวห็ลี่วง จำากิัด ซ้�งเป็นธิุรกิิจเกิ่�ยวกิับ 

กิารบริห็ารจัดกิารกิองทุี่น (Asset Management) 

ให้็กัิบล้ี่กิค้าทัี่�งประเภที่บุคคลี่แลี่ะสัถีาบัน โดยผ่มนั�น 

ด้แลี่ที่างด้าน Business Distribution ครับ  

  แน่นอนครับว่า ในช่่วงกิารแพร่ระบาดขึ้อง 

COVID-19 ธิุรกิิจกิองทีุ่นกิ็ได้รับผ่ลี่กิระที่บจากิ 

เห็ตุกิารณ์์ดังกิล่ี่าวเช่่นกัิน กิองทุี่นภายใต้กิารบริห็าร

จัดกิารท่ี่�เราบริห็ารอย้่ ม้ลี่ค่าประมาณ์ 800,000–

900,000 ลี่้านบาที่ ม้ลี่ค่ามันกิล็ี่ดลี่ง แต่พอตลี่าด 

เริ �มปรับตัวกิลี่ับคืนมา ม้ลี่ค่ากิองทีุ่นแลี่ะรายได้ 

ที่างธิุรกิิจ กิ็ค่อยๆ ปรับตัวกิลี่ับคืนมาด้วยเช่่นกิัน 

ผ่มว่ามันเป็นธิุรกิิจที่่ �ได้รับผ่ลี่กิระที่บไม่มากินักิ 

จากิกิารแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 ในแง่ขึ้องรายได้

  แต่ในแง่ขึ้องกิารเติบโต กิ็ต้องด้ที่่ที่่ากิ่อนว่า 

ความต้องกิารลี่งทีุ่นในกิองทีุ่นม่มากิน้อยแค่ไห็น 

โดยส่ัวนตัวผ่มมองว่าก็ิน่าจะด่ เพราะผ่มเชื่�อว่าธุิรกิิจ

น่�เป็นธิุรกิิจที่่�เป็นความจำาเป็นอย่างห็น้�งขึ้องคน 

เพราะคนห็าเงินมาได้ เก็ิบไว้เค้าก็ิไม่ได้ใช้่ ถ้ีาม่ช่่องที่าง 

ที่่�ที่ำาให็้เงินนั�นเติบโตได้ด่กิว่ากิ็ถีือว่าเป็นที่างเลี่ือกิ 

ที่่�น่าสันใจ แม้ว่าช่่องที่างกิารลี่งทีุ่นน่�อาจจะให็ ้

ผ่ลี่ตอบแที่นได้ไม่รวดเร็วนักิ แต่คนลี่งทีุ่นแลี่้วกิ็ 

มักิจะไม่ค่อยเอาเงินออกิไปไห็นครับ  

  สัำาห็รับกิารเขึ้้ามาเป็นนายกิสัมาคมนิสัิตเกิ่าฯ 

นั�นจริงๆ ผ่มเขึ้้ามาเป็นกิรรมกิารสัมาคมฯ กิ่อน 

ในตอนที่่�พ่�สัันติเป็นนายกิฯ ตอนนั�นเป็นประธิาน 

ฝ่่ายห็ารายได้  

  กิ็เร่ยกิได้ว่าผ่มเป็นนายกิฯ ป้ายแดงนะครับ   

ถีือว่าให็ม่มากิ สัำาห็รับกิารเป็นนายกิสัมาคมนิสัิต 

เกิ่าฯ เพราะได้ม่กิารเลี่ือกิตั�งเมื�อเดือนมกิราคม 

ปีพ.ศ. 2563 ช่่วงต้นปีน่ �เอง พอเลี่ือกิตั �งเสัร็จ 

กิ ็เจอกิับกิารแพร่ระบาดขึ้องโรค COVID-19 

พอด่ครับ



  พ้ดตรงๆ นะครับ ผ่มเองกิ็ปฏิิเสัธิห็น้าที่่�น่�มา 

ห็ลี่ายครั�ง แต่ว่าม่เรื�องช่วนให็้ผ่มได้ฉิุกิคิด พ่�สัันต ิ

กิ็เป็นผ่้้ให็ญ่ ตอนโที่รมาช่วนผ่มกิ็คิด แลี่้วกิ็ม่กิาร 

คุยกัินในบ้าน ตอนแรกิก็ิไม่ได้ม่ธิงว่าจะเป็น แต่พอ 

คุยกัินในบ้าน ล้ี่กิช่ายผ่มพ้ดมาคำาห็น้�งว่า... พ่อเคย 

บอกิเองว่า อะไรท่ี่�เป็นเรื�องท่ี่�ด่ก็ิควรที่ำา แล้ี่วคำาพ้ดนั�น 

เขึ้าก็ิกิลัี่บมาพ้ดกัิบเรา ผ่มก็ิอืมม์... (หั็วเราะ) 

  ในใจเรากิ่อนห็น้าน่� กิารอยากิช่่วยสัมาคมฯ 

ช่่วยคณ์ะฯ เราอยากิช่่วยอย้่แล้ี่ว เพ่ยงแต่ว่าเราจะ

ที่ำามันในร้ปแบบไห็น ที่ำายังไง จริงๆ มันกิ็เป็น 

เรื�องต้องตัดสัินใจนะครับตอนนั�น บวกิกิับคำาพ้ด 

ท่ี่�ที่ำาให้็เราต้องฉุิกิคิด ก็ิเลี่ยโอเค 

  เมื�อได้รับเลี่ือกิเขึ้้ามาเป็นนายกิสัมาคมฯ กิ็ม่ 

ความกัิงวลี่อย่้บ้างเป็นธิรรมดา  เพราะว่าจริงๆ แล้ี่ว 

สัมาคมนิสั ิตเกิ่าฯ ขึ้องเราเป็นสัมาคมที่่ �ให็ญ่  

แล้ี่วก็ิม่คนเก่ิ�ยวข้ึ้องเยอะ  ก็ิกัิงวลี่ ว่าจะที่ำางานอย่างไร  

เพราะว่าตัวเองก็ิม่ภารกิิจห็ลี่ายอย่าง 

  แต่พอได้รับเลืี่อกิจริงๆ ก็ิม่พ่�ๆ  รุ่นเก่ิาๆ ท่ี่�ด้แลี่ 

สัมาคมฯ มากิ่อนห็น้าเรา กิ็ให็้กิารสันับสันุน แลี่้ว 

กิ็ให็้คำาแนะนำาเป็นอย่างด่ แลี่้วที่่�สัำาคัญคือม่ที่ั �ง 

เพื �อนๆ แลี่ะน้องๆ รุ ่นให็ม่ๆ เขึ้้ามาสันับสันุน 

แลี่ะช่่วยเห็ลี่ือ ตอนน่�ก็ิถืีอว่าคลี่ายกัิงวลี่ลี่งไปเยอะ 

แลี่้วกิ็เห็็นช่ัดเจนแลี่้วว่า ที่ิศที่างขึ้องสัมาคมฯ 

จะเดินไปอย่างไร

  จริงๆ สัมาคมนิสิัตเก่ิาฯ ขึ้องเรา ก็ิม่จิตอาสัา  

ท่ี่�ที่ำางานเพื�อสัังคม เพื�อคนอื�น แลี่ะ Stakeholder 

ทัี่�งห็มด ถ้ีาจะสัรุปเรื�องแนวที่างกิารที่ำางาน จะสัรุป 

ได้เป็นคำาสัั�นๆ อย้่ 4 คำา ผ่มขึ้อสัรุปเป็นคำาสัั�นๆ 

ท่ี่�ผ่มเร่ยกิเองว่า 4	Cs	(Connect,	Collaborate,	

Create	Value,	Communicate)	ลี่ะกัินครับ  

	 	 C	 แรักิ	 คือ	 Connect	 เราต้องเช่ื �อมต่อ 

Stakeholder ขึ้องเราทัี่�งห็มดว่าม่ใครบ้าง นิสิัตเก่ิา 

ขึ้องเราทีุ่กิคนถีือว่าเป็นบุคคลี่ที่่�ม่ศักิยภาพ ถี้ามา 

รวมตัว เชื่�อมต่อกัินก็ิจะเกิิดประโยช่น์ อันน่�รวมทัี่�ง 

กิารที่่ �สัมาคมฯ กิ็ต ้องเช่ื �อมต่อกิับที่างคณ์ะฯ 

แลี่ะมห็าวิที่ยาลัี่ยด้วย เพื�อร่วมกัินสัร้างกิิจกิรรม 

	 	 C	ที�สอง	คือ	Collaborate ร่วมมือ ซ้�งถืีอว่า 

เป็นเรื�องที่่�สัำาคัญ ความร่วมมือระห็ว่างกิันมันม่ได้ 

ตั�งแต่ความร่วมมือขึ้องกิรรมกิารด้วยกัินเองไปจนถ้ีง 

บุคคลี่ภายนอกิ ซ้�งจริงๆ แล้ี่วกิรรมกิารขึ้องสัมาคมฯ 

เองนั�นม่ห็ลี่ากิห็ลี่ายรุ่นมากิ ทัี่�งพ่�รุ่นเก่ิาๆ แลี่ะน้อง 

รุ่นให็ม่ๆ ซ้�งจะร่วมมือประสัานกัินอย่างไร ให้็ม่ความ 

เป็นพ่�เป็นน้อง แลี่้วได้ผ่ลี่งาน ได้สัิ�งที่่�เราต้องกิาร 

ให้็กัิบสัมาคมฯ แลี่ะ Stakeholder ต่างๆ 

	 	 C	ที�สาม	คือ	Create	Value สิั�งนั�นต้องม่คุณ์ค่า 

ไม่ว่าเราจะที่ำาอะไรก็ิตาม เราต้องคิดเสัมอว่าสิั�งท่ี่�เรา 

ที่ำาห็รือกิำาลัี่งจะที่ำานั�น มันม่คุณ์ค่าห็รือประโยช่น์กัิบ

ใครไห็ม ที่ั�งต่อนิสัิตซ้�งเป็นสัมาช่ิกิ น้องๆ นิสัิต 

ซ้�งจะเป็นอนาคต ห็รือกิับคณ์ะฯ ลี่่ะ เราช่่วยอะไร 

ได้ไห็มเพื�อให็้คณ์ะฯ เขึ้้มแขึ้็งขึ้้ �น กิับจุฬาฯ ลี่่ะ 

เราจะเขึ้้าไปร่วมมือกิันอย่างไร น่�คือสัิ�งที่่�เราจะต้อง 

พิจารณ์า

 	 C	 สุดีท้าย์	 คือ	 Communicate เมื �อเรา 

ที่ำาทุี่กิอย่างแล้ี่ว กิารสืั�อสัารออกิไปก็ิสัำาคัญ ทุี่กิวันน่�

ม่ช่่องที่างในกิารสัื �อสัารได้มากิมาย สัมัยกิ่อน 

เรายังต้องใช้่โที่รศัพท์ี่ ส่ังจดห็มาย วันน่�เราม่ Social 

Media ม่วิธ่ิกิารที่าง Digital ผ้้่คนรับร้้ข้ึ้อม้ลี่ข่ึ้าวสัาร

ห็ลี่ากิห็ลี่ายช่่องที่าง เรากิ็ต้องม่กิารสัื�อสัารกิับเขึ้า 

เพื �อให็้เขึ้าร้ ้ว่าสัมาคมฯ กิำาลี่ังที่ำาอย่างน่ �อย้ ่นะ 

เขึ้าสัามารถีจะเข้ึ้ามาช่่วยสันับสันุนได้อย่างไรบ้าง

  ปัจจุบันโลี่กิกิ็เปลี่่�ยนไปเยอะ แลี่้วกิ็รวดเร็ว 

ด้วย  เราเองยินด่ แลี่ะอยากิจะเปิดรับความแตกิต่าง 

ความคิดให็ม่ๆ ขึ้องคนในห็ลี่ายๆ Gen นะครับ  

ไม่ว ่าจะม่ความคิดอะไร ม่ความต้องกิารอะไร 

ม่วิธิ่กิารให็ม่ๆ อะไร เราอยากิจะเปิดรับ รวมที่ั�ง 

เปิดรับน้องๆ รุ่นให็ม่ๆ ให้็เข้ึ้ามาในสัมาคมฯ ด้วย 

  กิารที่ำางานในสัมาคมฯ นั �น ความเป็นพ่ � 

เป็นน้องนั�นสัำาคัญ แต่สิั�งท่ี่�สัำาคัญกิว่าคือ เมื�อที่ำาแล้ี่ว 

กิ็ต้องสันุกิด้วย วันกิ่อนผ่มเจออาจารย์พัช่ราวลี่ัย 

ในงานคืนสั้่เห็ย้า ผ่มช่อบที่่�อาจารย์พ้ดกิับผ่มว่า 

ที่ำางานพวกิน่�มันต้องสันุกิ

  ผ่มก็ิคิดว่า...จริง เราต้องพยายามที่ำาให้็มันสันุกิ 

สัมาคมฯ คงต้องห็าห็ลี่ายวิธ่ิกิาร แลี่ะม่รุ่นน้องให็ม่ๆ 

เข้ึ้ามาม่บที่บาที่ในกิารพัฒนา  

  มันเป็นสัิ�งที่่�ต้องพัฒนา แลี่ะคุยกิัน วันน่�อาจ 

จะยังไม่ลี่งตัว ห็รือยังไม่ถี ้งจุดตัดสัินใจจริงๆ 
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ถ้ีายังไม่สุักิ ยังไม่พอด่ ก็ิไม่เป็นไร ประคับประคอง 

กิันต่อไป แต่สัิ�งห็น้�งคือเราต้องเติมเช่ื�อให็้น้องๆ 

รุ ่นให็ม่ๆ ได้เขึ้้ามาที่ำางาน ได้เขึ้้ามาม่สั่วนร่วม 

ในกิารพัฒนา

  ผ่มร้ ้สั ้กิว ่าเราแบกิความคาดห็วังนะครับ 

ผ่มมองว่าถี้าเราไม่เริ�มที่ำาตั�งแต่วันน่� อ่กิ 5 ปี 10 

ปีข้ึ้างห็น้า เราจะห็าคนมาเป็นส่ัวนห็น้�งแลี่ะสัานต่อ

งานขึ้องสัมาคมฯได้ยากิ จะเร็ว จะช่้า กิ็จะต้อง 

ม่กิารผ่ลี่ัดเปลี่่�ยนแลี่ะสั่งต่อ อย่างตัวผ่มเองนั�น 

ผ่มเริ�มเขึ้้ามาที่ำางานในสัมาคมฯ ตั�งแต่อายุยังน้อย 

ซ้�งน้องๆ ก็ิจะต้องเติบโตมาแที่นท่ี่�กัินต่อไป  

  ในปัจจุบันกิ็เริ �มม่รุ ่นน้องๆ เขึ้้ามาที่ำางาน 

เพิ�มมากิขึ้้�นแลี่้ว เพราะคนรุ่นให็ม่ม่ความยืดห็ยุ่น 

แลี่ะรวดเร็วในกิารเปลี่่�ยนแปลี่ง เรากิ็เคยเป็นห็นุม่ 

เป็นสัาว ก็ิต้องให้็น้องๆ เค้าม่โอกิาสั 

  สัมาคมนิสิัตเก่ิาฯ เราตั�งมาตั�งแต่ปีพ.ศ. 2505  

ถ้ีงวันน่�ก็ิประมาณ์ 50 กิว่าปีแล้ี่ว แน่นอนว่าสัมาชิ่กิ 

สัมาคมฯ จะม่ช่่วงท่ี่�กิว้างมากิ ห็ลี่าย Gen มากิความ 

ต้องกิารกิ็ห็ลี่ากิห็ลี่าย ซ้�งในกิารที่ำางาน ความเป็น 

พ่�เป็นน้องนั�นสัำาคัญ ผ่มอยากิให็้ม่คนห็ลี่ายๆ รุ่น 

แบ่งปันกิัน กิิจกิรรมต่างๆ ที่่�จะม่นั�น กิิจกิรรมใด 

กิิจกิรรมห็น้�งคงจะไม่อาจจะตอบสันองต่อความ 

ต้องกิารขึ้องสัมาช่ิกิทีุ่กิคนได้ เราอาจจะต้อง 

จ ัดกิ ิจกิรรมเป ็น Segment เพ ื �อให็ ้ตรงกิ ับ 

ความต้องกิาร แลี่ะความสันใจขึ้องแต่ลี่ะกิลีุ่ ่ม  

กิิจกิรรมเกิ่าม่อย้่ กิิจกิรรมให็ม่เสัริมเขึ้้าไปอย่างที่่� 

คิดว่ามันเห็มาะสัม แลี่้วกิ็ขึ้ับเคลี่ื �อนไปเพื �อให็้ 

สัมประโยช่น์กัิบทุี่กิคน พ่� สันับสันุนน้อง น้องฟัังพ่�  

พ่�ช่่วยผ่มห็น่อย อะไรแบบน่�  

  อ่กิอย่างห็น้�งที่่�อยากิเห็็น คือ ที่ิศที่างที่่�เรา 

กิำาลี่ังจะเดินกิันต่อไปนั�น ต้อง Dynamic ม่กิาร 

ปันประสับกิารณ์์ขึ้องคนห็ลี่ายรุ่น แล้ี่วล้ี่กิๆ ผ่มคิดว่า 

คนต้องที่ำาห็น้าที่่�ต่างกิัน พ่�อาจจะต้องสันับสันุน 

ห็รือที่ำางานที่่�ยากิกิว่าน้อง ห็รือบางเรื �องที่่ �น้อง 

เกิ่งกิว่ากิ็ต้องเปิดโอกิาสัให็้น้องได้ลี่องที่ำา ซ้�งบางที่ ่

น้องอาจจะที่ำาได้ไม่ถี้กินักิในบางเรื �อง พ่ �กิ็ต้อง 

ให้็คำาปร้กิษา   

  ในความคิดผ่ม คือ พ่�ๆ ต้องค่อยๆ ประคับ 

ประคองน้องรุ่นให็ม่ที่่�เขึ้้ามาช่่วยงาน ต้องให็้น้อง 

ค่อยๆ เดินเองได้ อาจจะล้ี่มลุี่กิคลุี่กิคลี่านบ้าง แต่ก็ิ



วศิน วัฒนวรกิจกุล Shi 44 
การศึกษา		ช้ัน้มัธีย์มศึิกิษา		:	โรงเร่ยน โยธิินบ้รณ์ะ 
•	 อุดีมศิึกิษา	 :	คณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์ แลี่ะกิารบัญช่่ จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัย สัาขึ้า กิารตลี่าด 
 ระห็ว่างประเที่ศ  
• MBA จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลัี่ย 
ปัจจุบัน
• นายกิสัมาคมนิสัิตเกิ่าคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่  จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัย คนที่่� 21 
• กิรรมกิารผ่้ ้จัดกิารกิรรมกิารบริษัที่ห็ลี่ักิที่รัพย์จัดกิารกิองทีุ่นรวม บัวห็ลี่วง จำากิัด ด้แลี่ 
 ที่างด้าน Business Distribution
• กิรรมกิารบริษัที่ระบบขึ้นส่ังมวลี่ช่นกิรุงเที่พ จำากัิด (มห็าช่น)
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จะที่ำาให็้เค้าม่ประสับกิารณ์์ขึ้องเค้าเองเพิ�มมากิขึ้้�น  

น้องๆ ที่่�เขึ้้ามาที่ำางานกิับเรา ผ่มว่าไม่ธิรรมดา 

ที่ั�งนั�น เพ่ยงแต่ว่าเราจะต้องเปิดโอกิาสั สันับสันุน  

ภาพอย่างน่ �สัมาคมฯ จะม่ Dynamic ที่่ �ด่ขึ้้ �น  

มันจะฉิับไว แลี่้วผ่มว่าพ่�น้องๆ กิ็จะสันุกิ แลี่้วกิ็ 

อยากิเห็็นบรรยากิาศที่ำางานร่วมกิัน เป็นแบบ 

พ่�กัิบน้อง รักิษากัินไว้แบบน่� ส่ัวนผ่ลี่ลัี่พธ์ิจะเป็นยังไง 

จะไปที่างไห็น นั�นไม่เป็นไร อันน่�คือภาพที่่�ผ่มมอง 

  ผ่มอยากิให็้ทีุ่กิคนคิดว่า สัมาคมนิสัิตเกิ่าฯ 

เห็มือนบ้าน เราม่พ่�ๆ น้องๆ ท่ี่�ม่ศักิยภาพมากิมาย  

ท่ี่�พร้อมท่ี่�จะแบ่งปัน แลี่ะสันับสันุน ถ้ีาใครอยากิจะ 

แบ่งปันอะไร อยากิที่ำาอะไร คิดถ้ีงใครอยากิร้้จักิใคร 

ให็้คิดถี้งว่าสัมาคมฯ สัามารถีจะเป็นตัวเช่ื�อม ที่่�ให็ ้

ทุี่กิคนที่ำาในสิั�งท่ี่�ตัวเองต้องกิารได้  ก็ิกิลัี่บมา ม่ไอเด่ย

อะไรด่ๆ กิ็กิลี่ับมา อยากิจะที่ำาอะไรกิ็กิลี่ับมา 

สังสััยอะไรกิก็ิลี่ับมา กิลี่ับมาที่่�สัมาคมฯ มาช่่วยกิัน 

ที่ำาให็้สัมาคมฯ ขึ้องเรานั �นพัฒนาเติบโตต่อไป 

แลี่ะน่�คือสิั�งท่ี่�อยากิให้็เป็น 

  ก็ารท่�คณะฯ ข้องเราจะเติบัโต  ม่นิี่สิตแข็้งแรง  

เกิ็ด้จาก็ก็ารท่�รุ่นี่ต่อรุ่นี่  ม่ควิามคิด้ว่ิาเราจะให้อะไร   

ถื้าเราคิด้วิ่าเราจะให้อะไรแลี่้วิ  สิ�งท่�เก็ิด้ข้่�นี่ก็็คือ 

คนี่ท่ �ได้้ร ับัเข้าก็็จะเข้้าใจ แลี่้วิเข้าก็็จะสืบัทอด้ 

ให้รุ่นี่ต่อรุ่นี่ต่อไป็ 



  คำาประกิาศจากิ “คุณิลักิษมณ์ิสุนี้ย์์	 ศิิริัปทุมมาศิ” Shi 29   

ผ่ ้ ้บร ิห็าร แลี่ะ เจ ้าขึ้องโรงงานผ่ลี่ิตชุ่ดนักิเร ่ยนตราสัมอ 

ห็รือ บริษัที่ สัมอที่องกิาร์เมนที่์ จำากิัด เมื�อปลี่ายเดือนม่นาคม 

2563 ในขึ้ณ์ะที่่�ไวรัสัโควิด 19 กิำาลี่ังระบาดห็นักิในกิรุงเที่พฯ 

แลี่ะปริมณ์ฑลี่ อ่กิที่ั �งห็น้ากิากิอนามัยขึ้าดแคลี่นอย่างห็นักิ 

เพราะถี้กิกิักิตุน ซำ �ายังม่ราคาแพงแลี่ะห็าซื�อได้ยากินั �น..... 

ได้เปลี่่�ยนบที่บาที่ขึ้องโรงงานผ่้้ผ่ลี่ิต แลี่ะจำาห็น่ายเครื�องแบบ 

นักิเร่ยนที่่�ให็ญ่ที่่�สัุดขึ้องประเที่ศไที่ย ที่่�เปิดดำาเนินกิารมากิว่า 

40 ปี ให้็กิลี่ายเป็นโรงงานเย็บห็น้ากิากิอนามัยช่นิดผ้่าไปในทัี่นท่ี่ 

  จักิรทีุ่กิตัว คนงานเกิือบทีุ่กิคน รวมใจเป็นห็น้�ง มุ่งเย็บ 

ห็น้ากิากิอนามัยผ้่า เพื�อแจกิฟัร่ให้็ประช่าช่นทัี่�วไป รวมถ้ีงบุคลี่ากิร

ที่่ �ปฏิิบัติห็น้าที่่ �เสั่ �ยงภัย ที่ั �งตำารวจ ที่ห็าร ที่่มแพที่ย์ แลี่ะ 

โรงพยาบาลี่ ที่่�เดือดร้อนไม่ม่ห็น้ากิากิอนามัยใช่้ป้องกิันเช่ื�อโรค   

เป็นกิารแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลี่ แลี่ะประช่าช่น จะได้ไมต่้อง 

ไปซื�อห็าแมสัก์ิท่ี่�ม่ราคาแพงเกิินไปในช่่วงนั�น

“ใส่สมอ เท่เสมอ”
คุณลักษมณ์สุนีย์ ศิริปทุมมาศ
(หทัยวิทวัส) Shi 29
เจ้าข้องธุรกิิจชุื่ดเคร่่องแบบนักิเรียนตราสมอ
บริษัที่ สมอที่องกิาร์เมนท์ี่ จำกัิด
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❝นาทีนี้ไม่ใช่นาทีหาเงิน เป็นนาทีที่ต้อง
ช่วยประเทศก่อน เงินหาเมื่อไรก็ได้้  
ไม่ได้้ห่วงเรื่องเงิน ห่วงอย่างเด้ียว 
ให้ประชาชนมีแมสก์ใช้ แมสก์ขาด้แคลนมาก 
นาทีนี้เราต้องช่วยกัน เป็นเวลาที่ต้อง
ช่วยเพื่อนร่วมชาติให้รอด้จาก โควิด้-19❞
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ต้องช่วัย์ปรัะเทศิก่ิอน้  “คุณิลักิษมณ์ิสุนี้ย์์	ศิิริัปทุมมาศิ”  กิล่าวั

  “เราต้องช่่วยประเที่ศช่าติก่ิอน เราร้้ว่าเงินก็ิห็ายากิ แมสัก์ิ 

กิ็ห็ายากิ ราคาแพง จ้งจุดประกิายความคิดขึ้้�นมาว่า เราต้อง 

ช่่วยสัังคมก่ิอน  

  เราห็ยุดที่ำาเสืั�อนักิเร่ยนในช่่วงนั�น มาที่ำาแมสัก์ิแจกิอย่างเด่ยว  

วัสัดุที่่�ใช่้เย็บกิ็ใช่้ผ่้าอย่างด่ตามที่่�คุณ์ห็มอแนะนำา คนใช่้จะร้้ 

ได้เลี่ยว่าเป็นขึ้องท่ี่�ม่คุณ์ภาพ โดยประช่าช่นสัามารถีรับห็น้ากิากิผ้่า 

ได้จากิตัวแที่นจำาห็น่ายชุ่ดนักิเร่ยนตราสัมอในท่ี่�ต่างๆ ทัี่�วประเที่ศ    

โดยตั�งเป้าไว้ว่า จะแจกิประมาณ์ 300,000 ชิ่�น  แจกิทัี่�วประเที่ศ  

โดยม่ปั�มว่าแจกิฟัร่ จากิชุ่ดนักิเร่ยนตราสัมอ

  เราด่ใจ แลี่ะภ้มิใจ ท่ี่�ม่โอกิาสัที่ำาความด่ ได้ที่ำาให้็ประช่าช่น 

ม่แมสักิ์ใช่้ คือตอนนั�นห็น้ากิากิห็าซื�อยากิ ราคากิ็สั้ง ในขึ้ณ์ะที่่� 

คนที่ั�วไปม่รายได้ห็ดตัว สัำาห็รับโรงงานเรา กิารผ่ลี่ิตแมสักิ์ผ่้า  

เป็นเรื�องง่ายดาย เราผ่ลี่ิตได้สัวยแลี่ะเร็ว ที่ันต่อความต้องกิาร 

กิ็คิดว่าเป็นโอกิาสั ที่่�เราจะได้ที่ำาความด่เพื�อช่าติสัักิครั�งห็น้�ง         

แลี่ะเป็นกิารคืนกิำาไรสั้่สัังคม ตามคำาสัอนขึ้องอาจารย์ในคณ์ะ 

บัญช่่ฯ ว่าเป้าห็มายขึ้องธุิรกิิจคือแสัวงห็ากิำาไร แลี่ะจะต้องคืนกิำาไร 

ให็้สัังคม เราจำา concept น่�ได้ด่ เป้าห็มายขึ้ั�นต้น คือผ่ลี่ิต 

แลี่ะแจกิฟัร่ 300,000 ช่ิ�น ประช่าช่นกิ็ขึ้อเขึ้้ามาเยอะ เมื�อจบ 

โครงกิาร เราแจกิฟัร่ไปประมาณ์ 800,000 ชิ่�น”

4	ปี	ที�บัญชี-จุฬาฯ	ของ	ลักิษมณ์ิสุนี้ย์์	ศิิริัปทุมมาศิ	(หทัย์วิัทวััส)	

Shi	29

  “เร่ยนจบมัธิยมต้นที่่�โรงเร่ยนวรรณ์วิที่ย์ โรงเร่ยนเลี่็กิๆ 

ในซอย 8 ถีนนสัุขึุ้มวิที่ เป็นโรงเร่ยนที่่�ม่สัภาพเกิ่าเป็นเรือนไม้ 

ตั �งอย้ ่บนที่่ �ดิน 2 ไร่เศษ ที่่ามกิลี่างโรงแรมแลี่ะคอนโดห็ร ้

ตลี่อดซอย ท่ี่านเจ้าขึ้องโรงเร่ยน ม.ร.ว. รุจิสัมร สุัขึ้สัวัสัดิ� ท่ี่านม่

อุดมกิารณ์์จะสั่งเสัริมกิารศ้กิษาขึ้องเยาวช่น ปัจจุบันนักิเร่ยนกิ็ 

เป็นบุตรห็ลี่านขึ้องผ่้้ม่รายได้น้อยที่่�ที่ำางานอย้่ย่านนั�น ในอด่ต 

สัมัยท่ี่�เร่ยนอย่้ สัภาพโรงเร่ยนรุ่งเรืองกิว่าเวลี่าน่�  เมื�อเร่ยนจบม.3 

ที่่�น่� กิ็ไปเร่ยนต่อที่่�โรงเร่ยนเตร่ยมอุดม แลี่้วมาเลี่ือกิสัอบเขึ้้า 

คณ์ะบัญช่่ จุฬาฯ เป็นอันดับห็น้�ง

  ช่่วง 4 ปี ในรั�วบัญช่่-จุฬาฯ ประที่ับใจกิับความรักิขึ้อง 

พ่�น้องร่วมคณ์ะฯ ม่ความสัามัคค่ในห็ม้่คณ์ะมากิ เราไม่เคยเห็็น 

คนที่ะเลี่าะกิัน ห็รือแกิ่งแย่งช่ิงด่กิัน ที่ั�งยังได้ความร้้ที่างอ้อม 

จากิกิิจกิรรมต่างๆ ในคณ์ะฯ ซ้�งต่อมา ได้เกิ็บเกิ่ �ยวมาเป็น 

ประโยช่น์ต่ออาช่่พ ต้องขึ้อบคุณ์คณ์ะบัญช่่-จุฬาฯ ขึ้อบคุณ์ 

อาจารย์ฯ ที่่�ให็้วิช่า ที่ำาให็้ม่วันน่�ได้ จะรำาลี่้กิพระคุณ์ขึ้องแห็ลี่่ง 

ศ้กิษาไปตลี่อดช่่วิต”

28



29INTERVIEW

จากิบัญชีจุฬา		สู่สมอทองกิาร์ัเมน้ท์

  “พอเร่ยนจบ ได้ที่ำางานท่ี่� บริษัที่กิรุงเที่พ อบพืช่แลี่ะไซโลี่  

เป็นกิิจกิารขึ้องครอบครัว ศาสัตราจารย์เถีาวัลี่ย์  นันที่าภิวัฒน์  

อด่ตคณ์บด่คณ์ะพาณิ์ช่ยศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่ จุฬาฯ อย่้ระยะห็น้�ง  

กิ่อนลี่าออกิจากิงาน เพื�อมาช่่วยกิิจกิารขึ้องสัาม่ที่่ �ที่ำาธิุรกิิจ 

เสืั�อผ้่าสัำาเร็จร้ปขึ้องครอบครัว

  เวลี่านั�น สัาม่เขึ้าสัืบที่อดธิุรกิิจต่อจากิอากิง ที่ำาสัินค้า 

เสัื�อผ่้าห็ลี่ากิห็ลี่ายภายใต้แบรนด์ตราสัมอ โดยเอาร้ปสัมอเรือ 

มาจดเป็นโลี่โกิ้ ใช่้ช่ื�อร้านว่า “แต้กิิ้มล้ง” กิารค้ายังไม่ให็ญ่โต  

ชื่�อเส่ัยงยังไม่ค่อยปรากิฏิ

  ในช่่วง พ.ศ.นั�น ธุิรกิิจกิาร์เมนท์ี่ม่มากิมายจริงๆ แข่ึ้งกัินที่ำา   

แขึ้่งกิันขึ้าย แขึ้่งกิันดั�มพ์ราคา (ผ่ิดกิับปัจจุบันราวฟั้ากิับดิน 

ปัจจุบันธิุรกิิจกิาร์เมนที่์แลี่ะเที่็กิซ์ไที่ลี่์ขึ้องประเที่ศไที่ยลี่้มห็าย 

ไปมากิ เห็ลี่ือนับได้ไม่กิ่�โรงงาน แลี่ะอนาคตกิ็คาดว่าจะม่กิาร 

ปิดตัวลี่ง ซ้�งมาจากิห็ลี่ายปัจจัย เช่่น ค่าแรงส้ัง แรงงานห็ายากิ 

แรงงานไม่ม่ฝ่ีมือ สัินค้าจากิจ่นราคาถี้กิกิว่า เขึ้้ามาต่ตลี่าดไที่ย  

จ่นม่สิันค้าห็ลี่ากิห็ลี่ายร้ปแบบ โรงงานในไที่ยส้้ัเขึ้าไม่ได้ )

  เมื�อดิฉิันเขึ้้ามาช่่วยด้แลี่กิิจกิาร ดิฉิันกิ็เสันอไอเด่ยให็ม่ 

ให็้ห็ันมาเน้นเป็นผ่้ ้ผ่ลี่ิตชุ่ดนักิเร่ยนอย่างเด่ยว “ให็้จริงจัง 

ให็้เช่่�ยวช่าญเถีอะ จะเกิิดผ่ลี่” ดังปราช่ญ์โบราณ์ที่่านสัอนไว้    

วิธิ่กิารน่� ทีุ่นที่่�ม่น้อยขึ้องเรากิ็ไม่ต้องจมไปกิับกิารผ่ลี่ิตแบบ 

สัะเปะสัะปะ เราจดที่ะเบ่ยนช่ื�อบริษัที่ให็ม่ เป็นช่ื�อ “บริษัที่ 

สัมอที่องกิาร์เมนที่์ จำากิัด” แต่ยังคงม่ช่ื �อเป็นภาษาจ่นว่า 

“แต้กิิ�มล้ี่ง”

  เราแน่วแน่จะผ่ลี่ิตชุ่ดนักิเร่ยนที่่�ม่คุณ์ภาพ มาตรฐานสั้ง   

เราเลืี่อกิวัตถุีดิบต่างๆ จากิผ้้่ผ่ลิี่ตชั่�นนำา นับตั�งแต่ผ้่านอกิ ผ้่าใน 

(ผ้่าที่ำากิระเป๋า ผ้่าซับปกิ, ซับขึ้อบ) ซิป ด้ายเย็บ ยางยืด ฯลี่ฯ 

เราพิถี่พิถีันกิันมากิที่ั�งฝ่ีมือกิารตัดเย็บ ร้ปที่รง แพที่เที่ิร์น  

เราโช่คด่ท่ี่�ม่ staff เก่ิง แลี่ะรักิองค์กิร อย้่ร่วมกัิบเรามากิว่า 40 ปี    

เสัื�อผ่้าทีุ่กิช่ิ�นเราตัดเย็บภายในโรงงานขึ้องเรา เพื�อให็้ม่คุณ์ภาพ 

ที่่�เราต้องกิาร เราเป็นชุ่ดนักิเร่ยนแบรนด์เด่ยวที่่�ที่ำากิารผ่ลี่ิต 

ภายในโรงงานขึ้องตัวเอง

  เราตั�งมั�นในความซื�อสััตย์ มอบสัิ�งด่ที่่�สัุดให็้ลี่้กิค้าภายใต ้

ราคายุติธิรรม “ชุดีนั้กิเรีัย์น้ตรัาสมอ	is	second		to		none”

ผลกิรัะทบจากิพิี่ษโควิัดี	19

  “กิระที่บมากิ เราไม่ได้ขึ้ายมานาน 5 เดือนแลี่้ว โรงเร่ยน 

ไม่ม่ห็มายกิำาห็นดกิารเปิดภาคเร่ยน ธิุรกิิจที่่�เกิ่�ยวกิับนักิเร่ยน 

ก็ิเป็นอัมพาตไปห็มด ไม่ม่ order เข้ึ้ามาห็าเรา ล้ี่กิค้าห็ยุดช่ำาระห็น่� 

ขึ้อขึ้ยายเวลี่าแบบไม่ม่กิำาห็นด เช่็คที่่�รับมากิ่อนห็น้าน่�กิ็เด้งออกิ 

ห็มด น่�เรากิ็ยังห็วั�นใจ ว่าสัถีานกิารณ์์จะกิลี่ับฟั้�นคืนมาเมื�อไห็ร่  

เราจะม่เงินทุี่นมาห็ล่ี่อเล่ี่�ยงให้็พนักิงานทุี่กิคนยังคงม่งานที่ำาต่อไป 

จนกิว่าเศรษฐกิิจจะด่ไห็ม?”

พี่ลิกิวิักิฤตให้เป็น้โอกิาส

  “ช่่วงไม่ม่ order เขึ้้ามา กิ็พอด่เป็นช่่วงห็น้ากิากิอนามัย 

ห็ายากิ แลี่ะราคาแพง ประช่าช่นที่่�ม่รายได้ตำ �าจะยิ�งลี่ำาบากิ 

ในกิารไปห็าซื�อห็น้ากิากิฯ ได้ฟัังขึ้่าวจากิที่่ว่ทีุ่กิวันถี้งความ 

เดือดร้อนขึ้องสัังคมไที่ย เลี่ยตื�นตัวขึ้้�นมาว่า ตัวเราแลี่ะบรษิัที่ฯ 

ขึ้องเรา สัามารถีช่่วยเห็ลืี่อช่าติครั�งน่�ได้อย่างด่  เราม่ศักิยภาพพร้อม  

เครื�องจักิรแลี่ะแรงงานฝ่ีมือ วัตถีุดิบ เราสัามารถีผ่ลี่ิตได้สัวย 

แลี่ะรวดเร็ว เพื�อแจกิฟัร่แกิ่พ่�น้องช่าวไที่ยได้ที่ันเวลี่าที่่�ต้องกิาร  

ช่่วงนั�นตั�งเป้าผ่ลิี่ตเพื�อแจกิฟัร่ 300,000 ชิ่�น โดยไม่ม่เงื�อนไขึ้ว่า 

จะต้องซื�อสัินค้าขึ้องเรา แลี่ะเมื�อจบโครงกิาร เราผ่ลี่ิตแลี่ะแจกิ 

ไปรวม 800,000 ชิ่�น

  ทุี่กิคนในบริษัที่ฯ Happy ท่ี่�ม่ส่ัวนที่ำาความด่  ได้ใช้่โอกิาสัน่� 

ตอบแที่นล้ี่กิค้า แลี่ะผ้้่ม่อุปกิารคุณ์  ได้คืนกิำาไรส่้ัสัังคมอย่างได้ผ่ลี่   

เริ �มต้นเรากิระจายห็น้ากิากิฯไปให็้ย่ �ปั �ว ซาปั �ว เป็นผ่้ ้แจกิ  

ปัญห็าคือคนอย้่ใกิล้ี่ได้รับแจกิ คนอย้่ไกิลี่มาไม่ทัี่น ไม่ได้รับแจกิ 

ช่่วงห็ลี่ังจ้งขึ้อให็้ย่ �ปั �ว ซาปั �ว ไปแจกิตามชุ่มช่นช่นบที่ตาม 

ห็น่วยงานต่างๆ เช่่น โรงพยาบาลี่ สัถีาน่อนามัย โรงพักิ กิรมที่ห็าร  

โรงเร่ยน ฯลี่ฯ รวมที่ั�งสั่งตรงให็้แกิ่ห็น่วยงานต่างๆ ที่่�ม่ห็นังสัือ 

ขึ้อรับห็น้ากิากิฯ เข้ึ้ามา”

  “ก็็ข้อให้พิษโควิิด้ 19 ครั�งน่ี่�จบัลี่งโด้ยเร็วิ แลี่ะข้ออย่าให้ม่   

Second wave ตามมา ข้อให้เศรษฐก็ิจไทยฟื้้�นี่ตัวิโด้ยเร็วิ 

ทุก็คนี่จะได้้ม่ช่วิิตสงบัสุข้รุ ่งเรืองอย่างเคย ข้อให้พระสยาม 

เทวิาธิีราชป็ก็ป้็องคุ้มภัยให้คนี่ไทยทุก็คนี่”
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บัญชีจุฬาฯ ดี้เด่้น คร้ังท่ี 19
(พ.ศ.2562)

กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนดี้ฉันใด้ ชาวบัญชีจุฬาฯ ก็มีคนเก่ง คนดี้เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี 
ฉันนั้น ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นวันงานคืนสู่เหย้าประจำปี 
ของชาวบัญชี คณะกรรมการตัด้สินได้้ประกาศผลการสรรหานิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ 
ดี้เด่้นคร้ังท่ี 19 ซ่ึึ่งในปีน้ีมีจำนวน 6 ท่าน วารสารเภตราจึงขอประกาศเกียรติคุณ
เผยแพร่คุณงามความด้ี ความสามารถ ความสำเร็จในการทำงานที่น่าชื่นชม 
อย่างย่ิง ให้แก่สมาชิกผู้อ่านได้้รู้จักและร่วมยินดี้กับท้ัง 6 ท่าน ดั้งน้ี
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 ✦ กิารได้เข้ึ้ามาศ้กิษาท่ี่�คณ์ะพาณิ์ช่ย-
ศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่จุฬาฯ เป็นความฝั่น
สั้งสัุดขึ้องผ่มในเรื �องกิารศ้กิษา ซ้ �งใน 
ขึ้ณ์ะนั �นร้ ้สั ้กิว่าอย้ ่ห็่างไกิลี่เห็ลี่ือเกิิน 
ด ้วยเห็ตุผ่ลี่แลี่ะองค์ประกิอบที่่ � เป ็น 
อุปสัรรคห็ลี่ายอย่างในช่่วิต แต่ในที่่�สัุด 
กิ็สัามารถีที่ำาความฝ่ันนั�นให็้เป็นจริงได้ 
แลี่ะนับเป็นความสุัขึ้ท่ี่�เกิิดข้ึ้�นในครอบครัว
ตราบจนถ้ีงทุี่กิวันน่�       
 คณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่ 
จุฬาฯ ได้เติมเต็มความฝ่ัน ให็้อนาคต 
ให็้คุณ์ค่าช่่วิต ให็้เกิ่ยรติยศแลี่ะมอบ 
ความภาคภ้มิใจ ในความเป็นบัณ์ฑิตที่่� 
สัมบ้รณ์์แบบติดตัวนิสัิตทีุ่กิคนไปตลี่อด                            
ม่ความร้ ้สั ้กิอบอุ ่นใจตั �งแต่ว ันแรกิที่่ � 
กิ้าวเขึ้้ามาเป็นน้องให็ม่ ได้พบเพื�อนให็ม ่
ที่่�จริงใจม่ความปรารถีนาด่ให็้กิันอย่าง 
สัมำ�าเสัมอ ได้พบรุ่นพ่�ที่่�ม่ความเอื�ออาที่ร 
กิับน้องๆ คณ์าจารย์ที่่�อบรมสัั�งสัอนให็้ 
ความร้้อย่างเต็มความสัามารถี ด้วยความ
รักิความเมตตานิสัิตทีุ่กิคนอย่างยากิที่่�จะ
กิลี่่าวได้ตั �งแต่วันแรกิจนถี้งวันสัุดที่้าย 
ที่่�จบกิารศ้กิษา แลี่ะไปประกิอบอาช่่พ 
ตามโอกิาสัที่่ �ได้ร ับในขึ้ณ์ะนั �น เมื �อม ่

โอกิาสัได้กิลี่ับมาพบเจอที่่านอ่กิครั �ง                  
แววตาแห็่งความรักิความเมตตาจากิ 
อาจารย์ก็ิยังคงเห็มือนเดิมไม่เปล่ี่�ยนแปลี่ง 
ผ่มประที่ับใจในความเป็นบัญช่่จุฬาฯ 
แลี่ะพร้อมจะบอกิกิับทีุ่กิคนด้วยความ 
ภ้มิใจเป็นอย่างยิ�งว่า ผ่ลี่งานเพลี่งที่่�ผ่ม 
สัร้างสัรรค์แลี่ะได้ร ับความสัำาเร็จนั �น 
บรรจงสัร้างขึ้้�นด้วยความร้้สั้กิน้กิคิดแลี่ะ
มุมมองขึ้องนักิแต่งเพลี่งที่่�โช่คด่จากิแดน 
จามจุร่บัญช่่จุฬาฯ.  
 ✦ กิารที่ำางานขึ้องผ่มนอกิจากิกิาร 
เขึ้่ยนห็นังสัือ กิารเป็นกิรรมกิารบริห็าร 
สัมาคมนักิแต่งเพลี่งแห็่งประเที่ศไที่ย 
แลี่ะกิารสัอนขึ้ับร ้องเพลี่งแลี่้ว กิาร 
แต่งเพลี่งให็้กิับศิลี่ปินอิสัระแลี่ะองค์กิร 
ต่างๆ ที่ั�งขึ้องรัฐแลี่ะเอกิช่นกิ็ยังคงเป็น 
งานห็ลัี่กิวิธ่ิสัร้างความสัำาเร็จในกิารที่ำางาน
แต่งเพลี่งสั่วนห็น้�ง กิ็คือ ห็าโอกิาสัที่่�ด่ 
กิารคิดแลี่ะมุมมองท่ี่�แตกิต่าง ห็าช่่องว่าง
ห็รือสั่วนขึ้าดที่่ �คนอื �นยังมองไม่เห็็น 
สัร้างผ่ลี่งานให็้ตรงกิับความต้องกิาร 
ซื�อสััตย์ ขึ้ยัน ทีุ่่มเที่ พิถี่พิถีัน ใสั่ใจกิับ 
งานทีุ่กิช่ิ�นที่่�สัร้างขึ้้�น ให็้ความสัำาคัญขึ้อง 
งานอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกัินแลี่ะต้องตระห็นักิร้้
อย้ ่เสัมอว่า ผ่ลี่งานทีุ่กิช่ิ �นที่่ �สัร้างขึ้้ �น 
จะเป็นเครื�องบ่งบอกิถี้งคุณ์ค่า คุณ์ภาพ 
คุณ์ธิรรม แลี่ะตัวตนขึ้องผ่้ ้สัร้างสัรรค์ 
ตลี่อดไป
 ✦ ผ่ลี่กิระที่บจากิโควิที่-19 ในฐานะ 
ที่่�เป็นนักิแต่งเพลี่งกิ็ม่กิระที่บบ้างในช่่วง 
กิารระบาดรุนแรงเช่่นในเรื �องขึ้องกิาร 
สัอนร้องเพลี่ง แลี่ะในขัึ้�นตอนขึ้องกิารบัน
ที่้กิเสั่ยงเพลี่ง เพราะกิารที่ำางานในห็้อง 
บันที่้กิเสั่ยงนั �น จะม่ที่ั �งนักิแต่งเพลี่ง 
นักิร้อง นักิดนตร่ แลี่ะผ่้้ที่ำาห็น้าที่่�บันที่้กิ 
เสั่ยงที่ำางานอย้ ่ร ่วมกิัน อย่างใกิลี่้ช่ิด 
กิารแกิ้ไขึ้กิ็คือกิารปรับเปลี่่�ยนขึ้ั�นตอน 
บางขึ้ั�นตอนเช่่นกิารสั่งดนตร่ที่างอ่เมลี่์ 
แลี่ะมิกิซ์เพลี่งที่่�บ้านเป็นต้น สั่วนกิาร 
แต่งเพลี่งกิ็ยังคงม่องค์กิรต่างๆ มาให็้ 
สัร้างผ่ลี่งานให้็ อย่างสัมำ�าเสัมอ 

คุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรต์ิขจร
กิรัรัมกิารับริัหารัสมาคมนั้กิแต่งเพี่ลงแห่งปรัะเทศิไทย์	บัญชีบัณิฑิิต	รุ่ัน้	33

 ปัจจุบันเป็นคร้เพลี่ง แลี่ะกิรรมกิาร 
บริห็ารสัมาคมนักิแต่งเพลี่งแห่็งประเที่ศไที่ย 
ซ้�งระห็ว่างท่ี่�ที่ำางานกัิบธินาคารไที่ยพาณิ์ช่ย์ 
ได้สัร้างผ่ลี่งานเพลี่งอย่างต่อเนื�อง แลี่ะ 
ได้รับพระราช่ที่านรางวัลี่แผ่่นเส่ัยงที่องคำา
พระราช่ที่าน ประจำาปี พ.ศ. 2522 ห็ลัี่งจากิ
ได้ที่ำางานที่่�ธินาคารไที่ยพาณ์ิช่ย์ 9 ปี 
ได้ออกิมาเป็นนกัิแต่งเพลี่ง โดยม่ผ่ลี่งาน 
เพลี่งที่ ่ � ได ้ร ับรางว ัลี่มากิมายอ ่กิที่ ั � ง 
ยังได้ประพันธิ์เพลี่งให็้แกิ่จุฬาลี่งกิรณ์์ 
มห็าวิที่ยาลัี่ย แลี่ะคณ์ะพาณิ์ช่ยศาสัตร์แลี่ะ 
กิารบัญช่่ คุณ์ชั่ยรัตน์ ได้รับกิารประกิาศ 
เก่ิยรติคุณ์จากิกิระที่รวงวัฒนธิรรมร่วมกัิบ 
สัภาศิลี่ปินสั่งเสัร ิมพระพุที่ธิศาสันา 
แห่็งประเที่ศไที่ยให้็เป็นศิลี่ปินนักิประพันธ์ิ 
เพลี่งสั่งเสัร ิมคติธิรรม ปรัช่ญาช่่ว ิต 
ในปี 2562 แลี่ะยังได้ประพันธิ์เพลี่ง 
“สัดุด่พระแม่ไที่ย” เพลี่ง “พระราช่ิน่ 
ในดวงใจ” เพื�อใช่้ในกิารเที่ิดพระเกิ่ยรติ 
ในโอกิาสัสั ำาค ัญต ่างๆ ขึ้องร ัฐบาลี่ 
แลี่ะเพลี่ง “พลี่ังอาเซ่ยน” สัำาห็รับกิาร 
จัดประชุ่มสัุดยอดอาเซ่ยนที่่�ประเที่ศไที่ย 
เป็นประธิานอาเซ่ยน (ขึ้องไที่ย) ในปี 
2562
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	 ปัจจุบัน้ดีำารังตำาแหน้่ง	 ผู้วั่ากิารั	

กิารัเคหะแห่งชาติ	 ซึ่ึ�งมีพี่ัน้ธีกิิจใน้กิารั 

พี่ัฒน้าที �อย์ู ่อาศิัย์สำาหรัับปรัะชาชน้ 

ให้มีคุณิภาพี่ชีวัิตที �ดีี	 พี่ัฒน้าชุมชน้ 

ให้เข้มแข็งสามารัถพี่ึ �งพี่าตน้เองไดี้ 

พี่ัฒน้าเมืองให้มีสภาพี่แวัดีล้อมที �ดีี 

เพืี่�อเป็น้กิารัร่ัวัมสร้ัางสังคมให้มีคุณิภาพี่	 

 ดร.ธิัช่พลี่ ได้รับรางวัลี่มากิมาย 

อาที่ิ รางวัลี่เกิ่ยรติคุณ์ บุคคลี่ต้นแบบ 

ตัวอย่างแห็่งปี 2562 สัาขึ้าผ่้้นำาองค์กิร 

ด ่ เด ่น จากิโครงกิารเช่ ิดช่ ้ เกิ ่ยรต  ิ

“ร ้อยดวงใจถีวายพ ่อขึ้องแผ่ ่นด ิน 

ตามรอยพระยุคลี่บาที่” รางวัลี่ผ้้่นำาองค์กิร 

ด่เด่น CEO Leader Award 2018 

รางวัลี่เกิ่ยรติยศ เจตนาด่ 2018 สัาขึ้า 

ด้ร.ธัชพล กาญจนกูล
ผู้ว่ัากิารักิารัเคหะแห่งชาติ	บัญชีบัณิฑิิต	รุ่ัน้	39

ผ่ ้ ้บร ิห็ารร ัฐว ิสัาห็กิ ิจด ่ เด ่ นแห็ ่ งป ี 

รางวัลี่ธิรรมาภิบาลี่ “สัิงห็์ที่อง” สัาขึ้า 

ผ่้ ้บริห็ารแลี่ะนักิพัฒนาองค์กิรด่เด่น 

แห่็งปี 2562 แลี่ะรางวัลี่ความด่ตอบแที่น 

คุณ์แผ่่นดิน Best Practice Award 2019 

สัาขึ้าบริห็ารแลี่ะพัฒนาองค์กิรจากิ 

ม้ลี่นิธิิเพื�อสัังคมไที่ย

ควัามปรัะทับใจที�มีต่อคณิะพี่าณิิชย์-

ศิาสตรั ์และกิารับัญชีจ ุฬาลงกิรัณิ์ 

มหาวิัทย์าลัย์

 แม้เวลี่าจะผ่่านมากิว่า 40 ปีแลี่้ว 

แต่รอยยิ �มความม่น ำ �าใจจากิเพื �อนๆ 

ความอบอุ่นจากิรุ่นพ่� แลี่ะกิารด้แลี่เอาใจใส่ั

จากิคณ์ะคร้อาจารย์ยังคงเป็นความที่รงจำา

ที่่�ประที่ับใจทีุ่กิๆ ครั�งที่่�น้กิถี้งภาพสัมัย 

ตอนเร่ยนท่ี่�คณ์ะฯ แต่สิั�งท่ี่�เห็นือแลี่ะม่ค่า 

มากิกิว่าความประที่ับใจ กิ็คงเป็นความ 

ภาคภ้มิใจที่่�ครั�งห็น้�งได้เคยซ้มซับความร้้

ความสัามารถีจากิสัถีาบันที่่�เป็นเสัาห็ลี่ักิ

ขึ้องประเที่ศ ผ่มคิดว่ากิารได้รับแกิ่น 

ความร้้ที่างบัญช่่ที่่�ถี้กิวางแบบแผ่นตั�งแต ่

เริ�มต้น กิารเร่ยนกิารสัอนอย่างถ้ีกิต้องนั�น 

เป็นสั่วนสัำาคัญมากิที่่�ม่ผ่ลี่ในกิารต่อยอด

ที่างความคิดในกิารบริห็ารงานขึ้องจริง 

แลี่ะน่�เป็นอ่กิห็น้�งความประที่ับใจที่่�ผ่ม 

อยากิกิลี่่าวคำาขึ้อบคุณ์สัำาห็ร ับทีุ่กิๆ 

อย่าง ท่ี่�เริ�มต้นจากิคณ์ะฯ ขึ้องเราท่ี่�ช่่วย 

ห็ลี่่อห็ลี่อมที่ำาให็้ผ่มประสับความสัำาเร็จ 

มาได้จนทุี่กิวันน่�
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ท่าน้ใช้กิลย์ุทธี์หรัือหลักิบรัิหารัอย์่างไรั

จึงทำาให้องค์กิรัปรัะสบควัามสำาเรั็จ 

เป็น้อย์่างดีีย์ิ�ง

 ผ่มใช้่ห็ลัี่กิ “ความสัมดุลี่” ผ่สัมผ่สัาน 

ระห็ว่างห็ลี่ักิกิารแลี่ะห็ลี่ักิธิรรมาภิบาลี่ 

เป็นตัวประคับประคองแลี่ะผ่ลี่ักิดัน 

ให็ ้ที่ ุกิๆ องค์กิรที่่ �ผ่มเคยบริห็ารมา 

ประสับความสัำาเร็จได้ทีุ่กิครั�ง ผ่มเช่ื�อว่า 

ในทีุ่กิๆ องค์กิรนั �นม่คนเกิ่งอย้ ่แลี่้ว 

ไม่ว่าจะเร่ยนมาจากิไห็น จบมาจากิไห็น 

ทีุ่กิคนลี่้วนแลี่้วแต่ม่กิรอบความร้ ้ที่าง 

วิช่ากิารในระดับใกิลี่้เค่ยงกิัน แต่สัิ�งที่่� 

ต ่างออกิไปที่่ � เป ็นต ัวต ัดสั ินช่ ่ �ว ัดว ่า 

องค์กิรนั �นได้จะกิ้าวไปได้ไกิลี่แค่ไห็น 

คือ ความสัามารถีในกิารบริห็ารจัดกิาร 

ปัญห็าแลี่ะกิารเปล่ี่�ยนวิกิฤตให้็เป็นโอกิาสั 

แน่นอนว่า “ห็ัวใจขึ้ององค์กิร” ไม่ใช่่ 

เห็ล็ี่กิเส้ันเสัาอิฐตัวอาคาร แต่เป็นบุคลี่ากิร 

ขึ้ององค์กิรนั�นๆ ถ้ีงแม้ว่ากิารบริห็ารงาน 

ในองค์กิรขึ้นาดให็ญ่ห็ลี่ายๆ ครั �งจะ 

ห็ลี่่กิเลี่่ �ยงเรื �องกิารเมืองไม่พ้น ไม่ว่า 

จะเป็นเรื �องความร้้สั้กิสั่วนตัวระห็ว่าง 

พนักิงานกิันเอง ห็รือความร้้สั้กิน้กิคิด 

ขึ้องพนักิงานท่ี่�ม่ต่อผ้้่บริห็าร ล้ี่วนแล้ี่วแต่

ม ่ผ่ลี่ต่อภาพลี่ักิษณ์์แลี่ะผ่ลี่งานขึ้อง 

องค์กิรที่ั�งที่างตรงแลี่ะที่างอ้อม แต่สัิ�งที่่� 

ผ่้ ้บริห็ารอย่างเราต้องที่ำาให็้ได้นั �นคือ 

เราต้องเขึ้้าให็้ถี้งความร้้สั้กิขึ้องพนักิงาน 

เข้ึ้าใจมุมมองความคิดขึ้องเขึ้า แลี่ะที่ำาให้็

เขึ้าเขึ้้าใจสัิ �งที่่ �เราพยายามเน้นนำาเพื �อ 

ขึ้ับเคลี่ื�อนองค์กิรไปขึ้้างห็น้าให็้ได้ กิาร 

ตัดสิันแก้ิปัญห็าให้็แก่ิพนักิงานโดยเฉิพาะ

ปัญห็าที่่ �เกิ ่ �ยวพันกิับคนจำานวนมากิ 

เราจำาเป็นต้องย้ดมั�นอย้่บนห็ลี่ักิกิารที่่� 

ถ้ีกิต้องก่ิอนเป็นอันดับแรกิ แต่ต้องไม่ลืี่มว่า

กิารเป็นผ่้้บริห็ารที่่�ด่นั�น จะต้องใช่้ห็ลี่ักิ 

ธิรรมาภิบาลี่ด้วยเช่่นกัิน ดังนั�น “สัมดุลี่” 

ระห็ว่างห็ลี่ักิกิารแลี่ะห็ลี่ักิธิรรมาภิบาลี่ 

จ้งเป็นศิลี่ปะที่่�ที่้าที่ายที่่�จะพิสั้จน์ฝ่ีมือ 

ความสัามารถีขึ้องผ้้่บริห็ารองค์กิรเห็ล่ี่านั�น

ว่าจะที่ำาให็้ออกิมาได้ด่เพ่ยงใด

สืบเนื้�องจากิโรัครัะบาดีโควิัดี	 -	 19	 ส่ง 

ผลกิรัะทบต่อทุกิธีุรักิิจ	 จึงขอทรัาบ 

ผลกิรัะทบแน้วัทางแกิ้ไขและบรัิหารั 

ให้อยู่์รัอดีต่อไป

 เป็นที่่ �ที่ราบกิันด่ว่าสัถีานกิารณ์ ์

โรคระบาดโควิด – 19 นั�นเป็นเห็ตุกิารณ์์ 

ให็ม่ที่่ �ธิุรกิิจยุคสัมัยให็ม่ไม่เคยประสับ 

มาก่ิอน เพราะถ้ีาเปร่ยบเท่ี่ยบผ่ลี่กิระที่บ

ที่่�ม่ลี่ักิษณ์ะใกิลี่้เค่ยงกิันกิ็คงเป็นช่่วง 

Great Depression ในช่่วงปี 1920 ห็รือ 

เมื�อประมาณ์ 100 ปีท่ี่�แล้ี่ว ทัี่�วโลี่กิได้รับ 

ผ่ลี่กิระที่บจากิสัถีานกิารณ์์น่�พร้อมกิัน 

แต ่ใครจะกิระที่บมากิห็ร ือน ้อยน ั �น 

ขึ้้�นอย้่กิับลี่ักิษณ์ะขึ้องแต่ลี่ะธิุรกิิจนั�นๆ 

เช่่น ธิุรกิิจที่่ �เกิ่ �ยวกิับกิารบินแลี่ะกิาร 

ที่่องเที่่�ยวกิ็จะได้รับผ่ลี่กิระที่บมากิกิว่า 

ห็ลี่ายองค์กิร เริ �มม่ว ิธิ ่ Disruption 

ขึ้องตัวเอง ไม่ว ่าจะเป็นกิารประชุ่ม 

ห็รือกิารขึ้ายผ่่าน Online ไปจนถี้ง 

กิารเปลี่่ �ยนสัาขึ้าธิุรกิิจ ดังนั �นวิธิ่กิาร 

ในกิารบริห็ารองค์กิรเพื�อความอย้่รอด 

คือ กิารลี่ดต้นทีุ่น กิารห็ารายได้จากิ 

ตลี่าดให็ม่ท่ี่�ไม่ได้รับผ่ลี่กิระที่บ รวมไปถ้ีง 

กิารเปลี่่ �ยนแนวธิุรกิ ิจให็้ครอบคลีุ่ม 

ห็ลี่ายตลี่าดมากิขึ้้�น   
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	 ปัจจุบัน้ดีำารังตำาแหน้่ง	 ปรัะธีาน้ 

เจ้าหน้้าที �บรัิหารับรัิษัทไทย์สมาย์ล ์

แอรั์เวัย์์	 จำากิัดี	 ซึ่ึ�งเป็น้บรัิษัทที�บรัิษัท 

กิารับิน้ไทย์	 จำากิัดี	 (มหาชน้)	 ถือหุ้น้ 

ท้ังหมดี	

 ห็ลี่ังจากิที่่ �ที่ำางานกิับกิารบินไที่ย 

แลี่ะไที่ยสัมายล์ี่แอร์เวย์ มาเป็นเวลี่านาน 

ได้รับกิารคัดเลี่ือกิจากิคณ์ะกิรรมกิาร 

สัรรห็าให็ ้ด ำ ารงต ำ าแห็น ่ งประธิาน 

เจ้าห็น้าที่่�บริห็ารในปี 2562 คุณ์ช่าริตา 

ได้ริเริ�มนำาเที่คโนโลี่ย่ Digital Transfor 

mation มาพัฒนาระบบกิารให็้บริกิาร 

อันนำาพาองค์กิรให็้ประสับความสัำาเร็จ 

เป็นท่ี่�ยอมรับ แลี่ะได้รับรางวัลี่จากิ Trip 

Advisor Travelers’ Choice Award 

2019 ติดต่อกิันเป็นปีที่่� 3 คือ รางวัลี่ 

สัายกิารบินยอดเย่ �ยมอันดับ 1 ขึ้อง 

ประเที่ศไที่ย แลี่ะรางวัลี่สัายกิารบิน 

ยอดเย่�ยมในภ้มิภาคเอเซ่ย อ่กิที่ั�งได้รับ 

รางวัลี่ Best Social Media Awards 

จากิเวที่่ Thailand Social Awards 

2019 แลี่ะ ค ุณ์ช่าร ิตาย ังเป ็นสัตร ่ 

คนแรกิที่่ �กิ ้าวสั ้ ่ผ่ ้ ้น ำาระดับสั ้งสั ุดใน 

อุตสัาห็กิรรมสัายกิารบิน

ควัามปรัะทับใจที�มีต่อคณิะพี่าณิิชย์-

ศิาสตรั ์และกิารับัญชีจ ุฬาลงกิรัณิ์ 

มหาวิัทย์าลัย์

 ดิฉิ ันร้ ้สั ้กิภ้ม ิใจแลี่ะเป็นเกิ่ยรติ 

อย่างยิ�งที่่�ได้เป็นศิษย์เกิ่าพาณ์ิช่ยศาตร์ 

แลี่ะกิารบัญช่่ แลี่ะต้องขึ้อขึ้อบพระคุณ์ 

คณ์าจารย์ทีุ่กิที่่านที่่ �ได้บ่มเพาะแลี่ะ 

ประสิัที่ธิิประสัาที่วิช่าให้็ดิฉัินได้นำาความร้้

ที่่�ได้รับนั�น มาปรับใช่้ตั�งแต่กิารเริ�มต้น 

ในช่่วิตที่ำางานจนประสับความสัำาเร็จ 

ในวันน่� ที่ั�งในแง่มุมขึ้องกิารบริห็ารงาน 

แลี่ะบุคลี่ากิร รวมถี้งกิารสันับสันุน 

คุณชาริตา ลีลายุทธ
ปรัะธีาน้เจ้าหน้้าที�บริัหารั	บริัษัท	ไทย์สมาย์ส์แอร์ัเวัย์์	จำากัิดี	บัญชีบัณิฑิิต	รุ่ัน้	39
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ในกิารพัฒนาสัังคมแลี่ะสัิ �งแวดลี่้อม 

ช่่วิตในรั �วคณ์ะบัญช่่ จุฬาฯ นอกิจากิ 

ความร้้ท่ี่�ได้รับจากิอาจารย์ในวิช่าต่างๆ แล้ี่

วนิสัิตยังได้รับกิารห็ลี่่อห็ลี่อมให็้ร้้จักิกิาร 

ม่มนุษยสััมพันธิ์ ม่เพื �อน ม่ความรักิ 

ความสัามัคค่ ความผ่้กิพันฉิันที่์พ่�น้อง 

แลี่ะร้้จักิกิารให็้เกิ่ยรติกิันแลี่ะกิัน ผ่่าน 

กิิจกิรรมต่างๆ ขึ้องคณ์ะฯ กิลี่่าวได้ว่า 

คณ์ะบัญช่่ฯ เป็นแห็ลี่่งผ่ลี่ิตนิสัิตที่่ �ม่ 

คุณ์ภาพทัี่�งในด้านความร้้ ความสัามารถี 

แลี่ะความม่จริยธิรรม นอกิจากิน่� ดิฉิัน 

ยังภ้มิใจแลี่ะชื่�นช่มท่ี่�คณ์ะฯ ขึ้องเราม่กิาร 

พัฒนาห็ลัี่กิส้ัตร ระบบกิารเร่ยนกิารสัอน 

ท่ี่�ทัี่นสัมัย ก้ิาวทัี่นแลี่ะรองรับกิารเปล่ี่�ยน

แปลี่งต่างๆ ได้อย่างเขึ้้มแขึ้็งแลี่ะมุ่งมั�น 

อย่้ตลี่อดเวลี่าเห็็นได้จากิกิารได้รับรางวัลี่

ต่างๆ ที่่�ผ่่านมา เช่่น รางวัลี่ช่นะเลี่ิศ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 แลี่ะช่มเช่ย 

จากิกิารแขึ้่งขึ้ันแผ่นกิารตลี่าด รางวัลี่ 

ช่นะเลิี่ศกิารแข่ึ้งขัึ้น Business Triathlon 

2020 โดยศศินที่ร์ ภายใต้โจที่ย์ธิุรกิิจ 

จริงจากิ Tesco Lotus แลี่ะกิารท่ี่�ห็ลัี่กิส้ัตร 

BBA (นานาช่าติ ได้รับกิารรับรองมาตรฐาน 

ระดับโลี่กิ ACCA เป็นสัถีาบันแรกิขึ้อง 

ประเที่ศไที่ย เป็นต้น

ท่าน้ใช้กิลย์ุทธี์หรัือหลักิบรัิหารัอย์่างไรั		

จึงทำาให้องค์กิรัปรัะสบควัามสำาเรั็จ 

เป็น้อย่์างยิ์�ง

 ดิฉิันให็้ความสัำาคัญในเรื �องขึ้อง 

“บุคลี่ากิร” มาเป็นอันดับแรกิ ดิฉัินเชื่�อว่า 

องค์กิรจะขึ้ับเคลี่ื�อนเดินห็น้าต่อไปได้ 

ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกิันขึ้อง 

พนักิงานทีุ่กิคน ดิฉิันจ้งให็้ความสัำาคัญ 

ในกิารพัฒนาศักิยภาพแลี่ะกิารเร่ยนร้้ 

รวมถี้งสัร้างกิารม่สั่วนร่วมให็้พนักิงาน 

ทีุ่กิคนร้้สั้กิผ่้กิพันแลี่ะเป็นสั่วนห็น้�งขึ้อง 

องค์กิร โดยได้สัร้างวัฒนธิรรมองค์กิร 

ด้านวินัย (Discipline Culture) ขึ้้�นมา 

นำามาใช่้ปรับปรุงกิระตุ้นกิารที่ำางานให็้ 

เกิิดประสัิที่ธิ ิภาพ แลี่ะประสัิที่ธิ ิผ่ลี่ 

สั้งสัุดมุ ่งสั้ ่ความสัำาเร็จตามเป้าห็มาย 

ท่ี่�ตั�งไว้ร่วมกัิน โดยเฉิพาะในสัถีานกิารณ์์ 

ปัจจุบัน ที่่ �ทีุ่กิองค์กิรกิำาลี่ังเผ่ช่ิญกิับ 

ความยากิลี่ำาบากิ วัฒนธิรรมองค์กิรน่�จะ

ช่่วยผ่ลี่ักิดันให็้องค์กิรฟัันฝ่่าวิกิฤตกิารณ์์

ครั�งน่�ไปได้ นอกิจากิน่� ดิฉิันเช่ื�อว่าผ่้้นำา 

จะต้องม่ความมุ ่งมั �น ให็้ความจริงใจ 

ให้็ความรักิ ความเข้ึ้าใจ แลี่ะปรารถีนาด่ 

ต่อลี่้กิน้อง เปิดใจกิว้าง รับฟััง ต้องเป็น 

ห็ลี่ักิแลี่ะเป็นตัวอย่างที่่ �ด่ อ่กิที่ั �งต้อง 

ต ิดตามสัถีานกิารณ์์แลี่ะรองร ับกิาร 

เปล่ี่�ยนแปลี่งให้็ทัี่นเวลี่า

สืบเน้ื �องจากิโรัครัะบาดี	 โควัิดี-19		

ส่งผลกิรัะทบต่อธีุรักิิจ	 จึงขอทรัาบ 

ผลกิรัะทบแน้วัทางแกิ้ไขและบรัิหารั 

ให้อยู่์รัอดีต่อไป	

 เป็นที่่ �ที่ราบกิันด่อย้ ่แลี่้วว่ากิาร 

ระบาดขึ้องไวรัสัโควิด-19 ที่ำาให็้ธิุรกิิจ 

กิารท่ี่องเท่ี่�ยวต้องช่ะงักิงัน ส่ังผ่ลี่กิระที่บ

ต่อธุิรกิิจสัายกิารบินโดยตรง ท่ี่มผ้้่บริห็าร

ได้ระดมความคิดแลี่ะวางแผ่นรับมือถี้ง 

ผ่ลี่กิระที่บที่่�อาจจะเกิิดขึ้้ �น โดยม่กิาร 

ประเมินสัถีานกิารณ์์ตั�งแต่ในช่่วงแรกิที่่� 

เริ�มม่กิารระบาด  แม้ว่าจะม่กิารวางแผ่น

เพื �อเตร่ยมรับมืออย่างด่ แต่กิ็มิอาจ 

ห็ลี่่กิเลี่ ่ �ยงถี้งผ่ลี่กิระที่บที่่ � เกิ ิดขึ้้ �นได ้

ห็ลี่ังจากิที่่�ต้องปิดเสั้นที่างบินที่ั�งภายใน 

แลี่ะต่างประเที่ศ ที่ั�งห็มดเป็นเวลี่าเกิือบ 

2 เดือน สั่งผ่ลี่ต่อความมั�นคงที่างด้าน 

จิตใจขึ้องพนักิงาน ในฐานะผ่้ ้บริห็าร 

ดิฉิันตระห็นักิอย้่เสัมอว่า บุคลี่ากิรคือ 

ฟัันเฟ้ัองท่ี่�สัำาคัญในกิารขัึ้บเคลืี่�อนองค์กิร  

ดังนั �น เพื �อให็้องค์กิรยังดำาเนินธิุรกิิจ 

ต่อไปได้ จ้งนำาห็ลี่ักิกิารสัื�อสัารด้วยใจ 3 

ขึ้้อมาใช่้ ได้แกิ่ ที่ันเวลี่า ตอบทีุ่กิเรื�องที่่� 

ทุี่กิคนข้ึ้องใจ แลี่ะร่วมแก้ิปัญห็าไปด้วยกัิน 

สัร้างความเช่ื�อมั�นให็้กิับพนักิงานว่าเรา 

จะร่วมแกิ้ปัญห็าไปด้วยกิัน วิกิฤตครั�งน่� 

กิารสัื�อสัารเป็นห็ัวใจสัำาคัญสัำาห็รับกิาร 

ด้งความร่วมมือร่วมใจ แลี่ะพลี่ังขึ้อง 

พนักิงานกิลี่ับมา โดยฝ่่ายบรหิ็ารจะต้อง 

เป็นต้นแบบที่่�ด่ให็้พนักิงานกิ้าวเดินตาม 

ดิฉิันร้้สั้กิว่า โช่คด่มากิที่่�ได้ถี้กิบ่มเพาะ 

แลี่ะประสัิที่ธิิประสัาที่วิช่า รวมที่ั�งได้รับ 

กิารฝ่ ึกิฝ่นจากิคณ์าจารย ์ขึ้องคณ์ะ 

พาณิ์ช่ยศาตร์ แลี่ะกิารบัญช่่ จุฬาลี่งกิรณ์์ 

มห็าวิที่ยาลัี่ยทุี่กิท่ี่าน ฝึ่กิให้็ร้้จักิม่มุมมอง 

กิารใช้่ทัี่กิษะความคิดรวบยอด วิเคราะห์็ 

แลี่้วนำามาผ่สัมผ่สัานต่อยอด นำามา 

แกิ้ปัญห็าแลี่ะประคับประคององค์กิร 

เพื�อให็้กิ้าวผ่่านความยากิลี่ำาบากิน่�ไปได้ 

แลี่ะสัามารถีที่ำาประโยช่น์เพื �อสัังคม 

ต่อไปในอนาคต
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	 ปัจจุบัน้ดีำารังตำาแหน้่ง	 ปรัะธีาน้ 

คณิะกิรัรัมกิารับรัิษัท	 และปรัะธีาน้ 

เจ้าหน้้าที �บรัิหารัรั่วัม	 บรัิษัทโน้เบิล																

ดีีเวัลลอปเมน้ท์	 จำากิัดี	 (มหาชน้)	 ซึ่ึ�ง 

เป็น้บริัษัทจดีทะเบีย์น้ใน้ตลาดีหลักิทรััพี่ย์์ 

แห่งปรัะเทศิไทย์	โดีย์ได้ีดีำาเนิ้น้โครังกิารั

พี่ัฒน้าอสังหารัิมทรััพี่ย์์ปรัะเภทที�อย์ู ่

อาศัิย์มาแล้วัทั้งสิ้น้	 48	 โครังกิารั	 เป็น้ 

มูลค่าโครังกิารัรัวัมกิว่ัา	90,000	ล้าน้บาท	

ซึ่ึ�งน้ับเป็น้หน้ึ�งใน้ผู้น้ำาใน้วังกิารัอสังหา

ริัมทรััพี่ย์์	

คุณธงชัย บุษราพันธ์  
ปรัะธีาน้กิรัรัมกิารั	บริัษัทโน้เบิล	ดีีเวัลลอปเมน้ท์	จำากัิดี	(มหาชน้)	บริัหารัธุีรักิิจบัณิฑิิต	รุ่ัน้	48

 นอกิจากินั�นแลี่้ว คุณ์ธิงช่ัยยังได้นำา

ความร้้แลี่ะประสับกิารณ์์ในกิารที่ำาธิุรกิิจ 

มาช่่วยเห็ลี่ือแกิ่คณ์ะฯ โดยเป็นอาจารย์ 

พิเศษสัอนห็ลี่ักิสั้ตรวิช่ากิารเงินอสัังห็า 

ริมที่รัพย์ ภาควิช่ากิารธินาคารแลี่ะ 

กิารเงินมาอย่างต่อเนื�องเป็นเวลี่า 17 ปี 

อ่กิทัี่�งยังได้เข้ึ้าร่วมเป็น mentor ในโครงกิาร 

Chulalongkorn Alumni Mentorship 

Program ห็รือ โครงกิาร ChAMP แลี่ะ 

เป ็นประธิานกิรรมกิารด ำาเน ินกิาร 

โครงกิารน่�ในปี 2561 จนถ้ีงปัจจุบัน

ควัามปรัะทับใจที�มีต่อคณิะพี่าณิิชย์-

ศิาสตรั ์และกิารับัญชีจ ุฬาลงกิรัณิ์ 

มหาวิัทย์าลัย์

 ทีุ่กิๆ ความสัำาเร็จในช่่วิตผ่มได้ม่ 

จุดเริ�มต้นจากิคณ์ะบัญช่่ จุฬาฯ ไม่ว่าจะ 

เป็นความเอาใจใสั ่ เป ็นห็่วงเป็นใย 

จากิคณ์าจารย์ในคณ์ะฯ ท่ี่�ได้สัร้างให้็เกิิด 

วิช่าความร้ ้ที่างวิช่ากิาร ห็รือจะเป็น 

ประสับกิารณ์์จากิกิารที่ำากิิจกิรรมต่างๆ 

ในคณ์ะฯซ้�งได้ให็้โอกิาสัผ่มในกิารที่่�จะ 

เริ�มต้นที่ำางานในสัายงานอาช่่พที่่�ผ่มรักิ 
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ผ่มยังจำาได้เมื �อตอนเป็นนิสัิตช่ั �นปีที่่ �สั่ � 

ผ่มแลี่ะกิลีุ่ ่มเพื �อนๆ ได้ม่โอกิาสัสัร้าง 

Software ที่่ �เกิ ่ �ยวกิับกิารวิเคราะห็์ 

ความเป็นไปได้ในโครงกิารอสัังห็าริมที่รัพย์ 

โครงกิารดังกิลี่่าว ได้ร ับกิารยอมรับ 

แลี่ะประสับความสัำาเร็จอย่างส้ัง จนที่ำาให้็ 

ผ่มแลี่ะเพื�อนๆ ได้โอกิาสัเริ�มต้นเปิดประต้ 

เขึ้้ามาในวงกิารอสัังห็าริมที่รัพย์ แลี่ะ 

ก่ิอตั�งบริษัที่ โนเบิลี่ ด่เวลี่ลี่อปเมนท์ี่ จำากัิด 

(มห็าช่น) จนได้ดำาเนินกิารต่อเนื�องมา 

จนถี้งปัจจุบัน นอกิเห็นือจากิวิช่าความร้้ 

แลี่ะประสับกิารณ์์จากิกิารที่ำากิิจกิรรม 

ต่างๆ ที่่�ได้กิลี่่าวขึ้้างต้นแลี่้ว ผ่มยังได ้

ม่โอกิาสัร้ ้จักิกิับเพื �อนๆ รวมถี้งรุ ่นพ่ � 

แลี่ะรุ่นน้องที่่�เป็นมิตรแที่้ แลี่ะม่ความ 

ปรารถีนาด่ต่อกัินมาโดยตลี่อด ผ่มเชื่�อว่า 

ทีุ่กิๆ คนที่่�เป็นนิสัิตเกิ่าคณ์ะบัญช่่จุฬาฯ 

กิ็คงได้รับมิตรภาพอย่างเด่ยวกิันกิับ 

ท่ี่�ผ่มได้รับเช่่นกัิน ผ่มห็วังเป็นอย่างยิ�งว่า 

ความสััมพันธิ์ระห็ว่างเพื �อนแลี่ะรุ ่นพ่ � 

รุ่นน้องขึ้องเราจะดำารงอย้่ไปตลี่อด

กิลย์ุทธี์และหลักิบรัิหารั     

 ผ่มเช่ื �อในกิลี่ยุที่ธิ์กิารสัร้างความ 

แตกิต่างให็้กิับสัินค้าแลี่ะบริกิารที่่�บริษัที่

ได้ด ำาเนินกิารอย้ ่  ซ ้ �งความแตกิต่าง 

ดังกิลี่่าวจะเป็นสั่วนสัำาคัญในกิารสัร้าง 

ความสัำาเร็จให็้กิับแบรนด์ขึ้องสัินค้า 

โดยกิารตอบสันองความต้องกิารขึ้อง 

ลี่ ้กิค ้าที่ ั �งในระยะสัั �นแลี่ะระยะยาว 

นอกิจากิน่� ยังมุ่งเน้นให้็องค์กิรม่กิารปรับ

ตัวได้รวดเร็วต่อโอกิาสั แลี่ะอุปสัรรค 

ต่างๆ ท่ี่�จะเกิิดข้ึ้�น รวมไปถ้ีงม่โครงสัร้าง

ที่างกิารเงินที่่�ม่ความมั�นคง ที่่�สัามารถี 

จะรับมือกิับปัญห็าในระยะสัั�นได้สัำาห็รับ 

ห็ลัี่กิกิารบริห็ารงาน ผ่มเชื่�อในกิารที่ำางาน 

เป็นท่ี่มโดยม่กิารกิำาห็นดจุดประสังค์ แลี่ะ 

เป้าห็มายต่างๆ ร่วมกัิน สัร้างบรรยากิาศ 

ภายในองค์กิร ให้็เอื�อต่อกิารเร่ยนร้้กิารแช่ร์ 

ประสับกิารณ์์ต่างๆ แลี่ะม่ความสันุกิ 

ในกิารที่ำางาน ผ่มคิดว่า พนักิงานทุี่กิคน 

ควรท่ี่�จะม่ส่ัวนท่ี่�จะช่่วยสัร้างความสัำาเร็จ

กิับองค์กิร ในขึ้ณ์ะเด่ยวกิันองค์กิรเอง 

กิ็ม่พันธิกิิจในกิารสัร้างผ่ลี่ตอบแที่นที่่� 

ตอบสันองต่อกิารทีุ่ ่มเที่ที่ำางานอย่าง 

เห็มาะสัมเพื�อให้็พนักิงานได้รับกิารยอมรับ

จากิสัังคมทัี่�งในแลี่ะนอกิองค์กิร

ผลกิรัะทบจากิ	COVID-19

 ผ่มเชื่�อว่า ผ่ลี่กิระที่บจากิ COVID-19 

น่าจะม่ความเสั่ยห็ายในระยะสัั �นถี้ง 

ปานกิลี่างไม่เกิิน ระยะเวลี่าสัองปี แต่ใน 

ระยะยาวความก้ิาวห็น้าที่างวิที่ยาศาสัตร์

แลี่ะเที่คโนโลี่ย่น่าจะเอื�ออำานวยให้็ม่วัคซ่น

ท่ี่�สัามารถีใช้่ได้ภายในคร้�งปี 2021 ดังนั�น 

จากิมาตรกิารที่างกิารเงินขึ้องธินาคาร 

ช่าติที่ั�วโลี่กิในปัจจุบัน น่าจะที่ำาให็้เกิิด 

กิารเพิ �มขึ้้ �นขึ้องปริมาณ์เงินมห็าศาลี่ 

รวมไปถี้งกิารลี่ดลี่งขึ้องอัตราดอกิเบ่�ย 

จะสั่งผ่ลี่ที่ำาให็้ราคาสัินที่รัพย ์ม ่กิาร 

ปรับตัวสั้งขึ้้�นคลี่้ายๆ กิับเห็ตุกิารณ์์ห็ลี่ัง 

ปี 2008
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คุณวิชัย กุลสมภพ  
กิรัรัมกิารัผู้จัดีกิารัใหญ่	บริัษัท	สหพัี่ฒน้าอิน้เตอร์ัโฮลด้ิีง	จำากัิดี	(มหาชน้)	

บริัหารัธุีรักิิจบัณิฑิิต	รุ่ัน้	55

	 ปัจจุบัน้ดีำารังตำาแหน้่ง	 กิรัรัมกิารั 

ผู้จัดีกิารัใหญ่	บริัษัท	สหพัี่ฒน้าอิน้เตอร์ั 

โฮลด้ิีง	จำากัิดี	(มหาชน้)	ที�ปรัะกิอบธุีรักิิจ 

กิารัลงทุน้ใน้บรัิษัทต่างๆ	 ที�ครัอบคลุม 

หลากิหลาย์ธุีรักิิจ	ซึึ่�งปัจจุบัน้มีกิารัลงทุน้ 

มากิกิวั่า	 160	 บรัิษัท แลี่ะกิารพัฒนา 

สัวนอุตสัาห็กิรรมเครือสัห็พัฒน์ ท่ี่�ม่สัวน

อุตสัาห็กิรรมเครือสัห็พัฒน์ที่่�ดำาเนินกิาร

อย้่ทัี่�งห็มด 4 แห่็ง แลี่ะห็น้�งในนั�นได้แก่ิ 

สัวนอุตสัาห็กิรรมศร่ราช่า อำาเภอศร่ราช่า 

ควัามปรัะทับใจที�มีต่อคณิะพี่าณิิชย์- 

ศิาสตรั ์และกิารับัญชีจ ุฬาลงกิรัณิ์ 

มหาวิัทย์าลัย์

 ผ่มร้ ้จักิคณ์ะพาณ์ิช่ยศาสัตร์แลี่ะ 

กิารบัญช่่ จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัย 

ตั �งแต่กิ่อนที่่ �ผ่มจะมาศ้กิษาที่่ �น ่ � (ใน 

ปี พ.ศ.2537) เพราะพ่ �ๆ ที่ั �ง 5 คน 

ขึ้องผ่มได้เข้ึ้ามาเป็นนิสิัตขึ้องจุฬาลี่งกิรณ์์ 

มห็าวิที่ยาลี่ัย กิ่อนผ่มในห็ลี่ายๆ คณ์ะ 

ไลี่่ตั �งปี 2531 ผ่มเห็็นพ่�สัาว คนที่่�อย้่ 

คณ์ะบัญช่่ฯ ม่ความสุัขึ้ ม่กัิลี่ยาณ์มิตรท่ี่�ด่

จากิสัถีานศ้กิษาแห็่งน่ � แลี่ะผ่มเองกิ็ม่ 

ประสับกิารณ์์ที่่�ด่ เฉิกิเช่่นเด่ยวกิับพ่�สัาว 

ขึ้องผ่ม ที่่�ต่างกิันคงจะเป็นสัถีานกิารณ์ ์

ในขึ้ณ์ะที่่ �ร ุ ่นผ่มเร่ยนจบ คือเป็นช่่วง 

ปี 2541 ซ้�งเป็นช่่วงวิกิฤต “ต้มยำากิุ้ง” 

บรรยากิาศตลี่าดแรงงานไม่ค่อยจะสั้้ด่ 

ตั�งแต่ตอนเราอย้่ปี 4 ที่่�จบกิ่อนห็น้าเรา 

ยังห็างานลี่ำาบากิ บริษัที่ที่่ �ม่ช่ื �อเสั่ยง 

จำานวนมากิจำาต้องปลี่ดพนักิงาน แต่ผ่ม 

ยังโช่คด่ได้รับโอกิาสัเขึ้้าที่ำางานในเครือ 

ป้นซ่เมนต์ไที่ยทัี่นท่ี่ห็ลัี่งเร่ยนจบ 

 สั่วนสัำาคัญในช่่วงสััมภาษณ์์งาน 

ที่่�ที่ำาให็้เราไม่ตกิงานคือ กิารที่่�เราได้ม่ 

โอกิาสัอย่้ในสัถีานศ้กิษาท่ี่�ด่ม่คร้บาอาจารย์ 

ที่ ่ �ด ่  อย ้ ่ที่ ่ามกิลี่างเพื �อนฝ่้งที่ ่ �ด ่กิาร 

ช่่วยเห็ลืี่อกัินขึ้องรุ่นพ่�รุ่นน้องแลี่ะชื่�อเส่ัยง 

กิารเป็นสัถีาบันศ้กิษาช่ั�นนำาขึ้องจุฬาฯ 

มักิจะช่่วยเป็นกิุญแจเปิดห็น้าต่างแห็่ง 

ความห็วังให้็กัิบรุ่นน้อง ในสัถีาบันเด่ยวกัิน 

ได้เสัมอ ซ้�งผ่มเองกิ็มักิจะคุยกิับเพื�อนๆ 

รวมถี้งรุ ่นพ่ � รุ ่นน้องว่า เราต้องที่ำาด่ 

รักิษาสัิ�งด่ๆ เพื�อให็้ห็น้าต่างแห็่งความ 

ห็วังน่�ยังคงเปิดอย้่เสัมอสัำาห็รับรุ่นน้องๆ 

ขึ้องเราต่อไปในอนาคต

จังห็วัดช่ลี่บุร่ ม่พื�นท่ี่�ประมาณ์ 1,800 ไร่                   

กิำาลัี่งมุ่งพัฒนาส่้ั Smart Industrial Park 

เพื�อรองรับอุตสัาห็กิรรม 4.0 คุณ์วิช่ัย 

เป็นผ่้้บริห็ารระดับสัง้สัุดในองคก์ิรขึ้นาด

ให็ญ่ แลี่ะยังเป็นกิรรมกิารในเครือสัห็พัฒน์ 

มากิกิว่า 40 บริษัที่ท่ี่�ครอบคลุี่มห็ลี่ากิห็ลี่าย 

ธิุรกิิจ นอกิจากิน่ �คุณ์วิช่ัยยังให็้ความ 

ช่่วยเห็ลี่ือคณ์ะฯ เช่่น เป็น mentor 

ในโครงกิาร ChAMP มาตลี่อด แลี่ะปัจจุบัน

เป็นห็น้�งในคณ์ะกิรรมกิารอำานวยกิาร
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ท่าน้ใช้กิลย์ุทธี์หรัือหลักิบรัิหารัอย์่างไรั	

จึงทำาให้องค์กิรัปรัะสบควัามสำาเรั็จ	

เป็น้อย่์างดีียิ์�ง

 ความสัำาเร็จขึ้ององค์กิรอย้่ท่ี่� “คน” 

ผ่มเชื่�อว่าเมื�อคนในองค์กิรพัฒนา องค์กิร 

ย ่อมพ ัฒนาด ้วย ในเคร ือสัห็พ ัฒน ์ 

เรามุ่งเน้นถ้ีงห็ลัี่กิขึ้องความด่ คือ “คนด่ 

สัินค้าด่ สัังคมด่” เราได้น้อมนำาเอา 

ปร ัช่ญานายห็ ้างเที่ ่ยม โช่คว ัฒนา  

ผ่้ ้กิ่อตั �งเครือสัห็พัฒน์ ที่่ �สัอนให็้ร้ ้จักิ 

“เร็ว ช้่า ห็นักิ เบา” มาอย่้ในกิระบวนกิาร

ตัดสิันใจขึ้องผ้้่บริห็ารในทุี่กิระดับ

 ส่ัวนห็ลัี่กิกิารที่ำางานท่ี่ามกิลี่างธุิรกิิจ

ที่่ �ห็ลี่ากิห็ลี่าย เปลี่่ �ยนแปลี่ง รวดเร็ว 

ในทีุ่กิๆย่างกิ้าวที่่ �ผ่มม่สั ่วนร่วมกิ็จะ 

พยายาม ร้้เห็ตุ ร้้ผ่ลี่ ร้้ตน ร้้กิาลี่ ร้้ประมาณ์ 

ร้้คน ร้้ชุ่มช่น อย้่เสัมอในทีุ่กิขึ้ณ์ะ กิาร 

ค่อยๆ เร่ยนร้้ห็ลี่ักิธิรรมในพุที่ธิศาสันา 

กิ็ม่สั ่วนช่่วยขึ้ัดเกิลี่าจิตใจผ่มได้มากิ 

โดยเฉิพาะกิารบริห็ารองค์กิรขึ้นาดให็ญ่ 

ท่ี่�ประกิอบด้วยคนห็ลี่ายเจเนอเรชั่�น

 ในสัิ�งที่่�ที่ำา ม่ความเพ่ยรในงานนั�น 

รวมถ้ีงเอาใจใส่ัด้วยความสุัขึ้ แลี่ะสุัดท้ี่าย

ต้องห็าเวลี่าไตร่ตรองงานที่่�ตัวเองที่ั�งน่� 

กิารจะสัร้างความสัำาเร็จ ให็้กิับตนเอง 

แลี่ะ ในระดับส่ัวนรวมห็รือองค์กิร นั�นคือ 

ห็น่ไม่พ้นท่ี่�จะต้องม่ความช่อบที่ำาในทุี่กิๆ

ขึ้ั�นตอนว่าด่จริง ไม่ห็ลี่งที่าง ม่โอกิาสั 

ปรับปรุงพัฒนา ห็รือแม้กิระที่ั �งต้อง 

“ห็ยุด” ให้็เป็นด้วย

สืบเน้ื �องจากิโรัครัะบาดีโควัิดี	 -	 19	

ส่งผลกิรัะทบต่อทุกิธีุรักิิจ	 จึงขอทรัาบ 

ผลกิรัะทบแน้วัทางแกิ้ไขและบรัิหารั 

ให้อยู่์รัอดีต่อไป

 ค ุณ์พ่อผ่มพ้ดซำ �าๆ ให็้ฟั ังเสัมอ 

ตั�งแต่เด็กิว่า “ความแน่นอนเป็นสัิ�งที่่� 

ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นสัิ �งที่่ � 

แน่นอน” ในวัยเยาว์ ผ่มได้แต่ฟััง โดย 

ไม่เขึ้้าใจ จนกิระที่ั�งได้รับประสับกิารณ์ ์

ตรงกิับช่่วิตตัวเองตอนวิกิฤตต้มยำากิุ ้ง 

ปี2540 มาแลี่้วจ้งไม่ประมาที่ แลี่ะ 

พยายามดำารงช่่วิต ดำาเนินธิุรกิิจด้วย 

ความระมัดระวังมาตั�งแต่นั�น

 ผ่ลี่กิระที่บที่างธิ ุรกิ ิจด ้านบวกิ 

ในช่่วงแรกิคนเริ �มตุนอาห็ารสัำาเร็จร้ป 

ที่ำาให้็มาม่าขึ้ายด่มากิ ช่่วงต้นคนอย้่บ้าน 

เยอะข้ึ้�น ที่ำาให้็นำ�ายาที่ำาความความสัะอาด 

เจลี่ลี่้างมือ Lion ขึ้ายด่ แต่อ่กิด้าน 

ช่่วงห้็างฯปิด สิันค้าแฟัชั่�น เครื�องสัำาอางค์ 

แที่บจะขึ้ายไม่ได้เลี่ย แต่โดยรวมบริษัที่ 

ในเครือสัห็พัฒน์ม่ความห็ลี่ากิห็ลี่ายจ้ง 

ยังพอประคองตัวเองไปได้โดยไม่ต้อง 

รบกิวนใคร สั่วนห็น้�งเป็นเพราะบริษัที่ 

ต่างๆ ในเครือม่กิารสัะสัมสัภาพคลี่่อง 

ไว้พอสัมควรม่ภาระห็น่ �สั ินน้อยห็รือ 

แที่บไม่ม่ ที่ำาให็้เราพอม่กิำาลี่ังช่่วยเห็ลี่ือ 

ร้านค้า suppliers รวมถี้งลี่้กิค้าขึ้องเรา 

ท่ี่�เดือดร้อนได้ พอสัมควร

 ว ิกิฤตรอบน่ �กิระที่บในวงกิว ้าง 

แลี่ะลี่้กิกิว่าครั�งกิ่อน ธิุรกิิจยิ�งให็ญ่ยิ �ง 

ถี้กิกิระที่บมากิ เราจ้งมุ่งเน้นถี้งกิารด้แลี่ 

พนักิงานก่ิอนเป็นอันดับแรกิ เพราะห็ลัี่ง

วิกิฤตทีุ่กิคนต้องที่ำางานห็นักิขึ้้ �น เพื �อ 

ฟั้ �นฟั้ยอดขึ้ายแลี่ะกิำาไรที่่ �ห็ดห็ายไป        

โดยใช่้โอกิาสัน่�ปรับเปลี่่ �ยนวัฒนธิรรม 

องค์กิรห็ลี่ายๆอย่างจนเร่ยกิได้ว่าเป็น 

ช่่วงที่่�เราไดส้ัร้าง Culture Innovation 

ขึ้องคนรุ่นให็ม่เพื�อสัานต่อธิุรกิิจเดิมต่อ 

จากิรุ่นบุกิเบิกิให็้รุ ่งเรืองต่อไปอ่กิเป็น 

ร้อยปีให้็ได้

 กิารบริห็ารช่่วง Covid ผ่มแลี่ะ 

ท่ี่มงานได้มุ่งที่ำาอย้ ่ 3 อย่างคือ “ที่ำางาน 

ที่ำาบุญ ที่ำาใจ” 

คำาว่า “ที่ำาใจ” อธิิบายเพิ�มเติม คือ เมื�อ

ยามปกิติ ต้องที่ำาใจให้็...กิว้าง

ยามสังบที่ำาใจให้็...นิ�ง

ยามสุัขึ้ที่ำาใจให้็...ใสักิระจ่าง

ยามทุี่กิข์ึ้ที่ำาใจให้็...เบา

ยามเศร้าที่ำาใจ...ไม่ให้็ขุ่ึ้นมัว

ยามผิ่ดห็วังที่ำาใจให้็เป็น...กิลี่าง

ยามวิกิฤตที่ำาใจให้็...เข็ึ้มแข็ึ้ง

แลี่ะไม่ว่ายามใด

พยายามที่ำาใจให้็...สัะอาด

อย้่เสัมอ
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	 ปัจจุบ ัน้ดีำารังตำาแหน้่ง	 ผู ้อ ำาน้วัย์ 
กิารัธีน้าคารัออมสิน้ซึ่ึ �งเป็น้รััฐวัิสาหกิิจ 
ขน้าดีใหญ่แห่งหน้ึ�ง	
 ดร.ช่าติช่าย เป็นผ่้ ้ที่่ �ม่ความร้ ้ความ 
สัามารถีแลี่ะม่ความโดดเด่นในกิารบริห็าร 
งานธินาคารออมสัินให็้ม่ความเจริญกิ้าวห็น้า 
เป็นที่่ �ประจักิษ์ แลี่ะยังที่ำางานเพื �อสัังคม 
ควบค้่ไปด้วย อ่กิที่ั�งยังได้รับกิารยอมรับจากิ 
สัถีาบันท่ี่�ศ้กิษามาทัี่�งปริญญาตร่ท่ี่�มห็าวิที่ยาลัี่ย
ธิรรมศาสัตร์แลี่ะปริญญาโที่ที่่�คณ์ะพาณ์ิช่ย 
ศาสัตร์แลี่ะกิารบัญช่่จุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลัี่ย 
รวมที่ั�งได้ดำารงตำาแห็น่งนายกิสัมาคมฯ ขึ้อง 
ทัี่�งสัองสัถีาบัน
 ผ่มได้เขึ้้าศ้กิษาที่่�คณ์ะฯ ในห็ลี่ักิสั้ตร 
Executive MBA รุ่น 5 ซ้�งที่ำาให็้ม่โอกิาสั 
ในกิารนำาวิช่าความร้้ไปประยุกิต์ใช่้กิับกิาร 
ที่ำางานในขึ้ณ์ะนั�น คือ บมจ.ธินาคารกิสิักิรไที่ย 
ที่ำาให้็ผ่มเป็นพนักิงานคนห็น้�งท่ี่�ม่ประสิัที่ธิิภาพ 
แลี่ะม่ศักิยภาพสั้งขึ้้�นจนเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
ในห็น้าที่่�กิารงาน ซ้�งตำาแห็น่งสัุดที่้ายที่่�บมจ. 
ธินาคารกิสัิกิรไที่ย คือรองกิรรมกิารผ้่้จัดกิาร 
ซ้�งเป็นตำาแห็น่งที่่�ถีือว่าสั้งมากิสัำาห็รับบุคคลี่ 
ธิรรมดาท่ี่� ไต่เต้ามาจากิพนักิงานเสัม่ยนธิรรมดา
คนห็น้�ง แลี่ะน่�ก็ิเป็นโอกิาสัท่ี่�ได้มาสัมัครแข่ึ้งขัึ้น
ในตำาแห็น่ง ผ่้้อำานวยกิาร ธินาคารออมสัิน 

ด้ร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำาน้วัย์กิารัธีน้าคารัออมสิน้	Exec	MBA	รุ่ัน้	5

(CEO and President) ธินาคารขึ้องรัฐ ผ่มได้
นำาความร้้ท่ี่�ได้จากิกิารศ้กิษาท่ี่�คณ์ะฯ แลี่ะจากิ 
บมจ.ธินาคารกิสัิกิรไที่ยมาประยุกิต์ใช่้ในกิาร 
บริห็ารงานที่่ �ธินาคารออมสัินอย่างเต็มที่่ � 
เต็มกิำาลัี่งความสัามารถี ตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2558-
2563 
 ผ่มต้องขึ้อขึ้อบคุณ์ที่างคณ์ะฯ ท่ี่�บ่มเพาะ 
ความร้ ้ ประสัิที่ธิิ �ประสัาที่วิช่าให็้ผ่มได้นำา 
ไปใช่้ในกิารพัฒนาเศรษฐกิิจแลี่ะสัังคมขึ้อง 
ประเที่ศ ขึ้อขึ้อบพระคุณ์คณ์าจารย์ขึ้องคณ์ะฯ 
ทีุ่กิที่่านที่่�ม่ความเอาใจใสั่ในกิารให็้ความร้้แกิ่
นิสิัตทุี่กิคน ที่ำาให้็พวกิเราได้นำาความร้้ท่ี่�ได้รับ
ไปใช้่ประโยช่น์อย่างมากิมาย ทัี่�งน่�ด้วยความ 
ม ่ค ุณ์ภาพขึ้องคณ์ะฯ แลี่ะจ ุฬาลี่งกิรณ์ ์
มห็าวิที่ยาลี่ัย จ้งนำาไปสั้ ่กิารได้รับรางวัลี่ 
“World’s Top 100 Universities For 
Academic Reputation” น่�คือบที่พิสั้จน์ 
ขึ้องคณุ์ภาพแลี่ะความม่ช่ื�อเสัย่งด้านวชิ่ากิาร
ขึ้องโลี่กิ อันเป็นความปลี่าบปลืี่�มใจ ขึ้องพวกิ
เราเห็ลี่่านิสั ิตจ ุฬาลี่งกิรณ์์มห็าวิที่ยาลี่ัย 
ทุี่กิคน ……… ขึ้อขึ้อบพระคุณ์ครับ

ท่าน้ใช้กิลย์ุทธี์หรัือหลักิบรัิหารัอย์่างไรั 
จึงทำาให้องค์กิรัปรัะสบควัามสำาเรั็จเป็น้ 
อย่์างดีียิ์�ง

 นับจากิวันที่่�ได้รับโอกิาสัในกิารเขึ้้ามา 
บริห็ารธินาคารออมสิัน ซ้�งเป็นสัถีาบันกิารเงิน 
เฉิพาะกิิจอันดับห็น้�งขึ้องรัฐ ม่อายุกิว่า 100 ปี 
ม่ล้ี่กิค้ากิว่า 20 ล้ี่านคน บุคลี่ากิรกิว่า 20,000 
คน ถีือเป็นความที่้าที่ายอย่างมากิในกิาร 
ท่ี่�จะนำาพาองค์กิรท่ี่�ม่บที่บาที่ทัี่�งกิารเป็นกิลี่ไกิ
ห็ลัี่กิด้านกิารเงินขึ้องประเที่ศท่ี่�ต้องตอบสันอง
นโยบายรัฐเพื �อด้แลี่ช่่วยเห็ลี่ือประช่าช่น 
ในขึ้ณ์ะเด่ยวกิันกิ็ต้องพัฒนาองค์กิรให็้เติบโต
แขึ้็งแกิร่งเพื�อให็้ม่ความมั�นคงที่ั�งด้านกิารเงิน
แลี่ะกิารบริห็ารจัดกิารภายใน 
 โดยเป้าห็มายตั�งแต่ปีแรกิท่ี่�เข้ึ้ามาบริห็าร
จัดกิาร ได้วางตำาแห็น่งยุที่ธิศาสัตร์ขึ้องธินาคาร
ให็้ปรับเขึ้้าสั้่ “ธินาคารออมสัินยุคให็ม่ที่่�ม่ 
ความทัี่นสัมัย (GSB New Era) ม่ผ่ลิี่ตภัณ์ฑ์ 
บริกิารที่่�ตอบโจที่ย์ความต้องกิารขึ้องลี่้กิค้า 
แต่ลี่ะกิลีุ่ ่มอย่างครบวงจร” ด้วยกิลี่ยุที่ธิ์ 
ที่่ �สัำาคัญตั�งแต่กิารปรับภาพลี่ักิษณ์์องค์กิร 
ปรับโครงสัร้างองค์กิร ปรับปรุงผ่ลี่ิตภัณ์ฑ์ 
บริกิารแลี่ะกิระบวนกิารให็้บริกิาร รวมถี้ง 
เพิ �มประสัิที่ธิิภาพกิารบริห็ารจัดกิารด้วย 
เครื �องมือคุณ์ภาพที่่ �เป็นมาตรฐานสัากิลี่ 
ที่ำาให็้ตลี่อดระยะเวลี่ากิว่า 5 ปี ธินาคาร 
ออมสั ินสัามารถีเต ิบโตอย ่างแขึ้ ็งแกิร ่ง 
สัะที่้อนได้จากิผ่ลี่กิารดำาเนินงานในทีุ่กิมิติ 
ทัี่�งขึ้นาดขึ้องสิันเชื่�อ เงินฝ่ากิท่ี่�ส้ังเป็นอันดับ 1 
ในระบบธินาคารไที่ย กิารขึ้ยายฐานลี่้กิค้า 
ที่่�ม่มากิถี้ง 35% ขึ้องประช่ากิรในประเที่ศ 
แลี่ะรางวัลี่กิารบริห็ารจัดกิารต่างๆ ท่ี่�สัะท้ี่อน 
องค์กิรที่่�ม่ความเป็นเลี่ิศ เช่่น TQC/TQC+ 
รัฐวิสัาห็กิิจยอดเย่�ยม  
 ถ้ีาถีามว่าอะไรคือห็ลัี่กิกิารห็รือแนวที่าง
ที่่�ใช่้ในที่ำางานจนประสับความสัำาเร็จ ต้อง 
บอกิว่าปัจจัยความสัำาเร็จขึ้องกิารบริห็าร 
องค์กิรแบบธินาคารออมสิันท่ี่�ม่ Stakeholder 
จำานวนมากิทัี่�งล้ี่กิค้า บุคลี่ากิร แลี่ะห็น่วยงาน                       
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง คือ กิารบริห็ารความต้องกิารขึ้อง 
Stakeholder อย่างสัมดุลี่ ภายใต้แนวคิด 
“ร้้ใจ ได้ใจ แลี่ะเข้ึ้าใจ” ดังน่�
	 1.	รัู้ใจลูกิค้า เปร่ยบเสัมือนมองตัวเอง 
ในฐานะลี่้กิค้าแลี่ะคิดในมุมมองขึ้องผ่้้บริโภค 
ซ้�งเป็นห็ลัี่กิแนวคิด ท่ี่�นำามาประยุกิต์ใช้่ในกิาร 
ออกิแบบผ่ลี่ิตภัณ์ฑ์ห็รือบริกิารขึ้องธินาคาร 
จะสัามารถีที่ำาให้็ร้้ว่าล้ี่กิค้าต้องกิารผ่ลิี่ตภัณ์ฑ์ 
ห็รือบริกิารที่างกิารเงินในร้ปแบบใด นวัตกิรรม 
แบบไห็นท่ี่�จะมาช่่วยสัร้างความสัะดวกิสับาย
ให็้มากิยิ�งขึ้้�น นอกิจากิน่�ผ่มยังนำาองค์ความร้้
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ที่างด้าน Marketing มาผ่สัมผ่สัานกัิบความร้้
ที่างด้านกิารเงิน Financial มาใช้่เป็นแนวที่าง
ในกิารวางกิรอบกิารให็้บรกิิารที่่�มุ่งเน้นลี่้กิค้า 
เป็นศ้นย์กิลี่าง (Customer Centric) เพื�อให้็ 
พนักิงานขึ้ององค์กิรได้ร้้จักิ เข้ึ้าใจ แลี่ะศ้กิษา 
ให้็ล้ี่กิถ้ีงความต้องกิารท่ี่�แท้ี่จริง สัามารถีสัร้าง 
คุณ์ค่าแลี่ะส่ังมอบบริกิารให้็แก่ิล้ี่กิค้า จนไปถ้ีง
กิารเขึ้้าไปสั้่จิตวิญญาณ์ขึ้องลี่้กิค้าซ้�งจะที่ำาให็้ 
ลี่้กิค้ารักิแลี่ะจงรักิภักิด่ รวมถี้งบอกิต่อให็้ 
ผ้้่อื�นมาใช้่บริกิารองค์กิรขึ้องเราต่อไป
	 2.	ไดี้ใจพี่น้ักิงาน้	 เพี่ื�อให้คน้ใน้องค์กิรั 
และผู้ที�เกีิ�ย์วัข้องได้ีมีควัามเข้าใจใน้เรืั�องรัาวั 
ต่างๆ	ขององค์กิรัไปใน้ทิศิทางเดีีย์วักัิน้ ผ่มจ้ง
เน้นเรื �องกิารสัื �อสัารให็้พนักิงานที่ราบใน 
ทีุ่กิกิิจกิรรมผ่่านทีุ่กิช่่องที่างที่่�สัามารถีที่ำาได้ 
ไม่ว่าจะเป็น Online ห็รือ Offline  เมื�อทุี่กิคน 
เขึ้้าใจกิ็จะสัามารถีมองเห็็นเป้าห็มายแลี่ะ 
ที่ำางานต่างๆ ได้อย่างม่ประสิัที่ธิิภาพ อ่กิเรื�อง
ที่่ �ผ่มให็้ความสัำาค ัญคือกิารที่ำางานห็รือ 
ที่ำากิิจกิรรมต่างๆ ร่วมกัิบพนักิงานด้วยตนเอง 
เพื�อให็้ทีุ่กิคนได้เห็็นว่าผ่้้นำาขึ้องเขึ้าให็้ความ 
สัำาคัญแลี่ะทุี่กิสิั�งท่ี่�บอกิเป็นสิั�งท่ี่�สัามารถีปฏิิบัติ
ได้จริง อ่กิทัี่�งยังเป็นช่่องที่างสัำาคัญที่่�ที่ำาให็้ผ่ม 
ได้ใกิลี่้ช่ิดกิับพนักิงาน รวมที่ั�งได้รับที่ราบ 
ขึ้้อคิดเห็็นขึ้้อเสันอแนะแลี่ะประเด็นปัญห็า 
จากิผ้้่ปฏิิบัติงานจริง 
	 3.	เข้าใจตน้เอง ในกิารบริห็ารองค์กิรนั�น 
ผ่้้นำาแต่ลี่ะคนย่อมม่แนวคิดห็รือร้ปแบบกิาร 
ที่ำางานท่ี่�แตกิต่างกัิน อ่กิทัี่�งผ่มยังม่ความเชื่�อว่า 
“Specialist ด่กิว่า Generalist” ที่ำาให็้ 
ผ่มค้นห็าแลี่ะเขึ้้าใจตนเองอย้่เสัมอว่าจุดแขึ้็ง 
แลี่ะจุดอ่อนขึ้องผ่มคืออะไร ดังนั�นเมื�อเกิิด 
ปัญห็าขึ้ององค์กิรขึ้้�น ผ่มจะวิเคราะห็์แลี่้วว่า 
ผ่้้รับผิ่ดช่อบในกิารแก้ิปัญห็าส่ัวนน่�ท่ี่�เห็มาะสัม 
ท่ี่�สุัดคือใคร ซ้�งอาจจะเป็นตัวผ่มเองห็รือผ้้่บริห็าร 
ที่่านอื�นๆ ที่่�ม่ความช่ำานาญแลี่ะเขึ้้าใจลี่้กิซ้�ง 
ถี้งสั่วนงานดังกิลี่่าว ซ้�งสั่งผ่ลี่ให็้ผ่มสัามารถี 
แก้ิปัญห็าได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด แลี่ะ ถืีอเป็น 
โอกิาสัท่ี่�ได้แสัดงให้็เห็็นถ้ีงศักิยภาพขึ้ององค์กิร 
ในกิารรับมือกิับวิกิฤติที่่�เกิิดขึ้้�น
 นอกิจากิน่ �ผ่มยังให็้ความสัำาคัญกิับ 
กิารวางแผ่นเพื �อเตร่ยมความพร้อมขึ้อง 
องค์กิรในกิารรองรับสัภาพแวดลี่้อมที่่�เปลี่่�ยน
แปลี่งไปโดยเฉิพาะอย่างยิ�งปัจจัยด้านกิาร 
เปลี่่�ยนแปลี่งที่างด้านเที่คโนโลี่ย ่ พฤติกิรรม 
ขึ้องล้ี่กิค้า กิฎระเบ่ยบต่างๆ แลี่ะกิารแข่ึ้งขัึ้น 
ในภาคธิุรกิิจกิารเงิน ที่่�ม่กิารเปลี่่�ยนแปลี่ง 

อย่างรวดเร็วอย้่ตลี่อดเวลี่า เพราะผ่มเช่ื�อว่า 
เราต้องเดินไปขึ้้างห็น้ามากิกิว่าคนอื �นถี้ง 
สัองกิ้าวแลี่ะที่ำางานมากิกิว่าคนอื �นเสัมอ 
จ้งจะที่ำาให็้เราประสับความสัำาเร็จแลี่ะยืนอย้่
แถีวห็น้าในกิารเป็นผ้้่นำาตลี่าด ถ้ีาที่ำาเท่ี่าคนอื�น 
เรากิ็ได้เที่่ากิับคนอื�น ห็รือห็ากิเรานำาห็น้า 
แค่กิ้าวเด่ยวคนอื�นกิ็จะตามเราที่ันภายใน 
ปีเด่ยว 
 ที่ั�งน่� สัิ�งที่่�กิลี่่าวมาขึ้้างต้นที่ั�งห็มดนั�น 
จะไม่สัามารถีนำามาปฏิิบัติได้จริงแลี่ะเกิิด 
ประสิัที่ธิิผ่ลี่อย่างส้ังสุัด 
 ห็ากิผ่มม่ที่ัศนคติเช่ิงลี่บในกิารที่ำางาน 
ผ่มระล้ี่กิอย่้เสัมอทุี่กิวันว่างานก็ิเปร่ยบเสัมือน 
กิิจกิรรมอย่างห็น้�งในช่่วิต เห็มือนกิารต่กิอล์ี่ฟั 
ห็รือเล่ี่นบาสัเกิตบอลี่ ฉิะนั�น ถ้ีาเราสันุกิกัิบงาน 
เรากิ็จะไม่เบื�อ ไม่ที่้อ แลี่ะอยากิที่ำางานให็้ด่ 
ยิ�งขึ้้�นไปเรื�อยๆ ยิ�งที่ำาได้ เรากิ็จะยิ�งเช่ื�อมั�น 
ตัวเองมากิข้ึ้�น แลี่ะน่�คือเคล็ี่ดลัี่บสัำาคัญในกิาร 
บริห็ารองค์กิรให็้ประสับความสัำาเร็จเป็น 
อย่างด่ยิ�งขึ้องตัวผ่มครับ

ผลกิรัะทบจากิโรัครัะบาดีโควิัดี-19
 สัำาห็รับแนวที่างแก้ิไขึ้แลี่ะบริห็ารจัดกิาร
ขึ้ององค์กิร แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกิ 
กิารแกิ ้ไขึ้แลี่ะตอบสันองต ่อผ่ลี่กิระที่บ 
อย่างเร่งด่วน องค์กิรจำาเป็นต้องม่แนวที่าง 
กิารบริห็ารจัดกิารภายใต้ภาวะวิกิฤตห็รือ 
Business Continuity Management  
ท่ี่�ม่ประสิัที่ธิิภาพ  เช่่นในกิรณ่์ขึ้องกิารบริห็าร
จัดกิารขึ้องธินาคารออมสัินในช่่วงที่่ �เกิิด 
เห็ตุกิารณ์์จากิกิารที่่�ธินาคารได้ม่กิารเตร่ยม 
ความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้เป็นอย่างด่ตาม 
แนวที่างที่่ �เป็นมาตรฐาน ที่ำาให็้สัามารถี 
บริห็ารจัดกิารผ่ลี่กิระที่บที่่�เกิิดขึ้้�นได้อย่าง 
รวดเร็วที่ันเวลี่า ไม่ว่าจะเป็นผ่ลี่กิระที่บด้าน 
ล้ี่กิค้าท่ี่�ได้รับผ่ลี่กิระที่บต่อกิารประกิอบอาช่่พ 
กิารดำารงช่่วิตซ้�งจะสั่งผ่ลี่ต่อฐานะกิารเงิน 
แลี่ะความสัามารถีในกิารช่ำาระห็น่� ผ่ลี่กิระที่บ 
ต่อกิารให็้บริกิารขึ้องสัาขึ้าที่่�ไม่สัามารถีให็้ 
บริกิารในลี่ักิษณ์ะเดิมได้ รวมถี้งผ่ลี่กิระที่บ 
ต่อกิารปฏิิบัติงานขึ้องพนักิงานแลี่ะระบบงาน
ในกิารให้็บริกิาร แลี่ะนอกิจากิกิารม่แผ่นกิาร
บริห็ารจัดกิารที่่�ม่ประสัิที่ธิิภาพแลี่้ว กิารวาง
แนวที่างกิารดำาเนินกิารร่วมกิันขึ้องผ่้้บริห็าร 
แลี่ะสืั�อสัารไปยังพนักิงานอย่างทัี่�วถ้ีง ถืีอเป็น
เรื �องสัำาคัญอย่างมากิในกิารแกิ้ไขึ้ปัญห็า 
ในระยะเริ�มต้น

 สัำาห็รับกิารตอบสันองต่อผ่ลี่กิระที่บ 
ในระยะยาวขึ้องภาคธิุรกิิจต่างๆ ต้องมุ่งเน้น 
แลี่ะให็้ความสัำาคัญกิับกิารเร่งปรับตัวเพื�อ 
รองรับ“New Normal”  ซ้�งเป็นร้ปแบบพฤติกิรรม 
แลี่ะกิารดำาเนินช่่วิตขึ้องผ้้่บริโภคในร้ปแบบให็ม่ 
ที่่�ม่กิารเปลี่่�ยนแปลี่งไปจากิเดิม ซ้�งม่สัาเห็ตุ 
ห็ลี่ักิมาจากิความกิ้าวห็น้าอย่างกิ้าวกิระโดด 
ที่างด้านเที่คโนโลี่ย่ดิจิที่ัลี่แลี่ะนวัตกิรรม 
สัมัยให็ม่ ประกิอบกัิบสัถีานกิารณ์์ COVID-19 
ที่่ � เปร่ยบเสัมือนตัวเร ่งกิารเปลี่่ �ยนแปลี่ง 
ให้็ไปอย่างรวดเร็วยิ�งข้ึ้�น ตั�งแต่กิารปรับเปล่ี่�ยน 
แนวคิดกิารดำาเนินธิุรกิิจ กิารสัื �อสัารแลี่ะ 
ที่ำาความเข้ึ้าใจกัิบพนักิงานในองค์กิรถ้ีงเห็ตุผ่ลี่
แลี่ะความจำาเป็นที่่�องค์กิรต้องม่ปรับเปลี่่�ยน 
จากินั�นองค์กิรต้องตัดสัินใจเลี่ือกิที่างเลี่ือกิ 
ท่ี่�สัำาคัญต่อความอย่้รอดขึ้ององค์กิรในอนาคต 
ระห็ว่างกิาร Scale Down องค์กิรลี่ง เพื�อ 
ลี่ดภาระค่าใช่้จ่ายที่่�ไม่จำาเป็น ห็รือต้องห็า 
New Business Model เพื�อสัร้างรายได ้
ให็ม่ๆ ไปพร้อมๆ กัิบกิาร Reshape องค์กิร 
ด้วยกิารนำาเที่คโนโลี่ย่ดิจิที่ัลี่เขึ้้ามาปรับใช่้ 
เพื �อเพิ �มประสัิที่ธิิภาพแลี่ะลี่ดต้นทีุ่นไป 
พร้อมๆ กิัน โดยในปัจจุบันห็ลี่่กิเลี่่�ยงไม่ได้ 
ท่ี่�จะนำาเที่คโนโลี่ย่ดิจิทัี่ลี่มาประยุกิต์ใช้่ในกิาร
ปฏิิบัติขึ้องพนักิงานลี่ักิษณ์ะ Work from 
home ต่อยอดจนถี้งกิารที่ำางานที่่ �ใดกิ็ได้ 
(Work from any where) นอกิจากินั�น 
องค์กิรควรให็้ความสัำาคัญกิับกิารสัร้างแห็ลี่่ง 
รายได้ให็ม่ ที่ั�งในร้ปแบบขึ้องกิารสัร้างความ 
ร่วมมือกิับห็น่วยงานค้่ค้า/พันธิมิตรในกิาร 
ห็าตลี่าดแห็่งให็ม่ ห็รือกิารพิจารณ์าโอกิาสั 
ในกิารขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตกิารที่ำาธิุรกิิจในร้ปแบบ 
ให็ม่ที่่�จะรองรับอนาคตขึ้้างห็น้า โดยเฉิพาะ 
อย่างยิ�งกิารที่ำาธิุรกิิจผ่่านช่่องที่างออนไลี่น์ 
ห็รือ e-Commerce ดังนั�น ในระยะยาว 
กิารจะบริห็ารองค์กิรให็้อย้่รอดภายใต้ภาวะ 
วิกิฤติแลี่ะยังสัามารถีม่ผ่ลี่กิำาไรอย้่ได้ ต้อง 
ดำาเนินกิารที่ั�งสัามแนวที่างควบค้่กิัน ได้แกิ่ 
กิารปรับเปลี่่�ยนร้ปแบบองค์กิรเพื�อลี่ดภาระ 
ค่าใช่้จ่ายที่่�ไมจ่ำาเป็น กิารต่อยอดสัิ�งที่่�องคก์ิร
ที่ำาไว้ได้ด่อย้ ่แลี่้วด้วยกิารวิเคราะห็์ขึ้้อม้ลี่ 
แลี่ะกิารประยุกิต์ใช่้เที่คโนโลี่ย่ แลี่ะสัุดที่้าย 
คือกิารสัร้างแห็ลี่่งรายได้ให็ม่ผ่่านช่่องที่าง 
ออนไลี่น์ ในร้ปแบบขึ้องกิารสัร้างความร่วมมือกัิน
พันธิมิตรห็รือขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตธิุรกิิจที่่�จะรองรับ
ในอนาคต 



ที�มาของ	petra	talk
 - Petra talk เป็นกิิจกิรรมที่่�ที่าง 
สัมาคมนิสัิตเกิ่าคณ์ะบัญช่่ ฝ่่ายวิช่ากิาร 
จัดข้ึ้�นเพื�อเพิ�มสััมพันธ์ิระห็ว่างกิลุ่ี่มนิสิัตเก่ิา 
ท่ี่�จบไปแล้ี่วผ่่านกิารถ่ีายที่อดประสับกิารณ์์ด่ๆ  
ที่่�ได้นำาความร้้จากิคณ์ะฯ ไปพัฒนาแลี่ะ 
บริห็ารธุิรกิิจ พร้อมกัิบกิารประสัานสััมพันธ์ิ
กิับนิสัิตปัจจุบันให็้ได้รับแรงบันดาลี่ใจ 
จากิพ่�ๆ มากิขึ้้�น เป็นกิิจกิรรมที่่�ต่อเนื�อง 
แลี่ะเห็มาะสัมกิับสัถีานกิารณ์์ เพื�อด้งด้ด 
ความสันใจ แลี่ะสัร้างแบรนด์ท่ี่�ด่กัิบคณ์ะฯ
แลี่ะสัมาคม รวมไปถ้ีงกิารเก็ิบข้ึ้อม้ลี่ในกิาร
พัฒนาให็้กิับสั่วนอื�นๆ ขึ้องสัมาคม ดังนั�น 
ที่างฝ่่ายเลี่ยอยากิที่ำาเป็นรายกิารออนไลี่น์ 
โดยท่ี่�เราเริ�มจากิรุ่นพ่�ท่ี่�ประสับความสัำาเร็จ
มาแบ่งปันในหั็วข้ึ้อต่างๆ แลี่ะใช้่สืั�อออนไลี่น์ 
ในกิารโปรโมที่ ควบค้่ไปกิับเพจพ่�น้องคือ 
CBS ที่ั�งน่�จะช่่วยที่างสัมาคมนิสัิตเกิ่าเพิ�ม 
awarness แลี่ะยอด fanpage ให็้เป็น 
ท่ี่�ร้้จักิด้วย
 - เราตั�งใจว่าจะให็้ใช่้ช่ื�อที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง 
กัิบคณ์ะฯ ขึ้องเราท่ี่�ไม่ด้เฉิพาะเจาะจงว่า ต้อง 
เป็นผ้้่ฟัังจากิคณ์ะฯ เราเท่ี่านั�น แลี่ะยังเป็น 
ช่ื�อที่่�ตร้งใจแลี่ะสัื�อความห็มายขึ้อง เภตรา 
ที่่�เกิ่�ยวกิับกิารที่ำาธิุรกิิจที่่�ด่ รวมไปถี้งกิาร 
สัอดคล้ี่องกัิบกิิจกิรรมต่างๆ ขึ้อง CBS ด้วย 
ชื่�อ เภตราที่อล์ี่กิ ห็รือ Petra Talk จ้งถ้ีกิ 
เลืี่อกิข้ึ้�นมา

	 น้างสาวัพี่รัพี่ิม	 น้าคสวััสดีิ�	 (พี่ิณิ)	
รัห ัส	 45	 Shi63	 ภาคบรั ิหารัธี ุรักิ ิจ	
หลักิสูตรัน้าน้าชาติ	(BBA	international	
program)	ปัจจุบัน้ดีำารังตำาแหน่้งหัวัหน้้า 
ฝ่่าย์กิารัตลาดีฝ่่าย์ลูกิค้าธีุรักิิจ	 หรัือ 
ลูกิค้าองค์กิรั	(Head	of	B2B	marketing,	
dtac Business or Enterprise 
customers)	 ที�ดีีแทค	 ตั้งแต่ปี	 2562	
เป็น้ต้น้มา

 - เนื�องจากิเป็นเภตราที่อล์ี่กิครั�งแรกิ
ในสัถีานกิารณ์์โควิดน่�ที่างฝ่่ายเลี่ยตัดสิันใจ
ว่า เราควรม่ส่ัวนในกิารช่่วยเห็ลืี่อสัังคมด้วย 
โดยเฉิพาะเรื�องกิารจัดกิารธิุรกิิจที่่�คณ์ะฯ 
ขึ้องเราสัอนมา โดยเราห็ยิบเรื �องขึ้อง 
กิารแกิ้ไขึ้สัถีานกิารณ์์ที่างธิุรกิิจขึ้องพ่ �ๆ 
น ิสั ิตเกิ ่า จากิห็ลี่ายๆ ภาคธิุรกิิจมาคุย 
ตอบถีามอย่างสับายๆ โดยเน้น actionable 
tips & tricks เป็นห็ลัี่กิ เมื�อได้ฟัังแล้ี่วสัามารถี 
จะนำาไปปรับใช้่ได้เลี่ย จ้งขึ้อนำาเสันอกิิจกิาร 
ต้มตุ๋นช่าบ้ ธิุรกิิจโรงแรม&ร่สัอร์ต The 
Verona at Tub Lan จ.ปราจ่นบุร่ แลี่ะธุิรกิิิจ 
platform ช่ื�อ www.wawapack .com 
ศ้นย์รวมบรรจุภัณ์ฑ์์สัำาเร็จร้ปออนไลี่น์

ควัามรัู้สึกิและควัามปรัะทับใจที�ไดี้ทำา		
Petra Talk
 ด่ใจมากิๆ ท่ี่�ได้กิลัี่บมาช่่วยงานคณ์ะฯ 

มารู้จัก
“Petra Talk”
กันเถอะ

Petra  Talk

ที่่�สัำาคัญได้รับความไว้วางใจจากิพ่�ๆ แลี่ะ 
ที่่มงานให็้ที่ำาห็น้าที่่�เป็นผ่้้ดำาเนินรายกิาร 
สัิ�งที่่�ประที่ับใจมากิกิว่าคือกิารได้ร่วมงาน 
กัิบพ่�ๆ น้องๆ นิสิัตเก่ิาบัญช่่ทุี่กิคน พิณ์ได้ 
เร่ยนร้้วิธ่ิกิารคิด กิารที่ำางานท่ี่�เป็นมืออาช่่พ 
ไม่ว่าจะเป็นที่างฝ่่ายวิช่ากิาร ฝ่่ายกิรรมกิาร 
สัมาคมทีุ่กิฝ่่าย รวมไปถี้งวิที่ยากิรทีุ่กิที่่าน 
ท่ี่�มาด้วยใจเมื�อบอกิว่าเป็นงานคณ์ะฯ ทุี่กิคน 
พร้อมที่่�จะเคลี่่ยร์ทีุ่กิอย่างมาประชุ่ม เกิ็บ 
รายลี่ะเอ่ยดแลี่ะแช่ร์ความร้้แบบห็มดเปล่ี่อกิ 
แม้ว่าบางท่ี่านอาจจะไม่เคยม่ประสับกิารณ์์
สััมภาษณ์์ที่่�ไห็นเลี่ย ยังไม่รวมไปถี้งผ่้้ช่ม 
ผ้้่ฟัังท่ี่�เป็นเพื�อนๆ พ่�ๆ  คอยแช่ร์คอยโปรโมที่ 
ตลี่อดเวลี่า ในกิลุ่ี่มรุ่นแต่ลี่ะรุ่น ที่ำาให้็เราร้้ส้ักิ 
เห็มือนได้กิลัี่บบ้านห็ลัี่งส่ัฟ้ัาท่ี่�อบอุ่นอ่กิครั�ง  
 อย่าลี่ืมพบัก็ับั เภตราทอล์์ก ครั�ง 
ต่อๆ ไป็ ในี่สัป็ด้าห์แรก็ข้องแต่ลี่ะเด้ือนี่ 
นี่ะคะ

พรพิม นาคสวัสด์ิ้ Shi 63
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	 ต้มตุ�น้ชาบู	 เป็น้รั้าน้ที�รัวัมหุ้น้ส่วัน้ 
ของชาวับัญชี	จุฬา	3	คน้	คือ	น้าย์บริัศัิกิดิี�	
ลิมปานุ้กิรั	shi	62	กิรุั�ป	กิ1,	น้าย์ปรััชญา	
ลีลาแม้น้เทพี่	 Shi	 62	 กิรัุ �ป	 ข3	 และ 
น้างสาวัจิดีาภา	 แสงรััฐวััฒน้ะ	 shi	 63 
กิรุั�ป	สมทบ	โดีย์ท้ังหมดีจบกิารัศึิกิษาจากิ	
คณิะพี่าณิิชย์ศิาสตรั ์และกิารับ ัญช	ี
จุฬาลงกิรัณ์ิมหาวิัทย์าลัย์
 พอเราเร่ยนจบพวกิเรากิ็อยากิเปิด 
ธิ ุรกิิจกิับเพื �อนโดยเร ิ �มจากิที่ำาอาห็าร 
ที่านกิันเองกิ่อน แลี่้วช่อบในบรรยากิาศ 
เลี่ยเปิดเป็นร้านอาห็ารช่าบ้ขึ้้ �น ภายใต ้
แบรนด์ ต้มตุ๋นช่าบ้ โดยเราม่ สัาขึ้าอย้ ่
2 สัาขึ้า สัาขึ้าแรกิอย้่ท่ี่�ย้เซ็นเตอร์ สัามย่าน 
แลี่ะสัาขึ้าที่่ � 2 อย้ ่ที่ ่ � เซ็นเตอร์พอยที่์ 
ออฟั สัยามสัแควร์ ช่ั �น 4 ซ้ �งเราเป็น 
ร้านอาห็าร พร้อมเสัริฟั ช่าบ้ท่ี่� สัด สัะอาด 
อร่อย คุณ์ภาพคุ้ม เกิินราคาให็้กิับลี่้กิค้า 
ขึ้องเรา ซ้�งจากิสัถีานกิารณ์์ แพร่ระบาด 
ขึ้องไวรัสัโควิด ที่่�ผ่่านมานั�น ม่ผ่ลี่กิระที่บ 
โดยตรงต ่อร ้านอาห็ารเพราะเราขึ้าย 
ได้เพ่ยง takehome ห็รือ delivery เท่ี่านั�น 
ดังนั �นยอดขึ้ายเราจ้งนับว่าเป็นศ้นย์เลี่ย 
ในช่่วงแรกิ เพราะ เราไม่ได้เตร่ยมรับกิับ 
สัถีานกิารณ์์มากิ่อนในขึ้ณ์ะที่่�รายได้ไม่ม่ 
แต่ค่าใช่้จ่ายประจำายังเดินอย้่ทีุ่กิวัน ซ้�ง 
ค่าใช่้จ่ายประจำาที่่�ห็นักิที่่�สัุดกิ็จะม่ค่าเช่่า 
กิับค่าแรง ซ้ �งตรงน่ �เน่ �ยว่าเป็นปัญห็า 

ให็ญ่ที่่�สัุด ขึ้อง SME ในสั่วนค่าแรงนั�น 
เน ื �องจากิเราตัดสัินใจจะด้แลี่ลี่้กิน้อง 
ทุี่กิคน เราจ้งต้องห็าวิธ่ิกิารสัร้างรายได้ แล้ี่ว 
takehome กิับ ดิลี่ิเวอร่�เป็นตลี่าดให็ม่ 
ท่ี่�เราไม่เคยที่ำามาก่ิอนเลี่ย ทุี่กิอย่างจ้งต้อง 
เริ�มให็ม่จากิศ้นย์ที่ำาความเขึ้้าใจตลี่าดให็ม่ 
ศ้กิษากิลีุ่่มลี่้กิค้าให็ม่ กิำาห็นดกิลี่ยุที่ธิ์กิัน 
ให็ม่ที่ั�งห็มด ซ้�งสัิ �งที่่�ร้านขึ้องเราที่ำาเพื�อ 
ปรับตัวกัิบสัถีานกิารณ์์น่� แบ่งเป็นสัองด้าน 
ห็ลี่ักิ คือ ลี่ดรายจ่าย แลี่ะสัร้างรายได้ 
โดยที่างเราม่กิารบริห็ารสัต็อกิวัตถีุดิบ 
โดยกิารลี่ด inventory ลี่ง ที่ั�งเพื�อรักิษา 
กิระแสัเงินสัดแลี่ะรักิษาคุณ์ภาพอาห็าร 
เจรจาต่อรองค่าเช่่า จัดวันห็ยุดพนักิงาน 
เพิ �มขึ้้ �น แลี่ะตัดค่าใช่้จ่ายที่่ �ไม่จำาเป็น 
ออกิทัี่นท่ี่ ส่ัวนกิารสัร้างรายได้นั�น กิลี่ยุที่ธ์ิ 
แรกิเลี่ย คือเพิ�ม product คือเราม่กิาร 
ปรับเมน้ไลี่น์อาห็ารพร้อมที่านขึ้้�นมา เช่่น 
เมน้กิะเพรา ขึ้้าวห็น้าเนื �อ ห็รือ สัุกิ ่ � 
จานเด่�ยว ต่างๆ กิลี่ยุที่ธ์ิท่ี่�สัอง คือ ช่่วยเรื�อง 
ค ่าสั ่ง โดยออกิมาตรกิารสัำาห็รับกิาร 

แกิ้ pain-point เรื�องค่าสั่งให็้ลี่้กิค้า โดย 
กิารออกิโปรโมช่ั�นสั่งฟัร่ให็้ลี่้กิค้าในระยะ 
5 กิม. แลี่ะถ้ีาเกิิน 5 กิม จะให้็เป็นส่ัวนลี่ด 
ช่่วยค่าส่ัง 50 บาที่ สัำาห็รับออเดอร์ 500 
บาที่ขึ้้�นไป กิลี่ยุที่ธิ์ที่่ �สัาม คือกิารสัร้าง 
กิารรับร้ ้ความสันใจจากิลี่้กิค้าโดยที่ำา 
โปรโมช่ั �นแถีมห็ม้อไฟัฟั้าออกิมา ซ ้ �ง 
เราเป็นเจ้าแรกิๆ ท่ี่�ที่ำาโปรน่� ซ้�งที่ำาให้็ล้ี่กิค้า 
สันใจมากิขึ้้�น แลี่ะยังได้ลี่้กิค้ากิลีุ่่มให็ม่ๆ 
เพิ�มด้วย ที่ำาให็้สัามารถีเพิ�มยอดขึ้ายได ้
เป็นท่ี่�น่าพอใจ สิั�งท่ี่�อยากิจะฝ่ากิ ก็ิคือ sme 
ต้องปรับตัวให้็เร็ว โดยไม่ลืี่ม core value 
ขึ้องตัวเอง ขึ้อให้็ Balance ในสัถีานกิารณ์์ 
แบบตอนน่ �  ที่ ุกิคนพ้ดถี้งกิารปรับตัว 
แต่เราต้องที่ำาแบบไม่ panic อย่าห็ลี่ง 
ไปกัิบกิระแสัโดยท่ี่�ลืี่มคิดถ้ีง core compe-
tency ขึ้องตัวเอง เพราะกิารปรับตัว 
ห็ลี่ายอย่างต้องใช่้ต้นทีุ่นสั้งถี้าเราร่บที่ำาไป 
อย่างร้อนลี่น เงินสัดจะถี้กิด้งออกิไปที่ันที่่ 
แลี่้วถี้าไม่เห็็นผ่ลี่ ร้านกิลี่ับจะอย้ ่ไม่ได้ 
เพราะขึ้าดเงินสัดกิ่อน เราต้อง Balance 
ระห็ว่างความจำาเป็นแลี่ะความรวดเร็ว 
ในกิารปรับตัว ส่ัวนข้ึ้อด่ ขึ้องสัถีานกิารณ์์ 
คือเป็นจุดที่่�กิระตุ้นให็้ร้านเราได้ปรับตัว 
เยอะมากิ เราได้เร่ยนร้้ว่า เราควรเตร่ยม 
พร้อมมากิกิว่าน่ � โช่คด่ที่่ �เราปรับตัวได้ 
ค่อนข้ึ้างเร็ว เพราะเราม่สิันค้าท่ี่�ม่คุณ์ภาพด่ 
แลี่ะม่ล้ี่กิค้าท่ี่�น่ารักิ คอยสันับสันุน ร้านเรา 
จ้งไปต่อได้ไม่ยากินักิในช่่องที่างน่� เราจ้ง 
กิ้าวผ่่านวิกิฤตมาได้ด้วยด่

ต้มตุ�นชาบู

จิด้าภา
แสงรัฐวัฒนะ
shi 63
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	 น้ัทธีมน้	 วัีรัะกิุล	 (เอมมี�)	 Shi	 75 
ผู้บริัหารัฝ่่าย์กิารัตลาดี	บริัษัท	เดีอะ	เวัโรัน่้า	
จำากิัดี	 และเจ้าของธีุรักิิจรัีสอรั์ตและสถาน้
ที�ท่องเที�ย์วั	The	Verona	at	Tub	Lan	
จ.ปรัาจีน้บุรีั
 ช่่วงวิกิฤติ COVID-19 อย่างที่่�ทีุ่กิคน 
คงร้้กิัน “ธิุรกิิจโรงแรมแลี่ะร่สัอร์ต” เป็น 
ธิุรกิิจที่่�ได้รับผ่ลี่กิระที่บโดยตรงมากิที่่�สัุด 
เพราะในขึ้ณ์ะที่่�รายได้เป็นศ้นย์ โรงแรม 
ทีุ่กิแห็่งต่างต้องแบกิต้นทีุ่นมห็าศาลี่ ที่ั �ง 
พนักิงาน กิารจัดกิาร สัต็อกิอาห็ารแลี่ะ 
วัตถีุดิบต่างๆ ฯลี่ฯ มันคือที่่�สัุดขึ้องวิกิฤติ 
จริงๆ ซ้�งร่สัอร์ตขึ้องเรา “The Verona at 
Tub Lan” จ.ปราจน่บุร่ เป็นร่สัอร์ตขึ้นาด 
ให็ญ่บนพื�นที่่�กิว่า 300 ไร่ ม่ห็้องพกัิมากิถีง้ 
97 ห็้อง แลี่ะยังม่โซนกิิจกิรรม โซนฟัาร์ม 
รวมถี้งโซนคอมม้นิต่�มอลี่ลี่์ ม่พนักิงานกิว่า 
200 ช่่วิต แค่ขึ้นาดขึ้องพื�นที่่�แลี่ะจำานวน 
พนักิงาน ก็ิน่าจะพอประมาณ์ได้ถ้ีงค่าใช้่จ่าย
ต่อเดือนอันมห็าศาลี่ ที่ั�งน่� ลี่้กิค้าห็ลี่ักิขึ้อง 
The Verona at Tub Lan คือลี่้กิค้ากิรุ๊ป 
สััมมนา เมื�อเริ�มม่ข่ึ้าว COVID-19 ทุี่กิบริษัที่ 
ทุี่กิห็น่วยงาน ต่างโที่รมาขึ้อยกิเลิี่กิแลี่ะเลืี่�อน
กิารเขึ้้าพักิที่ั�งสัิ�น จากิเดิมที่่�ม่กิารจองเต็ม 

ปิดโรงแรมทุี่กิสััปดาห์็ กิลี่ายเป็นไม่เห็ลืี่อเลี่ย 
แม้แต่ห้็องเด่ยว ห็นำาซำ�า ล้ี่กิค้าท่ี่�แวะเดินที่าง 
ท่ี่องเท่ี่�ยว จากิตอนช่่วงปลี่ายปีท่ี่�แล้ี่วม่วันลี่ะ 
1,000-2,000 คน/วัน ตัดภาพมาในวันที่่� 
เกิิดวิกิฤติ COVID-19 กิลัี่บไม่เห็ลืี่อเลี่ยสัักิคน 
ยังไม่พอ ต้นทุี่นมห็าศาลี่ท่ี่�จมอย้่ ทัี่�งวัตถุีดิบ 
ขึ้องสัด ขึ้องแห้็งท่ี่�สัต็อกิไว้สัำาห็รับที่ำาอาห็าร
ให็้กิับลี่้กิค้า กิ็ม่แต่รอวันเน่าเสั่ยรวมๆ กิัน 
แค่เดือนเด่ยว นับรายได้ที่่ �สั้ญเสั่ยไปคือ 
“เกิือบสัิบลี่้าน” ในฐานะขึ้องผ่้้บริห็ารฝ่่าย 
กิารตลี่าด ม่ห็น้าที่่�ห็ลี่ักิ คือกิารห็ารายได้ 
บอกิตรงๆ เลี่ยว่า ตอนแรกิที่่�เห็็นตัวเลี่ขึ้ 
พ้ดได้คำาเด่ยวว่า ช่็อกิ...แลี่ะเสั่ยดายมากิๆ 
ท่ี่�แพลี่นทุี่กิอย่างท่ี่�เราตั�งใจไว้ในปีน่� ด้เห็มือน 
กิำาลี่ังจะพังลี่ง...จากิที่่�ตั�งใจว่าปีน่�จะที่ำาตาม 
เป้าให้็ได้เท่ี่าไห็ร่ กิลัี่บกิลี่ายเป็นต้องเปล่ี่�ยน 
โจที่ย์ว่า “เรัาจะทำาอย์่างไรั	 ให้หารัาย์ไดี้ 
จากิหน้ทางใหม่ๆ	เข้ามาให้มากิที�สุดี	โดีย์ที� 
กิารัทอดีทิ้งพี่น้ักิงาน้คืออย์่างสุดีท้าย์ที�เรัา 
จะทำา” แลี่ะที่่�จะเลี่่าต่อไปน่� คือตัวอย่าง 
บางสั่วน จากิสัิ �งที่่ �เราแลี่ะธิุรกิิจพยายาม 
“ปรับตัว” กัิบวิกิฤติ COVID-19 
	 -	 แคมเปญ	Work	 From	Hotel	 :
เปลี่่ �ยนโรงแรมจากิกิารเป็นที่่ �พักิเพื �อมา 

ท่ี่องเท่ี่�ยว ให้็เป็นท่ี่�พักิ Long stay สัำาห็รับ 
คนที่ำางาน คนที่ำางาน Work From Hotel 
นานๆ อาจจะร้้สั้กิเบื�อ อุดอ้้ เคร่ยด ที่่�น่� 
เราม่พร้อมกัิบสิั�งอำานวยความสัะดวกิในกิาร 
ที่ำางานทุี่กิอย่าง ม่บรรยากิาศด่ๆ ม่กิิจกิรรม 
ให้็ที่ำาเพื�อผ่่อนคลี่ายความเห็นื�อยล้ี่าจากิกิาร 
ที่ำางาน เราเพิ�มโต๊ะที่ำางานด่ๆ เข้ึ้าไปในห้็องพักิ 
/ เพิ�มบริกิาร Room service / ออกิ Package 
ราคาสุัดคุ้ม / เนรมิต Co Working space 
เผื่�อม่คนมากัินเป็นกิลุ่ี่มย่อย 
	 -		หน้้ากิากิผ้าป้องกิัน้	 COVID-19	 :	
งาน Handmade ทีุ่กิช่ิ�น ที่ำาด้วยใจ จากิ 
แม่บ้านโรงแรม ที่ำาขึ้องท่ี่�ทุี่กิคนกิำาลัี่งต้องกิาร 
ในคุณ์ภาพท่ี่�ด่ท่ี่�สุัด ใช้่ผ้่ามัสัลิี่น 2 ชั่�นอย่างด่ 
ทัี่บด้วย Cotton ญ่�ปุ่น อ่กิ 1 ชั่�น ลี่วดลี่าย 
สัวยๆ ให้็ทุี่กิคนใส่ัได้อย่างมั�นใจแลี่ะปลี่อดภัย 
ขึ้ายไปแล้ี่วเกืิอบ 10,000 ชิ่�น ต้องขึ้อบคุณ์ 
ทีุ่กิกิำาลี่ังใจที่่�สั่งมาให็้เราผ่่านกิารอุดห็นุน 
เลี่็กิๆ น้อยๆ มันไม่ใช่่แค่ตัวเงินที่่�ยืดอายุ 
ธิุรกิิจ แต่มันคือสัิ�งที่่�ต่อช่่วิตให็้กิับพนักิงาน 
อ่กิห็ลี่ายๆ คน
	 -	 บรัิกิารัส่งอาหารั	 Delivery	 :	
ในจังห็วัดปราจ่นบุร่ ยังไม่ม่ Grab ไม่ม่ Food 
panda แลี่ะในช่่วงวิกิฤติ ทุี่กิคนก็ิจะอย่้บ้าน
ที่ำาอาห็ารที่านกิันเอง เราเลี่ยปรับตัวโดย 
กิารนำาวัตถีุดิบเกิรดพร่เม่ยมขึ้องโรงแรมมา 
ขึ้าย โดยม่บริกิารส่ังตามบ้าน ในราคาย่อมเยา 
โดยทุี่กิออเดอร์ เราแลี่ะพ่�สัาวขัึ้บรถีไปส่ังเอง 
กัิบมือ
 ช่ ่วงว ิกิฤติ COVID-19 ที่่ �ผ่ ่านมา 
ยอมรับเลี่ยว่าเห็นื �อยมากิ เคร่ยดมากิ 
กิดดันมากิ ไม่เคยคิดเรื�องงานทีุ่กิลี่มห็ายใจ 
เขึ้้าออกิขึ้นาดน่�มากิ่อนเลี่ย.. แต่ต่อให็้มัน 
จะห็นักิขึ้นาดไห็น กิ็ยังไม่ม่สัักิวินาที่่เด่ยวที่่�
คิดว่าจะยอมแพ้ ม่แต่คิดตลี่อดว่า “เราที่ำา 
อะไรได้อ่กิบ้างไห็ม เพื�อให็้อะไรมันด่ขึ้้ �น 
กิว่าน่�” แลี่ะในวันน่�ที่่�สัถีานกิารณ์์ทีุ่กิอย่าง 
คลี่่�คลี่ายลี่ง เราอยากิขึ้อบคุณ์เห็ตุกิารณ์ ์
ทีุ่กิอย่างที่่ �ผ่่านมา ขึ้อบคุณ์ที่่ �สัอนให็้เรา 
ไม่ยอมแพ้ ขึ้อบคุณ์ที่่�ที่ำาให็้ร้้ว่าเราไปได้ไกิลี่
กิว่าท่ี่�เราเคยคิดไว้มากิ ขึ้อบคุณ์ท่ี่�ได้เจอเรื�อง 
แบบน่�ตั�งแต่อายุ 24 
 มันี่ทำาให้เรารู ้ส่ก็วิ่า หลี่ังจาก็นี่่ �อ่ก็ 
20-30 ปี็ ในี่ก็ารทำาธุีรกิ็จ เราคงไม่ต้องก็ลัี่วิ 
อะไรอ่ก็แลี่้วิเลี่ย ข้อใช้พื�นี่ท่�ตรงนี่่� ส่งต่อ 
พลัี่งแลี่ะก็ำาลัี่งใจให้ทุก็คนี่ท่�ได้้อ่านี่นี่ะคะ
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นัทธมน วีระกุล
Shi 75



	 กิรั	 เธีีย์รันุ้กิุล	 Shi	 70	 (BBA	 14)	
ปัจจุบันช่่วยที่ำาธิุรกิิจครอบครัว ซ้�งเป็น 
โรงพิมพ์ แลี่ะกิำาลี่ัง Transform องค์กิร 
ขึ้องตัวเองเป็นธิุรกิิจ platform ช่ื �อ 
www.wawapack.com ศ้นย์รวมบรรจุภัณ์ฑ์
สัำาเร็จร้ปออนไลี่น์ท่ี่�ให็ญ่ท่ี่�สุัดในประเที่ศไที่ย
ครับ สัาเห็ตุท่ี่�ผ่มต้อง Transform บริษัที่ 
ขึ้องผ่ม เนื�องจากิธุิรกิิจสิั�งพิมพ์ โดยเฉิพาะ
สืั�อโฆษณ์าจากิกิระดาษในขึ้ณ์ะน่�ถ้ีกิ disrupt 
จากิสัื�อดิจิตอลี่ ออนไลี่น์แลี่ะจากิวิกิฤต 
Covid19 เป็นกิารตอกิยำ�าถ้ีง Vision ท่ี่�ผ่ม 
เห็็นเมื�อ 2 ปีกิ่อน ได้อย่างช่ัดเจน ว่าผ่ม 
คิดถี้กิที่่� transform องค์กิรขึ้องตัวเอง 
ผ่มเชื่�อว่า วิกิฤต Covid19 น่� เป็นตัวเร่งกิาร 
Disrupt ให้็เร็วมากิข้ึ้�นไปอ่กิ ซ้�งจากิวิกิฤต 
Covid19 น่� ห็ลี่ายๆ บริษัที่อาจจะโดน 
ผ่ลี่กิระที่บเชิ่งลี่บ โดยเฉิพาะบริษัที่เก่ิ�ยวกัิบ 
กิารท่ี่องเท่ี่�ยว เช่่น โรงแรม ห็รือ ทัี่วร์ต่างๆ 
แต่ผ่ลี่ลัี่พท์ี่ท่ี่�ผ่มได้ disrupt ตัวเองก่ิอนห็น้า 
ที่ำาให็้บริษัที่ขึ้องผ่มได้รับผ่ลี่กิระที่บเช่ิง 
บวกิ บรรจุภัณ์ฑ์นั�นม่ความต้องกิารเพิ�ม 
มากิขึ้้�น โดยเฉิพาะบรรจุภัณ์ฑ์ที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง
กัิบร้านอาห็าร เช่่น กิล่ี่องอาห็ารกิระดาษ 
พลี่าสัติกิ แลี่ะแกิ้ว อ่กิที่ั�งผ่มยังได้โอกิาสั 
ในกิารเปิดตลี่าดให็ม่ในห็มวดบรรจุภัณ์ฑ์ท่ี่�

เก่ิ�ยวกัิบเครื�องสัำาอางค์ เช่่น ขึ้วดพลี่าสัติกิ 
ใสั่แอลี่กิอฮอลี่์ เป็นต้น จ้งอยากิขึ้อแช่ร์ 
ให็้ทีุ่กิๆ ที่่านอยากิให็้มองสัถีานกิารณ์ ์
ไปไกิลี่ๆ ว่า จะเกิิดอะไรข้ึ้�นกัิบธุิรกิิจขึ้องเรา 
ถี้าเราไม่ปรับตัวเสั่ยตอนน่� สัำาห็รับกิาร 
ปรับตัวขึ้องนักิธิุรกิิจรุ ่นให็ม่ ที่ั �งที่่ �สัาน 
ธิุรกิิจต่อจากิที่่ �บ้าน แลี่ะที่ำาธิุรกิิจให็ม ่
ด้วยตัวเอง ผ่มแนะนำาห็ลี่ักิกิารวิธิ่ขึ้อง 
StartUp คือ Fail Fast Fail Cheap Fail 
Forward ห็รือ ลี่ ้มให็้เร ็ว ลี่ ้มให็้ถี ้กิ 
แลี่ะลี่้มไปขึ้้างห็น้า แลี่ะอ่กิห็ลี่ักิกิารที่่ � 
นำามาใช่้ด้วยกิันได้ คือ Think Big Start 
Small Move Fast ยังไม่ต้องที่ำาให็ญ่ๆ 
ครับ ที่ำาเลี่็กิๆ กิ่อน แลี่้วค่อยๆ โตอย่าง 
รวดเร็ว ในสั่วนกิับดักิ ที่่�อยากิจะเตือน 
คนที่่�อยากิจะเขึ้้ามาในวงกิาร StartUp 
นะครับ คือ อย่า over exaggerated 

ห็รือง่ายๆ อย่าขึ้ายฝั่น ในช่่วงห็ลัี่งท่ี่�ผ่่านมา 
บริษ ัที่ StartUp ห็ลี่ายราย ลี่ ้มห็าย 
ตายจากิไป เพราะเน้นเรื �องขึ้องกิารโต 
อย่างเด่ยว แต่ไม่ด้ถี้ง business model 
ที่่ �ที่ำารายได้ แลี่ะกิำาไร อย่างเห็็นได้ช่ัด 
เลี่ยอยากิจะเน ้นย ำ � าห็ลี่าย StartUp 
ท่ี่�เข้ึ้ามาที่ำา อย่าคิดว่า เข้ึ้ามาเพราะมันด้เท่ี่ 
ห็รือกิลัี่วตกิรถีไฟั แต่ให้็ด้ให้็ชั่ดว่าสิั�งท่ี่�กิำาลัี่ง
จะที่ำา ม่ตลี่าดจริง ห็รือเปล่ี่า ม่ business 
model ที่่�ที่ำาได้จริงห็รือเปลี่่า ลี่องไปที่ำา 
MVP ห็รือยัง ว่ามันจะโตได้จริงไห็ม แลี่ะ 
ขึ้อฝ่ากิไว้อ่กิเรื �อง คือ ในทีุ่กิวิกิฤตนั �น 
ม่โอกิาสัเสัมอ Mindset จ้งสัำาคัญ กิารท่ี่�เรา
จะสัามารถีมองเห็็นโอกิาสัได้จำาเป็นต้องม ่
Growth Mindset ครับ ผ่มเช่ื�อว่าบรษิัที่ 
ท่ี่�ม่ความคิดให็ม่ๆ จะเป็นบริษัที่ท่ี่�รอดจากิ 
วิกิฤตได้ ซ้ �งกิารม่ Growth Mindset 
จะที่ำาให้็บริษัที่สัามารถีสัร้าง idea แปลี่กิให็ม่ 
ได้ครับ 
 Growth	Mindset	ต่างกัิน้ยั์งไง	กัิบ	
Fixed	 Mindset สัิ �งที่่ �แตกิต่าง คือ 
กิระบวนกิารเริ�มต้นที่างความคิด Fixed 
MindSet จะเช่ื �อว่า ขึ้องทีุ่กิอย่างถี้กิ 
กิำาห็นดมาแล้ี่ว เช่่น ความฉิลี่าด ความเก่ิง 
ความไม่เก่ิง จุดแข็ึ้งจุดอ่อนขึ้องเรา ตายตัว 
ที่ ุกิอย ่างไม ่สัามารถีเปลี่ ่ �ยนแปลี่งได ้ 
แลี่ะไม่ได้ม่แค่กิับตัวเองนะครับ แต่ม่กิับ 
คนอื �นด้วย เช่่น ลี่้กิน้องคนน่ �ที่ ำางาน 
ไม่ได้เรื �อง กิ็จะร้้สั้กิว่าไม่ได้เรื �องแบบน่� 
ไปเรื�อยๆ Growth MindSet จะคิดว่า 
คนเราอาจจะฉิลี่าดกิว่าคนอื�นได้ แต่นั�น 
เป็นแค่จุดตั�งต้น จริงๆ มันม่อะไรมากิกิว่านั�น 
เช่่น ความพยายาม กิารเร่ยนร้้ตลี่อดเวลี่า 
ความอดที่น อดกิลัี่�น ต่อส้้ั ไม่ท้ี่อถีอย  
 สุด้ท้าย ข้อเป็็นี่ก็ำาลัี่งใจให้ทุก็ๆ ท่านี่ 
ฝ่่าวิิก็ฤตนี่่�ไป็ให้ได้้ครับั

กร เธียรนุกุล
Shi 70 (BBA 14) 
ธุรกิจ platform 
www.wawapack.com 
ศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์
สำเร็จรูปออนไลน์
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 ผ่้้ที่่�ได้รับผ่ลี่กิระที่บจากิ COVID-19 

จ้งม่ที่ั�งที่่�เป็นบุคคลี่ธิรรมดาแลี่ะนิติบุคคลี่  

ภาครัฐกิ็ได้ม่มาตรกิารต่างๆ เพื�อด้แลี่แลี่ะ 

เย่ยวยาผ่้้ที่่�ได้รับผ่ลี่กิระที่บดังกิลี่่าว เพื�อ 

ไม่ให้็กิระที่บกัิบระบบเศรษฐกิิจอย่างรุนแรง

จนถี้งขึ้ั�นวิกิฤตเกิินกิว่าจะเย่ยวยา ในที่่�น่� 

จะขึ้อกิล่ี่าวถ้ีงมาตรกิารขึ้องกิระที่รวงกิารคลัี่ง 

แลี่ะกิรมสัรรพากิร ท่ี่�ได้ออกิกิฎห็มายมาเพื�อ 

กิารดังกิล่ี่าว สัรุปได้ดังน่�

 เมื�อวันท่ี่� 19 เมษายน 2563 เวบไซต์ 

ราช่กิิจจานุเบกิษา ได้ม่กิารประกิาศพระราช่ 

กิำาห็นด 3 ฉิบับเพื�อแกิ้ปัญห็าแลี่ะเย่ยวยา 

ผ่ลี่กิระที่บที่่�เกิิดจากิกิารแพร่ระบาดขึ้อง 

COVID-19 วงเงินรวมทัี่�งสิั�น 1,900,000	ลบ.		

ดังน่�

 ฉีบับที�	1 พ.ร.กิ. ให้็กิระที่รวงกิารคลัี่ง

กิ้้เงินเพื�อกิารเย่ยวยา แลี่ะด้แลี่เศรษฐกิิจ 

ม้ลี่ค่ารวมไม่เกิิน 1,000,000	ลบ. โดยแบ่ง 

เป็นวงเงิน 600,000 ลี่บ เป็นแผ่นงานด้าน 

สัาธิารณ์สัุขึ้ แลี่ะแผ่นงานเย่ยวยาผ่้้ได้รับ 

ผ่ลี่กิระที่บ เช่่น เย่ยวยาประช่าช่น 6 เดือน  

เย่ยวยาเกิษตรกิร แลี่ะด้แลี่ด้านสัาธิารณ์สุัขึ้ 

สั่วนอ่กิ 400,000 ลี่บ เป็นแผ่นงานฟั้�นฟั้ 

เศรษฐกิิจแลี่ะสัังคมโดยครอบคลีุ่มโครงกิาร

ด้แลี่สันับสันุน เศรษฐกิิจในพื �นที่่ � เพื �อ 

สันับสันุนแลี่ะสัร้างความเข้ึ้มแข็ึ้ง ให้็เศรษฐกิิจ

ชุ่มช่นแลี่ะสันับสันุนพัฒนาโครงสัร้างพื�นฐาน 

ในระดับพื�นท่ี่� ทัี่�งน่�ต้องลี่งนามในสััญญาก้้ิเงิน 

ห็รือออกิตราสัารห็น่�ภายในวันท่ี่� 30 กัินยายน 

2564

 ฉีบับที�	 2 พ.ร.กิ. ให็้ความช่่วยเห็ลี่ือ 

ที่างกิารเงินแกิ่ผ่้้ประกิอบกิารวิสัาห็กิิจที่่�ได้ 

รับผ่ลี่กิระที่บจากิ COVID-19 โดยให้็อำานาจ 

ธินาคารแห็่งประเที่ศไที่ยออกิ Soft Loan 

เพื �อด ้แลี่ภาคธิุรกิ ิจ โดยเฉิพาะ SMEs 

ในวงเงินไม่เกิิน 500,000	ลบ. โดยธินาคาร 

แห็่งประเที่ศไที่ยจะให็้เง ินกิ้ ้กิ ับสัถีาบัน 

กิารเงินเป็นกิารช่ั �วคราว เพื �อให็้สัถีาบัน 

กิารเงินนำาไปปลี่่อยสัินเช่ื �อให็้กิับ SMEs 

ที่่ �ม่เงินกิ้ ้คงเห็ลี่ือสัิ �นปี 62 ไม่เกิิน 500 

ล้ี่านบาที่แลี่ะไม่ม่กิลุ่ี่ม โดยจะได้รับเงินสิันเชื่�อ 

เพิ�ม 20% ขึ้องวงเงินคงเห็ลี่ือ ซ้�งจะได้รับ 

อัตราดอกิเบ่�ย 2% รวมถี้งกิารผ่่อนคลี่าย 

เร ื �องกิารช่ำาระห็น่ �โดย ธิพ. แลี่ะ SFIs 

พักิช่ำาระห็น่ � (ที่ั �งเง ินต้นแลี่ะดอกิเบ่ �ย) 

มาตรการดู้แล
และเยียวยา
COVID-19

MANAGMENT &
INVESTMENT

พรรณี วรวุฒิจงสถิต Shi 32
กิรรมกิารอิสระและกิรรมกิารตรวจสอบ
บริษัที่จดที่ะเบียนในตลาดหลักิที่รัพย์ฯ
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จากสถานการณ์ที่มีโรคระบาด้ COVID-19 ทำให้เกิด้ความเดื้อด้ร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ธุรกิจต้อง 
หยุด้ชะงักไปชั่วคราว กิจการหลายแห่งขาด้สภาพคล่องจนต้องปิด้กิจการไป ทำให้คนที ่เด้ือด้ร้อน 
นอกจากเพราะเหตุโรคระบาด้แล้ว ยังต้องเดื้อด้ร้อนจากการตกงานอีกด้้วย 
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6 เดือน ให้็ SMEs ท่ี่�ม่วงเงินสิันเชื่�อไม่เกิิน 

100 ลี่บ. ด้วย อย่างไรก็ิด่ ห็ากิสัถีาบันกิารเงิน

ปลี่่อยไปแลี่้วเกิิดความเสั่ยห็าย ต้องรับผ่ิด 

ต่อธินาคารแห่็งประเที่ศไที่ยด้วย

  	 	 	 	 	ฉีบับที�	3 พ.ร.กิ. รักิษาเสัถ่ียรภาพ 

ขึ้องระบบกิารเง ินแลี่ะความมั �นคงที่าง 

เศรษฐกิ ิจขึ้องประเที่ศ วงเง ินไม ่ เกิ ิน 

400,000	 ลบ. โดยให็้จัดตั �งกิองทีุ่นรวม 

เร่ยกิว่า “กิองทีุ่นเพื �อรักิษาสัภาพคลี่่อง 

ขึ้องกิารระดมทีุ่นในตลี่าดตราสัารห็น่ �” 

ม่วัตถีุประสังค์เพื�อรักิษาเสัถี่ยรภาพแลี่ะ 

สัภาพคล่ี่องขึ้องตลี่าดตราสัารห็น่�ภาคเอกิช่น 

ที่่�ได้รับผ่ลี่กิระที่บจากิ COVID-19 ด้วยวิธิ่ 

กิารไปลี่งทีุ่นในตราสัารห็น่�ที่่�ออกิให็ม่ขึ้อง 

ภาคเอกิช่น ซ้�งฉิบับน่�ได้ม่กิารวิพากิวิจารณ์์ 

ว่าเป็นกิารอุ้มเอกิช่น แต่ความเป็นจริงแลี่้ว 

เป็นกิารออกิเพื�อกิำากิับด้แลี่เสัถี่ยรภาพขึ้อง 

ระบบกิารเงินขึ้องประเที่ศเนื�องจากิในตลี่าด

ตราสัารห็น่�จะม่ที่่�ถี้งกิำาห็นดต้องช่ำาระคืน 

ห็ลี่ายแสันลี่้านบาที่ภาคเอกิช่นต้องห็าเงิน 

มาช่ำาระ ห็รืออาจออกิให็ม่เพื�อคืนขึ้องเกิ่า 

แต่ด้วยสัถีานกิารณ์์ COVID-19 อาจที่ำาให็้ 

เกิิดปัญห็าได้ ถี ้าไม่ม ่มาตรกิารรองรับ 

เมื�อเกิิดเห็ตุแลี่้วจะกิระที่บกิับระบบกิารเงิน

ประเที่ศอย่างร้ายแรง กิารม่ฉิบับน่�จ้งจะเป็น

กิารบรรเที่าห็ากิเกิิดเห็ตุขึ้้�น ซ้�งห็ากิได้อ่าน 

เงื�อนไขึ้ในขึ้้อกิำาห็นดจะพบว่า ภาคเอกิช่น 

ต้องช่่วยตัวเองกิ่อนในทีุ่กิด้านเพื �อให็้ได้ 

สัภาพคล่ี่องแลี่ะยังคงต้องม่ Credit Rating 

ที่่�ด่ด้วย เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขึ้จ้งจะมาเขึ้้า 

โครงกิารน่�ได้ โดยจะม่ต้นทีุ่นที่างกิารเงิน 

ท่ี่�แพงข้ึ้�น ซ้�งเป็นท่ี่�แน่นอนว่า ห็ากิไม่จำาเป็น

ภาคเอกิช่นจะไม่ใช้่ช่่องที่างน่�แน่นอน

 สัำาห็รับผ้้่เข่ึ้ยนมองว่า ท่ี่�น่าเป็นห่็วงมากิ 

ท่ี่�สุัดน่าจะเป็นในฉิบับท่ี่� 1 ส่ัวนท่ี่�เป็นวงเงิน 

400,000 ลี่บ ซ้�งเป็นแผ่นงานฟ้ั�นฟ้ัเศรษฐกิิจ 

แลี่ะสัังคมโดยครอบคลีุ่มโครงกิารด้แลี่ 

สันับสันุน เศรษฐกิิจในพื�นที่่� เพื�อสันับสันุน 

แลี่ะสัร้างความเขึ้้มแขึ้็ง ให็้เศรษฐกิิจชุ่มช่น 

แลี่ะสันับสันุนพัฒนาโครงสัร้างพื �นฐาน 

ในระดับพื�นที่่� โดยโครงกิารเห็ลี่่าน่�ม่เป็น 

ห็มื�นๆ โครงกิาร ห็ากิกิารวิเคราะห์็โครงกิาร 

กิารอนุมัติโครงกิาร กิารดำาเนินงานแลี่ะ 

กิารติดตามผ่ลี่งานตามโครงกิารไม่ได้ม่ระบบ

กิารควบคุมแลี่ะบริห็ารความเส่ั�ยงท่ี่�ด่ ก็ิอาจ

เป็นไปได้ท่ี่�จะเกิิดความซำ�าซ้อนขึ้องโครงกิาร 

ความไม่คุ้มค่าขึ้องเงินที่่�ต้องจ่ายไป รวมถี้ง 

อาจไม ่ม ่กิารว ัดผ่ลี่สััมฤที่ธิ ิ �ที่ ่ �แที่ ้จร ิงกิ ็ 

เป็นไปได้        

 ต่อมาเมื�อวันที่่� 24 พฤษภาคม 2563 

ที่่�ผ่่านมา อธิิบด่กิรมสัรรพากิร ดร. เอกินิติ 

นิติที่ัณ์ฑ์ประภาศ ได้ม่กิารแถีลี่งขึ้่าว เรื�อง 

สัรรพากิรช่่วยบุคคลี่แลี่ะผ้่้ประกิอบกิารท่ี่�ได้

รับผ่ลี่กิระที่บจากิ COVID-19 ผ่่านมาตรกิาร 

ภาษ่ต่างๆ มูลค่ากิวั่าแสน้ล้าน้	 มาตรกิาร 

ดังกิล่ี่าวม่ทัี่�ง กิาร “เลืี่�อน” “เร่ง” “ลี่ด” แลี่ะ  

สัร้าง “แรงจ้งใจ” เช่่น ได้ม่กิาร “เลี่ื�อน” 

กิารช่ำาระภาษ่เงินได้บุคคลี่ธิรรมดาแลี่ะ 

นิติบุคคลี่ท่ี่�อย่้นอกิตลี่าดห็ลัี่กิที่รัพย์  สัำาห็รับ 

เงินได้ปี 2562 ให็้ยื�นแบบแลี่ะช่ำาระภายใน 

31 สิังห็าคม 2563 น่� รวมถ้ีงม่กิารให้็เลืี่�อน 

กิารนำาสั่งภาษ่เงินได้ห็ักิ ณ์ ที่่�จ่าย ภาษ ่

ม้ลี่ค่าเพิ�ม ภาษ่ธิุรกิิจเฉิพาะ อากิรแสัตมป ์

ได้ตามประกิาศกิำาห็นด ได้ม่ “เร่ง” คืนภาษ่ 

เงินได้บุคคลี่ธิรรมดาแลี่ะนิติบุคคลี่มากิกิว่า

ห้็าห็มื�นล้ี่านบาที่ ได้ม่กิาร “ลี่ด” อัตราภาษ่ 

เงินได้หั็กิ ณ์ ท่ี่�จ่าย จากิ 3% เป็น 1.5% แลี่ะ 

2% ตามเง ื �อนไขึ้ที่่ �กิ ำาห็นด นอกิจากิน่ � 

ได้ม่มาตรกิาร “แรงจ้งใจ” ให้็ผ้้่ประกิอบกิาร

ปฏิิบัติเพื �อได้รับสัิที่ธิิประโยช่น์ที่างภาษ ่

อาที่ิ ผ่้้ประกิอบกิารที่่�ม่รายได้ไม่เกิิน 500 

ล้ี่านบาที่ แลี่ะม่กิารจ้าง แรงงานไม่เกิิน 200 คน 

สัามารถีหั็กิรายจ่ายได้ 3 เท่ี่า สัำาห็รับรายจ่าย 

ค่าจ้างในช่่วง เดือนเมษายน – กิรกิฎาคม 2563 

เพิ�มเบ่�ยประกัินสุัขึ้ภาพท่ี่�ใช้่หั็กิลี่ดห็ย่อนภาษ่ 

เงินได้บุคคลี่ธิรรมดา ยกิเว้นภาษ่เงินได้ให้็กัิบ 

บุคลี่ากิรที่างกิารแพที่ย์ที่่ �ที่ำางานเกิ่ �ยวกิับ 

COVID-19 ยกิเว้นภาษ่ให็้กิับผ่้้นำาเขึ้้า ยา 

เวช่ภัณ์ฑ์ ต่างๆ ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารรักิษา 

COVID-19  โดยนำาเขึ้้ามาเพื�อบริจาคให็้แกิ ่

สัถีานพยาบาลี่ ห็น่วยงานขึ้องรัฐ เป็นต้น 

ซ้�งมาตรกิารส่ัวนให็ญ่ก็ิเพื�อเสัริมสัภาพคล่ี่อง 

ให้็กัิบผ้้่ประกิอบกิารเท่ี่านั�น 

 สัำาห็รับรายลี่ะเอ่ยดขึ้้างต้นสัามารถี 

ห็าอ่านได้ในเวบไซต์กิระที่รวงกิารคลี่ังแลี่ะ 

กิรมสัรรพากิรค่ะ  นอกิจากิน่�ยังได้ม่มาตรกิาร

แกิ้กิฎห็มายให็้สัามารถีประชุ่มผ่่านสัื �อ 

อ่เลี่็กิที่รอนิกิสั์ได้อย่างถี้กิกิฎห็มาย ที่ำาให็้ 

สัามารถีจัด E-Meeting แลี่ะ Work From 

Home ได้ ที่ำาให้็สัามารถีลี่ดผ่ลี่กิระที่บจากิ 

COVID-19   ไปได้มากิ แลี่ะยังเป็นกิารกิ่อ 

ให็้เกิิดวิถี่ให็ม่ในช่่วิตกิารที่ำางานที่่�ลี่ดเวลี่า 

กิารเดินที่าง ลี่ดค่าใช้่จ่ายเดินที่าง ลี่ดมลี่ภาวะ 

อากิาศเป็นพิษได้อ่กิด้วย จากิความกิลี่ัว 

กิารระบาดขึ้อง COVID-19   ก็ิยังพอม่ความ

สับายใจในกิารที่่ �ได้ที่ำางานที่่ �บ้าน แม้จะ 

ไม่ใช่่ทีุ่กิวัน ทีุ่กิกิิจกิาร แต่กิ็ได้เกิิดภาวะ 

New Normal ที่ั�งในช่่วิตประจำาวัน แลี่ะ 

กิารดำาเนินงานขึ้องธุิรกิิจทุี่กิแห่็งห็น ท่ี่�ทุี่กิคน

ต้องปรับตัวเพื�อให็้อย้่รอดได้ ซ้�งกิ็ไม่ม่ใคร 

บอกิได้ว่ากิารระบาดขึ้อง COVID-19 จะสิั�นสุัด 

เมื �อใด ได้แต่ภาวนาขึ้อให็้ประเที่ศไที่ย 

โช่คด่ค่ะ

 

 	พี่รัรัณีิ	วัรัวุัฒิจงสถิต	28	กิรักิฎาคม	2563									
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คนจะน่ังไปทานอาหาร
โด้ยน่ังเว้นวรรคกัน
 แม้ว่าผ่มไม่ใช่่มนุษย์สัังคมมากิมาย ผ่มยังโห็ยห็า 
กิารไปนั�งกิินขึ้้าวพ้ดคุยกิับเพื�อนๆเลี่ย มนุษย์เรา 
ไม่ใช่่ปลี่ากัิด ท่ี่�จะต้องม่กิระจกิกัิ�น แค่ห็ยุดขึ้ายเห็ล้ี่า 
ปิดสัถีานบันเที่ิง ยังด่ดดิ�นกิันยิ�งกิว่าที่ราบว่าญาติ 
ประสับปัญห็าเสั่ยอ่กิ ไม่งั�นเราจะได้เห็็นภาพคน 
ต่อคิวแบบ 4-5 แถีว ยาวเห็ยย่ดรอเข้ึ้าผั่บในซิดน่ย์ 
จนต้องอกิสัั�นขึ้วัญแขึ้วนว่าจะต้องล็ี่อคดาวน์กัินอ่กิ
ห็นมั�ย ห็รือ แห็่ไปตุนเห็ลี่้าเบ่ยร์กิันอย่างกิับเกิิด 
ภาวะขึ้าดแคลี่นอาห็ารอยา่งห็นักิเพราะผ่มก็ิไม่คิด
ว่าคนสั่วนให็ญ่จะดื�มเห็ลี่้าเบ่ยร์กิันเด่�ยวๆ ห็รือ 
ออนไลี่น์ช่นแกิ้วกิันใช่่มั�ย

คนจะไปอยู่อยู่นอกเมืองกัน
เพราะไม่อยากแออัด้กลัวติด้โรค
คล้ายโควิด้-19
 ตราบใดท่ี่�ระบบกิารขึ้นส่ังสัาธิารณ์ะยังเป็นเช่่นน่� 
มันก็ิยังเป็นปัจจัยห็ลัี่กิในกิารตัดสัินใจที่่�พยายามจะ
อย้่ในเมือง กิารเลี่ือกิที่่�จะอย้่ในคอนโดห็้องเลี่็กิๆ 
แต่เดินที่างสัั�นห็น่อยเมื�อเท่ี่ยบกัิบกิารโดยสัารระบบ
ขึ้นสั่งสัาธิารณ์ะอย่างเบ่ยดเสั่ยดเดินที่างไป-กิลี่ับ 
จากินอกิเมืองมาในเมืองเผ่าเวลี่าไปวันลี่ะ 4 ชั่�วโมง 
คอนโดกิ็ยังเป็นที่างเลี่ือกิที่่�ด่กิว่าสัำาห็รับคนจำานวน 
ไม่น้อยอย้่ด่ (ผ่มไม่ได้กิำาลัี่งกิล่ี่าวว่า รัฐบาลี่จัดกิาร
ระบบขึ้นสั่งไม่ด่นะครับ เพราะขึ้นาดเมืองให็ญ่ๆ 
ที่ันสัมัยอย่าง โตเกิ่ยวที่่�ม่ระบบขึ้นสั่งที่างรางอัน 
สัุดยอดกิ็ห็น่ไม่พ้นเบ่ยดกิันเป็นปลี่ากิระป๋องบน 
รถีไฟัในชั่�วโมงเร่งด่วนเช่่นกัิน)

New Abnormal และ
Deglobalization

ว่าจะไม่โม้แล้วเชียวว่า ก่อนท่ีท่าน ศุภชัย พาณิชภักด์ิ้
จะพูด้ในงานของ Techsauce ว่า ไม่มี new normal

ในยุค โควิด้-19 น้ัน จิรัฏฐ์โพสต์บน facebook
ก่อนหน้าน้ันไม่ก่ีวันว่า ‘new normal มีจริงหรือ’

คำาถามของผมใน้วััน้น้ั้น้	คือคุณิเชื�อจริังๆ	หรืัอ..ว่ัา
หลังจากิวััคซีึ่น้แล้วั	เหตุกิารัณ์ิเหล่าน้ี้จะยั์งคงอยู่์
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คุณเชื่อจริงๆ หรอว่า work from home 
มี turning point จากโควิด้-19
 ผ่มเชื่�อว่า work from home จะเป็น new normal ในอนาคต 
แต่ไม่ใช่่เพราะ โควิด-19 ลี่องด้ภาพรถีไฟัฟั้าห็ลี่ังจากิที่่�รัฐบาลี่ 
ปลี่ดล็ี่อคสิั ยืนรอคิวแบบ social distancing งดงามแต่ลี่องไป social 
distancing บนขึ้บวนช่่วง 7 โมงเช่้า เป็นอันไม่ต้องไปที่ำามาห็า 
รับประที่านกิันเป็นแน่แที่้ เพราะบริษัที่สั่วนให็ญ่กิ็เร่ยกิให็้พนักิงาน 
กิลัี่บมาออฟัฟิัศเป็นปกิติแล้ี่ว อาจจะเป็นไปได้ท่ี่�ในบางอุตสัาห็กิรรม
ที่่�เขึ้าไม่กิลี่ับมาที่ำางานออฟัฟัิศ แต่นั�นเป็นพร้อมในเรื�องเที่คโนโลี่ย่ 
แลี่ะห็รือตัวธิุรกิิจจริงสัามารถีที่ำางานที่่�บ้านได้แบบไม่ม่ผ่ลี่กิระที่บ 
อย่างที่่�เราเห็็นองค์กิรในสัาย social media อย่าง Twitter ห็รือ 
Facebook แต่นั�นกิ็ไม่ใช่่เพราะโควิด-19 อย้่ด่ ในธิุรกิิจที่ั�วไปโดย 
สั่วนให็ญข่ึ้นาดช่่วงระบาดยังพยายามให็้ไปออฟัฟัิศเลี่ย ต้องยอมรับ 
ว่างานห็ลี่ายๆ งาน กิารสัุมห็ัวแบบเจอห็น้ากิันม่สั่วนให็้กิารที่ำางาน 
ม่ความเร็วแลี่ะม่ประสิัที่ธิิภาพมากิกิว่า

คนจะเลิกไปฟัังงานสัมมนาแต่จะฟัังออนไลน์
 ตอนไม่ม่โควิด คุณ์กิ็แที่บจะห็าทีุ่กิอย่างบนออนไลี่น์ฟัังได้อย้่แลี่้ว แต่คุณ์กิ็ยังไปงานสััมมนากิัน ดังนั�นผ่้้ฟััง 
นอกิจากิจะไปฟััง content จากิวิที่ยากิรในงานแล้ี่ว เขึ้าไปเพื�อวัตถุีประสังค์ท่ี่�มากิกิว่านั�น คืออยากิได้ connection 
อยากิสัร้าง network อยากิม่ปฏิิสััมพันธิ์กิับคนอื�นๆ ห็รืออย่างกิารไปด้กิ่ฬากิ็เช่่นกิัน เราจะอย้่ห็่างๆ กิันได้ห็รือ 
เราจะห็ลี่งรักิกิารเช่่ยร์กิ่ฬาออนไลี่น์กิันจริงห็รือ ถี้าคุณ์เคยม่ประสับกิารณ์์กิารไปเช่่ยร์กิ่ฬาในสันามแขึ้่งขึ้ันจริง 
คุณ์จะร้้ว่านอกิจากิความสันกุิสั่วนตัวแลี่้ว เราต้องกิารกิารม่สั่วนร่วม กิารเป็นพวกิเดย่วกิัน กิารได้ตะโกินแห็กิปากิเฮ 
ใส่ัห็น้าพวกิเด่ยวกัิน แลี่ะได้ยกินิ�วกิลี่างพร้อมๆ กัินให้็อัฒจรรย์ฝั่�งตรงข้ึ้าม นั�นใช่่มั�ยคือ passion ท่ี่�ห็าไม่ได้จากิออนไลี่น์
 ดังนั�นอ่านมาถี้งตรงน่� ถี้าคุณ์กิำาลี่ังตั�งคำาถีามว่า ‘โลี่กิจะไม่เปลี่่�ยนแปลี่งเลี่ยห็รือจากิอิที่ธิิพลี่ขึ้องโควิด-19?’  
มันเปล่ี่�ยนแน่ แต่ก็ิแค่ส่ัวนห็น้�ง ท่ี่�เห็็นได้ชั่ดก็ิ เช่่น

ใส่หน้ากาก
ออกไปนอกบ้าน

หรืัอเมื�อป่วัย์	(จะให้ใส่ตลอดีไป
จน้เป็น้ธีรัรัมชาติอาจจะต้องรัอให้เกิิดี

ปรัากิฏกิารัณ์ิเหมือน้ใน้หนั้ง	Interstella
ของ	Christopher	Nolan

ที�ฝุ่่น้ฟุุ้้งไปทั�วัโลกิ	หนั้กิกิว่ัาช่วัง
pm	2.5	ใน้บ้าน้เรัาเย์อะ)

ล้างมือบ่อยข้ึน
กิารัเห็น้เจลล้างมือ
วัางตามที�สาธีารัณิะ

ประชุม
ออนไลน์มากข้ึน 
และคน้คุ้น้เคย์กัิบมัน้

มากิข้ึน้

ใส่ใจสุขภาพ
มากข้ึน

ธุีรักิิจสุขภาพี่อน้ามัย์	
น่้าจะผุดีข้ึน้มาอีกิมากิ

ซ้ืึ่อของออนไลน์
มีมาก่ิอน้โควิัดี-19	แล้วัซ้ืึ่อกัิน้ขน้าดีที�
สามารัถพี่ลิกิสถาน้กิารัณ์ิไปรัษณีิย์์ไทย์
ได้ีเลย์ทีเดีีย์วั	แต่กิารัซ้ืึ่อของออน้ไลน์้
ใน้ส่วัน้ที�มากิข้ึน้เพี่รัาะโควิัดี-19	ก็ิคือ	
กิารัสั�งอาหารั	ซึึ่�งก็ิมีควัามสัมพัี่น้ธ์ี

กัิบกิารั	work	from	home
ไม่น้้อย์ทีเดีีย์วั

คอนโด้หมด้ยุคแล้วมันเส่ียงเพราะมี 
public facility ท่ีต้องร่วมกับคนหมู่มาก
 อันน่�น่าจะเป็นภาวะตื�นตระห็นกิกิันไปตามสัถีานกิารณ์์ ลี่องน้กิ 
ตัวอย่างตอนนำ�าที่่วมให็ญ่เมื�อช่่วงปี 2011 สัิครับ ถี้ายังไม่ลี่ืมกิัน 
ช่่วงนั�นก็ิม่กิารพ้ดกัินว่า นิคมอุตสัาห็กิรรมแถีวจังห็วัดอยุธิยาท่ี่�จมนำ�า
น่าจะลี่ำาบากิแลี่้ว ห็รือห็ม้่บ้านในจังห็วัดปทีุ่มธิาน่คงจะไม่ม่ใคร 
ซื�อแลี่้ว กิ็ใครจะไปอย้่โซนนั�นกิ็นำ�าที่่วมซะขึ้นาดน่� ตอนน่�ลี่องห็า 
ภาพถี่ายจากิ google earth เที่่ยบด้ตอนน่�กิับสัมัยนำ�าที่่วมสัิครับ 
น้กิว่าเป็นคนลี่ะเมือง ไม่ใช่่นิคมอุตสัาห็กิรรมร้าง ห็รือห็ม้่บ้านร้าง 
ไปห็มดห็รอกินะ แต่เป็นภาพท่ี่�ว่างห็ายไปไห็นห็มด ดังนั�นมันน่าจะเป็น
กิรณ่์ตื�นตระห็นกิไม่เกิิน 2-3 ปีห็รอกิ ท่ี่�คนอาจจะแห็ยงคอนโด
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 ผ่มจำาได้ว่าตอนเร่ยน financial management ใน text book ห็น้าแรกิๆ เข่ึ้ยนบอกิไว้ว่า มนุษย์เป็น risk avert 
มนุษย์ม่ธิรรมช่าติที่่�จะพยายามห็ลี่่กิเลี่่�ยงห็รือลี่ดความเสั่�ยง ดังนั�นในสัภาวะปัจจุบันที่่�กิารระบาดขึ้องโควิด-19 
ยังอย้่ในระดับที่่�ควบคุมไม่ได้ กิ็ถีือความเสั่�ยงจากิกิารติดเช่ื�อสั้งแลี่ะม่โอกิาสัเสั่ยช่่วิตสั้ง (แม้สัถีานกิารณ์์ในไที่ยจะด้ด ่
แต่กิ็มองไปได้ว่าในอนาคตอันใกิลี่้เมื�อเปิดประเที่ศ กิ็จะม่ความยากิในกิารควบคุม) มนุษย์กิ็จะยอมที่ำาทีุ่กิอย่างเพื�อ 
ลี่ดความเส่ั�ยง เช่่น กิารใส่ัห็น้ากิากิอนามัย ล้ี่างมือบ่อยๆ social distancing เป็นต้น แต่วันห็น้�งเมื�อระดับความเส่ั�ยง 
ลี่ดลี่ง ธิรรมช่าติขึ้องความเป็นมนุษย์ก็ิกิลัี่บมา (เมื�อวัคซ่นป้องกัินโควิด-19 ห็รือม่ยาท่ี่�รักิษาโควิด-19 ได้รับกิารรับรอง
ว่าม่ประสัิที่ธิิภาพสั้ง แลี่ะสัามารถีผ่ลี่ิตได้มากิในระดับที่่�เขึ้้าถี้งได้ง่ายในวงกิว้าง ความเสั่�ยงจากิกิารเป็นโควิด-19 
ก็ิจะลี่ดลี่งห็รือห็ายไป) แลี่ะนั�นที่ำาให้็ผ่มคิดว่า ควรจะเร่ยกิสัภาวะในปัจจุบันว่า New Abnormal มากิกิว่า

การท่ีจะเกิด้ new normal ถ้าสังเกตจากท่ีผ่านมา
น่าจะมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก 

ปัจจัยแรก
 กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งที่างด้าน ‘เที่คโนโลี่ย่’ ซ้�งเป็นกิารสัร้าง 
ให้็เกิิด ‘ความสัะดวกิสับาย’ ในกิารใช้่ช่่วิตขึ้องมนุษย์เพราะ 
จากิห็นังสืัอ Sapiens: A Brief History of Humankind ขึ้อง 
Harari, Yuval Noah ธิรรมช่าติขึ้องมนุษย์ท่ี่�กิำาเนิดข้ึ้�นมานั�น 
ม่โครงสัร้างร่างกิายที่่�แขึ้็งแกิร่งเพื�อห็าอาห็ารจากิธิรรมช่าติ 
แต่ด้วยสัมองแลี่ะธิรรมช่าติกิารรวมเป็นกิลีุ่ ่มเป็นสัังคม 
จ้งกิระตุ้นให้็เกิิดกิารเกิษตรกิรรมข้ึ้�นแลี่ะนั�นจ้งเกิิดความมั�นคง
ที่างด้านอาห็าร เมื�อปัจจัยพื�นฐานขึ้องช่่วิตเริ�มด่ข้ึ้�น มนุษย์ก็ิเริ�ม 
แสัวงห็าความสัะดวกิสับาย แลี่ะน่�คือจุดที่่�ผ่มบอกิว่า new 
normal มันเกิิด เมื�อมันที่ำาให้็มนุษย์ม่ความสับายยิ�งข้ึ้�น แลี่ะ
สัิ�งที่่�จะที่ำาให็้เกิิดความสับายกิ็คือ เที่คโนโลี่ย่ ถี้าจะให็้เห็็น 
ชั่ดๆ ก็ิคือกิารปฏิิวัติอุตสัาห็กิรรมทัี่�ง 4 ครั�งก็ิที่ำาให้็เกิิดความ
สัะดวกิสับายในกิารใช้่ช่่วิตขึ้องมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเที่คโนโลี่ย่
กิลี่จักิรไอนำ�า กิารใช้่พลัี่งงานจากิแห็ล่ี่งให็ม่อย่างไฟัฟ้ัา นำ�ามัน 
แลี่ะกิ๊าซ เที่คโนโลี่ย่ด้านอิเลี่็คโที่รนิคโที่รคมนาคมแลี่ะ 
คอมพิวเตอร์ แลี่ะล่ี่าสุัดก็ิอินเตอร์เน็ต 
 แต่ในส่ัวนขึ้องโควิด-19 นั�นตรงข้ึ้ามโดยสิั�นเชิ่ง สิั�งท่ี่�เกิิดข้ึ้�น
มันไม่ได้สัร้างความสับายแต่สัร้างอุปสัรรคในกิารใช่้ช่่วิต 
เราจ้งได้ยิน กิลุ่ี่มช่นในอเมริกิาท่ี่�ต่อต้านกิารใส่ัห็น้ากิากิ แลี่ะ
จะฟ้ัองร้องรัฐท่ี่�บังคับให้็สัวมห็น้ากิากิ พาลี่ไปว่าขัึ้ดต่อประสังค์
พระเจ้าท่ี่�สัร้างมนุษย์มาให้็ม่อิสัระภาพในกิารห็ายใจไปโน่นเลี่ย 

ปัจจัยท่ีสอง
 กิารเปลี่่�ยนแปลี่งกิารปกิครองแลี่ะเศรษฐกิิจ ซ้�งมันอาจ 
จะเป็นกิารเปลี่่�ยนแปลี่งได้ที่ั�งด้านที่่�ด่ขึ้้�นห็รือแย่ลี่งกิ็ได้ เช่่น 
กิรณ์่เว่ยดนามห็รือเกิาห็ลี่่ที่่�แยกิออกิเป็น 2 ประเที่ศที่่�ม่ 
กิารปกิครองเปลี่่�ยนไป ซ้�งแน่นอนประช่ากิรในซ่กิที่่�เปลี่่�ยน 
กิารปกิครองกิ็ต้องเปลี่่�ยนไป ห็รือกิรณ์่กิารรวมเยอรมัน 
ตะวันออกิกัิบเยอรมันตะวันตกิเป็นประเที่ศเยอรมันในปัจจุบัน 
กิ็เปลี่่�ยนวิถี่ช่่วิตช่าวเยอรมันตะวันออกิไปอย่างสัิ�นเช่ิง เป็น 
new normal อย่างจริงแท้ี่ ในส่ัวนขึ้องกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งที่าง 
เศรษฐกิิจก็ิเช่่น กิรณ่์ท่ี่�เป็นปัจจุบันเลี่ยก็ิคือ กิารท่ี่�ประช่าช่น
ช่าวจ่นม่วิถี่ช่่วิตที่่�เปลี่่�ยนไปเพราะกิารเติบโตที่างเศรษฐกิิจ 
ระดับ 2 ห็ลัี่กิต่อเนื�องมานับสิับปี ห็รือ กิรณ่์ท่ี่�ประเที่ศท่ี่�เคย
ล้ี่าห็ลัี่งแต่พัฒนาจนกิลี่ายเป็นผ้้่นำาด้านอุตสัาห็กิรรมคอมพิวเตอร์
ไอที่่อย่าง เกิาห็ลี่่ใต้ ไต้ห็วัน กิ็ที่ำาให็้ประช่ากิรในประเที่ศม ่
วิถี่ช่่วิตที่่�เปลี่่�ยนไปในที่างที่่�ด่จากิรายได้ประช่าช่าติที่่�เพิ�มขึ้้�น
อย่างมากิ
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 เรื�องท่ี่�ผ่มว่าน่าสันุกิไม่แพ้ new normal แลี่ะม่ความเก่ิ�ยวเนื�องกัิน
กิ็คือเรื�อง deglobalization ช่่วงไม่กิ่�ปีมาน่�ม่กิารพ้ดถี้งว่าโลี่กิในยุค 
ขึ้อง globalization อาจจะกิำาลี่ังกิลี่ับที่ิศเป็น deglobalization 
คือโลี่กิกิลัี่บมาแยกิเป็นส่ัวนๆ อ่กิครั�ง ซ้�งส่ัวนๆ ในท่ี่�น่�ไม่ได้ห็มายถ้ีง 
เช่ิงกิายภาพ ซ้�งปัจจัยที่่�ช่่วยผ่ลี่ักิดันให็้เกิิดภาพ deglobalization 
ให้็ม่ความชั่ดเจนข้ึ้�นก็ิคือ สงครามก็ารค้าระหว่ิางจ่นี่กั็บัสหรัฐฯ ท่ี่�จะ 
เป็นตัวกิระตุ้นให็้เกิิดกิารแยกิค่ายที่ั�งธิุรกิิจ กิารเมือง แลี่ะแน่นอน 
เที่คโนโลี่ย่ ห็ากิจำากิันได้ตอนที่่�ที่รัมป์ประกิาศสังครามกิารค้ากิับจ่น 
ให็ม่ๆ ตัวห็น้�งท่ี่�ถ้ีกิห็ยิบยกิมาเป็นตัวประกัินคือ Huawei ไม่ว่าจะเป็น 
กิารประกิาศต่อต้านกิารใช้่ Huawei ในโครงกิารต่างๆ ขึ้องรัฐ ซ้�งก็ิ 
ที่ำาให็้เราได้เห็็นพันธิมิตรขึ้องสัห็รัฐฯออกิมาขึ้านรับตั�งขึ้้อสังสััยว่า 
Huawei จะม่ระบบสัอดแนมเพื�อขึ้โมยความลัี่บที่างราช่กิารไปให้็กัิบ
ที่างกิารจ่นอย่างที่่�ที่รัมป์ออกิมาตั�งประเด็น แต่แน่นอนพันธิมิตร 
ฝ่ั�งจ่นกิ็ออกิมาประกิาศยืนยันว่าจะยังคงใช่้ Huawei ต่อไปเพราะ 
เที่คโนโลี่ย่ด่ราคาใช่้ได้ใครจะไม่ใช่้กิ็ช่่าง แม้ที่างที่รัมป์จะออกิมา 
ขึ้ย่มต่อว่าจะแบนไม่ให็้ Huaweiใช่้ Android บน Smartphone 
แต่ประกิาศออกิไปไปยังไม่ที่ันขึ้้ามวัน Huawei กิ็ประกิาศว่า 
ม่ระบบปฏิิบัติกิาร Hongmeng พร้อมใช่้งานที่ันที่่อย้่แลี่้วไม่ม่ผ่ลี่ 
กิระที่บเป็นแน่ เที่่านั�นเองที่ำาเอา Trump ต้องออกิมาปรับโที่นว่า 
ยังไม่ได้ตัดสิันใจแบนแลี่ะขึ้ยายเวลี่าในกิารตัดสิันใจออกิไป (ถ้ีาไม่ได้ 
ตกิขึ้่าวถี้งตอนน่�กิ็ยังไม่ม่ขึ้่าวจะแบนสัักิที่่) แถีมห็นักิไปกิว่านั�น 

ตอนน่�ระบบปฏิิบัติกิาร HarmonyOS ขึ้อง Huawei รวมไปถี้ง 
เที่คโนโลี่ย่ 5G ห็รือจะไป 6G โน่นแลี่้วขึ้องฝ่ั�งจ่นกิ็ที่ำาที่่าว่าจะนำา 
สัห็รัฐฯไปไกิลี่จนไล่ี่กัินไม่ทัี่น แลี่ะที่รัมป์ก็ิต้องขึ้ยับออกิมาสัร้างเรื�อง
ออกิที่ะเลี่าะกิับจ่นไม่เว้นแม้ช่่วงโควิด-19 ระบาดเพื�อให็้ถี้กิใจ 
ฐานเส่ัยงเพราะจะได้กิลัี่บมาเป็นประธิานาธิิบด่สัมัยท่ี่� 2 ซ้�งห็ากิเกิิด 
เห็ตุกิารณ์์บานออกิไปจริง แค่ระบบปฏิิบัติกิารแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ด้าน 
ไอท่ี่ต่างๆ ก็ิจะแบ่งโลี่กิออกิเป็น 2 ขัึ้�วชั่ดเจน บวกิกัิบผ่ลี่กิระที่บด้าน
สังครามกิารค้ามันจะสั่งผ่ลี่ไปต่อกิารที่ำา trade agreement ต่างๆ 
ที่่�คงจะเกิิดกิารแบ่งค่ายช่ัดขึ้้�น อาจจะม่กิารเปลี่่�ยนสักิุลี่เงินที่่�เป็น 
สักิุลี่ห็ลี่ักิขึ้องโลี่กิเลี่ยที่่เด่ยว แลี่ะประกิอบเขึ้้ากิับเห็ตุกิารณ์์ในช่่วง 
โควิด-19 กิารแย่งอุตสัาห็กิรรมอาห็ารแลี่ะยาไปอย่้ในค่ายขึ้องตัวเอง
น่าจะดุเดือดที่่เด่ยว สัถีานกิารณ์์ต่างๆ ในโลี่กิขึ้อง VUCA ที่่�ความ 
ไม่แน่นอนความเปลี่่�ยนแปลี่ง คือสัิ�งที่่�แน่นอน มันที่ำาให็้ภาพขึ้อง 
deglobalization อาจจะมาในเร็วๆ น่� เพราะเอาเขึ้้าจริงๆ แลี่้ว 
ขึ้้อด่ห็น้�งขึ้อง globalization คือโลี่กิแบนขึ้้อม้ลี่ขึ้่าวสัารทีุ่กิอย่าง 
เท่ี่าเท่ี่ยมถ้ีงกัินห็มด มันก็ิที่ำาให้็เราได้เห็็นว่า ไม่ว่าจะโลี่กิประช่าธิิปไตย
สุัดขัึ้�วอย่างสัห็รัฐฯ ห็รือ ประเที่ศท่ี่�ม่ความเป็นคอมมิวนิสัต์อย่างจ่น 
ต่างก็ิม่กิารบิดเบือนปิดกัิ�นข่ึ้าวสัารเพ่ยงแต่ใช้่สืั�อแลี่ะวิธ่ิกิารท่ี่�ต่างกัิน
เที่่านั�นเอง deglobalization อาจจะเป็นสังครามเย็นร้ปแบบให็ม ่

ท่ี่�ไม่ได้รบแลี่ะเอาช่นะกัินด้วยกิารใช้่อาวุธิ 

ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการคำ้าประกันสินเชื่อสร้าง 
ความเช่ือม่ันให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเช่ือมากข้ึน ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพ 
แต่ขาด้หลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้้รับวงเงินท่ีเพียงพอกับความต้องการ
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	 ใน้ช่วังเรัิ �มต้น้กิารัรัะบาดีของเชื้อไวัรััส	 COVID-19	
ผมไดี้มีโอกิาสอ่าน้บทควัามของ	 McKinsey	 &	 Co. 
อย์ู ่บทควัามหน้ึ �งซึ่ึ �งมีควัามน้่าสน้ใจมากิและเข้าใจวั่า 
เป็น้บทควัามแรักิๆ	 ที�เขีย์น้ถึงวัิกิฤตกิารัณิ์	 COVID-19 
ใน้ปรัะเด็ีน้เกีิ�ย์วักัิบแน้วัทางปฏิบัติที�สามารัถน้ำาไปปรัะยุ์กิต์
ใช้ได้ีจริังตลอดีจน้มีข้อแน้ะน้ำาที�ชัดีเจน้สำาหรัับเจ้าของธุีรักิิจ
กิับผู้บรัิหารัองค์กิรั	 เลย์เห็น้วั่าบทควัามดีังกิล่าวัน้่าจะเปน็้ 
ปรัะโย์ชน้์กิับผู้อ่าน้หลาย์ท่าน้	 โดีย์เฉีพี่าะใน้มิติของกิารั 
บริัหารัภาย์ใต้สภาวัะวิักิฤต	ดัีงน้ั้น้	สำาหรัับบทควัามใน้ตอน้น้ี้	
ผมจึงขอสรัุปและเรัีย์บเรัีย์งเน้ื้อหาโดีย์สังเขปจากิบทควัาม
ต้น้ฉีบับของ	McKinsey	&	Co.	เพืี่�อถอดีบทเรีัย์น้แน้วัทาง
ปฏิบัติขององค์กิรัต่อกิารัรัับมือวัิกิฤตกิารัณิ์	 COVID-19	
ทั้งน้ี้จากิบทควัามดีังกิล่าวั	McKinsey	 &	 Co.	 ไดี้เสน้อ 
แน้วัทางปฏิบัติใน้มิติสำาคัญ	 7	 ปรัะกิารั	 โดีย์มุ่งเน้้น้วั่า 
ผู้บรัิหารัควัรัทำาอะไรัและคำาน้ึงถึงเรัื�องใดีบ้างใน้กิารับรัิหารั
ภาย์ใต้วิักิฤตกิารัณ์ิ	COVID-19	ดัีงน้ี้

1Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). COVID-19: Implications for business. McKinsey & Company.

ถอด้บทเรียน….รับมือ
COVID-19 กับแนวทาง
ปฏิบัติ 7 ประการ สำ หรับองค์กร 
โด้ย McKinsey & Co.

ประการท่ี 1 ปกิป้องพี่นั้กิงาน้	(Protect	your	employees)	
ซ้�งนอกิจากิประเด็นเรื�องสัุขึ้ภาพ อาที่ิ กิารป้องกิันแลี่ะปฏิิบัติ 
ตามมาตรกิารที่างสัาธิารณ์สัุขึ้แลี่้ว สัถีานกิารณ์์ COVID-19 
ยังกิระที่บด้านอารมณ์์แลี่ะจิตใจขึ้องคนที่ำางานที่่�ต้องปรับเปลี่่�ยน 
วิถี่ช่่วิต องค์กิรควรมุ่งเน้นเรื�องกิารสัื�อสัารขึ้องผ่้้นำา กิารกิำาห็นด 
นโยบายแลี่ะแนวที่างเพื �อสันับสันุนกิารที่ำางานขึ้องพนักิงาน 
อย่างเห็มาะสัม แลี่ะที่ำาให้็กิิจกิารสัามารถีดำาเนินต่อไปได้อย่างราบรื�น 

ประการท่ี 2 	ต้ังทีมงาน้แบบ	Cross-Functional เพื�อรับมือ 
สัถีานกิารณ์์ COVID-19 โดยเฉิพาะ (Set up a cross-functional 
COVID-19 response team) องค์กิรควรสัร้างที่่มที่่�มาจากิ 
ห็ลี่ากิห็ลี่ายห็น่วยงานให็้ขึ้้�นตรงกิับ CEO ห็รือ ผ่้้บริห็ารสั้งสัุด 
ซ้�งที่่มงานดังกิลี่่าวอาจลี่ดลี่ะจากิงานประจำาช่ั�วคราวแลี่ะทีุ่่มเที่ 
เวลี่าให้็กัิบประเด็นกิารรับมือสัถีานกิารณ์์ COVID-19 โดยม่ภารกิิจ 
ท่ี่�ชั่ดเจนเพื�อรับมือกัิบสัถีานกิารณ์์ COVID-19 โดยเฉิพาะ ในมิติต่างๆ 
เช่่น ด้านสุัขึ้ภาพแลี่ะความเป็นอย่้ขึ้องบุคลี่ากิร แผ่นรับมือในด้าน 
กิารจัดกิาร Supply Chain กิารรับมือกิับภาวะช่ะงักิงันด้าน 
อุปสังค์ (Demand Shock) ตลี่อดจนด้านกิารสืั�อสัารนโยบายแลี่ะ 
แนวที่างต่างๆ ที่่�สัำาคัญกิับผ่้้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย ที่ั�งภายในแลี่ะ 
ภายนอกิองค์กิร

ด้ร. กนก กาญจนภู (เคน Shi 62) 
ผู้ปีระกิอบกิาร ที่ี่ปีรึกิษาด้านกิารจัดกิารภาครัฐ 
และภาคเอกิชื่น และผู้อำ นวยกิารหลักิสูตร
Well-Being for Executives and Leaders (WEL)



ประการท่ี 3 รัักิษาสภาพี่คล่องทางกิารัเงิน้	(Ensure	
Liquidity	 is	sufficient	to	weather	storm) องค์กิร 
จำาเป็นต้องม่กิารพยากิรณ์์อนาคตที่างกิารเงิน โดยกิาร 
สัร้างแบบจำาลี่องที่างกิารเงิน ภายใต้ร้ปแบบสัถีานกิารณ์์ 
ที่่ �แตกิต่างกิันโดยเฉิพาะกิารตั �งสัมมติฐาน แลี่ะกิำาห็นด 
ตัวแปรด้านรายได้แลี่ะต้นทีุ่น ในกิารวิเคราะห็์แนวโน้ม 
สัถีานภาพที่างกิารเงินแลี่ะกิระแสัเงินสัด เพื �อให็้กิาร 
ดำาเนินกิิจกิาร กิารลี่งทีุ่น แลี่ะกิารใช่้จ่ายต่างๆ เห็มาะสัม 
แลี่ะสัอดคล้ี่องต่อความจำาเป็น เพื�อรักิษาระดับสัภาพคล่ี่อง
ที่างกิารเงินไว้ให้็ได้จนสัถีานกิารณ์์เข้ึ้าส่้ัภาวะปกิติ

ประการที่ 4 สรั้างควัามมั�น้คงใน้ห่วังโซึ่่อุปทาน้ 
(Stabilize	the	supply	chain) องค์กิรควรเริ�มวางแผ่น 
กิารบริห็ารจัดกิาร Supply Chain ที่ั�งในระยะสัั�นแลี่ะ 
ระยะยาว โดยในระยะสัั�น ควรม่กิารวางแผ่นสัั�งซื�อช่ิ�นสั่วน 
ห็รือวัตถีุดิบสัำาคัญลี่่วงห็น้า ตลี่อดจนเผ่ื�อเวลี่าสัำาห็รับกิาร 
เดินเรือ กิารขึ้นส่ังสิันค้า แลี่ะขัึ้�นตอนเอกิสัาร ท่ี่�อาจม่ความ 
ลี่่าช่้าเมื�อเปร่ยบเที่่ยบกิับสัถีานกิารณ์์ปกิติ นอกิจากินั�น 
แนวโน้มขึ้องอุปสังค์ที่่�ลี่ดลี่ง ที่ำาให็้องค์กิรต้องปรับแผ่นกิาร
ดำาเนินงานด้านอุปที่าน อาทิี่ กิารปรับจำานวนกิารสัั�งซื�อวัตถุีดิบ 
สิันค้า ห็รือปัจจัยกิารผ่ลิี่ตต่างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง ให้็เห็มาะสัมกัิบ 
อุปสังค์แลี่ะความต้องกิารที่่�เปลี่่�ยนแปลี่งไป นอกิจากิน่� 
ในระยะยาว องค์กิรควรเริ�มสัร้างเครือข่ึ้ายค่้ค้า ห็รือ Supply 
Network ให็้เห็มาะสัมแลี่ะครอบคลีุ่ม ตลี่อดจนค้นห็า 
Supplier รายให็ม่ๆ เป็นที่างเลี่ือกิเพิ �มเติม เพื �อเพิ �ม 
ความยืดห็ยุ่นขึ้อง Supply Chain ในอนาคต

ประการท่ี 5 อยู่์ใกิล้ชิดีลูกิค้า	(Stay	close	to	your	
customers) ในสัภาวะวิกิฤตต่างๆ ผ่้้บริโภคย่อมม่ความ 
ต้องกิารแลี่ะวิถี่ช่่วิตเปลี่่�ยนแปลี่งไป องค์กิรจ้งต้องติดตาม 
แลี่ะที่ำาความเขึ้้าใจแนวโน้มเห็ลี่่าน่�อย่างใกิลี่้ช่ิด เพื�อดำาเนิน
กิารปรับกิลี่ยุที่ธิ์องค์กิรต่อไป เช่่น อุปสังค์ขึ้องลี่้กิค้า 
ที่่�ลี่ดลี่งอาจนำาไปสั้่กิารปรับยอดสัินค้าคงคลี่ังให็้เห็มาะสัม 
ตลี่อดจนกิารกิำาห็นดกิลี่ยุที่ธ์ิด้านราคา เป็นต้น นอกิจากินั�น 
องค์กิรยังต ้องปรับตัวเขึ้ ้ากิ ับพฤติกิรรมขึ้องลี่้กิค้าที่่ � 
เปล่ี่�ยนแปลี่งไป อาทิี่ กิารท่ี่�ล้ี่กิค้าเริ�มเคยชิ่นกัิบกิารสัั�งสิันค้า
แลี่ะกิารติดต่อผ่่านช่่องที่างออนไลี่น์มากิขึ้้�นสัำาห็รับธิุรกิิจ 
ห็รือบริกิารบางประเภที่ ย่อมนำาไปสั้่กิารปรับกิลี่ยุที่ธิ์ที่าง 
กิารตลี่าดแลี่ะกิารลี่งทุี่นด้านเที่คโนโลี่ย่ขึ้ององค์กิรในอนาคต 

ประการท่ี 6 มุ่งเน้้น้แผน้ปฏิบัติ	(Practice	the	plan)  
ผ่้ ้บริห็ารองค์กิรต้องม่กิารห็ารือถี้งวิธิ่กิารนำาแผ่นต่าง ๆ 
ท่ี่�กิำาห็นดไว้ ไปส่้ัขัึ้�นตอนปฏิิบัติจริง ผ่่านกิารสัร้างแบบจำาลี่อง
สัถีานกิารณ์์ในกิรณ์่ต่างๆ รวมถี้งกิำาห็นดขึ้ั�นตอน แนวที่าง 
ปฏิิบัติ แลี่ะระบุผ่้ ้ร ับผ่ิดช่อบในกิารตัดสัินใจที่่ �ช่ ัดเจน 
ในแต่ลี่ะระยะ (Phase) ขึ้องสัถีานกิารณ์์ ตลี่อดจนสัื�อสัาร 
ที่ำาความเขึ้้าใจขึ้ั�นตอนปฏิิบัติต่าง ๆ ให็้แกิ่บุคลี่ากิรผ่้้ปฏิิบัติ 
งานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องเข้ึ้าใจอย่างชั่ดแจ้ง แลี่ะเตร่ยมที่รัพยากิรท่ี่�จำา
เป็นให้็ครบถ้ีวน

ประการท่ี 7 ส่งเสริัมส่วัน้รัวัม	(Demonstrate	purpose) 
นอกิจากิกิารจัดกิารกิิจกิารภายในแล้ี่ว องค์กิรควรม่ส่ัวนร่วม
ในกิารช่่วยเห็ลี่ือสันับสันุนชุ่มช่นแลี่ะสัังคมในกิารรับมือกิับ 
วิกิฤตกิารณ์์ดังกิล่ี่าวในมิติต่าง ๆ ท่ี่�สัามารถีที่ำาได้ อาทิี่ เงิน 
สัิ�งขึ้องจำาเป็น คำาแนะนำา แลี่ะความช่ำานาญต่าง ๆ (องคก์ิร 
เป็นสั่วนห็น้�งขึ้องชุ่มช่นแลี่ะสัังคมเช่่นกิัน ดังนั�นห็ากิชุ่มช่น 
แลี่ะสัังคมแข็ึ้งแรงได้ไว ธุิรกิิจย่อมจะแข็ึ้งแรงได้ไวตามไปด้วย)

 ถื่งแม้วิ่าสถืานี่ก็ารณ์ COVID-19 ในี่ป็ระเทศไทยจะม่แนี่วิโนี่้ม 
ท่ �ด้่ข้่ �นี่อย่างต่อเนี่ื �อง แนี่วิทางป็ฏิิบััติทั �ง 7 ป็ระก็ารด้ังก็ลี่่าวิ 
ยังสามารถืป็ระยุก็ต์ใช้ในี่ก็ารบัริหารแลี่ะลี่ด้ควิามเส่�ยงจาก็วิิก็ฤติก็ารณ์
อื�นี่ใด้ ท่�อาจเก็ิด้ข้่�นี่อย่างไม่คาด้คิด้ในี่อนี่าคต ซึ่่�งจาก็วิิก็ฤติก็ารณ์ 
COVID-19 ทำาให้เห็นี่วิ่าสิ�งต่างๆ ในี่ช่วิิตนี่ั�นี่ด้ำาเนี่ินี่อยู่บันี่ควิาม 
ไม่แนี่่นี่อนี่จริงๆ ด้ังนี่ั �นี่ ก็ารบัริหารควิามเส่ �ยง ก็ารเพิ �มควิาม 
ยืด้หยุ่นี่ในี่ก็ารด้ำาเนี่ินี่ก็ิจก็าร ตลี่อด้จนี่ก็ารเข้้าถื่ง เข้้าใจ แลี่ะรับัมือ 
ก็ับัป็ัญ่หาอย่างฉัับัไวิแลี่ะทันี่ท่วิงท่ จ่งเป็็นี่ป็ระเด้็นี่ท่�ม่ควิามสำาคัญ่ 

อย่างยิ�งสำาหรับัทุก็องค์ก็รแลี่ะทุก็ภาคส่วินี่ 

ที�มา: Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). COVID-19: Implications for business. McKinsey & Company.
บทควัามต้น้ฉีบับ:  www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
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 ปรัะเทศิไทย์เป ็น้ปรัะเทศิท ี �ม ี เศิรัษฐกิ ิจท ี �พี่ ึ � งพี่า 

กิารัท่องเที�ย์วัและกิารัส่งออกิ	 จากิสถาน้กิารัณิ์ไวัรััสที�ย์ัง 

รัะบาดีหน้ักิไปอย์ู่ทั �วัโลกิดีังเช่น้ปัจจุบัน้น้ี้	 น้ักิท่องเที �ย์วั 

ที�จะเดิีน้ทางไปท่องเที�ย์วัคงต้องคิดีหนั้กิ	 ถึงแม้ว่ัาปรัะเทศิไทย์

จะเป็น้ปรัะเทศิที�มีกิารัรัะบาดีของไวัรััสอย์ู่ใน้วังจำากิัดีกิ็ตาม	

แต่ควัามขย์าดีเจ้าตัวัวัาย์รั้าย์น้ี้ย์ังฝ่ังอย์ู่ใน้จิตใจของมนุ้ษย์์

ทุกิคน้บน้โลกิน้ี ้	 ถึงแม้วั่าจะมีกิารัท่องเที �ย์วัใน้รัูปแบบ	

Travel	Bubble	ก็ิตาม	ฟัุ้น้ธีงได้ีเลย์ว่ัาจำาน้วัน้นั้กิท่องเที�ย์วั

ที�จะเดีิน้ทางมาปรัะเทศิไทย์จะต้องลดีลงเป็น้จำาน้วัน้มากิ 

ซึ่ึ�งส่งผลกิรัะทบให้กิับแรังงาน้ที�อย์ู่ใน้ธีุรักิิจที�เกิี�ย์วัข้องเป็น้

จำาน้วัน้มากิ	เมื�อตกิงาน้ไม่มีรัาย์ได้ีหรืัอมีรัาย์ได้ีลดีลง	ก็ิจะทำา

ให้ควัามต้องกิารัที �จะซึ่ื ้อสิน้ค้าและบรัิกิารัพี่ลอย์ลดีลง 

ตามไปดี้วัย์	 ทำาให้กิารัใช้จ่าย์จะมีกิารัรัะมัดีรัะวัังมากิขึ้น้ 

ไม่วั่าจะเป็น้กิารัซึ่ื ้อสิน้ค้าคงทน้หรัือกิารัท่องเที �ย์วัและ 

อื�น้ๆ	 คน้ส่วัน้ใหญ่จะเลือกิซึ่ื้อแต่สิ �งของที�จำาเป็น้เท่าน้ั้น้ 

อะไรัที�ย์ังพี่อใช้ไดี้กิ็จะทน้ใช้ต่อไป	 น้ั�น้หมาย์ถึงจะกิรัะทบ 

เศิรัษฐกิิจไทย์โดีย์รัวัม

 กิารที่่�ผ่้ ้ติดเช่ื�อ #โควิด19 ในเมืองไที่ยเพิ�มขึ้้�นเป็นตัวเลี่ขึ้ 

ห็ลี่ักิเด่ยวต่อวัน สั่วนห็น้�งเป็นเพราะเราลี่็อคดาวน์ประเที่ศ 

แต่เมื�อที่ยอยปลี่ดลี่็อคดาวน์ รวมที่ั�งอนุญาตให็้ม่คนต่างช่าติ 

ห็รือกิระที่ั�งคนไที่ยที่่�มาจากิต่างประเที่ศเขึ้้ามาในประเที่ศได้ 

กิารระบาดรอบ 2 กิ็ม่ความเป็นไปได้สั้ง ช่่วงเกิิดกิารระบาด 

ขึ้องไขึ้้ห็วัดสัเปนเมื�อ 100 ปีที่่�แลี่้ว ปรากิฏิว่ากิารระบาดรอบ 

ที่่� 2 ที่ำาให็้ผ่้้คนลี่้มตายไปมากิกิว่ารอบแรกิเสั่ยอ่กิ ตราบใดที่่�ยังม่ 

ผ้้่ติดเชื่�อบนโลี่กิน่�เป็นห็ลัี่กิล้ี่านคน แลี่ะยังไม่ม่วัคซ่นท่ี่�จะป้องกัิน

แลี่ะรักิษาได้ ซ้�ง #องค์กิารอนามัย #WHO กิ็บอกิแลี่้วว่าจะม่ 

วัคซ่นได้เร็วสัุดกิ็คือปีห็น้า อย่าลี่ืมนะครับ กิว่าจะผ่ลี่ิตวัคซ่น 

เพื�อจะฉิ่ดให็้กิับประช่ากิรที่ั�งโลี่กิ ซ้ �งปัจจุบันม่จำานวนเกิือบ 

7,800 ล้ี่านคน ขัึ้�นตอนกิารที่ดสัอบแลี่ะผ่ลิี่ต ย่อมต้องใช้่เวลี่านาน 

#Fauci บอกิว่าไวรัสั #โควิด19 น่าจะระบาดประมาณ์ 2 ปี 

ระห็ว่างน่�จะควบคุมไม่ได้ จนกิว่าจะม่ประช่ากิร 2 ใน 3 ขึ้องโลี่กิ 

ติดเช่ื �อแลี่้ว ห็รือเกิิด Herd immunity กิารระบาดจะเกิิด 

เป็นระลี่อกิ ที่่�น่ากิลี่ัวกิ็คือ สัายพันธิุ์ที่่�ยุโรปอเมริกิาแลี่ะเอเช่่ย 

คนลี่ะสัายพันธิุ ์กิัน แลี่ะคนที่่�เคยติดแลี่้วยังสัามารถีกิลี่ับมา 

ติดเช่ื�อน่�ให็ม่ได้อ่กิ กิารคาดห็วังเรื�องวัคซ่นในระยะสัั�นเป็นกิาร 

เลี่็งผ่ลี่เลี่ิศเกิินไป

ประเทศไทยกัิบ
New Normal



 กิารเดินที่างขึ้องคนที่ั�งโลี่กิจะไม่เห็มือนเดิมอ่กิต่อไปตราบใด 

ที่่�ยังไม่ม่วัคซ่นที่่�จะป้องกิันแลี่ะรักิษาไวรัสัตัวน่�ได้ เครื�องบินห็รือ 

พาห็นะที่่ �ใช่้เคลี่ื �อนย้ายแลี่ะขึ้นสั่งคน จะม่กิารใช่้ capacity 

ลี่ดลี่งอย่างน้อยคร้�งห็น้�ง เพราะว่าจะต้องม่กิารจัดกิารเกิ่�ยวกิับ 

physical Distancing  ยังไม่นับอุปสังค์ที่่�จะลี่ดลี่งจากิกิารที่่�จะเดิน 

ที่างเท่ี่าท่ี่�จำาเป็นเท่ี่านั�น ระบบกิารใช้่กิารประชุ่มออนไลี่น์ในปัจจุบัน

กิ็ม่เครื�องไม้เครื�องมือที่่�อำานวยความสัะดวกิมากิมาย รวมที่ั�งกิาร 

เดินที่างเพื�อสัันที่นากิารจะลี่ดลี่งเป็นอย่างมากิ ลี่องถีามตัวเอง 

สิัครับว่า จะให้็นั�งรถีทัี่วร์ห็รือข้ึ้�นเครื�องบินนานๆ แล้ี่วม่คนนั�งติดอย้่ 

กัิบคุณ์ทัี่�งด้านห็น้า ด้านห็ลัี่ง ด้านซ้าย ด้านขึ้วา ขึ้อให้็คุณ์ใส่ัห็น้ากิากิ 

อนามัยด้วย คุณ์จะร้ ้สั ้กิอย่างไรในสัถีานกิารณ์์แบบน่ � ผ่มจ้ง 

ไม่แปลี่กิใจว่าที่ำาไม #วอร์เรนบัฟัเฟัตต์ ถี้งขึ้ายที่ิ �ง#ห็ุ ้นกิลีุ่ ่ม 

สัายกิารบิน ในพอร์ตออกิไปที่ั�งห็มด เพราะว่าจะม่ห็ลี่ายบริษัที่ 

ในกิลีุ่่มน่�เจ๊งไปในที่่�สัุด ถี้งแม้ว่าจะม่บริษัที่ที่่�รอดกิ็ตาม แต่เมื �อ 

ห็ลัี่งจากิกิารระบาด #โควิด19 ลี่ดลี่ง ความท่ี่�ธุิรกิิจน่�ม่ Barrier of Entry 

ตำ�า ดังนั�นใครท่ี่�ม่เงินก็ิสัามารถีท่ี่�จะเปิดบริษัที่สัายกิารบินให็ม่  จ้งเป็น

ธุิรกิิจท่ี่�ไม่น่าสันใจในกิารลี่งทุี่น

 ธิุรกิิจที่่�จะลี่้มห็ายตายจากิไปกิ่อน กิ็คือธิุรกิิจที่่�เกิ่ �ยวกิับกิาร 

ที่่องเที่่ �ยว โดยเฉิพาะสัายกิารบินแลี่ะโรงแรมขึ้นาดที่่�ว่าในช่่วง 

ภาวะปกิติ #กิารบินไที่ย กิ็จะเจ๊งมิเจ๊งแห็ลี่่อย้ ่แลี่้ว ยิ �งมาเจอ 

สัถีานกิารณ์์แบบน่� ถี้าไม่ใช่่ธิุรกิิจที่่�รัฐบาลี่อุ้มช่้ กิ็ต้องเจ๊งแน่นอน 

คิดด้สัิครับ ถี้าไวรัสัยังระบาดแบบน่� Physical distancing จะที่ำา 

ให็้เครื�องบินแต่ลี่ะลี่ำา รับผ่้้โดยสัารได้ลี่ดลี่งไม่น้อยกิว่าคร้�งห็น้�ง 

ถี้งแม้ว่าราคานำ�ามันจะลี่ดลี่ง แต่ต้นทีุ่นอื�นๆไม่ได้ลี่ดลี่งตามในขึ้ณ์ะ

ที่่ �รายได้ห็ายไปไม่ตำ �ากิว่า 50% เผ่ลี่อๆ น่าจะตำ �ากิว่า 70% 

เสั่ยด้วยซำ �า เพราะว่าคนสั่วนให็ญ่กิ็ยังขึ้ยาดที่่�จะต้องนั �งอย้ ่บน 

เครื�องบินที่่�ม่พื�นที่่�จำากิัดแลี่ะกิารระบายอากิาศกิ็ไม่ด่ 

 ร ้านอาห็ารภัตตาคารกิ็เป็นอ่กิกิลีุ่ ่มธิุรกิิจน้งที่่ �จะ 

ได้ร ับผ่ลี่กิระที่บอย่างสั้ง โดยเฉิพาะจิ �มจุ ่มแลี่ะช่าบ้ 

รวมที่ั�งไลี่น์บุฟัเฟั่ ถี้าสัถีานกิารณ์์ระบาดยังคงดำาเนินต่อ 

นอกิจากิจะที่ำาให็้ผ่้้คนไม่กิลี่้าที่่�จะเขึ้้าไปนั�งที่านในร้านแลี่้ว 

ที่่ �ร ้านเองกิ็ย ังต้องจัดที่่ �น ั �งให็้ผ่ ้ ้ที่ ่ � เขึ้ ้ามารับประที่าน 

อาห็ารนั�งห็่างกิัน ยังไม่นับรวมถี้งกิารที่ำาความสัะอาด 

ห็ลี่ังจากิที่่�ลี่้กิค้าออกิจากิร้านไปอ่กิ น่าจะที่ำาให็้รายได้ 

ลี่ดลี่งไม่ตำ�ากิว่าคร้�งห็น้�ง ถี้าไปขึ้้�นราคาอาห็ารกิ็จะที่ำาให็ ้

ปริมาณ์ลี่้กิค้าลี่ดลี่ง ในขึ้ณ์ะที่่�ต้นทีุ่นเพิ�มขึ้้ �น กิารที่่�รัฐ 

อนุญาตให็้เปิดร้านอาห็ารอ่กิครั�ง กิ็ไม่แน่ว่าจะที่ำาให็้ธิุรกิิจ 

จะอย้่รอดได้ห็รือไม่ ธิุรกิิจที่่�ม่สัายป่านสัั�นคงไม่น่าจะรอด 

กิารลี่ดจำานวนพนักิงานแลี่ะกิารเพิ�มช่่องที่างขึ้ายออนไลี่น์ 

คงจะเป็นที่างเลืี่อกิท่ี่�พอจะม่อย้่อันน้อยนิด ในสัถีานกิารณ์์

แบบน่�ร้านค้าอย้่ไม่ได้ บรรดาเจ้าขึ้องห็้างกิ็น่าจะเห็นื�อย 

เพราะว่าค่าเช่่าที่่�เคยเร่ยกิเกิ็บได้คงจะต้องลี่ดลี่ง ถี้าไม ่

ลี่ดค่าเช่่า ร้านค้ากิ็อย้่ไม่ได้เช่่นกิัน ที่ั�งห็ลี่ายที่ั�งปวงกิ็จะ 

สั่งผ่ลี่กิระที่บให็้กิับกิารจ้างงานไปด้วย

 

 สิ�งท่�นี่่าก็ลี่ัวิท่�สุด้ก็็คือเราแทบัจะไม่ม่ธีุรก็ิจอะไรท่�จะ 

ตอบัรับัก็ับั New Normal ได้้เลี่ย ไม่เหมือนี่ก็ับัท่�เมืองจ่นี่ 

ม่ #Alibaba #Tencent #WeChat #Huawei 

หรือท่�เมก็าม่หุ้นี่ก็ลีุ่่ม #FAANG : #Facebook #Amazon 

#Apple #Netflix # Alphabet (Google) #AirBNB 

ก็ระทั�ง #Grab ข้องมาเลี่เซ่ึ่ยหรือ #Get ข้องอินี่โด้นี่่เซึ่่ย 

(โก็เจ็ก็) โลี่ก็หลี่ังจาก็นี่่�จะไม่เหมือนี่เด้ิมอ่ก็ต่อไป็ คนี่ท่�ไม่

ยอมป็รับัตัวิหรือป็รับัตัวิไม่ได้้ หรือผูู้ ้ท่ �เลี่ือก็ท่ �จะอยู ่ 

ในี่ Comfort Zone จะถืูก็ลี่ะทิ�งไวิ้อยู่ท่�เบัื�องหลี่ังท่�นี่่า 

เป็็นี่ห่วิงก็็คือ คนี่ไทยส่วินี่ใหญ่่จะเป็็นี่คนี่ก็ลุ่ี่มน่ี่� ส่วินี่ผูู้้ท่�รอด้ 

คือผูู้ ้ท่ �ยอมป็รับัตัวิหรือป็รับัตัวิได้้เท่านี่ั �นี่ เป็็นี่ไป็ตาม 

#ทฤษฎี่ชาร์ลี่ด้าร์วิินี่ 
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จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
รองผู้อำ นวยกิารสายงานธุรกิิจอาหาร
กิลุ่มน้ำ มันรำ ข้้าวคิง

ยกเคร่ือง Food Safety
โรงงานผลิตอาหาร ยุค COVID-19

	 ใน้ช่วังที �เรั ิ �มมีกิารัแพี่รั่รัะบาดีของ	COVID-19 
ผู้ปรัะกิอบกิารัใน้อุตสาหกิรัรัมผลิตอาหารัต่างต้องเรั่ง 
ปรัับตัวั	 ใน้กิารัจัดีทำามาตรัฐาน้ใหม่เพี่ื �อป้องกิัน้กิารั 
ปน้เป้�อน้ใน้สิน้ค้าและป้องกัิน้กิารัแพี่ร่ัรัะบาดีของเช้ือไวัรััสน้ี้ 
ใน้สถาน้ที�ผลิตอาหารั	เน้ื�องจากิธีุรักิิจที�ผู้เขีย์น้ทำาอย์ู่เป็น้ 
โรังงาน้ผลิตน้ำ ้ามัน้รัำาข้าวัซึ่ึ �งมีกิารัปรัับมาตรัฐาน้กิารั 
ทำางาน้โดีย์ใช้หลักิกิารัปรัะเมิน้ควัามเสี�ย์งและแน้วัทาง 
ของ	food	safety	จึงจะมาเล่าจากิปรัะสบกิารัณิ์ตรังวั่า 
หลักิๆ	ไดี้ดีำาเน้ิน้กิารัอะไรัไปบ้างหวัังวั่าจะเป็น้ปรัะโย์ชน้์ 
แก่ิผู้ปรัะกิอบกิารัท่าน้อื�น้ๆ	ค่ะ

 สัิ �งแรกิที่่ �เราที่ำาคือ จัดตั �งที่่มเฉิพาะกิิจเพื �อรองรับ 
สัถีานกิารณ์์ COVID-19 ม่ ตัวแที่น 8 คนจากิห็น่วยงาน 
ต่างๆ ในโรงงานโดยม่ผ้้่จัดกิารโรงงานเป็นหั็วห็น้าท่ี่ม ในช่่วง 
เริ�มต้น ท่ี่มน่�จะประชุ่มกัินทุี่กิวันเพื�อที่บที่วนมาตรกิารต่างๆ 
ท่ี่�ม่อย้่ กิำาห็นดมาตรกิารเพิ�มเติม แลี่ะคอยติดตามตรวจสัอบ
ให็้ม่กิารปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสัมำ�าเสัมอเมื�อรัฐบาลี่ประกิาศ 
ปลี่ดลี่็อคเฟัสั 2 กิ็ปรับเป็นประชุ่มสััปดาห็์ลี่ะครั �ง โดย 
มาตรกิารต่างๆ ครอบคลุี่มหั็วข้ึ้อดังต่อไปน่�

1. วัตถุด้ิบ วัสดุ้สิ ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตและ 
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 เราที่บที่วนกิารบริห็าร Supply Chain ให็ม่ที่ั�งห็มด 
โดยนอกิเห็นือจากิวัตถีดุิบห็ลี่ักิคือนำ�ามันรำาขึ้้าวดิบที่่�ซื�อจากิ
บริษัที่ในเครือแลี่้ว เราได้สัรรห็าซัพพลี่ายเออร์วัตถีุดิบอื�น 
เพิ�มเติมจากิห็ลี่ากิห็ลี่ายแห็ลี่่งผ่ลี่ิตที่ั�งในแลี่ะต่างประเที่ศ 
เพื�อให้็สัามารถีที่ำากิารผ่ลิี่ตได้ต่อเนื�อง โดยคัดเลืี่อกิตามเกิณ์ฑ์ 
มาตรฐานความปลี่อดภัยที่างอาห็ารที่่�เราได้รับกิารรับรอง 
คือ BRC GMP แลี่ะ HACCP นอกิจากิน่� ยังเพิ�มความถี่� 
ในกิารสัอบที่านปริมาณ์สัต็อคคงเห็ลี่ือจากิเดิมทีุ่กิเดือน 
เป็นทุี่กิสััปดาห์็ แลี่ะเพิ�มระดับ safety stock อ่กิด้วย 
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2. กระบวนการผลิต 
 โดยปกิติเราม่กิารควบคุมกิารผ่ลี่ิตแลี่ะบริห็ารจัดกิาร 
ด้าน food safety ตามมาตรฐานทัี่�งขึ้องไที่ยแลี่ะสัากิลี่ เช่่น 
อย. / มอกิ. / EU Food Safety / US FDA / ANZ Food 
Standards Code / CODEX ซ้�งครอบคลีุ่มกิารประเมิน 
ความเสั่�ยงขึ้องกิารปนเป้�อน แลี่ะม่กิารกิำาห็นดมาตรกิาร 
ควบคุมป้องกิันในสั่วนต่างๆ ขึ้องพื�นที่่�ที่ำางานในโรงงาน 
อย่้แล้ี่ว แต่ในสัถีานกิารณ์์ COVID-19 เราได้ที่บที่วนมาตรกิาร 
ให็ม่ที่ั �งห็มด ม่กิารลี่ดจำานวนคนในแต่ลี่ะพื�นที่่�โดยใช่้วิธิ่ 
เพิ�มกิะที่ำางาน ที่ำาความสัะอาดแลี่ะฆ่าเชื่�อพื�นท่ี่�ที่ำางานทุี่กิกิะ 
ปรับความถ่ี�เพิ�มข้ึ้�นในกิารสืับค้นติดตามแนวปฏิิบัติขึ้องระบบ
มาตรฐานต่างๆเก่ิ�ยวกัิบความปลี่อดภัยขึ้องสิันค้าโดยเฉิพาะ
ด้านกิารปนเป้�อน 5. พนักงาน และบุคคลภายนอก

 เราปฏิิบัติตามคำาแนะนำาขึ้องกิระที่รวงสัาธิาณ์สัุขึ้ 
แลี่ะ WHO ในกิารป้องกิันกิารแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 
อย่างเคร่งครัด เช่่น ม่กิารตรวจวัดอุณ์ห็ภ้มิกิ่อนเขึ้้าพื�นที่่� 
ที่ำางาน ห็ากิเกิิน 37.5 ºC จะไม่อนุญาตให็้เขึ้้ามาภายใน 
พื�นที่่�ควบคุม ขึ้ณ์ะอย้่ในโรงงานให็้สัวมห็น้ากิากิตลี่อดเวลี่า 
เมื�อพนักิงานอย่้นอกิโรงงานให้็บันท้ี่กิกิารเดินที่างท่ี่�นอกิเห็นือ
จากิกิารกิลี่ับบ้านแลี่ะมาที่ำางานด้วย นอกิจากิน่� ยังม่กิาร 
แบ่งพนักิงานห็น่วยงานเด่ยวกิันเป็นที่่มย่อยให็้ที่ำางาน 
ต่างพื�นที่่�กิัน จัดโต๊ะที่ำางานให็้ห็่างกิัน แบ่งกิลีุ่่มพนักิงาน 
ด้วยแถีบสั่ขึ้ ้อมือจัดสัลี่ับเวลี่าพักิ พื �นที่่ �น ั �งพ ักิจัดให็้ 
เว้นระยะห็่าง 1 เมตรขึ้้�นไป แลี่ะม่ฉิากิกิั �น ม่กิารรณ์รงค์ 
ให็้พนักิงานระมัดระวังป้องกิันกิารแพร่ระบาดขึ้องเช่ื�อไวรัสั 
เช่่น ที่ำาความสัะอาดฆ่าเช่ื�อพื�นที่่�ที่ำางานขึ้องตนเองลี่้างมือ 
บ่อยๆ ที่ั �งน่ �จ ัดให็้ม่แอลี่กิอฮอลี่์อย้ ่ห็ลี่ายๆ จุดเพื �อให็ ้
พนักิงานเขึ้้าถี้งง่าย แลี่ะที่่�สัำาคัญคือ ม่กิารซ้อมสัถีานกิารณ์ ์
ห็ากิพบพนักิงานติดเชื่�อ COVID-19 ด้วย
 โดยที่่�กิลี่่าวมาที่ั�งห็มดน่� เรากิำาห็นดมาตรกิารต่างๆ 
โดยอ้างอิงแนวที่างปฏิิบัติที่่�ออกิโดยห็น่วยงานมาตรฐาน                   
ท่ี่�สัำาคัญๆ ดังน่�ค่ะ  - 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
 หาก็ท่านี่ใด้ต้องก็ารเอก็สารข้้างต้นี่นี่่� สามารถืติด้ต่อ 
มาได้้นี่ะคะท่ � jitwalai.s@KingRiceOilGroup.com 
ยินี่ด่้ส่งไฟื้ล์ี่ให้ทางอ่เมล์ี่ค่ะ 

3. สินค้าสำเร็จรูป 
 สิันค้าสัำาเร็จร้ปขึ้องเราคือ นำ�ามันรำาข้ึ้าวทัี่�งท่ี่�เก็ิบในถัีงพักิ 
ขึ้นาดให็ญ่ แลี่ะอย้่ในบรรจุภัณ์ฑ์ขึ้นาดต่างๆ ถีังพักินำ�ามัน 
ขึ้องเราเป็นระบบปิด สั่วนนำ�ามันที่่�บรรจุแลี่้ว จะจัดเกิ็บใน 
คลัี่งสิันค้าท่ี่�ม่กิารป้องกัินกิารเข้ึ้าถ้ีงจากิบุคคลี่ท่ี่�ไม่เก่ิ�ยวข้ึ้อง 
แลี่ะกิำาห็นดให้็ม่กิารที่ำาความสัะอาดแลี่ะฆ่าเชื่�อถ่ี�ข้ึ้�นกิว่าเดิม 
ลี่ดกิารสััมผั่สัอุปกิรณ์์ ท่ี่�ต้องใช้่ร่วมกัิน โดยเปล่ี่�ยนเป็นอุปกิรณ์์
อัตโนมัติแที่น เช่่น ติดเซนเซอร์ท่ี่�ประต้แที่นกิารจับ เป็นต้น

4. การจัด้ส่ง
 บริษัที่ใช่้ที่ั�งรถีขึ้นสั่งขึ้องเราเองแลี่ะรถีรับจ้าง ซ้�งม่ 
มาตรกิารแลี่ะกิฏิระเบ่ยบในระดับเด่ยวกิัน โดยม่แผ่นกิาร 
ที่ำาความสัะอาด ม่กิารกิำาห็นดเสั้นที่างจัดสั่งที่่�ช่ัดเจนแลี่ะ 
ติดอุปกิรณ์์ GPS เพื �อใช่้ในกิารตรวจสัอบเสั้นที่างขึ้อง 
รถีขึ้นส่ัง ในสัถีานกิารณ์์ COVID-19 น่�ก็ิม่มาตรกิารเพิ�มเติม 
เช่่น ม่ แอลี่กิอฮอลี่์ 70% ให็้ใช่้ประจำารถีผ่้้ปฎิบัติงานต้อง 
สัวมห็น้ากิากิตลี่อดเวลี่า ในกิารจัดสั่งสัินค้าจะม่กิาร 
แจ้งขึ้้อม้ลี่ช่ื�อคนขึ้ับ ที่ะเบ่ยนรถี ประวัติกิารไปพื�นที่่�เสั่�ยง 
ห็รือสััมผ่ัสัผ่้ ้ป ่วยให็้กิ ับค้ ่ค ้าในกิารคัดกิรองกิ่อนกิาร 
ไปสั่งสัินค้าทีุ่กิครั�ง
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	 โรัคโควิัดี-19	เป็น้โรัคอุบัติใหม่ที�เกิิดีจากิเช้ือไวัรััส	โคโรัน้าไวัรััส	
หรั ือท ี � เรั ีย์กิวั ่า	 SARS	CoV-2	 ไวัรั ัสโคโรัน้าทำาให ้เกิ ิดีโรัค 
ใน้มนุ้ษย์์จน้ถึงปัจจุบัน้มีอยู่์	7	ตัวั	โดีย์ที�	4	ตัวัแรักิเรีัย์กิว่ัา	common	
coronavirus	ทำาให้เกิิดีเป็น้ไข้หวััดี	พี่บไดี้ทุกิอาย์ุ	และเป็น้โรัค 
ที�รัู้จักิกิัน้มาน้าน้แล้วั	ใน้ปรัะเทศิไทย์ใน้กิลุ่มผู้ป่วัย์เดี็กิที�เป็น้โรัค 
ทางเดีิน้หาย์ใจ	จะพี่บไดี้ปรัะมาณิรั้อย์ละ	4	ส่วัน้โคโรัน้่าตัวัที�	5	
เป็น้สาเหตุที�ทำาให้เกิิดีโรัค	SARS	รัะบาดีใน้ปี	2002	-	2003	ตัวัที�	6	
ทำาให้เกิิดีโรัคปอดีบวัมตะวััน้ออกิกิลาง	หรัือที�เรัาเรัีย์กิวั่า	MERS	
นั้�น้เอง	และ	โควิัดี-19	เกิิดีจากิโคโรัน้าไวัรััสตัวัล่าสุดี	หรืัอตัวัที�	7	นั้�น้เอง

 โรคโควิด-19 อุบัติขึ้้ �นครั �งแรกิที่่ �เมืองอ้ ่ฮ ั �น 
มณ์ฑลี่ห็้เป่ย ประเที่ศจ่น ในต้นเดือนธิันวาคม โดย 
พบผ่้ ้ป่วยเกิิดเป็นปอดบวมเป็นกิลีุ่ ่มกิ้อน มารับ 
กิารรักิษาที่่�โรงพยาบาลี่ในเมืองอ้่ฮั �นจำานวนเกิือบ 
50 ราย จ้งม่กิารสัอบสัวนโรค พบว่าผ้้่ป่วยกิว่าคร้�งห็น้�ง 
เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบตลี่าดค้าขึ้องสัดห็รือสััตว์ท่ี่�ม่ช่่วิต อย่างไร 
กิ็ตามผ่้้ป่วยรายแรกิที่่�เกิิดขึ้้�นในปัจจุบันยังไม่ที่ราบ 
แลี่ะในรายแรกิที่่�ที่ราบ กิ็ไม่ได้เกิ่ �ยวขึ้้องกิับตลี่าด 
ดังกิล่ี่าวในต้นเดือนธัินวาคม 2019 ห็ลัี่งจากินั�นโรคได้ 
เกิิดระบาดอย่างรวดเร็วในเมืองอ่้ฮั�น

ต้นตอหรือสาเหตุของโรคโควิด้-19
  ในปัจจุบันยังไม่ที่ราบต้นตอขึ้องเชื่�อไวรัสัตัวน่�ว่า 
มาจากิที่่�ใด ม่กิารสัันนิษฐานในระยะแรกิว่ามาจากิ 
ค้างคาว จากิกิารศ้กิษาพันธิุกิรรมขึ้องไวรัสัโคโรน่า 
ในค้างคาวท่ี่�ม่ความเห็มือนใกิล้ี่ชิ่ดท่ี่�สุัดเพ่ยงร้อยลี่ะ 87  
แลี่ะกิารศ้กิษาต่อมาพบว่าไวรัสัตัวน่� ม่รหั็สัพันธุิกิรรม
ใกิลี่้เค่ยงกิับไวรัสัโคโรน่า ที่่�แยกิได้ในตัวนิ�มห็รือลี่ิ�น 
(Pangolin) ท่ี่�ม่ถิี�นกิำาเนิดอย่้ในแห็ลี่มมาลี่าย้ อย่างไร
ก็ิตามยังต้องรอกิารพิส้ัจน์ห็าต้นตอท่ี่�แท้ี่จริงว่า ไวรัสั 
ตัวน่� ข้ึ้ามมาจากิสััตว์ช่นิดใด
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การต้ังช่ือ โรคโควิด้-19
  สัมัยกิ่อนกิารตั�งช่ื�อโรคมักิจะใช่้ช่ื�อคนที่่�ค้นพบห็รือที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง ใช่้ช่ื�อสััตว์ที่่�นำาโรค ช่ื�อสัถีานที่่� 
ที่่ �พบเป็นครั �งแรกิ ยกิตัวอย่างเช่่น ไขึ้้ห็วัดนกิ ไขึ้้ห็วัดให็ญ่สัเปน แต่ต่อมาในช่่วง 20 ปีที่่ �ผ่่านมา 
องค์กิารอนามัยโลี่กิ เล็ี่งเห็็นว่า กิารใช้่ชื่�อดังกิล่ี่าว อาจจะที่ำาให้็เกิิดเป็น ตราบาปขึ้องสัถีานท่ี่�ห็รือสััตว์นำาโรค 
เช่่นถี้าบอกิว่าเป็นไขึ้้ห็วัดห็ม้ คนกิ็จะรังเกิ่ยจห็ม้ ไม่รับประที่านห็ม้ ดังนั�นองค์กิารอนามัยโลี่กิจ้งใช่้ 
ลัี่กิษณ์ะอากิาร แลี่ะตัวย่อมาประกิอบกัิน เช่่น SARS (Severe Acute Respiratory disease Syndrome) 
โรค MERS (Middle East Respiratory disease Syndrome) ห็รือโรคปอดบวมตะวันออกิกิลี่าง ดังนั�น 
โรคปอดบวมที่่�พบที่่�เมืองอ้่ฮั�น จ้งไม่ยอมเร่ยกิว่าเป็นโรคปอดบวมอ้่ฮั�น แต่เร่ยกิเป็น โรคโควิด-19 
โดยใช้่ชื่�อย่อมาจากิ COronaVIrus Disease ท่ี่�พบในปี 2019  เลี่ยตั�งชื่�อเป็นภาษาอังกิฤษว่า Covid-19 



การระบาด้ของโรค
 โรคน่�ติดต่อได้ง่าย โดยสััมผั่สักัิบฝ่อยลี่ะอองท่ี่�ผ้้่ป่วย
ไอจามออกิมา เป็นฝ่อยลี่ะอองขึ้นาดเล็ี่กิแลี่ะเมื�อสััมผั่สั
ฝ่อยลี่ะอองนั�น เขึ้้าที่างปากิจม้กิแลี่ะตากิ็จะที่ำาให็้ 
เชื่�อเข้ึ้าส่้ัระบบที่างเดินห็ายใจ ที่ำาให้็ระบบที่างเดินห็ายใจ 
อักิเสับ โดยทัี่�วไปแล้ี่วโรคน่�กิารติดต่อ แตกิต่างกัิบ SARS 
ตรงที่่�ว่าความรุนแรงขึ้องโรคโควิด-19 น้อยกิว่า แลี่ะ 
กิารแพร่กิระจายขึ้องโรค เริ�มได้ตั�งแต่กิ่อนม่อากิาร 
ที่ำาให็้ผ่้ ้ป่วยจำานวนมากิสัามารถีเดินที่างไปได้ไกิลี่ 
เช่่นในนักิท่ี่องเท่ี่�ยว เมื�อรับเชื่�อแล้ี่ว ก็ิยังสัามารถีท่ี่�จะ 
เดินที่างไปได้ไกิลี่ แลี่ะไปแพร่กิระจายเช่ื�อ จ้งที่ำาให็ ้
โรคน่�ระบาดได้ที่ั�วโลี่กิ จะเห็็นได้ว่าผ้้่ป่วยรายแรกิขึ้อง
ประเที่ศไที่ย เป็นนักิที่่องเที่่�ยวจากิเมืองอ้่ฮั�นเขึ้้ามา 
ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศไที่ย แลี่ะวินิจฉัิยได้ราวกิลี่างเดือน
มกิราคม แลี่ะห็ลี่ังจากินั�นกิ็พบผ้้่ป่วยในนักิท่ี่องเท่ี่�ยว 
ส่ัวนให็ญ่ จนกิระทัี่�งต้นเดือนกุิมภาพันธ์ิ ก็ิเริ�มม่ผ้้่ป่วย 
ท่ี่�เป็นคนไที่ยเช่่น คนขึ้ับรถีโดยสัารป่วยเพราะสััมผ่ัสั 
ห็รือติดกิับนักิที่่องเที่่�ยวช่าวจ่น กิารระบาดให็ญ่ขึ้อง 
ประเที่ศไที่ย ห็รือที่่�เร่ยกิว่า superspread เกิิดขึ้้�นที่่� 
สัถีานบันเที่ิงแถีวที่องห็ลี่่อแลี่ะสันามมวยที่่�เกิิดจากิ 
กิารเช่่ยร์กิ่ฬา ม่กิารสั่งเสั่ยงตะโกินออกิมา ที่ำาให็ ้
ฝ่อยลี่ะอองแพร่กิระจายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉิพาะอย่้
ในที่่�ปกิปิด สัถีานบันเที่ิง จ้งที่ำาให็้ม่กิารแพร่กิระจาย 
ได้มากิในต้นเดือนม่นาคม ที่ำาให็้จ้งต้องม่กิารสัั�งปิด 

อาการของโรค
  โรคน่�จะม่ระยะฟัักิตัวสั่วนให็ญ่ประมาณ์ 2 ถี้ง 7 วัน จากิกิารศ้กิษา 
ที่างด้านระบาดวิที่ยา พบว่าระยะฟัักิตัว พบได้ตั�งแต่ 1 ถี้ง 14 วัน จ้งจะ 
เริ�มม่อากิาร แลี่ะกิารแพร่เช่ื�อได้สัามารถีแพร่เช่ื�อได้กิ่อนวันที่่�จะม่อากิาร 
1 ถ้ีง 3 วัน ผ้้่ป่วยท่ี่�ติดเชื่�อจะพบได้ ตั�งแต่ ไม่ม่อากิารขึ้องโรค ม่อากิารเป็นห็วัด 
เจ็บคอ ไอ ห็รือ ม่ภาวะแที่รกิซ้อนจนกิระทัี่�งถ้ีงภาวะห็ายใจล้ี่มเห็ลี่ว แลี่ะ 
ความลี่้มเห็ลี่วขึ้องอวัยวะอื�นตามมาจนที่ำาให็้เสั่ยช่่วิตได้ในเด็กิห็รือผ่้้ที่่�ม่ 
อายุน้อย จะพบอากิารได้น้อยกิว่าผ้้่ม่อายุมากิ โดยพบผ้้่ป่วยส่ัวนให็ญ่จะม่
อายุระห็ว่าง 30 ถี้ง 60 ปี แต่เมื�อด้ตามความรุนแรงขึ้องโรค แลี่ะอัตรา 
กิารตายแล้ี่วพบว่าในเด็กิแลี่ะผ้้่ม่อายุน้อยจะม่อัตรากิารเส่ัยช่่วิตน้อย อัตรา 
กิารเสั่ยช่่วิตจะเพิ�มขึ้้�นตามอายุที่่�มากิขึ้้�น แลี่ะถี้าอายุถี้ง 50 ปี อัตรากิาร 
เส่ัยช่่วิตจะอย่้ท่ี่�ประมาณ์ 1 เปอร์เซ็นต์ แลี่ะจะค่อยๆ เพิ�มส้ังข้ึ้�น โดยเฉิพาะ 
ผ้้่ท่ี่�ม่อายุมากิกิว่า 70 ปี ข้ึ้�นไป อัตรากิารเส่ัยช่่วิตอาจจะมากิกิว่า 10% 

แลี่ะควบคุมกิารระบาดโดยกิารให็้ประช่าช่นอย้่บ้าน 
ลี่ดกิารสััมผั่สัให้็น้อยท่ี่�สุัด
 กิารระบาดขึ้องโรคน่�เกิิดขึ้้�นที่ั�วโลี่กิอย่างรวดเร็ว 
จะเห็็นได้ว่าโรคม่จุดศ้นย์กิลี่างที่่�เมืองอ้่ฮั�น แลี่ะม่กิาร 
แพร่กิระจายไปเกิือบทีุ่กิมณ์ฑลี่ขึ้องประเที่ศจ่น 
แลี่ะแพร่ระบาดออกิสั้่นอกิประเที่ศจ่น กิารระบาด 
เกิิดขึ้้�นอย่างรวดเร็วในตะวันออกิกิลี่าง โดยเฉิพาะ 
ประเที่ศอิห็ร่าน แลี่ะในยุโรป โดยเฉิพาะประเที่ศอิตาล่ี่ 
ห็ลี่ังจากินั�นได้ม่กิารแพร่กิระจายออกิไปสั้่ยุโรปเห็นือ 
แลี่ะเขึ้้าสั้ ่อเมริกิา เขึ้้าลี่าตินอเมริกิา แลี่ะขึ้ณ์ะน่� 
ม่กิารระบาดอย่างมากิ ในตะวันออกิกิลี่าง แลี่ะเอเช่่ยใต้ 
โดยเฉิพาะประเที่ศอินเด่ย ปาก่ิสัถีาน บังคลี่าเที่ศในกิาร 
ระบาดถี้งสัิ�นเดือนมิถีุนายน ม่ผ่้้ติดเช่ื�อที่่�ม่กิารแจ้ง 
เข้ึ้าส่้ัองค์กิารอนามัยโลี่กิมากิกิว่า 10 ล้ี่านคน แลี่ะม่กิาร 
เสั่ยช่่วิตร่วม 5 แสันคนแลี่้ว กิารระบาดยังไม่ม่ที่่ที่่า 
ที่่�จะลี่ดลี่ง แลี่ะยังคงม่อัตรากิารเพิ�มขึ้้�นเป็นที่ว่ค้ณ์ 
ดังจะเห็็นว่าในต้นเดือนพฤษภาคมจำานวนผ่้้ป่วย 1 
ลี่้านคน จะใช่้เวลี่า 12 วันแลี่ะเมื�อเขึ้้าสั้่ปลี่ายเดือน 
พฤษภาคม จำานวนผ้้่ป่วย 1 ล้ี่าน จะใช้่เวลี่า 10 วัน แลี่ะ
มาถี้งปลี่ายเดือนมิถีุนายนจำานวนผ่้้ป่วย 1 ลี่้านคน 
จะใช้่เวลี่าเพ่ยง 7 วัน แลี่ะม่แนวโน้มจะสัั�นเข้ึ้า แสัดง 
ให้็เห็็นว่ากิารระบาดขึ้องโรคยังอย่้ในระดับท่ี่�ไม่สัามารถี 
ควบคุมได้
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การควบคุมการระบาด้
  โรคน่�ติดต่อกิันได้ง่ายมากิที่างฝ่อยลี่ะอองที่่�ออกิมาจากิ
ผ่้้ป่วย ไอ แลี่ะจามออกิมา กิารลี่้างมือที่่�อาจจะไปสััมผ่ัสักิับ 
ฝ่อยลี่ะออง จ้งเป็นวิธิ่กิารป้องกิันที่่�ด่ จ้งม่กิารรณ์รงค์ให็้ม ่
กิารล้ี่างมือ ไวรัสัน่�เป็นไวรัสัท่ี่�ม่เปลืี่อกิหุ้็มแลี่ะเปลืี่อกิหุ้็มขึ้อง 
ไวรัสัเป็นชั่�นขึ้องไขึ้มัน กิารล้ี่างมือด้วยสับ่้จ้งสัามารถีท่ี่�จะที่ำาลี่าย 
เปลืี่อกิหุ้็มขึ้องไวรัสัได้ ในกิรณ่์ท่ี่�ไม่สัามารถีล้ี่างมือได้ แนะนำา 
ให็้ใช่้แอลี่กิอฮอลี่์เจลี่ห็รือแอลี่กิอฮอลี่์เช่็ดที่ำาความสัะอาด 
แที่นกิารลี่้างมือได้ สัถีานที่่� ห็รือพื�นผ่ิวต่างๆ กิ็สัามารถี 
ที่ำาความสัะอาดได้ด้วยแอลี่กิอฮอลี่์เช่ื�อโรคปนเป้�อนอย้่ใน 
อาห็าร กิารรับประที่านอาห็ารที่่�สัุกิสัะอาด ไวรัสัน่�สัามารถี 
ถ้ีกิที่ำาลี่ายได้ด้วยความร้อน ความร้อน 56 องศา C เป็นระยะ 
เวลี่ายาวนาน 30 นาท่ี่ ก็ิสัามารถีที่ำาลี่ายเชื่�อได้ ห็รือความร้อน 
ที่่� 65 องศา C เป็นเวลี่า 15 นาที่่ กิ็สัามารถีที่ำาลี่ายเช่ื�อได้ 
ความร้อนท่ี่� 100° ห็รือต้มให้็สุักิก็ิจะที่ำาลี่ายเชื่�อได้ในทัี่นท่ี่ 
  กิารระบาดที่่�สัิงคโปร์ พบว่าเกิิดกิารระบาดในงานเลี่่�ยง 
อาห็ารบุฟัเฟั่ต์ แลี่ะเขึ้้าใจว่าม่กิารสััมผ่ัสักิับช่้อนกิลี่าง 
ที่่�ตักิอาห็าร ต่อมาจ้งม่กิารแนะนำาว่ากิารใช่้ช่้อนสั่วนตัว 
จะเป็นกิารด่ที่่�สัุด กิารป้องกิันด้วยกิารใสั่ห็น้ากิากิอนามัย 
ห็ร ือห็น้ากิากิผ่ ้า เพ ื �อป ้องกิ ันกิารสั ัมผ่ ัสัฝ่อยลี่ะออง 
แลี่ะในกิรณ่์ท่ี่�ป่วย ก็ิไม่สัามารถีท่ี่�จะให้็กิระจายเชื่�อออกิมาได้ 
จ้งเป็นกิาร  เราป้องกัินเขึ้า  เขึ้าป้องกัินเรา จ้งได้ม่กิารแนะนำา 

การรักษา โรคโควิด้-19
  ปัจจุบันยังไม่ม่ยารักิษาจำาเพาะ ที่่�ผ่่านมาม่กิารนำายารักิษามาลี่าเร่ยเช่่น 
chloroquine ยารักิษา HIV แลี่ะยารักิษาไข้ึ้ห็วัดให็ญ่ Flavipiravia ผ่ลี่กิารรักิษา
ยังไม่ได้ผ่ลี่เป็นที่่�น่าพอใจ ถี้งแม้จะม่กิารวิจัยห็ายาให็ม่ๆ มาใช่้ ในกิารรักิษา 
ในปัจจุบันน่� ยังไม่ม่ยาตัวใดท่ี่�ม่ผ่ลี่ประสิัที่ธิิภาพโดยตรง ส่ัวนกิารนำาเอาพลี่าสัม่า 
ขึ้องผ้้่ป่วยท่ี่�ห็ายแล้ี่ว ห็วังท่ี่�จะให้็ภ้มิต้านที่านท่ี่�ม่อย่้ในตัวผ้้่ป่วยท่ี่�ห็ายแล้ี่วจากิโรค 
มาช่่วยยับยั�งไวรัสั กิารใช้่พลี่าสัม่าดังกิล่ี่าว จะต้องให้็เร็วก่ิอนท่ี่�ภ้มิต้านที่านขึ้อง
ผ้้่ป่วย จะข้ึ้�น โดยทัี่�วไปควรให้็กิารรักิษาก่ิอน 14 วันห็ลัี่งเริ�มม่อากิาร

ให็้ทีุ่กิคนเมื�อเวลี่าออกิจากิบ้าน ควรใสั่ห็น้ากิากิอนามัยห็รือ
ห็น้ากิากิผ่้า แลี่ะโดยเฉิพาะอย่างยิ�ง เมื�อเขึ้้าสั้่ที่่�ชุ่มช่นคน 
ห็ม้่มากิในรถีโดยสัาร รถีไฟัฟั้า ควรงดกิารพ้ดคุยกิันเพื�อ 
ป้องกัินกิารแพร่กิระจายขึ้องฝ่อยลี่ะอองท่ี่�ออกิมา
  โรคน่�เป็นโรคติดต่อในระบบที่างเดินห็ายใจ ในกิาร 
ควบคุมโรคอย่างได้ผ่ลี่ จ้งจำาเป็นต้องกิำาห็นดระยะห่็างระห็ว่าง
บุคคลี่ (physical distancing) สัังคม (social distancing) 
โดยที่่�เราร้้ว่า เวลี่าเราพ้ดคุยกิันเสั่ยงดัง ห็รือม่กิารไอจาม 
ลี่ะออง จะแพร่กิระจายไปได้เป็นระยะที่าง 1 เมตร ในที่าง 
ปฏิิบัติเราจ้งกิำาห็นดระยะห่็าง ระห็ว่างบุคคลี่เป็น 6 ฟุัตห็รือ 
2 เมตร เพื�อห็ล่ี่กิเล่ี่�ยงกิารสััมผั่สั กัิบฝ่อยลี่ะอองท่ี่�จะมาสััมผั่สั 
กัิบตัวเรา แลี่ะที่ำาให้็เกิิดกิารติดต่อขึ้องโรคได้
  เราจะเห็็นว่ากิารป้องกัินที่างสัังคม ม่กิารงดกิารประชุ่ม 
กิารเดินที่างในช่่วงที่่�ม่กิารระบาดขึ้องโรค แลี่ะจะเน้นให็ ้
ทีุ่กิคนอย้่บ้านเพื�อป้องกิันกิารแพร่กิระจายขึ้องโรค ม่กิาร 
เลี่ื�อนกิารเปิดเที่อมขึ้องเด็กินักิเร่ยน มาตรกิารดังกิลี่่าวที่่� 
ประเที่ศไที่ยดำาเนินมา ประสับผ่ลี่สัำาเร็จอย่างด่ยิ�ง ไม่เฉิพาะ 
โรคโควิด-19 ที่่ �ลี่ดลี่ง ยังที่ำาให็้โรคที่างเดินห็ายใจ เช่่น 
ไขึ้้ห็วัดให็ญ่ลี่ดลี่งไปด้วยในช่่วงที่่ �ผ่ ่านมา ขึ้ณ์ะน่ �เมื �อม ่
มาตรกิารผ่่อนปรน ทีุ่กิคนจะต้องเคร่งครัดต่อไปในกิารที่่�จะ
ลี่ดกิารระบาดขึ้องโรคลี่ง
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วัคซีึ่นป้องกันโรค โควิด้-19
  ที่ั �วโลี่กิพยายามที่่�จะพัฒนาวัคซ่นมาใช่้ในกิารป้องกิันโรค ในปัจจุบัน 
ม่วัคซ่นมากิกิว่า 10 ช่นิดท่ี่�ได้ที่ำากิารศ้กิษาวิจัยในคนกิำาลัี่งจะเข้ึ้าส่้ัระยะท่ี่� 3 อย้่ 
6 ตำารับ คือวัคซ่นที่่�ศ้กิษาในประเที่ศจ่น ประเที่ศอังกิฤษ อเมริกิา แลี่ะยุโรป 
อย่างไรกิ็ตาม ความห็วังในเรื�องขึ้องวัคซน่ ที่่�ทีุ่กิคนรอคอยอย้่ น่าจะเห็็นผ่ลี่บ้าง 
ในปลี่ายปีน่�
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 เขึ้าให็ญ่เป็นแห็ลี่่งที่่องเที่่ �ยวที่่ � 
เป็นที่่�นิยมสัำาห็รับคนไที่ย เพราะอย้่ 
ไม่ไกิลี่จากิกิรุงเที่พฯ แลี่ะม่ธิรรมช่าติ 
สัวยงาม ม่ที่ั �งอุที่ยานแห็่งช่าติแลี่ะ 
ลี่ำาตะคองไห็ลี่ผ่่าน จ้งม่พ่�น้องจุฬาฯ 
ห็ลี่ายคน มาที่่องเที่่�ยวแลี่ะมาใช่้ช่่วิต 
อย่้ท่ี่�น่� วันน่�ขึ้อแนะนำา น้องเก๋ิ จันที่ร์พิมพ์ 
สุักุิมาระทัี่ต บัญช่่จุฬาฯรุ่น 42 รหั็สั 24 
จบบัญช่่ต้นทุี่น แลี่ะได้ที่ำางานด้านบัญช่่ 
ที่ ่ �บร ิษ ัที่ในเคร ือซ ิเมนต์ไที่ย แลี่ะ 
กิารบินไที่ย มากิ่อนที่่�จะออกิมาเป็น 
แม่บ้านด้แลี่ลี่้กิ จนกิระที่ั�งเมื�อ 2 ปี 
ที่่�ผ่่านมา เริ �มมาปลี่้กิบ้านที่่�เขึ้าให็ญ่ 
บนพื�นที่่�ที่่�มองเห็็นภ้เขึ้ารอบด้าน แต่ 
เนื�องจากิล้ี่กิสัาวม่แรงบันดาลี่ใจท่ี่�อยากิ
ที่ำาร้านกิาแฟั น้องเกิ๋แลี่ะสัาม่ที่่ �จบ 

Where We Met

จัน้ทร์ัพิี่มพ์ี่	สุกุิมารัะทัต	(น้้องเกิ�)
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บัญช่่ธิรรมศาสัตร์จ้งเห็็นว่า สัามารถี 
ดัดแปลี่งบ้านให็้เป็นร้านกิาแฟั แบบ 
Home café ชื่�อ Where We Met ท่ี่�
คนมาจะร้้สั้กิว่าเห็มือนมาบ้านเพ่�อน 
สับายๆ วิวสัวยงาม สั่วนน้องเกิ๋แลี่ะ 
ครอบครัวกิ็ม่ความสัุขึ้เห็มือนเปิดบ้าน 
ให็้เพื�อนมาเที่่�ยว บ้านม่ช่่วิต ช่่วาขึ้้�น 
ลี่้กิสัาว ลี่้กิเขึ้ยขึ้องน้องเกิ๋ จะเป็นคน 
ช่งกิาแฟัเอง สั่วนขึ้นมกิ็ร ับมาจากิ 
เพื �อนๆ ที่่ �ที่ำาขึ้นมอร่อย ที่่ �สัำาคัญม่ 
ไอสัคร ่ม Chubby ด ้วยค ่ะม ่เมน ้
อาห็ารเล็ี่กิๆ น้อยๆ ท่ี่�น้องเก๋ิที่ำาเอง เช่่น 
สัปาเก็ิตต่�พอร์คบอลี่ ข้ึ้าวไก่ิต้มยำาผั่ดแห้็ง 
 ร ้านเปิดว ันศุกิร ์  -  ว ันอาที่ิตย์ 
เวลี่า 9.00 - 17.00 น. น้องเกิ๋แลี่ะ 
ครอบครัวที่ำาทีุ่กิอย่างด้วยใจจริงๆ ค่ะ 

 บ้านน้องเกิ๋ม่บริเวณ์กิว้างขึ้วาง 
ม่ที่ั�งด้านนอกิสันาม ด้านในบ้าน แลี่ะ 
ไพรเวที่โซนรับได้ประมาณ์ 10 คน แต่ก็ิ 
ยังสัามารถีปิดบ้านรับกิลีุ่่มให็ญ่ได้ถี้ง 
50 คนค่ะ ที่่�น่�ต้อนรับน้องห็มานะคะ 
บางที่่กิ็ม่รับจัดกิิจกิรรมให็้ครอบครัว 
เพื�อนฝ้่งด้วยค่ะ สัำาห็รับวันพิเศษต่างๆ 
น้องเกิ๋กิ็จะเตร่ยมขึ้องแจกิแขึ้กิผ่้้มา 
เย่�ยมเยือน เช่่นวันแม่น่� จะม่สับ่้ออแกินิกิ 
แจกิค่ะ แอบเห็็นว่าที่่�น่�ม่สััญญลี่ักิษณ์์ 
ขึ้องจุฬาฯ คือต้นจามจุร่ให็ญ่ด้วยค่ะ
 พ่�น้ี่องบััญ่ช่จุฬาฯ ทุก็คนี่ท่�มาเย่�ยม 
เยือนี่ Where We Met น้ี่องเก๋็จะมอบั 
ส่วินี่ลี่ด้ 10 % พร้อมก็ารต้อนี่รับัอย่าง
อบัอุ่นี่ให้ทุก็คนี่นี่ะคะ โทรมาได้้เลี่ยค่ะ 
084-019-1837

➊ ข้าวัไก่ิต้มย์ำาผัดีแห้ง		➋ สปาเก็ิตต้ีพี่อร์ัคบอล		➌ ข้าวัหน้้าปลาซึ่าบะเทริัย์ากิิ

➊

➋

➌
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	 จำาไม่ได้ีว่ัา	“คิวับา”	เข้ามาอยู่์ใน้ลิสต์ปรัะเทศิ
ที�อย์ากิไปมากิๆ	 ถึงมากิที�สุดีตั้งแต่เมื�อไหรั่ 
แต่ยิ์�งอ่าน้สารัพัี่ดีเรืั�องรัาวัของคิวับาก็ิยิ์�งอย์ากิ 
ร่ัน้คิวัไปคิวับาให้เร็ัวัข้ึน้แบบใจจดีใจจ่อ
 เนื �องจากิเป็นประเที่ศที่่ �แสันไกิลี่แลี่้วกิ็ 
ด้แอบลี่้กิลี่ับ อวลี่อบด้วยกิลี่ิ �นอายมาเฟัีย 
ที่ร ิปไปค ิวบาขึ้องสัามสัาวพ่ �น ้องเลี่ยต ้อง 
วางแผ่นลี่่วงห็น้ากิันตั�งแต่กิลี่างปีที่่�แลี่้ว อ่าน 
ห็นังสัือห็าขึ้้อม้ลี่กิันมากิมายจนได้ขึ้้อสัรุปว่า 
ไห็นๆ กิ็ขึ้้ามนำ�าขึ้้ามที่ะเลี่ไปไกิลี่เกิือบคร้�งโลี่กิ 
จากิกิรุงเที่พฯ ไปคิวบา ระยะที่าง 9,990 ไมล์ี่ 
ถ้ีาจะบินต่ออ่กิ 380 ไมล์ี่เข้ึ้าเม็กิซิโกิก็ิเป็นเรื�อง 

นี่คือ…คิวบา (1) ไม่น่าเกิล่ี่ยดแต่สัมควรที่ำา โปรแกิรมเดินที่างจ้ง 
กิลี่ายเป็นเห็ลืี่อคิวบา 7 วัน เจ่ยดไปให้็เม็กิซิโกิ 
อ่กิ 7 วัน เดินที่างไปกิลัี่บ 3 วัน รวม 17 วัน แลี่ะ 
เมื�อไปถ้ีงก็ิพบว่าประเที่ศลี่ะ 7 วัน น่�ไม่พอจริงๆ 
ที่ั�ง 2 ประเที่ศม่เรื �องให็้เที่่�ยว ให็้ด้มากิมาย 
แบบท่ี่�เราต้องวิ�งเท่ี่�ยวกัินเลี่ยท่ี่เด่ยว วางแผ่นมา 6 
เดือน จ่ายเงินจองทุี่กิอย่างล่ี่วงห็น้ามา 4 เดือน 
พอใกิลี่้วันเดินที่างขึ้่าวโควิดระบาดเริ �มระอ ุ
แกิ๊งสัาวสัาวสัาว เริ �มจัดกิระเป๋าไป โยนห็ัว 
โยนกิ้อยไป จะไปไม่ไป จะไปไม่ไป ในที่่�สัุด 
ก็ิตัดสิันใจขัึ้�นเด็ดขึ้าด เช้่าวันท่ี่� 24 กุิมภาพันธ์ิ 
2563 เราก็ิเริ�มต้นกิารเดินที่างแบบ กิล้ี่าๆ กิลัี่วๆ 
โควิดสั้่คิวบา พร้อมอุปกิรณ์์ป้องกิันโควิดแลี่ะ 
กิระเป๋าล่ี่วมยาใบให็ญ่ เพราะคิวบาเป็นประเที่ศ
ที่่�บริษัที่ประกิันฯ ไม่รับประกิันภัยทีุ่กิประเภที่ 

แลี่ะระบบอินเที่อร์เน็ตกิ็ไม่ม่ที่ั �วไป ยกิเว้น 
ในโรงแรม เพราะงั�นถี้าม่อะไรฉิุกิเฉิินกิ็คงต้อง 
รักิษากัินเองไปพลี่างๆ !!!
 เนื�องจากิกิรุงเที่พฯ ไปคิวบาไม่ม่ไฟัลี่ท์ี่ตรง 
ง่ายที่่�สัุดคือบินจากิกิรุงเที่พฯ เขึ้้ายุโรปเมืองใด 
เมืองห็น้�งแล้ี่วถ้ีงต่อเครื�องไปฮาวานา 
 เราตัดสัินใจบินด้วย KLM ไปต่อเครื�องที่่� 
อัมสัเตอร์ดัมเพราะด้แลี่้วเวลี่าด่ที่่�สัุด กิินนอน 
ห็ลี่ับตื�น ด้ห็นัง อ่านห็นังสัือ ราว 12 ช่ั�วโมง 
กิ็ถี้งสันามบินสัคิปโพลี่ เราต้องค้างที่่�โรงแรม 
ในสันามบินห็น้ �งคืนเพื �อต่อเครื �องเขึ้้าคิวบา 
วันรุ่งข้ึ้�น ซ้�งเมื�อบินต่ออ่กิราว 11 ชั่�วโมง พวกิเรา 
ก็ิมาถ้ีงสันามบินโฮเซ่ มาร์ติ ท่ี่�ฮาวานา สันามบิน 
ห็น้าตาใช้่ได้ ด่กิว่าท่ี่�คิดไว้ด้วยซำ�า แต่กิระบวนกิาร 
ตรวจว่ซ่าท่ี่�เป็นใบแที่รกิในพาสัปอร์ตช้่ามากิมากิ 
ซ้�งถี้าจะบอกิว่าเป็นมาตรฐานกิารที่ำางานแบบ 
สัังคมนิยมท่ี่�ไม่ม่กิารแข่ึ้งขัึ้น ไม่ม่ KPI ก็ิเข้ึ้าใจได้ 
ไม่ยากิ จากิสันามบินรถีแลี่่นผ่่านเขึ้ตต้กิเกิ่า 
เมืองเกิ่า บรรยากิาศแลี่ะอารมณ์์เห็มือนกิำาลี่ัง 
ด้ห็นังเกิ่าๆ เราใช่้เวลี่าราว 40 นาที่่กิ็มาถี้ง 
ถีนนโอบิสัโป (Obispo) อันโด่งดัง เพราะ 
ห็น้าประวัติศาสัตร์ขึ้องคิวบาสั่วนห็น้�งอย้่บน 
ถีนนสัายน่� แลี่ะโรงแรมเรากิ็ตั�งอย้่บนห็ัวถีนน 
สัายน่�น่�แห็ลี่ะ
 กิารมาคิวบาครั�งน่� เนื�องจากิม่ภาพห็ลี่อน 
ขึ้องความลี่้กิลี่ับ ความฟัิฟัต่�ขึ้องเมือง เราเลี่ย 
ขึ้อเลี่ือกิพักิโรงแรมที่่�ให็ม่ที่่ �สัุด สัะดวกิที่่�สัุด 
ซ้�งอย่างน้อยกิ็น่าจะม่สััญญาณ์ไวไฟัที่่�แขึ้็งแรง 
ให้็เราส่ังข่ึ้าวกิลัี่บบ้านได้ทุี่กิคำ�าคืน เราได้โรงแรม 
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Manzana Kempinski ท่ี่�อย่้ตรงหั็วถีนนโอบิสัโป 
พอด่ รถีจอดห็น้าโรงแรม ยังไม่ทัี่นยกิกิระเป๋าลี่ง 
สัาวคนน้องสุัด หั็นไปเจอป้ายบาร์ El Floridita 
Bar กิร่�ดทัี่นท่ี่ นั�นบาร์ท่ี่� เฮมิงเวย์ (Hemingway) 
มานั �งเขึ้่ยนห็นังสัือกิับดื �มไดค่ร่ (Daiquiri) 
ทุี่กิวันน่�นา (Daiquiri คือเห็ล้ี่าค็อกิเที่ลี่ท่ี่�ใช้่เห็ล้ี่ารัม 
ผ่สัมนำ�าผ่้�งกิับนำ�ามะนาว) โดยไม่รอช่้า เช่็คอิน 
เอากิระเป๋าใส่ัไปในห้็องเสัร็จ สัามสัาวก็ิลืี่มความง่วง 
ลืี่มความเห็นื�อย ขึ้องกิารเดินที่างราว 30 ชั่�วโมง 
จากิกิรุงเที่พฯ ช่วนกัินเข้ึ้าไปเบ่ยดเส่ัยดกัิบผ้้่คน 
ดริ�งค์ ไดค่ร่ สั้ตรปาป้า พร้อมโยกิตัวฟัังเพลี่ง 
Guantanamera อันแสันสันุกิ ได้บรรยากิาศ 
คิวบ๊า คิวบาตั�งแต่ชั่�วโมงแรกิเลี่ยเช่่ยว  
 ถี้าถีามว่าคิวบาเป็นประเที่ศเกิ่าแกิ่รำ�ารวย 
ประวัติศาสัตร์มั�ย ห็ากิไม่นับช่นเผ่่าพื�นเมืองตั�งแต่
ยุคหิ็นให็ม่ แต่เริ�มนับประวัติศาสัตร์คิวบาห็น้าแรกิ 
ตั�งแต่วันที่่�โคลี่ัมบัสัเดินเรือมาเจอคิวบาในป ี
ค.ศ. 1492 แล้ี่วก็ิประกิาศว่าดินแดนน่�เป็นขึ้องสัเปน 
อายุอานามก็ิแค่ 528 ปี ราวๆ สัมัยกิรุงศร่อยุธิยา 
ตอนต้น แต่ก็ิต้องขึ้อบอกิว่าประวัติศาสัตร์ เนื�อห็า 
เรื�องราวขึ้องคิวบาเขึ้้มขึ้้น เร้าใจ เห็นือช่ั�นกิว่า 
ห็ลี่ายๆ ประเที่ศท่ี่�อายุพอๆ กัินแบบไม่เห็็นฝุ่่น 
ประเที่ศคิวบาเป็นเกิาะ เนื�อที่่�รวมขึ้นาดห็น้�ง 
ในห้็าขึ้องประเที่ศไที่ย ม่ประช่ากิรราว 11 ล้ี่านคน 
คนคิวบาค่อนขึ้้างม่อัตลี่ักิษณ์์ที่่ �แตกิต่างกิัน 
พอสัมควร เพราะเมื�อคริสัโตเฟัอร์ โคลี่ัมบัสั 
มาปักิธิงสัเปนบนแผ่่นดินคิวบา ผ้้่ปกิครองช่าวสัเปน 
กิ็ใช่้งานช่าวพื �นเมืองแบบสัาห็ัสัที่ั �งขึุ้ดที่อง 
ที่ั�งปลี่้กิอ้อย แลี่้วกิ็ยังม่โรคระบาดอ่กิที่ำาให็ ้
ช่าวพื�นเมืองลี่ดจำานวนเกืิอบห็มดประเที่ศ สัเปน 
ต้องนำาคนอัฟัริกัินมาเป็นที่าสั ที่ำางานในไร่อ้อย 
ที่ำาให็้ประช่ากิรขึ้องคิวบาปัจจุบันม่ที่ั�งคนดำา 
คนขึ้าว ห็รือ ล้ี่กิผ่สัม ปนกัินไปห็มด
 สัเปนย้ดครองคิวบาแลี่ะกิอบโกิยที่รัพยากิร 
อย่้ราว 400 ปี ช่าวคิวบาร้้ส้ักิถ้ีกิกิดข่ึ้�มากิจนที่น 

ไม่ไห็ว พยายามจะปฏิิวัติเพื�อให็้ประเที่ศเป็น 
อิสัระ โดยม่ผ้้่จุดประกิายคนสัำาคัญคือ โฮเซ่ มาร์ติ 
(Jose Marti) ท่ี่�ได้รับกิารยกิย่อง เห็มือนกัิบเป็น 
พ่อขึ้องประเที่ศจนถ้ีงปัจจุบัน
 ในปี 1895 อเมริกิาเลี่่นบที่เพื�อนผ่้้แสันด ่
เข้ึ้ามาช่่วยขัึ้บไล่ี่สัเปน จนเกิิดสังคราม อเมริกัิน-
สัเปน ในท่ี่�สุัดสัเปนก็ิแพ้ ล่ี่าถีอยออกิไป คิวบา 
ประกิาศอิสัรภาพ ในปี 1902 โดยม่อเมริกิา 
อย้่เบื�องห็ลี่ัง แลี่ะจัดให็้ม่กิารเลี่ือกิตั�งครั�งแรกิ 
ในคิวบา ได้ประธิานาธิิบด่คนแรกิคือ เอสัตราดา 
พัลี่มา (Estrada Palma) ทุี่กิอย่างฟัังด้น่าจะด่          
ถ้ีาในความจริงอเมริกิาจะไม่เข้ึ้ามาควบคุมทุี่กิอย่าง 
ในคิวบา ทัี่�งกิารบริห็าร ปกิครอง ทัี่�งเรื�องเศรษฐกิิจ 
จนถ้ีงกิารค้าขึ้าย คนคิวบาเริ�มที่นไม่ไห็วอ่กิครั�ง 
ร้้ส้ักิคิวบาไม่ได้เอกิราช่จริงๆ แค่สัเปนออกิไปแล้ี่ว 
อเมริกิาก็ิเข้ึ้ามาควบคุมแลี่ะกิอบโกิยทุี่กิอย่างไป 
จากิคิวบาเห็มือนเดิมแต่ด้วยวิธ่ิกิารท่ี่�อาจด้ด่กิว่า 
ห็ลี่ังจากินั�นมาอ่กิกิว่า 50 ปี คือในปี 1959 
ประวัติศาสัตร์ห็น้าให็ม่ขึ้องคิวบากิ็เปิดออกิโดย 
ผ้้่นำาท่ี่�เก่ิง เข้ึ้มแข็ึ้ง แลี่ะแอบโห็ด ผ้้่ม่นามว่า ฟิัเดลี่ 

คาสัโตร (Fidel Castro) ก็ิที่ำากิารปฏิิวัติสัำาเร็จ 
ด้วยที่ห็ารเพ่ยงห็ยิบมือเด่ยว (ซ้�งในห็ยิบมือ 
เด่ยวนั�น รวม เช่ เกิวารา ด้วย) สัามารถีขัึ้บไล่ี่ 
รัฐบาลี่เผ่ด็จกิาร ขึ้องประธิานาธิิบด่บาติสัตา 
(Batista) นำาประเที่ศเขึ้้าสั้่ระบอบสัังคมนิยม 
ท่ี่�ไม่เห็มือนใครแลี่ะไม่ม่ใครเห็มือนในโลี่กิ เพราะ
คิวบาเป็นประเที่ศคอมมิวนิสัต์ที่่�แสันจะม่สั่สััน 
ประช่าช่นกิ็ด้ม่ความสัุขึ้กิว่าประเที่ศสัังคมนิยม 
ไห็นๆ ในโลี่กิ ที่ั�งๆ ที่่�สัภาพโดยที่ั�วไปค่อนขึ้้าง 
ยากิจน ทีุ่กิอย่างในช่่ว ิตจะม่แค่พอด่พอด่ 
ความฟัุ่มเฟั้อยที่ั�งห็ลี่ายด้จะเป็นขึ้องต้องห็้าม 
โดยเฉิพาะเมื�อถี้กิอเมริกิาแบนที่ั�งกิารที่้ตแลี่ะ 
กิารค้าในปี 1962 ทุี่กิอย่างในคิวบายิ�งด้ขึ้าดแคลี่น
ไปห็มด แต่แปลี่กิเอามากิๆ ท่ี่�ถ้ีงจะจน แต่กิลัี่บ 
เป็นประเที่ศที่่�ประช่าช่นได้รับกิารศ้กิษาด่ที่่�สัุด 
ในโลี่กิ (อัตราคนร้้ห็นังสัือ 99.2%) แถีมยังม ่
ระบบสัาธิารณ์สุัขึ้ท่ี่�ด่ท่ี่�สุัดในโลี่กิอ่กิด้วย
 น่ �คือรากิฐานประเที่ศที่่� ฟัิเดลี่ คาสัโตร 
วางไว้ให้็คนขึ้องเขึ้า ถ้ีงจะจน แต่ก็ิม่ทุี่กิสิั�งท่ี่�จำาเป็น 
แลี่ะอย้่ได้โดยไม่ต้องกิ้มห็ัวให็้ใครโดยเฉิพาะ 
อเมริกิา ร้้จักิเบื�องห็ลี่ังความเป็นคิวบา มาพอ 
สัมควร คราวน่�ก็ิถ้ีงเวลี่าออกิเท่ี่�ยวแล้ี่วค่ะ
	 โปรัแกิรัมวััน้ที�สอง ขึ้องเราคือ กิารเดินเท่ี่�ยว 
ในเมืองเก่ิาฮาวานาท่ี่�เมืองเก่ิาทัี่�งเมืองได้รับกิาร 
ขึ้้ �นที่ะเบ่ยนเป็นมรดกิโลี่กิ ซ้ �งกิ็เริ �มจากิกิาร 
เดินบนถีนนโอบิสัโปที่่�เริ�มต้นจากิห็น้าโรงแรม 
ขึ้องเรานั�นเอง
 ถีนนโอบิสัโป คือช่่วิต คือส่ัสััน คือหั็วใจขึ้อง 
ฮาวานา สัองข้ึ้างที่างเต็มไปด้วยต้กิแบบโคโลี่เน่ยลี่
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สัวยงามแบบกิระดำากิระด่าง เพราะผ่นังต้กิ 
สั่สัวยพวกินั�น ถี้กิกิระเที่าะกิัดกิร่อนไปด้วย 
กิาลี่เวลี่า แต่มันกิ็คือเสัน่ห็์อันเป็นตัวตนขึ้อง 
คิวบา เราเดินผ่่านร้านขึ้ายยาโบราณ์อายุร้อย 
กิว่าปีที่่�ยังขึ้ายอย้่จนปัจจุบัน ผ่่านบ้านที่่�เกิ่า 
ที่่�สัุดขึ้องเมือง ผ่่านต้้ไปรษณ์่ย์โบราณ์ที่่�เป็น 
ร้ปห็น้าคนแลี่ะช่่องใส่ัจดห็มายคือปากิให็ญ่ท่ี่�อ้า 
รออย้่ รวมถี้งเดินผ่่านโรงแรมอัมโบสั มุนโดสั 
โรงแรมอันเป็นอ่กิห็น้�งตำานานขึ้องท่ี่�น่�เพราะปาป้า 
เฮมิงเวย์ นักิเขึ้่ยนมือรางวัลี่โนเบลี่มาใช่้ช่่วิต 
แลี่ะนั �งเขึ้่ยนห็นังสัืออย้ ่ในห็้องเลี่ขึ้ที่่ � 511 
ขึ้องโรงแรมน่�ถ้ีง 7 ปี ก่ิอนจะม่บ้านขึ้องตัวเอง 
ระยะที่างแค่ 3-4 กิม.ขึ้องโอบิสัโปพวกิเรากิ ็
ใช้่เวลี่าแวะเว่ยนตรงโน้นตรงน่�ห็มดไป 3 ชั่�วโมง 
จนมาถี้งพลี่าซ่า เดอ อามาสัที่่ �เป็นเห็มือน 
ศ้นย์กิลี่างขึ้องเมือง มาเจอตลี่าดขึ้ายขึ้องเกิ่า 
แสันโปรดที่่�ม่ห็นังสัือเกิ่าแลี่ะสัารพัดขึ้องเกิ่า 
เห็ร่ยญตรา นาฬิิกิา โปสัเตอร์ ฯลี่ฯ ก็ิเส่ัยเวลี่า 
กัินอ่กิพักิให็ญ่ แล้ี่วเดินต่อไปท่ี่�ถีนน Merchant 
street ที่่�ตั�งขึ้องบริษัที่ต่างช่าติที่่�เขึ้้ามาค้าขึ้าย 
กิับคิวบา แลี่้วเดินต่อจนที่ะลีุ่ไปถี้งจตุรัสัซาน 
ฟัรานซิสัโกิอันสัวยงามเต็มไปด้วยต้กิออฟัฟัิศ  
ธินาคารแลี่ะต้กิคลัี่งสิันค้าแบบโคโลี่เน่ยลี่ แต่ต้กิ 
ที่่�ด้โกิ้ที่่�สัุดคือต้กิท่ี่�เคยเป็นตลี่าดห็ลัี่กิที่รัพย์ขึ้อง 
คิวบาท่ี่�ใช้่เที่รดหุ้็นจนถ้ีงปี 1959  อนุญาตให้็อด่ต 
ผ่้ ้จ ัดกิารตลี่าดห็ลี่ักิที่รัพย์จากิเมืองไที่ยไป 
โพสัต์ท่ี่าถ่ีายร้ปห็น้าต้กิตลี่าดฯ เสัร็จ ก็ิต้องร่บไป 
ที่านข้ึ้าวเท่ี่�ยงท่ี่�ร้านอาห็ารส่ัเข่ึ้ยว เก่ิา เก๋ิ แลี่ะ 
สัวย เพื�อให็้ช่่วงบ่ายที่ันไปเที่่�ยวป้อมมอร์โร่ 
(Morro Castle) ป้อมปรากิารในสัมัยสัเปน 
ที่่ �ให็ญ่โตแลี่ะสัวยงามด้วยศิลี่ปะผ่สัมผ่สัาน 
ทัี่�งจากิยุคกิลี่าง ยุคคลี่าสัสิัคแลี่ะยุคเรอเนสัซองซ์ 
จนได้ขึ้้�นที่ะเบ่ยนเป็นมรดกิโลี่กิ กิลี่ับจากิกิาร 
เที่่ �ยวป้อมมอร์โร่ พวกิเรากิ็ร่บกิลี่ับโรงแรม 
ไปเปลี่่�ยนเสัื�อผ่้าเพื�อไปด้คาบาเร่ต์โช่ว์โด่งดัง 

ท่ี่�เล่ี่นมานาน 80 ปี ท่ี่�โด่งดังเพราะแน่นอนว่าสัาวๆ 
ท่ี่�น่�เต้นรำากัินเก่ิงสุัดสัวิงอย่้แล้ี่ว แถีมร้ปร่างแลี่ะ 
ก้ินกิลี่มสัวยแบบด้ได้เพลิี่นตลี่อดเกืิอบ 2 ชั่�วโมง 
เนื�องจากิสัถีานที่่�โช่ว์ตั�งอย้่ออกิไปนอกิเมือง 
นิดห็น่อย เพราะฉิะนั�นกิว่าจะซิ�งกิลี่ับมาถี้ง 
โรงแรมกิ็ห็้าทีุ่่ม แต่นั�นไม่ใช่่ปัญห็าขึ้องสัาวๆ 
ผ่้้คลี่ั�งไคลี่้ไดค่ร่สั้ตรปาป้าเฮมิงเวย์ ลี่งจากิรถี 
ห็น้าโรงแรมกิ็ขึ้้ามถีนนไปดริ �งค์แกิลี่้มเพลี่ง 
ลี่ะติโน่ต่อจนถ้ีงเท่ี่�ยงคืน
 วััน้ที�	 3 ในฮาวานาเป็นวันท่ี่�รอคอย เพราะ 
เราจองรถีคลี่าสัสิัคเปิดประทุี่นเพื�อเท่ี่�ยวรอบเมือง 
เอาไว้ ฮาวานาเป็นเห็มือนพิพิธิภัณ์ฑ์กิลี่างแจ้ง 
ขึ้องรถียุคฟัิฟัต่ � กิ ่อนมากิ็คิดว่าน่าจะเจอ 
รถีคลี่าสัสิัคส่ัสัวยๆ ซักิ 100-200 คัน แต่พอได้ 
ไปเดินบนถีนนท่ี่�ฮาวานา เจอรถีคลี่าสัสิัคส่ัสัวย 
วิ�งฟิั�ว… ฟิั�ว…ผ่่านไปมาจนลี่านตา เลี่ยลี่องมาห็า 
ข้ึ้อม้ลี่ด้ ปรากิฏิว่าตอนน่�ม่รถีคลี่าสัสิัควิ�งอย้่ใน 
คิวบาราว 8,000 คัน สัารพัดย่�ห็้อที่ั�ง Buick, 
Chevrolet, Chrysler, Ford รถีทุี่กิคันวิ�งได้ฉิิว 
สั่สัันสัวยงามบาดใจ รถีพวกิน่�มาจากิอเมริกิา 
เขึ้้ามาตั �งแต่ปี 1950 ช่่วงที่่ �กิารค้าขึ้ายกิับ 
อเมริกิายังรุ่งเรือง แต่ห็ลัี่งจากิถ้ีกิประธิานาธิิบด่ 
เคนเนด่�สัั �งแบนกิารค้าขึ้ายทีุ่กิช่นิดกิับคิวบา 
ในปี 1962 ช่าวคิวบาเลี่ยต้องกิ้มห็น้ากิ้มตาใช่้ 
รถีเก่ิาแลี่ะซ่อมรถีเก่ิาด้วยเครื�องยนต์จากิจ่นบ้าง
ญ่�ปุ ่นบ้าง จนรถีทีุ่กิคันวิ�งได้แบบไม่ม่สัะดุด 
ตะกุิกิตะกัิกิ แลี่ะกิลี่ายมาเป็นเสัน่ห์็ขึ้องคิวบาท่ี่� 
ไม่ม่ใครในโลี่กิเล่ี่ยนแบบได้
 วันนั�นเราได้รถี Buick skylark เปิดประทุี่น 
ส่ัช่มพ้สัดใสัมาพาเราตะลี่อนรอบเมือง จากิบริเวณ์ 
เมืองเก่ิาซ้�งต้กิรามแสันจะคลี่าสัสิัค บ้อิคส่ัช่มพ้
กิ็ซิ�งพาเราออกิจากิเมืองเกิ่าไปที่่�สัแควร์สัำาคัญ 
แห่็งกิารปฏิิวัติ Revolution square ไปถ่ีายร้ป 
กัิบห็น้า เช่ เกิวารา แลี่ะผ้้่ร่วมปฏิิวัติท่ี่� Dignity 
square แลี่้วซ ิ �งต ่อไปบนถีนนเลี่่ยบห็าด 
มาเลี่คอนอันสัวยงาม เราจบที่ัวร์รถีคลี่าสัสัิค 
ตอนบ่ายโมงเพื �อไปที่านขึ้้าวที่่ �ร ้านโด่งดัง 
“ลี่าโบด่ก่ิตา เดลี่ เมดิโอ” ร้านสัวยอาห็ารอร่อย 
ที่่ �เต็มไปด้วยลี่ายเซ็นคนดังในอด่ตบนผ่นัง 
แถีมม่โมฮ่โตท่ี่�ว่ากัินว่าอร่อยท่ี่�สุัดในโลี่กิ
 ตอนบ่ายเราต้องเก็ิบอ่กิ 2 รายกิาร คือต้กิ 
รัฐสัภา El Capitolio อาคารที่รงโดมสัวยคลี่าสัสิัค 
เห็มือนรัฐสัภาในกิรุงวอช่ิงตัน ด่.ซ่. อาคารน่� 
ใช่้เป็นที่่�ที่ำากิารรัฐบาลี่ขึ้องคิวบามากิว่า 50 ปี 
จนเกิิดกิารปฏิิวัติ ทัี่�งตัวอาคารแลี่ะกิารตกิแต่ง 
ภายในสัวยโก้ิ คลี่าสัสิัคมากิๆ เสัร็จจากิกิารเข้ึ้าช่ม
รัฐสัภาซ้�งเขึ้าจะกิำาห็นดเวลี่าแลี่ะม่ไกิด์บรรยาย 
เป็นรอบๆ จากินั�นเราก็ิไปต่อท่ี่�พิพิธิภัณ์ฑ์อันเป็น
สุัดยอดขึ้องประวัติศาสัตร์คิวบาแลี่ะกิารมาเยือน
คิวบา คือพิพิธิภัณ์ฑ์แห็่งกิารปฏิิวัติ แค่ตัว 

อาคารก็ิน่าสันใจสุัดๆ อาคารแบบน่โอคลี่าสัสิัค 
สัร้างด้วยห็ินอ่อนที่ั�งห็ลี่ัง ในอด่ตอาคารน่�คือ 
ที่ำาเน่ยบขึ้าวห็รือวังขึ้องประธิานาธิิบด่คิวบา 
ทัี่�งห็มด 25 คน ซ้�งคนสุัดท้ี่ายก็ิคือบาติสัตาท่ี่�ถ้ีกิ 
ฟัิเดลี่ คาสัโตร แลี่ะคณ์ะปฏิวิัติย้ดอำานาจแลี่ะ 
ห็น่ออกินอกิประเที่ศในวันสุัดท้ี่ายขึ้องปี 1958 
เมื�อก้ิาวเข้ึ้าไปในต้กิน่� ก่ิอนข้ึ้�นไปช่มนิที่รรศกิาร 
ด้านบน เราจะเดินผ่่านผ่นังหิ็นอ่อนท่ี่�พรุนไปด้วย
รอยกิระสุันท่ี่�กิลุ่ี่มนักิศ้กิษาร่วมปฏิิวัติบุกิเข้ึ้ามา 
จะฆ่าบาติสัตา ในเดือนม่นาคม 1957 แต่เขึ้า 
ห็น่ออกิไปได้ โดยเฮลิี่คอปเตอร์จากิบนดาดฟ้ัา 
นิที่รรศกิารจะเป็นร้ปกัิบคำาอธิิบายภาษาอังกิฤษ
บ้างภาษาสัเปนบ้าง บรรยายถ้ีงเรื�องราวกิารต่อส้้ั 
ความคิดท่ี่�มาท่ี่�ไปขึ้องกิารปฏิิวัติ แลี่ะเมื�อปฏิิวัติ 
สัำาเร็จแลี่้วเขึ้าจัดกิารกิับประเที่ศกิับประช่าช่น 
อย่างไร ด้แล้ี่วได้อารมณ์์ ได้ความร้้ส้ักิขึ้องกิาร 
ส้้ัไม่ถีอยเพื�อให้็ประเที่ศเป็นอิสัระ ให้็พ้นจากิกิาร 
กิดข่ึ้� ความยากิลี่ำาบากิในกิารต่อส้้ั ความเด็ดเด่�ยว 
ความเข้ึ้มแข็ึ้งขึ้องฟิัเดลี่ คาสัโตร ราอ้ลี่ คาสัโตร 
เช่ เกิวารา แลี่ะผ่องเพื�อนร่วมอุดมกิารณ์์ ที่ำาให้็ 
เขึ้้าใจได้ว่าที่ำาไมเรื�องราวกิารปฏิิวัติขึ้องคิวบา 
ถ้ีงได้เป็นเรื�องท่ี่�ทุี่กิคนพ้ดกัินได้ไม่ร้้จบ
 ฉัินเดินออกิมาจากิพิพิธิภัณ์ฑ์ด้วยความร้้ส้ักิ
ท่ี่�บอกิไม่ถ้ีกิ เข้ึ้าใจทุี่กิอย่างมากิข้ึ้�นว่าที่ำาไมคิวบา
ถี้งเป็นอย่างน่�ในวันน่� ที่ั�งช่ื�นช่มในอุดมกิารณ์ ์
อันแน่วแน่ ทัี่�งห็ดห่้็ในความลี่ำาบากิขึ้องประเที่ศ 
แลี่ะประช่าช่น (ไม่อยากิใช้่คำาว่าสังสัาร เพราะ 
พวกิเขึ้าเขึ้้มแขึ้็งแลี่ะแกิร่งเกิินกิว่าจะใช่้คำาน่�) 
กิลัี่บมาถ้ีงโรงแรมเริ�มมืด เราลี่งมติเป็นเอกิฉัินท์ี่ 
ว่าวันน่ �กิ ็คงจะจบวันกิันที่่ �บาร์ Floridita 
ห็น้าโรงแรมตามเคย แต่วันน่�จะไม่ใช่่ แค่ดริ�งค์ 
เราจะเดินที่ะลีุ่เขึ้้าไปขึ้้างในที่่�เป็นร้านอาห็าร 
คลี่าสัสัิคเสัิร ์ฟัเมน้ลี่ ็อบสัเตอร์แสันอร่อย 
(ตามร่วิว)……ล็ี่อบสัเตอร์เป็นเมน้ธิรรมดาๆ ขึ้อง
คิวบาที่่�อร่อยทีุ่กิจานแถีมราคาไม่ถี้งคร้�งขึ้อง 
กิรุงเที่พฯ แลี่้วเรากิ็จบวันที่่� 3 ด้วยไดค่ร่แบบ 
ปริ�มเปรมเช่่นเคย
 เพิ�งเท่ี่�ยวไปแค่ 3วันแรกิก็ิห็มดเนื�อท่ี่�แล้ี่วค่ะ 
เห็ลืี่ออ่กิ 4 วัน เราจะไปเท่ี่�ยวไร่ใบยากัิบโรงงาน
ที่ำาซิกิาร์ เพื�อจะร้้เห็็นว่าคิวบาเป็นแห็ลี่่งผ่ลี่ิต 
ซิกิาร์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุัดในโลี่กิ จนประธิานาธิิบด่เคนเนด่ 
ที่่ �ต ิดคิวบันซิกิาร์จริงจัง ยังลี่ังเลี่ที่่ �จะเซ็น 
เอ็มบาร์โกิเพื�อแบนกิารค้าทีุ่กิช่นิดกิับคิวบา 
แล้ี่วเราก็ิจะไป บ้าน เช่ เกิวารา …ไปตรินิแดด 
เม ืองมรดกิโลี่กิที่่ �แสันจะม่สั ่สั ัน…ไปบ้าน 
เฮมิงเวย์… ไปอย้่โรงแรมนาซิโอนาเลี่่ที่่ �เป็น 
ตำานานขึ้องพวกิมาเฟัียขึ้องแที่้แลี่้วจะเขึ้้าใจว่า 
ที่ำาไมคิวบาถี้งได้ช่ื�อว่าเป็นสันามเด็กิเลี่่นขึ้อง 
มาเฟีัย ในช่่วงท่ี่�อเมริกิาห็นุนห็ลัี่ง… 
	 รออ่านอีก	2	เดืือนนะคะ
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