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ผมได้รบั มอบหมายจากสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มาเป็นบรรณาธิการ
ของวารสารเภตรา ฉบับทีท่ า่ นผูอ้ า่ นก�ำลังอ่านอยูใ่ นขณะนี้ ผมจึง
ได้เรียนเชิญนักเขียนชื่อดังหลายๆ ท่าน มาช่วยกันเขียนบทความ
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา  
ฉบับนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ
มาดูเส้นทางชีวติ 19 ยาจกทีก่ ลายเป็นมหาเศรษฐีพนั ล้าน$ ส่วนของ
ประเทศไทยเรา แน่นอนจะต้องรวมบัณฑิตดีเด่นทั้ง 9 ท่านที่ได้รับ
การเชิดชูเกียรติ จากสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความประทับใจทีม่ ตี อ่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมทัง้ เสนอ
แนะว่าคณะควรจะปรับตัวอย่างไร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน นอกจากนั้นในฉบับนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก
มากมาย อาทิเช่น
       เมือ่ คนรวยและคนจนอยูใ่ นสังคมเดียวกัน ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ได้มาตีแผ่ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ ส่วนท่านที่อยากรวยขึ้นไป
อีก คุณธนรัชต์ พสวงศ์ ก็ได้ให้ค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม
ของราคาทองค�ำ จากนีไ้ ปจนถึงสิน้ ปี นอกจากนัน้ เราก็มบี ทความของ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ทีจ่ ะมาแนะน�ำแนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงที่เหลือของปีนี้ และ เมื่อตัดสินใจจะซื้อคอนโด อย่าลืมอ่าน
บทความของคุ ณ พรภพ ปองทอง เพื่ อ จะได้ ค อนโดที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักฮวงจุ้ย
       ปจั จุบนั นีม้ ปี ระชากรมุสลิมทัว่ โลกเกือบ
2 พันล้านคน คิดเป็น 24 ของประชากร
โลก ท�ำให้เราไม่สามารถทีจ่ ะละเลยคน
กลุ่มนี้ไปได้ คุณจิตรวลัย สันติวัฒนา
ได้แนะน�ำวิธกี ารเข้าหาลูกค้ากลุม่ นี้
ในบทความ “MIHAS 2018”

เมื่อมีรายได้กันแล้ว ก็จะต้องเสียภาษี มาอ่านบทความของ
คุณถนอม เกตุเอม ที่เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดในการจัดการภาษี และ
นโยบายกรมสรรพากรปี 2561 เพื่อจะบริหารจัดการรายได้กับภาษี
ได้อย่างถูกต้อง
มีเรื่องหนึ่งที่หลายท่านคิดว่าไกลตัว แต่จริงๆแล้วมีผลกระทบ
กั บ ธุ ร กิ จ เป็ น จ� ำ นวนมาก นั่ น คื อ ผลกระทบจากการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 แม้ล่าสุดจะเลื่อนให้มี
ผลบังคับใช้ในปี 2563 ก็ตาม ซึ่งอาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
ได้เขียนถึงผลกระทบและมีค�ำแนะน�ำที่น่าสนใจมาก
บทความดี ๆ ของคุ ณ รวิ ศ หาญอุ ต สาหะ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
“Learned Helplessness” มาดูตวั อย่างของคนทีไ่ ม่ปล่อยให้บางสิง่
บางอย่าง มาก�ำหนดชีวิตเขา และคุณฟ้าใส พึ่งอุดม จะมาแนะน�ำ
วิธีสร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพจากสิ่งที่เรารัก รวมทั้งข้อคิด
สัน้ ๆ ของคุณวิสตู ร แสงอรุณเลิศ เกีย่ วกับโอกาสการขุดทองในยุคนี้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�ำให้หลายท่านแทบจะตามกันไม่ทัน
อยู ่แล้ ว พอมาอ่ านบทความของดร.จิ รั ฏ ฐ์ สิ ริ เ ฉลิ ม พงศ์ เรื่อง
“The 2nd Singularity" และบทความของคุณสิรชิ ยั สกุลแพร่พาณิชย์
เรื่อง “AI” มาแทนที่ “IA” จริงหรือ??? ยิ่งท�ำให้ต้องตระหนักว่า
เราจะต้องตามเทคโนโลยีกันให้ทัน   
ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ รั ก การท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภั ท ราฤดี พรประสิ ท ธิ์
ก็ได้มาแนะน�ำการท่องเที่ยว มาชู ปิกชู ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก
อนึ่ง จากการที่สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโครงการสร้างห้องสมุดเพื่อ
สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ส�ำหรับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ทางวารสารเภตราจึงได้
เข้าเรียนสัมภาษณ์รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ เกี่ยวกับโครงการนี้
ปิดท้ายฉบับนีด้ ว้ ยเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ ช่วงนีก้ เ็ ข้าสูฤ่ ดูฝนแล้ว
มีขอ้ แนะน�ำดีๆ ในการรักษาสุขภาพจาก รศ.นพ.นภดล นพคุณ และ
นพ.อีด๊ ลอประยูร จะมาเล่าให้ฟงั ว่า ท�ำไมนักบัญชีจงึ ควรเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลังกายมากกว่าคนในอาชีพอื่น และค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับ
การวิง่ จะได้วงิ่ ด้วยหลักการทีถ่ กู ต้อง ในงานวิง่ ทีท่ างสมาคมก�ำลังจะ
จัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้กันครับ

กิตชิ ยั เตชะงามเลิศ
บรรณาธิการ
https://www.facebook.com/VI.Kitichai
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NEWS
มีเฮ ...งานน้องใหม่ CUo5
เริงร่า 56 ปี
ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ 5 พค. 61 ณ โรงแรม
เจ้ า พระยาปาร์ ค อบอุ ่ น ด้ ว ยพลั ง สามั ค คี
จากสมาชิก 319 ท่าน จาก 7 คณะ  (วิศวะ 66
วิ ท ยา 49 บั ญ ชี 77 ครุ 29 รั ฐ ศาสตร์ 26
สถาปั ต ย์ 22 อั ก ษร 50)....ปี นี้ บั ญ ชี รุ ่ น 23
(รุ่นอาจารย์สุภาพรรณ) มีคุณกันภัยประธานรุ่น
เป็นแม่งาน...
มี เ ฮ..ด้ ว ยกลุ ่ ม สู ง วั ย (สว.) วิ ศ วะใจป� ้ ำ
น�ำโดยคุณประเจิด แจกเสื้อ jacket  รุ่น สีชมพู
ขาว โลโก้พระเกี้ยวสีทองบนฐาน 7 สี 7 คณะ
ออกแบบโดยคุ ณ ศั ก ดา สถาปั ต ย์ ...ม่ ว นซื่ น
โดยถ้วนหน้า.....

ควันหลงงาน
แข่งกอล์ฟ 4 รุ่นพลัส
ควันหลงงานแข่งกอล์ฟ 4 รุ่นพลัส...
รุ ่ น 29 (ปี 2 511) รุ ่ น 30 (ปี 2 512)
รุ ่ น 32 (ปี 2 514) รุ ่ น 33 (ปี 2 515)
โดยมี รุ ่ น 32 เป็ น เจ้ า ภาพ จั ด ที่ ส นาม
กรุ ง เทพกรี ฑ า เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน
2561 จัดเป็นประจ�ำทุกปี
▲

ผู้ชนะเลิศ Net Score คุณวินัย รวงผึ้งทอง บช.รุ่น30 ครับ

Shi 24 รุ ่ น คุ ณ หญิ ง ดร.สุ ช าดา กี ร ะนั น ทน์ สั ง สรรค์ ป ระจำ�ปี
SHI 24 รุ่นคุณหญิง ดร.สุชาดา กีระนันทน์ สังสรรค์ประจ�ำปีที่ เดอะกริลล์ สาทร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา
ปีนี้ผู้มาร่วมประมาณ 70 คน ได้เลือกประธานรุ่นคนใหม่คือ รศ.ไพลิน ผ่องใส แฮปปี้สนุกสนานกันถ้วนหน้า

พิ ธี เ ปิ ด งานอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ เป็ น ที่ ป ระทั บ ใจ น�ำ โดยอดี ต น้ อ งใหม่ 5 คนที่ เ คยเชิ ญ ธง
ในปี 2511 พร้อมร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์
▲

(จากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ อดีตดรัมเมเยอร์จฬุ าฯ/งามพิศ (โกมลเกตุ)
ประทีปะวณิช อดีตดาวคณะ/อาภา (ชินประหัษฐ์) เกียรติเฟื่องฟูอดีตนางนพมาศจุฬาฯ...
และ สาวินี (ไตลังคะ) จันทรประภา อดีตดาวจุฬาฯ
▲

▲

“รำ�ลึก 50 ปี
น้องใหม่ Shi 29”

เมื่ อ วั น ที่ 3 มิ ย . 2561 นิสิตเก่า คณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี รุ ่ น ที่ 29
(รวม เศรษฐศาสตร์ และสถิติ) ได้จัดงาน
“ร�ำลึก 50 ปีน้องใหม่ Shi 29” ที่สมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่าง
เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยมี ผู ้ ร ่ ว มงาน
245 คน

พิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์และ

MEETING GROUP

Shi รุน
่ 32
จัดงานเลีย
้ งรุน
่

ในวั น เสาร์ ที่ 16 มิ ย .61 ที่ ร ร.อะริ ส ตั้ น
สุขุมวิท ซอย 24 เวลา 10.30-15.00 น. มีผู้มา
ร่วมงาน 157 คน มีการแสดง 2 ชุด คือฟ้อนลาว
ดวงเดือน และการเต้น Line dance แสดงโดย
เพือ่ นร่วมรุน่ ทัง้ หมด บรรยากาศในงานสนุกสนาน
สบายๆ โดยมีเพื่อนๆ หลายคนแต่งกายย้อนยุค
ตามกระแส ออเจ้ า ที่ ฮอตฮิ ต กันอยู่ในช่วงนี้
ในวันนัน้ ได้มกี ารเลือกประธานรุน่ ชายหญิงคูใ่ หม่
คือ คุณโอภาส ชุณหโสภาค (ตี)้ และคุณพรพรรณ
บุญชัยศรี (แดง) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี

Shi 34 จาก '16 ถึง '61

Shi รุ ่ น 34 นั ด พบปะสั ง สรรค์ กั น ที่ ส มาคมนิ สิ ต เก่ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ภายใต้
Theme “Shi 34 จาก ’16 ถึง ’61” (’16 คือเมื่ออายุปี 1 พ.ศ.
2516 และ ’61 คือปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 45 ปี
มิตรภาพความสัมพันธ์ของเหล่านิสติ เก่าบัญชีจฬุ าฯ รุน่ 34 เพิม่ พูน
ขึน้ ตามวันเวลาทีผ่ า่ นไป งาน Shi 34 จาก ’16 ถึง ’61 มีผู้มาร่วม
งานครบหมดทั้ง 12 กรุ๊ป กว่า 80 คน ความพิเศษอย่างหนึ่งของ
งานในวันนั้นคือ ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ คุณ เลอศักดิ์
จุลเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
น�ำความภาคภูมิใจมาสู่ชาว Shi 34 เป็นอย่างยิ่ง
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เชิดชูเกียรติ

บัญชีจุฬา ดีเด่น ครั้งที่

17

ปี

2560

การคัดเลือกนิสิตเก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จนประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
ในหน้าที่การงาน ทั้งยังเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคม และ ประเทศชาติ ซึ่งได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จนล่าสุดเป็นครั้งที่ 17 (พ.ศ.2559-2560) โดยครั้งนี้ผู้ที่ได้รับสดุดีและเชิดชูเกียรติเป็นบัญชี
จุฬาฯดีเด่นได้แก่

1. คุณสุเทพ พระทอง รุ น่ 25
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วิบลู ชุตกิ ลุ รุ น่ 30
3. คุณฉันทนา สืบสิน รุ น่ 31
4. คุณสุวรรณา พุทธประสาท รุ น่ 36
5. คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ
ั น์รตั น์ รุ น่ 37 6. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา รุ น่ 42
7. คุณพลากร หวัง่ หลี รุ น่ 44
8. คุณพุฒพิ งศ์ ปราสาททองโอสถ รุ น่ 44
9. คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ MBA Executive รุ น่ 9
ทางฝ่ายจัดท�ำวารสารเภตรา จึงได้ขอความคิดเห็นจากบัญชีจุฬาดีเด่น ใน 2 หัวข้อคือ
1. ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรจะปรับตัวอย่างไร เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

INTERVIEW

สุเทพ พระทอง

SHI 25

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
และประธานบริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ�ำกัด

ผมเกิดในหมู่บ้านชนบทที่อยู่ติดกับชายขอบของอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เรียนจบประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนในหมู่บ้าน แล้วเข้าไปเรียนใน
โรงเรียนประจ�ำจังหวัด ตัง้ แต่ชนั้ มัธยม ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 จากนัน้ ผมได้ไปเรียน
ต่อที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แล้วสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยเลือก คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง โชคดีที่สอบเข้าได้
เหตุผลทีผ่ มเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนัน้ เพราะอยากเข้าท�ำงานธนาคาร เพราะเห็นพนักงานธนาคาร
ทุกคนแต่งตัวภูมิฐาน ท�ำงานในห้องปรับอากาศ ทราบจากอาจารย์ประจ�ำ
ชั้นมัธยมมาว่า คนที่เข้าท�ำงานธนาคาร ส่วนใหญ่จะจบบัญชี และที่เลือก
จุฬาฯนั้น ก็เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย อาจารย์ที่สอน
ที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามส่วนใหญ่จะจบจากจุฬาฯ
ผมเข้าเรียนเมื่อปี 2507 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย ที่ศาสตราจารย์อุปการคุณ
พระยาไชยศสมบัติ ยังเป็นคณบดี และท่านยังมาบรรยายวิชาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการพาณิชย์ ให้พวกผมซึ่งเป็นนิสิตปีที่ 1 ในขณะนั้น ก่อนที่ท่าน
บรรยาย ท่านให้อาจารย์ผชู้ ว่ ย แจกค�ำบรรยายให้กอ่ น ถ้อยค�ำทีทา่ นบรรยาย
เหมือนกับเอกสารค�ำบรรยายทีท่ า่ นให้แจกตอนต้นชัว่ โมงเรียน ตอนนัน้ ท่าน
มองไม่เห็นแล้ว แต่ท่านมีความจ�ำเป็นเลิศ นิสิตคนไหนขานชื่อแทนกัน ท่าน
ยังทักถูก
เมื่อผมเรียนจบ และได้เป็นสมุห์บัญชีของบริษัทอเมริกัน ซึ่งส�ำนักงาน
ไชยศสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ท่านได้มาประชุมกับกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท ซื่งผมได้เข้าร่วมประชุมด้วย ท่านแนะน�ำให้บริษัท
ปรับปรุงแก้ไขหลายอย่าง ทัง้ ๆทีท่ า่ นอ่านรายงานไม่ได้ ท่านคงประมวลจาก
ที่ผู้ปฏิบัติการสอบบัญชี อ่านรายงานให้ท่านฟัง
ผมโชคดีที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่าน ในสมัยที่ผมเรียนที่คณะ
ก่อนจบจะต้องสอบผ่านวิชาพิมพ์ดีด ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แต่ดูเหมือน
นิสติ ไม่ได้ให้ความสนใจฝึกฝนจริงจัง รวมทัง้ ผมด้วย ฝึกเพียงเพีอ่ ให้สอบผ่าน
แต่เมื่อจบ และท�ำงานแล้ว กลับเป็นเรื่องจ�ำเป็น ที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะ
ระดับหนึง่ ทีไ่ ม่ลมื นอกจากนี้ นิสติ ทีจ่ บออกไปท�ำงาน ส่วนใหญ่จะก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานตามประสบการณ์ที่สะสมจากการท�ำงาน จะเกี่ยวข้อง
กับคนมากขึ้น การพูดในที่ประชุม ในที่ชุมนุมจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น หากได้
มีการฝึก หรือปูพื้นฐานให้นิสิตไว้ ก็จะช่วยได้มาก”
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ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล

SHI 30

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง หน้าที่สอนในทุกระดับปริญญาและยังคงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ คณะพาณิ ช ย์ - บั ญ ชี จุ ฬ าฯ
มีมากหลายประการ ประการแรก ผมเป็นนิสิตเก่าคณะ
พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ รุ่น 30 เป็นสถิติรุ่น 2 เป็นภาควิชาที่
เปิดใหม่ในขณะนั้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุง
มาจากหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ในต่ า งประเทศ
มีวชิ าบังคับทีเ่ ข้มข้นมาก ต้องเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ สถิติ
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนวิชาเลือกก็มีให้
เรียนหลากหลายทั้งบัญชี เศรษฐศาสตร์ แม้แต่วรรณคดี
อังกฤษและการพูดในที่สาธารณะ
ผมประทั บ ใจที่ ค ณะเปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย น
หลากหลายวิ ช าเป็ น พื้ น ฐานทางวิ ช าการที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั งานทัง้ สายวิชาการและธุรกิจ  
นับเป็นลักษณะพิเศษของภาควิชาสถิตจิ ฬุ าฯ คืออยูใ่ นคณะ
พาณิชย์-บัญชีฯ ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาได้หลาก
หลายวิชา ประการทีส่ อง อาจารย์มคี วามสามารถทัง้ ทางด้าน
วิชาการและการสอน รู้สึกประทับใจที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ เป็นรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง โดยเมื่อเรียนต่อ
ในขั้ น ปริ ญ ญาโทและเอกก็ เ รี ย นได้ อ ย่ า งไม่ ล� ำ บากนั ก
นอกจากนี้ อาจารย์ มี ค วามใกล้ ชิ ด ใส่ ใ จนิ สิ ต ซึ่ ง ท� ำ ให้
จนเดี๋ยวนี้ ผมยังจ�ำชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ได้เป็นส่วน
ใหญ่ผมรู้สึกส�ำนึกในพระคุณของท่านมาก ประการที่สาม
บรรยากาศการเรียนทีส่ นุกและมีความสุขมาก  คณะฯ มีการ
แบ่งนิสิตเป็นกรุ๊ปๆ เช่น กรุ๊ปสถิติ ก 1  ก 2 เป็นต้น ซึ่งท�ำให้
นิสติ ในกรุป๊ เดียวกันรูจ้ กั กันทุกคนไม่ใช่รจู้ กั สนิทสนมเฉพาะ
แต่ในกลุ่มเล็กๆ ของตนเอง ทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนก็คือ
เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนเดียวกัน  เวลาเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกัน
ติวด้วยกันเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ  และเมือ่ คณะจัดกิจกรรม ซึง่ มีทงั้
การแข่งขันกีฬา  เชียร์กีฬา  งานจุฬาฯ วิชาการ  ค่ายชนบท
ที่จัดเฉพาะจุฬาฯและที่จัดร่วมกับธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา
เหนือจรดใต้และชายแดนเกือบทุกภาค เป็นต้น พวกเราก็
ร่วมกิจกรรมเหล่านีท้ ำ� ให้ได้มโี อกาสพบปะเพือ่ นรุน่ เดียวกัน

และต่างรุ่น การเรียนที่คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬา 4 ปี ผ่านไป
อย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก ช่วยหล่อหลอมผม
ในหลายๆ ด้ า น ท� ำ ให้ ส ามารถด� ำ รงชี พ อยู ่ ใ นสั ง คมได้
อย่างมีความสุขจนท�ำให้มีวันนี้ได้
อยากเห็ น คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น อย่ า งไร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ ของเราก่อตั้งมานาน และ
ได้ผลิตบัณฑิตและองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง คณะฯมีความเป็นพลวัตรมีการ
พั ฒ นาตามยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง ในโลกปั จ จุ บั น
สถานการณ์ ต ่ า งๆ ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปรวดเร็วกว่าในอดีตมาก  ผมมีความ
เห็ น ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง 3 ประการ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะพาณิชย์-บัญชี ของเราโดยตรง
ประการที่ 1 คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ ง ส่งผลต่อการเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) ช่วย
ให้ เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว รวดเร็ ว แต่ ก็ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ
เสถียรภาพทางสังคม  การเมืองและแม้แต่เศรษฐกิจเอง
ประการที่ 2 คือ คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว มีความช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วนตนเอง
อย่างคล่องแคล่ว ได้รับข้อมูลข่าวสารมหาศาล (Big Data)
ที่มาจากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติจาก Websites ข้อความ รูปภาพ วิดโี อ หรือสือ่ สังคมต่างๆ ข้อมูลเหล่า
นี้มีการ update และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจนประมวล
ผลไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ทัน
ประการที่ 3 คือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ท� ำ ให้ ค นมี อ ายุ ยื น ขึ้ น
จนประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว  
ประชากรทีม่ อี ายุสงู กว่า 60 ปี มีจำ� นวนมากกว่า 10 ล้านคน
และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัวทัง้ บุคลากร
และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง คณะพาณิชย์-บัญชีของเรามี
ความพร้อมในการเตรียมก�ำลังคนและองค์ความรูใ้ น 2 ด้าน
ด้านที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ ทีส่ ามารถ
น� ำข้ อมู ล มหาศาล (Big Data) ที่เป็น ข้อมูล ดิ บ มาใช้
ประโยชน์ในทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องการ
บุคลากรที่มีทักษะหลายด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติ
เชิงลึก การเขียนโค้ดหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรม และถ้า
ต้องการให้การวิเคราะห์ข้อมูลน�ำไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือ
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องมีความรู้ด้าน
การเงิน บัญชีและเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย จะเห็นได้
ว่า คณะฯ ของเรามีการเรียนการสอนในทุกวิชาข้างต้น
ดังนั้น จึงอยู่ในสถานะที่จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
แบบองค์รวมเป็นการบูรณาการที่ประกอบกันทั้งทางด้าน
สถิติ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ที่สามารถ
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการก้ า วสู ่ สั ง คมสู ง วั ย ประชากรที่ มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น
ต้องการความมัง่ คงด้านการเงิน สุขภาพ และคุณภาพขีวติ
มากขึ้น หากมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
ใหม่ๆ ก็จะสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย
พร้อมทั้งจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐฯ และ
ครอบครัวอีกด้วย คณะฯ ของเรามีการเรียนการสอนวิชา
ประกันภัยในภาควิชาสถิติ นับเป็นจุดแข็งเพราะสามารถ
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การประกันภัยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ผสมผสานระหว่าง
คณิตศาสตร์ ประกันภัย การจัดการความเสีย่ ง การวิเคราะห์
สถิติเชิงลึก รวมทั้งความรู้ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ
ก็จะเป็นการสอดรับกับความต้องการในสถานการณ์ปจั จุบนั
ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจเป็นสิ่งที่คณะฯ มีอยู่ในแผน
หรือได้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว ขอสนับสนุนว่าเป็นประโยชน์มาก
ผมมีความภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตเก่าคณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ
ซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศมาโดยตลอด  
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คุณฉันทนา สืบสิน
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ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดิฉันขอเรียนตอบด้วยประโยคที่ว่า “ไม่มีบัญชีจุฬาในวันนั้น
ก็ไม่มีฉันทนา สืบสินในวันนี้”
ถึงแม้วา่ ดิฉนั จะได้ศกึ ษาทัง้ ระดับปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโท
ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ตาม
แต่ช่วงเวลาที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดจะเป็นช่วงที่เรียนปริญญาตรี
เพราะเป็นก้าวแรกที่ได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ดิ ฉั น ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาในคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา พ.ศ. 2513 (รุ่น 31) และ
ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2516 รับพระราชทานปริญญา
บัตรในปี 2517 ตลอดช่วงเวลา 4 ปีเศษ นั้น ถือได้ว่าคณะเราเป็น
ดั่งบ้านหลังที่สอง
จนกระทั่งวันนี้ยังจ�ำวันแรกที่ก้าวสู่คณะได้ รวมทั้งการเดินเข้า
สู่ห้องประชุมเชียร์ ที่พูดเช่นนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ได้รับซึมซับ
เข้าสู่สายเลือด คือความมีระเบียบวินัย ความเคารพในผู้มีอาวุโส
กว่า ซึ่งในขณะนั้น จุฬายังมีระบบ SOTUS (Seniority, Order
Tradition, Unity และ Spirit)อยู่ คณะเราเป็นผู้หล่อหลอม
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี แ ละสร้ า งความสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู ่
นิสิตผู้มาใหม่
ในด้านการประสิทธ์ประสาทวิชาการทั้งหลายนั้น อาจารย์
แต่ละท่านที่ดิฉันได้เรียนด้วย ต่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการสอน
อย่างจริงใจ ถึงแม้อาจจะมีบางครั้งที่ลูกศิษย์ เกเรบ้าง หรือไม่ตั้งใจ
เรียนบ้าง ท่านเหล่านั้นก็มิได้ย่อท้อ ในส่วนตัว ดิฉันเป็นคนที่ชอบ
ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ อาจารย์ที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เริ่มแรกในครั้งนั้น คือ ท่านอาจารย์ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ท่านได้มอบดิกชันนารีเล่มเล็กๆ เป็นรางวัลให้แก่ดิฉันจากการ
ชนะการทดสอบค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษในชั่วโมงแรกของการเรียน
อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมาก คือการมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น
ในชีวิตอย่างมากมาย ในช่วงสี่ปีที่บัญชีจุฬา เรากลายเป็นเพื่อนกัน
ไปได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าที่สนิทที่สุดจะเป็นเพื่อนในกรุ๊ปก็ตาม บัญชี
จุฬารุ่น 31 มีนิสิตในรุ่นประมาณ 400 กว่าคน พวกเราสามารถ
เข้ากันได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เวลาเชียร์ก็เชียร์เต็มที่ เวลามีกิจกรรมใดๆ
ก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สมัยนั้น เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า การสอนที่ต้องใช้อุปกรณ์
มาช่วย ซึ่งเด็กๆ รุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็น เช่น กระดานลูกคิด
ขนาดยักษ์ที่คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธ�ำรง แบกมาสอน เครื่องบวกเลข
ชนิดหมุนยี่ห้อ FACIT (ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว) เป็นต้น
ในยุคนั้น ดิฉันตระหนักดีว่า อาจารย์ทุกท่านรักลูกศิษย์ มีเวลาให้
ค�ำแนะน�ำ  เพื่อให้ลูกศิษย์จบการศึกษา และเจริญเติบโตเป็นคนดี
ของสังคม

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

เนื่องจากวิชาการทั้งหลายที่สอนในคณะของเรานั้น ไม่ว่าจะ
แผนกใด หรือสาขาวิชาใดก็ตาม ล้วนมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ และส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ วิชาการทั้งหลาย
ที่ มี ก ารอบรมสั่ ง สอนได้ แ ก่ การบั ญ ชี ก ารเงิ น การบั ญ ชี บ ริ ห าร
การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งเรื่อง
ของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร์ กลายเป็น
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
อย่ า งไรก็ ต าม การประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าการทั้ ง หลาย
ย่อมวัดความส�ำเร็จได้จากจ�ำนวนตัวเลขผู้ที่เรียนจบและสามารถ
รับปริญญาได้ แต่ในการอบรมสั่งสอนนิสิตให้เป็นคนดี มีจริยธรรม
เป็นคนดีของสังคมและของประทศชาติ จะด�ำเนินการและสามารถ
วั ด ความส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งไรเป็ น ข้ อ น่ า คิ ด เพราะสั ง คมไทยในยุ ค
ปัจจุบันนี้ มีสิ่งยั่วยุมากมาย ความไวของสื่อดิจิตัล ความเจริญ
ทางวัตถุ ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมของสังคมไปอย่างมากมาย การเรียน
การสอนโดยเน้นการมุง่ สูเ่ ป้าหมายโดยใช้แต่ตวั เลขก�ำไรหรือขาดทุน
อย่างเดียวเป็นตัวชี้วัดในปัจจุบันไม่เพียงพอเสียแล้ว ระบบการ
ศึกษาควรเน้นให้นิสิตรู้จักคิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
รวมทั้ ง การเน้ น หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การค� ำ นึ ง ถึ ง สั ง คม
สิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อที่ธุรกิจและ
สังคม ประเทศชาติจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นิสิตทั้งหลายที่เข้ามาเรียนในคณะของเรามาจากหลากหลาย
แหล่ง ก่อนหน้าที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามาสู่คณะของเรา เขาก็ได้
รับการอบรมบ่มนิสัยมาจากครอบครัวและสถาบันที่เขาได้ร�่ำเรียน
มา แต่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเรา จะเป็นด่านสุดท้าย
ที่ จ ะอบรมบ่ ม นิ สั ย เขาเหล่ า นั้ น ก่ อ นที่ จ ะไปเผชิ ญ โลกต่ อ ไป
ในอนาคต
“พัฒนา IQ ควบคู่กับ พัฒนา EQ”
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1) คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขา มีความ Active ในการ
หาความรู้ใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เนื่ อ งจาก Technology แล้ ว น� ำ มาปรั บ สอนนิ สิ ต ให้ อ อกไปสู ่
โลกธุรกิจที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
2) คณาจารย์มีบทบาทที่ส�ำคัญในการช่วยภาครัฐขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
3) คณาอาจารย์การตลาดที่เก่งมาก update trend การ
ตลาดใหม่ๆ และมีการเปิดอบรมการตลาดยุคใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจ
ตลอดเวลา
4) ติดตามและการให้รางวัลเกียรติคุณด้านต่างๆ แก่องค์กร
ธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกบทบาท และหน้าที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาใน
การประเมิน และกระตุน้ ให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลทีด่ ี ซึง่ เป็นสิง่ ที่
นักลงทุนให้ความส�ำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วย
5) มีวารสารเภตราทีใ่ ห้ขา่ วสารข้อมูลด้านวิชาการ และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทสี่ ง่ เสริมด้านธุรกิจ เพือ่ น�ำไปปรับใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจได้เหมาะสม
อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

1) ส่งเสริมคณาจารย์ให้ไปศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน�ำความรู้ต ามยุ ค สมั ย กั บ ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคต
ในทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ
และความทันสมัยกับโลกธุรกิจที่เป็นโลกาภิวฒ
ั น์ทเี่ ป็น Disruptive
World และให้ความรูภ้ าคเอกชนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
แก่ธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดและเติบโต อย่างยั่งยืน
2) ควรมี ก ารจั ด สั ม มนาวิ ช าการประยุ ก ต์ กั บ สถานการณ์
ในปัจจุบัน และอนาคตให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐ
ให้มากขึ้น เพื่อน�ำความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจ และภาครัฐก็ได้
ประโยชน์ในการช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างทันต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน
3) เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ ต้องการให้คณะ
จัดอบรมแก่ภาคธุรกิจเอกชน

สุวรรณา พุทธประสาท
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด
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จันทิรา ยิมเรวัติ
วิวัฒน์รัตน์ SHI 37

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ระบบพี่น้อง พี่รหัส น้องรหัส กรุ๊ป ที่ท�ำให้นิสิตได้รู้จัก ผูกพัน
ใกล้ชิดกัน ช่วยเหลือกันตั้งแต่ในรั้วจนถึงนอกรั้ว
- เครือข่ายที่ดี กว้างขวาง ได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องนิสิตเก่าบัญชีในหลาย
สาขาอาชีพอยู่เรื่อยๆ ทั้งในหน้าที่การท�ำงานและชีวิตประจ�ำวันทั่วไป
ไปที่ไหนก็รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง
- อาจารย์ที่เอาใจใส่ลูกศิษย์ ตั้งใจให้ความรู้ ปูพื้นฐานที่ดี
อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

- อยากเห็ น การเรี ย นการสอนแบบใหม่ ที่ ฝ ึ ก ให้ นิ สิ ต มี วิ ธี คิ ด อย่ า ง
เป็นระบบ สอนให้รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�ำไปใช้ได้จริงในชีวิต
การท�ำงาน และ อดทน สู้งาน
- อยากเห็นคณะให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในต�ำรากับ
ชีวิตหลังรั้วมหาวิทยาลัย โดยอาจให้รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็น coach หรือ
mentor ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ  ถ่ายทอดทักษะที่จ�ำเป็นในชีวิตจริง
ในด้านต่างๆ
- อยากเห็นการผลิตนิสิตที่มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่ท�ำเพื่อส่วนรวม
มี คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น และกล้ า ยื น หยั ด ในหลั ก การและความถู ก ต้ อ ง
ไม่หวั่นไหว โดยเฉพาะวิชาชีพนักบัญชี นักธุรกิจนั้น จ�ำเป็นต้องมีความ
ซื่อสัตย์ มีหลักการ มีเหตุผล ไม่ยอมรับการฉ้อโกง ความไม่ถูกต้อง
และไม่มองว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
- อยากเห็นคณะมีผลงานเพื่อสังคม แสดงถึงการน�ำความรู้ที่สอน
องค์ความรู้ที่มีมาช่วยสังคม เช่น ผลงานวิจัย การรวมตัวเพื่อใช้วิชา
ที่สอนมาช่วยแก้ปัญหาสังคม
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ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา SHI 42
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นศาสตราจารย์สาขาการเงินภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมสอบเข้าเป็นนิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2524 (Shi 42)
เมื่อแรกเข้าก็ได้ตั้งใจไว้ว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะไปท�ำงานเป็นผู้ตรวจ
สอบบัญชี ทัง้ ทีย่ งั มิได้มคี วามเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ งานสอบบัญชีคอื
อะไร เมื่ อ ได้ เ รี ย นวิ ช าบั ญ ชี ไ ปเรื่ อ ยๆ ก็ ยิ่ ง สนุ ก และมั่ น ใจว่ า
ตั ว เองได้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเดิ น ที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว จนเมื่ อ เรี ย นจบ
เป็นบัญชีบัณฑิต จึงได้ไปเริ่มงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัท
คูเปอร์ส แอนด์ ไลย์แบรนด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จนลาออกไปศึกษา
ต่อที่ต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ต้องขอยกคุณความดีทงั้ หลายแด่บรู พคณาจารย์ แห่งคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนกระจ่างแจ้ง ตลอดจนสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผมไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองใฝ่ฝัน ความ
ประทับใจนี้ยังติดตรึงตรามิเสื่อมคลาย แม้ปัจจุบันจะมิได้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีแล้ว เนื่องจากชีวิตหักเหให้ได้มาเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ซึ่งผมก็ได้อาศัยแบบอย่างที่ดีจากบูรพคณาจารย์
มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตจนประสบความส�ำเร็จถึงทุกวันนี้
ความประทับใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ การได้รับการปลูกฝังให้รู้จัก
สั ม มาคารวะ และรู ้ จั ก ความเอื้ อ อาทรกั น ระหว่ า งรุ ่ น พี่ รุ ่ น น้ อ ง
ซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามที่ ศิ ษ ย์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้สบื ทอดกันมาอย่างเข้มแข็ง การทีค่ นคนหนึง่ รูจ้ กั ทีจ่ ะเผือ่ แผ่ความ
รั ก และความเอื้ อ อาทรไปยั ง บุ ค คลที่ อ ยู ่ ร อบข้ า ง ย่ อ มท� ำ ให้
คนคนนั้นสามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และประสบความ
ส�ำเร็จได้ในทุกๆ ที่
อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

ปั จ จุ บั น นี้ เ ราอยู ่ ใ นยุ ค ของการพลิ ก ผั น (Disruption)
ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนและภาคธุรกิจ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษา
ไม่ เ พี ย งแต่ ค ณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องสร้างบัณฑิตทีม่ คี วามรูร้ อบด้าน มีความ
ยืดหยุ่นที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
ผมเห็ น ว่ า การปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
(Lifelong learning) น่าจะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่า
การให้ความรู้เฉพาะทางเสียอีก เพราะความรู้ที่อาจารย์สอนให้แก่
ลูกศิษย์ในห้องเรียนวันนี้ อาจล้าสมัยไปแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น และสามารถ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ จึงจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและภาคธุรกิจที่เป็นผู้จ้างงานได้อย่างแท้จริง
ผมขอส่ ง ก� ำ ลั ง ใจให้ ผู ้ บ ริ ห ารของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและความสามารถออกไปรับใช้สังคม เป็นผู้น�ำที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และ
แก่ประเทศชาติ สมดังความปรารถนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน”
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พลากร หวั่งหลี
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ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชีวิตของคนเราต้องผ่านอะไรมากมายกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ส�ำหรับผมช่วง
ชีวิตที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคือการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอันทรง
เกียรติของพวกเรา ผมบอกได้เต็มปากเลยว่า ใฝ่ฝันที่จะเรียนจุฬาฯมาตั้งแต่เป็นเด็ก
นักเรียน และเมื่อสอบเอ็นทรานซ์   ก็เลือกบัญชีจุฬาฯ เป็นอันดับหนึ่ง แน่นอนที่สุด
ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่มีโอกาสได้เรียนที่นี่
ทีบ่ ญ
ั ชีจฬุ าฯ นอกเหนือจากความรู้ วิชาการและการสัง่ สอนทีไ่ ด้รบั จากครูบาอาจารย์
การได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคม การท�ำ
กิจกรรม กีฬา การช่วยเหลือสังคม และแน่นอนการเที่ยวเตร่ตามประสาเด็กมหาลัย
มันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข สนุก และมีคุณค่า นับเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ส�ำคัญในการ
หล่อหลอมตัวตนของผม ในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานจนท�ำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้
การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รู้จักเพื่อนพี่น้องจากต่างสถาบัน หลากหลายพื้นเพ
โดยที่หลายหลายคนก็ยังคบกันจนมาถึงทุกวันนี้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความรัก
ความผูกพันทีม่ ตี อ่ กันมายาวนาน เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อใจเป็นอย่างยิง่ มองย้อนกลับไป
ในอดีตจะเห็นได้อย่างหนึ่งที่แน่ชัด คือความเป็นเพื่อนที่แท้จริงโดยไม่หวังอะไร
ตอบแทน เพื่อนที่หวังดีและปรารถนาดีกับเพื่อน ปลอบเมื่อทุกข์ใจ ดีใจเมื่อเพื่อนมี
ความสุขและไม่มีความอิจฉาริษยากัน
การได้รับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬาดีเด่นในปี พ.ศ. 2561นี้ นับเป็นความภูมิใจ
และเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงของผมและครอบครัว ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะ
มีวันนี้ มันเป็นสิ่งที่ทำ� ให้ผม พ่อแม่และคนที่รัก รู้สึกดี เป็นความสุขต่อใจอย่างที่สุด  
การได้รับเลือกครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับก�ำลังใจ การสนับสนุน และแรง
ผลักดันของเพื่อนๆที่รักหลายคน ทั้งการรวบรวมข้อมูล จัดท�ำประวัติ รับรองและยื่น
ชื่อเสนอต่อสมาคมฯ ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนจากใจจริง นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่พวกเรามีต่อกันมากว่า 30 ปี
อยากเห็นคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
'ในปัจจุบันและอนาคต

ผมได้รับทราบว่า ปัจจุบันคณะของเรามีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความคิด
การวิเคราะห์ข้อมูล  และการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน
เพิ่มเติมด้วยตัวเอง การค้นหา ข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสามารถ
หาได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น นับเป็นการดีที่มีการปรับระบบ
การเรียนให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
มี โ อกาสได้ เ รี ยนรู้ด ้ว ยตัว เองมากขึ้น ตามความชอบ
ความสนใจ และความถนัด ไม่แต่เฉพาะในเนือ้ หาวิชาการ
ทีก่ ำ� หนดในห้องเรียนเท่านัน้ นิสติ นักศึกษา ได้มโี อกาส
ทีจ่ ะรูจ้ กั พัฒนาตนเองและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ให้เข้าถึงวิวัฒนาการของโลกในปัจจุบัน
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คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
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ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ผมได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเรา หรือที่มักจะเรียกกันสั้นๆ
ว่า “คณะบัญชี” เมือ่ ประมาณ 30 กว่า ปีทแี่ ล้วซึง่ ก็นานมาก..แต่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ก็ยังจ�ำได้ดี
หลายเหตุการณ์ที่สนุกสนาน ตื่นเต้นฯ ซึ่งความประทับใจเหล่านั้น
ก็มาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีให้คณะบัญชีของเรา ไม่ว่าจะเป็น
ครูบาอาจารย์ พี่น้อง เพื่อนฝูง ที่เรียนร่วมกัน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเห็น เป็นสิ่งที่บางครั้งผมสามารถน�ำ
มาใช้ชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน ร่วมถึงเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นค�ำสอน
ของอาจารย์ทใี่ นการท�ำงานจริง ช่วยให้ผมสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ท�ำงานและผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยดีจนบางครั้งเคยนึกถึงว่า
ถ้าเราฟังอาจารย์และตั้งใจเรียนกว่านี้ คงจะช่วยเราได้อีกเยอะเลย
โดยเฉพาะในการท�ำธุรกิจ ซึง่ ก็หลีกหนีไม่พน้ เรือ่ งการบริหารงานและ
บัญชี หลักการตลาด 4P ผมก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ บัญชีการเงิน
และการวิเคราะห์ตัวเลข มีความจ�ำเป็นมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้
ต้องใช้มากจริงๆ จะเรียกว่าวิชาช่วยชีวิตเลยคงว่าได้ นอกเหนือจาก
นั้ น สภาพบรรยากาศภายในคณะที่เราได้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู ่ ในรู ปแบบ
พี่ๆ น้องๆ กรุ๊ป ท�ำให้เรารู้จักและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม รู้จักอาวุโส
ตามล�ำดับ มีกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมกันท�ำนอกเหนือจากเพียงแค่
การศึกษาในห้องเรียน ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นเพื่อน ยังด�ำรง
คงอยู่มาจนทุกวันนี้ไปที่ไหนๆ ผมก็มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่
รุ่นน้อง รุ่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าช่วงที่เรียนอยู่ไม่เคยได้คุยกัน
หรือรู้จัก เนื่องจากคณะบัญชีของเรานั้นใหญ่มาก
มาพบกันคราวหลังก็จะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี
สรุปแล้ว ความประทับใจของผมที่มีกับคณะบัญชี
ของเราก็คงจะเป็นในทุกๆ เรื่องราวที่ได้ประสบพบมา
ในช่วงที่เรียนอยู่และความทรงจ�ำเหล่านั้นก็จะติดตัว
ไปตลอดกาลนาน...ครับ

อยากเห็ น คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ า
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

อยากเห็นคณะฯ เพิ่มการเรียนการสอน หรือมีหลักสูตร
นอกต�ำราเรียน ที่ท�ำให้น้องนิสิต ได้เตรียมพร้อมปรับตัว และ
ตั้งรับต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โลก
ก�ำลังก้าวสู่ยุค AI (Artificial Intelligence) ท�ำให้มีความเชื่อ
หรือข่าวลือว่า คนจบงานด้านบัญชีเป็นหนึง่ อาชีพทีก่ ำ� ลังจะหา
งานยากขึน้ ในอนาคต หรือ การน�ำเรือ่ งใหม่ๆ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม
มาเสวนาในห้องเรียนระดับปริญญาตรีบ้าง เช่น Big Data หรือ
Digital Marketing เพื่อให้น้องนิสิตทุกท่านตื่นตัว รับรู้เรื่อง
ราว แนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มของโลก
ที่ก�ำลังเปลี่ยนไป
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ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์
MBA Executive รุ่น 9
ปัจ จุบันด�ำรงต�ำ แหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลอดเวลาที่ผมได้ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
ที่คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผมได้รับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และ การจัดการ จากท่านอาจารย์
ที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน
ของผมเป็นอย่างมาก เพราะพื้นฐานการศึกษาของผมก่อนที่จะมา
ศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจที่นี่ ผมจบมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
โดยที่หลังจากที่ผมได้จบออกมา ผมได้รับการเลื่อนต�ำแหน่ง
ความรู้ที่ได้รับมาจากคณะฯได้ช่วยผมเป็นอย่างมากในการท�ำงาน
ด้านบริหารอย่างราบรื่น
ขณะเดียวกัน อาจารย์นนุ่ (ดร. สิรอิ ร) ได้ให้โอกาสกับผมในการ
ตอบแทนคณะฯ โดยการถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ท�ำงาน
ให้กบั น้องๆ ทีม่ าเรียน ผมตอบรับด้วยความยินดี และ ดีใจ ทีไ่ ด้โอกาส
ครั้งนี้ ผมได้ท�ำให้น้องๆเข้าใจว่าการน�ำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำงานจริงเป็นอย่างไร เพื่อที่น้องๆ จะได้ออกไปท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผมต้องขอขอบคุณคณะฯ และ ท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผม ช่วยท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในหน้าที่
การงานดังเช่นปัจจุบัน
อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

ผมอยากเห็นคณะฯได้มีการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบ
ใช้กรณีศึกษา( Case study )และ มีการถกกันในชั้นเรียน เพื่อจะ
ได้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย และ สามารถต่อยอดความคิดได้
นอกจากนี้ อ ยากให้ เ น้ น การสอนที่ เ กี่ ย วกั บ ดิ จิ ต อล และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นเทรนของตลาด อย่างเช่น Data Analytic,
AI น�ำมาประยุกต์ใช้ในการท�ำธุรกิจ และช่วยสร้างผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ทใี่ ช้เทคโนโลยีเหล่านีแ้ ข่งขันกับผูป้ ระกอบการระดับโลกได้
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ห้องสมุดสารานุกรมไทย
สำ�หรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั

หนั ง สื อ ชุ ด สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ
ถือก�ำเนิดขึน้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มี
พระราชประสงค์ ที่จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรูแ้ ขนง
ต่างๆ ส�ำหรับพสกนิกร ให้ได้มีโอกาสอ่าน ศึกษาหาความ
รู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะทรงเห็นความส�ำคัญของหนังสือ
ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ทุกคนควรจะมีโอกาสที่จะศึกษา
หาความรู้ ตามความประสงค์ และก�ำลังความสามารถ
โดยทั่วกัน

ดังพระราชด�ำรัส ที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับข้าราช
บริพารผู้ใกล้ชิดว่า...
“เมือ่ ทรงพระเยาว์นนั้ สมเด็จย่าได้จดั หาหนังสือหลาก
หลายวิชา ให้กับพระองค์ได้ทรงอ่าน ได้ทรงศึกษาด้วย
พระองค์เอง จนกลายเป็นพระราชกิจวัตรประจ�ำพระองค์ อัน
น�ำไปสู่การที่พระองค์ท่านทรงสามารถคิด สามารถพัฒนา
โครงการตามแนวพระราชด�ำ ริ ได้ เ ป็ น จ�ำ นวนหลายพัน
โครงการในเวลาต่อมา”
หนังสือ สารานุกรมไทย ส�ำหรับเยาวชนฯ มีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากหนังสือสารานุกรม และหนังสือชุด
ความรู้ทั่วไป ที่พิมพ์เผยแพร่ออกจ�ำหน่ายตามท้องตลาด
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวพระราชด�ำริ คือเป็นหนังสือที่ให้ความรู้
โดยเน้ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศไทยและภู มิ ป ั ญ ญา
ของคนไทย ดังพระราชด�ำรัสว่า...
“อยากให้ ห นั ง สื อ ชุ ด นี้ เป็ น เรื่ อ งไทยๆ จั ด ท� ำโดย
คนไทยเพื่อคนไทย”
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดย คุณสันติ วิลาสศักดานนท์
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มีความประสงค์
ที่จะด�ำเนินการจัดท�ำ  “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชนฯ” ขึน้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูข้ อง นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ครู อาจารย์ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ตลอดจนประชาชน
ทีส่ นใจ ได้มแี หล่งศึกษาค้นคว้าเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กำ� เนิดหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ
เป็ น การสนองพระราชประสงค์ ที่ ท รงปรารถนาอย่า งยิ่ง
ให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง
คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ นายกสมาคมฯ และคณะ
กรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ
อุ ป นายก สมาคมนิ สิ ต เก่ า ฯ เป็ น ประธานโครงการ
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จัดท�ำห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชนฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการจัดท�ำห้องสมุดสารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชนฯ ขึ้น โดยได้ท�ำการ
คัดเลือกโรงเรียนที่จะจัดท�ำห้องสมุด
4 แห่ง ขึน้ มาจาก 4 ภาค และได้ออกแบบ
ห้ อ งสมุ ด สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ
เยาวชนฯ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ ง 4 แห่ ง โดยมี นิ สิ ต เก่ า คณะ
พาณิชยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ที่ เ ป็ น
บุคคลในท้องถิ่นดูแล ประสานระหว่าง
สมาคมฯกับโรงเรียน ในการจัดท�ำห้อง
สมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
คณะกรรมการฯ ได้ทำ� การคัดเลือกโรงเรียนที่จะจัดท�ำ
ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ 4 แห่ง จาก 4 ภาค
ได้แก่
ภาคกลาง จังหวัดอุทยั ธานี ทีโ่ รงเรียนเทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ภาคเหนือ จังหวัดตาก ที่ โรงเรียนตากพิทยาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ที่ โรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค�ำอนุสรณ์”
ภาคใต้ จั ง หวั ด กระบี่ ที่ โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัย กระบี่
ในโอกาสนี้ เภตรา ได้รับความกรุณาจาก รศ.วัฒนา
ศิวะเกื้อ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ และประธานโครงการ
จัดท�ำ  ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ กล่าวถึง
ความเป็นมา และการด�ำเนินการจัดสร้างห้องสมุดฯ ดังนี้
“ก่อนอื่น เราเลือกจังหวัดที่ไม่มีห้องสมุดสารานุกรม
ไทยส�ำหรับเยาวชนฯ จังหวัดที่เราไปสร้าง เป็นจังหวัด
ทีย่ งั ไม่มหี น่วยงานใดไปสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชนฯ”

      “ในการคั ด เลื อ กโรงเรี ย น
เราพิจารณาด้วยว่า ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
เพราะเมื่อสร้างห้องสมุดฯ ขึ้นมา
ต้ อ งใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ โดยเรา
ไปขอพื้ น ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง ในห้ อ งสมุ ด
ของโรงเรี ย น จั ด เป็ น ห้ อ งสมุ ด
สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ
โชคดี ที่ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นทุ ก
แห่ ง ที่ เ ลื อ กมา ให้ ค วามร่ ว มมื อ
สนั บ สนุ น นอกจากผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนแล้ว ยังมีบรรณารักษ์ดว้ ย”
“คื อ ในแต่ ล ะห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นที่ เ ราคั ด เลื อ ก
จะมี มุ ม ๆ หนึ่ ง เป็ น มุ ม ของห้ อ งสมุ ด สารานุ ก รมไทย
ส�ำหรับเยาวชนฯ โดยเขาจะแบ่ง Section หนึ่งในห้องสมุด
ให้เรา หรือมีบางโรงเรียนที่ห้องสมุดคับแคบไม่กว้างพอ
ทางโรงเรี ย นก็ จั ด ให้ ท� ำ ในห้ อ งที่ ท างโรงเรี ย นจั ด หาให้
เมื่อเสร็จแล้วเราก็มีป้าย “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชนฯ” ไปติด มีหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ
และมี ฉ บั บ พิ เ ศษในวาระต่ า งๆ วางครบทุ ก เล่ ม มี โ ต๊ ะ
เก้าอี้ ตู้ ชั้น เพื่อให้เด็กเข้ามาน�ำประโยชน์จากหนังสือ
ไปใช้ได้และเพื่อให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ชีวา ได้ขอให้
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม และให้มีการใช้ห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง”
“ในการออกแบบห้ อ งสมุ ด สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ
เยาวชนฯ ได้ อ อกแบบให้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบ และมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง 4 แห่ง 4 โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือ
จาก คุณทักษะ บุษยโภคะ นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ รุ่น 32
ที่เป็น ประธานกรรมการบริหารบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) มาช่วยออกแบบและติดตั้งให้เรียบร้อย
เป็นรูปแบบเดียวกัน สีเดียวกัน”
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“ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ ต่างจาก
ห้องสมุดทั่วไป คือห้องสมุดทั่วไปจะมีหนังสือทุกประเภท
วางบนชั้น แต่ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ
จะมีเฉพาะหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ และ
หนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ ในวาระพิเศษต่างๆ
ที่โครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ จัดพิมพ์ขึ้น
เช่น ฉบับกาญจนาภิเษก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ”
ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ขณะนี้ได้ท�ำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว
โดยที่จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการสมาคมฯ คณาจารย์
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาลวั ด หลวงราชาวาส สาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง รวมทั้ ง ประชาชนในจั ง หวั ด
อุ ทั ย ธานี ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิด “ห้องสมุดสารานุกรมไทย
ส� ำ หรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ส่วน “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ”
ที่ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ท�ำพิธีเปิดเมื่อวันพุธ
ที่ 7 กุมภาพันธ์  2561
“ห้ อ งสมุ ด สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ” ที่
โรงเรียนเจริญศิลป์ศกึ ษา “โพธิค์ ำ� อนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร  
ท�ำพิธีเปิดเมื่อวันพุธที่  7  มีนาคม 2561

รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ

“ห้ อ งสมุ ด สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ” ที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จังหวัดกระบี่ท�ำพิธี
เปิดเมื่อวันจันทร์ที่  2  เมษายน  2561
โดยทัง้ 3 แห่ง ได้รบั ความกรุณาจากท่าน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
บริ ห ารโครงการสารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ เป็ น
ประธานในพิธีเปิด
รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ และ
ประธานโครงการจัดท�ำ  ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชนฯ กล่าวสรุปกับ เภตรา ว่า
“การด�ำเนินการจัดท�ำห้องสมุดฯ ทั้ง 4 แห่ง นี้ ลุล่วง
ไปด้ ว ยดี ยิ่ ง และเกิ น ความคาดหมาย เพราะได้ รั บ การ
สนับสนุนอย่างล้นหลาม เป็นเงินทุนอันเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจ ของพีน่ อ้ งนิสติ เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ที่สนับสนุนทั้งด้านเงินทุน และการด�ำเนินการ รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อ�ำนวยการ คณาจารย์ และ
นักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง”
“คณะกรรมการสมาคมฯ มีความคาดหวังว่า ห้องสมุด
สารานุ ก รมไทยส� ำ หรั บ เยาวชนฯ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จะเป็ น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชน
ในท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ดั ง
พระราชปรารภตอนหนึง่ ทีป่ รากฏในหนังสือสารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชนฯ ทุกเล่มว่า
... การเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ งราว และวิ ช าการต่ า งๆ โดย
กว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดส�ำหรับชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถ
สร้ า งประโยชน์ สุ ข สร้ า งความเจริ ญ มั่ น คงให้ แ ก่ ต นเอง
ทั้งแก่สังคม และบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ทุกคนควร
มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์ และ
ก�ำลังความสามารถโดยทั่วกัน...”
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“AI”มาแทนที่
“IA” จริงหรือ ???
IA

AI

ภาพ : www.wired.com

ในปัจจุบน
ั ท่านผูอ
้ า่ นคงเคยได้ทราบข่าวจาก
สื่อต่างๆ มากมายและอย่ า งต่ อ เนื่ อ งว่ า จะมี
“ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence:
AI) และ “หุ่นยนต์” (Robots) มาทำ�งานแทน
มนุษย์อย่างพวกเรา ซึ่งมีหลายอาชีพที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึง่ รวมถึงอาชีพนักบัญชี และอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายนอก
หรือผูส
้ อบบัญชี (External Auditor) และ
ผูต
้ รวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA)
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก่อนอืน่ คงต้องอธิบายกันก่อนว่า “ปัญญาประดิษฐ์”
(Artificial Intelligence: AI) ทีห่ ลายคนมักพูดถึง แต่อาจ
ยังไม่เข้าใจความหมาย เพราะไม่คุ้นเคยเหมือนกับค�ำว่า
“หุ่นยนต์” นั้นคืออะไร และอาชีพ “ผู้ตรวจสอบภายใน”
(Internal Auditor : IA) เป็นอย่างไร
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตาม
ตวามหมายที่ระบุอยู่ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หมายถึง
“ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญา
ประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆ
อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญา
ประดิษฐ์เ ป็ น การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการการคิ ด
การกระท�ำ  การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน
และการท�ำงานของสมอง…”
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มี ก ารนำ� AI และหุ ่ น ยนต์ ไ ปช่ ว ยเหลื อ
การทำ�งานของมนุษย์แล้วในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทำ�ให้มีผลกระทบต่ออาชีพ
ต่างๆ ทีเ่ สีย
่ งจะถูกทดแทนด้วย AI และ
หุน
่ ยนต์ นัน
่ หมายความว่า AI และหุน
่ ยนต์
จะเข้ามาแทนที่ การจ้างงานมนุษย์จะน้อยลง

และอาชีพผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) มีบทบาท
หน้าที่ตาม “ค�ำนิยามของการตรวจสอบภายใน” (Definition of
Internal Auditing) ที่ระบุอยู่ใน Website ของสมาคม ผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors - IIA)
(www.theiia.org) มีดังนี้
“การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้
ค�ำปรึกษา อย่างเทีย่ งธรรมและเป็นอิสระ เพือ่ เพิม่ คุณค่าและปรับปรุง
การด�ำเนินงานขององค์กร  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแล อย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ”
ในปัจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ เข้าไปช่วยเหลือการท�ำงานของมนุษย์แล้วแบบจริงจัง  เช่น  
การแพทย์ ใช้ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น  
การเกษตร ใช้ช่วยบรรเทาการใช้แรงงานมนุษย์และเพิ่มผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ การประกันภัย ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์
สามารถพิจารณาเงินประกันที่ต้องจ่ายกับผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละ
กรณีได้ การเงิน การธนาคาร ใช้ เป็นผู้ช่วยให้กับลูกค้า โดยเป็นที่
ปรึกษาด้านการท�ำธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันการทุจริต ท�ำหน้าที่วิเคราะห์
ศักยภาพด้านการเงิน เพื่อวางโครงสร้างธุรกิจและ กลยุทธ์ให้กับ
ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ระบบการขนส่งสาธารณะ ใช้เป็นผูช้ ว่ ย
ส�ำคัญในการติดตาม วิเคราะห์เส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
เพื่อช่วยในการขับขี่ให้กับมนุษย์ งานก่อสร้าง ใช้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการท�ำงานร่วมกับมนุษย์ ตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมการผลิต ใช้ AI และหุ่นยนต์ เข้ามาด�ำเนินการผลิต
แทนแรงงานมนุษย์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ามีการน�ำ  AI และหุ่นยนต์ไปช่วยเหลือการท�ำงาน
ของมนุษย์แล้วในหลากหลายอุตสาหกรรม ท�ำให้มีผลกระทบต่อ
อาชีพต่างๆ ทีเ่ สีย่ งจะถูกทดแทนด้วย AI และหุน่ ยนต์  นัน่ หมายความ
ว่า AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ การจ้างงานมนุษย์จะน้อยลง
และนี่คือ 10 อาชีพที่ต้องจับตา เพราะในต่างประเทศเริ่มใช้ท�ำงาน
แทนกันแล้ว และโอกาสที่ AI และหุ่นยนต์จะแทนที่ แสดงเป็น
เปอร์เซ็นต์ (%)  มีดังนี้  
นักบัญชี 98% พนักงานขาย 94.4% พนักงานจ่ายยา 94%  
เกษตรกร 76% นักกฎหมาย 66% คนขับแท็กซี่ 57% นักวิเคราะห์
การเงิน 41% ดารา 37% นักข่าว / นักเขียน 33% และล่าม 33%
อาชีพนักบัญชี เป็นอาชีพที่มีโอกาสที่ AI และหุ่นยนต์จะแทนที่ มาก
ที่สุด คือ 98% โดย Deloitte หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่ง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเมินว่า 95% ของอาชีพนี้จะสูญเสียต�ำแหน่ง
งานไป เพราะจะมีการแทนทีด่ ว้ ย AI และหุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัตต่างๆ
ซึ่งในหลายๆ หน้าที่ของอาชีพนี้ ได้รับการยืนยันแล้วว่าหุ่นยนต์
จะท�ำได้ดี และมีประสิทธิภาพกว่า โดยในปี ค.ศ. 2016 JP Morgan
Chase บริษัทให้บริการทางการเงินชั้นน�ำระดับโลก ได้ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลผลภาษาเพื่อค้นหาสัญญาเงินกู้เชิงพาณิชย์จ�ำนวน 12,000
สัญญา ซึง่ ลดเวลาจาก 360,000 ชัว่ โมงทีค่ นท�ำ  เหลือเพียงไม่กวี่ นิ าที  
ส�ำหรับประเทศไทยที่เคยพูดกันว่าอาชีพนี้เรียนจบมาแล้ว มีงานท�ำ 
ไม่ตกงานแน่นอน 100% นั้น คงจะพูดได้ไม่เต็มปากอีกต่อไปแล้ว
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ส�ำหรับอาชีพผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) และผูต้ รวจ
สอบภายนอก หรือผู้สอบบัญชี (External Auditor)  ซึ่งเป็นอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบัญชีนั้น ก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
อาชีพนักบัญชีโดยตรง อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทัง้ นี้ มีการน�ำ AI มาเป็น
ผู้ช่วย Auditor ในการตรวจสอบทุจริตจากข้อมูลระบบบัญชีและ
การเงินในระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP แล้ว  
โดย  Macro Schreyer นักวิจยั จาก Deep Learning Competence
Center แห่ง German Research Center for Artificial Intelligence ได้ออกมาเผยแพร่ถึงงานวิจัยของตนที่ใช้ AI ในการตรวจจับ
พฤติกรรมทางบัญชีและการเงินทีผ่ ดิ ปกติหรือ Anomaly Detection
และ Unsupervised Deep Learning และ Accounting เป็น
เทคโนโลยีเบื้องหลัง
งานวิจยั ชิน้ นีอ้ าศัยการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระบบ
ERP เพื่อเรียนรู้ Pattern การท�ำธุรกรรมต่างๆ ในยามปกติ ที่ไม่เกิด
การทุจริตใดๆ ขึ้น โดยสมมติฐานของงานวิจัยชิ้นนี้ เชื่อว่าพฤติกรรม
การทุจริตนัน้ จะมีรปู แบบทีต่ า่ งจากการป้อนข้อมูลธุรกรรมตามปกติ  
ดังนั้นหากให้ AI ท�ำการเรียนรู้และเข้าใจPattern ในยามที่ระบบ
ท�ำงานปกติถูกต้องทุกอย่าง เมื่อเกิดเหตุทุจริตขึ้นก็ย่อมจะต้องมี
สัญญาณให้จับได้อย่างแน่นอน
ผลการทดสอบระบบนี้ด้วยการ Train ระบบ Deep Learning
โดยใช้ขอ้ มูลบัญชีจริงทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจ พบว่า ผลลัพธ์สามารถจ�ำแนก
Input ของข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นเหตุทุจริตได้โดยอัตโนมัติ ท�ำให้ผู้ที่
ท�ำงานด้าน Audit สามารถท�ำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
กว่าเดิม และแนวคิดเดียวกันนี้ก็อาจน�ำไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมอื่นๆ
ของธุรกิจได้อีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่เชิงการเงินเท่านั้น
นอกจากเทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence: AI) และ “หุ่นยนต์” (Robots) แล้วยังมีเทคโนโลยีส�ำคัญอีก
6 ประเภท ที่ถือได้ว่าเป็น “เทคโนโลยีสำ� คัญ 8 ประเภท (Essential
Eight) ที่ภาคธุรกิจทั่วโลกต้องจับตา” ได้แก่ ความเป็นจริงเสริม
หรือโลกกึ่งเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR)บล็อกเชน
(Block chain) โดรน (Drones) อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet
of Things หรือ loT) โลกเสมือนจริง (VR : Virtual Reality) และ
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)
สิง่ ทีผ่ มอยากจะน�ำเสนอและชวนทุกท่านคิด ก็คอื แนวโน้มทาง
เทคโนโลยี หรือ IT Trend เหล่านี้ จะกระทบกับอาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditor : IA) นับจากนี้เป็นต้นไปในทิศทางไหน
บ้าง และในแง่มุมไหนบ้าง และ Trend ของการตรวจสอบภายใน
(IA Trend) จะเป็นเช่นไร
ในความเห็นของผมแล้วมองว่า IT Trend เหล่านี้ สะท้อน IA

Trend ใน 2 แง่มุม ดังนี้
1) ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ยุคใหม่ หรือ
ยุค 4.0 นัน้ ต้องพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่
● ความเสี่ยง และโอกาสในการน�ำหรือไม่น�ำ  เทคโนโลยีใหม่ๆ
เหล่านี้มาใช้ในองค์กร
● ความเสี่ยง และการควบคุม ของเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้
● วิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้
และเพื่ อ ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายใน สามารถให้ ค วามเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์กรได้
2) อาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และ
มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น จากการที่มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในองค์กร
ที่ผมกล่าวว่า “ท้าทาย” เนื่องจาก ผมมองว่าเมื่อองค์กร
น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้มาใช้ในองค์กรแล้ว เช่น น�ำปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial intelligence หรือ AI) และ “หุน่ ยนต์” (Robots)
มาท�ำงานแทนคน
ซึ่งมีหลายอาชีพต้องตกงาน เพราะถูกลดจ�ำนวนคน  ซึ่งรวมถึง
อาชีพนักบัญชี และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ได้แก่ ผูต้ รวจสอบภายนอก
หรือผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่ผมกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
แต่หากมองในทางกลับกันอาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ในอนาคต
อาจมีจำ� นวนมากขึน้ และมีความส�ำคัญมากขึน้ ก็เป็นได้ เนือ่ งจากเมือ่
องค์กรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านีม้ าใช้ เช่น น�ำหุน่ ยนต์ หรือ AI มาแทน
คนในองค์กรแล้ว ฝ่ายจัดการจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหุ่นยนต์ หรือ AI
เหล่านัน้ จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ตามที่ควรจะเป็น หรือตามวัตถุประสงค์ที่คนตั้งโปรแกรมไว้
จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นหูเป็นตา เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) กับฝ่าย
จัดการ โดยช่วยตรวจสอบการปฎิบัติงานต่างๆ ที่ท�ำโดยหุ่นยนต์
หรือ AI ว่ามีความถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และให้ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุง ซึ่งมีประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กรต่อไป
สิ่งเหล่านี้เป็น “ความท้าทาย” ที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่
ยุค 4.0 ที่ผมเรียกว่า"Internal Auditor 4.0 (IA 4.0)" ต้องเผชิญ
ตามกระแส IT Trend ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
รุนแรงนี้
ค�ำถามก็คือวันนี้คุณพร้อมรึยังครับ???
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ฉบับนี้ผมจะเล่าเรื่องความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ บางเรื่องที่เรา
ได้ ยิ น คุ ้ น เคยกั น มานานแล้ ว อย่ า งกฏ
ของมั ว ร์ ก็ อ าจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ก่อนหน้านี้ 2 ฉบับ ผมเคยพูดเรื่อง AI
เรือ่ ง Amazon.com ไปบ้าง ฉบับนีอ้ าจจะ
แตะๆ แต่คงไม่ซ�้ำกัน ความก้าวหน้าและ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ ที่ไม่สามารถแบ่ง
แยกออกจากกันเป็นแขนงๆ ได้อีกต่อไป
ซึง่ คล้ายกับภาคธุรกิจทีเ่ ส้นแบ่งแต่ละธุรกิจ
มันเบลอไปหมด

ผมไม่แน่ใจว่า ณ เวลานี้ไปถึง 10-20 ปี
ข้างหน้า เราจะเรียกมันว่า ความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจะ
เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ
ควรจะเรียกมันว่า จุดเริม่ ต้นของการถดถอย
ของมนุษยชาติ
ขออภัยหากฉบับนี้จะต้องมีการอ้างอิง
ถึงค�ำพูดบุคคลต่างๆ หลายท่าน หรือยก
เนื้อหาเป็นท่อนๆ มาอ้างอิงเพราะเรื่องราว
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมนั มีศพั ท์เทคนิค
เยอะ และคงจะชัดเจนและได้อารมณ์กว่า ถ้า
เอาภาษาต้นฉบับมาใช้
Stephen Hawking กับความ
หมายของ Singularity จากมนุษย์
ที่ฉลาดที่สุดในโลก

●

ค�ำว่า Singularity ส�ำหรับคนที่มีสนใจ
ในเรื่องอวกาศ เคยอ่านงานของ Stephen
Hawking (ผู้ล่วงลับ) จะเข้าใจความหมาย
ตามมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกหลังจากยุค
Einstein ได้อธิบายไว้ เขาได้เขียนหนังสือไว้

▲ Stephen Hawking

หลายเล่ม ซึ่งเล่มหนึ่งในหนังสือที่ควรอ่าน
ส� ำ หรั บ คนที่ ส นใจเรื่ อ งอวกาศ คื อ The
Theory of Everything (ชื่ อ เดี ย วกั บ
ภาพยนตร์ที่เป็นชีวประวัติเขา)
ค�ำว่า Singularity ก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี
มันจะมีความหมายในเชิงเกีย่ วกับการอธิบาย
เรื่องการก�ำเนิดของจักรวาล การก�ำเนิดของ
อวกาศและเวลา (Space and Time) โดย
ช่วงก่อนเกิด Big Bang คือเป็นช่วงยังไม่มี
เอกภพ ยังไม่เกิด Space and Time ซึ่ง
Singularity เป็นจุดที่ กฎของ Physics ต่างๆ
ทีเ่ ราเข้าใจกันอยูใ่ นตอนนีใ้ ช้การไม่ได้เลย เพราะ
Singularity นั้นความหนาแน่นจะมีค่าเป็น
Infinity และเมือ่ เกิด Big Bang ขึน้ ทุกสิง่ ทุก
อย่างและทุกกฏเกณฑ์หลัง Big Bang จะไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ก่อนหน้าเกิด Big Bang เลย
Singularity จึงเป็นสภาวะที่สุกงอม
(การอัดตัวจนมีคา่ ความหนาแน่นเป็น Infinity)
ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Big
Bang) และก�ำเนิดจักรวาล แล้วจะเกิดอะไร
หาก Singularity เกิดอีกครั้งบนโลกใบใบนี้?
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As the Future Catches You
หนังสือดีที่ถูกอนาคตไล่ล่า

●

ก่อนหน้านี้ช่วงปีคริสตศักราชสองพัน
ต้นๆ มีหนังสือล�้ำๆ เล่มหนึ่งชือ As the
Future Catches You ของ Juan Enriquez
ออกมา เป็ น หนั ง สื อ ที่ พู ด ถึ ง อนาคตที่ จ ะ
เปลี่ยนไปในไม่กี่ปีข้างหน้าของมนุษยชาติ
ผมซื้อเล่มนี้มาอ่านในปี 2002 ผมยังจ�ำได้ดี
ว่า ใครต่อใครในโลกและในประเทศไทย
ต่างก็แนะน�ำให้อ่านเล่มนี้ แต่หนังสือเล่มนั้น
ถ้าคุณมาอ่านตอนนี้ แม้มันจะยังไม่ล้าสมัย
แต่ ห นั ง สื อ เล่ ม นั้ น ดู จ ะเน้ น ไปที่ เ รื่ อ งของ
จีโนม (Genome) มากกว่า เรื่องของดิจิตัล
ซึ่งในตอนนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากกว่า
เพราะทุกคนพูดถึงการถอดรหัส DNA ทุกคน
พูดถึง นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
พูดถึงการที่มนุษย์ก�ำลังล้วงความลับของ
พระเจ้าในการถอดรหัส DNA ของมนุษย์
แต่อนาคตมันเปลี่ยนไปเร็วมาก แม้ความ
ก้าวหน้าในเรื่องจีโนมหรือนาโนเทคโนโลยี
ยังคงน่าตื่นเต้น แต่เรื่องดิจิตัลก้าวกระโดด
เร็ ว กว่ า มาก เพี ย งไม่ กี่ ป ี แ ผงหนั ง สื อ
ในชั้นหนังสือแนะน�ำ  หาค�ำว่า Genome
หรื อ Nanotechnology ให้ เ จอก็ ไ ม่ ใ ช่
เรื่องง่ายเสียแล้ว
ไม่ใช่ไม่มีคนสนใจ แต่ความก้าวหน้า
ของจีโนม นาโนเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
ดิจติ ลั เอไอ การแพทย์ และมนุษย์ ไม่สามารถ
แบ่งแยกออกด้วยเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้ว

Juan
Enriquez

▲ Gordon E. Moore

กฎของมั ว ร์ (Moore’s Law)
สอนว่า อย่า มัวรอ
●

กฎของมัวร์ สอนเราอย่างนัน้ จริงๆ เพราะ
การพัฒนาของชิปมันเป็น Exponential
ดังนั้น Computer เองก็ก้าวกระโดดตาม
เพราะอย่างนั้น ถ้ามัวรอ เราจะหล่นออก
จากโลก เหมือนที่ Andrew Grove พูดไว้ว่า
Only the Paranoid Survive
กฎของมั ว ร์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า จ� ำ นวนของ
ทรานซิสเตอร์ในไมโครชิป จะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าในทุกๆ 18 เดือน (เดิมเขาเขียนไว้
เมื่อปี 1965 ว่าทุกๆ ปีด้วยซ�้ำไป) และ
บอกว่า กฎนี้จะใช้ได้ไปสิบปี ดังนั้นพอถึง
ปี 1975 เขาก็ท�ำนายหรือจะเรียกว่าแก้ไข
ระยะเวลาในกฎ ‘จากทุกปีเป็นทุกๆ สองปี’
อย่ า งไรก็ ดี ห ลั ง จากนั้ น เราใช้ ตั ว เลข
ระยะเวลากันที่ 18 เดือน เพราะเป็นการรวม
กฏของมัวร์เข้ากับค�ำท�ำนายของผู้บริหาร
INTEL อีกคนคือ David House ทีท่ ำ� นายว่า
chip performance would double every
18 months ซึ่งกฎนี้ก็ถูกอ้างถึงมาตลอด
50 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งการจะให้กฎของมัวร์ยังไม่ตายและ
ด�ำรงอยู่ต่อไปได้ ก็ต้องพยายามบีบลดขนาด
ของ ทรานซิสเตอร์ (transistor) ลงไปเรื่อยๆ
โดยจะต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น และ
ต้นทุนทีย่ งั คุม้ ในการผลิต แต่วา่ ถึงจุดหนึง่ การ
สร้ า งสายการผลิ ต เพื่ อ ผลิ ต ทรานซิ ส เตอร์
ขนาดเล็กมากๆ ก็ต้องใช้เทคโนโลยีสูงมาก
จนต้นทุนอาจจะไม่คุ้ม หรือ กฎของมัวร์
จะถึงจุดจบแล้ว?
โชคดีที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวหน้า
ลงไปจนระดับอะตอม จึงเกิดโครงการ TOLOP
ด้วยเงินทุนจาก EU Future and Emerging
Technology (FET) ที่ พ ยายามจะผลิ ต
ทรานซิสเตอร์ที่สร้างจาก อิเล็คตรอนเดี่ยว
เป็น ทรานซิ สเตอร์ แบบอิเล็ค ตรอนเดี่ยว
(single-electron transistor) การวิจัยของ
TOLOP ได้น�ำเอา ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็ค
ตรอนเดี่ยว มาใช้งานและสามารถใช้งานได้
ในระดั บ ที่ ก ว้ า งกว่ า มี ฟ ั ง ก์ ชั่ น เยอะกว่ า
ทรานซิ ส เตอร์ ที่ เ ป็ น state-of-the-art
ในปั จ จุ บั น มาก แต่ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ว่ า เจ้ า
single-electron device จะสามารถท�ำงาน
ได้ดีที่อุณหภูมิต�่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เพราะ
ที่อุณหภูมิสูงๆ พลังงานของเจ้าตัวอิเล็คตรอนจะอ่อนแอ อย่างไรก็ดีได้มีการยืนยัน
ออกมาว่ า สามารถผลิ ต ทรานซิ ส เตอร์
แบบอิเล็คตรอนเดี่ยวในระดับ mass production ได้แล้ว
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อีกหนึง่ ความก้าวหน้าทีท่ ำ� ให้กฏของมัวร์
ยังคงใช้การได้คือ ในเดือน มิถุนายน 2017
IBM ร่วมมือกับ Samsung และ GlobalFoundries ประกาศว่ า สามารถพั ฒ นา
5 นาโนเมตร ซิลิกอนชิป ตัวแรกของโลก
ได้ แ ล้ ว โดยประกอบด้ ว ย ทรานซิ ส เตอร์
จ�ำนวน สามหมืน่ ล้านตัว (30,000,000,000 ตัว)
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ
ในปัจจุบัน ประกอบด้วยชิปที่อยู่บนพื้นฐาน
ชิปขนาด 14 นาโนเมตร นอกจากนั้น IBM
ยังประกาศว่าเจ้า 5 นาโนเมตร ซิลกิ อนชิป
มีประสิทธิภาพได้สูงกว่าถึง 40% ในขณะ
ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานเท่ า กั บ เจ้ า 10 นาโนเมตร
ซิลิกอนชิป ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
Daniel Burrus กล่าวไว้ว่า อย่างไรก็ดี
แม้ จ ะผลิ ต เจ้ า ชิ ป ที่ ข นาดเล็ ก ได้ แต่ ก ฏ
ของมัวร์กอ็ าจจะต้องปรับเปลีย่ นอยูด่ เี พราะ
เดิมกฏของเขาตัง้ ขึน้ มาบนพืน้ ฐานของขนาด
และประสิทธิภาพตัวทรานซิสเตอร์ในการ
ประเมิ น ผลเป็ น หลั ก แต่ ป ั จ จุ บั น เรามี
เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น Supercomputer หรือ AI ที่อยู่บน cloud เป็นต้น
ดังนั้นจากการค�ำนวณ processing power
ก็จะไปคิดถึงเรือ่ ง computing power แทน
● การพัฒนาของ Artificial Intel-

ligence บนความคิดต่างขั้วระหว่าง
ค่าย Tesla กับ Google

ค่าย Tesla and SpaceX น�ำโดย Elon
Musk จะมี แ นวความคิ ด ที่ ป ะทะกั บ ค่ า ย
Google ในเรือ่ งของ Artificial Intelligence
มาตลอด

▲ Elon Musk

▲ Eric Schmidt

จริงๆ แล้วมีบุคคลส�ำคัญอีกคนหนึ่ง
ที่เห็นด้วยกับมุมมองของ Musk และเป็น
บุคคลที่เราต้องหันมาฟัง ก็คือ อัจฉริยะ
ผู้ล่วงลับ Stephen Hawking นั่นเอง โดย
Musk มองเรื่อง AI ว่า
“Vastly more risk than North
Korea, “that” Competition for AI
superiority at national level most
likely cause of WW 3,” that “AI is a
fundamental risk to the existence
of human civilization,”
แต่ทางค่าย Google โดย Eric Schmidt
มี มุ ม มองที่ แ บบในทิ ศ ตรงข้ า มกั บ Musk
โดยกล่าวว่า “So, I think that Elon is
exactly wrong. So, my position is

clear,” โดย Schmidt เพิ่งเปลี่ยนต�ำแหน่ง
จาก Executive Chairman of the Board
of Directors ไปเป็นTechnical Advisor
ที่ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google
“You would not invent the
telephone because of the possible
misuse of the telephone by evil people.
No. You would build the telephone and
you would try to figure out a way to
police the misuse of the telephone.”
และเขาเชื่อว่าในที่สุด AI ก็จะคล้าย
กั บ คอมพิ ว เตอร์ ที่ แ พร่ ห ลายในทุ ก วั น นี้
คอมพิ ว เตอร์ ถู ก สร้ า งขึ้ น แรกๆ ด้ ว ยจุ ด
มุ่งหมายในการท�ำงานที่มีความซับซ้อน แต่
เพียงในช่วงไม่เกิน 20 ปี คอมพิวเตอร์พฒ
ั นา
กลายเป็น Smartphone ในมือของทุกคน
และ AI ก็เช่นกัน
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โดยส่วนตัวของผู้เขียนเอง ผมเห็นด้วย
กับ Musk และผมพูดเสมอว่า AI คือของดี
เราใส่ program ที่ดี learning ที่ดีให้เขา
เขาจะออกมาดี แต่ เ มื่ อ มั น เรี ย นรู ้ ไ ด้ เ อง
คนนั่นแหละคือ ปัญหา ไม่ว่า คนที่น�ำ Algorythm ที่ไม่ดีไปใส่ให้ AI หรือ AI เห็นแล้ว
เรี ย นรู ้ จ ากพฤติ ก รรมจากมนุ ษ ย์ เ อง
ผมว่ า น่ากลัวพอกัน และยิ่งมาเจอค�ำพูด
ที่ Schmidth พู ด ผมยิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า น่ า กลั ว
“You would not invent the telephone because of the possible
misuse of the telephone by evil people. ที่ฮิโรชิมากับนางาซากินั่น ต้องไม่ใช่สิ่ง
ที่ไอน์สไตน์ ตั้งใจผลิตขึ้นมาแต่ต้น หรือ
Block Chain และ Cryptocurrency ทีก่ งั วล
จะเป็นแหล่งฟอกเงิน ก็ไม่ใช่เจตนาของ ซา
โตชิ ผู้ที่ให้ก�ำเนิดมันเป็นแน่แท้
โลกเราทุกวันนี้ยุ่งยากก็เพราะ evil
people เห็ น ช่ อ งว่ า งในการแสวงหา
ผลประโยชน์การเอารัดเอาเปรียบ จนน�ำไป
สู่อาชญากรรมต่างๆ ก็เริ่มมาจากสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นมาด้วยเจตนาดีไม่ใช่หรือ
Ray Kurzweil นักทำ�นาย
อนาคตบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และอีกหนึ่งความหมายของ
Singularity
●

ขออ้างค�ำพูดของคนอีก 2 คน คนแรก
คือ Neil Jacobstein, Head of AI แห่ง
Singularity University “It’s not artificial
intelligence I’m worried about, it’s
human stupidity.”
คนที่สองคือ Bryan Johnson “It’s
not about AI vs. humans. Rather, it’s
about creating HI, or ‘Human Intelligence’: the merger of humans and AI.”
Bryan Johnson คือผูก้ อ่ ตัง้ Braintree
ซึง่ เป็น mobile และ online payment และ
ถูก PayPal ซื้อไปในปี 2013 ทีราคา 800
ล้าน USD พอปี 2014 เขาตัง้ กองทุนด้วยเงิน
ส่วนตัว 100 ล้าน USD เพื่อสนับสนุนงาน
วิ จั ย ที่ ส ร้ า งประโยชน์ แ ก่ ม นุ ษ ยชาติ โดย

Bryan Johnson

ตั้งเป้าหมายให้มีการเขียนระบบปฏิบัติการ
ใหม่ของมนุษย์ (To benefit humanity
by rewriting the operating systems
of life) เงินลงทุนของเขาครอบคลุมการ
รักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชราวัยของ
มนุษย์ โดยเป้าสุดโต่งคือท�ำให้มนุษย์มีอายุ
เกิน 100 ปี (Human Longevity Inc.),
การเลียนแบบการท�ำงานของสมองมนุษย์
โดยใช้ AI (Vicarious), การขยายขอบเขต
การแสวงหาทรัพยากรของมนุษย์ (Planetary
Resources, Inc.), การศึ ก ษาเพื่ อ เร่ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Singularity
University) เป็นต้น Bryan เป็นนักคิดและ

Ray
Kurzweil

ตอนนี้ เ ขาก็ ทุ ่ ม ทั้ ง เวลาและทรั พ ยากร
ไปที่เรื่อง การสร้าง “HI” แล้ว HI คืออะไร?
แล้ว Neuroprosthetics ล่ะ เกี่ยวข้อง
อย่างไรกับ AI
สมองของเราประกอบไปด้ ว ยเซลล์
จ�ำนวน 100,000,000,000 (อ่านว่าหนึง่ แสน
ล้าน) เซลล์ ที่มีชื่อว่า Neurons ซึ่งเชื่อมต่อ
กันด้วย 100,000,000,000,000 (อ่านว่าหนึง่
ร้อยล้านล้าน) Synaptic Connections
ซึง่ ใช้ควบคุมทุกอย่างในรางกายเรา โดยท�ำงาน
ร่ ว มกั บ อวั ย วะต่ า งๆ ในร่ า งกาย ทั้ ง การ
กระท�ำ ความคิด และ ความรู้สึก ซึ่งแน่นอน
มันสามารถที่จะล้มเหลวได้
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และนี่ แ หละคื อ จุ ด ที่ Neuroprosthetics กระโดดเข้ า มา ซึ่ ง เป็ น การใช้
Electronic Devices มาทดแทนระบบ
ประสาทหรือพวกอวัยวะสัมผัสต่างๆ ซึ่งมี
การท�ำส�ำเร็จและใช้งานมานานพอสมควร
เช่ น การปลู ก ถ่ า ยประสาทสมองครั้ ง แรก
เกิดขึ้นในปี 1957 เพื่อช่วยให้คนหูหนวก
สามารถกลับมาฟังได้อีกครั้ง แต่นั่นเป็น
เพียงแค่เรื่องเกริ่นน�ำเท่านั้นเอง เพราะนัก
วิ จั ย ได้ ก ้ า วหน้ า ไปสู ่ Brain-Computer
Interface หรือ BCI ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ตรงระหว่าง Central Nervous System
หรือ CNS กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก
Elon เคยพูดถึง “Neural Lace” ซึ่งเป็น
โครงตาข่ายที่เติบโตในสมองมนุษย์ และท�ำ
หน้าทีค่ ล้าย BCI ทีค่ อยคุมการปล่อยสารเคมี
ต่ า งๆ ตามค�ำ สั่ ง และนี่ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะท�ำ ให้
มนุษย์ รวมเข้ากับ AI และกลายเป็น บางสิ่ง
ที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไป
ค�ำถามคือ เราสามารถรวมเขากับ AI
ได้หรือ Ray Kurzwei ตอบอย่างชัดเจน
ว่า ‘ได้’
นิตยสารระดับโลกฉบับหนึง่ นิยาม Ray
ว่าเป็น A brilliant technologist, futurist,
and director of engineering at Google
focused on AI and language processing
เขาได้ท�ำนายอนาคตไว้หลายอย่าง โดยมี
ความแม่นย�ำในระดับน่าขนลุก จาก 147
ค�ำท�ำนายของ Ray Kurzweil ตั้งแต่ช่วง

1990 ปรากฏว่า 115 ค�ำท�ำนายออกมา
ถูกต้อง และอีก 12 ข้อก็ถูกต้อง แต่อาจจะ
ช้ากว่าที่ท�ำนาย 1-2 ปี หรือเรียกว่า 86%
accuracy rate เขาเคยกล่าวว่า
“In the early 2030’s we are going
to send nanorobots into the brain
(via capillaries) that will provide full
immersion virtual reality from within
the nervous system and will connect
our neocortex to the cloud. Just like
how we can wirelessly expand
the power of our smartphones
10,000-fold in the cloud today, we’ll
be able to expand our neocortex
in the cloud.”

แต่ ล ่ า สุ ด Ray เองให้ สั ม ภาษณ์ ว ่ า
Our neocortex in the cloud will
happen before 2030.
ในหนังสือของ Ray Kurzweil ทีต่ พี มิ พ์
ในปี 2005 ชื่อ The Singularity is Near
พู ด ถึ ง การหลอมรวมกั น ของมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละจะเปลี่ ย นมนุ ษ ย์ ไ ป
อย่างสิ้นเชิง และในความเป็นจริงอันไม่น่า
จะไกลนัก
“พลั ง สมองของหุ ่ น ยนต์ ร วมกั น
จะฉลาดกว่ า สมองของมนุ ษ ย์ ทั้ ง หมด
บนโลกรวมกัน”
ถึงตรงนี้คนรุ่นต่อจากเราคงจะต้อง
ใช้ ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งไปจากเราโดยสิ้ น เชิ ง
ผมเองกังวลว่า รุ่นลูกเราจะต้องเรียนอะไร
เพื่ อ ที่ จ ะเติ บ โตไปด� ำ รงชี พ อยู ่ ใ นโลกที่
หุ่นยนต์เก่งกว่าเรา ผมนึกถึงบทความของ
คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ และ
Jack Ma ที่ เ คยพู ด ว่ า ให้ ศึ ก ษาศิ ล ปะ
และกีฬา เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เพราะอะไรที่ เ ป็ น ศิ ล ปะ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อารมณ์มนุษย์ เจ้า AI อาจจะยังไม่เข้าใจ
ในวันที่ “พลังสมองของหุน่ ยนต์รวมกัน
จะฉลาดกว่าสมองของมนุษย์ทงั้ หมดบนโลก
รวมกัน” นั่นจะเป็น Singularity อีกครั้ง
ที่มีความเปลี่ยนโฉมมนุษยชาติไป เหมือน
ตอนที่เราเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม เพียงแต่
ครั้งนี้คงจะรุนแรงกว่า ในตอนต้นเราพูดถึง
การเกิด Big Bang ซึ่ง Singularity หรือ
สภาวะก่อนหน้านัน้ เราได้แต่หวังว่า Singularity ครั้ ง ใหม่ จ ะไม่ ท� ำ ลายมนุ ษ ยชาติ
แต่ถ้าไปถาม Elon Musk เขาจะตอบว่า
“เขาก�ำลังจะไปตัง้ หลักแหล่งบนดาวอังคาร
ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า” ส่วน Stephen
Hawking เคยบอกไว้วา่ “รีบอพยพออกจาก
โลก ภายใน 100 ปีข้างหน้า”
ใครบางคนเคยพูดไว้ว่า หรือมนุษย์
จะเป็ น เพี ย งทางผ่ า นของอารยธรรมที่
เจริญกว่า
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จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

brand
จุดอ่อนของแบรนด์อยูท่ ไี่ หน
แก้ตรงจุดได้อย่างไร

และ

คุณเป็นผู้นำ�องค์กรที่กำ�ลังต้องตัดสินใจว่า ควรจะลงทุนจ้างผูเ้ ชีย
่ วชาญ
่ สารใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ผมเชือ
่ ว่า
จากภายนอก มายกระดับแบรนด์และการสือ
คุณกำ�ลังไม่แน่ใจว่าการลงทุนนีจ
้ ะคุม
้ ค่าและได้ผลลัพธ์ทต
ี่ อ
้ งการไหม
จากประสบการณ์ทำ� งานด้าน Branding และ
การสื่อสารมากว่า 5 ปี Branding เป็นเรื่องที่
อธิบายไม่งา่ ย เพราะเป็นการบริหารจัดการให้คน
ภายนอกมีอารมณ์ร่วมที่เป็นบวก และเกิดความ
รู้สึกดีกับองค์กร และไม่ใช่ดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราว
แต่ต้องดีแบบต่อเนื่องและยั่งยืน
ผมพบว่ า องค์ ก รส่ ว นใหญ่ มั ก แก้ ป ั ญ หา
ระยะสั้นเรื่องภาพลักษณ์หรือความไม่น่าเชื่อถือ
ด้วยการสื่อสารผ่านข้อมูลไปยังภายนอก หารู้ไม่
ว่าปัญหาเรื่องแบรนด์ไม่ใช่ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่
พอ แต่เป็นปัญหาเรื่องการสะสมความรู้สึกไม่ดี

จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ของผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย
แล้วมีทางไหนทีจ่ ะสามารถรูไ้ ด้บา้ งว่าจุดอ่อน
ของแบรนด์อยู่ที่ไหน และสามารถจะแก้ตรงจุด
ได้อย่างไร
เมื่ อ หลายเดื อ นก่ อ นผมได้ มี โ อกาสไปจั ด
Workshop ให้องค์กรที่มีลักษณะหลักเป็นเชิง
วิชาการเพื่อให้ค้นพบว่าควรพิจารณาปรับปรุง
แบรนด์และการสื่อสารองค์กรหรือไม่ และท�ำ
อย่างไร โดยผมได้แบ่งการจัด Workshop เป็น
2 ครั้ง คือ
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• ครั้งที่ 1 Brand discovery workshop

3 ชั่วโมง
•ครั้งที่ 2 Communication discovery
workshop 3 ชั่วโมง
รวมแล้ ว เป็ น การลงทุ น เวลา 6 ชั่ ว โมงที่
คุ้มค่า เพราะสิ่งที่กลุ่มผู้บริหารองค์กรค้นพบ
คือ ความเข้าใจทีต่ รงกันมากขึน้ ว่า องค์กรของเขา
คือใคร และควรมีการสื่อสารอย่างไร
Workshop แรก เรือ่ ง Brand discovery นัน้
ผมออกแบบค�ำถามให้ผบู้ ริหารถกเถียงว่า องค์กร
ของเขาเหล่านั้นคือใคร มีบุคลิกภาพอย่างไร
สัญญาว่าจะท�ำอะไรไว้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก และตอนนี้เขาเห็นภาพตัวตนชัดไหม
และถ้าไม่ชัด ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น
ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ที่เกิดกับผู้น�ำ
ที่เป็นนักวิชาการ คือ การตีความตัวตนด้วย
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เขามี
แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนขององค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1
2
3
4
5

หากเอานักวิชาการ 5 คนต่างสาขา มาเล่าว่าองค์กรที่เขาท�ำงาน
คืออะไร เขาก็จะเล่าตามสิ่งที่เขามีหรือเป็น ไม่ใช่ภาพใหญ่ทั้งหมด
เสมือนตาบอดคล�ำช้างบอกได้วา่ มีหาง หู ขา แต่บอกไม่ได้ว่านี่คือช้าง
แล้วลองนึกต่อว่าถ้าเราไม่เคยบอกตัวเองและคนอื่นว่าเป็นช้าง
พอส่งเสียงไป คนรับฟังก็จะไม่ทราบว่านี่คือเสียงช้าง และไม่มีความ
เชื่อถือในเสียงนั้นไปด้วย
ลองคิดเล่นๆ กับค�ำถามเหล่านี้นะครับ
1. เมื่อพูดถึงองค์กร แล้วคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก
2. องค์กรมีหน้าที่อะไร
3. คุณคิดว่าญาติ / เพื่อน / คนรู้จักของคุณ รู้จักองค์กรไหม
รู้แค่ไหน รู้ได้อย่างไร
4. ความภาคภูมิใจของคุณที่มีต่อองค์กร
5. องค์กรมีจุดเด่นอะไร
6. ถ้าเปรียบองค์กรเป็นคน คิดว่าเป็นเพศอะไร อายุเท่าไร
มีบคุ ลิกภาพเป็นอย่างไร
7. ถ้าเพื่อนคุณมาหาที่องค์กร คุณจะพาไปที่ไหน
8. สิ่งที่คุณอยากพัฒนาองค์กรคืออะไร
หลังจากกลุม่ ผูบ้ ริหารตอบค�ำถามเหล่านีแ้ ล้ว ทุกคนเริม่ มองเห็น
ว่ามีความคิดคล้ายกัน เพียงแต่ไม่เคยมีกระบวนการทีท่ ำ� ให้เห็น แต่ละ
คนจึงตีความต่างกัน ท�ำให้การแสดงออกและการสื่อสารจึงต่างกัน
ออกไป เมือ่ มองจากสายตาคนภายนอกจึงไม่เห็นภาพอัตตลักษณ์ของ
องค์กรแบบเป็นหนึ่งเดียวหรือองค์รวม
ก่อนผมจะจบ Workshop แรก ผมชวนเขาคิดต่อว่าจุดอ่อน
จุดแข็งขององค์กรมีอะไรบ้าง จุดแข็งอะไรที่เขาอยากผลักดันให้
โดดเด่น และถ้าท�ำส�ำเร็จองค์กรจะหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อดึงค�ำ
ตอบที่มีอยู่แล้วในใจของทุกคน จึงท�ำให้เห็นภาพ Brand ขององค์กร
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สัปดาห์ต่อมาผมเข้าไป Facilitate การท�ำ  Workshop เรื่อง
Communication โดยผมเสนอให้ลองท�ำตารางง่ายๆ ดังนี้

สิ่งที่เขาอยากได้ยิน

สิ่งที่เราอยากบอก
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Communication Workshop ในวันนั้นเราพบว่าองค์กรนี้
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับองค์กร
ที่ต่างกันออกไป ผมจึงขอให้เจาะรายละเอียดลงไปว่าความสัมพันธ์นี้
เป็นบวกหรือลบ และสิ่งที่องค์กรพูดถึงคือสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยากได้ยินหรือไม่ วันนั้นเราได้ข้อสรุปร่วมกันว่า องค์กรต้องมีการ
จั ด ท� ำ สารเพื่ อ สื่ อ เฉพาะกลุ ่ ม และควรมี ก ารก� ำ หนดตั ว แทนที่
เหมาะสมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการสื่อสารโดยตรง หรือที่
เรียกกันว่า Brand Ambassador เพราะการเขียนข่าวเพื่อน�ำมาแจก
หรื อ แถลงนั้ น ตอบโจทย์ เ ฉพาะกลุ ่ ม สื่ อ สารมวลชน แต่ ยั ง มี ผู ้ ที่ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกหลายกลุ่มมาก ที่ต้องการได้ยินเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับตัวเขาซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เรื่องกว้างๆ และ
ควรเป็นข้อมูลเฉพาะที่เขารู้สึกดีเมื่อรับรู้ด้วย
ผมขอแนะน�ำว่าการวางกลยุทธ์และบริหารแบรนด์ รวมถึงการ

สื่อสารจะสามารถท�ำได้ดีก็ต่อเมื่อน�ำเอาข้อมูล
เชิงคุณภาพเดี่ยวกับภาพลักษณ์และความคาด
หวังเกีย่ วกับองค์กร มาประมวลและวิเคราะห์เพือ่
หาช่องว่างที่ต้องการปิด เมื่อรู้ว่าตัวตนที่องค์กร
อยากเป็น รูค้ วามคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แล้ว ผูน้ ำ� จึงจะประเมินว่าการจ้างบุคคลภายนอก
มาช่วยแนะน�ำการท�ำแบรนด์มคี วามคุม้ ค่าหรือไม่
เพราะการท�ำ branding เต็มรูปแบบต้องวาง
กลยุทธ์และลงมือท�ำตามแผนในรายละเอียดอีก
มากมาย และผู้น�ำต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหาร
แบรนด์ ไ ม่ ใ ช่ ก ารท� ำ โฆษณา แต่ ก ารโฆษณา
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสื่ อ สารของแบรนด์ ที่
เข้มแข็ง
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ถนอม เกตุเอม Shi 60
เจ้าของแฟนเพจ TAXbugnoms
และวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านภาษี

ถ้ า จะมี ใ ครสั ก คนถามว่ า ...
ในช่วง 3-5 ปีทผ
ี่ า่ นมา เรือ
่ งราว
ทีเ่ กีย
่ วกับการเงินเรือ
่ งไหนมีการ
เปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด ผมเชื่อ
เหลือเกินครับว่า จะต้องมีคำ�ว่า
“ภาษี” เป็นหนึ่งในคำ�ตอบนั้น …
สวัสดีครับ ผมชื่อหนอม หรือ ถนอม
เกตุเอม เป็นศิษย์เก่าของชาวบัญชี จุฬา
หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแฟนเพจที่ชื่อว่า
TAXBugnoms ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ภาษี บัญชี และการเงินต่างๆ ครั้งนี้ก็เป็น
เกี ย รติ ม ากๆ ส� ำ หรั บ ผมที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่
ศิ ษ ย์ เ ก่ า บั ญ ชี จุ ฬ า โดยรั บ หน้ า ที่ เ ป็ น
คอลั ม นิ ส ต์ รั บ เชิ ญ ให้ กั บ วารสารเภตรา
ฉบับนี้ครับ…

แนวคิดในการจัดการภาษี
และนโยบายกรมสรรพากร ปี 2561

แนะน� ำ ตั ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ก ลั บ มา
คุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับ เมื่อการ
เปลี่ ย นแปลงภาษี มี ม ากมายและสั บ สน
แบบนี้ ผมเลยถือโอกาสทีจ่ ะมาสรุปให้ฟงั ใน
ประเด็นส�ำคัญๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั กันครับ
เริ่ ม จากการเปลี่ ย นแปลงแรก คื อ
นโยบายภาครัฐ ที่ดูเหมือนจะกลายเป็น
เชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้คนเข้าสู่ระบบการ
เสียภาษี โดยมีการน�ำเทคโนโลยีและระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ตา่ งๆ มาใช้งานมากขึน้ เช่น
ระบบการช�ำระเงินอย่าง National E-Payment ที่มีการพัฒนามาตั้งแต่พร้อมเพย์
เครื่องรับช�ำระเงินรูดบัตร (EDC) นโยบาย
E-Filing ที่ทยอยเดินทางมาอย่าง E-TAX
invoice / Receipt เพื่อสร้างให้ทุกอย่าง
เข้าสู่ระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ในด้านของระบบที่พัฒนาไปนั้น ก็มี
การออกกฎหมายต่างๆ ตามมาเช่นกันครับ
ตัง้ แต่รา่ งกฎหมายภาษีใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบด้านภาษี ยกตัวอย่างเช่น
ร่ า งกฎหมายก� ำ หนดให้ ส่ ง ข้ อ มู ล บั ญ ชี
ธนาคารที่มีการรับโอนเงินในจ�ำนวนครั้ง
ที่ กฎหมายก�ำหนด การออกกฎหมายให้
สามารถจั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
ไปจนถึงการพยายามจะหาแนวทางในการ
จัดเก็บภาษีสำ� หรับธุรกิจออนไลน์เข้าร่วมกัน
ยังครับ ยังไม่พอ.. นอกจากเรื่องของ
การออกกฎหมายและร่างต่างๆ สิ่งหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือ แนวทางการตรวจ
สอบของกรมสรรพากรที่เกิดขึ้นในปี 2560
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 นี้ ทั้งระบบการ
ตรวจสอบใหม่ที่มีชื่อเก๋ไก๋อย่าง RBA ที่จะมี
เกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทัง้ ภายนอก
ภายใน เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริง และที่
ส�ำคัญอาจจะมีการใช้ระบบอย่าง AI หรือ
Big DATA มาตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษี
ว่าถูกต้องด้วยหรือเปล่า รวมถึงเปิดระบบ
การแจ้ ง ข้ อ มู ล เบาะแสคนที่ เ สี ย ภาษี ไ ม่
ถูกต้องออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ภาษีได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
ทางฟากของนักบัญชีเอง สิ่งที่ส�ำคัญ
คือ ต่อไปการเป็นนักบัญชีนนั้ ไม่ได้จบอยูแ่ ค่
การเป็นนักบัญชีเฉยๆ แต่ตอ้ งเป็นเหมือนกับ
คนประสานระหว่างกรมสรรพากรกับเจ้าของ
กิจการ เพื่อให้รายงานทางการเงินต่างๆ
ถูกต้อง และถูกต้องในเรื่องของภาษี เพื่อใช้
ในการขออนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 1 มกราคม
2562 เป็นต้นไป ซึ่งตรงนี้ยังเชื่อมโยงกับ
นโยบายบัญชีชุดเดียวที่ผ่านมา บวกด้วย
โครงการก้าวไปด้วยกันกับนักบัญชี และเติม
ด้วยแนวทางการจัดการที่กระตุ้นให้บุคคล
ธรรมดาเปลี่ ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลอี ก ต่ อ หนึ่ ง
หรือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ถือเป็น
หน้าที่ของนักบัญชีอีกต่อหนึ่งครับ
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รูปประกอบข้างต้นเป็นความสัมพันธ์
เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก บั ญ ชี
โดยมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องของงบการเงิน
ปี 2560 เป็ น หลั ก และส่ ว นที่ เ หลื อ ก็
เป็ น เรื่ อ งของการออกกฎหมายเพื่ อ ลด
ความเท่าเทียมต่างๆ อย่างภาษีที่ดินและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง การสร้ า งความเป็ น ธรรม
ทั้งหมดในการลดหรือเพิ่มอัตราภาษี ไป
จนถึงการออกกฎหมายภาษีใหม่ๆ เพื่อให้
จัดเก็บได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ล่าสุดมาถึงตรงนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน
2560 ที่ผ่านมา ทางอธิบดีกรมสรรพากร
คนใหม่ ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ก็ได้ให้นโยบายส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการ
เปลี่ยนผ่านเป็น Digital Transformation
เพือ่ ให้สรรพากรนัน้ ก้าวสูด่ จิ ติ อลเต็มรูปแบบ
และจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมมากยิง่ ขึน้
ตามที่ว่ามานี่แหละครับ
มาถึงตรงนี้เรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่า
มานั้น … หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เราควร
จะท�ำยังไงดี โลกของยุคใหม่เรื่องภาษีจะ
มี ผ ลกระทบยั ง ไงกั บ เราบ้ า ง ผมสรุ ป
ความคิดเห็นออกมาสั้นๆ 2 ประเด็นที่เรา
ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการภาษี
ครับ นั่นคือ เปลี่ยนความเชื่อ และ เปลี่ยน
วิธีการ
ประเด็นแรก คือ การเปลีย่ นความเชือ่
หมายถึง การเปลีย่ นสิง่ ทีเ่ ราเคยเชือ่ มาเกีย่ ว

กั บ เรื่ อ งภาษี อะไรก็ ต ามที่ เ มื่ อ ก่ อ นเขา
มั ก จะพู ด ว่ า “ใครๆก็ ท� ำ กั น ” เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ สิ่งที่เราต้องถามตัวเอง
คือ นโยบายต่างๆ ที่เกิดขึน้ นัน้ เราต้องตอบ
ให้ได้วา่ มันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้าง ข้อดี
ข้อเสียอย่างไร และตอบต่อไปด้วยครับว่า
กฎหมายนั้นบังคับให้เราต้องท�ำหรือเปล่า
ซึง่ ถ้าเรามองว่านโยบายไหนไม่มผี ลดีกบั เรา
แล้วกฎหมายไม่บงั คับ เราก็ไม่จำ� เป็นต้องท�ำ 
แต่ถ้าหากกฎหมายบังคับ ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึน้ ก็ตาม เราต้องท�ำ ดังนัน้ ไม่มปี ระโยชน์
ที่ เ ราจะต้ อ งมาตั้ ง ค� ำ ถาม ก่ น ด่ า หรื อ
โวยวายใดๆ เพราะยังไงกฎหมายก็บอกให้
เราท�ำอยู่ดีนั่นแหละครับ

ทีนี้.. เมื่อความเชื่อเปลี่ยนไป สิ่งที่
เปลี่ยนตามคือ วิธีการ ครับ เราต้องยอมรับ
อีกด้านหนึ่งว่า เรื่องภาษีนั้นไม่ใช่แนวคิด
เหมือนเดิมแล้ว คือ การคุยกับคน (เจ้าหน้าที่
สรรพากร) แต่มันเป็นการตรวจสอบโดย
ระบบ ที่ เ ราต้ อ งเข้ า ใจหลั ก การของมั น
ก่อนว่า วิธีการที่จะไม่มีปัญหากับระบบคือ
การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาให้ถูกต้อง
มากกว่ า การที่ จ ะใช้ วิ ธี ก ารเจรจาต่ อ รอง
เหมือนแต่เก่าแต่ก่อนครับ
และท้ า ยที่ สุ ด เมื่ อ ความเชื่ อ เปลี่ ย น
วิธกี ารก็จะเปลีย่ นตาม และสิง่ ทีต่ ามมาก็จะ
ท�ำให้เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างเป็นสุขครับ
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พรรณี วรวุฒิจงสถิต Shi 32
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

TFRS#9

ผลกระทบจากการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS#9)
ฉบับนีข้ องดการเล่าเรือ่ งหรือ update
เกีย่ วกับภาษีอากรชัว่ คราวนะคะ เนือ่ งจาก
ผูเ้ ขียนได้รบั มอบหมายจากบรรณาธิการให้
เขียนเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
(TFRS#9) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการบัญชี
ส� ำ หรั บ กิ จ การที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะ
(Publicly Accountable Entities – PAEs)
มาตรฐานทางการบัญชีฉบับนีม้ ชี อื่ เรียก
เต็มๆ ว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งตาม
ก�ำหนดการที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีที่วางไว้
จะประกาศใช้ในปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม
2562 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานฉบับนี้เป็น
มาตรฐานประกาศใหม่ส�ำหรับประเทศไทย
แต่ ใ นทางต่ า งประเทศ มาตรฐานฉบั บ นี้
ออกมาเพื่อใช้แทนมาตรฐานการการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่

ต่างประเทศประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2544 และ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดจนกระทั่ง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 ( 2557)
ได้มีการประกาศว่าจะใช้ IFRS 9 ที่ออกใหม่
แทน IAS 39 โดยมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2018 (2561) ซึ่งขณะนี้มาตรฐานฉบับนี้ก็ได้
เริ่มบังคับใช้แล้วในต่างประเทศ และเป็น
ทีม่ าทีว่ า่ ประเทศไทยต้องประกาศใช้หลังจาก
ต่างประเทศประกาศใช้แล้ว 1 ปี จึงต้อง
ประกาศเพื่อบังคับใช้ในปี 2562 (2019)
มาตรฐานฉบับใหม่นจี้ ะลดความยุง่ ยาก
ซั บ ซ้ อ นในฉบั บ เดิ ม ให้ น ้ อ ยลง ที่ ว ่ า เป็ น
มาตรฐานใหม่ ใ นประเทศไทยเพราะทาง
สภาวิชาชีพบัญชียงั ไม่เคยประกาศน�ำมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 39 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
(เดิม) มาใช้ในประเทศไทย มีเพียงธนาคาร
ที่ได้มีการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันความ

เสี่ยงในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงินของ Basel ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้น�ำหลักเกณฑ์เหล่านั้น
มาใช้ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย
เพื่อให้ก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไทยให้อยู่
ในระดับสากล โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะ
เข้ ม งวดในความเสี่ ย งด้ า นการด� ำ รงเงิ น
กองทุ น และด้ า นสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง ซึ่ ง หาก
ท�ำตามหลักเกณฑ์ Basel 3 เต็มรูปแบบ
การค� ำ นวณและบั น ทึ ก รั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งที่
เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆ กับเกณฑ์มาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ นี่เป็นความเข้าใจของผู้เขียน
(ซึง่ ผูเ้ ขียนไม่ทราบว่าขณะนีธ้ นาคารพาณิชย์
ได้มีการใช้กฎเกณฑ์ Basel 3 เต็มรูปแบบ
แล้วหรือยัง)  
ดังนัน้ หากประกาศใช้ TFRS 9 ตามปกติ
แล้วต้องกระทบกับงบการเงินของสถาบัน
การเงิ น มากที่ สุ ด เพราะจะเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
เครื่องมือทางการเงินมากสุด ส�ำหรับกิจการ
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะอื่นๆ โดยเฉพาะที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หากมีเครื่องมือทาง
การเงินมาก งบการเงินก็จะมีผลกระทบมาก
เช่ น กั น ส่ ว นกิ จ การที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะที่ ถู ก บั ง คั บ
ให้ ใ ช้ ม าตรฐานฉบั บ นี้ แม้ จ ะไม่ อ ยู ่ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ก็ จ ะมี ผ ลกระทบจากการ
บังคับใช้ไปด้วย แต่ถ้าหากสถาบันการเงิน
ไทยได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel 3
เต็มรูปแบบ ผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงมาก
เพราะได้ มี ก ารส� ำ รอง เพื่ อ กองทุ น และ
สินทรัพย์ไปบ้างแล้ว แต่กิจการอื่นที่ต้องใช้
มาตรฐานฉบั บ นี้ ต ้ อ งเกิ ด ผลกระทบมาก
แน่นอน เพราะไม่เคยมีกฎกติกาเช่นว่านี้
บังคับใช้มาก่อน
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรฐาน
ฉบับนี้เกิดจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ขอ
อธิ บ ายแบบสั้ น ๆ เพื่ อ ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ ไ ม่ ใ ช่
นักบัญชีได้มคี วามเข้าใจตามไปด้วย มาตรฐาน
ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบัญชี
ใหม่ 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้
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1). ให้ มี ก ารจั ด ประเภทเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินและการวัดมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิ น เช่ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
จะหมายถึง ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน
เป็ น ต้ น และการวั ด มู ล ค่ า ต้ อ งเป็ น มู ล ค่ า
ยุติธรรม
2). การก�ำหนดการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน ซึง่ จะมีการก�ำหนดการด้อยค่าที่
เร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องมีข้อบ่งชี้การด้อยค่า
แต่ของใหม่จะต้องประมาณการและส�ำรอง
การด้ อ ยค่ า ในวั น แรกที่ เ กิ ด รายการ โดย
พิจารณาจาก Expected Credit Loss ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้นั้นๆ ซึ่งการ
ค� ำ นวณดั ง กล่ า วต้ อ งมี รู ป แบบ (Model)
ในการค�ำนวณเป็นรายบุคคลหรือรายการลงทุน
3). การท� ำ บั ญ ชี ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
(Hedge Accounting) ก�ำหนดให้ธุรกิจที่มี
ธุรกรรมเกี่ยวกับการท�ำสัญญาป้องกันความ
เสี่ ย งเช่ น ความเสี่ ย งในอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตรา ความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เป็นต้น ต้องมีการจัดท�ำบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ และ
เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กิ จ การต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ร ะบบข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ค�ำนวณในการประมาณการด้อยค่า หรือการ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมในกรณีที่ไม่มี
ราคาตลาดชั ด เจน ซึ่ ง แน่ น อนว่ า จะต้ อ ง
มีต้นทุนในการจัดท�ำบัญชีที่เพิ่มขึ้น แต่ผลดี
ก็ จ ะเป็ น การยกระดั บ มาตรฐานการบั ญ ชี
สู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งจะ
ท�ำให้นักลงทุนได้เห็นผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ได้มีการจัดการไว้ล่วงหน้า
ในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังมีความเสี่ยง
ตรงที่ข้อสมมุติฐานในการจัดการกับข้อมูล
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละกิจการสามารถ
ก� ำ หนดขึ้ น มาได้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ของแต่ ล ะ
กิจการ ดังนั้นอาจจะท�ำให้การเปรียบเทียบ
งบการเงิ น ในอนาคตในกลุ ่ ม กิ จ การ

อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น อาจท� ำ ได้ ย ากขึ้ น
แม้จะมีมาตรฐานก�ำหนดให้เปิดเผยดุลยพินจิ
ที่ใช้อย่างเปิดเผยแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ดสี ำ� หรับผลกระทบทีจ่ ะท�ำให้
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะทีต่ อ้ ง
ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ พอสรุปได้ดังนี้
1). ต้องมีการส�ำรองการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เช่น การส�ำรองหนี้สงสัย
จะสูญ การตีราคามูลค่ายุติธรรมในเงินให้
กู้ยืมหรือเงินลงทุน เป็นต้น ท�ำให้เกิดผล
ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น
ธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารที่มีความเสี่ยง
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทีต่ อ้ งจัดการ
เรื่องการส�ำรองกองทุนตามกฎธนาคารโลก
ก็ต้องบริหารจัดการที่ล�ำบากขึ้น
2). การพิจารณาให้สนิ เชือ่ ของธนาคาร
ที่ให้แก่ลูกค้าจะเข้มงวดขึ้น เนื่องจากต้อง
ค�ำนึงถึงมูลค่าของการทีจ่ ะได้เงินคืนกลับจาก
ลูกหนี้ว่าเสี่ยงมากน้อยเพียงใด จากเดิมที่
ดูอยู่แล้ว แต่ตามมาตรฐานต้องมีการจัดการ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น
ซึ่งจุดนี้จะท�ำให้เกิดผลกระทบทางอ้อมกับ
ผู ้ กู ้ เ งิ น กั บ ธนาคารทุ ก ราย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
นิ ติ บุ ค คลรายใหญ่ ห รื อ รายเล็ ก และแม้
กระทั่งสินเชื่อบุคคลธรรมดา
3). กิจการที่ต้องใช้มาตรฐานฉบับนี้
แม้ไม่ใช่สถาบันการเงิน ก็จะมีผลกระทบ

เช่นกัน เพราะทุกกิจการมีลกู หนี้ มีเงินลงทุน
มีการให้กู้ยืม เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผล
กระทบจะมีส่วนท�ำให้อัตราส่วนทุนลดลง
เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยด้อยค่าทีต่ อ้ งบันทึกดังกล่าว
เมื่อสัดส่วนกองทุนลดลง ส่วนของหนี้สิน
จะเพิม่ ขึน้ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการกู้ยืมเงินด้วย
4). งบการเงิ น จะได้ รั บ ผลกระทบ
มากขึ้น ต้องใช้ความรู้ทางการเงินที่ซับซ้อน
มากขึ้ น ในการจั ด ท� ำ บั ญ ชี และมี ก ารเปิ ด
หมายเหตุที่มากขึ้นเช่นกัน (มีดี มีเสีย)
5). ต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูล
เพื่อน�ำมาท�ำสถิติ ในการประมาณการต่าง ๆ
ตามที่มาตรฐานบัญชีก�ำหนด ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการท�ำระบบมีจ�ำนวนเงินสูง เป็นภาระ
ผู้ประกอบการ
6). ธนาคารสถาบั น การเงิ น ภาครั ฐ
ประกาศจะยังไม่ใช้มาตรฐานฉบับนี้ ดังนั้น
ลูกหนี้ที่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ที่ธนาคารเอกชน
ก�ำหนด จะพากันไปกู้ภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะ
ท�ำให้สถาบันการเงินภาครัฐ อาจมีความเสีย่ ง
เพิ่มขึ้น หากระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงไม่เข้มแข็งเพียงพอ  
นอกจากนีห้ ากธนาคารภาครัฐไม่อาจแบกรับ
ภาระความเสี่ยงกลุ่มลูกหนี้เหล่านี้ ไม่ว่าจะ
เป็นรายใหญ่ รายเล็ก ลูกหนี้เหล่านั้นอาจ
ต้องไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ซึ่งขณะนี้
ภาครัฐก็กำ� ลังจัดการกับระบบเงินกูน้ อกระบบ
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• บทความนี้เขียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผลักดันให้คืนเข้าสู่ระบบ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้
ก็จะเป็นภาระปัญหาภาครัฐ ที่ต้องบริหาร
จัดการต่อไปอย่างไร
นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างบางประการส�ำหรับ
กิ จ การที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสีย
สาธารณะ (Non - Publicly Accountable
Entities - NPAEs) แม้ จ ะไม่ ถู ก บั ง คั บ ใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ แต่ก็ยังได้รับผล
กระทบทางอ้อม เนือ่ งจากกิจการเหล่านีล้ ว้ น
แล้วแต่เป็นผูข้ อสินเชือ่ หรือ การกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงินทั้งสิ้น และกิจการเหล่านี้มี
เป็นจ�ำนวนมากในประเทศของเรา กิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) กิจการ
เหล่านี้คือกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม
ที่ เ ราเรี ย กกั น ว่ า กิ จ การ SME กิ จ การ
Start up หรื อ แม้ แ ต่ เ ป็ น กิ จ การบุ ค คล
ธรรมดา แม้กิจการเหล่านี้ไม่ต้องท�ำบัญชี
ตามมาตรฐานฉบับนี้ก็จริง แต่ผลกระทบ
ที่ เ กิ ด เป็ น ผลกระทบทางอ้ อ ม ที่ กิ จ การ
เหล่านี้ต้องไปกู้เงินธนาคาร เมื่อธนาคารต้อง
เข้มงวดในการจัดกลุ่มลูกหนี้  กิจการเหล่านี้
ก็ จ ะมี ป ั ญ หาในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
ทีย่ ากขึน้ อาจท�ำให้กลับเข้าสูเ่ งินกูน้ อกระบบ
อีกครั้งหนึ่งก็ได้  ผลกระทบ ได้แก่

1). การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น
ธนาคาร สถาบันการเงินยากขึ้น
2). แม้ไม่ต้องท�ำบัญชีตามมาตรฐาน
ฉบับนี้ แต่ก็ยังต้องมีการจัดการข้อมูลนอก
งบการเงิน ในเรื่องการประมาณการด้อยค่า
ลู ก หนี้ ก ารค้ า ในงบการเงิ น ของตนเอง
การหาราคามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น
หรื อ การด้ อ ยค่ า เงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ษั ท อื่ น หรื อ
ใครที่ กู ้ ยื ม ไป หรื อ แม้ แ ต่ เ ป็ น ลู ก หนี้ เ งิ น
ให้ กู ้ ข องกิ จ การเอง เพราะต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล
เหล่านี้กับธนาคาร
3). SME ต้องมีต้นทุนในการจัดการ
ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งเป็นภาระกับผู้ประกอบการ
ทุกระดับ
4). SME ที่เป็น Value Chain ของ
บริษัทใหญ่ ที่เดิม เคยผิดนัดช�ำระหนี้ และ
ธนาคารผ่อนปรน ด้วยการปรับโครงสร้างใหม่
เพื่ อ ให้ ส ามารถยื ด อายุ ห นี้ อ อกไป หรื อ
สามารถกู้ใหม่ได้ ต่อไปจะไม่สามารถท�ำได้
เนื่องจากกฎเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนีท้ จี่ ะท�ำให้ธนาคารไม่สามารถช่วยเหลือ
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แบบเดิมอีกต่อไป
ท�ำให้สถานะความน่าเชือ่ ถือเพือ่ การกูย้ มื เงิน
ลดลง กู้ยากขึ้น
5). วงเงิ น ต่ า งๆ จะลดลง เพราะ
มาตรฐานใหม่ให้ธนาคารต้องน�ำหนี้ทั้งหมด
ของลู ก หนี้ รวมถึ ง วงเงิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ม า
นับรวมเป็นหนีด้ ว้ ย การลดวงเงิน แม้ยงั ไม่ใช้
ก็จะท�ำให้ SME ท�ำงานล�ำบากขึ้น ถึงแม้จะมี
ความสามารถในการกูย้ มื แต่เดิม มีวงเงินเปิด
ให้ใช้ได้ทันที ไม่มีปัญหา แต่ต่อไป จะต้อง
มี ก ารลดวงเงิ น ให้ น ้ อ ยสุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้
และหากต้องการใช้ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ขอวงเงินใหม่ ซึ่งอาจจะท�ำให้การท�ำธุรกิจ
หยุดชะงัก ขาดตอนได้
6). ผู ้ ป ระกอบการขาดความรู ้ ค วาม
เข้าใจ ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ อาจท�ำให้ขัด
กั บ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน ท� ำ ให้
ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น งานได้ ต ามเป้ า หมาย
ที่ต้องการได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน
ภาพรวมของเศรษฐกิจ

7). นักบัญชี ผู้สอบบัญชีส่วนหนึ่งก็ยัง
ไม่เข้าใจถึงผลกระทบดังกล่าวทีจ่ ะมีตอ่ ธุรกิจ
ที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้ เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้มาตรฐาน
ฉบับนี้
8). กิจการอาจต้องเปลีย่ นแปลงการใช้
มาตรฐาน จาก NPAEs เป็น PAEs หากมี
ธุ ร กรรม หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งจั ด การมากขึ้ น
แทนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่นอกงบการเงิน
ก็จำ� เป็นต้องเข้าสูร่ ะบบบัญชี PAEs อย่างเต็ม
รูปแบบ ดังนั้นผู้ประกอบการก็ต้องรู้และ
เตรี ย มความพร้ อ มต่ อ กิ จ การของตนเอง
เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ
แน่นอนว่า ผลดีของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ จะท�ำให้งบการเงินแสดงเครื่องมือ
ทางการเงินปกติ (เช่น ลูกหนี้ เงินลงทุน เงิน
ให้ กู ้ ยื ม เจ้ า หนี้ เป็ น ต้ น ) และเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินอื่น (เช่น สัญญาป้องกันความ
เสีย่ งต่างๆ) ได้มกี ารบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ทีส่ ะท้อนถึงมูลค่าทางการเงินทีแ่ ท้จริง ท�ำให้
สามารถรับรู้ คาดการณ์ ความเสียหายไว้
ล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริง ท�ำให้
ผู้ใช้งบได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
มากขึ้น แต่ถ้ามองในแง่ผลเสียหาย อาจมี
มากกว่ า ที่ ค าดคิ ด ก็ เ ป็ น ได้ หากไม่ มี ก าร
วางมาตรการรองรับไว้อย่างรอบคอบ
ทัง้ นีเ้ พราะผลกระทบทีเ่ กิด ไม่ใช่เพียง
แค่การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ไม่ใช่
มีเพียงแค่กบั สถาบันการเงินและกิจการทีม่ ี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เ ท่ า นั้ น
แต่กระทบถึงระบบธุรกิจทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับ
สถาบันการเงินและกิจการ PAEs ทั้งระบบ
เป็ น วงกว้ า ง ดั ง นั้ น ก่ อ นจะประกาศใช้
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งมั่ น ใจว่ า ผู ้ มี ผ ล
กระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมทุกฝ่ายมีความ
พร้อมแล้ว ต้องให้ความรู้ความเข้าใจใน
สิ่งที่จะกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจ
ต้องให้มีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม
ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้าง
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ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลฯ บจก.เอเจนซี่ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA)

ทิศทางตลาดทีอ
่ ยูอ
่ าศัย กทม. 2562
รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดี แต่แทบไม่มีคนรู้สึก  
แล้วสถานการณ์จริงๆ เป็นอย่างไร ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย
ไทยจะเป็นอย่างไร อนาคตจะดีหรือไม่อย่างไร กลาง
ปี 2561 และต้นปี 2562 ทิศทางของตลาดจะไป
ทางไหน ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยจะตกต�ำ่ ลงหรือไม่ มาตรวจ
สอบจากผลการส�ำรวจตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์ขอ้ มูล
วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส(AREA) (www.area.
co.th) ได้ส�ำรวจตลาดที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2537
และยังส�ำรวจต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้เขียนในฐานะ
ประธานศูนย์ขอ้ มูลฯ ได้ตดิ ตามภาวะตลาดโดยใกล้ชดิ
และน�ำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในอนาคต การอ�ำนวยสินเชือ่ ของ

สถาบันการเงิน และการวางแผนพัฒนาเมืองของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางเศรษฐกิจ
ที่ เ มื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ทางราชการออกมาเปิ ด เผยว่ า
ตั ว เลขความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ (GDP)
ขยายตัวเป็น 4.8% (https://bit.ly/2IXvXEj) นั้น
เป็นแค่ภาพลวงตา เพราะมาจากการลงทุนของรัฐด้าน
สาธารณูปโภคเป็นหลัก ถ้ารัฐหยุด ทุกอย่างก็แทบนิ่ง  
และเพียงพึ่งการส่งออก อีกด้านหนึ่งที่ รัฐไม่ได้พูด
ก็ คื อ GDP ไทยต�่ ำ ที่ สุ ด ในอาเซี ย น (ดี ก ว่ า เฉพาะ
สิงคโปร์และบรูไนทีเ่ ป็นประเทศทีม่ รี ายได้ประชาชาติ
ต่อหัวรวยกว่าไทยถึง 5-7 เท่า) มาเลเซียที่เจริญกว่า
ไทยหรื อ ฟิ ลิ ปปิ น ส์ และอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ใ กล้ เ คี ย งไทย
ล้วนเติบโตไปไกลแล้ว  
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียน จีนและอินเดีย 2554-2563
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

2554
3.7
7.1
9.5
6.6
6.2
7.8
5.3
5.6
3.7
6.2
0.8
6.2

2555
0.9
7.3
7.9
5.5
6.0
7.9
5.5
7.3
6.7
3.9
7.2
5.2

2556
-2.1
7.4
7.8
6.5
5.6
7.8
4.7
8.4
7.1
5.0
2.7
5.4

2557
-2.5
7.1
7.3
7.2
5.0
7.5
6.0
8.0
6.2
3.6
0.9
6.0

2558
-0.4
7.0
6.9
7.9
4.9
7.3
5.0
7.0
6.1
1.9
3.0
6.7

2559
-2.5
7.0
6.7
7.1
5.0
7.0
4.2
5.9
6.9
2.0
3.3
6.2

2560
1.0
6.8
6.9
7.4
5.1
6.7
5.9
6.4
6.7
2.4
3.9
6.8

2561
2.5
6.9
6.5
7.6
5.2
6.6
5.4
6.7
6.7
2.5
4.1
6.8

2562
2.2
6.7
6.3
7.5
5.3
6.9
5.1
6.9
6.7
2.7
3.8
6.6

2563
2.3
6.6
6.2
7.5
5.4
6.9
4.8
7.1
6.6
2.6
3.8
6.5

ที่มา: 2554-2557: ADB: https://bit.ly/2HTaPy0 • 2558-2563: World Bank: https://bit.ly/2HOIrwK
บรูไน: Trading Economy: https://bit.ly/2sWDjC8 • อินเดีย: (World Bank) https://bit.ly/2HQiFIx
• สิงคโปร์ 2562-2563: https://bit.ly/2sYBCUL

หน่วยเหลือขายเข้าสู่ปี 2561
เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อีกแล้วว่าจ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่ยังเหลือขายมีอยู่แค่ 142,000 หน่วย
นัยว่าเศรษฐกิจคงดี จึงเหลือขายน้อย แท้จริงแล้วคลาดเคลื่อนไป 34% เลยทีเดียว
การเปรียบเทียบตัวเลขจริงกับตัวเลขเท็จเรื่องภาวะตลาดที่อยู่อาศัย

หน่วยเหลือขาย

แหล่งข่าว

ห้วงเวลา

จ�ำนวน
ณ ไตรมาสที่ 4/2560
ณ ไตรมาสที่ 1/2561

ล้านบาท

ตัวเลข

%

ตัวเลข

%

จากข่าว นสพ

142,000

0%

549,000

0%

จากศูนย์ข้อมูล AREA

195,227

37%

779,478

42%

จากศูนย์ข้อมูล AREA

189,574

34%

777,657

42%

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)

ตามทีม่ ขี า่ วคราวเผยแพร่ผา่ นสือ่ ว่า ขณะนีม้ หี น่วย
ขายรอขายอยู่ทั้งหมด 142,000 หน่วย รวมมูลค่า
549,000 ล้านบาท AREA เปิดเผยว่าข้อมูลดังกล่าว
ไม่เป็นความจริง ซึง่ ความเข้าใจผิดนี้ จะท�ำให้นกั ลงทุน
ตัดสินใจลงทุนผิดได้
ณ สิ้นปี 2560 AREA พบว่ามีหน่วยเหลือขาย

เหลืออยู่ถึง 195,227 หน่วย ซึ่งมากกว่าตัวเลขตาม
แหล่งข้าวดังกล่าว ถึง 37%  AREA ได้ส�ำรวจข้อมูล
ล�ำ้ หน้าไปถึงไตรมาสที่ 1/2561 แล้ว ปรากฏว่าจ�ำนวน
หน่วยที่เหลือขายลดลงเหลือ 189,574 หน่วย แต่ก็
ยั ง มากกว่ า ตั ว เลขที่ มี ห น่ ว ยงานแห่ ง หนึ่ ง รายงาน
ไว้ถึง 34%
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ในแง่ของมูลค่าของหน่วยที่ยังเหลือขายอยู่นั้น หน่วยงานดังกล่าวรายงานว่ามีมูลค่า 549,000 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2560 แต่ในความเป็นจริงเหลืออยู่ถึง 779,478 ล้านบาท ในห้วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ ไตรมาส
ที่ 1/2561 ปรากฏว่ามูลค่าของหน่วยขายที่เหลือ ลดลงเล็กน้อยคือ เหลือ 777,657 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า
ตัวเลขคลาดเคลือ่ นอยูถ่ งึ 42% หรือเกือบครึง่ หนึง่ เลยทีเดียว
การที่หน่วยงานดังกล่าววิเคราะห์ผิดพลาดก็เป็นเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงเข้าใจว่าการเปิดตัวโครงการ
ในปีที่แล้วมีจ�ำนวนน้อยกว่า อย่างไรก็ตามมูลค่าการพัฒนาในไตรมาสแรกของปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วจริง
ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการต่าง ๆ เน้นเปิดที่อยู่อาศัยในระดับราคาสูง ส่วนที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชนระดับ
ปานกลางและล่างเปิดน้อยกว่าเดิมมาก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ก�ำลังซื้อจึงตกต�่ำ  การหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดอาจ
น�ำไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาด
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล

ไตรมาส 1/2561

รายการ

2560
112
28,924
95,390
3.298

จ�ำนวนโครงการ
จ�ำนวนหน่วย
มูลค่า
ราคาเฉลี่ย

เปลี่ยนแปลง
-14%
-13%
8%
25%

2561
96
25,026
103,443
4.133
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การเปิดตัวใหม่ปี 2561
ผลการส� ำ รวจตลาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลว่ า ในรอบ 5 เดื อ นแรกของ
ปี 2561 มีการเปิดตัวโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยต่างๆ รวม 131 โครงการ รวมทัง้ หมด 32,312 หน่วย รวมมูลค่า 125,443
ล้านบาท หรือมีราคาเฉลีย่ ทีป่ ระมาณ 3.882 ล้านบาทต่อหน่วย ในแต่ละโครงการจะมีขนาดประมาณ 247 หน่วย
ทัง้ นีก้ ารเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมากขึน้ หลังจากผ่านช่วงเดือนเมษายนทีม่ วี นั หยุดมาก อันทีจ่ ริงจ�ำนวน
การเปิดตัวอาจจะมากกว่านี้ แต่ยงั มีบางโครงการเลือ่ นการเปิดตัวออกไป  สัญญาณการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม
จึงนับว่าดีกว่าเดือนเมษายนอย่างชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-1

จ�ำนวน

จ�ำนวน

มูลค่า

เฉลี่ย/หน่วย

จ�ำนวนหน่วย

โครงการ

หน่วย

(ล้าน บ)

(ล้าน บ)

เฉลี่ย/โครงการ

5 เดือนแรกของปี 2561

131

32,312

125,443

3.882

247

คาดการณ์ปี 2561

386

95,256

369,806

3.882

247

พ.ศ.2560

410

114,477

441,661

3.858

279

การเปลี่ยนแปลง

-6%

-17%

-16%

1%

-12%

ปี
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แสดงว่าก�ำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัว ความ
สามารถในการซือ้ อาจจะลดลงตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
หากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี ก็อาจ
ท�ำให้กำ� ลังซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยกลับคืนมาได้เช่นกัน สถานการณ์
การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยจึงเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
ผลการส�ำรวจล่าสุดของ AREA รายงานว่า ราคา
ที่ดินพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 5.3% โดยเฉลี่ย
ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างจากปีที่
ในการคาดการณ์ตวั เลขทัง้ ปีของปี 2561 AREA ได้ ต�ำ่ สุดในปี 2558 ที่สูงขึ้นเพียง 3.2% เท่านั้น ส่วนในปี
ประมาณการว่าในการส�ำรวจรายเดือนนั้น ยังอาจ 2559 และ 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4% เพิ่งมาเพิ่มขึ้น
มีจ�ำนวนน้อยกว่าความเป็นจริงประมาณ 10% เพราะ อย่างเด่นชัดในปี 2561 นี้ อย่างไรก็ตาม ราคาที่ดิน
ในการไปส�ำรวจสถานการณ์การขายในแต่ละโครงการ ก็เคยพุง่ สูงขึน้ กว่านีใ้ นช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการ
ในแต่ละไตรมาส ยังอาจพบโครงการที่ส�ำรวจไม่พบ เมืองในปี 2557
อย่างไรก็ตามราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็น
ในการส�ำรวจรายเดือนราว 10% นอกจากนั้น AREA
ยังประมาณการว่าในอีก 7 เดือนที่เหลือของปี 2561 เพราะเศรษฐกิจดีแต่อย่างใด  แต่เนือ่ งจากการเกิดเพิม่
อาจจะมีการเปิดตัวดีกว่าใน 5 เดือนแรก อีกเดือนละ   ขึ้นของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
20% เพราะในช่วงปลายปี มักจะมีการเปิดตัวโครงการ ซึง่ ตามสถานีรถไฟฟ้าเหล่านี้ ราคาทีด่ นิ พุง่ สูงขึน้ ประมาณ
7-10% ท�ำให้ราคาที่ดินโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3%
มากเป็นพิเศษ
ในปี 2561 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผลการคาดการณ์จึงพบว่า
1. ในปี 2561 จะมีโครงการทั้งหมด 386 โครงการ ยังคงอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว ทั้งที่การส่งออกดี แสดงว่า
ที่จะเปิดตัวใหม่ในปี 2561 ทั้งปี รวมจ�ำนวน 95,256 เงินไปไม่ถึงผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร นอกจากนัน้ ยังพบว่า
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เห็นว่าเศรษฐกิจ
หน่วย มีมูลค่ารวมกันประมาณ 369,806 ล้านบาท
2. ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ไม่ดี (https://bit.ly/2Jlv6NB)
ในปี 2561 นี้ ผู้เขียน คาดว่าราคาที่ดินที่แพงที่สุด
410 โครงการ รวมจ�ำนวน 114,477 หน่วย รวมมูลค่า
441,661 ล้านบาท และแต่ละหน่วยมีมูลค่า 3.858 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะสูงถึง 2.2
ล้านบาทต่อตารางวาหรือมีค่าเท่ากับธนบัตรใบละ
ล้านบาทโดยเฉลี่ย
3. เมือ่ เปรียบเทียบกับแล้วจึงพบว่า จ�ำนวนโครงการ 1,000 บาทวางซ้อนกันถึง 6.4125 ชั้นเลยทีเดียว
เปิดตัวใหม่จะลดลง -6% จ�ำนวนหน่วยที่เปิดขาย หรือโดยนัยนี้มีค่าสูงมาก มูลค่าที่ดิน 2.2 ล้านบาทต่อ
จะลดลง -17% และมูลค่าที่เปิดขาย จะลดลง -16% ตารางวา แลกได้ทองค�ำ ณ ราคาบาทละ 19,000 บาท
ส่วนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยใกล้เคียงกัน คือปีนี้จะมีราคา ถึง 115.7894737 บาท หรือ 1.7628 กิโลกรัม
สาเหตุทสี่ ยามสแควร์มรี าคาแพง ซึง่ รวมถึงรถไฟฟ้า
สูงกว่าเพียง 1% เท่านั้น อย่างไรก็ตามจ�ำนวนหน่วย
ต่อโครงการจะลดลงไป 12% ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ สถานี ชิดลม เพลินจิต นานาและอโศกนั้น เพราะเป็น
ไม่ใหญ่เกินไปนัก ไม่เสี่ยงเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ แนวรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเขตที่ผ่านย่านความเจริญเป็น
อย่างมาก ยิ่งกว่านั้นบริเวณสยามสแควร์ยังถือได้ว่ามี
เกินไปนั่นเอง
โดยนัยนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขต รถไฟฟ้า 2 สายตัดผ่าน แต่ทั้งสองสายนี้เป็นของ BTS  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะลดลงในปี 2561 รถไฟฟ้าท�ำให้ราคาที่ดินบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก โดย
จากปี 2560 อยูป่ ระมาณ 16% โดยพิจารณาจากมูลค่า ในปี 2537 จากการส�ำรวจครั้งแรก ดร.โสภณ พบว่า
การเปิดตัวเป็นส�ำคัญ  การทีม่ กี ารเปิดตัวน้อย ส่วนหนึง่ ราคาที่ ดิ น ที่ ส ยามสแควร์ ตกเป็ น เงิ น ตารางวาละ
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400,000 บาท ในขณะทีส่ ลี มสูงกว่าคือ 450,000 บาท
และเยาวราชแพงที่สุดคือ 700,000 บาทต่อตารางวา  
แต่การมีรถไฟฟ้า ท�ำให้ราคาทีด่ นิ ทีส่ ยามสแควร์สงู กว่า
อย่างเด่นชัด
ส�ำหรับราคาทีด่ นิ ทีถ่ กู ทีส่ ดุ ในขนาด 4 ไร่ ก็คอื แถว
เลียบคลอง 13 ล�ำลูกกา โดยตกเป็นเงินตารางวาละ
2,700 บาท หรือไร่ละเพียง 1,080,000 บาทเท่านั้น
หรือเพิ่มขึ้นเพียง 3.8% ต่อปี ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
กรุงเทพมหานครที่ 5.3% จะสังเกตได้วา่ ราคาทีด่ นิ ย่าน
ชานเมืองไกลๆ ราคาแทบไม่ขึ้น แต่ราคาที่ดินใจกลาง
เมือง ราคากลับเพิ่มขึ้น  ปรากฏการณ์นี้แตกต่างจาก
ในต่างจังหวัดอย่างสิน้ เชิง  เพราะในต่างจังหวัด ใจกลาง
เมืองทีผ่ งั เมืองควบคุมหนัก ไม่สามารถพัฒนาใดๆ ได้ จึง
ไปพัฒนานอกเขตผังเมืองในย่านชานเมืองแทน
สาเหตุทรี่ าคาทีด่ นิ ชานเมืองไกลๆ ไม่เพิม่ ขึน้ เลย ก็
เพราะที่ดินชานเมือง ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ เช่น ไม่มี
ทางด่วน ไม่มีรถไฟฟ้า ไม่มีโครงการที่ดึงดูดการลงทุน
ต่างๆ  อันทีจ่ ริงราคาทีด่ นิ แถวล�ำลูกกานีเ้ คยสูงถึงไร่ละ
1.2 ล้านบาท แต่กลับตกต�ำ่ ลงมากหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภายหลัง โดยในรอบ
สิบปีที่ผ่านมา แทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นการลงทุน
ในที่ดินเปล่าจึงไม่น่าจะมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะในย่าน
ชานเมืองที่ไม่มีโอกาสการพัฒนา ยกเว้นในอนาคต
หากมีการสร้างวงแหวนรอบนอกรอบที่ 3 ก็จะท�ำให้
ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น
ส� ำ หรั บ ที่ ดิ น ตามแนวรถไฟฟ้ า พุ ่ ง ขึ้ น สู ง โดย
รถไฟฟ้า BTS เป็นดังนี้:
1. รถไฟฟ้าบีที เอส ตร.ว.ละ 800,000-2,200,000
บาท สูงสุด สถานีสยามสแควร์ เพลินจิต ชิดลม ตร.ว.ละ
2,200,000 บาท เพิ่ม 10.0%
2. ปี 2560 เพิ่มช่วง 8.8-20.0% เฉลี่ย 12.2%
(เทียบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 5.3%)
3. ทําเลย่านสีลม สาทร ตร.ว.ละ 1,650,0001,850,000 บาท (เพิ่ม 8.8-10.0%)
4. ทําเลย่านสุขมุ วิท (นานา) 2,200,000 บาท (เพิม่
12.8%) เฉลีย 5ปี 15.4%
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562
อาศัยการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปี
2562 ผู้เขียนจึงเชื่อว่าเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัย
จะเจริญเติบโตมากขึน้ ในปี 2562 นอกจากนีก้ ารท�ำให้

ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
การลงทุนจากต่างประเทศน่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี
เมื่อเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นมากขึ้น ก�ำลังซื้อก็จะ
กลับมาในทีส่ ดุ นอกจากปัจจัยด้านการเมืองแล้วโดยที่
เศรษฐกิจไทยอาจจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งจากการ
ปรับตัวขึ้นแบบยกแผงในอาเซียน การนี้จะส่งผลต่อ
ก�ำลังซื้อของประชาชนระดับปานกลางค่อนข้างต�่ำ 
ระดับปานกลาง และระดับปานกลางค่อนข้างสูง ให้มี
ก�ำลังความสามารถในการซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผลิต
ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นตามล�ำดับ

บทสรุป
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ในปี 2561 ภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปและก�ำลัง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์จะถดถอยลง ท�ำให้
อุ ป ทานในท้ อ งตลาดลดน้ อ ยลงกว่ า ปี
2560 ดังนั้นแม้ในปี 2561 สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัยจะลดลงกว่าปี 2560
ก็ตามแต่เชือ่ ว่าในปี 2562 สถานการณ์จะ
ปรับตัวดีขึ้นตามล�ำดับ
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อ.พรภพ ปองทอง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ย

ตั ว อย่ า ง การใช้ ห ล่ อ แกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ “ยอดฮวงจุ ้ ย ”
วิเคราะห์ต�ำแหน่งองศามังกรที่ดีทั้ง 4 ทิศ

เลือกคอนโด
ตามหลักฮวงจุ้ย
คอนโดมิเนียมที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ผู้จะซื้อรู้หลักในการ
เลือกห้องที่ส่งเสริมตนเอง ทุกคนอยู่แล้วจะเจริญรุ่งเรือง
เครื่ อ งมื อ ที่ ซิ น แสใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ฮ วงจุ ้ ย แนะน� ำ การ
ออกแบบก่อสร้าง ได้แก่ หล่อแกจานหมุนกับตลับเมตรฮวงจุ้ย
ปัจจุบันมีหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ “ยอดฮวงจุ้ย” ปฏิบัติงานบน
สมาร์ทโฟน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดท�ำตามหลัก
สถาปัตยกรรมเชิงสถิติของจีน สามารถใช้วิเคราะห์ในการเลือก
คอนโดหรืออาคารต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ยได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1. แนวอาคาร เลือกดูว่าคอนโดที่สร้างโดยวางแนวอาคาร
ไว้ ไ ด้ อ งศามั ง กรที่ ดี ทั้ ง 4 ทิ ศ หรื อ ไม่ คื อ แนวประมาณ
0, 15, 30, 45, 60, 90 องศา ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่ส่งผลให้
อาคารมีพลังชีวิตที่ดี
2. ทางเข้ า ออกที่ ดิ น อยู ่ ใ นภู มิ ที่ ดี ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเจริ ญ
รุ่งเรือง หรือภูมิที่ส่งผลเสียหาย
3. สี อ าคารส่ ง เสริ ม ให้ อ ยู ่ แ ล้ ว เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งหรื อ เหนื่ อ ย
มี ห ลั ก ในการพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ดั ง นี้ อาคารที่ ท าสี โ ทน
ด� ำ  น�้ ำ เงิ น เทา ฟ้ า ทั้ ง หลั ง หรื อ ทาสี ใ นบริ เ วณทิ ศ
ตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร จะท�ำให้ผู้อยู่
อาศัยขาดผู้อุปถัมภ์ และบุตรบริวารไม่ได้ดังใจ อาคารที่
ทาสีโทน แดง ส้ม ชมพู โอโรส ทั้งหลัง หรือทาสีบริเวณ
ทิศตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ จะท�ำผู้อยู่อาศัยสุขภาพ
ไม่ดี มีรายจ่ายมาก เก็บเงินไม่อยู่
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4. ต�ำแหน่งของห้องน�้ำ ห้องน�้ำไม่ควรอยู่ในต�ำแหน่งทิศตะวันตก
หรือตะวันตกเฉียงเหนือของห้องที่เลือก ถ้าห้องน�้ำอยู่ในบริเวณ
นั้นสามารถใช้วิธีแก้ไขไม่ให้ส่งผลในทางเสียหายได้
5. ขนาดวงกบของประตูห้อง เช่นประตูไม้ขนาดบาน 80 ซม.
วงกบมีขนาด 78 ซม. ส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยมีโรคภัย ควรสั่งท�ำ
ประตูบานขนาด 83 ซม. วงกบมีขนาด 81 ซม.
อาคารทีก่ อ่ สร้างไม่ได้ตามหลักฮวงจุย้ ซินแสจะวิเคราะห์ฮวงจุย้
ให้ทราบว่าห้องหรืออาคารดีหรือไม่ดีอย่างไร จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง

คอนโดที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ย ผู้ที่จะซื้อพิจารณาเลือกห้อง
ที่ส่งเสริมดวง โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคลกลุ่ม
ตะวันออก ทิศที่ดี ได้แก่ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้
และบุคคลกลุ่มตะวันตก ทิศที่ดี ได้แก่ ทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียง
เหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกห้องที่ประตู
ทางเข้ า อยู ่ ใ นต�ำแหน่ ง ทิ ศ รุ ่ ง เรื อ งหรื อ ทิ ศ ที่ ส ่งเสริมตน เมื่อเข้า
อยูอ่ าศัยแล้วสามารถนัง่ หันหน้า นอนหันศีรษะไปทิศรุง่ เรืองหรือทิศ
ที่ส่งเสริมได้ จัดตกแต่งห้องพัก เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ม่าน พรม
สิ่งของตกแต่งต่างๆ ด้วยสีที่ส่งเสริมในแต่ละทิศ จะท�ำให้อยู่อาศัย
แล้วเจริญรุ่งเรือง

ในกรณีคอนโดมีชั้นว่าง มีหลักในการเลือกชั้น ดังนี้

เกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วยเลข

เป็นคนธาตุ

เลือกชั้น

หรือชั้นรองลงมา

ลงท้ายด้วย 1, 2 เช่น พ.ศ. 2491 - 2492

ธาตุดิน

5 หรือ 0

ธาตุไฟ 2 หรือ 7

ลงท้ายด้วย 3, 4 เช่น พ.ศ. 2503 - 2504

ธาตุทอง

4 หรือ 9

ธาตุดิน 5 หรือ 0

ลงท้ายด้วย 5, 6 เช่น พ.ศ. 2515 - 2516

ธาตุน�้ำ

1 หรือ 6

ธาตุทอง 4 หรือ 9

ลงท้ายด้วย 7, 8 เช่น พ.ศ. 2527 - 2528

ธาตุไม้

3 หรือ 8

ธาตุน�้ำ 1 หรือ 6

ลงท้ายด้วย 9, 0 เช่น พ.ศ. 2539 - 2540

ธาตุไฟ

2 หรือ 7

ธาตุไม้ 3 หรือ 8

แอพพลิเคชัน่ ”ยอดฮวงจุย้ ” สามารถดาวน์โหลดไว้ในสมาร์ทโฟน และศึกษาวิธกี ารใช้วเิ คราะห์ฮวงจุย้ ให้ถกู ต้องได้ กรณียงั ไม่ชำ� นาญ
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ถ้าคอนโดหรืออาคารต่างๆ สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ผู้จะซื้อเลือกห้องในอาคารที่ส่งเสริมตนเอง
อยู่แล้วย่อมเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีบารมี สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแน่นอน
แอพพลิเคชั่น ”ยอดฮวงจุ้ย” เป็นเคล็ดลับพลิกชีวิตและธุรกิจ
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แนวโน้ม

ธนรัชต์ พสวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง

ราคาทองคำ�

ในช่วงที่เหลือของปีนี้

ราคาทองค� ำ ในช่ ว ง 5 เดื อ นแรก
ของปีนี้ปรับขึ้นโดดเด่นในเดือนมกราคม
เป็ น ผลจากแรงซื้ อ ทองค� ำ จากเอเชี ย
ก่อนตรุษจีน ท�ำให้ราคาทองค�ำ  Spot
ปรับขึ้นไปท�ำจุดสูงสุดที่ 1,366 ดอลลาร์/
ออนซ์ และในเดือนเมษายนราคาทองค�ำ
ได้ปรับขึน้ ไปท�ำจุดสูงสุดที่ 1,366 ดอลลาร์/
ออนซ์อีกครั้ง โดยมีประเด็นเรื่องสงคราม
การค้ า ระหว่างสหรัฐและจีนเข้ามาเป็น
ปัจจัยหนุน
แต่ ห ลั ง จากนั้ น เริ่ ม มี แ รงเทขาย
ออกมาอย่างต่อเนื่องจากที่นักลงทุนเริ่ม
คลายความกั ง วลเรื่ อ งสงครามการค้ า
ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น และที่ ส� ำ คั ญ เฟด
อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ในปี
2561 คาดราคาทองค�ำยังเป็นขาขึน้ ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 คาดการณ์ราคาทองค�ำ Spot ใน
ช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี นี้ อ ยู ่ ใ นกรอบ 1,2501,366 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาทองแท่ง
ในประเทศอยูใ่ นกรอบ 19,200-20,500 บาท

ราคาทองคำ� Spot

ที่มา : ASPEN
ประเด็นทีค
่ าดจะกระทบต่อราคาทองคำ�

ประเด็นทีต่ อ้ งติดตามในช่วงทีเ่ หลือของ
ปีนี้ที่คาดจะกระทบต่อราคาทองค�ำ  ได้แก่
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน ประเด็นความ
เสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk)
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

เฟดอาจปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ 4 ครัง้
ในปีนี้

จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้น ตลาด
แรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ
ทีเ่ ร่งตัวสูงขึน้ เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการคาด
การณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยดัชนีราคา
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PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น
1.9% เมื่อเทียบรายปี ใกล้ถึงอัตราเงินเฟ้อ
เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ซึ่งนักลงทุน
บางส่วนมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในปีนี้ มากกว่า
ทีเ่ ฟดประมาณการไว้วา่ จะขึน้ อัตราดอกเบีย้
3 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ทีส่ งู ขึน้ ในปีนี้ เป็นประเด็นทีต่ ลาดจับตามอง
โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายนทีอ่ ตั รา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
ปรับขึ้นทะลุ 3% มาถึงเดือนพฤษภาคมก็
ปรับขึ้นทะลุ 3% อีกครั้ง และแตะจุดสูงสุด
ในรอบ 7 ปี เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้ราคา
ทองค�ำ Spot โดนแรงเทขายออกมาจนหลุด
ต�ำ่ กว่า 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ ดังนั้นอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะมีผลต่อ
ทิศทางราคาทองค�ำในปีนี้อย่างมีนัยส�ำคัญ

นอกจากนี้ในกรณีที่เฟดปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 4 ครั้งนั่นหมายถึงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของเฟดสิ้นปี 2561 จะอยู่ที่ระดับ
2.25%-2.50% ขณะที่ธปท.คงยังจะไม่ขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ท�ำให้อัตราดอกเบี้ย
ของสหรัฐจะสูงกว่าไทย 1% ดังนั้นคาด
เม็ดเงินจากต่างประเทศไหลออกจากตลาด
ตราสารหนี้และตลาดหุ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ทั้งนี้
เงินบาทยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทิศทางเงินสกุลหลักอย่างเงินดอลลาร์
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของไทย ส�ำหรับเงิน
บาทจะมีผลต่อราคาทองแท่งในประเทศ
กรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง 10 สตางค์ จะมี
ผลให้ราคาทองแท่งในประเทศเพิ่มขึ้นราว
60 บาท ในทางตรงกันข้ามกรณีที่เงินบาท
แข็งค่าขึ้น 10 สตางค์ จะมีผลให้ราคาทอง

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีกับราคาทองคำ�

สงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น
ถ้าเกิดขึ้นจริงคาดจะส่งผลกระทบทางลบ
ต่อเศรษฐกิจโลก ที่จะท�ำให้มีแรงเทขาย
สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งอย่ า งหุ ้ น และกลั บ มาซื้ อ
ทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ถ้าไม่
ได้เกิดขึ้นจริงก็จะท�ำให้มีแรงเทขายทองค�ำ
ออกมา เมือ่ ย้อนกลับไปดูสงครามการค้าใน
อดีต เมือ่ ปี 1930 สหรัฐได้ออกกฎหมายด้าน
การค้า Smoot-Hawley Tariff Act ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายทีม่ กี ารกีดกันการค้าในระดับที่
สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐในรอบ 100 ปี
สหรัฐมีการตั้งก�ำแพงภาษีน�ำเข้าในสินค้า
น�ำเข้ากว่า 2 หมื่นรายการ เพื่อปกป้อง
เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ
ท�ำให้แคนาดาและประเทศต่างๆ ในยุโรป
ออกมาตอบโต้ทางการค้าด้วยการขึ้นภาษี
สินค้าน�ำเข้าจากสหรัฐเช่นกัน ถึงแม้การ
ท� ำ สงครามการค้ า สหรั ฐ ดู เ หมื อ นสหรั ฐ
เป็นฝ่ายได้รบั ผลประโยชน์ในช่วงแรก แต่ใน
ที่สุดสงครามการค้าในครั้งนี้น�ำมาสู่  Great
depression ในปี 1933 บทเรี ย นจาก
สงครามการค้ า ในอดีตสะท้อนให้เห็นว่า
เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ประเด็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
(Geopolitical risk)

ที่มา : Bisnews, บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด

การประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนคาด
เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ
1.75%-2.00% นอกจากนี้ ค าดเฟดจะ
ส่ ง สั ญ ญาณที่ ชั ด เจนว่ า จะปรั บ ขึ้ น อั ต รา
ดอกเบี้ยในปีนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้งตามเดิม
หรือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้ง กรณีที่
เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ 4 ครั้ง
คาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ ราคา
ทองค�ำ แต่ถา้ ยังยืนกรานปรับขึน้ 3 ครัง้ ตาม
เดิมคาดว่าจะมีแรงซื้อทองค�ำกลับเข้ามา  

แท่งในประเทศลดลงราว 60 บาท
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจา
การค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจีนเป็น
ประเทศที่ ส หรั ฐ ขาดดุ ล การค้ า มากที่ สุ ด
โดยปี 2560 มีการขาดดุลการค้ากับจีนถึง
375 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�ำให้สหรัฐ
พยายามหาทางทีจ่ ะลดการดุลการค้ากับจีน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่
เหลื อ ของปี นี้ คาดว่ า มี 2 ประเด็ น คื อ
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐ
และอิหร่าน สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
• ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งระหว่ า ง
สหรั ฐ และอิ ห ร่ า น หลั ง จากในช่ ว ง
ต้ น เดื อ นพฤษภาคมประธานาธิ บ ดี
โดนั ล ด์ ทรั ม ป์ ไ ด้ ป ระกาศว่ า สหรั ฐ
ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่าน
และสหรั ฐ จะใช้ ม าตรการคว�่ ำ บาตร
ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดย
ให้เหตุผลว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้
ท� ำ ให้ อิ ห ร่ า นยุ ติ ก ารพั ฒ นาอาวุ ธ
นิ ว เคลี ย ร์ ห รื อ เลิ ก ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ผูก้ อ่ การร้ายในภูมภิ าค ส�ำหรับข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่านท�ำขึ้นในปี 2558 กับ
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จีน รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐ และ
เยอรมนี ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวก�ำหนดให้
ประเทศเหล่านี้ผ่อนปรนการคว�่ำบาตร
ต่ออิหร่าน เพื่อแลกกับการที่อิหร่าน
ระงับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์
การถอนตั ว จากข้ อ ตกลงนิ ว เคลี ย ร์
อิหร่านของสหรัฐครั้งนี้ ทางด้านยุโรป
ยังคงเดินหน้าตามข้อตกลงกับอิหร่าน
ต่อไป อย่างไรก็ดีจะมีความเสี่ยงที่จะ
ขั ด กั บ มาตรการคว�่ ำ บาตรจากสหรั ฐ
ท�ำให้ยุโรปอาจต้องเลือกว่าจะท�ำธุรกิจ
กับอิหร่านหรือสหรัฐ มาตรการคว�ำ่ บาตร
ของสหรั ฐ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
การเมื อ งระหว่ า งสหรั ฐ และอิ ห ร่ า น
รุ น แรงมากขึ้ น ที่ ชั ด เจนระยะสั้ น จะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน�้ำมันของ
อิหร่าน ท�ำให้ราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ในช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นท�ำจุดสูงสุดใน
รอบ 3 ปีครึง่ เหนือ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล
ซึง่ อาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตและ
เศรษฐกิจโลกได้ เนื่องจากอิหร่านเป็น
ประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันรายใหญ่ของโลก
และเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันรายใหญ่อนั ดับ 3
ของกลุ ่ ม โอเปก มี ก ารส่ ง ออกน�้ ำ มั น
มากกว่า 2.6 ล้านบาร์เรล/วัน อย่างไร
ก็ดซี าอุดอี าระเบียได้ให้คำ� มัน่ ว่าจะรักษา
เสถียรภาพในตลาดน�้ำมันต่อไป
• สถานการณ์ ใ นคาบสมุ ท รเกาหลี
สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีในปีนี้
ดีข้ึนเป็นล�ำดับ ซึ่งเกาหลีเหนือมีท่าที
อ่อนลง เริ่มตั้งแต่มีการประชุมสุดยอด
ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ระหว่างนายคิม จองอึน
ผู้น�ำเกาหลีเหนือและนายมุน แจ อิน
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือน
เมษายน ก่อนหน้านีค้ ณะผูแ้ ทนระดับสูง
ของเกาหลีเหนือได้เดินทางเข้าร่วมในพิธี
เปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
ฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ ที่ส�ำคัญจะมีการ
ประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ของสหรัฐและเกาหลี
เหนือในวันที่ 12 มิถุนายนที่สิงคโปร์
เพื่อเจรจาให้เกาหลีเหนือยุติโครงการ
ทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยที่
ท� ำ ให้ มี แ รงซื้ อ ทองค� ำ ในฐานะสิ น ทรั พ ย์
ปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่มีเหตุการณ์ตึงเครียด
ขึ้นมา มีผลให้ราคาทองค�ำปรับตัวขึ้น ทาง
Economic Policy Uncertainty ได้มีการ
จัดท�ำ  Geopolitical risk index เพื่อดู
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งในช่วงเดือน
สิงหาคมและกันยายนปีทแี่ ล้ว Geopolitical
risk index ขึน้ ไปสูงสุด ในช่วงทีส่ ถานการณ์
ในคาบสมุ ทรเกาหลี ตึงเครี ยดสุ ด ซึ่ง เป็น
ช่วงที่เกาหลีเหนือขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธโจมตี
เกาะกวม ซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐ และ
เกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์ครัง้ ที่ 6 ท�ำให้
ราคาทองค�ำปรับขึ้นแรงท�ำจุดสูงสุดของปี
ส�ำหรับในปีนี้ Geopolitical risk index
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า
ความเสี่ ย งทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ใ นปี นี้ ล ดลง
ท�ำให้ทองค�ำอาจขาดปัจจัยหนุนในประเด็น
ดังกล่าว

รี พั บ ลิ กั น ซึ่ ง ตอนนี้ ค รองเสี ย งข้ า งมากทั้ ง
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยวุฒิสภา
มีคะแนนเสียง 51 ที่นั่งจาก 100 ที่นั่ง  สภา
ผู้แทนราษฎรมีคะแนนเสียง 235 ที่นั่งจาก
435 ที่นั่ง ส�ำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต
18 ของรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนมีนาคม
ปีนี้ พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ ซึ่งรัฐ
เพนซิ ล เวเนี ย เป็ น ฐานเสี ย งส� ำ คั ญ ของ
พรรครีพบั ลิกนั ครองทีน่ งั่ ส.ส.มาตลอด 15 ปี
รวมทั้ ง การเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มส.ส.ของรั ฐ
เวอร์จิเนียและรัฐอะลาบามาปีที่แล้ว พรรค
เดโมแครตได้รับชัยชนะเช่นกัน อาจสะท้อน
ได้ ว ่ า คะแนนเสี ย งของพรรครี พั บ ลิ กั น
ตกต�่ำลง ดังนั้นถ้าการเลือกตั้งกลางเทอม
พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่ม 25 ที่นั่งใน
สภาผู้แทนราษฎรจะได้ 218 ที่นั่ง จะท�ำให้
พรรคเดโมแครตจะเป็ น ฝ่ า ยครองเสี ย ง
ข้ า งมากในสภาผู ้ แ ทนราษฎรแทนพรรค
รีพับลิกัน ท�ำให้การผลักดันนโยบายและ

Geopolitical risk index กับราคาทองคำ�

ที่มา : Economic Policy Uncertainty, Bisnews
การเลือกตัง้ กลางเทอมของสหรัฐ

สหรัฐจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฯ
กลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน โดยจะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จ�ำนวน 33
ที่นั่งจากทั้งหมด 100 ที่นั่ง ส่วนสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) จะมีการเลือกตัง้ ทัง้ หมด
435 ทีน่ งั่ การเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภาฯ กลาง
เทอมจะมี ผ ลต่ อ คะแนนเสี ย งของพรรค

การผ่ า นร่ า งกฎหมายต่ า งๆ ภายใต้ ก าร
บริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ล�ำบากมากขึ้น
ประเด็ น ดั ง กล่ า วอาจเป็ น ปั จ จั ย บวก
ต่อราคาทองค�ำ
• บทความนี้เขียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
บริษท
ั น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด

MIHAS 2018

งานแสดงสินค้าและบริการ
ฮาลาลใหญ่ที่สุดในโลก
ส�ำหรับการท�ำธุรกิจในตลาดโลกนั้น ตลาดฮาลาลเป็นตลาด
ที่ผู้ประกอบการยากที่จะมองข้ามไปได้ เนื่องจากประชากรมุสลิม
ทัว่ โลกมีเกือบ 2 พันล้านคน คิดเป็นประมาณ 24% ของประชากร
โลก มีการคาดการณ์วา่ จ�ำนวนประชากรมุสลิมในโลกจะเติบโตขึน้
ถึง 70% จาก 1.8 พันล้านคนในปี 2015 เป็นเกือบ 3 พันล้าน
คนในปี 2060 และนั่นก็จะท�ำให้มีคนมุสลิมเกินกว่า 30% ของ
ประชากรโลก
วิธีหนึ่งในการหาลูกค้ากลุ่มนี้ ก็คือ การออกบูธในงานแสดง
สินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีการจัดงานแสดง
สินค้าส�ำหรับกลุ่มนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบ
การไทยสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทยที่มีการจัดแสดงสินค้าฮาลาลด้วย เช่น งาน Thaifex
ซึง่ มีสว่ น Halal Exhibition เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สนิ ค้าอาหาร
ฮาลาล โดยจัดแสดงรายชื่อและสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาล
ที่ออกบูธในงาน แต่หากมองหางานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
ก็ขอแนะน�ำให้ไปออกบูธงาน MIHAS ค่ะ ดิฉันและทีมงานได้ไป
ออกบูธงานนีเ้ ป็นครัง้ แรกเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา รูส้ กึ ประทับใจ
หลายอย่างและได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจฮาลาลมากมาย
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MIHAS หรือ Malaysia International Halal Show case
เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาลใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกจั ด ขึ้ น
ที่ประเทศมาเลเซียเป็นประจ�ำทุกปีที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ สถานที่
จัดงานคือ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติมาเลเซีย (MITEC:
Malaysia International Trade and Exhibition Center) ซึ่งเป็น
ศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ในปี 2018 นี้งาน MIHAS
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 4 – 7 เมษายน (วันพุธ-วันเสาร์) เวลา 10:00 – 19:00 น.
โดย 3 วันแรกเป็นวันเจรจาธุรกิจ และวันสุดท้ายเป็นวันทีเ่ ปิดให้ขาย
สินค้าได้ ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 15 แล้วค่ะ มีนักธุรกิจเข้าร่วมงาน
กว่า 21,000 คนจาก 80 ประเทศ มีผู้ประกอบการมาออกบูธ 778
รายจาก 32 ประเทศ โดยมีหลายประเทศที่เปิดพาวิเลี่ยนขนาดใหญ่
ภายในงาน คือ อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน อิหร่าน เกาหลี
และ จีน
ภายในงานประกอบไปด้วยการออกบูธของผลิตภัณฑ์และ
บริการฮาลาล ใน 7 หมวดด้วยกันคือ อาหารและเครื่องดื่ม ยา
และเวชภัณฑ์ เครื่องส�ำอาง การท่องเที่ยว การเงิน โลจิสติกส์
และอีคอมเมิร์ซ จะเห็นได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกอย่างทีเดียว ในงาน
มี Industry Zone เป็นเวทีสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ และ
เปิดให้ผู้ประกอบการได้น�ำเสนอสินค้าและธุรกิจของตนเองได้ด้วย
นอกจากนี้ MIHAS 2018 ยังมีการจัดสัมมนาเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการ เช่น งานประชุม Halal Trade Finance
Conference และ Halal in Travel Conference เป็นต้น

ในการไปออกบู ธ ครั้ ง นี้ บ ริ ษั ท เราไปออกบู ธ ใน Thailand
Pavilion ที่จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP:
Department of International Trade Promotion) ซึง่ มีเจ้าหน้าที่
ช่วยประสานงานดูแลอย่างดีตั้งแต่ที่เมืองไทยจนกระทั่งระหว่างงาน
ที่ ม าเลเซี ย มี อ ะไรก็ ส อบถามขอค� ำ แนะน� ำ ได้ ต ลอด นอกจาก
DITP แล้ว ยังมีสถาบันอาหาร (NFI: National Food Institute)
พาผูป้ ระกอบการ SME ไปออกบูธงานนีด้ ว้ ยค่ะ โดยต�ำแหน่งทีต่ งั้ บูธ
อยู่ติดกับ Thailand Pavilion
เรือ่ งทีพ่ กั แนะน�ำให้ลองดูโรงแรมทีท่ างงานมีจดั shuttle bus
รับส่งให้ ซึ่งจะมีหลายรอบทั้งเช้าและเย็น บริการนี้รถบัสจะแวะ
รับและส่งทีด่ า้ นหน้าโรงแรมทีก่ ำ� หนดไว้ ดีมากค่ะ เพราะศูนย์ MITEC
ต้องเดินทางเข้าออกด้วยรถยนต์หรือรถแท๊กซี่เนื่องจากไม่ได้อยู่
ติดถนนใหญ่ หากใครทีว่ างแผนจะไปออกบูธก็แนะน�ำให้เช็คในเว็บไซต์
ของงาน หรือสอบถามไปยังออกาไนเซอร์ของงานโดยตรงค่ะ
ข้อมูลอ้างอิง:
1. "Why Muslims are the world's fastest-growing
religious group". Pew Research Centre. April
2017. Retrieved 10 June 2018. http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/whymuslims-are-the-worlds-fastest-growing-reli
gious-group/
2. Website : http://mihas.com.my
3. Facebook : Mihas Malaysia
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ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเหลื่อมล�ำ้

ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางเศรษฐกิ จ โดยรวม
ในประเทศไทยที่ผ่านมาดีขึ้นไม่มากนัก แม้นการกระจาย
รายได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเล็กน้อย เห็นได้จาก
งานวิจัยของ ศ.ดร. อดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะที่พบว่า

ค่าดัชนี

Gini
Coefficient

เดิม 0.51

ในปี พ.ศ. 2549

ลดลงเป็น
0.45

ในปีพ.ศ. 2558

ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่าปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางด้านรายได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นผลมาจาก
นโยบายและมาตรการต่างๆ ของหลายรัฐที่ผ่านมาโดย
เฉพาะนโยบาย “เอื้อคนจน” (Pro-poor policy) ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำแบบก้าวกระโดด    นโยบาย
แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ทั้งมาตรการรับจ�ำน�ำข้าว  
มาตรการประกันราคา การเข้าถึงสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ บทบาท
ของกองทุนหมู่บ้าน นโยบายหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการทางด้านการศึกษา หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นของผู้ประกันจาก
กองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนแม่และเด็ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของการ
ถือครองทรัพย์สนิ และความมัง่ คัง่ ในไทยรุนแรงขึน้
ส่งผลให้ความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้นมีมาก โดย
เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ประกอบการ
และเจ้ า ของทุ น กั บ แรงงานรั บ จ้ า งทั่ ว ไปและ
เกษตรกรรายย่อยปราศจากทีด่ นิ ท�ำกิน มหาเศรษฐี
100 อันดับแรกของไทยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ประชาชน
ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยของประเทศ ทรัพย์สินและ
ความมัง่ คัง่ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ เลยและหนีส้ นิ ต่อครัวเรือน
ลดลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย ประเทศไทยจึ ง ติ ด อั น ดั บ
ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงที่สุดของโลกเป็น
อันดับสามรองมาจากอินเดีย และรัสเซีย โดยใน
ประเทศไทยจ�ำนวนคนรวยที่มีสัดส่วน 1% ของ
ประชากร ครอบครองความมั่งคั่งสูงถึง 58%
ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูล
ของโครงสร้างเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน
ยังพบว่า คนรวย 0.1% หรือ 65,000 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน มีเงินฝากเท่ากับ
49% ของเงิ น ฝากทั้ ง ระบบ และกลุ่มคนรวย
10% แรก ของประชากร เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
79% ของประเทศ
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มหาเศรษฐี 50 อันดับแรกของไทยมีสัดส่วน
ทรัพย์สินเทียบกับจีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้นจาก
26% ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 30%(มีทรัพย์สิน
ทั้งหมด 4.32 ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560
หมายความว่ า มี ค นเพี ย ง 50 คนที่ ถื อ ครอง
ทรัพย์สนิ มากกว่า หนึง่ ในสี่ ของจีดพี หี รือผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า นความมั่ ง คั่ ง
และทรัพย์สินน่าจะรุนแรงกว่าตัวเลขที่ปรากฎ
เผยแพร่ เนื่องจากเราไม่สามารถส�ำรวจข้อมูล
และเข้าถึงข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของกลุ่ม
ประชากร ที่มีรายได้และถือครองทรัพย์สินสูงสุด
5-10% ได้อย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นี้
จะน�ำมาสูค่ วามยุง่ ยากในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สนิ
ในอนาคต
แม้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจเป็น
เรือ่ งทีแ่ ก้ไขยากและต้องใช้เวลา แต่ตอ้ งแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน เพราะสภาวะความเหลื่อมล�้ำอย่างมาก
ได้ ท� ำ ลายศั ก ยภาพของประเทศและคนไทย
ส่วนใหญ่ ท�ำให้ขาดโอกาส ขาดสิทธิ   ขาดรายได้
และไร้ซึ่งทรัพย์สินและการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
รัฐจึงควรมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพือ่ ลด
อ�ำนาจผูกขาดและเพิม่ การแข่งขัน เพิม่ โอกาสการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิต เพิม่ สวัสดิการ  ลดการรัว่ ไหล
และการทุจริตงบประมาณช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ปฏิรูปภาษีด้วยการเพิ่มภาษีทรัพย์สิน การลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐต้องค�ำนึงการกระจาย
โอกาสและกระจายผลประโยชน์ไปยังประชาชน
ส่วนใหญ่ และควรศึกษาการเก็บภาษีลาภลอย
เพื่อน�ำผลประโยชน์ส่วนเกินที่ได้จากการลงทุน
จากงบประมาณของรัฐไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ของ
ประเทศด้วย เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในเชิงพืน้ ทีล่ ง  
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
การด�ำเนินการผ่านกฎหมายภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างก็เป็นสิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ที่รัฐ
ควรผลักดันให้มีผลบังคับใช้ โดยมีสาระส�ำคัญ
ทีม่ งุ่ การเพิม่ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ กระตุน้

ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทดี่ นิ
ลดการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นจากภาษีที่ดินไม่ต�่ำกว่า 35,000 – 45,000 ล้านบาท
และสามารถน�ำรายได้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาประเทศและ
จัดสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยได้
มีงานวิจัยจ�ำนวนไม่น้อยบ่งชี้ว่า ประเทศไทยก�ำลัง
เผชิญปัญหา “การตะครุบที่ดิน” (land grabbing) โดยทุน
ขนาดใหญ่ต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหลาย อัตราภาษีทรัพย์สินที่ต่�ำเกินไปหรือไม่มีการจัดเก็บ
พร้อมทั้งระบบข้อมูลการถือครองที่ดินที่ไม่ชัดเจนจะท�ำให้
ปัญหาการตะครุบทีด่ นิ รุนแรงมากขึน้ ในอนาคต แม้ทดี่ นิ จะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศได้
แต่การเป็นเจ้าของที่ดินอาจส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ดินที่
รัฐอาจมีปญ
ั หาในการควบคุมการใช้ได้ ปัญหาการตะครุบทีด่ นิ
เกิดขึ้นในหลายประเทศในละตินอเมริกาและแอฟริกา และ
สร้างความไม่สมดุลและเพิ่มความเหลื่อมล�้ำอย่างรุนแรงใน
ประเทศเหล่านี้ จึงควรมีการศึกษาระบบและกลไกที่ป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตะครุบที่ดิน”

บทความนีไ้ ด้รบั การอนุเคราะห์จาก ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
และ https://www.matichon.co.th/
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เส้นทางชีวิต 19 ยาจก
ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน$
ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง
หลายคนที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลย
“จากยาจกกลายเป็นมหาเศรษฐี” อาจเป็นถ้อยค�ำที่มักได้ยินบ่อยๆ จนเฝือ
แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับชีวิตมหาเศรษฐีพันล้านหลายๆ คน
ด้วยความพากเพียรและความอุตสาหะเป็นเลิศ ท�ำให้บุคคลคนเหล่านี้ แม้จะมี
อุปสรรคมากมาย แต่พวกเขาก็เอาชนะมันและประสบความส�ำเร็จ ผันตนเองจาก
คนจนๆ กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในท้ายสุด ดังเช่นชีวิตของเศรษฐีพันล้าน 19 คนนี้

KENNY
TROUTT
Michael Buckner, Getty Image :
Guy Lalibertè ได้ร่วมงานฉลองตีพิมพ์
หนังสือ Gaia ของเขาที่โรงแรม SLS
ที่ Beverly Hills ในวันที่ 27 มิ.ย. 2011
ใน Los Angeles, California

2.Kenny Troutt ใช้เงินจากการขายประกัน

▲ ภาพโดย

GUY
LALIBERTÈ

1. Guy Lalibertè นักแสดงโชว์กินไฟ ก่อนจะเป็นผู้ก่อตั้งคณะ

แสดงกายกรรมระดับโลกชื่อ Cirque du Soleil
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการท�ำงาน Lalibertè เป็นนักแสดงชาวแคนาดาใน
คณะละครสัตว์ เขายืนบนไม้คำ 
�้ เล่นแอคคอร์เดียน และโชว์การกินไฟ
ในรายงาน Business Insider กล่าวว่า หลังจากนั้นต่อมา เขาได้บิน
จาก Quebec ไปยัง Los Angeles พร้อมกับคณะละครสัตว์ โดยไม่ได้ซื้อ
ตั๋วบินกลับ ต่อมาได้กลายเป็นคณะแสดงกายกรรมที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง Cirque du Soleil โดยที่มีเขาเป็น CEO

ชีวิต ส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย จนกลายเป็นผู้ก่อตั้ง
Excel Communications
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 1.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
พ่อของ Troutt เป็นบาร์เทนเดอร์และเลีย้ งเขามาตัง้ แต่
เด็ก   Troutt ขายประกันชีวิตและน�ำเงินที่ได้มาจ่ายค่า
เล่าเรียนใน Southern Illinois University รายได้
ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ขาหาได้ ม าจากบริ ษั ท โทรศั พ ท์ ชื่ อ Excel
Communications ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งในปี 1988 และได้
กลายเป็นบริษัทมหาชนในปี 1996 สองปีหลังจากนั้น
Troutt ได้ควบรวมบริษัทของเขากับ Teleglobe มีมูลค่า
ของการควบรวมกิจการอยู่ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันเขาได้เกษียณและทุ่มลงทุนในม้าแข่ง

3. Mohed Altrad จากผูอ้ ยูร่ อดด้วยอาหาร 1 มือ้ เมือ่ ตอนทีเ่ ขาย้ายไปยังฝรัง่ เศสใหม่ๆ

▲ ภาพโดย

Pascal
Guyot-AFP,
Getty Image

MOHED
ALTRAD

กลายเป็นผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปี และ ประธานคลับรักบื้ที่มีชื่อว่า Montpellier
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Altrad เกิดในเผ่าเร่ร่อน ในทะเลทรายของประเทศซีเรีย แม่ของเขาถูกพ่อข่มขืนและเสียชีวิตลง
เมื่อเขายังหนุ่ม โดยมีย่าเป็นผู้เลี้ยงดูเขา ต่อมาเมื่อเขาโตขึ้น เขาถูกห้ามไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนใน
เมือง Raqqa(เมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม ISIS ในปัจจุบัน) อย่างไรก็ดี Altrad ดิ้นรน
เข้าโรงเรียนและได้ย้ายไปฝรั่งเศสเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แม้ว่าขณะนั้นเขาไม่รู้ภาษา
ฝรั่งเศสเลยก็ตาม และด�ำรงชีวิตด้วยอาหารมื้อเดียวในแต่ละวัน
แต่ถึงกระนั้น เขาก็สามารถเรียนจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และท�ำงาน
ในบริษัทชั้นน�ำในฝรั่งเศส ต่อมาเขาได้ซื้อต่อบริษัทท�ำนั่งร้านที่ขณะนั้นกิจการก�ำลังย�่ำแย่มาบริหาร
และยกระดับจนกลายเป็นบริษทั ผูผ้ ลิตนัง่ ร้านและเครือ่ งผสมปูนชัน้ น�ำของโลกทีช่ อื่ ว่า “Altrad Group”
เขาเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปีของฝรั่งเศสและของโลก
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4. Oprah Winfrey เกิดในครอบครัวยากจน และได้กลายเป็น

OPRAH
WINFREY

ผูส้ อื่ ข่าวรายการทีวอี เมริกนั เชือ้ สายแอฟริกนั คนแรกใน Nashville และเป็นพิธกี ร
ที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลก
มูลค่าทรัพย์สินรวม: 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Winfrey เกิดในครอบครัวยากจนใน Mississippi แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ� ให้เธอท้อถอย
เธอได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษาจาก Tennessee State University และกลาย
เป็นผู้สื่อข่าวรายการทีวีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกของรัฐเมื่ออายุเพียง 19 ปี
ในปี 1983 เธอได้ย้ายไป Chicago เพื่อท�ำงานเป็นพิธีกรในรายการทอร์คโชว์
ที่มีชื่อเรียกรายการภายหลังว่า “The Oprah Winfrey Show”  

5. Howard Schultz ผู้ที่เติบโตมาในบ้านอนาถา แต่ปัจจุบันกลายเป็นประธาน

Starbucks ร้านกาแฟที่มีสาขาเครือข่ายมากที่สุดในโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Schultz เคยให้สัมภาษณ์กับ The Mirror ว่า “ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าผมเติบโตและใช้ชีวิตอยู่
ในฟากหนึ่งของเมืองที่ยากจนและเต็มไปด้วยอันตราย ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่อีกฟากหนึ่ง
มีทั้งทรัพยากร, เงิน และ ครอบครัวที่มีความสุขมากกว่า และด้วยเหตุผลบางประการซึ่งผมไม่รู้
ว่าท�ำไมและอย่างไร ผมต้องการที่จะปีนข้ามฝั่งไปยังฟากนั้น และประสบความส�ำเร็จในเรื่องที่
คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ณ ตอนนี้แม้ผมอาจจะสวมสูทและผูกเนคไทแต่ผม
รู้ตัวดีเสมอว่าผมเกิดและเติบโตมาจากไหน และรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นยังไง”
Schultz ได้รับทุนการศึกษานักฟุตบอลของ University of Northern Michigan และ
ท�ำงานกับ บริษทั Xerox หลังจากจบการศึกษา หลังจากนัน้ ไม่นานเขารับช่วงซือ้ ต่อกิจการขาย
กาแฟที่ชื่อว่า “Starbucks” ซึ่งขณะนั้นมีเพียง 60 สาขา ต่อมาในปี 1987 เขาได้กลายเป็น
CEO ของบริษัท และขยายสาขาร้านกาแฟเพิ่มจากเดิมมาเป็นมากกว่า 16,000 แห่งทั่วโลก

HOWARD
SCHULTZ

▲ ภาพโดย

: Stephen Brashear-Getty Image

7. Ken Langone จากการมีพ่อท�ำงานเป็นช่างประปา

DO WON CHANG

6. Do Won Chang จากภารโรง เด็กปัม๊ น�ำ้ มัน และ

พนักงานในคอฟฟี่ช็อป เมื่อสมัยที่เขาย้ายมาอเมริกาใหม่ๆ
กลายเป็นผู้ก่อตั้ง Forever 21 ร้านขายเสื้อผ้าที่รวมแบรนด์
ชั้นน�ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Do Won Chang และ Jin Sook ทีมคู่สามีภรรยา คือ
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของธุรกิจ Forever 21 แต่ความ
ส�ำเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่าย ตอนที่ย้ายจากเกาหลีมาอเมริกาในปี
1981 Do won ต้องท�ำงาน 3 อย่างในเวลาเดียวกันเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมาย ในปี 1984 พวกเขาเริม่ เปิดร้านขายเสือ้ ผ้า Forever 21
และต่อมาได้ขยายสาขาถึง 790 แห่งทัว่ โลก

และแม่เป็นคนงานในโรงอาหาร ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Home
Depot ห้างที่เป็น Chain Store ที่ขายสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพือ่ หาเงินมาจ่ายค่าเทอม Bucknell University ของตัวเขา Langone
ต้องรับจ้างท�ำงานเล็กๆ น้อยๆ หลายงาน ในขณะที่พ่อกับแม่ของเขา
ต้องน�ำบ้านไปจ�ำนอง
ในปี 1968 Langone ท�ำงานร่วมกับ Ross Perot เพื่อน�ำบริษัท
Electronic Data Systems เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งบริษัทนี้ภายหลัง
บริษัท HP ได้ซื้อไป) และ
หลั ง จากนั้ น มาอี ก 2 ปี
เขาได้ร่วมหุ้นกับ Bernard
Marcus ในการก่อตัง้ บริษทั
Home Depot และเขาน�ำ
บริษทั เข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์
ในปี 1981
KEN LANGONE

ภาพโดย Cindy Ord-Getty
Images for SiriusXM
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8. John Paul DeJoria ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยในบ้านสงเคราะห์ของรัฐ

และอาศัยรถเป็นบ้าน กลายเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอาณาจักรผลิตภัณฑ์ดูแลผม
John Paul Mitchell และธุรกิจน�้ำเมา Patron Tequila
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนอายุจะครบ 10 ขวบ DeJoria ซึ่งเป็นชาวอเมริกันรุ่นแรกๆ เลี้ยงดูครอบครัวด้วย
เงินจากการขายการ์ดคริสต์มาส และหนังสือพิมพ์ เขาได้ถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่ที่บ้าน
สงเคราะห์ของรัฐ และบางช่วงใช้เวลาอยูก่ บั แก๊งอันธพาล ก่อนจะไปเป็นทหารร่วมกับกองทัพ
Dejoria ใช้เงินกู้ 700 เหรียญสหรัฐในการสร้างธุรกิจ John Paul Mitchell ผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผม เขาเดินขายแชมพูตามบ้านและอาศัยรถเป็นบ้าน ต่อมาเขาได้เริ่มธุรกิจ
ขายน�ำ้ เมา Patron Tequila และปัจจุบันได้ลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

JOHN PAUL
DEJORIA

9. Ralph Lauren ผูซ้ งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยท�ำงานเป็นเสมียนใน Brooks

RALPH
LAUREN

Brothers และฝันอยากท�ำเนคไท กลายเป็นเจ้าของร้าน chain Store ทีข่ าย
เสื้อผ้าแบรนด์ชั้นน�ำของโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Lauren จบมัธยมศึกษาใน Bronx. New York แต่ได้เลิกเรียนกลางคัน
เพื่อไปเป็นทหาร ต่อมาในขณะที่เขาท�ำงานเป็นเสมียนที่ Brooks Brothers
Lauren เขาเริ่มคิดฝันจะผลิตเนคไทส�ำหรับผู้ชายที่มีรูปแบบหลากหลายและ
สีสันที่สดใส ในปี 1967 เขาก็ท�ำความฝันให้เป็นจริง เขาสามารถขายเนคไท
ได้ถึง 5 แสนดอลลาร์ และเริ่มสร้างแบรนด์ Polo ในอีก 1 ปีต่อมาหลังจากนั้น

10. Shahid Khan ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยหาเงินด้วยการ
รับจ้างล้างจานด้วยค่าแรง 1.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อชม. ปัจจุบนั กลาย
เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา รวมทั้ง
เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล และทีมสโมสรฟุตบอล
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบัน Khan เป็นบุคคลที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลก แต่เมื่อครั้ง
ที่เขาพึ่งย้ายจากปากีสถานมาอเมริกา เขารับจ้างล้างจานขณะ
เรียนอยู่ที่ The University of Illinois ปัจจุบัน Khan เป็นเจ้าของ
บริษัท Flex-N-Gate ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดใน
อเมริกา รวมทั้งเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล Jacksonville
Jaguars และทีมสโมสรฟุตบอล Fulham
SHAHID KHAN

GEORGE
SOROS

11. George Soros ผู้ที่ในวัยเด็กรอดชีวิตจากการ

ครอบครองฮังการีของนาซี และมาอยู่ลอนดอนในฐานะนักศึกษา
ยากจน ต่อมากลายเป็นเจ้าพ่อนักเล่นหุ้นระดับต�ำนานและเป็น
ผู้ทุบเงินปอนด์ของอังกฤษ
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น Soros ต้องตบตาว่าเป็นบุตรอุปภัมถ์
ของลูกจ้างคนหนึง่ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของฮังการีเพือ่ ให้
ปลอดภัยจากการเข้าครอบครองฮังการีจากนาซี  ในปี  1947 Soros
หนี ไ ปอาศั ย กั บญาติ ที่ ล อนดอน เขาส่ ง ตั ว เองเรียนที่ London
School of Economics โดยท�ำงานเป็นพนักงานเสิรฟ์ และพนักงาน
ขนกระเป๋าของการรถไฟ
หลังจากจบการศึกษา Soros ท�ำงานในร้านขายของทีร่ ะลึก ก่อน
จะได้งานเป็นพนักงานธนาคารในนิวยอร์ค ปี 1992 การโจมตีสกุล
เงินปอนด์ของอังกฤษ ท�ำรายได้ให้กบั เขาหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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12. Jan Koum จากอดีตผูอ้ พยพจากประเทศยูเครน กลายเป็นผูก้ อ่ ตัง้ WhatsApp

JAN KOUM

มูลค่าสินทรัพย์รวม: 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Koum เกิดใน Kyiv ประเทศยูเครน เมื่อเขาอายุได้ 16 ปี เขาย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียพร้อม
กับแม่ และอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ผ่านการช่วยเหลือของรัฐบาล เขารับจ้างเก็บกวาดพื้นใน
ร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อน�ำเงินมาใช้ในการด�ำรงชีวิต
ในหนังสือพิมพ์ The Independent กล่าวว่า Koum ได้เรียนรูท้ กั ษะทางคอมพิวเตอร์ดว้ ย
ตัวเขาเอง ในปี 2009 เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง WhatsApp ซึ่งให้บริการส่งข้อความทางมือถือที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ต่อมาปี 2014 Facebook ได้ซอื้ ธุรกิจนีไ้ ปในมูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

13. Roman Abramovich จากเด็กก�ำพร้าในครอบครัวทีย่ ากจนชาวรัสเซีย กลายเป็น

เจ้าของบริษัทน�้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และเจ้าของ Chelsea Football Club
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
    Abramovich เกิดในตอนใต้ของรัสเซีย ในครอบครัวยากจน เมื่อเขาอายุได้ 2 ขวบ เขากลายเป็น
เด็กก�ำพร้า ลุงและครอบครัวของลุงได้รับเขาไปเลี้ยงในเขตหนาวเย็นทางตอนเหนือของรัสเซีย
ในปี 1987 ขณะทีย่ งั ศึกษาในสถาบัน Moscow Auto Transport เขาเริม่ ก่อตัง้ บริษทั เล็กๆ ผลิตของ
เล่นที่ท�ำจากพลาสติก และธุรกิจนี้เองคือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เขาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน�้ำมัน
และท�ำธุรกิจน�ำ้ มัน หลังจากนัน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั Sibneft เพียงคนเดียว เขาได้ประสบผลส�ำเร็จใน
การควบรวมธุรกิจ และส่งผลให้บริษทั Sibneft กลายเป็นบริษทั น�ำ้ มันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 4 ของโลก
ซึง่ ในเวลาต่อมาบริษทั ถูกขายต่อให้กบั Gazprom ซึง่ เป็นกิจการของรัฐบาลในปี 2005 ในราคา 13 พัน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
Abramovich ได้ซื้อ Chelsea Football Club ในปี 2003 และเป็นเจ้าของเรือยอร์ชที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 ต่อมาเขาเป็นสหายสนิทของประธานาธิบดีรัสเซีย
Vladimir Putin

ROMAN
ABRAMOVICH

14. Lakshmi Mittal จากจุดก�ำเนิดที่ต�่ำต้อยสู่ผู้ประกอบการเหล็ก

LAKSHMI MITTAL

ขนาดใหญ่ของอินเดียและของโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 18.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในบทความของ BBC ปี 2009 ได้กล่าวถึง Mittal ผูท้ เี่ ป็น CEO และประธานบริษทั
Arcelor Mittal ว่าเขาเกิดในปี 1950 ในครอบครัวยากจนในรัฐ Rajasthan เขาได้วาง
รากฐานธุรกิจเหล็กมากว่า 2 ทศวรรษจนถึงปัจจุบัน Mittal ด�ำเนินกิจการผลิตเหล็ก
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตัวเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

15. Leonardo Del Vecchio จากเด็กก�ำพร้า
ที่ต้องท�ำงานในโรงงานและสูญเสียบางส่วนของนิ้วมือ กลายเป็น
ผู้ผลิตแว่นตากันแดดและแว่นสายตาแบรนด์ดังๆ ระดับโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 22.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Del Vecchio เป็นหนึ่งในเด็กก�ำพร้า 5 คนที่ถูกส่งตัวไปยัง
สถานรับเลี้ยงเด็กก�ำพร้าตอนเด็ก เพราะแม่ของเขาที่เป็นแม่ม่าย
ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ ต่อมาเมื่อเขาโตขึ้น เขาได้ท�ำงานในโรงงาน
สร้างแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ และกรอบแว่นตา เมื่อเขาอายุได้ 23 ปี
เขาเปิดร้านท�ำแม่พิมพ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายกิจการเป็นผู้ผลิตแว่นตา
กันแดดและแว่นสายตาแบรนด์ดังๆ ระดับโลกเช่น Ray-Ban และ
Oakley เป็นต้น

LEONARDO
DEL VECCHIO
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16. Francois Pinault

ผู้ที่ออกจากโรงเรียนมัธยม เพื่อหนี
จากการถูกข่ ม เหงเพี ย งเพราะเป็ น
เด็กยากจน ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าพ่อ
สินค้าแฟชั่นหรูหราระดับสูง
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 33.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
FRANCOIS
ปัจจุบัน Pinault ด�ำรงต�ำแหน่ง
PINAULT
ประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มบริษัทใน
เครือแฟชั่น Kering (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า PPR) แต่ก่อนหน้านี้ในปี 1974 เขาต้องออก
จากโรงเรียนกลางคันเพราะถูกรังแกบ่อยๆ เหตุเพราะเป็นเด็กยากจน ปัจจุบันใน
ฐานะนักธุรกิจ Pinault ได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ กี ลยุทธ์นกั ล่า เขาซือ้ กิจการเล็กๆ หลายแห่ง
โดยใช้เม็ดเงินที่ต�่ำในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำ  และเป็นผู้ริเริ่มกลุ่มธุรกิจ PPR ซึ่งเป็น
เจ้าของแบรนด์สินค้าแฟชั่นหรูหราระดับสูง เช่น Gucci, Stella, McCartney,
Alexander McQueen และ Yves Saint Laurent ล่าสุดเขาได้เป็นเจ้าของ
Christie’s ซึ่งเป็นธุรกิจประมูลงานศิลปะชั้นสูงระดับโลก
SHELDON
ADELSON

17. Li Ka-Shing หลังจากพ่อเสีย เขาต้อง

หยุดเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ปัจจุบันกลาย
เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของฮ่องกง
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 34.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงทศวรรษ 1940 Li Ka-Shing  ต้องอพยพ
จากบ้านเกิดในจีนไปฮ่องกง ต่อมาเมื่อพ่อของเขา
เสียชีวิตลงช่วงที่เขาอายุ 15 ปี เขาต้องรับผิดชอบ
เลี้ยงดูครอบครัวแทนบิดา ในปี 1950 เขาเริ่มธุรกิจ
ที่เป็นของเขาเอง ที่ชื่อว่า Cheung Kong Industries
ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกในตอนแรก และต่อมาได้ขยาย
กิจการไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LI KA-SHING

18. Sheldon Adelson จากลูกชายคนขับรถแท็กซี่ที่ต้องหยุดเรียนในวิทยาลัยกลางคัน

และอาศัยนอนในห้องเช่าถูกๆใน Boston กลายเป็นเจ้าของธุรกิจคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 40.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Adelson ลูกชายคนขับรถแท็กซี่ เติบโตที่เมือง Dorchester, Massachusetts เขาเริ่มขายหนังสือพิมพ์
เมื่ออายุได้ 12 ปี (จากนิตยสาร Bloomberg)
ประวัติของมหาเศรษฐีพันล้านในนิตยสาร Forbes กล่าวถึงเขาว่า ในอีกหลายปีต่อมา หลังจากต้องหยุด
เรียนที่ City College of New York Adelson เขาสร้างตัวจากตู้หยอดเหรียญ, ขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์,
ช่วยธุรกิจขนาดเล็กเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์, พัฒนาคอนโด และเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าในงานต่างๆ
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ เขาสูญเงินเกือบทั้งหมดของเขา แต่เขาก็สามารถหาเงินเกือบทั้งหมดที่
สูญไปกลับคืนมาได้ในหลายๆ ปีต่อมาหลังจากนั้น  ปัจจุบันเขาด�ำเนินธุรกิจ Las Vegas Sand ที่เป็นคาสิโนที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และถือได้วา่ เป็นผูม้ ชี อื่ ระดับแนวหน้าในการเป็นผูบ้ ริจาคเงินสนับสนุนทางการเมืองของอเมริกา

19. Larry Ellison ถูกเลี้ยงดูโดยป้าและลุงของเขา และต้องลาออกจากวิทยาลัยหลัง
จากที่ป้าของเขาเสียชีวิต ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มูลค่าสินทรัพย์รวม: 55.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Ellison เกิดในเขตบรู๊คลีน รัฐนิวยอร์ค โดยแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเขาคนเดียว หลังจากแม่ของเขา
เสียชีวติ ป้าและลุงใน Chicago จึงรับเขาไปเลีย้ งดู ต่อมาป้าก็เสียชีวติ ไปอีกคน เขาจึงต้องหยุดเรียน
ที่วิทยาลัย และย้ายไปอยู่ที่ California และท�ำงานเล็กๆ น้อยๆ เป็นเวลาถึง 8 ปี
ในปี 1977 เขาได้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ชื่อว่า Oracle ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเขาด�ำรงต�ำแหน่งเป็น CEO ของ Oracle

LARRY
ELLISON

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า บทความนี้จะช่วยสร้างขวัญ พลัง และก�ำลังใจให้กับผู้อ่านทุกท่านให้มีมานะ อดทน และต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
ที่มาขวางกั้น ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งความส�ำเร็จของท่านคงจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนครับ
ที่มา : http://time.com/money/5274498/19-billionaires-who-grew-up-poor-and-how-they-went-from-ragsto-riches/?utm_campaign=moneymagazine&utm_source=twetter.com&utm_medium=social
http://www.businessinsider.com/billionaires-who-came-from-nothing
โดย Vivian Giang, Jacquelyn Smith และ Drake Baer

66

HEALTH &
SOUL

รวิศ หาญอุตสาหะ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ
และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

Learned Helplessness
เราคงเคยได้ยินเรื่องเล่าของช้างกับเชือกใช่ไหมครับ
มันเป็นเรือ่ งราวของช้างกับคนเลีย้ งช้าง เวลาคนเลีย้ งช้าง
เอาลูกช้างมาเลี้ยงเขาจะมัดมันไว้กับเสา ตอนเล็กมันจะ
พยายามดิ้นให้หลุดจากเสา แต่ดิ้นยังก็ดิ้นไม่หลุดเพราะ
เชือกมันเหนียวและแข็งแรงมาก ดิ้นตั้งแต่เล็กจนโตยังไง
ก็ไม่หลุด
เมื่อช้างโตขึ้นเป็นแม่ช้าง คนเลี้ยงช้างไม่ต้องใช้เชือก
เหนียวๆ แล้วใช้แค่เชือกฟางมาผูกกับเสาแม่ช้างก็ไม่ดิ้น
ไปไหน เพราะมันคิดว่าดิ้นยังไงก็ไปไหนไม่ได้ แม่ช้างคลอด
ลู ก ออกมา คนเลี้ ย งช้ า งเอาลู ก มาผู ก กั บ เสาอี ก เช่ น กั น
แต่ผูกด้วยเชือกที่เหนียวและแข็งแรง ลูกช้างพยายามจะดิ้น
ให้หลุด
มีเด็กคนนึงเดินผ่านมาแล้วสังเกตพฤิตกรรมของช้าง
แม่ลกู คูน่ แี้ ละถามคนเลีย้ งช้างด้วยความสงสัย “ท�ำไมลูกช้าง
พยายามจะดิ้นหนีทั้งๆ ที่รู้ว่าหนีไม่ได้ แต่แม่ช้างไม่หนีทั้งๆ
ที่หนีได้สบาย?”
เราคงรู้คำ� ตอบในใจอยู่แล้ว
หนังสือเรื่อง Alive at Work เขียน
เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับ
มีการทดลองของ Martin Seligman
ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังที่มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย เขาน�ำสุนัขมาอยู่ในคอก
ซึ่งมีรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งคอกออกเป็นสองส่วน
ซึ่งรั้วนี้สุนัขจะสามารถมองไปอีกฝั่งได้และ
กระโดดข้ามไปได้ดว้ ย ด้านหนึง่ มีพนื้ ทีส่ ามารถปล่อยกระแส
ไฟฟ้าไปได้ อีกด้านหนึ่งเป็นพื้นธรรมดา
หลังจากนั้น Martin ก็เอาสุนัขเข้าไปอยู่ฝั่งหนึ่ง
ของคอกครับ แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านพืน้ ซึง่ สุนขั
ยืนอยู่ซึ่งแน่นอนพวกมันโดนชอตครับ
คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ?
แต่ก่อนตอบขอให้ข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ
ว่ามีสนุ ขั สองประเภททีถ่ กู น�ำมาใช้
ในการทดลองนี้
ประเภทแรก คือ สุนัข
ปรกติ ที่ ไ ม่ เ คยผ่ า นการ
ทดลองใดๆ มาก่อน

ประเภทที่สอง คือ สุนัขที่ผ่านการทดลองอีกแบบ
มาก่อนหน้ามา ในการทดลองก่อนหน้านั้นสุนัขจะถูกจับ
ใส่เครื่องมือคล้ายๆ เปลญวน แล้วถูกชอตไฟฟ้าแต่เครื่องนี้
จะท�ำให้สุนัขหนีการชอตไฟฟ้าไปไหนไม่ได้
กลับมาที่การทดลองที่อยู่ในคอกครับ
สุนัขประเภทแรก หลังจากโดนปล่อยกระแสไฟฟ้า
เข้าไปแล้ว มันจะวิ่ง (แน่นอนด้วยความเจ็บปวด) อยู่ซักพัก
ก่อนจะกระโดดข้ามไปด้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
สุนัขประเภทที่สอง ที่เคยผ่านการทดลองเปลญวณ
มาก่อน มีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับ มันไม่
พยายามวิ่ง หรือกระโดดข้ามรั้วเตี้ยนั้นแต่อย่างใด แต่พวก
มันนอนร้องเบาๆ ด้วยความเจ็บปวด รอจนกว่ากระแสไฟ
จะหายไป
พวกมันเรียนรู้ที่จะยอมรับการชอตไฟฟ้าเพราะมัน
ได้เรียนรู้จากการทดลองอันแรกว่ามันหนีไปไหนไม่ได้ ทั้งที่
ในการทดลองที่สองพวกมันหนีได้สบายครับ
การทดลองนี้อาจจะดูโหดร้าย แต่มันบอกอะไรเรา
ได้เยอะเหมือนกันครับ
อีกเรื่องเป็นเรื่องของ pike fish ครับ
pike fish เป็นชือ่ ของปลาน�ำ้ จืดชนิดหนึง่ ซึง่ มีถนิ่ ก�ำเนิด
แถบอเมริกาเหนือ เป็นปลาตัวใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้าย
และกินปลาที่เล็กกว่าเป็นอาหาร เวลา pike fish กินเหยื่อ
บางทีมันเร็วจนตาของมนุษย์มองไม่ทัน
วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ลองจับเจ้า pike fish มาอยู่
ในตู้ปลาขนาดใหญ่ ในตู้นั้นมีปลาตัวเล็กๆ อยู่เต็มไปหมด
แต่ pike fish ถูกกั้นจากปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นโดย
กระจกใส แน่นอนเจ้า pike fish พุ่งเข้ากินเหยื่อ   
ทันทีแต่ก็ ชนเข้ากับกระจกครั้งแล้วครั้งเล่า
จนในที่ สุ ด ก็ ห มดก� ำ ลั ง ใจและมานอนนิ่ ง อยู ่ ที่
ก้นของตูป้ ลา ในจังหวะเดียวกันนีน้ กั วิทยาศาสตร์
ก็เอากระจกกั้นออก ท�ำให้ปลาตัวเล็กๆ มาว่าย
อยูร่ อบเจ้า pike fish เต็มไปหมด แต่มนั ไม่สนใจ
กินปลาตัวเล็กๆ เหล่านัน้ อีกแล้ว ได้แต่นอน
เฉยๆ และในที่สุดปลาจอมโหดที่แสน
จะดุรา้ ยก็ตายเพราะขาดอาหารทัง้ ๆ ที่
อาหารมีอยู่รอบตัวมันเต็มไปหมด

HEALTH & SOUL

ส�ำหรับเจ้า pike fish กระจกที่ไม่มีอยู่จริง ยังอยู่เสมอ
แน่นอนการทดลองพวกนี้โหดร้ายเอาการ แต่มันช่วย
สะท้อนพฤติกรรมที่เราเรียกว่า Learned Helplessness
ได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมที่ว่า คือ การยอมรับในสถานการณ์
ที่อยู่ เพราะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรดีขึ้น
และเนื่องจากมนุษย์มีความคล้ายสัตว์มากกว่าที่เรา
คิดมาก พวกเราจึงมีพฤติกรรมไม่ต่างจากนี้มากครับ
ลองส�ำรวจดูนะครับว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้
รึเปล่า
1. เรามีแรงจูงใจในการท�ำอะไรในชีวิตน้อยลง
2. อารมณ์ของเราโดยเฉลี่ยแย่ลง เช่น ถ้าเราเหวี่ยงๆ
ทั้งวัน อันนี้เข้าข่าย
3. Cognitive Reasoning หรือเหตุผลทางปัญญา
ของเราเปลี่ยนไป เช่น เริ่มมองเห็นแต่ข้อเสีย
ของคนอื่ น เริ่ ม มองเห็ น แต่ ข ้ อ เสี ย ของตั ว เอง
คิดว่าความส�ำเร็จเป็นเรื่องของพรสวรรค์ ที่ต้อง
ได้มาตัง้ แต่เกิดเท่านัน้ ไม่มที างฝึกฝนขึน้ มาได้ ฯลฯ
ถ้ามีแค่หนึ่งในสามข้อนี้ต้องระวังจะเป็น Learned
Helplessness นะครับ
Learned Helplessness ดึงพลังชีวิต ดึงความเชื่อว่า
ทุกอย่างเป็นไปได้ของคุณออกไป และทิ้งให้คุณมีชีวิตที่ไร้
จิตวิญญาณ ไม่ต่างจากแม่ช้างที่ไม่เดินออกจากเสาทั้งๆ
ที่เดินออกได้ สุนัขที่นอนรอรับความเจ็บปวด และ pike fish
ที่ค่อยๆ ตายไป
ขอยกตัวอย่างเรือ่ งของนักแสดง คริสโตเฟอร์ รีฟ
ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาทของ Superman
ตกเป็นข่าวดังเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุจากการ
ขี่ม้าในวันที่ 27 พฤษภาคม 1995
อาการบาดเจ็บของเขารุนแรง
มากโดยเฉพาะทีเ่ ส้นประสาทไขมัน
หลัง จากการที่สมองได้รับการ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ท�ำให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่คอ
ลงไป ไม่สามารถขยับตัวได้
หมอทุกคนที่ได้ตรวจเขาก็บอก
เป็นเสียงเดียวกันว่า อาการนี้คง
จะอยู่ถาวรและไม่สามารถแก้ไข
อะไรได้

pike fish

บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกกับเขาและครอบครัวว่า
“ท�ำใจยอมรับมันเถอะ”
แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างคริสโตเฟอร์ รีฟ จะท�ำครับ
เขาท�ำกายภาพบ�ำบัดอย่างเข้มแข็ง ตามโปรแกรมทีใ่ ช้ไฟฟ้า
ในการกระตุ้น จนมีแพทย์หลายคนออกมาเตือนว่าไม่ควร
ท�ำแบบนี้ เพราะนี่คือการไม่ยอมรับความจริง และสิ่งเดียว
ที่เขาจะได้จากการนี้คือ ความผิดหวัง
5 ปี ต ่ อ มา เขาเริ่ ม ขยั บ มื อ ได้ อี ก ครั้ ง หลั ง จากนั้ น
ก็ตามมาด้วยแขน ขา และล�ำตัว ในที่สุดเขาก็ขยับร่างกาย
ส่วนบนได้
คริ ส โตเฟอร์ รี ฟ ได้ ท� ำ สิ่ ง ที่ แ วดวงการแพทย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทและฟื้นฟูต้องมาศึกษา
ถึงกระบวนการรักษาของ รีฟ ว่าอะไรท�ำให้เขาท�ำในสิ่ง
ที่คนอื่นบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” จนได้ เขาได้จุดประกาย
ความหวังให้กับคนที่มีอาการแบบเขาอย่างมากมาย
เขามีชีวิตมาจนถึงปี 2004
คริสโตเฟอร์ รีฟ ก่อตั้ง Christopher & Dana Reeve
Foundation ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับอาการ
     บาดเจ็บจากเส้นประสาทไขสันหลัง
   ผ่านมาเป็น 10 ปีหลังจากการเสียชีวิต
    ของเขา ลูกชายของเขาก็ยังคงสานต่อ
เจตนารมณ์ของพ่อ ด้วยการช่วยเหลือ
คนที่เป็นอัมพฤตอัมพาตให้สามารถ
กลับมาขยับตัวได้อีกครั้ง หรือ
   ในบางกรณี ก ลั บ มาใช้ ชี วิ ต
ปรกติ ไ ด้ อี ก ครั้ ง คริ ส โต
                            เฟอร์ รีฟ เป็นตัวอย่าง
   ของคนที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยให้
Learned Helplessness
  มาก�ำหนดชีวิตเขา
						 		
และคุ ณ ก็ ไ ม่ ค วร
							
เช่นกันครับ
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นายแพทย์ อี๊ด ลอประยูร
ผู้อำ�นวยการบริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท
แพทย์ประจำ�สมาคมวอลเล่ย์บอล
และรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ทำ�ไมนักบัญชีจงึ ควรเคลือ
่ นไหว
หรือออกกำ�ลังกาย
มากกว่าคนในอาชีพอืน
่ ?

ในปีพ.ศ.2559 มีรายงานผลการศึกษา
ในวารสาร “Lancet” ซึ่งเฝ้าติดตามประชากร
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�ำนวนกว่า 1 ล้านคน
เป็นเวลานาน 18 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวมีคน
เสียชีวิตไปทั้งหมดประมาณ 85,000คน และ
เมื่อเปรียบเทียบการใช้เวลานั่งท�ำงานเฉยๆ
ในแต่ละวันของคนเหล่านี้ พบว่า หากมีชั่วโมง
ท� ำ งานเป็ น การนั่ ง มากกว่ า 8 ชั่ ว โมงใน
แต่ ล ะวั น จะมี โ อกาสเสี่ ย งในการเสี ย ชี วิ ต
มากกว่ า คนที่ ท� ำ งานและมี ก ารนั่ ง น้ อ ยกว่ า
4 ชั่ ว โมงมากถึ ง 2 เท่ า ไม่ ว ่ า จะมี ก าร
ออกก� ำ ลั ง กายในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ม ากน้ อ ย
เพี ย งใด นั่ น หมายความว่ า การนั่ ง ในเวลา
ท� ำ งานนานๆ จะเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ ราเสี ย ชี วิ ต
เร็วขึ้นนั่นเอง
“อาชี พ ที่ ต ้ อ งนั่ ง โต๊ ะ ท� ำ งานแทบทั้ ง วั น
จึงท�ำให้คนอายุสั้น”
วิ ธี ป ้ อ งกั น การเสี ย ชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด หากต้ อ ง
นั่งท�ำงานติดต่อกันนานๆ คือ ทุกๆ 1 ชั่วโมง
ควรจะลุกออกมาเดินหรือยืนขยับแขนขาเป็น
เวลา 10 นาที ท�ำเช่นนี้จะได้ก�ำไรชีวิตเพิ่มขึ้น
โดยรวมไม่น้อยกว่า 5-6 ปี
แต่ถ้าอยากให้มีก�ำไรมากขึ้นไปอีกก็ต้อง
ลงทุนใช้ยาแรงอีกอย่างคือ “การออกก�ำลังกาย”
จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานอีกเช่นกัน
เป็นที่สรุปแน่ชัดโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆ ว่า
นอกจากจะมีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบว่า
โอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์
ลดลงมาก ส� ำ หรั บ คนประเภทที่ ก ลั ว จะท� ำ ให้
ลูกหลานล�ำบากยามแก่ จึงควรเริ่มต้นเสียแต่
ตอนนี้ ด ้ ว ยการออกก� ำ ลั ง กาย อี ก ประเภทคื อ
คนที่ ก ลั ว การเป็ น มะเร็ ง ก็ พ บว่ า หากมี ก าร
ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ โอกาสการเป็นมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ที่ท�ำให้เราต้องไปตรวจร่างกายนอน
ให้ ห มอส่ อ งกล้ อ งดู ส� ำ ไส้ ใ หญ่ ทุ ก ๆ 5 ปี เ มื่ อ
อายุเข้าสู่เลข 5 นั้นจะลดลงได้มากอีกเช่นกัน
และยั ง พบมี ป ระโยชน์ อี ก มากมายนั บ ไม่ ถ ้ ว น
ทั้ ง การช่ ว ยรั ก ษาและป้ อ งกั น โรคเบาหวาน
ความดันไขมันในเลือดสูงอีกจิปาถะ  

“ถ้ า มี ย าสั ก ตั ว หนึ่ ง ที่ ร าคาถู ก มาก
ทานแล้วจะท�ำให้มีอายุยืนขึ้น การป่วยหรือ
ความพิกลพิการน้อยลง ท่านจะรับประทาน
หรือไม่ครับ” คงไม่มีใครตอบว่าไม่
ยาตัวนัน้ ก็คอื การออกก�ำลังกาย ราคา
ถูกมากเท่ากับรองเท้าวิ่งดี ๆ เพียง 1 คู่
การออกก� ำ ลั ง กายที่ ง ่ า ยและดี ที่ สุ ด
ก็ คื อ การเดิ น วิ ธี ก ารเดิ น ที่ ไ ด้ ผ ลคื อ ต้ อ ง
เดินเร็วๆ พอให้มีเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็ว
สามารถพูดคุยระหว่างเดินได้ แต่พูดติดต่อ
กันเป็นประโยคยาวๆ ไม่ได้เพราะเหนื่อย
ต้องมีการหยุดระหว่างประโยค ถ้าท�ำอย่างนี้
ให้ได้วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน
หรือสัปดาห์ละ 150 นาที ชีวิตท่านก็จะ
มีความสุขและอายุยืน
หากไม่มีอาการเจ็บ ขาหรือเข่าจะดี
มากถ้าสามารถวิ่งได้ การฝึกวิ่งแรกๆ อาจ
จะมีปัญหาบ้าง แต่ถ้าเริ่มจากการเดินช้าๆ
ไปจนสามารถเดิ น เร็ ว ๆ ถึ ง วิ่ ง เหยาะๆ
เป็นระยะๆ จนกระทัง่ วิง่ ได้เป็นระยะทางไกล
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิ่งที่ดีได้ในที่สุด
ใส่รองเท้ายีห่ อ้ ใดจะดีทสี่ ดุ ? ยีห่ อ้ อะไร
ก็ ไ ด้ ค รั บ ขอให้ ใ ส่ วิ่ ง แล้ ว รู ้ สึ ก สบายเท้ า
ไม่จำ� เป็นต้องแพงมาก แต่จำ� เป็นต้องใส่เดิน

หรือวิ่งแล้วรู้สึกสบาย ไม่เจ็บเท้าขาหรือเข่า
ซึ่ ง หลายครั้ ง ต้ อ งลองซื้ อ มาใส่ ห ลายคู ่
แล้วจึงจะรูว้ า่ รองเท้าแบบไหนทีด่ สี ำ� หรับเรา
วิ่งลงส้นหรือวิ่งปลายเท้าดี ? มีข้อดี
และไม่ ดี ไ ด้ ทั้ ง สองอย่ า ง เพราะถ้ า วิ่ ง ลง
ส้นมากก็จะเจ็บส้นหรือฝ่าเท้า แต่ถ้าวิ่ง
ปลายเท้ า มากก็ จ ะเจ็ บ บริ เ วณหน้ า แข้ ง
หลายคนจึงแนะน�ำให้วิ่งลงประมาณกลาง
เท้า ลงด้านหน้าก่อนแล้วจึงลงมาทางด้าน
หลัง. แต่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะวิ่งลงแบบไหน
คื อ เวลาลงต้ อ งลงให้ นิ่ ม เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้
หลี ก เลี่ ย งการกระแทกลงไปอย่ า งแรง
ซึ่งจะท�ำให้บาดเจ็บมากขี้น
วิง่ เวลาไหนดี ? เวลาไหนก็ได้ทสี่ ะดวก
ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ เรา อย่ า กั ง วลว่ า เวลาโน้ น
เวลานี้ไม่ดีกับการวิ่ง เพราะจะท�ำให้ไม่ได้
วิ่ ง ในที่ สุ ด โดยสรุ ป คื อ วิ่ ง ได้ ทุ ก เวลาที่
สามารถท�ำได้
ค� ำ แนะน� ำ ในการวิ่ ง ออกก� ำ ลั ง กาย
สามารถหาอ่ า นได้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ มีก าร
เขียนกันมากมาย เลือกแหล่งข้อมูลไม่ว่า
จะเป็ น บุ ค คลหรื อ สถาบั น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ
เพราะหลายคนมีความรูน้ ดิ หน่อยก็มาตัง้ ตัว
เป็นกูรูในการวิ่งเสียแล้ว

ในฐานะแพทย์ ที่ ท� ำ งานทางด้ า น
การกีฬาและการออกก�ำลังกายมาหลายสิบปี
พบว่ า สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ การกระตุ ้ น
ตั ว เองให้ อ อกไปเพื่ อ การออกก� ำ ลั ง กาย
แต่ถ้ามีคนที่ไปออกก�ำลังกายด้วยกันด้วย
จะท�ำให้การออกก�ำลังกายนั้นท�ำได้เป็น
ระยะเวลาที่สม�่ำเสมอ มากกว่าการปฏิบัติ
ด้วยตัวเองคนเดียว
พึงระลึกไว้ว่า การออกก�ำลังกายนั้น
ไม่ใช่วา่ เราจะท�ำเพือ่ จะท�ำให้ตายช้าเท่านัน้
แต่ เ ราท� ำ เพื่ อ ให้ ก ารมี ชี วิ ต อยู ่ ก ่ อ นการ
ตายนัน้ เป็นการอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพนานทีส่ ดุ
ท่านทราบหรือไม่ว่า คนไทยมีชีวิต
ก่อนการเสียชีวิตโดยต้องอยู่บนเตียงช่วย
ตัวเองไม่ได้หรือต้องอยูใ่ นสถานพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลเป็นเวลาเฉลีย่ 8 ถึง 10 ปี ซึง่ การ
ออกก�ำลังกายของท่านในตอนนี้ จะลดเวลา
8 หรือ 10 ปีข้างหน้านั้นสั้นลงได้อีกหลายปี
อ่านมาถึงตอนนี้ เมื่อถึงเวลาใครเขา
มาชวนไปงานวิ่ ง การกุ ศ ลออกก� ำ ลั ง กาย
ก็อย่าปฏิเสธเลยครับ เพราะเขาไม่ได้ชวน
เพื่อประโยชน์ของใคร นอกจากประโยชน์
ของตัวท่านเอง หรือครอบครัวลูกหลาน
ที่รักของท่าน
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รองศาสตราจารย์ นพ.นภดล นพคุณ
อาจารย์พิเศษ และศาสตราพิชาญ
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคผิวหนัง

ที่พบบ่อยในหน้าฝน
ตอนนี้บ้านเราเข้าสูห
่ น้าฝนแล้ว
ทำ�ให้อากาศมีความชื้นเพิ่มขึ้น
มีนำ�้ ท่วมขังตามท้องถนน
เป็นปัจจัยทำ�ให้เกิด
โรคผิวหนังได้หลายชนิด

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝนคือ โรคน�้ำกัดเท้า และผิวหนังอักเสบ
จากการสัมผัสเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และโรคติดเชื้อที่ผิวหนังเนื่องมาจาก
ความอับชืน้ ของเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ โดยเฉพาะชุดชัน้ ในผ้าหนาๆ กางเกงยีนส์
กางเกงวอร์ม ถุงเท้าและรองเท้า เสื้อผ้าที่ซัก ตาก ไม่ทันแห้งสนิทดี
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝนได้แก่

1. โรคน�้ำกัดเท้า เกิดจาก
การเดินย�ำ่ น�ำ้ หรือแช่นำ�้ นานๆ

ท�ำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง โดยเฉพาะ
ที่ซอกนิ้วเท้า ระยะแรกจะเห็นเป็นผื่นแดง ต่อไป
ผิวหนังเปื่อยยุ่ยเห็นเป็นฝ้าขาว มีกลิ่นเหม็น ระยะนี้
ไม่ได้เกิดจาการติดเชื้อรา แต่เป็นการระคายเคือง
จากน�้ำที่สกปรก หรือเกิดจากการที่ผิวหนังบวม
เปื่อยยุ่ยจากการแช่น�้ำนาน แต่ถ้าทิ้งไว้นาน
อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราได้
2. โรคผิวหนังอักเสบ
จากเสื้อผ้าที่เปียกชื้น

มักเกิดจากการใส่เสื้อผ้าที่หนา รัดรูป
เช่น ผ้ายีนส์ ผ้าขนสัตว์ ผ้าไนลอน เมื่อเปียกฝน
เสื้อผ้าที่หนา รัดรูปจะเสียดสีกับผิวหนังในบริเวณ
ที่อับ เช่นที่บริเวณขาหนีบ รักแร้ ต้นแขน ต้นขา
เอว ท�ำให้ผิวหนังอักเสบ แดงคัน หรือถลอกเป็นแผล
และเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราตามมาได้
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3. โรคติดเชื้อของผิวหนัง

ในฤดูฝนบรรยากาศมีความชื้นสูง   เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
ประกอบกับการที่ผิวหนังที่เปียกชื้น เปื่อยยุ่ยจากการตากฝนและย�่ำน�้ำจะอ่อนแอ ยอมให้เชื้อโรคเข้าไปแฝงอยู่
และบุกรุกเข้าไปในผิวหนังได้ง่าย ท�ำให้เกิดการติดเชื้อโรคได้  โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในฤดูฝนได้แก่
3.1 โรคกลาก พบบ่อยที่ซอกนิ้วเท้า ฝ่าเท้า และขาหนีบ ผื่นที่ขาหนีบ บางคนเรียกว่าสังคัง มีลักษณะ
เป็นผื่นแดงมีขุยที่ขอบ บางครั้งเห็นตุ่มน�้ำใสหรือตุ่มหนองขนาดเล็กๆ บางทีเห็นเป็นผื่นแดงไม่อักเสบมาก
ผื่นที่ซอกนิ้วเท้าเป็นได้ตั้งแต่ผื่นแห้งๆ ลอกเป็นขุย อาการไม่มาก ไปจนถึงผื่นบวมแดง มีตุ่มน�้ำหรือตุ่มหนอง
ขนาดเล็ก มีอาการคันมากหรือเห็นเป็นผิวหนังเปื่อยเป็นฝ้าขาว ผื่นที่ฝ่าเท้าก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่บางราย
เห็นเป็นผื่นแห้งๆ ผิวหนังลอกเท่านั้น การเป็นเชื้อราที่ซอกนิ้วเท้าท�ำให้ผิวหนังเปื่อยลอก และอาจจะเกิดการ
ติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ซึ่งอาจจะลุกลามไปที่เท้าและขาที่เรียกว่าไฟลามทุ่งได้
3.2 การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังที่เป็นแผล หรื่อเปื่อยยุ่ยจากการแช่น�้ำ หรือตามหลัง
การติดเชื้อรา การเดินย�่ำน�้ำอาจไปเหยียบถูกของมีคม และน�้ำที่สกปรกมีเชื้อโรคเจือปน ท�ำให้เกิดแผลติดเชื้อ
แบคทีเรียได้ ลักษณะอาการของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง จะเห็นเป็นแผลพุพอง เป็นหนอง หรือเกิดเป็น
แผลที่มีการอักเสบรอบๆ ปกคลุมด้วยหนองจากผิวหนัง เชื้ออาจเกระจายจากแผลเข้าสู่หลอดน�้ำเหลือง ท�ำให้
เกิดการอักเสบชองผิวหนังที่ลุกลามเร็ว เรียกว่าไฟลามทุ่งหรือกระจายลงผิวหนังและเนื้อเยื่อลึกลงไป และอาจ
น�ำไปสู่การติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือภูมิต้านทานผิดปกติยิ่งต้องระวังป็นพิเศษ เพราะ
จะมีโอกาสติดเชื้อและลุกลามเข้าสู่ภายในร่างกายได้ง่าย เชื้อแบคทีเรียบางชนิดสามารถท�ำให้ผิวหนังที่ฝ่าเท้า
เปื่อยเป็นรูๆ ที่เรียกว่า Pitted keratolysis
3.3 นอกจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียแล้ว การลุยน�้ำยังมีโอกาสติดเชื้ออื่นๆ ได้
เช่น โรคฉี่หนู (leptospirosis) และพยาธิปากขอ เป็นต้น

แนวทางดูแลผิวหนังในหน้าฝน

อย่าตากฝน อย่าลุยน�้ำ  ถ้าเราท�ำได้ก็ดีที่สุด เราก็คงไม่ต้อง
วิตกกังวลกับปัญหาเหล่านี้ แต่ถา้ ไปตากฝนหรือลุยน�ำ้ มา เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆข้างบน เราจะมีวิธีดูแลตัวเองดังนี้
1. ถอดถุงเท้า รองเท้า และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าให้เร็วทีส่ ดุ อย่าปล่อย
ตัวให้หมักหมมกับเสือ้ ผ้าหรือถุงเท้า รองเท้าทีเ่ ปียกชืน้ เป็นเวลานาน
2. ล้างเท้าด้วยน�้ำและสบู่ ให้เกลี้ยงเกลา โดยเฉพาะตาม
ซอกนิ้วเท้า การล้างจะช่วยก�ำจัดสิ่งระคายเคืองที่เป็นสาเหตุของ
น�้ำกัดเท้า และช่วยก�ำจัดเชื้อโรคที่ติดอยู่บนผิวได้เป็นอย่างดี และ
ที่ส�ำคัญคือการเช็ดผิวหนังให้แห้ง เครื่องเป่าผมช่วยได้มากที่ท�ำให้
ซอกเท้าแห้ง ความแห้งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการป้องกันและก�ำจัดเชือ้ รา
3. ควรอาบน�้ำสระผมทันที ท�ำความสะอาดบริเวณที่อับชื้น
เช่น รักแร้ และขาหนีบ และเช็ดผิวหนังให้แห้ง
4. ในฤดูฝน ควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่ใส่สบายๆ ไม่รัดรูป ท�ำจาก
วัสดุที่แห้งง่าย เสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายจะเหมาะสมที่สุด หลีกเลี่ยง
การใช้เสือ้ ผ้าหนาๆ รัดรูป เช่นกางเกงยีนส์ ผ้าไนลอน เลือกใส่ถงุ เท้า
ชนิดบางๆ ถ้าต้องย�่ำน�้ำควรใช้รองเท้าบูทกันน�้ำ  ไม่ควรใส่รองเท้า
ที่ยังเปียกชื้น ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนน�ำมาใส่ใหม่

5. เมื่อเกิดผื่นผิวหนังอักเสบขึ้นหลังไปย�่ำน�้ำมาใหม่ๆ ผื่น
เหล่านั้นมักเกิดจากการระคายเคืองจากสิ่งเจือปนในน�้ำ  การล้าง
ผิวหนังให้สะอาด เช็ดให้แห้ง หลีกเลีย่ งการไปย�ำ่ น�ำ้ ซ�ำ 
้ ผืน่ และอาการ
ระคายเคืองจะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองได้ แต่ถ้ามีอาการมาก
ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องต่อไป
6. โรคติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย มั ก มี อ าการเจ็ บ เป็ น หนองหรื อ
แผลอักเสบ ควรไปพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรับการ
รักษา โดยเร็ว ถ้าทิ้งไว้เชื้ออาจจะลุกลามเข้าสู่ภายในร่างกายได้
7. โรคเชื้อราที่ซอกนิ้วเท้าและขาหนีบ จะเกิดทีหลัง เห็นเป็น
ผื่นที่ขอบชัด เป็นขุยหรือตุ่มนูน ถ้าเป็นที่ซอกนิ้วเท้าจะท�ำให้ผิวหนัง
ลอก เปื่อยเป็นฝ้าขาวๆ ได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อท�ำการวินิจฉัย
และให้การรักษาทีถ่ กู ต้อง การรักษาเชือ้ ราทีผ่ วิ หนังต้องใช้เวลานาน
อย่างน้อย สี่สัปดาห์
หวังว่าข้อแนะน�ำเหล่านีจ้ ะช่วยให้ทา่ นผูอ้ า่ นสามารถดูแลตนเอง
และหลีกเลี่ยงจากโรคผิวหนังที่มากับหน้าฝนได้เป็นอย่างดี
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ฟ้าใส พึ่งอุดม

ผู้ก่อตั้ง Fitjunctions Studio
นักเขียน วิทยากร และพิธีกร

Strength
Training

Resistance
Training

แรงบันดาลใจในการออกกำ�ลังกาย
และสร้างอาชีพจากสิ่งที่เรารัก

บทความนี้ อยากเล่าให้ฟัง ว่าเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ กั บ ตั ว เองได้ อ ย่ า งไร และที่ ส� ำ คั ญ ไปกว่ า นั้ น เราสามารถส่ ง ต่ อ
แรงบันดาลใจนี้ ให้กับคนอื่น ด้วยวิธีไหน
ย้อนเวลากลับไป 16 ปีที่แล้ว ผมเป็นเด็ก Nerd คนหนึ่ง ที่วันๆ เรียน
แต่ดนตรี ภาษา และไม่เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อน จนโดนแกล้งจากเพื่อน
และรุ่นพี่ที่ทั้งข่มเรา ล้อเรา จนวันหนึ่งเราคิดว่า ท�ำไมถึงต้องทน กับการ
ใช้ชีวิต อย่างต้องหวาดระแวง ว่าจะมีใครมารังแก จึงเริ่มเรียนยูโด เรียนมวย
และออกก�ำลังกายอย่างหนัก เพื่อพยายามที่จะแข็งแกร่งขึ้น
จนมาพบกับสิ่งที่เรียกว่า “Strength Training” และได้ศึกษา ข้อมูล
เรื่องการฝึก Resistance Training แบบจริงจัง เข้าใจหลักการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อ และ Rep Range รวมไปถึงโภชนาการต่างๆ

ภาพ : SME Startup

ผมเชื่อว่าหลายๆ คนที่อ่านบทความนี้อยู่ คงจะมีความฝัน
ว่าอยากจะทำ�งาน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารัก และหลายๆ คน
อาจจะรักการออกกำ�ลังกาย หรือการเล่นกีฬา
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ใช้เวลา 2 ปี จากเด็กผอมๆ เรียนรู้อย่างหมกมุ่น และน�ำความรู้ไปลงมือท�ำ  ลองผิด
ลองถูก แพ็คไข่ขาว อกไก่ ไปกินที่โรงเรียน ดื่มน�้ำมันมะกอก ชงกับนม และไมโล เพื่อให้
ได้พลังงานเยอะๆ เลิกเรียนมาเข้ายิม วิง่ ซ้อมศิลปะการต่อสู้ ทุกชนิดทีห่ าเรียนได้ ผิดก็
เรียนรู้ จด (ทุกวันนี้ยังมี Diary ที่จดไว้) ที่ถูก ก็ท�ำต่อไป หลับหูหลับตาท�ำ  จนวันหนึ่ง
เราแทบจ�ำตัวเองไม่ได้
ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มา มาจากค�ำว่า “ความจ�ำเป็น” หรือ NEED สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ผม
อยากบอกต่อผูอ้ า่ นทุกคน ว่ามันส�ำคัญทีส่ ดุ ในการทีค่ นคนหนึง่ จะลงมือท�ำอะไร ทีบ่ างครัง้
เรา “ไม่ต้องท�ำก็ได้” จนส�ำเร็จ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
นักจิตวิทยา ชาวอเมริกนั ชือ่ Abraham Maslow ได้เสนอแนวคิด เรือ่ งความต้องการ
ของมนุษย์วา่ ไล่เป็นล�ำดับ จากรากฐาน ก็คอื ปัจจัยทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องมี เช่นน�ำ 
้ อากาศ อาหาร
ไปจนถึงเงินทอง ไล่ไปยังการยอมรับจากสังคม ไล่ไปยังการรู้สึก ยอมรับในตัวเอง และ
สิ่งที่อยู่สูงที่สุด เรียกว่า Self Actualization ซึ่งหมายถึง การตื่นรู้ ถึงศักยภาพของตนเอง
ว่า ฉันท�ำอะไรได้ และสามารถท�ำมันได้จริงๆ
การเดินทางของเด็กผอมๆ คนหนึ่ง ผ่านไป 16 ปี ณ จุดนี้ท่ีผมได้มายืนอยู่ในจุดที่
ทุกวัน เราเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ง่ายๆ ด้วยการสอนแนวทางการออกก�ำลังกายและ
โภชนาการที่ถูกต้อง ผมจึงอยากให้ทุกๆ คนที่อ่านบทความนี้ ลองดูตารางนี้ ที่เรียกว่า
“ปิรามิดของความต้องการของ Maslow” แล้วลองดู ว่าปัจจุบัน เราออกก�ำลังกาย
เรียนหนังสือ ท�ำงาน หรือแม้แต่ทำ� งานอดิเรกอื่นๆ เพื่ออะไร ในปิรามิดนี้

Before                       After

Self-actualization

desire to become the most that one can be

Esteem

respect, self-esteem,status, recognition, strength, freedom

Love and belonging

friendship, intimacy, family, sense of connection

Safety needs

personal security, employment, resources, health, property

Physiological needs

air, water, food, shelter, sleep, clothing, reproduction

บางคนออกก�ำลังกาย
บางคนออกก�ำลังกาย
บางคนออกก�ำลังกาย
บางคนออกก�ำลังกาย
บางคนออกก�ำลังกาย
หาเหตุผล หา Need
หาเหตุผล หา Need
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เพื่อสุขภาพ ให้นอนหลับดี ไม่ป่วย
เพื่อให้แข็งแรง ไม่โดนแกล้ง
เพื่อให้หุ่นดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวเอง
จนได้ผล และน�ำไปสานต่อ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตัวเอง
ของตัวเอง ให้เจอ แล้วคุณจะไม่มีคำ� ว่าท้อ
ของคนรอบตัวให้เจอ แล้วคุณจะมีงานท�ำ ไปตลอดชีวิตกับสิ่งที่คุณรัก
สู้ๆ ครับ
ฟ้าใส
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ตำ�ยัว
่ ครกยักษ์

สยามสแควร์ เป็นทำ�เลทองของธุรกิจย่านกลางใจเมือง เดินทางไปมาสะดวกเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าใหญ่
ทันสมัย เป็นแหล่งช็อปปิ้ง และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ทำ�ให้มีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท ห้างร้าน ใช้เป็นจุดนัดพบ มาเดินช้อปปิ้ง มาทานอาหาร

มีรา้ นอาหารมากมายทีส่ ยามสแควร์ ...แล้วร้าน
ส้มต�ำล่ะ หลายคนคงเคยถามตัวเองว่า ถ้าวันนีเ้ ราจะ
หาส้มต�ำกินที่สยามฯ จะไปที่ไหนดี ที่จะทั้งอร่อย
จีด๊ จ๊าด แซ่บ นัว ทัง้ ราคาไม่แพงด้วยทีส่ ยามสแควร์
น่ะ มีไหม !!!
มีสิ นี่ไง...ร้านต�ำยั่ว ครกยักษ์ ร้านที่ต้องมาบอก
เล่าสู่กันฟัง แค่ชื่อร้าน ก็น่าสนใจแล้ว
ต� ำ ยั่ ว ครกยั ก ษ์ คื อ ร้ า นส้ ม ต� ำ ยั่ ว น�้ ำ ลายรส
แซ่บด้วยครกยักษ์ ทีเ่ พียงแค่เห็นครก ก็สมั ผัสถึงความ
อร่อยที่ก�ำลังมาถึง
จุดเด่นของร้านนี้ น่าจะเป็นขนาดของ “ครก” ที่
“ยักษ์” สมชือ่   เจ้าของร้านบอกว่า เพราะ “ครก” เป็น
ส่วนส�ำคัญที่สุดในการท�ำส้มต�ำ  ถ้าใช้ครกขนาดใหญ่  
และต้องเป็นครกไม้ด้วย รสของส้มต�ำนั้นจะออกมา
อร่อยชุ่มฉ�่ำเข้าน�้ำเข้าเนื้อ ดีกว่าต�ำด้วยครกขนาดเล็ก
แล้วตัวสากก็ตอ้ งมีความใหญ่ดว้ ย เพือ่ ทีเ่ วลาลงน�ำ้ หนัก
มือตอนต�ำ ก็จะได้รับพอดีกับตัวครกยักษ์
ส่วน “มะละกอ” ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลัก ทางร้านต้อง
ไปซื้อที่ตลาดบางบอน เป็นมะละกอเนื้อดี ลูกกลมยาว
เป็นพันธ์ส�ำหรับต�ำส้มต�ำโดยเฉพาะ มาจากราชบุรี  
ท�ำให้ได้มะละกอที่สด ใหม่ โดยทางร้านมีเทคนิคการ
ปอกและการสับ ให้ออกมาเป็นเส้นแบนเล็กน้อย ท�ำให้
เวลาต�ำ  น�้ำจากเครื่องปรุงจะซึมลงไปในเส้นมะละกอ
แบบพอดีๆ

“พริก” ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ร้านส้มต�ำขาดไม่ได้ ที่ร้าน ต�ำยั่ว ครกยักษ์ ใช้พริก
พันธุ์ super hot ซึ่งเป็นพริกพันธุ์ที่เผ็ด เป็นพริกเม็ดกลางๆ ไม่ใหญ่มาก และไม่ต้อง
ใส่เยอะ ใส่แค่ 2 เม็ด ก็เผ็ดแล้ว ซื้อที่เดียวกันกับมะละกอ   
ส่วนกุ้งแห้ง ทางร้านใช้กุ้งตัวเล็ก ส่วนพวกกุ้งสด ปูม้าและปูเค็ม สั่งใหม่ทุกวัน
ของสดเข้าทุกวัน สั่งจากร้านเจ้าประจ�ำที่มหาชัย ถ้าวันไหนขายดีจึงจะสั่งเพิ่ม  
วัตถุดบิ ซือ้ โดยตรงจากแม่คา้ ทีไ่ ปเลือกหาทีด่ ที สี่ ดุ ไว้แล้วว่า ร้านผักคนนี้ ร้านกุง้ คนนี้  
ของที่ได้ทุกอย่างก็จะสด น�้ำของส้มต�ำที่ตักจากครกออกมาใส่จาน ก็จะมีรสชาติดี
สีสวยน่าทาน วัตถุดิบในร้านล้วนคัดสรรจากต้นทาง เพื่อให้ได้ของดี ของสด รสชาติ
จะได้คงที่
เจ้าของร้าน “ต�ำยั่ว ครกยักษ์” ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ คุณวรวิสาข์ โปตระ
นันทน์ หรือ คุณอุ้ม ลูกสาวคนสวยของคุณแม่ “จ๊ะโอ๋” (คุณชืน่ จิต โปตระนันทน์
Shi 32) เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าฯ ของเรานี่เอง
“ต�ำยัว่ ครกยักษ์” ทีส่ ยาม เป็นสาขาที่ 3 หลังจากเปิดสาขาแรกแถวพระราม 2  
ส่วนสาขาที่ 2 เปิดเป็นร้านเล็กๆ ใกล้บ้านแถวสุขุมวิท 71
ส่วนสาขาที่ 3  ที่สยาม  บริเวณสยามแสควร์ซอย 1  ติดกับร้านวัตสัน หรือทาง
เข้าด้านต้นซอยเป็นโรงหนังสกาล่า นี้ คุณจ๊ะโอ๋กับลูกสาว เล่าว่า... โชคดีที่ได้ร้าน
ตรงสถานที่นี้ คือท�ำเลดี
“เราก็หากันมานาน เราอยากได้รา้ นที่สยามมาตลอด เพราะเป็นทีๆ่ คนมาง่าย
ที่สุดแล้ว”
“ต�ำยั่ว ครกยักษ์” สยามสแควร์ ซอย 1 หน้าร้านมีจุดเด่นอยู่ที่ครกไม้
ใบใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อ “ครกยักษ์” ส่วนค�ำว่า “ต�ำยั่ว” นั้น ก็มาจากค�ำว่ายั่ว
น�ำ้ ลาย เพราะเมนูหลักในร้านคืออาหารอีสาน ซึง่ ล้วนแต่ยวั่ ยวนให้นำ�้ ลายไหลทัง้ นัน้
ส่วนภายในร้านตกแต่งเหมือนบ้านย้อนยุค ให้บรรยากาศอบอุ่น มีแอร์เย็นๆ ให้นั่ง
สบายๆ ส่วนชั้นบนก็ติดแอร์ เป็นกระจกใสโปร่ง สะอาดตา
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“ต�ำยัว่ ครกยักษ์”... เป็นร้านทีม่ สี ไตล์ของตัวเอง เป็นร้านทีใ่ ครมาแล้วก็จดจ�ำ 
มากินแล้วก็มองหน้ากัน แล้วก็พยักหน้า ว่า นี่... คือร้านที่เราจะมากันอีก
“เราเพิง่ เปิดหลังปีใหม่มาได้ซกั ประมาณ 18 วัน” ...คุณ วรวิสาข์ โปตระนันทน์
หรื อ คุ ณ อุ ้ ม ลู ก สาวคุ ณ จ๊ ะ โอ๋ เธอเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี สาขานิ เ ทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้วจบปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ผันตัวเองมาท�ำร้านอาหาร กล่าวกับ “เภตรา”
“เราเพิ่งเปิดขายเมื่อวันที่ 18 มกราคม ต้นปี 2561 นี้เอง... เปิดแล้ว feed
back ดีค่ะ แม้จะเป็นร้านเล็กๆ ที่ตอนแรกๆ คนก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ตอนนี้ลูกค้า
เยอะขึน้ เรือ่ ยๆ ลูกค้าประจ�ำเราเยอะ โดยเฉพาะช่วงเย็นๆ มีทงั้ คนไทยและต่างชาติ
โดยเรามีระดับความเผ็ดให้ลูกค้าต่างชาติด้วย”
“จุดขายของเราน่าจะเป็นรสชาติ ความหลากหลายของอาหาร เรามีเมนูเฉพาะ
ส้มต�ำ 50 เมนู และราคาที่สมเหตุสมผล ไม่แพงมาก ประมาณ 500 บาทก็ทานได้
หลายคน และอยู่ในจุดที่เดินทางมาสะดวก”
“แล้วเราก็มีอาหารอีสานให้ทานกัน
ครบ ทั้งส้มต�ำ ลาบ น�้ำตก คอหมูย่าง ต้ม
ทัว่ ไป แล้วเราก็มแี กง อย่างแกงเห็ด ทีร่ า้ น
ส้มต�ำแถวสยามไม่มใี ครขายแกงเห็ดเลย”
“ส่วนจานที่ถือว่าเป็นตัวเด่น น่าจะ
เป็นไก่ทอดของที่ร้าน ต้องสั่งทุกโต๊ะ เป็น
ปีกไก่ทอดเป็นชิ้น จะขายดีมาก เพราะจะ
กรอบอร่อย ลูกค้าจะรู้ แล้วก็คอหมูย่าง
ที่ เ ราท� ำ เอง ตั้ ง แต่ เ ลื อ กของ หมั ก เอง
คุณวรวิสาข์ โปตระนันทน์ (ลูกสาว)
คุณชืน่ จิต โปตระนันทน์ (คุณแม่)
ท�ำเองทุกอย่าง”

“แล้วยังมีส้มต�ำทอด ที่น�ำเส้นมะละกอ ไปคลุก
กับแป้งสูตรพิเศษของทางร้าน แล้วน�ำไปทอดกรอบ
แล้วเอาน�้ำย�ำเอามาราด หรือส้มต�ำผลไม้ที่ใส่ข้าวโพด
แอปเปิล ฝรั่ง และมะเขือเทศ ส่วนน�้ำย�ำจะมีรสชาติ
แสตนดาร์ด ทีก่ ว่าจะได้รสชาติทนี่ งิ่ นีก่ ย็ ากมาก”
“รสชาติจริงๆ ที่จะท�ำให้มันนิ่งที่สุด จะท�ำยาก
เพราะส้มต�ำคือการผสมเครื่องปรุงออกมาทั้งหมด การ
จะท�ำให้รสเหมือนกันทุกจานมันจะยากมาก ที่ร้านเรา
จะเน้นแบบเข้มข้นด้วย แล้วก็เน้นว่ารสชาติมันจะต้อง
ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะไม่อย่างนั้น ลูกค้ามาชิม
ก็จะว่าคนนี้ต�ำรสชาติไม่เหมือนกับคนโน้นต�ำ”
“ส้มต�ำของเราจึงเป็นสูตรของร้านเราจริงๆ คือคน
ที่มาทานก็จะชอบ แล้วก็จะมาทานอีก แล้วยังมีข้าวคั่ว
ที่เราท�ำเอง ท�ำเองแล้วมันจะหอม เราจะใส่ในลาบ
น�้ำตก ใส่ทุกอย่าง ส่วนต้มย�ำของเราจะเป็นสูตรน�้ำข้น
ทีข่ ายดีมากๆ ก็คอื ต้มย�ำหมูเด้ง ต้มซีด๊ หมูเด้ง ประกอบ
ไปด้วยเห็ด ไข่ต้ม หมูเด้ง ที่เสิร์ฟมาในหม้อร้อนๆ
อัดแน่นความอร่อย และรสชาติเข้มข้น”
ส่วนคุณจ๊ะโอ๋ ในฐานะที่เป็น บัญชี จุฬาฯ ก็ได้ใช้
สิ่งที่เรียนมาเป็น consult  ช่วยลูกทุกอย่าง
“ก็เป็นที่ปรึกษาให้เค้า ก็จะบอกว่าให้ดูแลลูกค้า
ให้ดที สี่ ดุ แล้วเราก็อยากให้ชาวจุฬาฯ มาทานกันนะคะ
เพราะราคาไม่แพง และเรือ่ งวัตถุดบิ ของเราสดแน่นอน
รสชาติ อ ย่ า งไรก็ ติ ช มกั น ได้ และก็ มี ส ่ ว นลด 10%
ส�ำหรับผูใ้ ช้บตั รเภตรา นะคะ ส่วนใครทีไ่ ม่มบี ตั รเภตรา
บอกว่าเป็นบัญชี จุฬาฯ ก็ลดให้ 10% เลยค่ะ”
ร้าน ต�ำยั่ว ครกยักษ์
สยามสแควร์ ซอย 1 ใกล้ร้านวัตสัน หรือเข้าทาง
ด้านโรงภาพยนต์สกาลา โทร 095 496 97777
เปิดทุกวัน เวลา  10 – 22.00 น
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ภัทราฤดี พรประสิทธิ์ Shi 30
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“ดอกไม้รม
ิ เขากับเมืองสวย...
ลึกลับทีช
่ อ
ื่ ... มาชู ปิกชู "
มาชู ..มาชู....Machu Picchu คือหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของคน

เดินทางที่ชอบเสพย์ความเก่าแก่..ของเมือง ของคน ของชนเผ่า

โบราณ ทีส
่ ร้างปริศนาคาใจ ทิง
้ ไว้ให้คน
้ หามากมายอย่างชาวอินคา

ทุกวันนี้ ไม่มีใครรู้แน่นอนว่า มาชู
ปิกชู คืออะไร ท�ำไมอินคา มาสร้างเมือง
สวยงาม กลางหุ บ เขา แล้ ว ไม่ ใ ช่ เ มื อ ง
ธรรมดาเป็ น เมื อ งที่ ต ้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี
ในการก่อสร้างขั้นสูง เพราะต้องขนหิน
ก้อนมโหฬาร ข้ามเขามาจ�ำนวนมากมาย
มหาศาล ทุกอย่างมีการวางผัง อย่างมี
ระบบ มี ห ลั ก การ แล้วท�ำไมถึงทิ้งเมือง
ให้รา้ ง หลังจากใช้เมืองไม่ถงึ 100 ปี เหตุผล
ต่างๆ ล้วนเป็นเรื่องคาดเดา เพราะอินคา
ไม่มีภาษาเขียน ประวัติศาสตร์ทั้งหลาย
มาจากการบอกเล่ า ปากต่อ ปาก แม้แ ต่
ตอนสเปนเข้ามายึดครอง ก็ไม่เจอเมืองนี้
ไม่มีการบันทึก ไม่มีการพูดถึง หลังจาก
ถูกทิง้ ร้างมาราว 500 ปี จนปี ค.ศ. 1911
Hiram Bingham นักส�ำรวจชาวอเมริกนั
ก็มาค้นพบโดยบังเอิญ
จากกรุ ง เทพ ...บิ น และบิ น และบิ น
แค่ราว 50 ชั่วโมง ต่อเครื่องแค่ 3 ครั้ง เราก็
ไปถึงเมืองต้นทาง ที่ชื่อ คุสโก (Cusco) แค่
เมืองต้นทางก็สวย น่ารักจนเกือบเปลี่ยนใจ
จาก....มาชู !!! Cusco เป็ น ภาษาอิ น คา
แปลว่า สะดือโลก เคยเป็นเมืองหลวงของ
จักรวรรดิอินคาในช่วงปี ค.ศ. 1438-1533
ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นของไทย (ในปีนนั้
อยุธยาเพิ่งเป็นเมืองหลวงของเรามาได้แค่
88 ปี จาก 417 ปี) มาถึงในค.ศ.นี้...ผ่านมา
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เกือบ 500 ปี คุสโก ยังสวยใส ไร้มายาเหมือน
สาวต่างจังหวัด ถนนในเมืองยังคงแคบๆ เป็น
หินก้อนโต แบบโบราณ ข้างถนนจะเป็น
ตลาดขายของพืน้ เมืองสีสนั สดใส ผูห้ ญิงชาว
บ้านยังแต่งกายแบบพื้นเมือง กระโปรงจีบ
รอบตัวสีสดไม่ต้องสนใจว่าจะอ้วนจะผอม
ผมผูก 2 เปียบ้าง เปียเดียวบ้าง ใส่หมวก
สีสดทับ แล้วสะพายผ้าที่มาผูกเป็นกระเป๋า
เป้ไว้ข้างหลัง ในเป้ผืนผ้าใบนี้ ใส่ได้ทุกอย่าง
มีลูกใส่ลูก มีผักใส่ผัก มีกับข้าวใส่กับข้าว
คุ ส โกได้ รั บ เลื อ กเป็ น มรดกโลกในปี
ค.ศ.1983 ในเมืองและรอบๆ เมืองคุสโก
เต็มไปด้วยโบราณสถานของอินคา ทั้งโบสถ์
ทั้งวัด ทั้งวัง ทั้งป้อมค่าย คลอง ท่อส่งนํ้า
ระบบประปา นอกจากสวยงามแล้วยังเต็มไป
ด้วยปรัชญาความคิดอันลึกซึง้ ของชาวอินคา
ในการใช้ ส ถานที่ ต ่ า งๆ ในการด� ำ รงชี วิ ต
ในการปกครองบ้านเมือง ทั้งความเชื่อใน
ธรรมชาติ เทพเจ้า และศาสนา ที่สำ� คัญที่ยัง
เป็นเรื่องที่ยังหาค�ำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้คือ
วิ ท ยาการในการสร้ า งอาคาร สร้ า งเมื อ ง
สร้างถนน พวกนี้ ชาวอินคาเอามาจากไหน
แม้ อ าคารหลายแห่ ง จะถู ก ท� ำ ลายหรื อ
ดัดแปลงไปตอนถูกสเปนเข้ายึดครองในปี
ค.ศ.1533 แต่ ทุ ก แห่ ง ที่ เ หลื อ ยั ง สวยงาม
เต็มไปด้วยภูมปิ ญ
ั ญาอันลึกซึง้ คุสโก นับเป็น
เมืองที่สูงที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง สูง 3,350

เมตรจากระดั บนํ้ าทะเล สู งมากจนท� ำ ให้
อากาศบางเฉียบ จนเหลือให้เราหายใจนิด
เดียว  ในคืนแรก เราจึงตัดสินใจเลือกพักที่
โรงแรม ชื่ อ Monasterio ที่ น ่ า จะเป็ น
โรงแรมเดียวในโลกทีป่ ล่อยอ๊อกซิเจนมาตาม
ท่ อ ท� ำ ให้ ห ายใจสบายขึ้ น มากๆ แถมใน
โรงแรมจะเสริฟชาโคคา ( แบบเดียวกับที่ใช้
สกัดโคเคน)ร้อนๆตลอดเวลา เพราะชานี้จะ
ช่ ว ยลดอาการแพ้ ค วามสู ง ได้ ดี พ อควร
โรงแรมนี้สวยแอนด์ขลัง เพราะเคยเป็นวัด
เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ห้องนอนคือกุฏิพระ
ในสมัยก่อน แต่เขามาปรับปรุงจนสวยงาม
น่าพัก รวมถึงสวนรอบๆโรงแรมก็สวยมาก
จนท�ำให้ลืมกลัวผีพระไปพอสมควร แม้ใน
บริเวณโรงแรมทั้งหมดจะเปิดเพลงเหมือน
บทสวด Chanting music อยู่ตลอดเวลา

คื น ถั ด มาเราย้ า ยมานอนที่ Sacred
valley หุ บ เขาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ พ รุ ่ ง นี้
เราจะขึ้นรถไฟไปหา มาชู ปิกชู จากสถานี
โอยั น ไทตั ม โบ (Ollantaytambo) ได้
สะดวกขึ้น แล้วก็มาถึงวันแห่งการรอคอย
วันนี้เราจะไปหา....มาชู!!!
การจะเข้าไปถึง มาชู ปิกชู ปรกติท�ำได้
3 วิธีคือ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ Peru rail ที่
ต้นทางอยูท่ เี่ มือง Cusco แล้วต่อรถบัสเข้าไป
หรือเดินตามรอยเส้นทางที่อินคาเคยใช้เดิน
ในสมัยโบราณ โดยเริ่มจากเมืองคุสโก ระยะ
ทางประมาณ 100 ก.ม. ปรกติจะใช้เวลา
4 วัน พักค้างคืนที่แคมป์บนทางเดิน 3 คืน
พิจารณาวัยของกลุ่มเพื่อนร่วมอุดมการณ์
(หกสิบอัพทุกคน)และสมรรถภาพแล้ว พวก
เราเลือกวิธที ี่ 3 แบบไม่แตกแถว คือ นัง่ รถไฟ
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จาก โอยันไทตัมโบ ไปลงที่กิโลเมตรที่ 104
แล้วเดินเลาะเขาเลียบแม่น�้ำไปอีกราว 13
ก.ม. ซึ่งปรกติจะใช้เวลาเดินราว 6 ชั่วโมง
วิ ธี นี้ จ ะเหนื่ อ ยแบบกลางๆ และยั ง คงได้
บรรยากาศการเข้าหา มาชู ปิกชู ด้วยอารมณ์
ของอินคาโบราณ เราขึน้ รถไฟจากเมืองโอยัน
ไทตัมโบ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถืออาหารกล่อง
จากโรงแรมมาทานบนรถไฟ ไม่ น านนั ก
ก็มาถึง หลักก.ม.ที่ 104 ไม่มีสถานีรถไฟ
แต่รถไฟจะจอดแป๊บนึง ให้คนที่ต้องการ
เดินลงตรงนี้ ตื่นเต้นมากๆๆ เราก�ำลังจะ
เดินไปหา...ตามหา มาชู ปิกชู เมืองที่หาย
สาบสูญ ด้วยเส้นทางที่อินคาเคยใช้สัญจร
ระหว่างเมืองต่างๆ บนอาณาจักรอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล เมื่อ 600 ปีมาแล้ว สมัยที่อินคา
ยังรุ่งเรืองสุดๆ

หลังจากไกด์อธิบาย เกี่ยวกับการเดิน
ข้อควรระวัง และจุดแวะพักต่างๆ แล้ว พวก
เราก็เดินข้ามสะพาน ข้ามแม่น�้ำอูรูบัมบ้า
เพื่อไปลงทะเบียนคนเดิน
จากนั้นเราก็เริ่ม เดินและเดินและเดิน
บวก ปีนและปีนและปีน ไปบนถนนดินบ้าง
หินบ้าง แล้วฝนก็ตก เราก็เปียกแล้วก็แห้ง
แล้วก็เปียกสลับกันไป แต่เส้นทางทีเ่ ดินสวย
และขลังสุดใจ เราเดินผ่าน ล�ำธาร ซากโบราณ
สถาน ป่าโปร่ง และป่าทึบ ที่มี ดอกไม้ ใบไม้
หลากหลายและสวยงามไปตลอดทาง ไม่นบั
อากาศทีใ่ สปิง๊ แบบหายใจเข้าไปแล้วท่อต่างๆ
ในร่างกายสะอาดขึ้นมาทันทีทันใด
น่ า จะราว 3 ชั่ ว โมง เราก็ เ ดิ น มาถึ ง
หมู่บ้านโบราณสถานที่สวยมากๆ บางคน
บอกว่าสวยกว่า มาชู ปิกชู ด้วยซ�้ำ ชื่อ ฮวัย
เนย์ ฮวัยนา (Winay Wayna) แม้จะเป็นแค่
หมู่บ้านเล็กๆ แต่ที่นี่จะเต็มไปด้วย นาขั้น
บันใด ระบบชลประทาน ซากอาคารโบราณ
ที่เป็นบ้าน ศาสนสถาน และโรงอาบน�้ำ
หลังจากเดินมาได้ราวครึ่งทาง ก็หยุด
ทานข้าว(ขนมปัง)กล่องแบบเปียกๆ แวะเข้า
ห้องน�ำ้ ก็แบบเปียกๆอีก เพราะฝนตกไม่หยุด
แล้วเราก็ออกเดินต่อ ระยะที่เหลืออีกราว 6
ก.ม. ดูเหมือนจะเดินง่าย เพราะไม่ชนั เท่าช่วง
แรก และทางจะปูด้วยก้อนหินก้อนโตตั้งแต่

สมัยอินคา แต่เอาจริงก็ไม่งา่ ยนัก เพราะทาง
หินแคบๆ จะเลียบไปบนเหวตลอด เดินไป
ก็ตอ้ งมีสติอยูก่ บั เท้า ห้ามก้าวพลาด ยังไม่พอ
ต้องมีสติกับไม้เท้าในมือ หากจิ้มพลาดอาจ
พาเราไถลลงเหวไปด้วยอีกต่างหาก
สารภาพแบบไม่อายเลยว่า ช่วงสุดท้าย
เหนื่อยแทบขาดใจ ไกด์บอกว่าจวนถึงแล้ว
อีกราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ค่อยมีกำ� ลังใจ แต่
พอไกด์พดู จบเลีย้ วหักมุม ...โอ้แม่เจ้า...บันได
หินพร้อมขัน้ บันใดแคบๆ ตัง้ สูงชันอยูต่ รงหน้า
ทุ ก คนผงะ หั น มามองหน้ า กั น ...แล้ ว จะ
เดินขึ้นไปได้ยังไง สูงลิ่วซะขนาดนั้น แต่เมื่อ
ถอยกลั บก็ ไ ม่ ไ ด้ แล้ ว ทุกคนเลยตัดสินใจ
สละไม้เท้าฝากให้ไกด์หาทางเอาขึน้ ไปให้เรา
ข้างบน แล้วเราก็เริ่มปีนและปีนและปีน
ด้วยสองมือสองเท้า ดันและดึงตัวเองขึ้นไป
ถึงยอดก�ำแพงได้ครบถ้วนทุกคน ไกด์รีบ
ปลอบใจครั้งที่ 2 ....อีก 10 นาทีก็ถึงแล้ว
กัดฟันเชือ่ และเดินต่อ ถึงช่วงนีว้ วิ สวยขาดใจ
ยอดเขาสูงๆ ต�่ำๆ ลอยอยู่ในทะเลหมอก
รอบตัว...สวยเหลือเกิน ค่อยหายเหนื่อย
หายใจเอาอากาศใสปิ๊งเข้าไปเต็มปอด แล้ว
เดินชมดอกไม้รมิ เขา แสนสวย ไปอีกพักใหญ่
ก็ถึงหมุดหมายส�ำคัญ แบบไม่ทันตั้งตัว
ประตูสุริยเทพ Intipunku...อยู่ตรง
หน้า...มองผ่านประตูนี้ไป เห็น มาชู ปิกชู
ทั้งเมืองทอดตัวอยู่ข้างหน้า ล้อมรอบด้วย
ขุนเขาสูงใหญ่ ...ฉันยืนตะลึงซึมซับสิง่ ทีไ่ ด้เห็น
แบบเต็มตื้นหัวใจ ภาพที่เห็นเหมือนเมือง
ในฝัน ดูลึกลับ ดูสวยงาม ดูขลัง ดูมีพลัง
บางช่วงเมืองในฝันก็หายไปเหมือนเมืองสมมติ
ด้วยเมฆที่เคลื่อนเข้ามาคลุมเมืองไว้ทั้งเมือง
เข้ า ใจแล้ ว ว่ า ท� ำ ไม เมื่ อ ชาวอิ น คาหาย
สาบสูญไป เมืองนีก้ ห็ ายไปจากสายตามนุษย์
สายตาผู ้ รุ ก ราน ด้ ว ยปราการธรรมชาติ
ที่คลุมเมืองทั้งเมืองไว้เหมือนถูกร่ายมนต์
เราหยุดพัก....แยกย้ายกันหาทีน่ งั่ เงียบๆ
เพือ่ ชืน่ ชม ซึมซับ ภาพ มาชู  ปิกชู ทีม่ องเห็น
อยู ่ ไ กลๆ ตามจิ น ตนาการของแต่ ล ะคน
วันนี้เย็นเกินไปที่จะเข้าไปสัมผัส มาชู ปิกชู
แบบถึงเนือ้ ถึงตัว พรุง่ นีเ้ ราจะกลับมาอีกครัง้
ตั้ ง แต่ เ ช้ า เพื่ อ ชื่ น ชมในทุ ก รายละเอี ย ด
ในทุกมุม ของ มาชู ปิกชู ......
ติดตาม ฉบับหน้าค่ะ
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