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AUGUST 2018

	 ผมได้รบัมอบหมายจากสมาคมศษิย์เก่าคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้มาเป็นบรรณาธิการ

ของวารสารเภตรา	ฉบบัทีท่่านผูอ่้านก�าลังอ่านอยูใ่นขณะนี	้ผมจึง

ได้เรียนเชิญนักเขียนชื่อดังหลายๆ	ท่าน	มาช่วยกันเขียนบทความ

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา		

	 ฉบับน้ีจะเน้นเก่ียวกับเรื่องของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ 

มาดเูส้นทางชีวติ	19	ยาจกทีก่ลายเป็นมหาเศรษฐีพนัล้าน$	ส่วนของ

ประเทศไทยเรา	แน่นอนจะต้องรวมบัณฑิตดีเด่นทั้ง	9	ท่านที่ได้รับ

การเชิดชูเกียรติ	จากสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งได้กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

ความประทบัใจท่ีมต่ีอคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี	รวมทัง้เสนอ

แนะว่าคณะควรจะปรบัตวัอย่างไร	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์

ในปัจจุบัน	นอกจากน้ันในฉบับน้ียังมีเน้ือหาอ่ืนๆ	ที่น่าสนใจอีก

มากมาย	อาทิเช่น

							เม่ือคนรวยและคนจนอยูใ่นสงัคมเดยีวกัน	ดร.อนสุรณ์	ธรรมใจ 

ได้มาตีแผ่ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	ส่วนท่านที่อยากรวยขึ้นไป

อีก	 คุณธนรัชต์	พสวงศ์	 ก็ได้ให้ค�าแนะน�าดีๆ	 เกี่ยวกับแนวโน้ม 

ของราคาทองค�า	จากน้ีไปจนถงึสิน้ปี	นอกจากน้ันเรากม็บีทความของ

ดร.โสภณ	พรโชคชยั	ทีจ่ะมาแนะน�าแนวโน้มการลงทนุอสังหารมิทรพัย์

ในช่วงที่เหลือของปีนี้	และ	เมื่อตัดสินใจจะซื้อคอนโด	อย่าลืมอ่าน

บทความของคุณพรภพ	ปองทอง	 เพื่อจะได้คอนโดที่ถูกต้อง 

ตามหลักฮวงจุ้ย	

 							ปัจจบุนัน้ีมปีระชากรมสุลมิทัว่โลกเกือบ	

2	พันล้านคน	คิดเป็น	24	ของประชากร

โลก	ท�าให้เราไม่สามารถทีจ่ะละเลยคน

กลุ่มนี้ไปได	้คุณจิตรวลัย	สันติวัฒนา 

ได้แนะน�าวธิกีารเข้าหาลกูค้ากลุม่นี	้

ในบทความ	“MIHAS	2018”

	 เมื่อมีรายได้กันแล้ว	ก็จะต้องเสียภาษี	มาอ่านบทความของ 

คุณถนอม	เกตุเอม	ที่เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดในการจัดการภาษี	และ

นโยบายกรมสรรพากรปี	2561	เพื่อจะบริหารจัดการรายได้กับภาษี

ได้อย่างถูกต้อง

	 มีเรื่องหน่ึงที่หลายท่านคิดว่าไกลตัว	แต่จริงๆแล้วมีผลกระทบ

กับธุรกิจเป็นจ�านวนมาก	นั่นคือผลกระทบจากการประกาศใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9	แม้ล่าสุดจะเลื่อนให้ม ี

ผลบังคับใช้ในปี	2563	ก็ตาม	ซึ่งอาจารย์พรรณี	วรวุฒิจงสถิต 

ได้เขียนถึงผลกระทบและมีค�าแนะน�าที่น่าสนใจมาก	

	 บทความดีๆ	ของคุณรวิศ	หาญอุตสาหะ	 เกี่ยวกับเรื่อง	

“Learned	Helplessness”	มาดตัูวอย่างของคนทีไ่ม่ปล่อยให้บางสิง่

บางอย่าง	มาก�าหนดชีวิตเขา	และคุณฟ้าใส	พึ่งอุดม	จะมาแนะน�า

วิธีสร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพจากสิ่งที่เรารัก	รวมทั้งข้อคิด

สัน้ๆ	ของคณุวสิตูร	แสงอรณุเลศิ	เกีย่วกบัโอกาสการขดุทองในยคุนี	้ 

	 เทคโนโลยีในปัจจุบัน	ท�าให้หลายท่านแทบจะตามกันไม่ทัน 

อยู ่แล้ว	พอมาอ่านบทความของดร.จิรัฏฐ์	สิริเฉลิมพงศ์	 เรื่อง 

“The	2nd	Singularity"	และบทความของคณุสริชิยั	สกุลแพร่พาณชิย์	

เรื่อง	“AI”	มาแทนที่	“IA”	จริงหรือ???	ยิ่งท�าให้ต้องตระหนักว่า 

เราจะต้องตามเทคโนโลยีกันให้ทัน			

	 ส�าหรับท่านที่รักการท่องเที่ยวคุณภัทราฤดี	พรประสิทธ์ิ 

ก็ได้มาแนะน�าการท่องเที่ยว	มาช	ูปิกชู	ที่เป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรย์

ของโลก

	 อนึ่ง	จากการที่สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้มีโครงการสร้างห้องสมุดเพื่อ

สืบสานพระราชปณิธาน	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	ส�าหรับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน	ทางวารสารเภตราจึงได้

เข้าเรียนสัมภาษณร์ศ.วัฒนา	ศิวะเกื้อ	เกี่ยวกับโครงการนี้

	 ปิดท้ายฉบบันีด้้วยเรือ่งเกีย่วกบัสุขภาพ	ช่วงนีก้เ็ข้าสู่ฤดูฝนแล้ว	

มข้ีอแนะน�าดีๆ 	ในการรกัษาสขุภาพจาก	รศ.นพ.นภดล	นพคุณ	และ	

นพ.อ๊ีด	ลอประยรู	จะมาเล่าให้ฟังว่า	ท�าไมนกับญัชจึีงควรเคล่ือนไหว

ออกก�าลังกายมากกว่าคนในอาชีพอื่น	และค�าแนะน�าดีๆ	เกี่ยวกับ

การวิง่	จะได้ว่ิงด้วยหลักการทีถ่กูต้อง	ในงานว่ิงทีท่างสมาคมก�าลงัจะ

จัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้กันครับ 

EDITOR

กติชิยั	เตชะงามเลศิ 
บรรณาธิการ

https://www.facebook.com/VI.Kitichai
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คุณสันต	ิวิลาสศักดานนท์

  อัตราค่าโฆษณา 4 สี / เต็มหน้า
• ปกหลัง 60,000 บาท

• ปกหน้าด้านใน 50,000 บาท

• ปกหลังด้านใน 50,000 บาท

• หน้า 3  35,000 บาท

• หน้า 5  35,000 บาท

• หน้า 7  35,000 บาท

• หน้า 9  35,000 บาท

• หน้าทั่วไป 28,000 บาท

• 4 สี (½ หน้า) 18,000 บาท

           (อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)





▲	ผู้ชนะเลิศ	Net	Score	คุณวินัย	รวงผึ้งทอง	บช.รุ่น30	ครับ

มีเฮ ...งานน้องใหม่ CUo5 
เรงิร่า 56 ปี
	 ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ	5	พค.	61	ณ	โรงแรม

เจ ้าพระยาปาร ์ค	อบอุ ่นด ้วยพลังสามัคคี 

จากสมาชิก	319	ท่าน	จาก	7	คณะ		(วิศวะ	66	

วิทยา	49	บัญชี	77	ครุ	29	รัฐศาสตร ์	26 

สถาปัตย์	22	อักษร	50)....ปีนี้บัญชีรุ ่น	23 

(รุ่นอาจารย์สุภาพรรณ)	มีคุณกันภัยประธานรุ่น	

เป็นแม่งาน...

	 มีเฮ..ด ้วยกลุ ่มสูงวัย	 (สว.)	วิศวะใจป� ้า 

น�าโดยคุณประเจิด	แจกเส้ือ	jacket		รุ่น	สีชมพู

ขาว	โลโก้พระเกี้ยวสีทองบนฐาน	7	สี	7	คณะ	

ออกแบบโดยคุณศักดา	สถาปัตย์	 ...ม่วนซื่น 

โดยถ้วนหน้า.....

NEWS

ควนัหลงงาน
แข่งกอล์ฟ 4 รุ่นพลัส 
	 ควันหลงงานแข่งกอล์ฟ	4	รุ่นพลัส... 
รุ ่น	29	 (ป ี2511)	รุ ่น	30	 (ป ี2512) 
รุ ่น	32	 (ป ี2514)	รุ ่น	33	 (ป ี2515) 
โดยมีรุ ่น	32	เป็นเจ้าภาพ	จัดท่ีสนาม
กรุงเทพกรีฑา	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	
2561	จัดเป็นประจ�าทุกปี





Shi 24 รุ ่นคุณหญิง ดร.สุชาดา กีระนันทน์ สังสรรค์ประจำปี
 SHI	24	รุ ่นคุณหญิง	ดร.สุชาดา	กีระนันทน์	สังสรรค์ประจ�าปีที่	เดอะกริลล์	สาทร	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	61	ที่ผ่านมา 
ปีนี้ผู้มาร่วมประมาณ	70	คน	ได้เลือกประธานรุ่นคนใหม่คือ	รศ.ไพลิน	ผ่องใส	แฮปปี้สนุกสนานกันถ้วนหน้า

“รำลกึ 50 ปี
น้องใหม่ Shi 29”
	 เม่ือวันที่	3	มิย.	2561	นิสิตเก่าคณะ 
พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี	รุ ่นที่ 	29 
(รวม	เศรษฐศาสตร์	และสถิติ)	ได้จัดงาน	
“ร�าลึก	50	ปีน้องใหม่	Shi	29”	ที่สมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่าง
เวลา	9.00	-	15.00	น.	โดยมีผู ้ร ่วมงาน 
245	คน

▲	พิธีเปิดงานอย่างย่ิงใหญ่	เป็นที่ประทับใจ	น�าโดยอดีตน้องใหม่	5	คนท่ีเคยเชิญธง 
ในปี	2511	พร้อมร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์

▲	(จากซ้ายไปขวา)	รศ.ดร.พักตร์ผจง	วฒันสนิธุ	์อดตีดรมัเมเยอร์จฬุาฯ/งามพศิ	(โกมลเกต)ุ
ประทีปะวณิช	อดีตดาวคณะ/อาภา	(ชินประหัษฐ์)	เกียรติเฟื่องฟูอดีตนางนพมาศจุฬาฯ... 
และ	สาวินี	(ไตลังคะ)	จันทรประภา	อดีตดาวจุฬาฯ

▲	พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตไปแล้ว



Shi 34 จาก '16 ถงึ '61
 Shi  รุ ่ น  34  นัดพบปะสังสรรค ์กันที่ สมาคมนิสิต เก ่ า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เม่ือวันที่	30	มิถุนายน	2561	ภายใต้	

Theme	“Shi 34 จาก ’16 ถึง ’61” (’16 คือเมื่ออายุปี 1 พ.ศ.

2516 และ ’61 คือปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานถงึ	45	ปี 

มติรภาพความสัมพนัธ์ของเหล่านสิติเก่าบญัชีจฬุาฯ	รุน่	34	เพ่ิมพูน 

ขึน้ตามวนัเวลาท่ีผ่านไป	งาน	Shi 34 จาก ’16 ถึง ’61	มีผู้มาร่วม 

งานครบหมดทั้ง	12	กรุ๊ป	กว่า	80	คน	ความพิเศษอย่างหนึ่งของ

งานในวันนั้นคือ	ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ	คุณเลอศักดิ์	 

จุลเทศ	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	

น�าความภาคภูมิใจมาสู่ชาว	Shi	34	เป็นอย่างยิ่ง

Shi รุ่น 32
จดังานเลีย้งรุน่
	 ในวันเสาร์ที่ 	16	มิย.61	ที่รร.อะริสต้ัน	
สุขุมวิท	ซอย	24	เวลา	10.30-15.00	น.	มีผู้มา
ร่วมงาน	157	คน	มีการแสดง	2	ชุด	คือฟ้อนลาว
ดวงเดือน	และการเต้น	Line	dance	แสดงโดย
เพือ่นร่วมรุน่ทัง้หมด	บรรยากาศในงานสนกุสนาน	
สบายๆ	โดยมีเพื่อนๆ	หลายคนแต่งกายย้อนยุค
ตามกระแส	ออเจ้า	ที่ฮอตฮิตกันอยู ่ในช่วงนี ้
ในวนันัน้	ได้มกีารเลอืกประธานรุน่ชายหญงิคูใ่หม่	
คือ	คณุโอภาส	ชณุหโสภาค	(ตี)้	และคณุพรพรรณ	
บุญชัยศรี	(แดง)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี 

MEETING GROUP 13



	 การคัดเลือกนิสิตเก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 และได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต	

และยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ	 จนประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

ในหน้าที่การงาน	ทั้งยังเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ	คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สังคม	และ	ประเทศชาต	ิซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	

จนล่าสุดเป็นครั้งที่	 17	 (พ.ศ.2559-2560)	 โดยครั้งนี้ผู้ที่ได้รับสดุดีและเชิดชูเกียรติเป็นบัญชี

จุฬาฯดีเด่นได้แก่

	 ทางฝ่ายจัดท�าวารสารเภตรา	จึงได้ขอความคิดเห็นจากบัญชีจุฬาดีเด่น	ใน	2	หัวข้อคือ
1.	 ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.	 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ควรจะปรับตัวอย่างไร	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เชิดชูเกียรติ 
บัญชีจุฬา ดีเด่น ครั้งที่ 17 ปี 2560

14 INTERVIEW14

1.	คณุสเุทพ	พระทอง	รุน่	25	 	 	 	 2.	ศาสตราจารย 	์ดร.ไพฑรูย 	์วบิลูชตุกิลุ	รุน่	30

3.	คณุฉนัทนา	สบืสนิ	รุน่	31	 	 	 	 4.	คณุสวุรรณา	พทุธประสาท	รุน่	36

5.	คณุจนัทริา	ยมิเรวตั	ววิฒันร์ตัน 	์รุน่	37		 6.	ศาสตราจารย 	์ดร.พรชยั	ชุนหจนิดา	รุน่	42

7.	คณุพลากร	หวัง่หลี	รุน่	44	 	 	 	 8.	คณุพฒุพิงศ 	์ปราสาททองโอสถ	รุน่	44

9.	คณุไพฑรูย ์	จริานนัตรตัน 	์MBA	Executive	รุน่	9



สุเทพ พระทอง SHI 25
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
และประธานบริษัท	เยนเนรัล	สตาร์ช	จ�ากัด

	 ผมเกิดในหมู่บ้านชนบทที่อยู่ติดกับชายขอบของอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

สุรินทร์	 เรียนจบประถมปีที่	 4	 จากโรงเรียนในหมู่บ้าน	 แล้วเข้าไปเรียนใน

โรงเรยีนประจ�าจงัหวดั	ตัง้แต่ชัน้มธัยม	ปีที	่1	ถงึ	ปีที	่6	จากนัน้ผมได้ไปเรียน

ต่อที่กรุงเทพมหานคร	ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	

แล้วสอบเข้าเรยีนต่อระดับมหาวิทยาลยั	โดยเลือก	คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง	โชคดีที่สอบเข้าได้

	 เหตผุลทีผ่มเลอืกเรียนในคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยันัน้	เพราะอยากเข้าท�างานธนาคาร	เพราะเหน็พนกังานธนาคาร	

ทุกคนแต่งตัวภูมิฐาน	 ท�างานในห้องปรับอากาศ	 ทราบจากอาจารย์ประจ�า

ชั้นมัธยมมาว่า	 คนที่เข้าท�างานธนาคาร	 ส่วนใหญ่จะจบบัญชี	 และที่เลือก

จุฬาฯนั้น	ก็เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย	อาจารย์ที่สอน

ที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามส่วนใหญ่จะจบจากจุฬาฯ	

	 ผมเข้าเรียนเมื่อป	ี 2507	ซึ่งเป็นปีสุดท้าย	ที่ศาสตราจารย์อุปการคุณ	

พระยาไชยศสมบัต	ิ ยังเป็นคณบด	ี และท่านยังมาบรรยายวิชาความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับการพาณิชย์	 ให้พวกผมซึ่งเป็นนิสิตปีที่	 1	 ในขณะนั้น	 ก่อนที่ท่าน

บรรยาย	ท่านให้อาจารย์ผู้ช่วย	แจกค�าบรรยายให้ก่อน	ถ้อยค�าทท่ีานบรรยาย	

เหมือนกบัเอกสารค�าบรรยายทีท่่านให้แจกตอนต้นชัว่โมงเรยีน	ตอนนัน้ท่าน

มองไม่เห็นแล้ว	แต่ท่านมีความจ�าเป็นเลิศ	นิสิตคนไหนขานชื่อแทนกัน	ท่าน

ยังทักถูก

	 เมื่อผมเรียนจบ	และได้เป็นสมุห์บัญชีของบริษัทอเมริกัน	ซึ่งส�านักงาน

ไชยศสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 ท่านได้มาประชุมกับกรรมการ 

ผู้จัดการของบริษัท	 ซื่งผมได้เข้าร่วมประชุมด้วย	 ท่านแนะน�าให้บริษัท

ปรบัปรงุแก้ไขหลายอย่าง	ทัง้ๆทีท่่านอ่านรายงานไม่ได้	ท่านคงประมวลจาก

ที่ผู้ปฏิบัติการสอบบัญช	ีอ่านรายงานให้ท่านฟัง

        ผมโชคดีที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่าน ในสมัยที่ผมเรียนที่คณะ 

ก่อนจบจะต้องสอบผ่านวิชาพิมพ์ดีด ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  แต่ดูเหมือน

นสิติไม่ได้ให้ความสนใจฝึกฝนจรงิจงั รวมทัง้ผมด้วย ฝึกเพยีงเพีอ่ให้สอบผ่าน 

แต่เมื่อจบ และท�างานแล้ว กลับเป็นเรื่องจ�าเป็น ที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะ

ระดบัหนึง่ทีไ่ม่ลมื  นอกจากนี ้นสิติทีจ่บออกไปท�างาน ส่วนใหญ่จะก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานตามประสบการณ์ที่สะสมจากการท�างาน จะเกี่ยวข้อง 

กับคนมากขึ้น การพูดในที่ประชุม ในที่ชุมนุมจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น หากได้ 

มีการฝึก หรือปูพื้นฐานให้นิสิตไว้ ก็จะช่วยได้มาก” 

INTERVIEW 15



ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชย์-บัญชี	 จุฬาฯ 
มีมากหลายประการ	 ประการแรก	 ผมเป็นนิสิตเก่าคณะ
พาณิชย์-บัญช	ีจุฬาฯ	รุ่น	30	เป็นสถิติรุ่น	2	เป็นภาควิชาที่
เปิดใหม่ในขณะนั้น	มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ 
มวีชิาบงัคบัท่ีเข้มข้นมาก	ต้องเรยีนวชิาทางคณติศาสตร์	สถติิ	
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ส่วนวิชาเลือกก็มีให้
เรียนหลากหลายท้ังบัญชี	 เศรษฐศาสตร์	 แม้แต่วรรณคดี
อังกฤษและการพูดในที่สาธารณะ	
	 ผมประทับใจท่ีคณะเป ิดโอกาสให ้นิ สิตได ้ เรียน 
หลากหลายวิชาเป ็นพื้นฐานทางวิชาการที่แข็งแกร ่ง 
ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบังานทัง้สายวชิาการและธรุกจิ		
นบัเป็นลกัษณะพเิศษของภาควชิาสถติจิฬุาฯ	คอือยูใ่นคณะ
พาณิชย์-บัญชีฯ	 ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาได้หลาก
หลายวชิา	ประการทีส่อง	อาจารย์มคีวามสามารถทัง้ทางด้าน
วิชาการและการสอน	 รู้สึกประทับใจที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้	 เป็นรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง	 โดยเมื่อเรียนต่อ 
ในขั้นปริญญาโทและเอกก็เรียนได้อย่างไม่ล�าบากนัก	
นอกจากน้ี	 อาจารย์มีความใกล้ชิดใส่ใจนิสิต	 ซ่ึงท�าให  ้
จนเดี๋ยวนี	้ ผมยังจ�าชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ	 ได้เป็นส่วน
ใหญ่ผมรู้สึกส�านึกในพระคุณของท่านมาก	 ประการที่สาม	
บรรยากาศการเรยีนทีส่นกุและมคีวามสขุมาก		คณะฯ	มกีาร
แบ่งนิสิตเป็นกรุ๊ปๆ	เช่น	กรุ๊ปสถิติ	ก	1		ก	2	เป็นต้น	ซึ่งท�าให้
นสิติในกรุป๊เดยีวกนัรูจั้กกนัทุกคนไม่ใช่รู้จกัสนทิสนมเฉพาะ
แต่ในกลุ่มเล็กๆ	ของตนเอง	ทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนก็คือ
เพือ่นร่วมชัน้เรยีนเดยีวกนั		เวลาเรยีนหนงัสือกเ็รยีนด้วยกนั	
ตวิด้วยกนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ		และเมือ่คณะจดักจิกรรม	ซึง่มทีัง้
การแข่งขันกีฬา		เชียร์กีฬา		งานจุฬาฯ	วิชาการ		ค่ายชนบท
ท่ีจัดเฉพาะจุฬาฯและท่ีจัดร่วมกับธรรมศาสตร์	 ทัศนศึกษา
เหนือจรดใต้และชายแดนเกือบทุกภาค	 เป็นต้น	 พวกเราก็
ร่วมกจิกรรมเหล่านีท้�าให้ได้มโีอกาสพบปะเพือ่นรุน่เดยีวกนั

และต่างรุ่น	การเรียนที่คณะพาณิชย์-บัญชี	จุฬา	4	ปี	ผ่านไป
อย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก	ช่วยหล่อหลอมผม
ในหลายๆ	 ด้าน	 ท�าให้สามารถด�ารงชีพอยู ่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุขจนท�าให้มีวันนี้ได้

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
 คณะพาณิชย์-บัญชี	จุฬาฯ	ของเราก่อตั้งมานาน	และ
ได้ผลติบณัฑติและองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 คณะฯมีความเป็นพลวัตรมีการ
พัฒนาตามยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป	 ซึ่งในโลกปัจจุบัน
สถานการณ์ต่างๆ	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปรวดเรว็กว่าในอดตีมาก		ผมมคีวาม
เห็นว่ามีการเปล่ียนแปลง	 3	 ประการ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
คณะพาณิชย์-บัญชี	ของเราโดยตรง	
 ประการที่	 1	 คือการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ง	ส่งผลต่อการเพิม่ผลติภาพ	(Productivity)	ช่วย
ให ้เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วแต ่ก็ เพิ่มความเสี่ยงต ่อ
เสถียรภาพทางสังคม		การเมืองและแม้แต่เศรษฐกิจเอง		
 ประการที่	2	คือ	คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว	 มีความช�านาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วนตนเอง
อย่างคล่องแคล่ว	 ได้รับข้อมูลข่าวสารมหาศาล	 (Big	Data)	
ที่มาจากหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติจาก	Web-
sites	ข้อความ	รปูภาพ	วดีิโอ	หรอืส่ือสงัคมต่างๆ	ข้อมลูเหล่า
นี้มีการ	update	และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจนประมวล
ผลไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ทัน	
	 ประการที่	 3	 คือ	 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ี
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขท�าให้คนมีอายุยืนขึ้น 
จนประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว		
ประชากรทีม่อีายสุงูกว่า	60	ปี	มจี�านวนมากกว่า	10	ล้านคน	
และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	หน้าที่สอนในทุกระดับปริญญาและยังคงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



	 การเปลี่ยนแปลงทั้ง	 3	ประการเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่
ในศตวรรษที	่21	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรบัตวัทัง้บคุลากร
และองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง	คณะพาณิชย์-บัญชีของเรามี
ความพร้อมในการเตรยีมก�าลงัคนและองค์ความรู้ใน	2	ด้าน
	 ด้านที	่1	คอื	การผลติบณัฑติและองค์ความรู	้ทีส่ามารถ
น�าข้อมูลมหาศาล	 (Big	 Data)	 ที่เป็นข้อมูลดิบ	 มาใช้
ประโยชน์ในทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ	ซึ่งต้องการ
บุคลากรที่มีทักษะหลายด้าน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์สถิต ิ
เชิงลึก	 การเขียนโค้ดหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรม	 และถ้า
ต้องการให้การวิเคราะห์ข้อมูลน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือ
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล	 จ�าเป็นต้องมีความรู ้ด้าน 
การเงิน	บัญชีและเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย	จะเห็นได้
ว่า	 คณะฯ	 ของเรามีการเรียนการสอนในทุกวิชาข้างต้น 
ดังนั้น	 จึงอยู่ในสถานะท่ีจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
แบบองค์รวมเป็นการบูรณาการที่ประกอบกันทั้งทางด้าน
สถิติ	 ด้านคอมพิวเตอร์	 และด้านบริหารธุรกิจ	 ซ่ึงป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
	 ด้านที่	 2	 การผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ท่ีสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ	 ท่ีมากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการก้าวสู ่สังคมสูงวัยประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น 
ต้องการความมัง่คงด้านการเงิน	 สขุภาพ	 และคุณภาพขวีติ 
มากขึ้น	 หากมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
ใหม่ๆ	 ก็จะสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย	
พร้อมทั้งจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐฯ	 และ
ครอบครัวอีกด้วย	 คณะฯ	 ของเรามีการเรียนการสอนวิชา
ประกันภัยในภาควิชาสถิติ	 นับเป็นจุดแข็งเพราะสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
การประกันภัยผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ผสมผสานระหว่าง
คณติศาสตร์	ประกันภยั	การจัดการความเส่ียง	การวเิคราะห์
สถิติเชิงลึก	 รวมทั้งความรู้ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ 
กจ็ะเป็นการสอดรบักับความต้องการในสถานการณ์ปัจจบุนั
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมาอาจเป็นสิ่งท่ีคณะฯ	 มีอยู่ในแผน 
หรือได้เริม่ด�าเนนิการแล้ว	ขอสนับสนนุว่าเป็นประโยชน์มาก	
ผมมีความภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตเก่าคณะพาณิชย์-บัญชี	จุฬาฯ	
ซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศมาโดยตลอด		
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คุณฉันทนา สืบสิน SHI 31

ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ดิฉันขอเรียนตอบด้วยประโยคที่ว่า	 “ไม่มีบัญชีจุฬาในวันนั้น 
ก็ไม่มีฉันทนา	สืบสินในวันนี้”
	 ถงึแม้ว่าดิฉนัจะได้ศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรแีล้วต่อปรญิญาโท
ทีค่ณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักต็าม	
แต่ช่วงเวลาท่ีดิฉันประทับใจมากท่ีสุดจะเป็นช่วงที่เรียนปริญญาตรี	
เพราะเป็นก้าวแรกที่ได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
	 ดิฉันได ้เข ้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา	พ.ศ.	2513	(รุ่น	31)	และ
ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	พ.ศ.	2516	รับพระราชทานปริญญา
บัตรในปี	2517	ตลอดช่วงเวลา	4	ปีเศษ	นั้น	ถือได้ว่าคณะเราเป็น
ดั่งบ้านหลังที่สอง	
	 จนกระทั่งวันนี้ยังจ�าวันแรกที่ก้าวสู่คณะได	้รวมทั้งการเดินเข้า
สู่ห้องประชุมเชียร์	 ท่ีพูดเช่นนี้	 เน่ืองจากเป็นสิ่งแรกที่ได้รับซึมซับ 
เข้าสู่สายเลือด	 คือความมีระเบียบวินัย	 ความเคารพในผู้มีอาวุโส 
กว่า	 ซึ่งในขณะนั้น	 จุฬายังมีระบบ	 SOTUS	 (Seniority,	 Order	
Tradition,	 Unity	 และ	 Spirit)อยู ่	 คณะเราเป็นผู ้หล่อหลอม
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู  ่
นิสิตผู้มาใหม	่
	 ในด้านการประสิทธ์ประสาทวิชาการท้ังหลายน้ัน	 อาจารย์
แต่ละท่านที่ดิฉันได้เรียนด้วย	 ต่างมุ่งม่ันและทุ่มเทให้กับการสอน
อย่างจริงใจ	ถึงแม้อาจจะมีบางครั้งที่ลูกศิษย	์เกเรบ้าง	หรือไม่ตั้งใจ
เรียนบ้าง	 ท่านเหล่าน้ันก็มิได้ย่อท้อ	 ในส่วนตัว	 ดิฉันเป็นคนที่ชอบ
ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ	 อาจารย์ท่ีมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
เริ่มแรกในครั้งน้ัน	 คือ	 ท่านอาจารย์ดร.อาจอง	 ชุมสาย	ณ	 อยุธยา	
ท่านได้มอบดิกชันนารีเล่มเล็กๆ	 เป็นรางวัลให้แก่ดิฉันจากการ 
ชนะการทดสอบค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในชั่วโมงแรกของการเรียน	
	 อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมาก	 คือการมีกัลยาณมิตรเพิ่มข้ึน 
ในชีวิตอย่างมากมาย	 ในช่วงสี่ปีท่ีบัญชีจุฬา	 เรากลายเป็นเพื่อนกัน
ไปได้ทั้งหมด	 ถึงแม้ว่าที่สนิทที่สุดจะเป็นเพื่อนในกรุ๊ปก็ตาม	 บัญชี
จุฬารุ่น	 31	 มีนิสิตในรุ่นประมาณ	 400	 กว่าคน	 พวกเราสามารถ 
เข้ากันได้อย่างบริสุทธิ์ใจ	เวลาเชียร์ก็เชียร์เต็มที่	เวลามีกิจกรรมใดๆ 
ก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
	 สมัยนั้น	 เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า	 การสอนที่ต้องใช้อุปกรณ ์
มาช่วย	 ซึ่งเด็กๆ	 รุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็น	 เช่น	 กระดานลูกคิด 
ขนาดยักษ์ที่คุณหญิงบุญสิร	ิชวลิตธ�ารง	แบกมาสอน	เครื่องบวกเลข
ชนิดหมุนยี่ห้อ	FACIT	(ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว)	เป็นต้น 
ในยุคนั้น	 ดิฉันตระหนักดีว่า	 อาจารย์ทุกท่านรักลูกศิษย์	 มีเวลาให ้
ค�าแนะน�า	 เพื่อให้ลูกศิษย์จบการศึกษา	 และเจริญเติบโตเป็นคนดี
ของสังคม

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต
	 เนื่องจากวิชาการทั้งหลายที่สอนในคณะของเราน้ัน	 ไม่ว่าจะ
แผนกใด	 หรือสาขาวิชาใดก็ตาม	 ล้วนมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ	 และส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ	 วิชาการทั้งหลาย 
ที่มีการอบรมสั่งสอนได้แก่	 การบัญชีการเงิน	 การบัญชีบริหาร 
การควบคุม	 การบริหารความเส่ียง	 และธรรมาภิบาล	 รวมทั้งเรื่อง 
ของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถิติศาสตร์	 กลายเป็น
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน	
	 อย ่างไรก็ตาม	 การประสิทธิ์ประสาทวิชาการทั้งหลาย 
ย่อมวัดความส�าเร็จได้จากจ�านวนตัวเลขผู้ที่เรียนจบและสามารถ 
รับปริญญาได้	 แต่ในการอบรมสั่งสอนนิสิตให้เป็นคนดี	 มีจริยธรรม	
เป็นคนดีของสังคมและของประทศชาติ	 จะด�าเนินการและสามารถ
วัดความส�าเร็จได้อย่างไรเป็นข้อน่าคิด	 เพราะสังคมไทยในยุค 
ปัจจุบันนี้	 มีส่ิงยั่วยุมากมาย	 ความไวของส่ือดิจิตัล	 ความเจริญ 
ทางวัตถุ	 ได้เปล่ียนวัฒนธรรมของสังคมไปอย่างมากมาย	 การเรียน
การสอนโดยเน้นการมุง่สูเ่ป้าหมายโดยใช้แต่ตวัเลขก�าไรหรอืขาดทนุ
อย่างเดียวเป็นตัวช้ีวัดในปัจจุบันไม่เพียงพอเสียแล้ว	 ระบบการ
ศึกษาควรเน้นให้นิสิตรู้จักคิดเป็น	 มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	
รวมทั้ง	 การเน้นหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 การค�านึงถึงสังคม 
ส่ิงแวดล้อมกลายเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้	 ทั้งนี้	 เพื่อที่ธุรกิจและ
สังคม	ประเทศชาติจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน	
	 นิสิตทั้งหลายที่เข้ามาเรียนในคณะของเรามาจากหลากหลาย
แหล่ง	 ก่อนหน้าที่เขาเหล่าน้ันจะเข้ามาสู่คณะของเรา	 เขาก็ได ้
รับการอบรมบ่มนิสัยมาจากครอบครัวและสถาบันท่ีเขาได้ร�่าเรียน 
มา	แต่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเรา	จะเป็นด่านสุดท้าย
ที่จะอบรมบ่มนิสัยเขาเหล่านั้น	 ก ่อนที่จะไปเผชิญโลกต่อไป 
ในอนาคต
	 “พัฒนา	IQ	ควบคู่กับ	พัฒนา	EQ”	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 1)		 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขา	 มีความ	 Active	 ในการ
หาความรู ้ใหม่ๆ	 ในโลกธุรกิจ	 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เนื่องจาก	 Technology	 แล้วน�ามาปรับสอนนิสิตให้ออกไปสู ่
โลกธุรกิจที่ทันสมัย	ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
	 2)		 คณาจารย์มีบทบาทท่ีส�าคัญในการช่วยภาครัฐขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ
	 3)		 คณาอาจารย์การตลาดท่ีเก่งมาก update trend การ 
ตลาดใหม่ๆ และมีการเปิดอบรมการตลาดยุคใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจ
ตลอดเวลา
	 4)		 ติดตามและการให้รางวัลเกียรติคุณด้านต่างๆ	 แก่องค์กร
ธุรกิจ	 ซึ่งเป็นอีกบทบาท	 และหน้าที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาใน
การประเมนิ	และกระตุน้ให้ภาคธรุกจิมธีรรมาภบิาลทีด่	ีซึง่เป็นสิง่ที่
นักลงทุนให้ความส�าคัญ	และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วย
	 5)		 มวีารสารเภตราทีใ่ห้ข่าวสารข้อมลูด้านวชิาการ	และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีส่่งเสรมิด้านธรุกจิ	เพือ่น�าไปปรบัใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจได้เหมาะสม

อยากเหน็คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เป็นอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต
	 1)		 ส่งเสริมคณาจารย์ให้ไปศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อน�าความรู้ตามยุคสมัยกับปัจจุบัน	 และแนวโน้มในอนาคต 
ในทุกสาขาวิชา	 เพื่อผลิตนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ	
และความทันสมัยกับโลกธุรกิจท่ีเป็นโลกาภวัิฒน์ทีเ่ป็น	Disruptive	
World	และให้ความรูภ้าคเอกชนเกดิการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ	
แก่ธุรกิจ	เพื่อความอยู่รอดและเติบโต	อย่างยั่งยืน
	 2)		 ควรมีการจัดสัมมนาวิชาการประยุกต์กับสถานการณ ์
ในปัจจุบัน	 และอนาคตให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐ 
ให้มากขึ้น	เพื่อน�าความรู้ใหม่ๆ	ไปปรับใช้กับธุรกิจ	และภาครัฐก็ได้
ประโยชน์ในการช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างทันต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน	
	 3)		 เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานบัญชีใหม	่ต้องการให้คณะ
จัดอบรมแก่ภาคธุรกิจเอกชน	

สุวรรณา พุทธประสาท SHI 36

INTERVIEW 19

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท	แอล	เอช	มอลล	์แอนด	์โฮเทล	จ�ากัด



ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 ระบบพี่น้อง	 พี่รหัส	 น้องรหัส	 กรุ๊ป	 ที่ท�าให้นิสิตได้รู้จัก	 ผูกพัน 
ใกล้ชิดกัน	ช่วยเหลือกันตั้งแต่ในรั้วจนถึงนอกรั้ว
-	 เครือข่ายที่ดี	 กว้างขวาง	 ได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องนิสิตเก่าบัญชีในหลาย 
สาขาอาชีพอยู่เรื่อยๆ	ทั้งในหน้าที่การท�างานและชีวิตประจ�าวันทั่วไป 
ไปที่ไหนก็รู้สึกอบอุ่น	เป็นกันเอง	
-	อาจารย์ที่เอาใจใส่ลูกศิษย	์ตั้งใจให้ความรู	้ปูพื้นฐานที่ดี

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต
-	 อยากเห็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ฝึกให้นิสิตมีวิธีคิดอย่าง 
เป็นระบบ	สอนให้รู้จักวิเคราะห	์สังเคราะห	์และน�าไปใช้ได้จริงในชีวิต
การท�างาน	และ	อดทน	สู้งาน	
-	 อยากเห็นคณะให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในต�ารากับ
ชีวิตหลังรั้วมหาวิทยาลัย	โดยอาจให้รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็น	coach	หรือ	
mentor	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 ถ่ายทอดทักษะที่จ�าเป็นในชีวิตจริง 
ในด้านต่างๆ
-	 อยากเห็นการผลิตนิสิตที่มีจิตสาธารณะ	 มีค่านิยมที่ท�าเพื่อส่วนรวม	
มีคุณธรรม	 ยึดมั่นและกล้ายืนหยัดในหลักการและความถูกต้อง 
ไม่หวั่นไหว	โดยเฉพาะวิชาชีพนักบัญช	ีนักธุรกิจนั้น	จ�าเป็นต้องมีความ
ซื่อสัตย์	 มีหลักการ	 มีเหตุผล	 ไม่ยอมรับการฉ้อโกง	 ความไม่ถูกต้อง 
และไม่มองว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา	
-	 อยากเห็นคณะมีผลงานเพื่อสังคม	 แสดงถึงการน�าความรู้ท่ีสอน 
องค์ความรู้ที่มีมาช่วยสังคม	 เช่น	 ผลงานวิจัย	 การรวมตัวเพื่อใช้วิชา 
ที่สอนมาช่วยแก้ปัญหาสังคม	  

จันทิรา ยิมเรวัติ
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ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



INTERVIEW 21

ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ผมสอบเข้าเป็นนิสิตสาขาวิชาการบัญชี	 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2524	(Shi	42)	
เมื่อแรกเข้าก็ได้ตั้งใจไว้ว่า	เมื่อเรียนจบแล้วจะไปท�างานเป็นผู้ตรวจ
สอบบัญช	ีทัง้ทีย่งัมไิด้มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่างานสอบบญัชคีอื
อะไร	 เมื่อได้เรียนวิชาบัญชีไปเรื่อยๆ	 ก็ ย่ิงสนุกและมั่นใจว่า 
ตัวเองได้ตัดสินใจเลือกทางเดินท่ีถูกต้องแล้ว	 จนเมื่อเรียนจบ 
เป็นบัญชีบัณฑิต	 จึงได้ไปเริ่มงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัท 
คเูปอร์ส	แอนด์	ไลย์แบรนด์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จนลาออกไปศึกษา
ต่อที่ต่างประเทศ
	 ทัง้นี	้ต้องขอยกคณุความดทีัง้หลายแด่บรูพคณาจารย์	แห่งคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่เป็นผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนกระจ่างแจ้ง	 ตลอดจนสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผมไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองใฝ่ฝัน	 ความ
ประทับใจนี้ยังติดตรึงตรามิเสื่อมคลาย	 แม้ปัจจุบันจะมิได้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีแล้ว	 เนื่องจากชีวิตหักเหให้ได้มาเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งผมก็ได้อาศัยแบบอย่างท่ีดีจากบูรพคณาจารย์ 
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตจนประสบความส�าเร็จถึงทุกวันนี ้
	 ความประทับใจอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 การได้รับการปลูกฝังให้รู้จัก
สัมมาคารวะ	 และรู ้จักความเอื้ออาทรกันระหว่างรุ ่นพี่รุ ่นน้อง 
ซึ่งเป ็นวัฒนธรรมอันดีงามท่ีศิษย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้สบืทอดกนัมาอย่างเข้มแขง็	การท่ีคนคนหนึง่รูจ้กัทีจ่ะเผ่ือแผ่ความ
รักและความเอื้ออาทรไปยังบุคคลท่ีอยู ่รอบข้าง	 ย ่อมท�าให  ้
คนคนนั้นสามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข	 และประสบความ
ส�าเร็จได้ในทุกๆ	ที่

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต
	 ป ัจจุบันน้ีเราอยู ่ ในยุคของการพลิกผัน	 (Disruption) 
ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก	 โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ของผู้คนและภาคธุรกิจ	 จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษา 
ไม ่เพียงแต ่คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัเท่านัน้	ทีจ่ะต้องสร้างบณัฑติทีม่คีวามรูร้อบด้าน	มคีวาม
ยืดหยุ่นที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	
	 ผมเห็นว ่าการปลูกฝังทัศนคติแห่งการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong	 learning)	 น่าจะเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่า 
การให้ความรู้เฉพาะทางเสียอีก	 เพราะความรู้ท่ีอาจารย์สอนให้แก ่
ลูกศิษย์ในห้องเรียนวันนี้	 อาจล้าสมัยไปแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้	 ดังนั้น	
การพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย	 มีความยืดหยุ่น	 และสามารถ 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่	 จึงจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและภาคธุรกิจที่เป็นผู้จ้างงานได้อย่างแท้จริง
	 ผมขอส่งก�าลังใจให้ผู ้บริหารของคณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและความสามารถออกไปรับใช้สังคม	 เป็นผู้น�าท่ีสร้างการ
เปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 และ 
แก่ประเทศชาติ	 สมดังความปรารถนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการเป็น	“เสาหลักของแผ่นดิน”	

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา SHI 42
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	เป็นศาสตราจารย์สาขาการเงินภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



พลากร หวั่งหลี SHI 44

ความประทับใจท่ีมีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ชีวิตของคนเราต้องผ่านอะไรมากมายกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ส�าหรับผมช่วง
ชีวิตที่ดีที่สุดช่วงหน่ึงที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคือการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จาก	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันอันทรง
เกียรติของพวกเรา	ผมบอกได้เต็มปากเลยว่า	ใฝ่ฝันที่จะเรียนจุฬาฯมาตั้งแต่เป็นเด็ก
นักเรียน	และเมื่อสอบเอ็นทรานซ	์	ก็เลือกบัญชีจุฬาฯ	เป็นอันดับหนึ่ง	แน่นอนที่สุด
ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่มีโอกาสได้เรียนที่นี่
ทีบ่ญัชีจฬุาฯ	นอกเหนือจากความรู	้วชิาการและการสัง่สอนทีไ่ด้รบัจากครบูาอาจารย์	
การได้รู ้จักเพื่อนใหม่ๆ	 การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคม	 การท�า
กิจกรรม	กีฬา	การช่วยเหลือสังคม	และแน่นอนการเที่ยวเตร่ตามประสาเด็กมหาลัย	
มันเป็นช่วงชีวิตท่ีมีความสุข	 สนุก	 และมีคุณค่า	 นับเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ส�าคัญในการ
หล่อหลอมตัวตนของผม	 ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานจนท�าให้ผมมาถึงจุดนี้ได้	
การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 ได้รู้จักเพื่อนพี่น้องจากต่างสถาบัน	หลากหลายพ้ืนเพ	
โดยที่หลายหลายคนก็ยังคบกันจนมาถึงทุกวันน้ี	 การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ความรัก
ความผูกพนัทีม่ต่ีอกนัมายาวนาน	 เป็นส่ิงทีม่คีณุค่าต่อใจเป็นอย่างยิง่	 มองย้อนกลบัไป 
ในอดีตจะเห็นได้อย่างหน่ึงท่ีแน่ชัด	 คือความเป็นเพื่อนที่แท้จริงโดยไม่หวังอะไร
ตอบแทน	 เพื่อนที่หวังดีและปรารถนาดีกับเพื่อน	ปลอบเมื่อทุกข์ใจ	ดีใจเมื่อเพื่อนมี
ความสุขและไม่มีความอิจฉาริษยากัน	
	 การได้รับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬาดีเด่นในป	ีพ.ศ.	2561นี้	นับเป็นความภูมิใจ
และเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงของผมและครอบครัว	 ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะ
มีวันนี้	มันเป็นสิ่งที่ท�าให้ผม	พ่อแม่และคนที่รัก	รู้สึกดี	เป็นความสุขต่อใจอย่างที่สุด		
การได้รับเลือกคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับก�าลังใจ	 การสนับสนุน	 และแรง
ผลักดันของเพื่อนๆที่รักหลายคน	ทั้งการรวบรวมข้อมูล	จัดท�าประวัติ	รับรองและยื่น
ชื่อเสนอต่อสมาคมฯ	ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนจากใจจริง	นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่พวกเรามีต่อกันมากว่า	30	ปี

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
'ในปัจจุบันและอนาคต
	 ผมได้รับทราบว่า	ปัจจุบันคณะของเรามีการปรับเปล่ียน
วิธีการเรียนการสอน	โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความคิด	
การวิเคราะห์ข้อมูล		และการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน
เพิ่มเติมด้วยตัวเอง	การค้นหา	ข้อมูลออนไลน์	ซึ่งสามารถ
หาได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น	นับเป็นการดีที่มีการปรับระบบ
การเรียนให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
มีโอกาสได้เรียนรู ้ด้วยตัวเองมากขึ้นตามความชอบ	
ความสนใจ	และความถนดั	ไม่แต่เฉพาะในเนือ้หาวชิาการ
ทีก่�าหนดในห้องเรยีนเท่านัน้	นสิตินกัศกึษา	ได้มโีอกาส
ทีจ่ะรู้จกัพฒันาตนเองและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้เข้าถึงวิวัฒนาการของโลกในปัจจุบัน	

22 INTERVIEW22

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ธนาคารสแตนดาร์ด	ชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ตั้งแต่ผมได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเรา	หรือที่มักจะเรียกกันสั้นๆ	
ว่า	“คณะบญัช”ี	เม่ือประมาณ	30	กว่า	ปีทีแ่ล้วซ่ึงกน็านมาก..แต่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี	้หลายๆ	สิ่งหลายๆ	อย่าง	ก็ยังจ�าได้ดี 
หลายเหตุการณ์ท่ีสนุกสนาน	 ตื่นเต้นฯ	 ซ่ึงความประทับใจเหล่านั้น 
ก็มาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ที่มีให้คณะบัญชีของเรา	 ไม่ว่าจะเป็น 
ครูบาอาจารย์	พี่น้อง	เพื่อนฝูง	ที่เรียนร่วมกัน	
	 ประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้พบเห็น	เป็นสิ่งที่บางครั้งผมสามารถน�า
มาใช้ชีวิตประจ�าวัน	การท�างาน	ร่วมถึงเรื่องอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นค�าสอน
ของอาจารย์ทีใ่นการท�างานจรงิ	ช่วยให้ผมสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ท�างานและผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยดีจนบางครั้งเคยนึกถึงว่า	
ถ้าเราฟังอาจารย์และตั้งใจเรียนกว่าน้ี	 คงจะช่วยเราได้อีกเยอะเลย 
โดยเฉพาะในการท�าธรุกจิ	ซ่ึงกห็ลกีหนไีม่พ้นเรือ่งการบรหิารงานและ
บัญชี	 หลักการตลาด	 4P	 ผมก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้	 บัญชีการเงิน 
และการวิเคราะห์ตัวเลข	 มีความจ�าเป็นมาก	 ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ 
ต้องใช้มากจริงๆ	 จะเรียกว่าวิชาช่วยชีวิตเลยคงว่าได้	 นอกเหนือจาก
นั้น	 สภาพบรรยากาศภายในคณะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู ่	 ในรูปแบบ 
พี่ๆ	น้องๆ	กรุ๊ป	ท�าให้เรารู้จักและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม	รู้จักอาวุโส
ตามล�าดับ	 มีกิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้ร่วมกันท�านอกเหนือจากเพียงแค่ 
การศึกษาในห้องเรียน	ความเป็นพี่เป็นน้อง	ความเป็นเพื่อน	ยังด�ารง
คงอยู่มาจนทุกวันน้ีไปที่ไหนๆ	ผมก็มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่	
รุ ่นน้อง	รุ่นเดียวกัน	ถึงแม้ว่าช่วงที่เรียนอยู่ไม่เคยได้คุยกัน
หรือรู้จัก	เน่ืองจากคณะบัญชีของเรานั้นใหญ่มาก	
มาพบกันคราวหลังก็จะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน	
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี
	 สรุปแล้ว	ความประทับใจของผมที่มีกับคณะบัญชี
ของเราก็คงจะเป็นในทุกๆ	เรื่องราวที่ได้ประสบพบมา
ในช่วงที่เรียนอยู่และความทรงจ�าเหล่านั้นก็จะติดตัว
ไปตลอดกาลนาน...ครับ

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ SHI 44 

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา 
ลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
 อยากเห็นคณะฯ	 เพิ่มการเรียนการสอน	หรือมีหลักสูตร
นอกต�าราเรียน	ที่ท�าให้น้องนิสิต	 ได้เตรียมพร้อมปรับตัว	และ
ตั้งรับต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 เช่น	 โลก
ก�าลังก้าวสู่ยุค	AI	 (Artificial	 Intelligence)	ท�าให้มีความเชื่อ	
หรือข่าวลอืว่า	คนจบงานด้านบญัชเีป็นหนึง่อาชพีท่ีก�าลงัจะหา
งานยากข้ึนในอนาคต	หรอื	การน�าเรือ่งใหม่ๆ	ทีก่�าลงัเป็นท่ีนยิม	
มาเสวนาในห้องเรียนระดับปริญญาตรีบ้าง	เช่น	Big	Data	หรือ	
Digital	Marketing	เพื่อให้น้องนิสิตทุกท่านตื่นตัว	รับรู้เรื่อง
ราว	 แนวคิดใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 และแนวโน้มของโลก 
ที่ก�าลังเปลี่ยนไป	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	การบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)



ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ตลอดเวลาที่ผมได้ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ	 มหาบัณฑิต 

ที่คณะพาณิชยศาสตร์	 และ	 การบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผมได้รับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ	และ	การจัดการ	จากท่านอาจารย์

ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ซ่ึงได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�างาน 

ของผมเป็นอย่างมาก	 เพราะพื้นฐานการศึกษาของผมก่อนที่จะมา

ศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจที่นี่	ผมจบมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

	 โดยที่หลังจากที่ผมได้จบออกมา	 ผมได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง	

ความรู้ที่ได้รับมาจากคณะฯได้ช่วยผมเป็นอย่างมากในการท�างาน

ด้านบริหารอย่างราบรื่น

	 ขณะเดยีวกนั	อาจารย์นุ่น	(ดร.	สิรอิร)	ได้ให้โอกาสกบัผมในการ

ตอบแทนคณะฯ	โดยการถ่ายทอดความรู	้และ	ประสบการณ์ท�างาน

ให้กบัน้องๆ	ทีม่าเรยีน	ผมตอบรบัด้วยความยนิด	ีและ	ดีใจ	ท่ีได้โอกาส

ครั้งนี้	 ผมได้ท�าให้น้องๆเข้าใจว่าการน�าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการ

ท�างานจริงเป็นอย่างไร	 เพื่อที่น้องๆ	 จะได้ออกไปท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 ผมต้องขอขอบคุณคณะฯ	 และ	 ท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผม	ช่วยท�าให้ผมประสบความส�าเร็จในหน้าที่

การงานดังเช่นปัจจุบัน

อยากเห็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต
	 ผมอยากเห็นคณะฯได้มีการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบ

ใช้กรณีศึกษา(	Case	study	)และ	มีการถกกันในชั้นเรียน	เพื่อจะ

ได้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย	 และ	 สามารถต่อยอดความคิดได ้

	 นอกจากนี้อยากให้เน้นการสอนที่เ ก่ียวกับดิจิตอล	 และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เป็นเทรนของตลาด	อย่างเช่น	Data	Analytic,	

AI	 น�ามาประยุกต์ใช้ในการท�าธุรกิจ	 และช่วยสร้างผู้ประกอบการ

ยคุใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยเีหล่านีแ้ข่งขนักบัผูป้ระกอบการระดบัโลกได้	  

ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ 
MBA Executive รุ่น 9
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ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู ้จัดการบริษัท
เอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด





	 หนั ง สือชุดสารา นุกรมไทยส� าหรับ เยาวชนฯ 

ถอืก�าเนดิขึน้ด้วยพระมหากรณุาธิคุณ	 ในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตรที่มี 

พระราชประสงค์	 ที่จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรูแ้ขนง

ต่างๆ	ส�าหรบัพสกนกิร	ให้ได้มีโอกาสอ่าน	ศึกษาหาความ

รู้ด้วยตนเอง	 ทั้งนี้เพราะทรงเห็นความส�าคัญของหนังสือ

ว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าย่ิง	 ทุกคนควรจะมีโอกาสที่จะศึกษา

หาความรู้	 ตามความประสงค์	 และก�าลังความสามารถ 

โดยทั่วกัน	    

ห้องสมุดสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

	 ดังพระราชด�ารัส	 ที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับข้าราช

บริพารผู้ใกล้ชิดว่า...

 “เม่ือทรงพระเยาว์นัน้ สมเดจ็ย่าได้จดัหาหนงัสอืหลาก

หลายวิชา ให้กับพระองค์ได้ทรงอ่าน ได้ทรงศึกษาด้วย

พระองค์เอง จนกลายเป็นพระราชกจิวตัรประจ�าพระองค์ อัน

น�าไปสู่การที่พระองค์ท่านทรงสามารถคิด สามารถพัฒนา

โครงการตามแนวพระราชด�าริ ได้เป็นจ�านวนหลายพัน

โครงการในเวลาต่อมา” 

	 หนังสือ	สารานุกรมไทย	ส�าหรับเยาวชนฯ	มีลักษณะ

พิเศษที่แตกต่างจากหนังสือสารานุกรม	 และหนังสือชุด 

ความรู้ท่ัวไป	 ที่พิมพ์เผยแพร่ออกจ�าหน่ายตามท้องตลาด 

ทั้งนี้เป็นไปตามแนวพระราชด�าริ	คือเป็นหนังสือที่ให้ความรู้

โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิปัญญา 

ของคนไทย	ดังพระราชด�ารัสว่า...

 “อยากให้หนังสือชุดนี้ เป็นเร่ืองไทยๆ จัดท�าโดย 

คนไทยเพื่อคนไทย” 

	 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร	 เสด็จสู่สวรรคาลัย	 สมาคมนิสิตเก่าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัช	ีโดย	คณุสนัต	ิวลิาสศกัดานนท์	

นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	มีความประสงค์

ที่จะด�าเนินการจัดท�า	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ 

เยาวชนฯ”	ขึน้	เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ของ	นกัเรียน	นักศกึษา	

ประชาชน	คร	ูอาจารย	์พ่อแม่	ผูป้กครอง	ตลอดจนประชาชน

ทีส่นใจ	ได้มแีหล่งศกึษาค้นคว้าเพิม่ขึน้

	 ทัง้นี	้เพ่ือเป็นการสบืสานพระราชปณธิานของพระองค์

ท่านทีเ่ป็นผูใ้ห้ก�าเนดิหนงัสอืสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ	

เป็นการสนองพระราชประสงค์ที่ทรงปรารถนาอย่างยิ่ง 

ให้เยาวชนไทยรักการอ่าน	ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง

 คุณสันต	ิ วิลาสศักดานนท	์นายกสมาคมฯ	และคณะ

กรรมการสมาคมฯ	 ได้มอบหมายให้	 รศ.วัฒนา	 ศิวะเกื้อ	

อุปนายก	 สมาคมนิสิตเก ่าฯ	 เป ็นประธานโครงการ 
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จัดท�าห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ 

เยาวชนฯ	และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการจดัท�าห้องสมดุสารานกุรมไทย

ส�าหรับเยาวชนฯ	 ขึ้น	 โดยได้ท�าการ 

คัดเลือกโรงเรียนที่จะจัดท�าห้องสมุด 

4	แห่ง	ขึน้มาจาก	4	ภาค	และได้ออกแบบ 

ห ้องสมุดสารานุ กรมไทยส� าหรับ 

เยาวชนฯ	 ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้ ง 	 4	 แห ่ ง 	 โดยมีนิสิต เก ่ าคณะ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 ที่เป็น

บุคคลในท้องถิ่นดูแล	ประสานระหว่าง

สมาคมฯกับโรงเรียน	 ในการจัดท�าห้อง

สมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 จนแล้วเสร็จสมบูรณ ์

	 คณะกรรมการฯ	ได้ท�าการคัดเลือกโรงเรียนที่จะจัดท�า

ห้องสมดุสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ	4	แห่ง	จาก	4	ภาค	

ได้แก	่

	 ภาคกลาง	จงัหวดัอทุยัธาน	ีทีโ่รงเรยีนเทศบาลวดัหลวง

ราชาวาส	สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 ภาคเหนือ	จังหวัดตาก	ที	่โรงเรียนตากพิทยาคม

	 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	จงัหวดัสกลนคร	ที	่โรงเรยีน

เจริญศิลป์ศึกษา	“โพธิ์ค�าอนุสรณ์”	

	 ภาคใต้	 จังหวัดกระบี่	 ที่	 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย	กระบี่

	 ในโอกาสนี้	 เภตรา	 ได้รับความกรุณาจาก	 รศ.วัฒนา	

ศิวะเก้ือ	 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ	 และประธานโครงการ

จัดท�า	 ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 กล่าวถึง

ความเป็นมา	และการด�าเนินการจัดสร้างห้องสมุดฯ	ดังนี้	

	 “ก่อนอื่น	 เราเลือกจังหวัดที่ไม่มีห้องสมุดสารานุกรม

ไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 จังหวัดท่ีเราไปสร้าง	 เป็นจังหวัด 

ทีย่งัไม่มหีน่วยงานใดไปสร้างห้องสมดุสารานกุรมไทยส�าหรบั

เยาวชนฯ”

	 	 	 	 	 “ในการคัดเลือกโรงเรียน 

เราพิจารณาด้วยว่า	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนให้ความร่วมมือ	 ร่วมใจ	

เพราะเมื่อสร้างห้องสมุดฯ	 ขึ้นมา 

ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์	 โดยเรา 

ไปขอพื้นที่ส ่วนหนึ่งในห้องสมุด 

ของโรงเรียน	 จัดเป ็นห ้องสมุด

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	

โชคดีที่ผู ้อ�านวยการโรงเรียนทุก 

แห่งท่ีเลือกมา	 ให้ความร่วมมือ

สนับสนุน	 นอกจากผู ้อ�านวยการ

โรงเรยีนแล้ว	 ยงัมบีรรณารกัษ์ด้วย” 

	 “คือในแต่ละห้องสมุดของโรงเรียนที่เราคัดเลือก 

จะมีมุมๆ	 หนึ่ง	 เป ็นมุมของห้องสมุดสารานุกรมไทย 

ส�าหรับเยาวชนฯ	โดยเขาจะแบ่ง	Section	หนึ่งในห้องสมุด 

ให้เรา	 หรือมีบางโรงเรียนที่ห้องสมุดคับแคบไม่กว้างพอ 

ทางโรงเรียนก็จัดให้ท�าในห้องที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ 

เมื่อเสร็จแล้วเราก็มีป้าย	“ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ

เยาวชนฯ”	ไปติด	มีหนังสือสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	

และมีฉบับพิเศษในวาระต่างๆ	 วางครบทุกเล่ม	 มีโต๊ะ 

เก้าอี้	 ตู ้	 ชั้น	 เพื่อให้เด็กเข้ามาน�าประโยชน์จากหนังสือ 

ไปใช้ได้และเพ่ือให้เป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิต	 ชีวา	 ได้ขอให้ 

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม	 และให้มีการใช้ห้องสมุดอย่าง 

ต่อเน่ือง”

	 “ในการออกแบบห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ 

เยาวชนฯ	 ได้ออกแบบให้อยู ่ในรูปแบบ	 และมาตรฐาน

เดียวกันทั้ง	 4	 แห่ง	 4	 โรงเรียน	 โดยได้รับความร่วมมือ 

จาก	 คุณทักษะ	 บุษยโภคะ	 นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ	 รุ่น	 32 

ที่เป็น	 ประธานกรรมการบริหารบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม	 กรุ๊ป	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 มาช่วยออกแบบและติดตั้งให้เรียบร้อย 

เป็นรูปแบบเดียวกัน	สีเดียวกัน”
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	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 ต่างจาก

ห้องสมุดท่ัวไป	 คือห้องสมุดท่ัวไปจะมีหนังสือทุกประเภท 

วางบนช้ัน	 แต่ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ 

จะมีเฉพาะหนังสือสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 และ

หนงัสอืสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ	ในวาระพเิศษต่างๆ 

ที่โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 จัดพิมพ์ขึ้น 

เช่น	ฉบับกาญจนาภิเษก	ฉบับเฉลิมพระเกียรติ”	

	 ห้องสมุดทั้ง	4	แห่ง	ขณะนี้ได้ท�าพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว	

โดยท่ีจังหวัดอุทัยธานี	 คณะกรรมการสมาคมฯ	 คณาจารย	์

และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส	 สาธิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รวมทั้งประชาชนในจังหวัด 

อุทัยธานี	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได  ้

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนิน	 ทรงเปิด	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทย

ส�าหรับเยาวชน	 โดยพระราชประสงค์	 ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว”	เมื่อวันอังคารที่	9	มกราคม	2561	

	 ส่วน	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ” 

ที่	 โรงเรียนตากพิทยาคม	 จังหวัดตาก	ท�าพิธีเปิดเม่ือวันพุธ 

ที่	7	กุมภาพันธ์		2561	

	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ”	 ที่	

โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษา	“โพธ์ิค�าอนสุรณ์”	จงัหวดัสกลนคร		

ท�าพิธีเปิดเมื่อวันพุธที่		7		มีนาคม	2561	

	 “ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ”	 ที ่

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	กระบี่		จังหวัดกระบี่ท�าพิธี

เปิดเมื่อวันจันทร์ที่		2		เมษายน		2561

	 โดยทัง้	3	แห่ง	ได้รบัความกรณุาจากท่าน	ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	 นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 ประธานกรรมการ

บริหารโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 เป็น

ประธานในพิธีเปิด	

 รศ.วัฒนา	 ศิวะเกื้อ	 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ	 และ

ประธานโครงการจัดท�า	 ห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ 

เยาวชนฯ	กล่าวสรุปกับ	เภตรา	ว่า	

	 “การด�าเนินการจัดท�าห้องสมุดฯ	ทั้ง	4	แห่ง	นี้	ลุล่วง 

ไปด้วยดียิ่ง	 และเกินความคาดหมาย	 เพราะได้รับการ

สนบัสนนุอย่างล้นหลาม	เป็นเงนิทนุอนัเกดิจากความร่วมมอื	

ร่วมใจ	ของพีน้่องนสิติเก่า	คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ี	

ที่สนับสนุนทั้งด้านเงินทุน	และการด�าเนินการ	รวมทั้งได้รับ

ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อ�านวยการ	 คณาจารย์	 และ

นักเรียนของโรงเรียนทั้ง	4	แห่ง”	

	 “คณะกรรมการสมาคมฯ	มีความคาดหวังว่า	ห้องสมุด

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ	 ที่สร ้างขึ้น	 จะเป ็น 

แหล่งเรียนรู้	 เพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชน 

ในท้องถิ่น	 ได้เข ้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 ดัง 

พระราชปรารภตอนหนึง่	ทีป่รากฏในหนงัสอืสารานกุรมไทย

ส�าหรับเยาวชนฯ	ทุกเล่มว่า

 ... การเรียนรู ้ในเรื่องราว และวิชาการต่างๆ โดย 

กว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถ

สร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญม่ันคงให้แก่ตนเอง 

ทั้งแก่สังคม และบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ทุกคนควร 

มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์ และ 

ก�าลังความสามารถโดยทั่วกัน...”   
รศ.วัฒนา	ศิวะเกื้อ
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AIAI

“AI”มาแทนที่
“IA” จริงหรือ ???

	 ก่อนอืน่คงต้องอธบิายกนัก่อนว่า	“ปัญญาประดษิฐ์”	

(Artificial	Intelligence:	AI)	ทีห่ลายคนมกัพดูถงึ	แต่อาจ

ยังไม่เข้าใจความหมาย	 เพราะไม่คุ้นเคยเหมือนกับค�าว่า	

“หุ่นยนต์”	นั้นคืออะไร	และอาชีพ	“ผู้ตรวจสอบภายใน”	

(Internal	Auditor	:	IA)	เป็นอย่างไร

	 ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	ตาม

ตวามหมายที่ระบุอยู่ในวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสร	ีหมายถึง	

“ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับส่ิงที่ไม่มีชีวิต	 ปัญญา

ประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์

และวิศวกรรมเป็นหลัก	 แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ	

อย่างจิตวิทยา	 ปรัชญา	 หรือชีววิทยา	 ซึ่งสาขาปัญญา

ประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด 

การกระท�า	 การให้เหตุผล	 การปรับตัว	 หรือการอนุมาน	

และการท�างานของสมอง…”

 ในปัจจบุนัท่านผูอ่้านคงเคยได้ทราบข่าวจาก
สื่อต่างๆ มากมายและอย่างต่อเนื่องว่าจะมี 
“ปัญญาประดษิฐ์” (Artificial Intelligence: 
AI) และ “หุ่นยนต์” (Robots) มาทำงานแทน
มนุษย์อย่างพวกเรา ซ่ึงมีหลายอาชีพที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึง่รวมถงึอาชพีนกับญัช ีและอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายนอก 
หรอืผูส้อบบญัช ี (External Auditor) และ 
ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้



ในการท�างานร่วมกับมนุษย์	 ต้ังแต่ก่อนจนถึงหลังก่อสร้าง	 และ

อุตสาหกรรมการผลิต	 ใช้	 AI	 และหุ่นยนต์	 เข้ามาด�าเนินการผลิต 

แทนแรงงานมนุษย์	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่ามีการน�า	 AI	 และหุ่นยนต์ไปช่วยเหลือการท�างาน

ของมนุษย์แล้วในหลากหลายอุตสาหกรรม	 ท�าให้มีผลกระทบต่อ

อาชพีต่างๆ	ทีเ่ส่ียงจะถกูทดแทนด้วย	AI	และหุน่ยนต์		นัน่หมายความ

ว่า	 AI	 และหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนท่ี	 การจ้างงานมนุษย์จะน้อยลง 

และนี่คือ	10	อาชีพที่ต้องจับตา	เพราะในต่างประเทศเริ่มใช้ท�างาน

แทนกันแล้ว	 และโอกาสที่	 AI	 และหุ่นยนต์จะแทนท่ี	 แสดงเป็น

เปอร์เซ็นต	์(%)		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	เป็นอาชีพที่มีโอกาสที	่AI	และหุ่นยนต์จะแทนที	่มาก

ที่สุด	 คือ	 98%	 โดย	Deloitte	หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่ง 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ประเมินว่า	95%	ของอาชีพนี้จะสูญเสียต�าแหน่ง

งานไป	เพราะจะมกีารแทนทีด้่วย	AI	และหุน่ยนต์	ระบบอัตโนมตัต่างๆ	

ซึ่งในหลายๆ	 หน้าที่ของอาชีพนี้	 ได้รับการยืนยันแล้วว่าหุ่นยนต์ 

จะท�าได้ดี	และมีประสิทธิภาพกว่า	โดยในป	ีค.ศ.	2016	JP	Morgan	

Chase	บริษัทให้บริการทางการเงินชั้นน�าระดับโลก	ได้ใช้ซอฟต์แวร์

ประมวลผลภาษาเพื่อค้นหาสัญญาเงินกู้เชิงพาณิชย์จ�านวน	12,000	

สัญญา	ซึง่ลดเวลาจาก	360,000	ช่ัวโมงทีค่นท�า		เหลอืเพยีงไม่กีว่นิาที		

ส�าหรับประเทศไทยที่เคยพูดกันว่าอาชีพนี้เรียนจบมาแล้ว	มีงานท�า	

ไม่ตกงานแน่นอน	100%	นั้น	คงจะพูดได้ไม่เต็มปากอีกต่อไปแล้ว

	 และอาชพีผูต้รวจสอบภายใน	(Internal	Auditor	:	IA)	มบีทบาท

หน้าที่ตาม	 “ค�านิยามของการตรวจสอบภายใน”	 (Definition	 of 

Internal	Auditing)	ที่ระบุอยู่ใน	Website	ของสมาคม	ผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งสหรัฐอเมรกิา	(The	Institute	of	Internal	Auditors	-	IIA)	

(www.theiia.org)	มีดังนี้

	 “การตรวจสอบภายใน	 คือ	 การให้ความเชื่อม่ันและการให ้

ค�าปรึกษา	อย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ	เพือ่เพิม่คณุค่าและปรบัปรุง

การด�าเนนิงานขององค์กร		การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมาย	ด้วยการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธิผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	การควบคุม	และการก�ากับดูแล	อย่างเป็นระบบ	

และเป็นระเบียบ”

	 ในปัจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์และ 

หุ่นยนต์	เข้าไปช่วยเหลือการท�างานของมนุษย์แล้วแบบจริงจัง		เช่น		

การแพทย์	 ใช้ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น		

การเกษตร	 ใช้ช่วยบรรเทาการใช้แรงงานมนุษย์และเพิ่มผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ	 การประกันภัย	 ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม	์

สามารถพิจารณาเงินประกันที่ต้องจ่ายกับผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละ

กรณีได้	 การเงิน	 การธนาคาร	 ใช้	 เป็นผู้ช่วยให้กับลูกค้า	 โดยเป็นที่

ปรึกษาด้านการท�าธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้า	 เป็นเครื่องมือที่ช่วย

ตรวจสอบเส้นทางการเงิน	เพื่อป้องกันการทุจริต	ท�าหน้าที่วิเคราะห์

ศักยภาพด้านการเงิน	 เพื่อวางโครงสร้างธุรกิจและ	 กลยุทธ์ให้กับ 

ธรุกจิการเงนิ	 การธนาคาร	 ระบบการขนส่งสาธารณะ	 ใช้เป็นผูช่้วย

ส�าคัญในการติดตาม	 วิเคราะห์เส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 

เพื่อช่วยในการขับขี่ให้กับมนุษย์	 งานก่อสร้าง	 ใช้เข้ามามีส่วนร่วม 

มีการนำ AI และหุ่นยนต์ไปช่วยเหลือ 
การทำงานของมนุษย์แล้วในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทำให้มีผลกระทบต่ออาชีพ
ต่างๆ ทีเ่สีย่งจะถกูทดแทนด้วย AI และ 
หุน่ยนต์  นัน่หมายความว่า AI และหุน่ยนต์
จะเข้ามาแทนที ่การจ้างงานมนษุย์จะน้อยลง
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ส�าหรบัอาชพีผูต้รวจสอบภายใน	(Internal	Auditor	:	IA)	และผูต้รวจ

สอบภายนอก	หรือผู้สอบบัญช	ี(External	Auditor)		ซึ่งเป็นอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบัญชีน้ัน	 ก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ

อาชพีนกับญัชโีดยตรง	อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้	ท้ังนี	้มกีารน�า	AI	มาเป็น

ผู้ช่วย	 Auditor	 ในการตรวจสอบทุจริตจากข้อมูลระบบบัญชีและ 

การเงินในระบบ	Enterprise	Resource	Planning	หรือ	ERP	แล้ว		

โดย		Macro	Schreyer	นกัวิจยัจาก	Deep	Learning	Competence	

Center	แห่ง	German	Research	Center	for	Artificial	Intelli-

gence	ได้ออกมาเผยแพร่ถึงงานวิจัยของตนที่ใช้	AI	ในการตรวจจับ

พฤตกิรรมทางบญัชีและการเงนิทีผ่ดิปกตหิรอื	Anomaly	Detection	

และ	 Unsupervised	 Deep	 Learning	 และ	 Accounting	 เป็น

เทคโนโลยีเบื้องหลัง

	 งานวจัิยชิน้นีอ้าศัยการตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมลูจากระบบ	

ERP	เพื่อเรียนรู	้Pattern	การท�าธุรกรรมต่างๆ	ในยามปกต	ิที่ไม่เกิด

การทุจริตใดๆ	ขึ้น	โดยสมมติฐานของงานวิจัยชิ้นนี้	เชื่อว่าพฤติกรรม

การทุจรตินัน้จะมรีปูแบบทีต่่างจากการป้อนข้อมลูธรุกรรมตามปกติ		

ดังนั้นหากให้	 AI	 ท�าการเรียนรู้และเข้าใจPattern	 ในยามที่ระบบ

ท�างานปกติถูกต้องทุกอย่าง	 เม่ือเกิดเหตุทุจริตขึ้นก็ย่อมจะต้องมี

สัญญาณให้จับได้อย่างแน่นอน

	 ผลการทดสอบระบบนี้ด้วยการ	Train	ระบบ	Deep	Learning	

โดยใช้ข้อมลูบญัชจีรงิทีเ่กดิขึน้ในธรุกจิ	พบว่า	ผลลพัธ์สามารถจ�าแนก	

Input	 ของข้อมูลท่ีเช่ือว่าเป็นเหตุทุจริตได้โดยอัตโนมัติ	 ท�าให้ผู้ที่

ท�างานด้าน	Audit	สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น

กว่าเดิม	 และแนวคิดเดียวกันนี้ก็อาจน�าไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมอื่นๆ	

ของธุรกิจได้อีกมากมาย	ไม่ใช่เพียงแค่เชิงการเงินเท่านั้น

	 นอกจากเทคโนโลยี	 “ปัญญาประดิษฐ์”	 (Artificial	 Intelli-

gence:	AI)	และ	“หุ่นยนต์”	(Robots)	แล้วยังมีเทคโนโลยีส�าคัญอีก	

6	ประเภท	ที่ถือได้ว่าเป็น	“เทคโนโลยีส�าคัญ	8	ประเภท	(Essential	

Eight)	 ที่ภาคธุรกิจท่ัวโลกต้องจับตา”	 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	มิต	ิ(3D	Printing)

	 สิง่ทีผ่มอยากจะน�าเสนอและชวนทกุท่านคดิ	กคื็อ	แนวโน้มทาง

เทคโนโลย	ีหรือ	IT	Trend	เหล่านี	้จะกระทบกับอาชพีการตรวจสอบ

ภายใน	(Internal	Auditor	:	IA)	นับจากนี้เป็นต้นไปในทิศทางไหน

บ้าง	 และในแง่มุมไหนบ้าง	 และ	 Trend	 ของการตรวจสอบภายใน 

(IA	Trend)	จะเป็นเช่นไร

	 ในความเห็นของผมแล้วมองว่า	IT	Trend	เหล่านี	้สะท้อน	IA	

Trend	ใน	2	แง่มุม	ดังนี้

	 1)	 ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน	 ยุคใหม่	 หรือ

ยคุ	4.0	นัน้	ต้องพฒันาและปรับปรงุให้สามารถตรวจสอบเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	

	 ผู้ตรวจสอบภายใน	ต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	เหล่านี	้เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงสิ่งต่างๆ	ได้แก่

 ●	ความเสี่ยง	และโอกาสในการน�าหรือไม่น�า	เทคโนโลยีใหม่ๆ	

เหล่านี้มาใช้ในองค์กร

 ●	ความเสี่ยง	และการควบคุม	ของเทคโนโลยีใหม่ๆ	เหล่านี้

 ●	วิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีต่างๆ	เหล่านี้	

	 และเพื่อให้ผู ้ตรวจสอบภายใน	 สามารถให้ความเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์กรได้

	 2)		 อาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น	 และ 

มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	 จากการที่มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช ้

ในองค์กร

	 ที่ผมกล่าวว่า	 “ท้าทาย”	 เน่ืองจาก	 ผมมองว่าเมื่อองค์กร 

น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เหล่าน้ีมาใช้ในองค์กรแล้ว	 เช่น	 น�าปัญญา

ประดษิฐ์	(Artificial	intelligence	หรอื	AI)	และ	“หุน่ยนต์”	(Robots)	

มาท�างานแทนคน

	 ซึ่งมีหลายอาชีพต้องตกงาน	เพราะถูกลดจ�านวนคน		ซึ่งรวมถึง

อาชพีนกับญัช	ีและอาชีพทีเ่กีย่วข้องด้วย	ได้แก่	ผูต้รวจสอบภายนอก	

หรือผู้สอบบัญชี	 และผู้ตรวจสอบภายใน	 ตามที่ผมกล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น

	 แต่หากมองในทางกลับกันอาชีพผู้ตรวจสอบภายใน	ในอนาคต

อาจมจี�านวนมากขึน้	และมคีวามส�าคญัมากขึน้ก็เป็นได้	เนือ่งจากเมือ่

องค์กรน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ	เหล่าน้ีมาใช้	เช่น	น�าหุน่ยนต์	หรือ	AI	มาแทน

คนในองค์กรแล้ว	ฝ่ายจัดการจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหุ่นยนต	์หรือ	AI	

เหล่านัน้จะท�างานได้อย่างถกูต้อง	มีประสทิธภิาพ	และมปีระสทิธผิล	

ตามที่ควรจะเป็น	หรือตามวัตถุประสงค์ที่คนตั้งโปรแกรมไว้	

	 จึงจ�าเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นหูเป็นตา	 เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่น	(Assurance)	และให้ค�าปรึกษา	(Consulting)	กับฝ่าย

จัดการ	 โดยช่วยตรวจสอบการปฎิบัติงานต่างๆ	 ท่ีท�าโดยหุ่นยนต์ 

หรือ	AI	ว่ามีความถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม	่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�าถามก็คือวันนี้คุณพร้อมรึยังครับ???  
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	 ฉบับน้ีผมจะเล่าเร่ืองความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีบนโลกใบนี้	 บางเรื่องท่ีเรา

ได้ยินคุ ้นเคยกันมานานแล้ว	 อย่างกฏ 

ของมัวร ์ 	 ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนหน้านี้	 2	 ฉบับ	 ผมเคยพูดเร่ือง	 AI 

เรือ่ง	Amazon.com	ไปบ้าง	ฉบบันีอ้าจจะ

แตะๆ	 แต่คงไม่ซ�้ากัน	 ความก้าวหน้าและ

การเปลีย่นแปลงทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแขนงต่างๆ	 ที่ไม่สามารถแบ่ง

แยกออกจากกันเป็นแขนงๆ	 ได้อีกต่อไป 

ซึง่คล้ายกบัภาคธรุกจิทีเ่ส้นแบ่งแต่ละธรุกจิ

มันเบลอไปหมด

	 ผมไม่แน่ใจว่า	ณ	เวลานี้ไปถึง	10-20	ป ี

ข้างหน้า	 เราจะเรียกมันว่า	 ความก้าวหน้า 

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หรือจะ 

เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที	่4	หรือ

ควรจะเรยีกมนัว่า	จดุเริม่ต้นของการถดถอย

ของมนุษยชาติ

	 ขออภัยหากฉบับนี้จะต้องมีการอ้างอิง

ถึงค�าพูดบุคคลต่างๆ	 หลายท่าน	 หรือยก

เนื้อหาเป็นท่อนๆ	 มาอ้างอิงเพราะเรื่องราว

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยมีนัมศีพัท์เทคนคิ

เยอะ	และคงจะชดัเจนและได้อารมณ์กว่า	ถ้า

เอาภาษาต้นฉบับมาใช้	

● Stephen Hawking กับความ
หมายของ Singularity จากมนุษย์ 
ที่ฉลาดที่สุดในโลก
	 ค�าว่า	Singularity	ส�าหรับคนที่มีสนใจ

ในเรื่องอวกาศ	 เคยอ่านงานของ	 Stephen	

Hawking	 (ผู้ล่วงลับ)	 จะเข้าใจความหมาย

ตามมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกหลังจากยุค	

Einstein	ได้อธิบายไว้	เขาได้เขียนหนังสือไว้

หลายเล่ม	 ซึ่งเล่มหนึ่งในหนังสือที่ควรอ่าน

ส�าหรับคนที่สนใจเรื่องอวกาศ	 คือ	 The	

Theory	 of	 Everything	 (ชื่อเดียวกับ	

ภาพยนตร์ที่เป็นชีวประวัติเขา)	

	 ค�าว่า	 Singularity	 ก่อนหน้าน้ีไม่กี่ปี 

มนัจะมคีวามหมายในเชงิเกีย่วกบัการอธิบาย

เรื่องการก�าเนิดของจักรวาล	การก�าเนิดของ

อวกาศและเวลา	 (Space	and	Time)	 โดย

ช่วงก่อนเกิด	 Big	 Bang	 คือเป็นช่วงยังไม่มี

เอกภพ	 ยังไม่เกิด	 Space	 and	 Time	 ซึ่ง	

Singularity	เป็นจดุที	่กฎของ	Physics	ต่างๆ	

ทีเ่ราเข้าใจกนัอยูใ่นตอนนีใ้ช้การไม่ได้เลย	เพราะ	

Singularity	 นั้นความหนาแน่นจะมีค่าเป็น	

Infinity และเมือ่เกดิ Big	Bang ขึน้ ทกุสิง่ทกุ 

อย่างและทกุกฏเกณฑ์หลัง	 Big	Bang	จะไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัก่อนหน้าเกดิ	Big	Bang	เลย

	 Singularity	 จึงเป็นสภาวะที่สุกงอม	

(การอดัตวัจนมค่ีาความหนาแน่นเป็น	Infinity)	

ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 (Big	

Bang)	และก�าเนิดจักรวาล	แล้วจะเกิดอะไร

หาก	Singularity	เกิดอีกครั้งบนโลกใบใบนี้?

▲ Stephen Hawking
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● As the Future Catches You 
หนังสือดีที่ถูกอนาคตไล่ล่า
	 ก่อนหน้าน้ีช่วงปีคริสตศักราชสองพัน

ต้นๆ	 มีหนังสือล�้าๆ	 เล่มหนึ่งชือ	 As	 the 

Future	Catches	You	ของ	Juan	Enriquez	

ออกมา	 เป็นหนังสือที่พูดถึงอนาคตที่จะ

เปล่ียนไปในไม่ก่ีปีข้างหน้าของมนุษยชาต ิ

ผมซื้อเล่มนี้มาอ่านในป	ี 2002	 ผมยังจ�าได้ดี

ว่า	 ใครต่อใครในโลกและในประเทศไทย 

ต่างก็แนะน�าให้อ่านเล่มนี้	แต่หนังสือเล่มนั้น

ถ้าคุณมาอ่านตอนน้ี	 แม้มันจะยังไม่ล้าสมัย 

แต่หนังสือเล่มน้ันดูจะเน้นไปท่ีเรื่องของ 

จีโนม	(Genome)	มากกว่า	เรื่องของดิจิตัล 

ซึ่งในตอนน้ันก็ดูจะเป็นเร่ืองท่ีฮือฮามากกว่า	

เพราะทกุคนพดูถงึการถอดรหสั	DNA	ทุกคน

พดูถงึ	นาโนเทคโนโลย	ี(Nanotechnology)	

พูดถึงการที่มนุษย์ก�าลังล้วงความลับของ

พระเจ้าในการถอดรหัส	 DNA	 ของมนุษย์ 

แต่อนาคตมันเปลี่ยนไปเร็วมาก	 แม้ความ

ก้าวหน้าในเร่ืองจีโนมหรือนาโนเทคโนโลยี

ยังคงน่าตื่นเต้น	 แต่เรื่องดิจิตัลก้าวกระโดด

เ ร็วกว ่ ามาก	 เพียงไม ่ ก่ีป ีแผงหนังสือ 

ในชั้นหนังสือแนะน�า	 หาค�าว่า	 Genome	

หรือ	 Nanotechnology	 ให้เจอก็ไม่ใช ่

เรื่องง่ายเสียแล้ว	

	 ไม่ใช่ไม่มีคนสนใจ	 แต่ความก้าวหน้า 

ของจีโนม	 นาโนเทคโนโลยี	 คอมพิวเตอร์ 

ดจิติลั	เอไอ	การแพทย์	และมนษุย์	ไม่สามารถ 

แบ่งแยกออกด้วยเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้ว

● กฎของมัวร์ (Moore’s Law) 
สอนว่า อย่า มัวรอ 
	 กฎของมวัร์	สอนเราอย่างนัน้จรงิๆ	เพราะ

การพัฒนาของชิปมันเป็น	 Exponential 

ดังนั้น	 Computer	 เองก็ก้าวกระโดดตาม	

เพราะอย่างนั้น	 ถ้ามัวรอ	 เราจะหล่นออก 

จากโลก	เหมือนที่	Andrew	Grove	พูดไว้ว่า	

Only	the	Paranoid	Survive

	 กฎของมัวร์กล่าวไว้ว่า	 จ�านวนของ

ทรานซิสเตอร์ในไมโครชิป	 จะเพิ่มขึ้นเป็น 

สองเท่าในทุกๆ	 18	 เดือน	 (เดิมเขาเขียนไว้

เมื่อปี	 1965	 ว่าทุกๆ	 ปีด้วยซ�้าไป)	 และ 

บอกว่า	 กฎน้ีจะใช้ได้ไปสิบปี	 ดังนั้นพอถึง 

ปี	 1975	 เขาก็ท�านายหรือจะเรียกว่าแก้ไข

ระยะเวลาในกฎ	‘จากทุกปีเป็นทุกๆ	สองปี’	

	 อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นเราใช้ตัวเลข

ระยะเวลากนัที	่18	เดอืน	เพราะเป็นการรวม

กฏของมัวร์เข้ากับค�าท�านายของผู้บริหาร	

INTEL	อีกคนคือ	David	House	ทีท่�านายว่า	

chip	performance	would	double	every	

18	months	 ซึ่งกฎนี้ก็ถูกอ้างถึงมาตลอด 

50	ปีที่ผ่านมา	

 Juan
Enriquez

	 ซ่ึงการจะให้กฎของมัวร์ยังไม่ตายและ

ด�ารงอยู่ต่อไปได้	ก็ต้องพยายามบีบลดขนาด

ของ	ทรานซิสเตอร	์(transistor)	ลงไปเรื่อยๆ	

โดยจะต้องมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น	 และ 

ต้นทนุทีย่งัคุม้ในการผลติ	แต่ว่าถงึจดุหนึง่การ

สร้างสายการผลิตเพื่อผลิตทรานซิสเตอร์

ขนาดเล็กมากๆ	 ก็ต้องใช้เทคโนโลยีสูงมาก	

จนต้นทุนอาจจะไม่คุ้ม	 หรือ	 กฎของมัวร์ 

จะถึงจุดจบแล้ว?

	 โชคดีที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวหน้า

ลงไปจนระดบัอะตอม	จงึเกดิโครงการ	TOLOP	

ด้วยเงินทุนจาก	EU	Future	and	Emerging	

Technology	 (FET)	 ที่พยายามจะผลิต

ทรานซิสเตอร์ที่สร้างจาก	 อิเล็คตรอนเดี่ยว	

เป็น	 ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็คตรอนเดี่ยว	

(single-electron	transistor)	การวิจัยของ	

TOLOP	 ได้น�าเอา	 ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็ค

ตรอนเดี่ยว	 มาใช้งานและสามารถใช้งานได้

ในระดับที่กว้างกว่า	 มีฟังก์ชั่นเยอะกว่า

ทรานซิสเตอร์ที่ เป็น	 state-of-the-art 

ในปัจจุบันมาก	 แต่ยังมีข้อจ�ากัดว่า	 เจ้า 

single-electron	device	จะสามารถท�างาน

ได้ดีที่อุณหภูมิต�่ากว่าอุณหภูมิห้อง	 เพราะ 

ที่อุณหภูมิสูงๆ	 พลังงานของเจ้าตัวอิเล็ค- 

ตรอนจะอ่อนแอ	 อย่างไรก็ดีได้มีการยืนยัน 

ออกมาว่า	 สามารถผลิต	 ทรานซิสเตอร  ์

แบบอิเล็คตรอนเดี่ยวในระดับ	mass	 pro-

duction	ได้แล้ว	

▲ Gordon E. Moore
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	 อกีหนึง่ความก้าวหน้าทีท่�าให้กฏของมวัร์

ยังคงใช้การได้คือ	 ในเดือน	มิถุนายน	2017	

IBM	 ร่วมมือกับ	 Samsung	 และ	 Global-

Foundries	 ประกาศว่าสามารถพัฒนา 

5	 นาโนเมตร	 ซิลิกอนชิป	 ตัวแรกของโลก 

ได้แล้วโดยประกอบด้วย	 ทรานซิสเตอร์

จ�านวน	สามหมืน่ล้านตวั	(30,000,000,000	ตวั)	

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือ	โทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบัน	ประกอบด้วยชิปที่อยู่บนพื้นฐาน

ชิปขนาด	14	นาโนเมตร	นอกจากนั้น	 IBM	

ยงัประกาศว่าเจ้า	 5	 นาโนเมตร	 ซิลกิอนชปิ 

มีประสิทธิภาพได้สูงกว่าถึง	 40%	 ในขณะ 

ที่ใช้พลังงานเท่ากับเจ้า	 10	 นาโนเมตร 

ซิลิกอนชิป	ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

	 Daniel	Burrus	กล่าวไว้ว่า	อย่างไรก็ดี

แม้จะผลิตเจ้าชิปที่ขนาดเล็กได้	 แต่กฏ 

ของมวัร์กอ็าจจะต้องปรบัเปลีย่นอยูด่เีพราะ

เดมิกฏของเขาตัง้ข้ึนมาบนพืน้ฐานของขนาด

และประสิทธิภาพตัวทรานซิสเตอร์ในการ

ประเมินผลเป ็นหลัก	 แต ่ป ัจจุบันเรามี	

เทคโนโลยีอื่นๆ	เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น	Super-

computer	หรือ	AI	ที่อยู่บน	cloud	เป็นต้น	

ดังนั้นจากการค�านวณ	processing	power	

กจ็ะไปคดิถงึเรือ่ง	computing	power	แทน	

● การพัฒนาของ Artificial Intel-
ligence บนความคิดต่างขั้วระหว่าง
ค่าย Tesla กับ Google
	 ค่าย	Tesla	and	SpaceX	น�าโดย	Elon	

Musk	 จะมีแนวความคิดที่ปะทะกับค่าย	

Google	ในเรือ่งของ	Artificial	Intelligence	

มาตลอด	

	 จริงๆ	 แล้วมีบุคคลส�าคัญอีกคนหนึ่ง 

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	

มีมุมมองที่แบบในทิศตรงข้ามกับ Musk 

โดยกล่าวว่า “So, I think that Elon is 

exactly wrong. So, my position is	

clear,” โดย Schmidt เพิ่งเปลี่ยนต�าแหน่ง

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.”	

	 และเขาเช่ือว่าในที่สุด	 AI	 ก็จะคล้าย 

กับ คอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายในทุกวันน้ี	

คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นแรกๆ ด้วยจุด 

มุ่งหมายในการท�างานท่ีมีความซับซ้อน แต่

เพยีงในช่วงไม่เกนิ	20	ปี	คอมพวิเตอร์พฒันา

กลายเป็น Smartphone ในมือของทุกคน	

และ	AI	ก็เช่นกัน

▲ Elon Musk

▲ Eric Schmidt 
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	 โดยส่วนตัวของผู้เขียนเอง	ผมเห็นด้วย

กับ	Musk	และผมพูดเสมอว่า	AI	คือของดี	

เราใส่	 program	 ที่ดี	 learning	 ที่ดีให้เขา 

เขาจะออกมาดี	 แต่เม่ือมันเรียนรู ้ได้เอง 

คนนั่นแหละคือ	ปัญหา	ไม่ว่า	คนที่น�า	Algo-

rythm	ที่ไม่ดีไปใส่ให	้AI	หรือ	AI	 เห็นแล้ว

เ รียน รู ้ จากพฤติกรรมจากมนุษย ์ เอง 

ผมว่าน่ากลัวพอกัน	 และยิ่งมาเจอค�าพูด 

ที่	 Schmidth	 พูด	 ผมยิ่งรู ้สึกว่าน่ากลัว 

	 “You	would	not	invent	the	tel-

ephone	 because	 of	 the	 possible	

misuse	of	the	telephone	by	evil	peo-

ple.	ที่ฮิโรชิมากับนางาซากินั่น	ต้องไม่ใช่สิ่ง

ที่ไอน์สไตน์	 ตั้งใจผลิตขึ้นมาแต่ต้น	 หรือ	

Block	Chain	และ	Cryptocurrency	ท่ีกงัวล

จะเป็นแหล่งฟอกเงิน	ก็ไม่ใช่เจตนาของ	ซา

โตชิ	ผู้ที่ให้ก�าเนิดมันเป็นแน่แท้

	 โลกเราทุกวันนี้ยุ ่งยากก็เพราะ	 evil	

people	 เห็นช ่องว ่างในการแสวงหา 

ผลประโยชน์การเอารัดเอาเปรียบ	จนน�าไป

สู่อาชญากรรมต่างๆ	 ก็เริ่มมาจากสิ่งท่ีถูก

สร้างขึ้นมาด้วยเจตนาดีไม่ใช่หรือ

● Ray Kurzweil นักทำนาย
อนาคตบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
และอีกหนึ่งความหมายของ 
Singularity
	 ขออ้างค�าพูดของคนอีก	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	Intelli-

gence’:	the	merger	of	humans	and	AI.”	

	 Bryan	Johnson	คอืผูก่้อตัง้	Braintree	

ซึง่เป็น	mobile	และ	online	payment	และ

ถูก	PayPal	ซื้อไปในป	ี2013	ทีราคา	800	

ล้าน	USD	พอปี	2014	เขาต้ังกองทนุด้วยเงนิ

ส่วนตัว	 100	 ล้าน	USD	 เพื่อสนับสนุนงาน

วิจัยที่สร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติ	 โดย 

ตั้งเป้าหมายให้มีการเขียนระบบปฏิบัติการ

ใหม่ของมนุษย์	 (To	 benefit	 humanity 

by	 rewriting	 the	 operating	 systems 

of	 life)	 เงินลงทุนของเขาครอบคลุมการ

รักษาโรคต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการชราวัยของ

มนุษย์	 โดยเป้าสุดโต่งคือท�าให้มนุษย์มีอายุ

เกิน	 100	 ปี	 (Human	 Longevity	 Inc.), 

การเลียนแบบการท�างานของสมองมนุษย	์

โดยใช้	 AI	 (Vicarious),	 การขยายขอบเขต

การแสวงหาทรพัยากรของมนษุย์	 (Planetary	

Resources,	 Inc.),	 การศึกษาเพื่อเร ่ง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 (Singularity	

University)	เป็นต้น	Bryan	เป็นนักคิดและ

ตอนนี้ เขาก็ทุ ่มทั้ ง เวลาและทรัพยากร 

ไปที่เรื่อง	การสร้าง	“HI”	แล้ว	HI	คืออะไร?	

แล้ว	 Neuroprosthetics	 ล่ะ	 เกี่ยวข้อง

อย่างไรกับ	AI

	 สมองของเราประกอบไปด้วยเซลล์

จ�านวน	100,000,000,000	(อ่านว่าหนึง่แสน

ล้าน)	เซลล	์ที่มีชื่อว่า	Neurons	ซึ่งเชื่อมต่อ

กนัด้วย	100,000,000,000,000	(อ่านว่าหนึง่

ร้อยล้านล้าน)	 Synaptic	 Connections 

ซึง่ใช้ควบคมุทกุอย่างในรางกายเรา	โดยท�างาน

ร่วมกับอวัยวะต่างๆ	 ในร่างกาย	 ท้ังการ 

กระท�า	ความคิด	และ	ความรู้สึก	ซึ่งแน่นอน 

มันสามารถที่จะล้มเหลวได้

 Ray
Kurzweil

 Bryan Johnson
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	 และนี่แหละคือจุดที่	 Neuropros-

thetics	 กระโดดเข้ามา	 ซึ่งเป็นการใช	้

Electronic	 Devices	 มาทดแทนระบบ

ประสาทหรือพวกอวัยวะสัมผัสต่างๆ	 ซ่ึงมี

การท�าส�าเร็จและใช้งานมานานพอสมควร	

เช่นการปลูกถ่ายประสาทสมองครั้งแรก 

เกิดขึ้นในปี	 1957	 เพื่อช่วยให้คนหูหนวก

สามารถกลับมาฟังได้อีกครั้ง	 แต่นั่นเป็น

เพียงแค่เรื่องเกริ่นน�าเท่าน้ันเอง	 เพราะนัก

วิจัยได้ก้าวหน้าไปสู ่	 Brain-Computer	

Interface	 หรือ	 BCI	 ซึ่งเป็นการสื่อสาร 

ตรงระหว่าง	 Central	 Nervous	 System	

หรือ	CNS	กบัอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ภายนอก	

Elon	 เคยพูดถึง	 “Neural	 Lace”	ซึ่งเป็น

โครงตาข่ายที่เติบโตในสมองมนุษย	์และท�า

หน้าทีค่ล้าย	BCI	ท่ีคอยคมุการปล่อยสารเคมี

ต่างๆ	 ตามค�าสั่ง	 และน่ีคือสิ่งท่ีจะท�าให้

มนุษย์	รวมเข้ากับ	AI	และกลายเป็น	บางสิ่ง

ที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไป	

	 ค�าถามคือ	 เราสามารถรวมเขากับ	 AI	

ได้หรือ	 Ray	 Kurzwei	 ตอบอย่างชัดเจน 

ว่า	‘ได้’	

	 นติยสารระดบัโลกฉบบัหนึง่นยิาม	Ray	

ว่าเป็น	A	brilliant	technologist,	futurist,	

and	director	of	engineering	at	Google	

focused	on	AI	and	language	processing	

เขาได้ท�านายอนาคตไว้หลายอย่าง	 โดยมี

ความแม่นย�าในระดับน่าขนลุก	 จาก	 147 

ค�าท�านายของ	 Ray	 Kurzweil	 ต้ังแต่ช่วง	

1990	 ปรากฏว่า	 115	 ค�าท�านายออกมา 

ถูกต้อง	และอีก	12	ข้อก็ถูกต้อง	แต่อาจจะ

ช้ากว่าที่ท�านาย	1-2	ป	ี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.”	

	 แต่ล่าสุด	 Ray	 เองให้สัมภาษณ์ว่า 

Our	 neocortex	 in	 the	 cloud	 will 

happen	before	2030.

	 ในหนงัสอืของ	Ray	Kurzweil	ท่ีตพีมิพ์

ในป	ี2005	ชื่อ	The	Singularity	is	Near	

พูดถึงการหลอมรวมกันของมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์และจะเปลี่ยนมนุษย ์ ไป 

อย่างสิ้นเชิง	และในความเป็นจริงอันไม่น่า

จะไกลนัก	

	 “พลังสมองของหุ ่นยนต ์รวมกัน 

จะฉลาดกว ่าสมองของมนุษย ์ทั้ งหมด 

บนโลกรวมกัน”	

	 ถึงตรงนี้คนรุ ่นต่อจากเราคงจะต้อง 

ใช ้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเราโดยสิ้นเชิง 

ผมเองกังวลว่า	 รุ่นลูกเราจะต้องเรียนอะไร	

เพื่อที่จะเติบโตไปด�ารงชีพอยู ่ ในโลกท่ี 

หุ่นยนต์เก่งกว่าเรา	 ผมนึกถึงบทความของ

คุณหมอประเสริฐ	 ผลิตผลการพิมพ์	 และ	

Jack	 Ma	 ที่เคยพูดว่า	 ให้ศึกษาศิลปะ 

และกีฬา	 เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	

เพราะอะไรที่เป็นศิลปะ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ

อารมณ์มนุษย์	เจ้า	AI	อาจจะยังไม่เข้าใจ

	 ในวนัที	่“พลังสมองของหุ่นยนต์รวมกัน

จะฉลาดกว่าสมองของมนษุย์ทัง้หมดบนโลก

รวมกัน”	 นั่นจะเป็น	 Singularity	 อีกครั้ง 

ที่มีความเปล่ียนโฉมมนุษยชาติไป	 เหมือน

ตอนที่เราเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม	 เพียงแต่

ครั้งนี้คงจะรุนแรงกว่า	 ในตอนต้นเราพูดถึง

การเกิด	 Big	 Bang	 ซึ่ง	 Singularity	 หรือ

สภาวะก่อนหน้านัน้	เราได้แต่หวงัว่า	Singu-

larity	 ครั้งใหม่จะไม่ท�าลายมนุษยชาต ิ

แต่ถ้าไปถาม	 Elon	Musk	 เขาจะตอบว่า	

“เขาก�าลงัจะไปตัง้หลกัแหล่งบนดาวองัคาร

ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า”	 ส่วน	 Stephen	

Hawking	เคยบอกไว้ว่า	“รบีอพยพออกจาก

โลก	ภายใน	100	ปีข้างหน้า”

 ใครบางคนเคยพูดไว้ว่า หรือมนุษย์ 

จะเป็นเพียงทางผ่านของอารยธรรมท่ี 

เจริญกว่า 
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จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

37

	 จากประสบการณ์ท�างานด้าน	Branding	และ

การสื่อสารมากว่า	 5	 ปี	 Branding	 เป็นเรื่องที่

อธบิายไม่ง่าย	เพราะเป็นการบรหิารจดัการให้คน

ภายนอกมีอารมณ์ร่วมที่เป็นบวก	 และเกิดความ

รู้สึกดีกับองค์กร	 และไม่ใช่ดีแค่ชั่วคร้ังชั่วคราว 

แต่ต้องดีแบบต่อเนื่องและยั่งยืน	

	 ผมพบว่าองค์กรส่วนใหญ่มักแก้ปัญหา 

ระยะสั้นเร่ืองภาพลักษณ์หรือความไม่น่าเชื่อถือ	

ด้วยการสื่อสารผ่านข้อมูลไปยังภายนอก	หารู้ไม่

ว่าปัญหาเรื่องแบรนด์ไม่ใช่ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่

พอ	 แต่เป็นปัญหาเร่ืองการสะสมความรู้สึกไม่ด ี

จากประสบการณ ์ ในอดีตของผู ้ มีส ่ วนได  ้

ส่วนเสีย

	 แล้วมทีางไหนทีจ่ะสามารถรูไ้ด้บ้างว่าจดุอ่อน 

ของแบรนด์อยู่ที่ไหน	 และสามารถจะแก้ตรงจุด

ได้อย่างไร

	 เม่ือหลายเดือนก่อนผมได้มีโอกาสไปจัด	

Workshop	 ให้องค์กรท่ีมีลักษณะหลักเป็นเชิง

วิชาการเพื่อให้ค้นพบว่าควรพิจารณาปรับปรุง

แบรนด์และการส่ือสารองค์กรหรือไม่	 และท�า

อย่างไร	 โดยผมได้แบ่งการจัด	Workshop	 เป็น 

2	ครั้ง	คือ

จดุออ่นของแบรนดอ์ยูท่ีไ่หน
และแก้ตรงจุดได้อย่างไร

คุณเป็นผู้น�องค์กรที่ก�ลังต้องตัดสินใจว่า ควรจะลงทนุจ้างผูเ้ช่ียวชาญ
จากภายนอก มายกระดบัแบรนด์และการสือ่สารใช่หรอืไม่ ถ้าใช่ ผมเชือ่ว่า 
คุณก�ลังไม่แน่ใจว่าการลงทนุน้ีจะคุ้มค่าและได้ผลลพัธ์ทีต้่องการไหม

brand



	 หากเอานักวิชาการ	5	คนต่างสาขา	มาเล่าว่าองค์กรที่เขาท�างาน

คืออะไร	 เขาก็จะเล่าตามสิ่งที่เขามีหรือเป็น	 ไม่ใช่ภาพใหญ่ท้ังหมด	

เสมือนตาบอดคล�าช้างบอกได้ว่ามหีาง	ห	ูขา	แต่บอกไม่ไดว้่านี่คือช้าง

แล้วลองนึกต่อว่าถ้าเราไม่เคยบอกตัวเองและคนอื่นว่าเป็นช้าง 

พอส่งเสียงไป	คนรับฟังก็จะไม่ทราบว่าน่ีคือเสียงช้าง	และไม่มีความ

เช่ือถือในเสียงน้ันไปด้วย

	 ลองคิดเล่นๆ	กับค�าถามเหล่านี้นะครับ

	 1.	เมื่อพูดถึงองค์กร	แล้วคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก

	 2.	องค์กรมีหน้าที่อะไร

	 3.	 คุณคิดว่าญาติ	 /	 เพื่อน	 /	 คนรู้จักของคุณ	 รู้จักองค์กรไหม 

รู้แค่ไหน	รู้ได้อย่างไร	

	 4.	ความภาคภูมิใจของคุณที่มีต่อองค์กร	

	 5.	องค์กรมีจุดเด่นอะไร	

	 6.	 ถ้าเปรียบองค์กรเป็นคน	 คิดว่าเป็นเพศอะไร	 อายุเท่าไร 

มบีคุลกิภาพเป็นอย่างไร	

	 7.	 ถ้าเพื่อนคุณมาหาที่องค์กร	คุณจะพาไปที่ไหน	

	 8.	 สิ่งที่คุณอยากพัฒนาองค์กรคืออะไร	

	 หลงัจากกลุม่ผูบ้รหิารตอบค�าถามเหล่านีแ้ล้ว	ทกุคนเริม่มองเหน็

ว่ามคีวามคดิคล้ายกนั	เพียงแต่ไม่เคยมกีระบวนการทีท่�าให้เหน็	แต่ละ

คนจึงตีความต่างกัน	 ท�าให้การแสดงออกและการสื่อสารจึงต่างกัน 

ออกไป	เมือ่มองจากสายตาคนภายนอกจึงไม่เหน็ภาพอตัตลกัษณ์ของ

องค์กรแบบเป็นหนึ่งเดียวหรือองค์รวม

	 ก่อนผมจะจบ	Workshop	 แรก	 ผมชวนเขาคิดต่อว่าจุดอ่อน 

จุดแข็งขององค์กรมีอะไรบ้าง	 จุดแข็งอะไรที่เขาอยากผลักดันให ้

โดดเด่น	 และถ้าท�าส�าเร็จองค์กรจะหน้าตาเป็นอย่างไร	 เมื่อดึงค�า

ตอบที่มีอยู่แล้วในใจของทุกคน	จึงท�าให้เห็นภาพ	Brand	ขององค์กร 

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 สัปดาห์ต่อมาผมเข้าไป	 Facilitate	 การท�า	Workshop	 เรื่อง	

Communication	โดยผมเสนอให้ลองท�าตารางง่ายๆ	ดังนี้	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่เขาอยากได้ยิน สิ่งที่เราอยากบอก

1

2

3

4

5

 •	ครั้งที่	1	Brand	discovery	workshop 

3	ชั่วโมง	

 •ครั้งที่	 2	 Communication	 discovery	

workshop	3	ชั่วโมง

	 รวมแล้วเป็นการลงทุนเวลา	 6	 ชั่วโมงที่ 

คุ้มค่า	 เพราะสิ่งที่กลุ ่มผู้บริหารองค์กรค้นพบ 

คอื	ความเข้าใจทีต่รงกันมากขึน้ว่า	องค์กรของเขา

คือใคร	และควรมีการสื่อสารอย่างไร

	 Workshop	แรก	เรือ่ง	Brand	discovery	นัน้	

ผมออกแบบค�าถามให้ผูบ้รหิารถกเถยีงว่า	องค์กร

ของเขาเหล่าน้ันคือใคร	 มีบุคลิกภาพอย่างไร	

สัญญาว่าจะท�าอะไรไว้กับผู้มีส่วนได้	 ส่วนเสีย

ภายนอก	 และตอนนี้เขาเห็นภาพตัวตนชัดไหม	

และถ้าไม่ชัด	ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น

	 ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ที่เกิดกับผู้น�า 

ท่ีเป็นนักวิชาการ	 คือ	 การตีความตัวตนด้วย 

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เขามี 

แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนขององค์กร	

brand
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	 Communication	Workshop	 ในวันนั้นเราพบว่าองค์กรน้ี 

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง	10	กลุ่ม	แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับองค์กร

ที่ต่างกันออกไป	ผมจึงขอให้เจาะรายละเอียดลงไปว่าความสัมพันธ์นี้

เป็นบวกหรือลบ	 และสิ่งท่ีองค์กรพูดถึงคือสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อยากได้ยินหรือไม่	 วันน้ันเราได้ข้อสรุปร่วมกันว่า	 องค์กรต้องมีการ 

จัดท�าสารเพื่อส่ือเฉพาะกลุ ่ม	 และควรมีการก�าหนดตัวแทนที่ 

เหมาะสมเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์และการสื่อสารโดยตรง	 หรือที่ 

เรียกกันว่า	Brand	Ambassador	เพราะการเขียนข่าวเพื่อน�ามาแจก

หรือแถลงนั้นตอบโจทย์เฉพาะกลุ ่มสื่อสารมวลชน	 แต่ยังมีผู ้ท่ีม ี

ส่วนได้ส่วนเสียอีกหลายกลุ่มมาก	 ที่ต้องการได้ยินเฉพาะเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับตัวเขาซ่ึงเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เรื่องกว้างๆ	 และ

ควรเป็นข้อมูลเฉพาะที่เขารู้สึกดีเมื่อรับรู้ด้วย

 ผมขอแนะน�าว่าการวางกลยุทธ์และบริหารแบรนด์ รวมถึงการ

ส่ือสารจะสามารถท�าได้ดีก็ต่อเม่ือน�าเอาข้อมูล

เชิงคุณภาพเดี่ยวกับภาพลักษณ์และความคาด

หวงัเกีย่วกบัองค์กร มาประมวลและวเิคราะห์เพือ่

หาช่องว่างที่ต้องการปิด เม่ือรู้ว่าตัวตนที่องค์กร

อยากเป็น รูค้วามคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

แล้ว ผูน้�าจงึจะประเมนิว่าการจ้างบคุคลภายนอก

มาช่วยแนะน�าการท�าแบรนด์มคีวามคุม้ค่าหรือไม่ 

เพราะการท�า branding เต็มรูปแบบต้องวาง

กลยุทธ์และลงมือท�าตามแผนในรายละเอียดอีก

มากมาย และผู้น�าต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหาร

แบรนด์ไม่ใช่การท�าโฆษณา แต่การโฆษณา 

เป ็นส ่วนหนึ่งของการสื่อสารของแบรนด์ที่ 

เข้มแข็ง 
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 ถ้าจะมีใครสักคนถามว่า... 
ในช่วง 3-5 ปีทีผ่่านมา เร่ืองราว 
ทีเ่กีย่วกบัการเงนิเรือ่งไหนมกีาร
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ผมเชื่อ
เหลือเกินครับว่า จะต้องมีคำว่า 
“ภาษี” เป็นหนึ่งในคำตอบนั้น …

	 สวัสดีครับ	ผมชื่อหนอม	หรือ	ถนอม	

เกตุเอม	 เป็นศิษย์เก่าของชาวบัญชี	 จุฬา 

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแฟนเพจที่ชื่อว่า	

TAXBugnoms	 ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง

ภาษี	 บัญชี	 และการเงินต่างๆ	 ครั้งนี้ก็เป็น 

เกียรติมากๆ	 ส�าหรับผมท่ีได ้ท�าหน้าท่ี 

ศิษย ์ เก ่าบัญชีจุฬา	 โดยรับหน้าที่ เป ็น 

คอลัมนิสต์รับเชิญให้กับวารสารเภตรา 

ฉบับนี้ครับ…

	 แนะน�าตัวเรียบร้อยแล้ว	 ก็กลับมา 

คุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับ	 เมื่อการ

เปล่ียนแปลงภาษีมีมากมายและสับสน 

แบบนี	้ผมเลยถอืโอกาสทีจ่ะมาสรปุให้ฟังใน

ประเดน็ส�าคญัๆ	เกีย่วกบัเรือ่งนีใ้ห้ฟังกนัครบั	

	 เริ่มจากการเปล่ียนแปลงแรก	 คือ	

นโยบายภาครัฐ	 ที่ดูเหมือนจะกลายเป็น 

เชิงรุกมากขึ้น	 เพื่อให้คนเข้าสู่ระบบการ 

เสียภาษ	ี โดยมีการน�าเทคโนโลยีและระบบ

อเิลก็ทรอนคิส์ต่างๆ	 มาใช้งานมากขึน้	 เช่น	

ระบบการช�าระเงนิอย่าง	National	 E-Pay-

ment	 ที่มีการพัฒนามาตั้งแต่พร้อมเพย	์

เครื่องรับช�าระเงินรูดบัตร	 (EDC)	 นโยบาย	

E-Filing	 ที่ทยอยเดินทางมาอย่าง	 E-TAX	

invoice	 /	 Receipt	 เพื่อสร้างให้ทุกอย่าง 

เข้าสู่ระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 

	 ในด้านของระบบท่ีพัฒนาไปนั้น	 ก็มี

การออกกฎหมายต่างๆ	ตามมาเช่นกันครับ	

ตัง้แต่ร่างกฎหมายภาษใีหม่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

การตรวจสอบด้านภาษี	 ยกตัวอย่างเช่น 

ร่างกฎหมายก�าหนดให้	 ส่งข้อมูลบัญชี

ธนาคารที่มีการรับโอนเงินในจ�านวนครั้ง 

ที่กฎหมายก�าหนด	 การออกกฎหมายให้

สามารถจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส  ์

ไปจนถึงการพยายามจะหาแนวทางในการ

จดัเกบ็ภาษสี�าหรบัธรุกิจออนไลน์เข้าร่วมกนั

	 ยังครับ	 ยังไม่พอ..	 นอกจากเร่ืองของ

การออกกฎหมายและร่างต่างๆ	 สิ่งหนึ่งที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือ	แนวทางการตรวจ

สอบของกรมสรรพากรที่เกิดขึ้นในปี	 2560	

ต่อเนื่องมาจนถึงปี	 2561	 นี้	 ทั้งระบบการ

ตรวจสอบใหม่ที่มีชื่อเก๋ไก๋อย่าง	RBA	ที่จะมี

เกณฑ์การตรวจสอบข้อมลูต่างๆ	ทัง้ภายนอก

ภายใน	 เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริง	 และที่

ส�าคัญอาจจะมีการใช้ระบบอย่าง	 AI	 หรือ	

Big	DATA	มาตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษี

ว่าถูกต้องด้วยหรือเปล่า	 รวมถึงเปิดระบบ

การแจ้งข้อมูลเบาะแสคนที่เสียภาษีไม  ่

ถูกต้องออนไลน์	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ภาษีได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

	 ทางฟากของนักบัญชีเอง	 สิ่งที่ส�าคัญ

คือ	ต่อไปการเป็นนักบญัชนีัน้ไม่ได้จบอยูแ่ค่

การเป็นนกับญัชเีฉยๆ	แต่ต้องเป็นเหมอืนกบั

คนประสานระหว่างกรมสรรพากรกบัเจ้าของ

กิจการ	 เพ่ือให้รายงานทางการเงินต่างๆ 

ถูกต้อง	และถูกต้องในเรื่องของภาษ	ีเพื่อใช้

ในการขออนุมัติสินเชื่อตั้งแต่	 1	 มกราคม	

2562	 เป็นต้นไป	 ซึ่งตรงนี้ยังเชื่อมโยงกับ

นโยบายบัญชีชุดเดียวที่ผ่านมา	 บวกด้วย

โครงการก้าวไปด้วยกนักบันกับญัช	ีและเตมิ

ด้วยแนวทางการจัดการที่กระตุ้นให้บุคคล

ธรรมดาเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลอีกต่อหนึ่ง	

หรอืพดูง่ายๆว่าทกุอย่างทีเ่กดิขึน้นัน้ถอืเป็น

หน้าที่ของนักบัญชีอีกต่อหนึ่งครับ

แนวคดิในการจดัการภาษี
 และนโยบายกรมสรรพากร ปี 2561
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	 รูปประกอบข้างต้นเป็นความสัมพันธ์

เพิ่มเติมในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับนักบัญชี 

โดยมุ่งเน้นไปท่ีความถูกต้องของงบการเงิน 

ปี	 2560	 เป็นหลัก	 และส่วนท่ีเหลือก็ 

เป ็นเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อลด 

ความเท่าเทียมต่างๆ	 อย่างภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง	 การสร้างความเป็นธรรม

ทั้งหมดในการลดหรือเพิ่มอัตราภาษี	 ไป

จนถึงการออกกฎหมายภาษีใหม่ๆ	 เพื่อให้ 

จัดเก็บได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

	 ล่าสุดมาถึงตรงนี้	 เมื่อเดือนมิถุนายน	

2560	 ที่ผ่านมา	 ทางอธิบดีกรมสรรพากร 

คนใหม่	ท่าน	ดร.เอกนิต	ินิติทัณฑ์ประภาศ 

ก็ได้ให้นโยบายส�าคัญอีกเรื่องหน่ึงคือการ

เปลี่ยนผ่านเป็น	Digital	 Transformation	

เพ่ือให้สรรพากรนัน้ก้าวสูด่จิติอลเตม็รปูแบบ

และจัดเกบ็ภาษไีด้อย่างเป็นธรรมมากยิง่ขึน้

ตามที่ว่ามานี่แหละครับ

	 มาถึงตรงนี้เรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่า 

มานั้น	…	หลายท่านอาจจะสงสัยว่า	เราควร

จะท�ายังไงดี	 โลกของยุคใหม่เรื่องภาษีจะ 

มีผลกระทบยังไงกับเราบ ้าง	 ผมสรุป 

ความคิดเห็นออกมาสั้นๆ	 2	 ประเด็นที่เรา

ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการภาษี

ครับ	นั่นคือ	เปลี่ยนความเชื่อ	และ	เปลี่ยน

วิธีการ

	 ประเดน็แรก	คือ	การเปลีย่นความเชือ่	

หมายถงึ	การเปลีย่นสิง่ทีเ่ราเคยเชือ่มาเกีย่ว

กับเรื่องภาษี	 อะไรก็ตามที่เมื่อก่อนเขา 

มักจะพูดว่า	 “ใครๆก็ท�ากัน”	 เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงแบบนี	้สิ่งที่เราต้องถามตัวเอง

คอื	นโยบายต่างๆ	ที่เกดิขึน้นัน้	เราต้องตอบ

ให้ได้ว่า	มนัมผีลกระทบกบัเรายงัไงบ้าง	ข้อดี	

ข้อเสียอย่างไร	 และตอบต่อไปด้วยครับว่า	

กฎหมายน้ันบังคับให้เราต้องท�าหรือเปล่า	

ซึง่ถ้าเรามองว่านโยบายไหนไม่มผีลดกีบัเรา

แล้วกฎหมายไม่บงัคับ	เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องท�า	

แต่ถ้าหากกฎหมายบังคับ	 ไม่ว่าอะไรจะ 

เกดิขึน้ก็ตาม	เราต้องท�า	ดงันัน้ไม่มปีระโยชน์

ที่ เราจะต้องมาตั้งค�าถาม	 ก่นด่า	 หรือ 

โวยวายใดๆ	 เพราะยังไงกฎหมายก็บอกให้

เราท�าอยู่ดีนั่นแหละครับ

	 ทีนี้..	 เม่ือความเช่ือเปลี่ยนไป	 สิ่งท่ี

เปลี่ยนตามคือ	วิธีการ	ครับ	เราต้องยอมรับ

อีกด้านหนึ่งว่า	 เรื่องภาษีนั้นไม่ใช่แนวคิด

เหมอืนเดมิแล้ว	คอื	การคยุกับคน	(เจ้าหน้าท่ี

สรรพากร)	 แต่มันเป็นการตรวจสอบโดย

ระบบ	 ที่เราต้องเข้าใจหลักการของมัน 

ก่อนว่า	 วิธีการที่จะไม่มีปัญหากับระบบคือ

การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาให้ถูกต้อง	

มากกว่าการที่จะใช้วิธีการเจรจาต่อรอง

เหมือนแต่เก่าแต่ก่อนครับ	

 และท้ายที่สุดเม่ือความเช่ือเปลี่ยน 

วธิกีารก็จะเปลีย่นตาม และสิง่ท่ีตามมากจ็ะ

ท�าให้เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างเป็นสุขครับ 
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ผลกระทบจากการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS#9)  
	 ฉบับนีข้องดการเล่าเรือ่งหรอื	update	

เกีย่วกบัภาษอีากรชัว่คราวนะคะ	เนือ่งจาก

ผูเ้ขยีนได้รบัมอบหมายจากบรรณาธกิารให้

เขียนเร่ืองผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9	

(TFRS#9)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการบัญชี

ส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	

(Publicly	Accountable	Entities	–	PAEs)

	 มาตรฐานทางการบญัชฉีบบัน้ีมีชือ่เรยีก

เต็มๆ	 ว่า	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	ซึ่งตาม

ก�าหนดการท่ีทางสภาวิชาชีพบัญชีท่ีวางไว ้

จะประกาศใช้ในปี	 2562	 เริ่ม	 1	 มกราคม	

2562	 เป็นต้นไป	 โดยมาตรฐานฉบับนี้เป็น

มาตรฐานประกาศใหม่ส�าหรับประเทศไทย	

แต่ในทางต่างประเทศ	 มาตรฐานฉบับนี ้

ออกมาเพื่อใช้แทนมาตรฐานการการบัญชี

ฉบับที่	 39	 เรื่องเครื่องมือทางการเงินท่ี 

ต่างประเทศประกาศใช้ตั้งแต่ปี	 2544	 และ 

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดจนกระทั่ง 

เมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2014	 (	 2557) 

ได้มีการประกาศว่าจะใช้	IFRS	9	ที่ออกใหม ่

แทน	 IAS	 39	 โดยมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบ 

ระยะเวลาบญัชเีริม่ในหรอืหลังวนัท่ี	1	มกราคม 

2018	(2561)	ซึ่งขณะนี้มาตรฐานฉบับนี้ก็ได ้

เริ่มบังคับใช้แล้วในต่างประเทศ	 และเป็น 

ทีม่าทีว่่าประเทศไทยต้องประกาศใช้หลงัจาก 

ต่างประเทศประกาศใช้แล้ว	 1	 ปี	 จึงต้อง

ประกาศเพื่อบังคับใช้ในป	ี2562	(2019)	

	 มาตรฐานฉบบัใหม่นีจ้ะลดความยุง่ยาก 

ซับซ้อนในฉบับเดิมให้น้อยลง	 ที่ว ่าเป็น

มาตรฐานใหม่ในประเทศไทยเพราะทาง 

สภาวชิาชพีบญัชยีงัไม่เคยประกาศน�ามาตรฐาน

บัญชีฉบับที่	 39	 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน	

(เดิม)	 มาใช้ในประเทศไทย	 มีเพียงธนาคาร 

ที่ได้มีการปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันความ

เสี่ยงในด้านต่างๆ	ตามหลักเกณฑ์การก�ากับ

ดูแลสถาบันการเงินของ	 Basel	 ที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้น�าหลักเกณฑ์เหล่านั้น 

มาใช้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

เพื่อให้ก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ไทยให้อยู่

ในระดับสากล	 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะ 

เข ้มงวดในความเสี่ยงด้านการด�ารงเงิน 

กองทุน	 และด้านสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งหาก 

ท�าตามหลักเกณฑ์	 Basel	 3	 เต็มรูปแบบ 

การค�านวณและบันทึกรับรู ้ความเสี่ยงที่ 

เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆ	 กับเกณฑ์มาตรฐานการ

บัญชีฉบับใหม	่นี่เป็นความเข้าใจของผู้เขียน 

(ซ่ึงผูเ้ขยีนไม่ทราบว่าขณะนีธ้นาคารพาณชิย์ 

ได้มีการใช้กฎเกณฑ์	 Basel	 3	 เต็มรูปแบบ

แล้วหรือยัง)		

	 ดงันัน้หากประกาศใช้	TFRS	9	ตามปกติ

แล้วต้องกระทบกับงบการเงินของสถาบัน 

การเงินมากที่สุด	 เพราะจะเป็นธุรกิจท่ีม ี

เครื่องมือทางการเงินมากสุด	ส�าหรับกิจการ 

ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะอ่ืนๆ	 โดยเฉพาะท่ี 

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	 หากมีเครื่องมือทาง 

การเงินมาก	งบการเงินก็จะมีผลกระทบมาก 

เช่นกัน	 ส่วนกิจการที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

การมี ส ่วนได ้ เ สียสาธารณะที่ ถูกบังคับ 

ให ้ใช ้มาตรฐานฉบับนี้ 	 แม ้จะไม ่อยู ่ ใน 

ตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีผลกระทบจากการ

บังคับใช้ไปด้วย	 แต่ถ้าหากสถาบันการเงิน

ไทยได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	Basel	3	

เต็มรูปแบบ	ผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงมาก

เพราะได้มีการส�ารอง	 เพื่อกองทุนและ

สินทรัพย์ไปบ้างแล้ว	 แต่กิจการอื่นที่ต้องใช้

มาตรฐานฉบับนี้ต ้องเกิดผลกระทบมาก

แน่นอน	 เพราะไม่เคยมีกฎกติกาเช่นว่านี้

บังคับใช้มาก่อน

	 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรฐาน

ฉบับนี้เกิดจากอะไร	 เกิดขึ้นได้อย่างไร	 ขอ

อธิบายแบบส้ันๆ	 เพื่อท่านผู ้อ ่านที่ไม่ใช  ่

นกับญัชไีด้มคีวามเข้าใจตามไปด้วย	มาตรฐาน

ฉบับน้ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบัญชี

ใหม่	3	เรื่องหลักๆ	ดังนี้	
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 1).	 ให ้มีการจัดประเภทเครื่องมือ

ทางการเงินและการวัดมูลค่าของเครื่องมือ

ทางการเงิน	 เช ่นสินทรัพย ์ทางการเงิน 

จะหมายถึง	 ลูกหนี้	 เงินให้กู้ยืม	 เงินลงทุน	

เป็นต้น	 และการวัดมูลค่าต้องเป็นมูลค่า

ยุติธรรม

	 2).	 การก�าหนดการด้อยค่าของสนิทรพัย์

ทางการเงนิ	ซ่ึงจะมกีารก�าหนดการด้อยค่าที ่

เร็วข้ึนจากเดิมที่ต้องมีข้อบ่งชี้การด้อยค่า 

แต่ของใหม่จะต้องประมาณการและส�ารอง

การด้อยค่าในวันแรกที่เกิดรายการ	 โดย

พิจารณาจาก	 Expected	 Credit	 Loss	 ท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้นั้นๆ	 ซ่ึงการ

ค�านวณดังกล่าวต้องมีรูปแบบ	 (Model) 

ในการค�านวณเป็นรายบคุคลหรอืรายการลงทนุ

	 3).	 การท�าบัญชีป ้องกันความเสี่ยง	

(Hedge	 Accounting)	 ก�าหนดให้ธุรกิจที่มี

ธุรกรรมเกี่ยวกับการท�าสัญญาป้องกันความ

เสี่ยงเช่นความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตรา	 ความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ	์

เป็นต้น	 ต้องมีการจัดท�าบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ	และ

เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน 

	 จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	

กิจการต้องมีการจัดท�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 มีระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ค�านวณในการประมาณการด้อยค่า	หรอืการ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมในกรณีที่ไม่มี

ราคาตลาดชัดเจน	 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง 

มีต้นทุนในการจัดท�าบัญชีท่ีเพิ่มข้ึน	 แต่ผลดี

ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบัญชี 

สู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ	 รวมทั้งจะ

ท�าให้นักลงทุนได้เห็นผลกระทบท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้นในอนาคต	ได้มีการจัดการไว้ล่วงหน้า

ในปัจจุบัน	 ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังมีความเสี่ยง 

ตรงที่ข้อสมมุติฐานในการจัดการกับข้อมูล	

เปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละกิจการสามารถ

ก�าหนดขึ้นมาได้ตามดุลยพินิจของแต่ละ

กิจการ	 ดังนั้นอาจจะท�าให้การเปรียบเทียบ

งบการ เ งิ น ในอนาคต ในกลุ ่ มกิ จการ 

อุตสาหกรรมเดียวกัน	 อาจท�าได้ยากขึ้น 

แม้จะมมีาตรฐานก�าหนดให้เปิดเผยดุลยพนิจิ

ที่ใช้อย่างเปิดเผยแล้วก็ตาม

	 อย่างไรกด็สี�าหรบัผลกระทบทีจ่ะท�าให้

เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ

ส�าหรบักจิการทีม่ส่ีวนได้เสียสาธารณะทีต้่อง

ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี	้พอสรุปได้ดังนี้

	 1).	ต้องมีการส�ารองการด้อยค่าของ

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การส�ารองหนี้สงสัย 

จะสูญ	 การตีราคามูลค่ายุติธรรมในเงินให้ 

กู้ยืมหรือเงินลงทุน	 เป็นต้น	 ท�าให้เกิดผล

ขาดทุนเพิ่มขึ้น	 มีผลกระทบต่อกองทุน

ธนาคาร	 โดยเฉพาะธนาคารที่มีความเส่ียง 

ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ	ทีต้่องจดัการ

เรื่องการส�ารองกองทุนตามกฎธนาคารโลก 

ก็ต้องบริหารจัดการที่ล�าบากขึ้น

	 2).	การพจิารณาให้สินเชือ่ของธนาคาร

ที่ให้แก่ลูกค้าจะเข้มงวดข้ึน	 เนื่องจากต้อง

ค�านงึถงึมลูค่าของการทีจ่ะได้เงนิคนืกลบัจาก

ลูกหนี้ว่าเสี่ยงมากน้อยเพียงใด	 จากเดิมที ่

ดูอยู่แล้ว	แต่ตามมาตรฐานต้องมีการจัดการ

ข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

ซึ่งจุดนี้จะท�าให้เกิดผลกระทบทางอ้อมกับ 

ผู ้กู ้ เงินกับธนาคารทุกราย	 ไม่ว ่าจะเป็น

นิติบุคคลรายใหญ่หรือรายเล็ก	 และแม้

กระทั่งสินเชื่อบุคคลธรรมดา

	 3).	กิจการที่ต้องใช้มาตรฐานฉบับนี ้

แม้ไม่ใช่สถาบันการเงิน	 ก็จะมีผลกระทบ 

เช่นกนั	เพราะทกุกจิการมลีกูหนี	้มเีงินลงทุน	

มีการให้กู ้ยืม	 เช่นเดียวกัน	 แน่นอนว่าผล 

กระทบจะมีส่วนท�าให้อัตราส่วนทุนลดลง

เนือ่งจากค่าใช้จ่ายด้อยค่าทีต้่องบนัทกึดงักล่าว	

เม่ือสัดส่วนกองทุนลดลง	 ส่วนของหนี้สิน 

จะเพิม่ขึน้	อาจมผีลกระทบต่อความสามารถ

ในการกู้ยืมเงินด้วย

	 4).	 งบการเงินจะได ้ รับผลกระทบ 

มากขึ้น	 ต้องใช้ความรู้ทางการเงินท่ีซับซ้อน

มากขึ้นในการจัดท�าบัญชี	 และมีการเปิด

หมายเหตุที่มากขึ้นเช่นกัน	(มีดี	มีเสีย)

	 5).	ต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูล 

เพื่อน�ามาท�าสถิติ	ในการประมาณการต่าง	ๆ 	

ตามที่มาตรฐานบัญชีก�าหนด	 ซึ่งค่าใช้จ่าย 

ในการท�าระบบมีจ�านวนเงินสูง	 เป็นภาระ 

ผู้ประกอบการ	

	 6).	ธนาคารสถาบันการเงินภาครัฐ	

ประกาศจะยังไม่ใช้มาตรฐานฉบับนี้	 ดังนั้น 

ลูกหน้ีที่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ที่ธนาคารเอกชน

ก�าหนด	 จะพากันไปกู้ภาครัฐมากขึ้น	 ซึ่งจะ

ท�าให้สถาบนัการเงนิภาครัฐ	อาจมคีวามเสีย่ง

เพ่ิมข้ึน	 หากระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียงไม่เข้มแข็งเพียงพอ		

นอกจากนีห้ากธนาคารภาครฐัไม่อาจแบกรบั

ภาระความเสี่ยงกลุ่มลูกหนี้เหล่านี	้ ไม่ว่าจะ

เป็นรายใหญ่	 รายเล็ก	 ลูกหนี้เหล่านั้นอาจ 

ต้องไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบ	 ซึ่งขณะนี ้

ภาครฐักก็�าลงัจดัการกับระบบเงินกูน้อกระบบ	
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ผลักดันให้คืนเข้าสู่ระบบ	 ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ี 

ก็จะเป็นภาระปัญหาภาครัฐ	 ท่ีต้องบริหาร

จัดการต่อไปอย่างไร

	 นีเ่ป็นเพยีงตวัอย่างบางประการส�าหรบั

กิจการที่มีส ่วนได้เสียสาธารณะโดยตรง	

อย่างไรกต็าม	ส�าหรับกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี

สาธารณะ	(Non - Publicly	Accountable	

Entities - NPAEs)	 แม้จะไม่ถูกบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้	 แต่ก็ยังได้รับผล 

กระทบทางอ้อม	เน่ืองจากกจิการเหล่านีล้้วน

แล้วแต่เป็นผูข้อสนิเช่ือ	หรอื	การกูย้มืเงนิจาก

สถาบันการเงินท้ังสิ้น	 และกิจการเหล่าน้ีมี

เป็นจ�านวนมากในประเทศของเรา	 กิจการ 

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(NPAEs)	กิจการ 

เหล่านี้คือกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม 

ที่ เราเรียกกันว ่า	 กิจการ	 SME	 กิจการ 

Start	 up	 หรือแม้แต่เป็นกิจการบุคคล

ธรรมดา	 แม้กิจการเหล่านี้ไม่ต้องท�าบัญชี 

ตามมาตรฐานฉบับน้ีก็จริง	 แต่ผลกระทบ 

ที่ เกิดเป็นผลกระทบทางอ้อม	 ท่ีกิจการ 

เหล่านี้ต้องไปกู้เงินธนาคาร	เมื่อธนาคารต้อง

เข้มงวดในการจัดกลุ่มลูกหนี	้	กิจการเหล่านี้

ก็จะมีป ัญหาในการเข ้าถึงแหล่งเงินทุน 

ทีย่ากขึน้	อาจท�าให้กลบัเข้าสูเ่งนิกูน้อกระบบ

อีกครั้งหนึ่งก็ได้		ผลกระทบ	ได้แก่

	 1).	การเข ้าถึงแหล ่งเงินทุนที่ เป ็น

ธนาคาร	สถาบันการเงินยากขึ้น

	 2).	แม้ไม่ต้องท�าบัญชีตามมาตรฐาน 

ฉบับนี้	แต่ก็ยังต้องมีการจัดการข้อมูลนอก

งบการเงิน	ในเรื่องการประมาณการด้อยค่า

ลูกหนี้การค ้าในงบการเงินของตนเอง 

การหาราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	

หรือการด้อยค่าเงินที่ให ้บริษัทอื่น	 หรือ 

ใครที่กู ้ยืมไป	 หรือแม้แต่เป ็นลูกหนี้ เงิน 

ให้กู ้ของกิจการเอง	 เพราะต้องให้ข้อมูล

เหล่านี้กับธนาคาร	

	 3).	SME	 ต้องมีต้นทุนในการจัดการ

ข้อมูลเหล่านี้	ซึ่งเป็นภาระกับผู้ประกอบการ 

ทุกระดับ

	 4).	SME	 ที่เป็น	 Value	 Chain	 ของ

บริษัทใหญ่	 ที่เดิม	 เคยผิดนัดช�าระหนี้	 และ

ธนาคารผ่อนปรน	ด้วยการปรบัโครงสร้างใหม่	

เพื่อให ้สามารถยืดอายุหนี้ออกไป	 หรือ

สามารถกู้ใหม่ได้	 ต่อไปจะไม่สามารถท�าได้	

เนื่องจากกฎเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี

ฉบบันีท่ี้จะท�าให้ธนาคารไม่สามารถช่วยเหลอื

ด้วยการปรับโครงสร้างหน้ีแบบเดิมอีกต่อไป	

ท�าให้สถานะความน่าเชือ่ถอืเพือ่การกูย้มืเงนิ 

ลดลง	กู้ยากขึ้น

	 5).	วงเงินต ่างๆ	 จะลดลง	 เพราะ

มาตรฐานใหม่ให้ธนาคารต้องน�าหนี้ทั้งหมด

ของลูกหนี้	 รวมถึงวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้มา 

นบัรวมเป็นหนีด้้วย	การลดวงเงนิ	แม้ยงัไม่ใช้	

ก็จะท�าให้	SME	ท�างานล�าบากขึ้น	ถึงแม้จะมี

ความสามารถในการกูย้มื	แต่เดมิ	มวีงเงนิเปิด 

ให้ใช้ได้ทันที	 ไม่มีปัญหา	 แต่ต่อไป	 จะต้อง 

มีการลดวงเงินให้น้อยสุด	 เท่าที่จะท�าได้ 

และหากต้องการใช	้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ

ขอวงเงินใหม่	 ซึ่งอาจจะท�าให้การท�าธุรกิจ	

หยุดชะงัก	ขาดตอนได้

	 6).	 ผู ้ประกอบการขาดความรู ้ความ

เข้าใจ	 ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ	 อาจท�าให้ขัด 

กับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	 ท�าให้ 

ไม ่สามารถด�าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

ที่ต้องการได้	 ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน

ภาพรวมของเศรษฐกิจ

	 7).	นักบัญชี	 ผู้สอบบัญชีส่วนหนึ่งก็ยัง 

ไม่เข้าใจถงึผลกระทบดงักล่าวทีจ่ะมต่ีอธรุกจิ

ที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานน้ี	 เพราะยังขาดความรู้

ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้มาตรฐาน

ฉบับนี้

	 8).	กจิการอาจต้องเปลีย่นแปลงการใช้

มาตรฐาน	 จาก	 NPAEs	 เป็น	 PAEs	 หากมี

ธุรกรรม	 หรือข้อมูลที่ต้องจัดการมากขึ้น	

แทนท่ีข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่นอกงบการเงิน 

กจ็�าเป็นต้องเข้าสู่ระบบบญัช	ีPAEs	อย่างเตม็

รูปแบบ	 ดังนั้นผู ้ประกอบการก็ต้องรู้และ

เตรียมความพร้อมต่อกิจการของตนเอง 

เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ

	 แน่นอนว่า	ผลดขีองมาตรฐานการบญัชี

ฉบับนี้	 จะท�าให้งบการเงินแสดงเครื่องมือ

ทางการเงินปกติ	(เช่น	ลูกหนี	้เงินลงทุน	เงิน

ให้กู ้ยืม	 เจ้าหนี้	 เป็นต้น)	 และเครื่องมือ

ทางการเงินอื่น	 (เช่น	 สัญญาป้องกันความ

เสีย่งต่างๆ)	ได้มกีารบนัทึกด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ทีส่ะท้อนถงึมลูค่าทางการเงินทีแ่ท้จรงิ	ท�าให้

สามารถรับรู้	 คาดการณ์	 ความเสียหายไว ้

ล่วงหน้า	 ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริง	 ท�าให ้

ผู้ใช้งบได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	

มากข้ึน	 แต่ถ้ามองในแง่ผลเสียหาย	 อาจมี

มากกว่าที่คาดคิดก็เป็นได้	 หากไม่มีการ 

วางมาตรการรองรับไว้อย่างรอบคอบ

 ทัง้นีเ้พราะผลกระทบท่ีเกดิ ไม่ใช่เพยีง

แค่การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี ไม่ใช่

มเีพยีงแค่กับสถาบนัการเงนิและกิจการทีม่ี

ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ที่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เท ่านั้น 

แต่กระทบถงึระบบธรุกจิทีต้่องเกีย่วข้องกบั

สถาบันการเงินและกิจการ PAEs ทั้งระบบ  

เป็นวงกว้าง ดังน้ันก่อนจะประกาศใช้ 

ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมั่นใจว่า ผู ้มีผล 

กระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมทุกฝ่ายมีความ

พร้อมแล้ว ต้องให้ความรู้ความเข้าใจใน 

สิ่งที่จะกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจ 

ต้องให้มีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม

ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้าง  

•	บทความนี้เขียนเมื่อวันที่	31	พ
ฤษภาคม	2561
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 รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดี	 แต่แทบไม่มีคนรู้สึก		

แล้วสถานการณ์จรงิๆ	เป็นอย่างไร	ตลาดท่ีอยูอ่าศยั

ไทยจะเป็นอย่างไร	อนาคตจะดีหรอืไม่อย่างไร	กลาง

ปี	 2561	 และต้นปี	 2562	 ทิศทางของตลาดจะไป 

ทางไหน	ราคาทีอ่ยูอ่าศยัจะตกต�า่ลงหรอืไม่	มาตรวจ

สอบจากผลการส�ารวจตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด

	 ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล	ศนูย์ข้อมลู

วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์	 บจก.เอเจนซ่ี 

ฟอร์	 เรียลเอสเตท	 แอฟแฟร์ส(AREA)	 (www.area.

co.th)	 ได้ส�ารวจตลาดท่ีอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี	 2537 

และยังส�ารวจต่อเนื่องมาโดยตลอด	 ผู้เขียนในฐานะ

ประธานศนูย์ข้อมลูฯ	ได้ตดิตามภาวะตลาดโดยใกล้ชดิ

และน�าเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคต	การอ�านวยสนิเชือ่ของ

ทศิทางตลาดทีอ่ยูอ่าศยั กทม. 2562
สถาบันการเงิน	และการวางแผนพัฒนาเมืองของส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางเศรษฐกิจ
	 ที่เม่ือเร็วๆ	 นี้	 ทางราชการออกมาเปิดเผยว่า 

ตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP) 

ขยายตัวเป็น	 4.8%	 (https://bit.ly/2IXvXEj)	 นั้น 

เป็นแค่ภาพลวงตา	เพราะมาจากการลงทุนของรฐัด้าน

สาธารณูปโภคเป็นหลัก	ถ้ารัฐหยุด	ทุกอย่างก็แทบนิ่ง		

และเพียงพึ่งการส่งออก	 อีกด้านหน่ึงที่	 รัฐไม่ได้พูด 

ก็คือ	 GDP	 ไทยต�่าที่สุดในอาเซียน	 (ดีกว่าเฉพาะ

สงิคโปร์และบรไูนทีเ่ป็นประเทศทีม่รีายได้ประชาชาติ

ต่อหัวรวยกว่าไทยถึง	 5-7	 เท่า)	มาเลเซียที่เจริญกว่า

ไทยหรือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ใกล้เคียงไทย 

ล้วนเติบโตไปไกลแล้ว		

MANAGMENT &
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หน่วยเหลือขายเข้าสู่ปี 2561
	 เม่ือเร็วๆ	 นี้	 มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อีกแล้วว่าจ�านวนที่อยู่อาศัยที่ยังเหลือขายมีอยู่แค่	 142,000	 หน่วย	

นัยว่าเศรษฐกิจคงดี	จึงเหลือขายน้อย	แท้จริงแล้วคลาดเคลื่อนไป	34%	เลยทีเดียว	

	 ตามทีม่ข่ีาวคราวเผยแพร่ผ่านส่ือว่า	ขณะนีม้หีน่วย

ขายรอขายอยู่ท้ังหมด	 142,000	 หน่วย	 รวมมูลค่า	

549,000	 ล้านบาท	 AREA	 เปิดเผยว่าข้อมูลดังกล่าว 

ไม่เป็นความจริง	ซึง่ความเข้าใจผดินี	้จะท�าให้นกัลงทุน

ตัดสินใจลงทุนผิดได้

	 ณ	 สิ้นปี	 2560	 AREA	 พบว่ามีหน่วยเหลือขาย 

	ประเทศ		 	 2554	 	 2555	 	 2556	 	 2557	 	 2558	 	 2559	 	 2560	 	 2561	 	 2562	 	 2563

	 บรูไน	 	 	 3.7	 	 0.9	 	 -2.1	 	 -2.5	 	 -0.4	 	 -2.5	 	 1.0	 	 2.5	 	 2.2	 	 2.3

	กัมพูชา	 	 	 7.1	 	 7.3	 	 7.4	 	 7.1	 	 7.0	 	 7.0	 	 6.8	 	 6.9	 	 6.7	 	 6.6

	 จีน	 	 	 9.5	 	 7.9	 	 7.8	 	 7.3	 	 6.9	 	 6.7	 	 6.9	 	 6.5	 	 6.3	 	 6.2

	 อินเดีย	 	 	 6.6	 	 5.5	 	 6.5	 	 7.2	 	 7.9	 	 7.1	 	 7.4	 	 7.6	 	 7.5	 	 7.5

	อินโดนีเซีย	 	 6.2	 	 6.0	 	 5.6	 	 5.0	 	 4.9	 	 5.0	 	 5.1	 	 5.2	 	 5.3	 	 5.4

	 ลาว	 	 	 7.8	 	 7.9	 	 7.8	 	 7.5	 	 7.3	 	 7.0	 	 6.7	 	 6.6	 	 6.9	 	 6.9

	มาเลเซีย		 	 5.3	 	 5.5	 	 4.7	 	 6.0	 	 5.0	 	 4.2	 	 5.9	 	 5.4	 	 5.1	 	 4.8

	เมียนมา		 	 5.6	 	 7.3	 	 8.4	 	 8.0	 	 7.0	 	 5.9	 	 6.4	 	 6.7	 	 6.9	 	 7.1

	ฟิลิปปินส์		 	 3.7	 	 6.7	 	 7.1	 	 6.2	 	 6.1	 	 6.9	 	 6.7	 	 6.7	 	 6.7	 	 6.6

	สิงคโปร์		 	 6.2	 	 3.9	 	 5.0	 	 3.6	 	 1.9	 	 2.0	 	 2.4	 	 2.5	 	 2.7	 	 2.6

	 ไทย	 	 	 0.8	 	 7.2	 	 2.7	 	 0.9	 	 3.0	 	 3.3	 	 3.9	 	 4.1	 	 3.8	 	 3.8

	เวียดนาม		 	 6.2	 	 5.2	 	 5.4	 	 6.0	 	 6.7	 	 6.2	 	 6.8	 	 6.8	 	 6.6	 	 6.5

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียน จีนและอินเดีย 2554-2563

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	

การเปรียบเทียบตัวเลขจริงกับตัวเลขเท็จเรื่องภาวะตลาดที่อยู่อาศัย

ห้วงเวลา แหล่งข่าว

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	(www.area.co.th)

ตัวเลข

142,000	

195,227	

189,574

%

0%

37%

34%

ตัวเลข

	549,000	

	779,478	

	777,657

%

0%

42%

42%

หน่วยเหลือขาย

ล้านบาทจ�านวน

จากข่าว	นสพ

จากศูนย์ข้อมูล	AREA

จากศูนย์ข้อมูล	AREA

ณ	ไตรมาสที่	4/2560

ณ	ไตรมาสที่	1/2561

เหลืออยู่ถึง	 195,227	 หน่วย	 ซึ่งมากกว่าตัวเลขตาม

แหล่งข้าวดังกล่าว	ถึง	37%		AREA	ได้ส�ารวจข้อมูล 

ล�า้หน้าไปถงึไตรมาสที	่1/2561	แล้ว	ปรากฏว่าจ�านวน

หน่วยที่เหลือขายลดลงเหลือ	 189,574	 หน่วย	 แต่ก ็

ยังมากกว่าตัวเลขที่มีหน่วยงานแห่งหนึ่งรายงาน 

ไว้ถึง	34%
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	 ในแง่ของมูลค่าของหน่วยท่ียังเหลือขายอยู่นั้น	 หน่วยงานดังกล่าวรายงานว่ามีมูลค่า	 549,000	 ล้านบาท 

ณ	สิน้ปี	2560	แต่ในความเป็นจริงเหลืออยู่ถึง	779,478	ล้านบาท	ในห้วงเวลาดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	ณ	ไตรมาส

ที่	 1/2561	 ปรากฏว่ามูลค่าของหน่วยขายที่เหลือ	 ลดลงเลก็น้อยคอื	 เหลอื	 777,657	 ล้านบาท	แสดงให้เหน็ว่า 

ตวัเลขคลาดเคลือ่นอยูถ่งึ	42%	หรือเกอืบคร่ึงหนึง่เลยทเีดยีว

	 การที่หน่วยงานดังกล่าววิเคราะห์ผิดพลาดก็เป็นเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอ	 จึงเข้าใจว่าการเปิดตัวโครงการ 

ในปีที่แล้วมีจ�านวนน้อยกว่า	 อย่างไรก็ตามมูลค่าการพัฒนาในไตรมาสแรกของปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วจริง 

ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการต่าง	 ๆ	 เน้นเปิดที่อยู่อาศัยในระดับราคาสูง	 ส่วนที่อยู่อาศัยส�าหรับประชาชนระดับ 

ปานกลางและล่างเปิดน้อยกว่าเดิมมาก	 เพราะเศรษฐกิจไม่ดี	 ก�าลังซ้ือจึงตกต�่า	 การหลงเช่ือข้อมูลท่ีผิดอาจ 

น�าไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาด	

การเปิดตัวใหม่ปี 2561
	 ผลการส�ารวจตลาดที่อยู ่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า	 ในรอบ	 5	 เดือนแรกของ 

ปี	2561	มกีารเปิดตวัโครงการทีอ่ยูอ่าศยัต่างๆ	รวม	131	โครงการ	รวมทัง้หมด	32,312	หน่วย	รวมมลูค่า	125,443	

ล้านบาท	หรอืมรีาคาเฉลีย่ทีป่ระมาณ	3.882	ล้านบาทต่อหน่วย	ในแต่ละโครงการจะมขีนาดประมาณ	247	หน่วย	

ทัง้นีก้ารเปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม	2561	มีมากขึน้หลังจากผ่านช่วงเดอืนเมษายนทีม่วีนัหยดุมาก	อนัทีจ่รงิจ�านวน

การเปิดตวัอาจจะมากกว่านี	้แต่ยงัมบีางโครงการเลือ่นการเปิดตวัออกไป		สัญญาณการเปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม

จึงนับว่าดีกว่าเดือนเมษายนอย่างชัดเจน

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล

การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-1

รายการ

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	(www.area.co.th) 

บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	(www.area.co.th)

เปลี่ยนแปลง

-14%

-13%

8%

25%

จ�านวนหน่วย

เฉลี่ย/โครงการ

247

247

279

-12%

เฉลี่ย/หน่วย

(ล้าน	บ)

3.882

3.882

3.858

1%

	มูลค่า	

	(ล้าน	บ)	

	125,443	

	369,806	

	441,661	

-16%

	จ�านวน	

	หน่วย	

 32,312	

	95,256	

	114,477	

-17%

จ�านวน

โครงการ

	131	

	386	

	410	

-6%

2561

	96	

	25,026	

	103,443	

4.133

2560

 112 

	28,924	

	95,390	

3.298

ไตรมาส	1/2561

จ�านวนโครงการ

จ�านวนหน่วย

มูลค่า	

ราคาเฉลี่ย

ปี

5	เดือนแรกของปี	2561

คาดการณ์ปี	2561

พ.ศ.2560

การเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	(www.area.co.th)
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	 ในการคาดการณ์ตวัเลขทัง้ปีของปี	2561	AREA	ได้

ประมาณการว่าในการส�ารวจรายเดือนนั้น	 ยังอาจ 

มีจ�านวนน้อยกว่าความเป็นจริงประมาณ	10%	เพราะ 

ในการไปส�ารวจสถานการณ์การขายในแต่ละโครงการ

ในแต่ละไตรมาส	 ยังอาจพบโครงการท่ีส�ารวจไม่พบ 

ในการส�ารวจรายเดือนราว	10%	นอกจากนั้น	AREA 

ยังประมาณการว่าในอีก	 7	 เดือนที่เหลือของป	ี 2561	

อาจจะมีการเปิดตัวดีกว่าใน	5	เดือนแรก	อีกเดือนละ		

20%	เพราะในช่วงปลายปี	มกัจะมกีารเปิดตวัโครงการ

มากเป็นพิเศษ

	 ผลการคาดการณ์จึงพบว่า

	 1.	ในป	ี2561	จะมีโครงการทั้งหมด	386	โครงการ

ที่จะเปิดตัวใหม่ในป	ี2561	ทั้งปี	รวมจ�านวน	95,256	

หน่วย	มีมูลค่ารวมกันประมาณ	369,806	ล้านบาท

	 2.	ในป	ี2560	ที่ผ่านมา	มีการเปิดตัวโครงการใหม	่

410	โครงการ	รวมจ�านวน	114,477	หน่วย	รวมมูลค่า	

441,661	 ล้านบาท	 และแต่ละหน่วยมีมูลค่า	 3.858	

ล้านบาทโดยเฉลี่ย

	 3.	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแล้วจงึพบว่า	จ�านวนโครงการ

เปิดตัวใหม่จะลดลง	 -6%	 จ�านวนหน่วยที่เปิดขาย 

จะลดลง	-17%	และมูลค่าที่เปิดขาย	จะลดลง	-16%	

ส่วนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยใกล้เคียงกัน	คือปีนี้จะมีราคา

สูงกว่าเพียง	 1%	 เท่านั้น	 อย่างไรก็ตามจ�านวนหน่วย

ต่อโครงการจะลดลงไป	 12%	 ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ 

ไม่ใหญ่เกินไปนัก	 ไม่เส่ียงเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่

เกินไปนั่นเอง

	 โดยนัยน้ีแสดงให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 จะลดลงในปี	 2561	

จากปี	2560	อยู่ประมาณ	16%	โดยพจิารณาจากมลูค่า

การเปิดตวัเป็นส�าคญั		การทีม่กีารเปิดตวัน้อย	ส่วนหน่ึง

แสดงว่าก�าลังซ้ือของประชาชนยังไม่ฟื ้นตัว	 ความ

สามารถในการซือ้อาจจะลดลงตามล�าดบั	อย่างไรกต็าม

หากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี	 ก็อาจ

ท�าให้ก�าลงัซือ้ทีอ่ยูอ่าศยักลบัคนืมาได้เช่นกนั	สถานการณ์

การเปิดตัวโครงการท่ีอยู่อาศัยจึงเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
	 ผลการส�ารวจล่าสุดของ	 AREA	 รายงานว่า	 ราคา

ที่ดินพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง	 5.3%	 โดยเฉลี่ย 

ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ต่างจากปีท่ี 

ต�่าสุดในปี	2558	ที่สูงขึ้นเพียง	3.2%	เท่านั้น	ส่วนในปี	

2559	และ	2560	เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	4%	เพิ่งมาเพิ่มขึ้น

อย่างเด่นชัดในปี	 2561	 นี้	 อย่างไรก็ตาม	 ราคาที่ดิน 

กเ็คยพุ่งสูงขึน้กว่านีใ้นช่วงก่อนเกดิวกิฤตกิารณ์ทางการ

เมืองในป	ี2557

	 อย่างไรก็ตามราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น	 ไม่ใช่เป็น

เพราะเศรษฐกจิดีแต่อย่างใด		แต่เนือ่งจากการเกดิเพิม่

ขึ้นของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

ซึง่ตามสถานรีถไฟฟ้าเหล่านี	้ราคาทีด่นิพุง่สงูขึน้ประมาณ	

7-10%	ท�าให้ราคาที่ดินโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนถึง	 5.3%	

ในปี	 2561	 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ยังคงอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว	ทั้งที่การส่งออกด	ีแสดงว่า

เงินไปไม่ถึงผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร	นอกจากนัน้ยงัพบว่า	

กลุ่มอาชีพต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร	เห็นว่าเศรษฐกิจ

ไม่ดี	(https://bit.ly/2Jlv6NB)

	 ในปี	2561	นี้	ผู้เขียน	คาดว่าราคาที่ดินที่แพงที่สุด

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 จะสูงถึง	 2.2	

ล้านบาทต่อตารางวาหรือมีค่าเท่ากับธนบัตรใบละ	

1,000	 บาทวางซ้อนกันถึง	 6.4125	 ชั้นเลยทีเดียว 

หรือโดยนัยนี้มีค่าสูงมาก	มูลค่าที่ดิน	2.2	ล้านบาทต่อ 

ตารางวา	แลกได้ทองค�า	ณ	ราคาบาทละ	19,000	บาท	

ถึง	115.7894737	บาท	หรือ	1.7628	กิโลกรัม	 	

	 สาเหตทุีส่ยามสแควร์มรีาคาแพง	ซึง่รวมถงึรถไฟฟ้า

สถาน	ีชิดลม	เพลินจิต	นานาและอโศกนั้น	เพราะเป็น

แนวรถไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นเขตท่ีผ่านย่านความเจริญเป็น 

อย่างมาก	 ยิ่งกว่าน้ันบริเวณสยามสแควร์ยังถือได้ว่ามี

รถไฟฟ้า	2	สายตัดผ่าน	แต่ทั้งสองสายนี้เป็นของ	BTS		

รถไฟฟ้าท�าให้ราคาที่ดินบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก	 โดย 

ในป	ี 2537	จากการส�ารวจครั้งแรก	ดร.โสภณ	พบว่า

ราคาที่ดินที่สยามสแควร์	 ตกเป็นเงินตารางวาละ	
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400,000	บาท	ในขณะทีส่ลีมสงูกว่าคอื	450,000	บาท	

และเยาวราชแพงที่สุดคือ	700,000	บาทต่อตารางวา		

แต่การมรีถไฟฟ้า	ท�าให้ราคาทีด่นิทีส่ยามสแควร์สงูกว่า

อย่างเด่นชัด

	 ส�าหรบัราคาทีด่นิทีถู่กทีส่ดุในขนาด	4	ไร่	ก็คอืแถว

เลียบคลอง	 13	 ล�าลูกกา	 โดยตกเป็นเงินตารางวาละ	

2,700	บาท	หรือไร่ละเพียง	 1,080,000	บาทเท่านั้น	

หรือเพิ่มขึ้นเพียง	 3.8%	 ต่อปี	 ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ

กรุงเทพมหานครที	่5.3%	จะสงัเกตได้ว่าราคาทีด่นิย่าน

ชานเมืองไกลๆ	ราคาแทบไม่ขึ้น	แต่ราคาที่ดินใจกลาง

เมือง	ราคากลับเพิ่มขึ้น	 	ปรากฏการณ์นี้แตกต่างจาก

ในต่างจงัหวดัอย่างสิน้เชงิ		เพราะในต่างจงัหวัด	ใจกลาง

เมอืงทีผ่งัเมอืงควบคมุหนกั	ไม่สามารถพัฒนาใดๆ	ได้	จงึ

ไปพัฒนานอกเขตผังเมืองในย่านชานเมืองแทน

	 สาเหตทุีร่าคาทีด่นิชานเมอืงไกลๆ	ไม่เพิม่ขึน้เลย	ก็

เพราะที่ดินชานเมือง	ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ	เช่น	ไม่มี

ทางด่วน	ไม่มีรถไฟฟ้า	ไม่มีโครงการที่ดึงดูดการลงทุน

ต่างๆ		อันทีจ่รงิราคาทีด่นิแถวล�าลกูกานีเ้คยสูงถงึไร่ละ	

1.2	ล้านบาท	แต่กลบัตกต�า่ลงมากหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ

ปี	 2540	และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภายหลัง	 โดยในรอบ

สิบปีที่ผ่านมา	 แทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย	 ดังนั้นการลงทุน

ในที่ดินเปล่าจึงไม่น่าจะมีโอกาสที่ดี	โดยเฉพาะในย่าน

ชานเมืองที่ไม่มีโอกาสการพัฒนา	 ยกเว้นในอนาคต	

หากมีการสร้างวงแหวนรอบนอกรอบท่ี	 3	 ก็จะท�าให้

ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

	 ส�าหรับที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าพุ ่งขึ้นสูง	 โดย

รถไฟฟ้า	BTS	เป็นดังนี้:

	 1.	รถไฟฟ้าบีท	ีเอส	ตร.ว.ละ	800,000-2,200,000	

บาท	สงูสดุ	สถานสียามสแควร์	เพลนิจิต	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.	 ท�าเลย่านสีลม	 สาทร	 ตร.ว.ละ	 1,650,000-

1,850,000	บาท	(เพิ่ม	8.8-10.0%)

	 4.	ท�าเลย่านสขุมุวทิ	(นานา)	2,200,000	บาท	(เพิม่	

12.8%)	เฉลีย	5ปี	15.4%

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 
	 อาศัยการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นป	ี

2562	 ผู้เขียนจึงเชื่อว่าเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัย

จะเจรญิเตบิโตมากขึน้ในปี	2562	นอกจากนีก้ารท�าให้

ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น	

การลงทุนจากต่างประเทศน่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี	

เมื่อเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นมากขึ้น	 ก�าลังซื้อก็จะ

กลบัมาในทีส่ดุ	นอกจากปัจจยัด้านการเมอืงแล้วโดยที่

เศรษฐกิจไทยอาจจะปรับตัวดีขึ้น	ซึ่งส่วนหนึ่งจากการ

ปรับตัวขึ้นแบบยกแผงในอาเซียน	 การนี้จะส่งผลต่อ

ก�าลังซ้ือของประชาชนระดับปานกลางค่อนข้างต�่า	

ระดับปานกลาง	และระดับปานกลางค่อนข้างสูง	ให้มี

ก�าลังความสามารถในการซื้อเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้การผลิต

ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นตามล�าดับ	

บทสรุป 
 อาจกล่าวได้ว่าในปี 2561 ภาวะ 

เศรษฐกิจของประชาชนท่ัวไปและก�าลัง

ซื้ออสังหาริมทรัพย์จะถดถอยลง ท�าให้

อุปทานในท้องตลาดลดน้อยลงกว่าปี 

2560 ดังนั้นแม้ในปี 2561 สถานการณ์

ตลาดที่อยู ่อาศัยจะลดลงกว่าปี 2560 

กต็ามแต่เช่ือว่าในปี 2562 สถานการณ์จะ

ปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ 
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ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ย
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เลือกคอนโด
ตามหลักฮวงจุ้ย
	 คอนโดมิเนียมที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย	 ผู้จะซื้อรู้หลักในการ
เลือกห้องที่ส่งเสริมตนเอง	ทุกคนอยู่แล้วจะเจริญรุ่งเรือง
	 เครื่องมือท่ีซินแสใช้ในการวิเคราะห์ฮวงจุ ้ย	 แนะน�าการ
ออกแบบก่อสร้าง	 ได้แก่	 หล่อแกจานหมุนกับตลับเมตรฮวงจุ้ย	
ปัจจุบันมีหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์	 “ยอดฮวงจุ้ย”	 ปฏิบัติงานบน 
สมาร์ทโฟน	 ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สนับสนุนการจัดท�าตามหลัก
สถาปัตยกรรมเชิงสถิติของจีน	 สามารถใช้วิเคราะห์ในการเลือก 
คอนโดหรืออาคารต่างๆ	ตามหลักฮวงจุ้ยได้ง่ายขึ้น	ดังนี้

 1. แนวอาคาร	 เลือกดูว่าคอนโดที่สร้างโดยวางแนวอาคาร 
	 	 	 ไว้ได้องศามังกรที่ดีทั้ง	 4	 ทิศหรือไม่	 คือแนวประมาณ 
	 	 	 0,	 15,	 30,	 45,	 60,	 90	 องศา	 ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีส่งผลให ้

ตัวอย่าง	 การใช้หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์	 “ยอดฮวงจุ้ย”	
วิเคราะห์ต�าแหน่งองศามังกรที่ดีทั้ง	4	ทิศ

	 	 	 อาคารมีพลังชีวิตที่ดี
 2.	 ทางเข้าออกที่ดินอยู ่ในภูมิที่ดีส่งผลให้เกิดความเจริญ 
	 	 	 รุ่งเรือง	หรือภูมิที่ส่งผลเสียหาย
	 3.	 สีอาคารส่งเสริมให้อยู ่แล ้วเจริญรุ ่งเรืองหรือเหนื่อย 
	 	 	 มีหลักในการพิจารณาเบ้ืองต้นดังน้ี	 อาคารที่ทาสีโทน 
	 	 	 ด�า	 น�้าเงิน	 เทา	 ฟ้า	 ทั้งหลัง	 หรือทาสีในบริเวณทิศ 
	 	 	 ตะวันตก	 ตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร	 จะท�าให้ผู ้อยู ่
	 	 	 อาศัยขาดผู้อุปถัมภ์	 และบุตรบริวารไม่ได้ดังใจ	 อาคารที ่
	 	 	 ทาสีโทน	 แดง	 ส้ม	 ชมพู	 โอโรส	 ทั้งหลัง	 หรือทาสีบริเวณ 
	 	 	 ทิศตะวันออก	 ตะวันออกเฉียงใต้	 จะท�าผู้อยู่อาศัยสุขภาพ 
	 	 	 ไม่ดี	มีรายจ่ายมาก	เก็บเงินไม่อยู่



4.	 ต�าแหน่งของห้องน�้า	 ห้องน�้าไม่ควรอยู่ในต�าแหน่งทิศตะวันตก 
	 หรือตะวันตกเฉียงเหนือของห้องที่เลือก	ถ้าห้องน�้าอยู่ในบริเวณ 
	 นั้นสามารถใช้วิธีแก้ไขไม่ให้ส่งผลในทางเสียหายได้
5.	 ขนาดวงกบของประตูห้อง	 เช่นประตูไม้ขนาดบาน	 80	 ซม. 
	 วงกบมีขนาด	78	ซม.	ส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยมีโรคภัย	ควรสั่งท�า 
	 ประตูบานขนาด	83	ซม.	วงกบมีขนาด	81	ซม.
	 อาคารทีก่่อสร้างไม่ได้ตามหลกัฮวงจุย้	ซินแสจะวิเคราะห์ฮวงจุย้ 
ให้ทราบว่าห้องหรืออาคารดีหรือไม่ดีอย่างไร	 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง

	 คอนโดที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ย	 ผู้ที่จะซ้ือพิจารณาเลือกห้อง 
ที่ส่งเสริมดวง	 โดยแบ่งบุคคลออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 บุคคลกลุ่ม 
ตะวันออก	ทิศที่ดี	ได้แก่ทิศ	เหนือ	ใต	้ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงใต	้
และบุคคลกลุ่มตะวันตก	ทิศที่ดี	 ได้แก่	 ทิศตะวันตก	 ตะวันตกเฉียง
เหนือ	 ตะวันตกเฉียงใต้	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เลือกห้องที่ประต ู
ทางเข้าอยู ่ในต�าแหน่งทิศรุ ่งเรืองหรือทิศที่ส่งเสริมตน	 เมื่อเข้า 
อยูอ่าศยัแล้วสามารถนัง่หนัหน้า	นอนหนัศรีษะไปทิศรุง่เรอืงหรอืทิศ
ที่ส่งเสริมได้	 จัดตกแต่งห้องพัก	 เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์	 ม่าน	 พรม	
ส่ิงของตกแต่งต่างๆ	ด้วยสีที่ส่งเสริมในแต่ละทิศ	จะท�าให้อยู่อาศัย
แล้วเจริญรุ่งเรือง

ในกรณีคอนโดมีชั้นว่าง มีหลักในการเลือกชั้น ดังนี้

	 แอพพลเิคชัน่”ยอดฮวงจุย้”	สามารถดาวน์โหลดไว้ในสมาร์ทโฟน	และศกึษาวธิกีารใช้วเิคราะห์ฮวงจุย้ให้ถกูต้องได้	กรณยีงัไม่ช�านาญ
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย	 ถ้าคอนโดหรืออาคารต่างๆ	 สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย	 ผู้จะซ้ือเลือกห้องในอาคารท่ีส่งเสริมตนเอง 
อยู่แล้วย่อมเกิดความเจริญรุ่งเรือง	มีบารม	ีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว	บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแน่นอน
 แอพพลิเคชั่น ”ยอดฮวงจุ้ย” เป็นเคล็ดลับพลิกชีวิตและธุรกิจ 

เป็นคนธาตุ เลือกชั้น หรือชั้นรองลงมาเกิดปี	พ.ศ.ลงท้ายด้วยเลข

ลงท้ายด้วย	 1,	2	 เช่น	 พ.ศ.	 2491	-	2492 

ลงท้ายด้วย	 3,	4	 เช่น	 พ.ศ.	2503	-	2504 

ลงท้ายด้วย	 5,	6	 เช่น	 พ.ศ.	2515	-	2516

ลงท้ายด้วย	 7,	8	 เช่น	 พ.ศ.	2527	-	2528

ลงท้ายด้วย	 9,	0	 เช่น	 พ.ศ.	2539	-	2540

ธาตุดิน

ธาตุทอง

ธาตุน�า้

ธาตุไม้

ธาตุไฟ

5	หรือ	0

4	หรือ	9

1	หรือ	6

3	หรือ	8

2	หรือ	7

ธาตุไฟ	2	หรือ	7

ธาตุดิน	5	หรือ	0

ธาตุทอง	4	หรือ	9

ธาตุน�้า	1	หรือ	6

ธาตุไม้	3	หรือ	8
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แนวโน้ม
ราคาทองคำ

ในช่วงที่เหลือของปีนี้

	 ราคาทองค�าในช่วง	 5	 เดือนแรก 

ของปีนี้ปรับขึ้นโดดเด่นในเดือนมกราคม 

เป ็นผลจากแรงซื้อทองค�าจากเอเชีย 

ก่อนตรุษจีน	 ท�าให้ราคาทองค�า	 Spot 

ปรับขึ้นไปท�าจุดสูงสุดที่	1,366	ดอลลาร์/

ออนซ์	 และในเดือนเมษายนราคาทองค�า

ได้ปรับขึน้ไปท�าจดุสงูสดุที	่1,366	ดอลลาร์/ 

ออนซ์อีกครั้ง	 โดยมีประเด็นเร่ืองสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐและจีนเข้ามาเป็น

ปัจจยัหนนุ 

	 แต ่ ห ลั ง จ ากนั้ น เ ริ่ ม มี แ ร ง เทขาย 

ออกมาอย่างต่อเน่ืองจากท่ีนักลงทุนเริ่ม

คลายความกังวลเรื่องสงครามการค ้า

ระหว่างสหรัฐและจีน	 และท่ีส�าคัญเฟด 

อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีน้ี	 ในปี	

2561	คาดราคาทองค�ายงัเป็นขาขึน้ต่อเนือ่ง

เป็นปีที่	3	คาดการณ์ราคาทองค�า	Spot	ใน

ช่วงที่เหลือของปีนี้อยู ่ในกรอบ	 1,250-

1,366	ดอลลาร์/ออนซ์	 และราคาทองแท่ง 

ในประเทศอยูใ่นกรอบ	19,200-20,500	บาท

MANAGMENT &
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ธนรัชต์ พสวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง
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ประเดน็ทีค่าดจะกระทบต่อราคาทองคำ
	 ประเดน็ทีต้่องตดิตามในช่วงทีเ่หลอืของ

ปีนี้ที่คาดจะกระทบต่อราคาทองค�า	 ได้แก	่

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด	สงคราม

การค้าระหว่างสหรฐัและจนี	 ประเดน็ความ

เสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร	์(Geopolitical	risk)	

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

เฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้
ในปีนี้
	 จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้น	ตลาด

แรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ

ทีเ่ร่งตวัสงูขึน้เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิการคาด

การณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ	 (เฟด)	 จะเร่ง

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้	โดยดัชนีราคา	

ราคาทองคำ Spot

ที่มา	:	ASPEN
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PCE	พื้นฐานของสหรัฐเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น	

1.9%	เมื่อเทียบรายปี	ใกล้ถึงอัตราเงินเฟ้อ

เป้าหมายของเฟดที่ระดับ	2%	ซึ่งนักลงทุน

บางส่วนมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง	4	ครั้งในปีนี้	มากกว่า

ทีเ่ฟดประมาณการไว้ว่าจะข้ึนอตัราดอกเบีย้	

3	ครั้ง	อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

ทีส่งูขึน้ในปีนี	้เป็นประเดน็ทีต่ลาดจบัตามอง	

โดยเฉพาะในช่วงกลางเดอืนเมษายนทีอ่ตัรา

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ	 10	 ปี

ปรับข้ึนทะลุ	 3%	 มาถึงเดือนพฤษภาคมก็

ปรับขึ้นทะลุ	3%	อีกครั้ง	และแตะจุดสูงสุด

ในรอบ	 7	 ปี	 เป็นปัจจัยหลักท่ีท�าให้ราคา

ทองค�า	Spot	โดนแรงเทขายออกมาจนหลดุ

ต�่ากว่า	1,300	ดอลลาร์/ออนซ์	ดังนั้นอัตรา

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะมีผลต่อ

ทิศทางราคาทองค�าในปีน้ีอย่างมีนัยส�าคัญ 

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีกับราคาทองคำ

ที่มา	:	Bisnews,	บริษัท	ฮั่วเซ่งเฮง	โกลด์	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด

สงครามการค ้าระหว ่างสหรัฐและจีน 

ถ้าเกิดขึ้นจริงคาดจะส่งผลกระทบทางลบ

ต่อเศรษฐกิจโลก	 ที่จะท�าให้มีแรงเทขาย

สินทรัพย์เส่ียงอย่างหุ ้นและกลับมาซื้อ

ทองค�าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย	แต่ถ้าไม่

ได้เกิดข้ึนจริงก็จะท�าให้มีแรงเทขายทองค�า

ออกมา	เม่ือย้อนกลบัไปดสูงครามการค้าใน

อดตี	เม่ือปี	1930	สหรฐัได้ออกกฎหมายด้าน

การค้า	Smoot-Hawley	Tariff	Act	ซึ่งถือ

เป็นกฎหมายทีม่กีารกดีกนัการค้าในระดบัที่

สูงสุดเป็นอันดับ	2	ของสหรัฐในรอบ	100	ป	ี

สหรัฐมีการต้ังก�าแพงภาษีน�าเข้าในสินค้า 

น�าเข้ากว่า	 2	 หม่ืนรายการ	 เพ่ือปกป้อง

เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ	

ท�าให้แคนาดาและประเทศต่างๆ	 ในยุโรป

ออกมาตอบโต้ทางการค้าด้วยการขึ้นภาษี

สินค้าน�าเข้าจากสหรัฐเช่นกัน	 ถึงแม้การ 

ท�าสงครามการค้าสหรัฐดูเหมือนสหรัฐ 

เป็นฝ่ายได้รบัผลประโยชน์ในช่วงแรก	แต่ใน

ที่สุดสงครามการค้าในครั้งนี้น�ามาสู่		Great	

depression	 ในปี	 1933	 บทเรียนจาก

สงครามการค้าในอดีตสะท้อนให้เห็นว่า 

เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม	

ประเด็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitical risk)
	 ความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่

เหลือของปีนี้	 คาดว่ามี	 2	 ประเด็น	 คือ 

ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐ 

และอหิร่าน	สถานการณ์ในคาบสมทุรเกาหลี

•	 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง 

	 สหรัฐและอิหร่าน	 หลังจากในช่วง 

	 ต ้นเดือนพฤษภาคมประธานาธิบด ี

	 โดนัลด์	 ทรัมป์ได ้ประกาศว่าสหรัฐ 

	 ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์	 อิหร่าน	 

	 และสหรัฐจะใช้มาตรการคว�่าบาตร 

	 ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์	 โดย 

	 ให้เหตุผลว่า	 ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได ้

	 ท� า ให ้อิหร ่ านยุติการพัฒนาอาวุ ธ 

	 นิวเคลียร ์หรือเลิกให้การสนับสนุน 

	 ผู้ก่อการร้ายในภมูภิาค	ส�าหรบัข้อตกลง 

	 นิวเคลียร์อิหร่านท�าขึ้นในปี	2558	กับ	

	 การประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนคาด

เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย	 0.25%	สู่ระดับ	

1.75%-2.00%	 นอกจากนี้คาดเฟดจะ 

ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยในปีน้ีรวมท้ังหมด	 3	 ครั้งตามเดิม	

หรือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย	4	ครั้ง	กรณีที่

เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีน้ี	 4	 ครั้ง

คาดว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อราคา

ทองค�า	แต่ถ้ายงัยนืกรานปรบัขึน้	3	ครัง้ตาม

เดิมคาดว่าจะมีแรงซื้อทองค�ากลับเข้ามา			

	 นอกจากนี้ในกรณีท่ีเฟดปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย	 4	 ครั้งนั่นหมายถึงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของเฟดสิ้นป	ี2561	จะอยู่ที่ระดับ	

2.25%-2.50%	 ขณะที่ธปท.คงยังจะไม่ขึ้น

อัตราดอกเบี้ยในปีนี้	 ท�าให้อัตราดอกเบี้ย

ของสหรัฐจะสูงกว่าไทย	 1%	 ดังนั้นคาด 

เม็ดเงินจากต่างประเทศไหลออกจากตลาด

ตราสารหนี้และตลาดหุ้น	ซึ่งอาจเป็นปัจจัย

หนึ่งที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง	 ทั้งนี้ 

เงินบาทยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ	 ไม่ว่าจะ 

เป็นทิศทางเงินสกุลหลักอย่างเงินดอลลาร์ 

รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของไทย	 ส�าหรับเงิน

บาทจะมีผลต่อราคาทองแท่งในประเทศ	

กรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง	 10	 สตางค	์ จะมี

ผลให้ราคาทองแท่งในประเทศเพิ่มขึ้นราว	

60	 บาท	 ในทางตรงกันข้ามกรณีที่เงินบาท 

แข็งค่าขึ้น	10	สตางค	์จะมีผลให้ราคาทอง

แท่งในประเทศลดลงราว	60	บาท

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
	 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่

อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจา

การค้าระหว่างทั้ง	 2	 ประเทศ	 ซึ่งจีนเป็น

ประเทศท่ีสหรัฐขาดดุลการค้ามากที่สุด 

โดยปี	 2560	 มีการขาดดุลการค้ากับจีนถึง	

375	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ท�าให้สหรัฐ

พยายามหาทางทีจ่ะลดการดลุการค้ากบัจนี	
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	 จีน	รัสเซีย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สหรัฐ	และ 

	 เยอรมนี	 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวก�าหนดให้ 

	 ประเทศเหล่าน้ีผ่อนปรนการคว�่าบาตร 

	 ต่ออิหร่าน	 เพ่ือแลกกับการท่ีอิหร่าน 

	 ระงบัการพฒันาโครงการอาวธุนวิเคลยีร์ 

	 การถอนตัวจากข ้อตกลงนิวเคลียร ์ 

	 อิหร่านของสหรัฐครั้งนี้	 ทางด้านยุโรป 

	 ยังคงเดินหน้าตามข้อตกลงกับอิหร่าน 

	 ต่อไป	 อย่างไรก็ดีจะมีความเสี่ยงที่จะ 

	 ขัดกับมาตรการคว�่าบาตรจากสหรัฐ	 

	 ท�าให้ยุโรปอาจต้องเลือกว่าจะท�าธุรกิจ 

	 กบัอหิร่านหรอืสหรฐั	มาตรการคว�า่บาตร

	 ของสหรัฐท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง 

	 การเมืองระหว่างสหรัฐและอิหร ่าน 

	 รุนแรงมากขึ้น	 ที่ชัดเจนระยะสั้นจะ 

	 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน�้ามันของ 

	 อิหร่าน	 ท�าให้ราคาน�้ามันในตลาดโลก 

	 ในช่วงท่ีผ่านมาปรับขึ้นท�าจุดสูงสุดใน 

	 รอบ	3	ปีครึง่เหนอื	70	ดอลลาร์/บาร์เรล	 

	 ซึง่อาจจะกระทบต่อต้นทนุการผลติและ 

	 เศรษฐกิจโลกได้	 เนื่องจากอิหร่านเป็น 

		 ประเทศผูส่้งออกน�า้มนัรายใหญ่ของโลก 

	 และเป็นผูส่้งออกน�า้มนัรายใหญ่อนัดบั	3	 

	 ของกลุ ่มโอเปก	 มีการส่งออกน�้ามัน 

	 มากกว่า	 2.6	 ล้านบาร์เรล/วัน	 อย่างไร 

	 กด็ซีาอดุอีาระเบยีได้ให้ค�ามัน่ว่าจะรกัษา 

	 เสถียรภาพในตลาดน�้ามันต่อไป

• สถานการณ ์ ในคาบสมุทรเกาหลี	 

	 สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีในปีน้ี 

	 ดีขึ้นเป็นล�าดับ	 ซึ่งเกาหลีเหนือมีท่าที 

	 อ่อนลง	 เริ่มตั้งแต่มีการประชุมสุดยอด 

	 คร้ังประวตัศิาสตร์ระหว่างนายคิม	จองอึน	 

	 ผู้น�าเกาหลีเหนือและนายมุน	 แจ	 อิน 

	 ประธานาธบิดเีกาหลใีต้ในช่วงปลายเดอืน 

	 เมษายน	ก่อนหน้านีค้ณะผูแ้ทนระดับสงู 

	 ของเกาหลีเหนอืได้เดินทางเข้าร่วมในพธีิ 

	 เปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 

	 ฤดูหนาวที่เกาหลีใต้	 ท่ีส�าคัญจะมีการ 

	 ประชมุสดุยอดผูน้�าของสหรัฐและเกาหลี 

	 เหนือในวันที่	 12	 มิถุนายนที่สิงคโปร์ 

	 เพื่อเจรจาให้เกาหลีเหนือยุติโครงการ 

	 ทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์	

	 ความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยท่ี

ท�าให้มีแรงซื้อทองค�าในฐานะสินทรัพย์

ปลอดภัย	 ซึ่งในช่วงที่มีเหตุการณ์ตึงเครียด

ขึ้นมา	 มีผลให้ราคาทองค�าปรับตัวขึ้น	 ทาง	

Economic	Policy	Uncertainty	ได้มีการ

จัดท�า	 Geopolitical	 risk	 index	 เพื่อด ู

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร	์ ซึ่งในช่วงเดือน

สงิหาคมและกนัยายนปีทีแ่ล้ว	Geopolitical	

risk	index	ขึน้ไปสงูสดุ	ในช่วงทีส่ถานการณ์

ในคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดสุด	 ซึ่งเป็น 

ช่วงที่เกาหลีเหนือขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธโจมต ี

เกาะกวม	 ซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐ	 และ

เกาหลเีหนอืทดสอบนวิเคลยีร์ครัง้ที	่6	ท�าให้

ราคาทองค�าปรับขึ้นแรงท�าจุดสูงสุดของปี	

ส�าหรับในปีนี้	 Geopolitical	 risk	 index 

เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 สะท้อนให้เห็นว่า

ความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์ในปีน้ีลดลง	

ท�าให้ทองค�าอาจขาดปัจจัยหนุนในประเด็น

ดังกล่าว	

Geopolitical risk index กับราคาทองคำ

การเลอืกต้ังกลางเทอมของสหรฐั
	 สหรัฐจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฯ

กลางเทอมในเดอืนพฤศจิกายน	โดยจะมกีาร

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 จ�านวน	 33 

ที่นั่งจากทั้งหมด	100	ที่นั่ง	ส่วนสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	จะมีการเลือกตัง้ทัง้หมด	

435	ทีน่ัง่	การเลอืกตัง้สมาชิกรฐัสภาฯ	กลาง

เทอมจะมีผลต่อคะแนนเสียงของพรรค 

ที่มา	:	Economic	Policy	Uncertainty,	Bisnews

รีพับลิกันซึ่งตอนน้ีครองเสียงข้างมากทั้ง

วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภา

มีคะแนนเสียง	51	ที่นั่งจาก	100	ที่นั่ง		สภา

ผู้แทนราษฎรมีคะแนนเสียง	 235	 ที่นั่งจาก	

435	 ที่นั่ง	 ส�าหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต	

18	 ของรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนมีนาคม 

ปีนี้	 พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ	 ซึ่งรัฐ 

เพนซิลเวเนียเป ็นฐานเสียงส�าคัญของ 

พรรครพีบัลกินัครองทีน่ัง่ส.ส.มาตลอด	15	ปี	

รวมทั้ งการ เ ลือกตั้ งซ ่ อมส .ส .ของรั ฐ

เวอร์จิเนียและรัฐอะลาบามาปีที่แล้ว	 พรรค

เดโมแครตได้รับชัยชนะเช่นกัน	อาจสะท้อน

ได ้ว ่าคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกัน 

ตกต�่าลง	 ดังน้ันถ้าการเลือกตั้งกลางเทอม

พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่ม	 25	 ท่ีนั่งใน 

สภาผู้แทนราษฎรจะได	้218	ที่นั่ง	จะท�าให้

พรรคเดโมแครตจะเป็นฝ่ายครองเสียง 

ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแทนพรรค 

รีพับลิกัน	 ท�าให้การผลักดันนโยบายและ 

การผ่านร่างกฎหมายต่างๆ	 ภายใต้การ

บรหิารงานของประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์

ล�าบากมากขึ้น

 ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยบวก 

ต่อราคาทองค�า 

•	บทความนี้เขียนเมื่อวันที	่31	พฤษภาคม	2561





 

 ส�าหรับการท�าธุรกิจในตลาดโลกนั้น	ตลาดฮาลาลเป็นตลาด

ที่ผู้ประกอบการยากที่จะมองข้ามไปได	้เนื่องจากประชากรมุสลิม

ทัว่โลกมเีกอืบ	2	พนัล้านคน	คดิเป็นประมาณ	24%	ของประชากร

โลก	มีการคาดการณ์ว่าจ�านวนประชากรมสุลมิในโลกจะเตบิโตขึน้

ถึง	70%	จาก	1.8	พันล้านคนในป	ี2015	เป็นเกือบ	3	พันล้าน

คนในปี	 2060	 และน่ันก็จะท�าให้มีคนมุสลิมเกินกว่า	 30%	ของ

ประชากรโลก

	 วิธีหนึ่งในการหาลูกค้ากลุ่มนี้	 ก็คือ	 การออกบูธในงานแสดง

สินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ	ปัจจุบันมีการจัดงานแสดง

สินค้าส�าหรับกลุ่มนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ท้ังน้ีผู้ประกอบ

การไทยสามารถเริ่มต้นง่ายๆ	 ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

ในประเทศไทยที่มีการจัดแสดงสินค้าฮาลาลด้วย	เช่น	งาน	Thaifex	

ซึง่มส่ีวน	Halal	Exhibition	เป็นกจิกรรมประชาสมัพนัธ์สนิค้าอาหาร

ฮาลาล	 โดยจัดแสดงรายช่ือและสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาล 

ที่ออกบูธในงาน	 แต่หากมองหางานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

ก็ขอแนะน�าให้ไปออกบูธงาน	MIHAS	 ค่ะ	 ดิฉันและทีมงานได้ไป 

ออกบธูงานนีเ้ป็นครัง้แรกเมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา	รูส้กึประทับใจ

หลายอย่างและได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจฮาลาลมากมาย

MIHAS 2018
งานแสดงสินค้าและบริการ

ฮาลาลใหญ่ที่สุดในโลก

MANAGMENT &
INVESTMENT

จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท น้� มันบริโภคไทย จ� กัด
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	 MIHAS	หรือ	Malaysia	 International	Halal	Show	case	

เป็นงานแสดงสินค้าและบริการฮาลาลใหญ่ที่ สุดในโลกจัดขึ้น 

ที่ประเทศมาเลเซียเป็นประจ�าทุกปีท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร์	 สถานที ่

จัดงานคือ	ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติมาเลเซีย	 (MITEC:	

Malaysia	International	Trade	and	Exhibition	Center)	ซึ่งเป็น

ศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย	 ในปี	 2018	 นี้งาน	MIHAS 

จดัขึน้เมือ่วนัที	่4	–	7	เมษายน	(วันพธุ-วนัเสาร์)	เวลา	10:00	–	19:00	น.	

โดย	3	วนัแรกเป็นวนัเจรจาธรุกจิ	และวันสดุท้ายเป็นวนัทีเ่ปิดให้ขาย

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	 อาหารและเคร่ืองดื่ม	 ยา 

และเวชภัณฑ์	 เคร่ืองส�าอาง	 การท่องเท่ียว	 การเงิน	 โลจิสติกส์ 

และอีคอมเมิร์ซ	จะเห็นได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกอย่างทีเดียว	ในงาน

มี	 Industry	 Zone	 เป็นเวทีสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ	 และ 

เปิดให้ผู้ประกอบการได้น�าเสนอสินค้าและธุรกิจของตนเองได้ด้วย	

นอกจากนี	้MIHAS	2018	ยงัมกีารจดัสมัมนาเพือ่เพิม่โอกาสทางธรุกจิ

ให้กับผู้ประกอบการ	 เช่น	 งานประชุม	 Halal	 Trade	 Finance 

Conference	และ	Halal	in	Travel	Conference	เป็นต้น	

	 ในการไปออกบูธครั้งน้ีบริษัทเราไปออกบูธใน	 Thailand 

Pavilion	 ที่จัดโดย	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 (DITP: 

Department	of	International	Trade	Promotion)	ซึง่มเีจ้าหน้าที่

ช่วยประสานงานดูแลอย่างดีตั้งแต่ที่เมืองไทยจนกระทั่งระหว่างงาน

ที่มาเลเซีย	 มีอะไรก็สอบถามขอค�าแนะน�าได้ตลอด	 นอกจาก 

DITP	 แล้ว	 ยังมีสถาบันอาหาร	 (NFI:	 National	 Food	 Institute) 

พาผูป้ระกอบการ	SME	ไปออกบธูงานนีด้้วยค่ะ	โดยต�าแหน่งท่ีตัง้บธู

อยู่ติดกับ	Thailand	Pavilion

 เรือ่งทีพ่กั แนะน�าให้ลองดโูรงแรมทีท่างงานมีจัด shuttle bus 

รับส่งให้ ซึ่งจะมีหลายรอบทั้งเช้าและเย็น บริการนี้รถบัสจะแวะ 

รบัและส่งทีด้่านหน้าโรงแรมทีก่�าหนดไว้ ดมีากค่ะ เพราะศูนย์ MITEC 

ต้องเดินทางเข้าออกด้วยรถยนต์หรือรถแท๊กซี่เนื่องจากไม่ได้อยู่ 

ตดิถนนใหญ่ หากใครทีว่างแผนจะไปออกบูธกแ็นะน�าให้เชค็ในเวบ็ไซต์

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/why- 

	 muslims-are-the-worlds-fastest-growing-reli 

	 gious-group/

2.	 Website	:	http://mihas.com.my

3.	 Facebook	:	Mihas	Malaysia
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ความเหลื่อมล�า้
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
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ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

58

 	 ป ัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจโดยรวม 

ในประเทศไทยท่ีผ่านมาดีขึ้นไม่มากนัก	 แม้นการกระจาย

รายได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเล็กน้อย	 เห็นได้จาก

งานวิจัยของ	ศ.ดร.	อดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	และคณะที่พบว่า

	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาความเหลื่อมล�้าของการ

ถอืครองทรพัย์สินและความมัง่ค่ังในไทยรนุแรงขึน้

ส่งผลให้ความเหล่ือมล�้าทางชนช้ันมีมาก	 โดย

เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ประกอบการ

และเจ้าของทุนกับ	 แรงงานรับจ้างท่ัวไปและ

เกษตรกรรายย่อยปราศจากทีด่นิท�ากนิ	มหาเศรษฐ	ี

100	 อันดับแรกของไทยมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็วในช่วง	 3-4	ปีที่ผ่านมา	 ขณะที่ประชาชน

ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยของประเทศ	 ทรัพย์สินและ

ความมัง่คัง่ไม่ได้เพิม่ขึน้เลยและหนีสิ้นต่อครวัเรอืน

ลดลงเพียงเล็กน้อย	 ประเทศไทยจึงติดอันดับ

ประเทศที่มีความเหล่ือมล�้าสูงท่ีสุดของโลกเป็น

อันดับสามรองมาจากอินเดีย	 และรัสเซีย	 โดยใน

ประเทศไทยจ�านวนคนรวยที่มีสัดส่วน	 1%	 ของ

ประชากร	 ครอบครองความมั่งค่ังสูงถึง	 58% 

ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด	 นอกจากนี้	 ข้อมูล 

ของโครงสร้างเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน 

ยังพบว่า	 คนรวย	 0.1%	หรือ	 65,000	 คน	 จาก

ประชากรทั้งหมด	 65	 ล้านคน	 มีเงินฝากเท่ากับ	

49%	 ของเงินฝากทั้งระบบ	 และกลุ ่มคนรวย 

10%	แรก	 ของประชากร	 เป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

79%	ของประเทศ

	 ซึง่โดยส่วนตวัแล้วมีความเหน็ว่าปัญหาความเหลือ่มล�า้

ทางด้านรายได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น	 เป็นผลมาจาก

นโยบายและมาตรการต่างๆ	 ของหลายรัฐที่ผ่านมาโดย

เฉพาะนโยบาย	“เอื้อคนจน”	(Pro-poor	policy)	ไม่ว่าจะ

เป็นการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าแบบก้าวกระโดด				นโยบาย

แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร	 ทั้งมาตรการรับจ�าน�าข้าว		

มาตรการประกนัราคา	การเข้าถงึสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่	บทบาท

ของกองทุนหมู่บ้าน	นโยบายหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ	์เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ	 สวัสดิการทางด้านการศึกษา	 หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	 สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นของผู้ประกันจาก

กองทุนประกันสังคม	เงินอุดหนุนแม่และเด็ก	เป็นต้น

ค่าดชันี
Gini

Coefficient เดมิ 0.51
ในปี พ.ศ. 2549

ลดลงเป็น
0.45

ในปีพ.ศ. 2558



	 มหาเศรษฐี	 50	 อันดับแรกของไทยมีสัดส่วน

ทรัพย์สินเทียบกับจีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้นจาก	

26%	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 เป็น	 30%(มีทรัพย์สิน

ทั้งหมด	 4.32	 ล้านล้านบาท)	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	

หมายความว่า	 มีคนเพียง	 50	 คนที่ถือครอง

ทรัพย์สนิมากกว่า	หน่ึงในสี	่ของจีดพีหีรอืผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด

	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางด้านความมั่งค่ัง 

และทรัพย์สินน่าจะรุนแรงกว่าตัวเลขท่ีปรากฎ 

เผยแพร่	 เน่ืองจากเราไม่สามารถส�ารวจข้อมูล 

และเข้าถึงข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของกลุ่ม

ประชากร	 ที่มีรายได้และถือครองทรัพย์สินสูงสุด	

5-10%	 ได้อย่างครบถ้วน	 ข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์นี ้

จะน�ามาสู่ความยุง่ยากในการจดัเก็บภาษทีรพัย์สนิ

ในอนาคต

	 แม้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจเป็น

เร่ืองทีแ่ก้ไขยากและต้องใช้เวลา	แต่ต้องแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน	 เพราะสภาวะความเหลื่อมล�้าอย่างมาก 

ได ้ท�าลายศักยภาพของประเทศและคนไทย 

ส่วนใหญ่	ท�าให้ขาดโอกาส	ขาดสิทธิ		ขาดรายได้	

และไร้ซ่ึงทรัพย์สินและการเข้าถึงปัจจัยการผลิต	

รฐัจงึควรมนีโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิเพ่ือลด

อ�านาจผกูขาดและเพิม่การแข่งขนั	เพิม่โอกาสการ

เข้าถงึปัจจัยการผลติ	เพิม่สวสัดกิาร		ลดการรัว่ไหล

และการทจุรติงบประมาณช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย	

ปฏิรูปภาษีด้วยการเพ่ิมภาษีทรัพย์สิน	 การลงทุน

ในโครงการขนาดใหญ่ของรฐัต้องค�านงึการกระจาย

โอกาสและกระจายผลประโยชน์ไปยังประชาชน

ส่วนใหญ่	 และควรศึกษาการเก็บภาษีลาภลอย 

เพื่อน�าผลประโยชน์ส่วนเกินท่ีได้จากการลงทุน

จากงบประมาณของรัฐไปพัฒนาพื้นท่ีอื่นๆ	 ของ

ประเทศด้วย	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในเชงิพืน้ทีล่ง		

ส่งเสรมิบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรพฒันา

เอกชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม

	 การด�าเนินการผ่านกฎหมายภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างก็เป็นสิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 ที่รัฐ

ควรผลักดันให้มีผลบังคับใช้	 โดยมีสาระส�าคัญ 

ทีมุ่ง่การเพิม่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ	กระตุน้

ให้เกดิการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ	เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ทีด่นิ	

ลดการทุจริตคอรัปชั่น	 ซึ่งคาดว่าจะท�าให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม

ขึ้นจากภาษีที่ดินไม่ต�่ากว่า	 35,000	 –	 45,000	 ล้านบาท 

และสามารถน�ารายได้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาประเทศและ

จัดสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยได	้

  มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยบ่งช้ีว่า ประเทศไทยก�าลัง

เผชิญปัญหา “การตะครุบที่ดิน” (land grabbing) โดยทุน

ขนาดใหญ่ต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ทั้งหลาย อัตราภาษีทรัพย์สินที่ต�่าเกินไปหรือไม่มีการจัดเก็บ

พร้อมทั้งระบบข้อมูลการถือครองที่ดินที่ไม่ชัดเจนจะท�าให้

ปัญหาการตะครบุทีดิ่นรุนแรงมากขึน้ในอนาคต แม้ท่ีดนิจะเป็น

อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายออกนอกประเทศได้    

แต่การเป็นเจ้าของที่ดินอาจส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ดินท่ี

รฐัอาจมปัีญหาในการควบคุมการใช้ได้  ปัญหาการตะครุบทีด่นิ

เกิดขึ้นในหลายประเทศในละตินอเมริกาและแอฟริกา และ

สร้างความไม่สมดุลและเพิ่มความเหลื่อมล�้าอย่างรุนแรงใน

ประเทศเหล่าน้ี จึงควรมีการศึกษาระบบและกลไกที่ป้องกัน

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตะครุบที่ดิน” 

บทความนีไ้ด้รบัการอนเุคราะห์จาก	ดร.อนสุรณ์	ธรรมใจ

และ	https://www.matichon.co.th/

59MANAGEMENT & INVESTMENT



เส้นทางชีวิต 19 ยาจก
ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน$
	 ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง

	 หลายคนที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลย

	 “จากยาจกกลายเป็นมหาเศรษฐี”	อาจเป็นถ้อยค�าที่มักได้ยินบ่อยๆ	จนเฝือ	

แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับชีวิตมหาเศรษฐีพันล้านหลายๆ	คน

	 ด้วยความพากเพียรและความอุตสาหะเป็นเลิศ	ท�าให้บุคคลคนเหล่านี	้แม้จะมี

อุปสรรคมากมาย	 แต่พวกเขาก็เอาชนะมันและประสบความส�าเร็จ	 ผันตนเองจาก

คนจนๆ	กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในท้ายสุด	ดังเช่นชีวิตของเศรษฐีพันล้าน	19	คนนี้

1. Guy Lalibertè นักแสดงโชว์กินไฟ	ก่อนจะเป็นผู้ก่อตั้งคณะ

แสดงกายกรรมระดับโลกชื่อ	Cirque	du	Soleil

	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	1.19	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 ในช่วงเร่ิมต้นอาชีพการท�างาน	 Lalibertè	 เป็นนักแสดงชาวแคนาดาใน

คณะละครสัตว์	เขายืนบนไม้ค�้า	เล่นแอคคอร์เดียน	และโชว์การกินไฟ	

	 ในรายงาน	 Business	 Insider	 กล่าวว่า	 หลังจากน้ันต่อมา	 เขาได้บิน

จาก	Quebec	ไปยัง	Los	Angeles	พร้อมกับคณะละครสัตว์	โดยไม่ได้ซ้ือ

ตั๋วบินกลับ	 ต่อมาได้กลายเป็นคณะแสดงกายกรรมที่ประสบความส�าเร็จ

อย่างสูง	Cirque	du	Soleil	โดยที่มีเขาเป็น	CEO

2.Kenny Troutt ใช้เงินจากการขายประกัน

ชีวิต	 ส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย	 จนกลายเป็นผู้ก่อตั้ง	

Excel	Communications

	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	1.41	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 พ่อของ	Troutt	เป็นบาร์เทนเดอร์และเลีย้งเขามาตัง้แต่

เด็ก	 	 Troutt	 ขายประกันชีวิตและน�าเงินที่ได้มาจ่ายค่า 

เล่าเรียนใน	 Southern	 Illinois	 University	 รายได ้

ส่วนใหญ่ที่เขาหาได้มาจากบริษัทโทรศัพท์ชื่อ	 Excel 

Communications	ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งในป	ี1988	และได้

กลายเป็นบริษัทมหาชนในปี	 1996	 สองปีหลังจากนั้น	

Troutt	ได้ควบรวมบริษัทของเขากับ	Teleglobe	มีมูลค่า

ของการควบรวมกิจการอยู่ที่	3.5	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 ปัจจุบันเขาได้เกษียณและทุ่มลงทุนในม้าแข่ง

3. Mohed Altrad จากผูอ้ยูร่อดด้วยอาหาร	1	มือ้	เม่ือตอนทีเ่ขาย้ายไปยงัฝร่ังเศสใหม่ๆ	

กลายเป็นผู้ประกอบการดีเด่นแห่งป	ีและ	ประธานคลับรักบื้ที่มีชื่อว่า	Montpellier

	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	2.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 Altrad	เกิดในเผ่าเร่ร่อน	ในทะเลทรายของประเทศซีเรีย	แม่ของเขาถูกพ่อข่มขืนและเสียชีวิตลง

เมื่อเขายังหนุ่ม	โดยมีย่าเป็นผู้เลี้ยงดูเขา	ต่อมาเมื่อเขาโตขึ้น	เขาถูกห้ามไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนใน

เมือง	 Raqqa(เมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม	 ISIS	 ในปัจจุบัน)	 อย่างไรก็ดี	 Altrad	 ดิ้นรน 

เข้าโรงเรียนและได้ย้ายไปฝรั่งเศสเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 แม้ว่าขณะน้ันเขาไม่รู้ภาษา

ฝรั่งเศสเลยก็ตาม	และด�ารงชีวิตด้วยอาหารมื้อเดียวในแต่ละวัน

	 แต่ถึงกระน้ัน	 เขาก็สามารถเรียนจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 และท�างาน 

ในบริษัทช้ันน�าในฝรั่งเศส	 ต่อมาเขาได้ซ้ือต่อบริษัทท�าน่ังร้านที่ขณะน้ันกิจการก�าลังย�่าแย่มาบริหาร 

และยกระดบัจนกลายเป็นบรษิทัผู้ผลิตนัง่ร้านและเครือ่งผสมปนูช้ันน�าของโลกทีช่ื่อว่า	“Altrad	Group” 

	 เขาเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปีของฝรั่งเศสและของโลก

▲ ภาพโดย Michael Buckner, Getty Image :
Guy	Lalibertè	ได้ร่วมงานฉลองตีพิมพ์

หนังสือ	Gaia	ของเขาที่โรงแรม	SLS
ที่	Beverly	Hills	ในวันที่	27	มิ.ย.	2011

ใน	Los	Angeles,	California

      GUY
LALIBERTÈ

KENNY
     TROUTT

  MOHED
ALTRAD

▲ ภาพโดย	Pascal
Guyot-AFP,
Getty	Image
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4. Oprah Winfrey	 เกิดในครอบครัวยากจน	 และได้กลายเป็น 

ผูส้ือ่ข่าวรายการทวีอีเมรกินัเชือ้สายแอฟรกินัคนแรกใน	Nashville	และเป็นพธีิกร

ที่ประสบความส�าเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลก

	 มูลค่าทรัพย์สินรวม:	2.8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 Winfrey	เกดิในครอบครวัยากจนใน	Mississippi	แต่นั่นกไ็ม่ไดท้�าให้เธอท้อถอย	

เธอได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษาจาก	Tennessee	 State	University	 และกลาย

เป็นผู้สื่อข่าวรายการทีวีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกของรัฐเมื่ออายุเพียง	19	ปี

	 ในปี	 1983	 เธอได้ย้ายไป	 Chicago	 เพื่อท�างานเป็นพิธีกรในรายการทอร์คโชว ์

ที่มีชื่อเรียกรายการภายหลังว่า	“The	Oprah	Winfrey	Show”		

5. Howard Schultz	ผู้ที่เติบโตมาในบ้านอนาถา	แต่ปัจจุบันกลายเป็นประธาน	
Starbucks	ร้านกาแฟที่มีสาขาเครือข่ายมากที่สุดในโลก
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	2.8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 Schultz	เคยให้สัมภาษณ์กับ	The	Mirror	ว่า	“ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าผมเติบโตและใช้ชีวิตอยู่
ในฟากหนึ่งของเมืองท่ียากจนและเต็มไปด้วยอันตราย	 ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่อีกฟากหนึ่ง 
มีทั้งทรัพยากร,	เงิน	และ	ครอบครัวที่มีความสุขมากกว่า	และด้วยเหตุผลบางประการซึ่งผมไม่รู้
ว่าท�าไมและอย่างไร	ผมต้องการที่จะปีนข้ามฝั่งไปยังฟากนั้น	และประสบความส�าเร็จในเรื่องที่
คนท่ัวไปเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้	 ณ	 ตอนนี้แม้ผมอาจจะสวมสูทและผูกเนคไทแต่ผม 
รู้ตัวดีเสมอว่าผมเกิดและเติบโตมาจากไหน	และรู้ว่าชีวิตแบบน้ันเป็นยังไง”
	 Schultz	 ได้รับทุนการศึกษานักฟุตบอลของ	University	 of	 Northern	Michigan	 และ
ท�างานกบั	บริษทั	Xerox	หลังจากจบการศกึษา	หลงัจากนัน้ไม่นานเขารบัช่วงซือ้ต่อกจิการขาย
กาแฟที่ชื่อว่า	 “Starbucks”	ซึ่งขณะนั้นมีเพียง	 60	สาขา	ต่อมาในปี	 1987	 เขาได้กลายเป็น	
CEO	ของบริษัท	และขยายสาขาร้านกาแฟเพิ่มจากเดิมมาเป็นมากกว่า	16,000	แห่งทั่วโลก

6. Do Won Chang	จากภารโรง	เดก็ป๊ัมน�า้มัน	และ
พนักงานในคอฟฟี่ช็อป	 เมื่อสมัยที่เขาย้ายมาอเมริกาใหม่ๆ	
กลายเป็นผู้ก่อตั้ง	Forever	21	ร้านขายเสื้อผ้าที่รวมแบรนด์
ชั้นน�าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	3.2	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 Do	Won	 Chang	 และ	 Jin	 Sook	 ทีมคู่สามีภรรยา	 คือ 
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของธุรกิจ	 Forever	 21	 แต่ความ 
ส�าเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่าย	ตอนที่ย้ายจากเกาหลีมาอเมริกาในป	ี
1981	 Do	won	 ต้องท�างาน	3	อย่างในเวลาเดยีวกนัเพือ่ให้บรรลุ 
เป้าหมาย	ในปี	1984	พวกเขาเริม่เปิดร้านขายเสือ้ผ้า	Forever	21	
และต่อมาได้ขยายสาขาถึง	790	แห่งท่ัวโลก

7. Ken Langone	 จากการมีพ่อท�างานเป็นช่างประปา 
และแม่เป็นคนงานในโรงอาหาร	 ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท	 Home	
Depot	ห้างที่เป็น	Chain	Store	ที่ขายสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา	
 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	3.3	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 เพือ่หาเงนิมาจ่ายค่าเทอม	Bucknell	University	ของตัวเขา	Langone	
ต้องรับจ้างท�างานเล็กๆ	 น้อยๆ	 หลายงาน	 ในขณะท่ีพ่อกับแม่ของเขา 
ต้องน�าบ้านไปจ�านอง
	 ในปี	 1968	 Langone	 ท�างานร่วมกับ	 Ross	 Perot	 เพื่อน�าบริษัท	
Electronic	Data	Systems	เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย	์(ซึ่งบริษัทนี้ภายหลัง	

 ภาพโดย	Cindy	Ord-Getty
Images	for	SiriusXM

DO WON CHANG

บริษัท	 HP	 ได้ซื้อไป)	 และ 
หลังจากน้ันมาอีก	 2	 ป  ี
เขาได้ร่วมหุ้นกับ	 Bernard 
Marcus	ในการก่อตัง้บรษิทั	
Home	Depot	 และเขาน�า
บรษิทัเข้าสูต่ลาดหลักทรัพย ์
ในปี	1981

KEN LANGONE

▲ ภาพโดย	:	Stephen	Brashear-Getty	Image

 OPRAH
WINFREY

    HOWARD   
SCHULTZ

61MANAGEMENT & INVESTMENT



MANAGEMENT & INVESTMENT62

8. John Paul DeJoria ผู้ที่ครั้งหน่ึงเคยอาศัยในบ้านสงเคราะห์ของรัฐ 

และอาศัยรถเป็นบ้าน	 กลายเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอาณาจักรผลิตภัณฑ์ดูแลผม 

John	Paul	Mitchell	และธุรกิจน�้าเมา	Patron	Tequila

	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	3.3	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 ก่อนอายุจะครบ	10	ขวบ	DeJoria	ซึ่งเป็นชาวอเมริกันรุ่นแรกๆ	เลี้ยงดูครอบครัวด้วย

เงินจากการขายการ์ดคริสต์มาส	 และหนังสือพิมพ์	 เขาได้ถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่ท่ีบ้าน

สงเคราะห์ของรฐั	และบางช่วงใช้เวลาอยูก่บัแก๊งอนัธพาล	ก่อนจะไปเป็นทหารร่วมกบักองทพั

	 Dejoria	ใช้เงินกู้	700	เหรียญสหรัฐในการสร้างธุรกิจ	John	Paul	Mitchell	ผลิตภัณฑ์

ดูแลเส้นผม	 เขาเดินขายแชมพูตามบ้านและอาศัยรถเป็นบ้าน	 ต่อมาเขาได้เริ่มธุรกิจ 

ขายน�้าเมา	Patron	Tequila	และปัจจุบันได้ลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ	ด้วย

9. Ralph Lauren	 ผูซ้ึง่ครัง้หน่ึงเคยท�างานเป็นเสมยีนใน	Brooks 

Brothers	และฝันอยากท�าเนคไท	กลายเป็นเจ้าของร้าน	chain	Store	ทีข่าย 

เสื้อผ้าแบรนด์ชั้นน�าของโลก

	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	6.3	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 Lauren	 จบมัธยมศึกษาใน	 Bronx.	 New	 York	 แต่ได้เลิกเรียนกลางคัน 

เพื่อไปเป็นทหาร	 ต่อมาในขณะที่เขาท�างานเป็นเสมียนที่	 Brooks	 Brothers	

Lauren	 เขาเร่ิมคิดฝันจะผลิตเนคไทส�าหรับผู้ชายที่มีรูปแบบหลากหลายและ

สีสันท่ีสดใส	 ในปี	 1967	 เขาก็ท�าความฝันให้เป็นจริง	 เขาสามารถขายเนคไท 

ได้ถึง	5	แสนดอลลาร	์และเริ่มสร้างแบรนด์	Polo	ในอีก	1	ปีต่อมาหลังจากนั้น

10. Shahid Khan ผู้ท่ีคร้ังหนึ่งเคยหาเงินด้วยการ 
รบัจ้างล้างจานด้วยค่าแรง	1.2	ดอลลาร์สหรฐัต่อชม.	ปัจจบุนักลาย
เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในอเมริกา	 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	 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนท่ีใหญ่ที่สุดใน
อเมริกา	 รวมทั้งเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล	 Jacksonville 
Jaguars	และทีมสโมสรฟุตบอล	Fulham

11. George Soros ผู้ที่ในวัยเด็กรอดชีวิตจากการ 
ครอบครองฮังการีของนาซี	และมาอยู่ลอนดอนในฐานะนักศึกษา
ยากจน	 ต่อมากลายเป็นเจ้าพ่อนักเล่นหุ้นระดับต�านานและเป็น 
ผู้ทุบเงินปอนด์ของอังกฤษ
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 ในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น	Soros	ต้องตบตาว่าเป็นบุตรอุปภัมถ์
ของลกูจ้างคนหนึง่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของฮงัการเีพือ่ให้
ปลอดภยัจากการเข้าครอบครองฮงัการีจากนาซ	ี	ในปี		1947	Soros	
หนีไปอาศัยกับญาติที่ลอนดอน	 เขาส่งตัวเองเรียนที่	 London	
School	of	Economics	โดยท�างานเป็นพนกังานเสร์ิฟและพนกังาน
ขนกระเป๋าของการรถไฟ	
	 หลงัจากจบการศึกษา	Soros	ท�างานในร้านขายของท่ีระลกึ	ก่อน
จะได้งานเป็นพนักงานธนาคารในนิวยอร์ค	ปี	1992	การโจมตีสกุล
เงินปอนด์ขององักฤษ	ท�ารายได้ให้กบัเขาหลายพนัล้านดอลลาร์สหรฐั

SHAHID KHAN

     RALPH
LAUREN

  JOHN PAUL
DEJORIA

GEORGE
SOROS
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12. Jan Koum	จากอดีตผูอ้พยพจากประเทศยเูครน	กลายเป็นผูก่้อตัง้	WhatsApp
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	9.1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 Koum	เกิดใน	Kyiv	ประเทศยูเครน	เมื่อเขาอายุได	้16	ป	ีเขาย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียพร้อม
กับแม่	 และอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ผ่านการช่วยเหลือของรัฐบาล	 เขารับจ้างเก็บกวาดพื้นใน 
ร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อน�าเงินมาใช้ในการด�ารงชีวิต
	 ในหนงัสือพมิพ์	The	Independent	กล่าวว่า	Koum	ได้เรยีนรูท้กัษะทางคอมพวิเตอร์ด้วย
ตัวเขาเอง	 ในปี	 2009	 เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง	WhatsApp	 ซึ่งให้บริการส่งข้อความทางมือถือที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก	ต่อมาปี	2014	Facebook	ได้ซือ้ธรุกจินีไ้ปในมลูค่า	22	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั

13. Roman Abramovich	จากเดก็ก�าพร้าในครอบครวัทีย่ากจนชาวรสัเซยี	กลายเป็น
เจ้าของบริษัทน�า้มันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ	4	ของโลก	และเจ้าของ	Chelsea	Football	Club
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	11.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
				Abramovich	เกิดในตอนใต้ของรัสเซีย	ในครอบครัวยากจน	เมื่อเขาอายุได้	2	ขวบ	เขากลายเป็น
เด็กก�าพร้า	ลุงและครอบครัวของลุงได้รับเขาไปเลี้ยงในเขตหนาวเย็นทางตอนเหนือของรัสเซีย
	 ในปี	1987	ขณะท่ียังศกึษาในสถาบนั	Moscow	Auto	Transport	เขาเริม่ก่อต้ังบรษิทัเลก็ๆ	ผลติของ
เล่นที่ท�าจากพลาสติก	และธุรกิจนี้เองคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เขาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน�า้มัน
และท�าธรุกิจน�า้มนั	หลงัจากนัน้ในฐานะเจ้าของบรษิทั	Sibneft	เพยีงคนเดยีว	เขาได้ประสบผลส�าเรจ็ใน
การควบรวมธรุกจิ	และส่งผลให้บรษิทั	Sibneft	กลายเป็นบรษิทัน�า้มนัทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั	4	ของโลก	
ซึง่ในเวลาต่อมาบรษิทัถูกขายต่อให้กบั	Gazprom	ซ่ึงเป็นกจิการของรฐับาลในปี	2005	ในราคา	13	พนั
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
	 Abramovich	ได้ซื้อ	Chelsea	Football	Club	ในปี	2003	และเป็นเจ้าของเรือยอร์ชที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกมูลค่า	 400	 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี	 2010	 ต่อมาเขาเป็นสหายสนิทของประธานาธิบดีรัสเซีย	
Vladimir	Putin

14. Lakshmi Mittal	 จากจุดก�าเนิดที่ต�่าต้อยสู่ผู้ประกอบการเหล็ก 
ขนาดใหญ่ของอินเดียและของโลก
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	18.9	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 ในบทความของ	BBC	ปี	2009	ได้กล่าวถงึ	Mittal	ผู้ท่ีเป็น	CEO	และประธานบรษิทั	
Arcelor	Mittal	ว่าเขาเกิดในป	ี1950	ในครอบครัวยากจนในรัฐ	Rajasthan	เขาได้วาง
รากฐานธุรกิจเหล็กมากว่า	2	ทศวรรษจนถึงปัจจุบัน	Mittal	ด�าเนินกิจการผลิตเหล็ก 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	และตัวเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

15. Leonardo Del Vecchio	 จากเด็กก�าพร้า 
ที่ต้องท�างานในโรงงานและสูญเสียบางส่วนของนิ้วมือ	กลายเป็น 
ผู้ผลิตแว่นตากันแดดและแว่นสายตาแบรนด์ดังๆ	ระดับโลก
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	22.2	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 Del	 Vecchio	 เป็นหนึ่งในเด็กก�าพร้า	 5	 คนท่ีถูกส่งตัวไปยัง 
สถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้าตอนเด็ก	 เพราะแม่ของเขาที่เป็นแม่ม่าย 
ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้	ต่อมาเมื่อเขาโตขึ้น	เขาได้ท�างานในโรงงาน
สร้างแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต	์และกรอบแว่นตา	เมื่อเขาอายุได	้23	ปี
เขาเปิดร้านท�าแม่พิมพ์	 ซึ่งต่อมาได้ขยายกิจการเป็นผู้ผลิตแว่นตา
กันแดดและแว่นสายตาแบรนด์ดังๆ	 ระดับโลกเช่น	 Ray-Ban	 และ	
Oakley	เป็นต้น 

JAN KOUM
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       LEONARDO
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17. Li Ka-Shing หลงัจากพ่อเสีย	เขาต้อง
หยุดเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว	 ปัจจุบันกลาย
เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของฮ่องกง
 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	34.2	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 ในช่วงทศวรรษ	1940	Li	Ka-Shing		ต้องอพยพ
จากบ้านเกิดในจีนไปฮ่องกง	 ต่อมาเม่ือพ่อของเขา 
เสียชีวิตลงช่วงที่เขาอายุ	 15	 ปี	 เขาต้องรับผิดชอบ 
เล้ียงดูครอบครัวแทนบิดา	 ในปี	 1950	 เขาเริ่มธุรกิจ 
ที่เป็นของเขาเอง	ที่ชื่อว่า	Cheung	Kong	Industries 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกในตอนแรก	และต่อมาได้ขยาย
กิจการไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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
	 ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยคร้ังใหญ่	 เขาสูญเงินเกือบทั้งหมดของเขา	 แต่เขาก็สามารถหาเงินเกือบท้ังหมดท่ี 
สูญไปกลับคืนมาได้ในหลายๆ	ปีต่อมาหลังจากนั้น		ปัจจุบันเขาด�าเนินธุรกิจ	Las	Vegas	Sand	ที่เป็นคาสิโนที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก	และถอืได้ว่าเป็นผู้มช่ืีอระดบัแนวหน้าในการเป็นผู้บรจิาคเงนิสนบัสนนุทางการเมอืงของอเมรกิา

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า บทความนี้จะช่วยสร้างขวัญ พลัง และก�าลังใจให้กับผู้อ่านทุกท่านให้มีมานะ อดทน และต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
ที่มาขวางกั้น ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งความส�าเร็จของท่านคงจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนครับ 

19. Larry Ellison	ถูกเลี้ยงดูโดยป้าและลุงของเขา	และต้องลาออกจากวิทยาลัยหลัง
จากที่ป้าของเขาเสียชีวิต	ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	55.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 Ellison	 เกิดในเขตบรู๊คลีน	 รัฐนิวยอร์ค	 โดยแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเขาคนเดียว	 หลังจากแม่ของเขา 
เสยีชวีติ	ป้าและลงุใน	Chicago	จงึรบัเขาไปเลีย้งด	ูต่อมาป้าก็เสียชวีติไปอกีคน	เขาจงึต้องหยดุเรียน
ที่วิทยาลัย	และย้ายไปอยู่ที่	California	และท�างานเล็กๆ	น้อยๆ	เป็นเวลาถึง	8	ปี
	 ในปี	 1977	 เขาได้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ช่ือว่า	 Oracle	 ซ่ึงเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ปัจจุบันเขาด�ารงต�าแหน่งเป็น	CEO	ของ	Oracle

ที่มา	:	 http://time.com/money/5274498/19-billionaires-who-grew-up-poor-and-how-they-went-from-rags- 
	 	 to-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

16. Francois Pinault 
ผู้ที่ออกจากโรงเรียนมัธยม	 เพื่อหนี 
จากการถูกข่มเหงเพียงเพราะเป็น 
เด็กยากจน	ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าพ่อ
สินค้าแฟชั่นหรูหราระดับสูง
	 มูลค่าสินทรัพย์รวม:	33.7	พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
	 ปัจจุบัน	 Pinault	 ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มบริษัทใน

เครือแฟชั่น	Kering	(ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า	PPR)	แต่ก่อนหน้านี้ในปี	1974	เขาต้องออก
จากโรงเรียนกลางคันเพราะถูกรังแกบ่อยๆ	 เหตุเพราะเป็นเด็กยากจน	 ปัจจุบันใน
ฐานะนกัธรุกจิ	Pinault	ได้ชือ่ว่าเป็นผูม้กีลยทุธ์นกัล่า	เขาซือ้กจิการเลก็ๆ	หลายแห่ง
โดยใช้เม็ดเงินท่ีต�่าในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต�่า	 และเป็นผู้ริเริ่มกลุ่มธุรกิจ	 PPR	 ซึ่งเป็น
เจ้าของแบรนด์สินค้าแฟช่ันหรูหราระดับสูง	 เช่น	 Gucci,	 Stella,	 McCartney, 
Alexander	McQueen	 และ	 Yves	 Saint	 Laurent	 ล่าสุดเขาได้เป็นเจ้าของ 
Christie’s	ซึ่งเป็นธุรกิจประมูลงานศิลปะชั้นสูงระดับโลก

SHELDON
      ADELSON

FRANCOIS
      PINAULT
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LARRY
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HEALTH &
SOUL

รวิศ หาญอุตสาหะ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ
และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

66

	 ประเภทที่สอง	 คือ	 สุนัขที่ผ่านการทดลองอีกแบบ 
มาก่อนหน้ามา	 ในการทดลองก่อนหน้าน้ันสุนัขจะถูกจับ 
ใส่เครื่องมือคล้ายๆ	 เปลญวน	 แล้วถูกชอตไฟฟ้าแต่เครื่องนี้
จะท�าให้สุนัขหนีการชอตไฟฟ้าไปไหนไม่ได้	
	 กลับมาที่การทดลองที่อยู่ในคอกครับ
	 สุนัขประเภทแรก	 หลังจากโดนปล่อยกระแสไฟฟ้า
เข้าไปแล้ว	มันจะวิ่ง	(แน่นอนด้วยความเจ็บปวด)	อยู่ซักพัก	
ก่อนจะกระโดดข้ามไปด้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
	 สุนัขประเภทที่สอง	 ที่เคยผ่านการทดลองเปลญวณ 
มาก่อน	 มีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามโดยส้ินเชิงครับ	 มันไม่
พยายามว่ิง	 หรือกระโดดข้ามรั้วเตี้ยน้ันแต่อย่างใด	 แต่พวก
มันนอนร้องเบาๆ	 ด้วยความเจ็บปวด	 รอจนกว่ากระแสไฟ 
จะหายไป
	 พวกมันเรียนรู้ที่จะยอมรับการชอตไฟฟ้าเพราะมัน 
ได้เรียนรู้จากการทดลองอันแรกว่ามันหนีไปไหนไม่ได้	 ท้ังท่ี
ในการทดลองที่สองพวกมันหนีได้สบายครับ
	 การทดลองน้ีอาจจะดูโหดร้าย	 แต่มันบอกอะไรเรา 
ได้เยอะเหมือนกันครับ	
	 อีกเรื่องเป็นเรื่องของ	pike	fish	ครับ
	 pike	fish	เป็นช่ือของปลาน�า้จดืชนดิหน่ึงซ่ึงมถีิน่ก�าเนดิ
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 
จนในที่สุดก็หมดก�าลังใจและมานอนนิ่งอยู ่ท่ี 
ก้นของตูป้ลา	ในจงัหวะเดยีวกนันีน้กัวทิยาศาสตร์
ก็เอากระจกกั้นออก	 ท�าให้ปลาตัวเล็กๆ	 มาว่าย 
อยูร่อบเจ้า	pike	fish	เต็มไปหมด	แต่มนัไม่สนใจ

กนิปลาตวัเล็กๆ	เหล่าน้ันอกีแล้ว	ได้แต่นอน
เฉยๆ	 และในที่สุดปลาจอมโหดที่แสน 
จะดรุ้ายกต็ายเพราะขาดอาหารทัง้ๆ	ที่
อาหารมีอยู ่รอบตัวมันเต็มไปหมด 

Learned Helplessness
	 เราคงเคยได้ยินเรื่องเล่าของช้างกับเชือกใช่ไหมครับ 
มนัเป็นเรือ่งราวของช้างกบัคนเลีย้งช้าง	เวลาคนเล้ียงช้าง 
เอาลูกช้างมาเลี้ยงเขาจะมัดมันไว้กับเสา	 ตอนเล็กมันจะ
พยายามดิ้นให้หลุดจากเสา	 แต่ด้ินยังก็ด้ินไม่หลุดเพราะ
เชือกมันเหนียวและแข็งแรงมาก	 ดิ้นตั้งแต่เล็กจนโตยังไง 
ก็ไม่หลุด
	 เมื่อช้างโตขึ้นเป็นแม่ช้าง	 คนเลี้ยงช้างไม่ต้องใช้เชือก 
เหนียวๆ	 แล้วใช้แค่เชือกฟางมาผูกกับเสาแม่ช้างก็ไม่ดิ้น 
ไปไหน	 เพราะมันคิดว่าดิ้นยังไงก็ไปไหนไม่ได้	 แม่ช้างคลอด
ลูกออกมา	 คนเลี้ยงช้างเอาลูกมาผูกกับเสาอีกเช่นกัน 
แต่ผูกด้วยเชือกที่เหนียวและแข็งแรง	ลูกช้างพยายามจะดิ้น
ให้หลุด
	 มีเด็กคนนึงเดินผ่านมาแล้วสังเกตพฤิตกรรมของช้าง 
แม่ลกูคูน่ีแ้ละถามคนเลีย้งช้างด้วยความสงสยั	“ท�าไมลกูช้าง
พยายามจะดิ้นหนีทั้งๆ	 ที่รู้ว่าหนีไม่ได	้ แต่แม่ช้างไม่หนีทั้งๆ	
ที่หนีได้สบาย?”
	 เราคงรู้ค�าตอบในใจอยู่แล้ว

	 หนังสือเรื่อง	Alive at Work	 เขียน
เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับ
	 มีการทดลองของ	Martin	Seligman	
ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาช่ือดังที่มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย	 เขาน�าสุนัขมาอยู่ในคอก 
ซึ่งมีรั้วเตี้ยๆ	กั้นแบ่งคอกออกเป็นสองส่วน	
ซ่ึงร้ัวน้ีสุนัขจะสามารถมองไปอีกฝั่งได้และ

กระโดดข้ามไปได้ด้วย	ด้านหนึง่มพีืน้ทีส่ามารถปล่อยกระแส
ไฟฟ้าไปได้	อีกด้านหนึ่งเป็นพื้นธรรมดา
	 หลังจากนั้น	Martin	 ก็เอาสุนัขเข้าไปอยู่ฝั่งหนึ่ง
ของคอกครบั	แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านพืน้ซึง่สุนขั
ยืนอยู่ซึ่งแน่นอนพวกมันโดนชอตครับ	
	 คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ?
	 แต่ก่อนตอบขอให้ข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ
ว่ามสีนุขัสองประเภทท่ีถกูน�ามาใช้
ในการทดลองนี้
	 ประเภทแรก	คือ	สุนัข
ปรกติที่ไม ่เคยผ่านการ 
ทดลองใดๆ	มาก่อน
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	 ส�าหรับเจ้า	pike	fish	กระจกที่ไม่มีอยู่จริง	ยังอยู่เสมอ
	 แน่นอนการทดลองพวกนี้โหดร้ายเอาการ	 แต่มันช่วย
สะท้อนพฤติกรรมที่เราเรียกว่า	 Learned	 Helplessness 
ได้เป็นอย่างดี	พฤติกรรมที่ว่า	คือ	การยอมรับในสถานการณ์
ที่อยู่	เพราะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรดีขึ้น
	 และเน่ืองจากมนุษย์มีความคล้ายสัตว์มากกว่าที่เรา
คิดมาก	พวกเราจึงมีพฤติกรรมไม่ต่างจากนี้มากครับ	
	 ลองส�ารวจดูนะครับว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นแบบนี ้
รึเปล่า	
	 1.		 เรามีแรงจูงใจในการท�าอะไรในชีวิตน้อยลง
	 2.		 อารมณ์ของเราโดยเฉลี่ยแย่ลง	เช่น	ถ้าเราเหวี่ยงๆ	 
	 	 	 ทั้งวัน	อันนี้เข้าข่าย
	 3.		 Cognitive	 Reasoning	 หรือเหตุผลทางปัญญา 
	 	 	 ของเราเปลี่ยนไป	 เช่น	 เริ่มมองเห็นแต่ข้อเสีย 
	 	 	 ของคนอื่น	 เริ่มมองเห็นแต่ข้อเสียของตัวเอง 
	 	 	 คิดว่าความส�าเร็จเป็นเรื่องของพรสวรรค์	 ที่ต้อง 
	 	 	 ได้มาตัง้แต่เกิดเท่านัน้	ไม่มีทางฝึกฝนขึน้มาได้	ฯลฯ	
	 ถ้ามีแค่หนึ่งในสามข้อนี้ต้องระวังจะเป็น	 Learned 
Helplessness	นะครับ	
	 Learned	Helplessness	ดึงพลังชีวิต	ดึงความเชื่อว่า
ทุกอย่างเป็นไปได้ของคุณออกไป	 และทิ้งให้คุณมีชีวิตที่ไร้ 
จิตวิญญาณ	 ไม่ต่างจากแม่ช้างที่ไม่เดินออกจากเสาทั้งๆ 
ที่เดนิออกได้	สุนัขที่นอนรอรับความเจ็บปวด	และ	pike	fish	
ที่ค่อยๆ	ตายไป
	 ขอยกตัวอย่างเร่ืองของนกัแสดง	ครสิโตเฟอร์	รฟี
ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาทของ	Superman
ตกเป็นข่าวดังเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุจากการ
ขี่ม้าในวันที่	27	พฤษภาคม	1995	
	 อาการบาดเจ็บของเขารุนแรง
มากโดยเฉพาะทีเ่ส้นประสาทไขมนั
หลัง	จากการที่สมองได้รับการ
กระทบกระเทอืนอย่างรนุแรง
ท�าให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่คอ
ลงไป	ไม่สามารถขยับตัวได	้
หมอทุกคนที่ได้ตรวจเขาก็บอก
เป็นเสียงเดียวกันว่า	อาการนี้คง
จะอยู่ถาวรและไม่สามารถแก้ไข
อะไรได้

	 บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกกับเขาและครอบครัวว่า	
“ท�าใจยอมรับมันเถอะ”
	 แต่น้ันไม่ใช่ส่ิงที่คนอย่างคริสโตเฟอร์	 รีฟ	 จะท�าครับ 
เขาท�ากายภาพบ�าบดัอย่างเข้มแขง็	ตามโปรแกรมทีใ่ช้ไฟฟ้า
ในการกระตุ้น	 จนมีแพทย์หลายคนออกมาเตือนว่าไม่ควร 
ท�าแบบน้ี	 เพราะน่ีคือการไม่ยอมรับความจริง	 และส่ิงเดียว 
ที่เขาจะได้จากการนี้คือ	ความผิดหวัง	
	 5	 ปีต่อมา	 เขาเร่ิมขยับมือได้อีกครั้ง	 หลังจากนั้น 
ก็ตามมาด้วยแขน	 ขา	 และล�าตัว	 ในที่สุดเขาก็ขยับร่างกาย
ส่วนบนได้	
	 คริสโตเฟอร์	 รีฟ	 ได้ท�าสิ่งที่แวดวงการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทและฟื้นฟูต้องมาศึกษา
ถึงกระบวนการรักษาของ	 รีฟ	 ว่าอะไรท�าให้เขาท�าในสิ่ง 
ที่คนอื่นบอกว่า	 “เป็นไปไม่ได้”	 จนได้	 เขาได้จุดประกาย 
ความหวังให้กับคนที่มีอาการแบบเขาอย่างมากมาย	
	 เขามีชีวิตมาจนถึงป	ี2004	
	 คริสโตเฟอร์	รีฟ	ก่อตั้ง	Christopher	&	Dana	Reeve	 
	 	 	 Foundation	 ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับอาการ 
	 	 	 					บาดเจ็บจากเส้นประสาทไขสันหลัง	
	 	 	 	 	 	 ผ่านมาเป็น	 10	 ปีหลังจากการเสียชีวิต 
	 	 	 	 	 	 	 ของเขา	 ลูกชายของเขาก็ยังคงสานต่อ 
	 	 	 	 	 	เจตนารมณ์ของพ่อ	ด้วยการช่วยเหลือ 
	 	 	 	 	 	 คนที่เป็นอัมพฤตอัมพาตให้สามารถ 
	 	 	 	 	 	 กลับมาขยับตัวได้อีกครั้ง	 หรือ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ในบางกรณีกลับมาใช้ชีวิต 
	 	 	 	 	 	 	 ปรกติได้อีกครั้ง	 คริสโต 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เฟอร์	 รีฟ	 เป็นตัวอย่าง 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ของคนที่ไม่ปล่อยให้	 
	 	 	 	 	 	 	 	Learned	Helplessness	 
	 	 	 	 	 	 	 		มาก�าหนดชีวิตเขา
          และคุณก็ไม ่ควร 
         เช่นกันครับ 

	pike	fish



ทำไมนกับัญชจีงึควรเคลือ่นไหว
หรอืออกกำลงักาย
มากกว่าคนในอาชีพอืน่ ?
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	 ในปีพ.ศ.2559	 มีรายงานผลการศึกษา 
ในวารสาร	“Lancet”	ซึ่งเฝ้าติดตามประชากร 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวนกว่า	1	ล้านคน
เป็นเวลานาน	18	ปี	ในช่วงเวลาดังกล่าวมีคน
เสียชีวิตไปทั้งหมดประมาณ	 85,000คน	 และ
เม่ือเปรียบเทียบการใช้เวลานั่งท�างานเฉยๆ 
ในแต่ละวันของคนเหล่าน้ี	พบว่า	หากมีชั่วโมง
ท�างานเป ็นการนั่งมากกว ่า	 8	 ชั่วโมงใน 
แต่ละวัน	 จะมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิต
มากกว่าคนท่ีท�างานและมีการนั่งน้อยกว่า 
4	 ชั่วโมงมากถึง	 2	 เท ่า	 ไม ่ว ่าจะมีการ 
ออกก�าลังกายในแต ่ละสัปดาห ์มากน ้อย 
เพียงใด	 นั่นหมายความว่าการน่ังในเวลา 
ท�างานนานๆ	 จะเป็นสาเหตุให้เราเสียชีวิต 
เร็วขึ้นน่ันเอง
	 “อาชีพที่ต ้องน่ังโต ๊ะท�างานแทบท้ังวัน 
จึงท�าให้คนอายุส้ัน”
	 วิธีป้องกันการเสียชีวิตท่ีดีที่สุดหากต้อง 
นั่งท�างานติดต่อกันนานๆ	 คือ	 ทุกๆ	 1	 ชั่วโมง 
ควรจะลุกออกมาเดินหรือยืนขยับแขนขาเป็น
เวลา	 10	 นาที	 ท�าเช่นน้ีจะได้ก�าไรชีวิตเพิ่มขึ้น
โดยรวมไม่น้อยกว่า	5-6	ปี	
	 แต่ถ้าอยากให้มีก�าไรมากขึ้นไปอีกก็ต้อง
ลงทุนใช้ยาแรงอีกอย่างคือ	“การออกก�าลังกาย”	
จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานอีกเช่นกัน	
เป็นที่สรุปแน่ชัดโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆ	 ว่า	
นอกจากจะมีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นแล้ว	 ยังพบว่า
โอกาสการเป็นโรคสมองเส่ือมหรืออัลไซเมอร ์
ลดลงมาก	 ส�าหรับคนประเภทท่ีกลัวจะท�าให ้
ลูกหลานล�าบากยามแก่	 จึงควรเริ่มต้นเสียแต่
ตอนนี้ด้วยการออกก�าลังกาย	 อีกประเภทคือ 
คนที่กลัวการเป ็นมะเร็งก็พบว ่าหากมีการ 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 โอกาสการเป็นมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่ที่ท�าให้เราต้องไปตรวจร่างกายนอน 
ให้หมอส่องกล้องดูส�าไส้ใหญ่ทุกๆ	 5	 ปีเมื่อ 
อายุเข้าสู่เลข	 5	 นั้นจะลดลงได้มากอีกเช่นกัน	
และยังพบมีประโยชน์อีกมากมายนับไม่ถ้วน 
ทั้งการช่วยรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน 
ความดันไขมันในเลือดสูงอีกจิปาถะ		



	 “ถ้ามียาสักตัวหน่ึงท่ีราคาถูกมาก	
ทานแล้วจะท�าให้มีอายุยืนข้ึน	การป่วยหรือ
ความพิกลพิการน้อยลง	ท่านจะรบัประทาน
หรือไม่ครับ”	คงไม่มีใครตอบว่าไม่
	 ยาตวันัน้กค็อืการออกก�าลงักาย	ราคา
ถูกมากเท่ากับรองเท้าวิ่งดี	ๆ	เพียง	1	คู่
	 การออกก�าลังกายที่ง ่ายและดีที่สุด 
ก็คือการเดิน	 วิธีการเดินท่ีได้ผลคือต้อง 
เดินเร็วๆ	 พอให้มีเหง่ือออกหัวใจเต้นเร็ว	
สามารถพูดคุยระหว่างเดินได้	แต่พูดติดต่อ
กันเป็นประโยคยาวๆ	 ไม่ได้เพราะเหน่ือย	
ต้องมีการหยดุระหว่างประโยค	ถ้าท�าอย่างนี้
ให้ได้วันละ	 30	 นาที	 สัปดาห์ละ	 5	 วัน 
หรือสัปดาห์ละ	 150	 นาที	 ชีวิตท่านก็จะ 
มีความสุขและอายุยืน
	 หากไม่มีอาการเจ็บขาหรือเข่าจะดี
มากถ้าสามารถวิ่งได้	การฝึกวิ่งแรกๆ	อาจ
จะมีปัญหาบ้าง	แต่ถ้าเริ่มจากการเดินช้าๆ	
ไปจนสามารถเดินเร็วๆ	 ถึงวิ่งเหยาะๆ 
เป็นระยะๆ	จนกระท่ังวิง่ได้เป็นระยะทางไกล	
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิ่งที่ดีได้ในที่สุด
	 ใส่รองเท้ายีห้่อใดจะดท่ีีสดุ?	ยีห้่ออะไร
ก็ได้ครับ	 ขอให้ใส่วิ่งแล้วรู ้สึกสบายเท้า 
ไม่จ�าเป็นต้องแพงมาก	แต่จ�าเป็นต้องใส่เดิน

หรือวิ่งแล้วรู้สึกสบาย	ไม่เจ็บเท้าขาหรือเข่า	
ซ่ึงหลายครั้ งต ้องลองซ้ือมาใส ่หลายคู  ่
แล้วจงึจะรูว่้ารองเท้าแบบไหนทีด่สี�าหรบัเรา
	 วิ่งลงส้นหรือวิ่งปลายเท้าดี	 ?	 มีข้อดี
และไม่ดีได้ทั้งสองอย่าง	 เพราะถ้าว่ิงลง 
ส้นมากก็จะเจ็บส้นหรือฝ่าเท้า	 แต่ถ้าวิ่ง
ปลายเท้ามากก็จะเจ็บบริเวณหน้าแข้ง	
หลายคนจึงแนะน�าให้วิ่งลงประมาณกลาง
เท้า	ลงด้านหน้าก่อนแล้วจึงลงมาทางด้าน
หลัง.	แต่ท่ีปลอดภัยไม่ว่าจะวิ่งลงแบบไหน
คือเวลาลงต้องลงให้นิ่มเท ่าที่จะท�าได  ้
หลีกเลี่ยงการกระแทกลงไปอย่างแรง 
ซ่ึงจะท�าให้บาดเจ็บมากขี้น
	 วิง่เวลาไหนด	ี?	เวลาไหนกไ็ด้ทีส่ะดวก
ที่สุดส�าหรับเรา	 อย่ากังวลว่าเวลาโน้น 
เวลานี้ไม่ดีกับการวิ่ง	 เพราะจะท�าให้ไม่ได้
วิ่ งในที่ สุด	 โดยสรุปคือวิ่งได ้ทุกเวลาที่
สามารถท�าได้
	 ค�าแนะน�าในการวิ่งออกก�าลังกาย	
สามารถหาอ่านได้จากส่ือต่างๆ	 ที่มีการ
เขียนกันมากมาย	 เลือกแหล่งข้อมูลไม่ว่า
จะเป ็นบุคคลหรือสถาบันที่น ่าเ ช่ือถือ	
เพราะหลายคนมีความรูน้ดิหน่อยกม็าตัง้ตวั
เป็นกูรูในการว่ิงเสียแล้ว

	 ในฐานะแพทย ์ที่ท�างานทางด ้าน 
การกฬีาและการออกก�าลงักายมาหลายสบิปี	
พบว่า	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	 การกระตุ ้น 
ตัวเองให้ออกไปเพื่อการออกก�าลังกาย 
แต่ถ้ามีคนที่ไปออกก�าลังกายด้วยกันด้วย	
จะท�าให้การออกก�าลังกายนั้นท�าได้เป็น
ระยะเวลาที่สม�่าเสมอ	มากกว่าการปฏิบัติ
ด้วยตัวเองคนเดียว
	 พึงระลึกไว้ว่า	 การออกก�าลังกายนั้น	
ไม่ใช่ว่าเราจะท�าเพือ่จะท�าให้ตายช้าเท่านัน้	
แต่เราท�าเพื่อให้การมีชีวิตอยู ่ก ่อนการ 
ตายนัน้	เป็นการอยู่อย่างมคีณุภาพนานทีส่ดุ
	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	 คนไทยมีชีวิต
ก่อนการเสียชีวิตโดยต้องอยู่บนเตียงช่วย
ตวัเองไม่ได้หรอืต้องอยูใ่นสถานพยาบาล	หรือ
โรงพยาบาลเป็นเวลาเฉลีย่	8	ถงึ	10	ปี	ซึง่การ
ออกก�าลงักายของท่านในตอนนี	้จะลดเวลา	
8	หรือ	10	ปีข้างหน้านั้นสั้นลงได้อีกหลายปี
 อ่านมาถึงตอนนี้ เมื่อถึงเวลาใครเขา
มาชวนไปงานวิ่งการกุศลออกก�าลังกาย 
ก็อย่าปฏิเสธเลยครับ เพราะเขาไม่ได้ชวน
เพื่อประโยชน์ของใคร นอกจากประโยชน์ 
ของตัวท่านเอง หรือครอบครัวลูกหลาน 
ที่รักของท่าน 



ตอนนี้บ้านเราเข้าสูห่น้าฝนแล้ว
ท�ให้อากาศมคีวามชื้นเพิ่มขึ้น

มีน�้าท่วมขังตามท้องถนน
เป็นปัจจัยท�ให้เกิด

โรคผิวหนังได้หลายชนิด

	 โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝนคือ	โรคน�้ากัดเท้า	และผิวหนังอักเสบ
จากการสัมผัสเสื้อผ้าท่ีเปียกชื้น และโรคติดเชื้อที่ผิวหนังเน่ืองมาจาก 
ความอบัชืน้ของเสือ้ผ้าทีส่วมใส่ โดยเฉพาะชดุชัน้ในผ้าหนาๆ กางเกงยนีส์	
กางเกงวอร์ม ถุงเท้าและรองเท้า เสื้อผ้าท่ีซัก ตาก ไม่ทันแห้งสนิทดี 
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝนได้แก่

1. โรคน�้ากัดเท้า เกิดจาก 
การเดินย�่าน�้าหรือแช่น�้านานๆ
 ท�าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง	โดยเฉพาะ 
ที่ซอกน้ิวเท้า	ระยะแรกจะเห็นเป็นผื่นแดง	ต่อไป
ผิวหนังเปื่อยยุ่ยเห็นเป็นฝ้าขาว	มีกลิ่นเหม็น	ระยะนี้
ไม่ได้เกิดจาการติดเช้ือรา	แต่เป็นการระคายเคือง
จากน�้าที่สกปรก	หรือเกิดจากการที่ผิวหนังบวม	
เปื่อยยุ่ยจากการแช่น�้านาน	แต่ถ้าท้ิงไว้นาน
อาจจะเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียหรือเชื้อราได้

2. โรคผิวหนังอักเสบ
จากเสื้อผ้าที่เปียกชื้น
	 มักเกิดจากการใส่เส้ือผ้าที่หนา	รัดรูป
เช่น	ผ้ายีนส์	ผ้าขนสัตว์	ผ้าไนลอน	เมื่อเปียกฝน
เส้ือผ้าที่หนา	รัดรูปจะเสียดสีกับผิวหนังในบริเวณ
ที่อับ	เช่นที่บริเวณขาหนีบ	รักแร้	ต้นแขน	ต้นขา
เอว	ท�าให้ผิวหนังอักเสบ	แดงคัน	หรือถลอกเป็นแผล	
และเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย	หรือเชื้อราตามมาได้
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โรคผิวหนัง
ที่พบบ่อยในหน้าฝน



	 5.	 เมื่อเกิดผื่นผิวหนังอักเสบขึ้นหลังไปย�่าน�้ามาใหม่ๆ	 ผื่น 

เหล่านั้นมักเกิดจากการระคายเคืองจากสิ่งเจือปนในน�้า	 การล้าง

ผิวหนงัให้สะอาด	เชด็ให้แห้ง	หลกีเล่ียงการไปย�า่น�า้ซ�า้	ผืน่และอาการ

ระคายเคืองจะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองได้	 แต่ถ้ามีอาการมาก 

ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องต่อไป

	 6.	 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย	 มักมีอาการเจ็บ	 เป็นหนองหรือ 

แผลอักเสบ	 ควรไปพบแพทย์	 เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรับการ

รักษา	โดยเร็ว	ถ้าทิ้งไว้เชื้ออาจจะลุกลามเข้าสู่ภายในร่างกายได้

	 7.	 โรคเชื้อราที่ซอกนิ้วเท้าและขาหนีบ	จะเกิดทีหลัง	เห็นเป็น

ผื่นที่ขอบชัด	เป็นขุยหรือตุ่มนูน	ถ้าเป็นที่ซอกนิ้วเท้าจะท�าให้ผิวหนัง

ลอก	 เปื่อยเป็นฝ้าขาวๆ	 ได้	 ควรไปพบแพทย์เพื่อท�าการวินิจฉัย 

และให้การรกัษาทีถู่กต้อง	การรกัษาเชือ้ราทีผ่วิหนงัต้องใช้เวลานาน	

อย่างน้อย	สี่สัปดาห์

 หวงัว่าข้อแนะน�าเหล่านีจ้ะช่วยให้ท่านผูอ่้านสามารถดแูลตนเอง 

และหลีกเลี่ยงจากโรคผิวหนังที่มากับหน้าฝนได้เป็นอย่างดี 

แนวทางดูแลผิวหนังในหน้าฝน
	 อย่าตากฝน	 อย่าลุยน�้า	 ถ้าเราท�าได้ก็ดีท่ีสุด	 เราก็คงไม่ต้อง 

วติกกงัวลกบัปัญหาเหล่านี	้แต่ถ้าไปตากฝนหรือลยุน�า้มา	เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆข้างบน	เราจะมีวิธีดูแลตัวเองดังนี้

	 1.	 ถอดถงุเท้า	รองเท้า	และเปลีย่นเสือ้ผ้าให้เรว็ท่ีสุด	อย่าปล่อย

ตวัให้หมกัหมมกับเสือ้ผ้าหรอืถุงเท้า	รองเท้าทีเ่ปียกชืน้เป็นเวลานาน	

	 2.	 ล้างเท้าด้วยน�้าและสบู่	 ให้เกล้ียงเกลา	 โดยเฉพาะตาม 

ซอกนิ้วเท้า	 การล้างจะช่วยก�าจัดสิ่งระคายเคืองที่เป็นสาเหตุของ 

น�้ากัดเท้า	 และช่วยก�าจัดเชื้อโรคท่ีติดอยู่บนผิวได้เป็นอย่างดี	 และ 

ที่ส�าคัญคือการเช็ดผิวหนังให้แห้ง	 เคร่ืองเป่าผมช่วยได้มากที่ท�าให้

ซอกเท้าแห้ง	ความแห้งเป็นปัจจัยส�าคญัในการป้องกนัและก�าจดัเชือ้รา

	 3.	 ควรอาบน�้าสระผมทันที	 ท�าความสะอาดบริเวณที่อับชื้น	

เช่น	รักแร	้และขาหนีบ	และเช็ดผิวหนังให้แห้ง

	 4.	 ในฤดูฝน	ควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่ใส่สบายๆ	 ไม่รัดรูป	ท�าจาก

วัสดุที่แห้งง่าย	 เสื้อผ้าท่ีเป็นผ้าฝ้ายจะเหมาะสมที่สุด	 หลีกเล่ียง 

การใช้เสือ้ผ้าหนาๆ	รดัรปู	เช่นกางเกงยีนส์	ผ้าไนลอน	เลือกใส่ถงุเท้า 

ชนิดบางๆ	 ถ้าต้องย�่าน�้าควรใช้รองเท้าบูทกันน�้า	 ไม่ควรใส่รองเท้า 

ที่ยังเปียกชื้น	ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนน�ามาใส่ใหม่

3. โรคติดเชื้อของผิวหนัง
 ในฤดูฝนบรรยากาศมีความชื้นสูง	 	 เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค	 ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเช้ือรา	
ประกอบกับการที่ผิวหนังที่เปียกช้ืน	เปื่อยยุ่ยจากการตากฝนและย�่าน�้าจะอ่อนแอ	ยอมให้เช้ือโรคเข้าไปแฝงอยู่
และบุกรุกเข้าไปในผิวหนังได้ง่าย	ท�าให้เกิดการติดเชื้อโรคได้		โรคติดเช้ือที่พบบ่อยในฤดูฝนได้แก่
	 3.1	 โรคกลาก	พบบ่อยที่ซอกน้ิวเท้า	ฝ่าเท้า	และขาหนีบ	 ผ่ืนที่ขาหนีบ	บางคนเรียกว่าสังคัง	มีลักษณะ 
เป็นผื่นแดงมีขุยท่ีขอบ	 บางครั้งเห็นตุ่มน�้าใสหรือตุ่มหนองขนาดเล็กๆ	 บางทีเห็นเป็นผื่นแดงไม่อักเสบมาก 
ผื่นท่ีซอกน้ิวเท้าเป็นได้ตั้งแต่ผื่นแห้งๆ	 ลอกเป็นขุย	 อาการไม่มาก	 ไปจนถึงผื่นบวมแดง	 มีตุ่มน�้าหรือตุ่มหนอง
ขนาดเล็ก	มีอาการคันมากหรือเห็นเป็นผิวหนังเปื่อยเป็นฝ้าขาว	ผ่ืนที่ฝ่าเท้าก็มีลักษณะคล้ายๆ	กัน	แต่บางราย
เห็นเป็นผื่นแห้งๆ	 ผิวหนังลอกเท่าน้ัน	 การเป็นเช้ือราที่ซอกน้ิวเท้าท�าให้ผิวหนังเปื่อยลอก	 และอาจจะเกิดการ 
ติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย	ซ่ึงอาจจะลุกลามไปที่เท้าและขาที่เรียกว่าไฟลามทุ่งได้	
	 3.2	 การติดเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังท่ีเป็นแผล	หรื่อเปื่อยยุ่ยจากการแช่น�้า	หรือตามหลัง 
การติดเชื้อรา	 การเดินย�่าน�้าอาจไปเหยียบถูกของมีคม	และน�้าที่สกปรกมีเช้ือโรคเจือปน	ท�าให้เกิดแผลติดเชื้อ
แบคทีเรียได้	ลักษณะอาการของการติดเช้ือแบคทีเรียที่ผิวหนัง	จะเห็นเป็นแผลพุพอง	เป็นหนอง	หรือเกิดเป็น
แผลที่มีการอักเสบรอบๆ	ปกคลุมด้วยหนองจากผิวหนัง	เชื้ออาจเกระจายจากแผลเข้าสู่หลอดน�้าเหลือง	ท�าให้
เกิดการอักเสบชองผิวหนังที่ลุกลามเร็ว	เรียกว่าไฟลามทุ่งหรือกระจายลงผิวหนังและเน้ือเยื่อลึกลงไป	และอาจ
น�าไปสู่การติดเช้ือในกระแสโลหิตได้	ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือภูมิต้านทานผิดปกติยิ่งต้องระวังป็นพิเศษ	เพราะ
จะมีโอกาสติดเชื้อและลุกลามเข้าสู่ภายในร่างกายได้ง่าย	 เช้ือแบคทีเรียบางชนิดสามารถท�าให้ผิวหนังท่ีฝ่าเท้า 
เปื่อยเป็นรูๆ	ที่เรียกว่า	Pitted	keratolysis
 3.3	นอกจากเชื้อราและเช้ือแบคทีเรียแล้ว	การลุยน�้ายังมีโอกาสติดเช้ืออื่นๆ	ได้	
เช่น	โรคฉี่หนู	(leptospirosis)	และพยาธิปากขอ	เป็นต้น
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 บทความนี้	 อยากเล่าให้ฟัง	 ว่าเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้กับตัวเองได้อย่างไร	 และที่ส�าคัญไปกว่านั้น	 เราสามารถส่งต่อ 

แรงบันดาลใจนี้	ให้กับคนอื่น	ด้วยวิธีไหน

	 ย้อนเวลากลับไป	16	ปีที่แล้ว	ผมเป็นเด็ก	Nerd	คนหนึ่ง	ที่วันๆ	เรียน

แต่ดนตรี	 ภาษา	 และไม่เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อน	 จนโดนแกล้งจากเพื่อน 

และรุ่นพี่ที่ทั้งข่มเรา	 ล้อเรา	 จนวันหนึ่งเราคิดว่า	 ท�าไมถึงต้องทน	 กับการ 

ใช้ชีวิต	อย่างต้องหวาดระแวง	ว่าจะมีใครมารังแก	จึงเริ่มเรียนยูโด	เรียนมวย	

และออกก�าลังกายอย่างหนัก	เพื่อพยายามที่จะแข็งแกร่งขึ้น

	 จนมาพบกับสิ่งที่เรียกว่า	“Strength	Training”	และได้ศึกษา	ข้อมูล

เรื่องการฝึก	Resistance	Training	แบบจริงจัง	 เข้าใจหลักการท�างานของ

กล้ามเนื้อ	และ	Rep	Range	รวมไปถึงโภชนาการต่างๆ

แรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย
และสร้างอาชีพจากสิ่งที่เรารัก

ผมเชื่อว่าหลายๆ คนที่อ่านบทความนี้อยู่ คงจะมีความฝัน
ว่าอยากจะท�งาน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารัก และหลายๆ คน

อาจจะรักการออกก�ลังกาย หรือการเล่นกีฬา

Strength
Training

Resistance 
Training
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ฟ้าใส พึ่งอุดม
ผู้ก่อตั้ง Fitjunctions Studio 
นักเขียน วิทยากร และพิธีกร
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	 ใช้เวลา	2	ปี	จากเด็กผอมๆ	เรียนรู้อย่างหมกมุ่น	และน�าความรู้ไปลงมือท�า	ลองผิด	

ลองถูก	แพ็คไข่ขาว	อกไก่	ไปกินที่โรงเรียน	ดื่มน�้ามันมะกอก	ชงกับนม	และไมโล	เพื่อให้

ได้พลงังานเยอะๆ	 เลกิเรยีนมาเข้ายมิ	 วิง่	 ซ้อมศลิปะการต่อสู	้ ทกุชนดิทีห่าเรยีนได้	 ผดิก ็

เรยีนรู	้ จด	 (ทุกวันนี้ยังมี	 Diary	 ที่จดไว้)	 ที่ถูก	 ก็ท�าต่อไป	 หลับหูหลับตาท�า	 จนวันหนึ่ง 

เราแทบจ�าตัวเองไม่ได้

	 ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มา	มาจากค�าว่า	“ความจ�าเป็น”	หรือ	NEED	สิ่งนี้	 เป็นสิ่งที่ผม

อยากบอกต่อผูอ่้านทกุคน	ว่ามันส�าคัญทีสุ่ด	ในการทีค่นคนหนึง่	จะลงมือท�าอะไร	ท่ีบางครัง้	

เรา	“ไม่ต้องท�าก็ได้”	จนส�าเร็จ	เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

	 นักจติวิทยา	ชาวอเมรกินั	ชือ่	Abraham	Maslow	ได้เสนอแนวคดิ	เรือ่งความต้องการ 

ของมนษุย์ว่า	ไล่เป็นล�าดับ	จากรากฐาน	กคื็อปัจจยัทีเ่ราจ�าเป็นต้องม	ีเช่นน�า้	อากาศ	อาหาร 

ไปจนถึงเงินทอง	 ไล่ไปยังการยอมรับจากสังคม	 ไล่ไปยังการรู้สึก	 ยอมรับในตัวเอง	 และ 

สิ่งที่อยู่สูงที่สุด	เรียกว่า	Self	Actualization	ซึ่งหมายถึง	การตื่นรู้	ถึงศักยภาพของตนเอง 

ว่า	ฉันท�าอะไรได	้และสามารถท�ามันได้จริงๆ

	 การเดินทางของเด็กผอมๆ	คนหน่ึง	 ผ่านไป	 16	 ปี	ณ	 จุดนี้ท่ีผมได้มายืนอยู่ในจุดท่ี 

ทุกวัน	 เราเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ง่ายๆ	 ด้วยการสอนแนวทางการออกก�าลังกายและ

โภชนาการที่ถูกต้อง	 ผมจึงอยากให้ทุกๆ	 คนที่อ่านบทความนี้	 ลองดูตารางนี้	 ท่ีเรียกว่า 

“ปิรามิดของความต้องการของ	Maslow”	 แล้วลองดู	 ว่าปัจจุบัน	 เราออกก�าลังกาย 

เรียนหนังสือ	ท�างาน	หรือแม้แต่ท�างานอดิเรกอื่นๆ	เพื่ออะไร	ในปิรามิดนี้

	 บางคนออกก�าลังกาย	 เพื่อสุขภาพ	ให้นอนหลับดี	ไม่ป่วย

	 บางคนออกก�าลังกาย	 เพื่อให้แข็งแรง	ไม่โดนแกล้ง

	 บางคนออกก�าลังกาย	 เพื่อให้หุ่นด	ีเป็นที่ยอมรับของสังคม

	 บางคนออกก�าลังกาย	 เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวเอง

	 บางคนออกก�าลังกาย	 จนได้ผล	และน�าไปสานต่อ	เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตัวเอง

	 หาเหตุผล	หา	Need	 ของตัวเอง	ให้เจอ	แล้วคุณจะไม่มีค�าว่าท้อ

	 หาเหตุผล	หา	Need	 ของคนรอบตัวให้เจอ	แล้วคุณจะมีงานท�า	ไปตลอดชีวิตกับสิ่งที่คุณรัก 

สู้ๆ	ครับ

ฟ้าใส

Self-actualization
desire to become the most that one can be

Love and belonging
friendship, intimacy, family, sense of connection

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

Safety needs
personal security, employment, resources, health, property

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

Before																							After



	 มร้ีานอาหารมากมายทีส่ยามสแควร์	...แล้วร้าน
ส้มต�าล่ะ	หลายคนคงเคยถามตัวเองว่า	ถ้าวนัน้ีเราจะ
หาส้มต�ากินท่ีสยามฯ	จะไปที่ไหนดี	ที่จะท้ังอร่อย 
จีด๊จ๊าด	แซ่บ	นวั	ท้ังราคาไม่แพงด้วยทีส่ยามสแควร์ 
น่ะ	มีไหม	!!!
 มีสิ นี่ไง...ร้านต�ายั่ว	ครกยักษ์	ร้านที่ต้องมาบอก
เล่าสู่กันฟัง แค่ชื่อร้าน ก็น่าสนใจแล้ว 
	 ต�ายั่ว	ครกยักษ์	คือร้านส้มต�ายั่วน�้าลายรส 
แซ่บด้วยครกยกัษ์  ท่ีเพยีงแค่เหน็ครก กส็มัผสัถงึความ
อร่อยที่ก�าลังมาถึง
	 จุดเด่นของร้านนี้	น่าจะเป็นขนาดของ	“ครก”	ที่	
“ยกัษ์”	สมช่ือ		เจ้าของร้านบอกว่า	เพราะ	“ครก”	เป็น
ส่วนส�าคัญที่สุดในการท�าส้มต�า	ถ้าใช้ครกขนาดใหญ	่	
และต้องเป็นครกไม้ด้วย	รสของส้มต�าน้ันจะออกมา
อร่อยชุ่มฉ�่าเข้าน�้าเข้าเนื้อ	ดีกว่าต�าด้วยครกขนาดเล็ก	
แล้วตวัสากก็ต้องมคีวามใหญ่ด้วย	เพือ่ทีเ่วลาลงน�า้หนกั
มือตอนต�า	ก็จะได้รับพอดีกับตัวครกยักษ	์
	 ส่วน	“มะละกอ”	ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกั	ทางร้านต้อง
ไปซื้อที่ตลาดบางบอน	เป็นมะละกอเนื้อด	ีลูกกลมยาว	
เป็นพันธ์ส�าหรับต�าส้มต�าโดยเฉพาะ	มาจากราชบุรี		
ท�าให้ได้มะละกอท่ีสด	ใหม่	โดยทางร้านมีเทคนิคการ
ปอกและการสบั	ให้ออกมาเป็นเส้นแบนเลก็น้อย	ท�าให้
เวลาต�า	น�้าจากเครื่องปรุงจะซึมลงไปในเส้นมะละกอ
แบบพอดีๆ

ตำย่ัว ครกยกัษ์

  “พริก”	ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีร้านส้มต�าขาดไม่ได้	ที่ร้าน	ต�ายั่ว	ครกยักษ์	ใช้พริก
พันธุ์	super	hot	ซึ่งเป็นพริกพันธุ์ที่เผ็ด	เป็นพริกเม็ดกลางๆ	ไม่ใหญ่มาก	และไม่ต้อง 
ใส่เยอะ	ใส่แค	่2	เม็ด	ก็เผ็ดแล้ว	ซื้อที่เดียวกันกับมะละกอ			
	 ส่วนกุ้งแห้ง	ทางร้านใช้กุ้งตัวเล็ก	ส่วนพวกกุ้งสด	ปูม้าและปูเค็ม	สั่งใหม่ทุกวัน	
ของสดเข้าทุกวัน	สั่งจากร้านเจ้าประจ�าที่มหาชัย	ถ้าวันไหนขายดีจึงจะสั่งเพิ่ม		
วตัถดุบิซือ้โดยตรงจากแม่ค้าทีไ่ปเลือกหาทีด่ทีีสุ่ดไว้แล้วว่า	ร้านผกัคนนี	้ร้านกุง้คนนี้		
ของที่ได้ทุกอย่างก็จะสด	น�้าของส้มต�าท่ีตักจากครกออกมาใส่จาน	ก็จะมีรสชาติดี 
สีสวยน่าทาน	วัตถุดิบในร้านล้วนคัดสรรจากต้นทาง	เพื่อให้ได้ของดี	ของสด	รสชาติ
จะได้คงที่
	 เจ้าของร้าน	“ต�ายั่ว	ครกยักษ์”	ไม่ใช่ใครที่ไหน	แต่คือ	คุณวรวิสาข์	โปตระ
นันทน์	หรือ	คุณอุ้ม	ลูกสาวคนสวยของคณุแม่	“จ๊ะโอ๋”	(คณุช่ืนจิต	โปตระนนัทน์	
Shi	32)	เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าฯ	ของเรานี่เอง
 “ต�าย่ัว	ครกยักษ์”	ท่ีสยาม	เป็นสาขาที	่3	หลังจากเปิดสาขาแรกแถวพระราม	2		
ส่วนสาขาที	่2	เปิดเป็นร้านเล็กๆ	ใกล้บ้านแถวสุขุมวิท	71	
	 ส่วนสาขาที	่3		ที่สยาม		บริเวณสยามแสควร์ซอย	1		ติดกับร้านวัตสัน	หรือทาง
เข้าด้านต้นซอยเป็นโรงหนังสกาล่า	นี้	คุณจ๊ะโอ๋กับลูกสาว	เล่าว่า...	โชคดีท่ีได้ร้าน
ตรงสถานที่นี้	คือท�าเลดี
 “เรากห็ากนัมานาน เราอยากได้รา้นที่สยามมาตลอด เพราะเป็นที่ๆ  คนมาง่าย
ที่สุดแล้ว”
	 “ต�ายั่ว	ครกยักษ์”	สยามสแควร์	ซอย	1	หน้าร้านมีจุดเด่นอยู่ที่ครกไม้ 
ใบใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อ	“ครกยักษ์”	ส่วนค�าว่า	“ต�ายั่ว”	นั้น	ก็มาจากค�าว่ายั่ว 
น�า้ลาย	เพราะเมนหูลักในร้านคืออาหารอสีาน	ซึง่ล้วนแต่ยัว่ยวนให้น�า้ลายไหลทัง้นัน้ 
ส่วนภายในร้านตกแต่งเหมือนบ้านย้อนยุค	ให้บรรยากาศอบอุ่น	มีแอร์เย็นๆ	ให้นั่ง
สบายๆ	ส่วนชั้นบนก็ติดแอร	์เป็นกระจกใสโปร่ง	สะอาดตา	

สยามสแควร์ เป็นทำเลทองของธุรกิจย่านกลางใจเมือง เดินทางไปมาสะดวกเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าใหญ่ 
ทันสมัย เป็นแหล่งช็อปปิ้ง และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ทำให้มีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท ห้างร้าน ใช้เป็นจุดนัดพบ มาเดินช้อปปิ้ง มาทานอาหาร
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 “ต�ายัว่	ครกยกัษ์”...	เป็นร้านท่ีมสีไตล์ของตวัเอง	เป็นร้านท่ีใครมาแล้วกจ็ดจ�า	
มากินแล้วก็มองหน้ากัน	แล้วก็พยักหน้า	ว่า	นี่...	คือร้านที่เราจะมากันอีก
 “เราเพ่ิงเปิดหลงัปีใหม่มาได้ซกัประมาณ 18 วนั”	...คณุ	วรวสิาข์	โปตระนันทน์	
หรือ	คุณอุ ้ม	 ลูกสาวคุณจ๊ะโอ๋	 เธอเรียนจบปริญญาตรี	สาขานิเทศศาสตร	์	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	แล้วจบปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์ที่ผันตัวเองมาท�าร้านอาหาร	กล่าวกับ	“เภตรา”  
 “เราเพ่ิงเปิดขายเม่ือวันท่ี 18 มกราคม ต้นปี 2561 นี้เอง... เปิดแล้ว feed 
back ดีค่ะ แม้จะเป็นร้านเล็กๆ ท่ีตอนแรกๆ คนก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ตอนนี้ลูกค้า
เยอะขึน้เรือ่ยๆ ลกูค้าประจ�าเราเยอะ โดยเฉพาะช่วงเยน็ๆ มทีัง้คนไทยและต่างชาติ 
โดยเรามีระดับความเผ็ดให้ลูกค้าต่างชาติด้วย”
 “จดุขายของเราน่าจะเป็นรสชาต ิ ความหลากหลายของอาหาร เรามเีมนเูฉพาะ
ส้มต�า 50 เมนู และราคาที่สมเหตุสมผล ไม่แพงมาก ประมาณ 500 บาทก็ทานได้
หลายคน และอยู่ในจุดที่เดินทางมาสะดวก”

ร้าน	ต�ายั่ว	ครกยักษ์
สยามสแควร	์ซอย	1	ใกล้ร้านวัตสัน	หรือเข้าทาง
ด้านโรงภาพยนต์สกาลา	โทร	095	496	97777	
เปิดทุกวัน	เวลา		10	–	22.00	น

 “แล้วยังมีส้มต�าทอด ที่น�าเส้นมะละกอ ไปคลุก 
กับแป้งสูตรพิเศษของทางร้าน แล้วน�าไปทอดกรอบ 
แล้วเอาน�้าย�าเอามาราด หรือส้มต�าผลไม้ที่ใส่ข้าวโพด 
แอปเปิล ฝรั่ง และมะเขือเทศ ส่วนน�้าย�าจะมีรสชาติ 
แสตนดาร์ด ทีก่ว่าจะได้รสชาตทิีน่ิ่ง นีก่ย็ากมาก” 
 “รสชาติจริงๆ ที่จะท�าให้มันนิ่งท่ีสุด จะท�ายาก 
เพราะส้มต�าคือการผสมเครื่องปรุงออกมาทั้งหมด การ
จะท�าให้รสเหมือนกันทุกจานมันจะยากมาก ที่ร้านเรา
จะเน้นแบบเข้มข้นด้วย แล้วก็เน้นว่ารสชาติมันจะต้อง
ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะไม่อย่างนั้น ลูกค้ามาชิม 
ก็จะว่าคนนี้ต�ารสชาติไม่เหมือนกับคนโน้นต�า” 
 “ส้มต�าของเราจงึเป็นสตูรของร้านเราจรงิๆ คอืคน
ที่มาทานก็จะชอบ แล้วก็จะมาทานอีก แล้วยังมีข้าวคั่ว
ที่เราท�าเอง ท�าเองแล้วมันจะหอม เราจะใส่ในลาบ 
น�้าตก ใส่ทุกอย่าง ส่วนต้มย�าของเราจะเป็นสูตรน�้าข้น  
ทีข่ายดมีากๆ กค็อืต้มย�าหมเูด้ง ต้มซีด๊หมเูด้ง  ประกอบ
ไปด้วยเห็ด ไข่ต้ม หมูเด้ง ที่เสิร์ฟมาในหม้อร้อนๆ 
อัดแน่นความอร่อย และรสชาติเข้มข้น”
	 ส่วนคุณจ๊ะโอ๋	ในฐานะที่เป็น	บัญชี	จุฬาฯ	ก็ได้ใช้
สิ่งที่เรียนมาเป็น	consult		ช่วยลูกทุกอย่าง	
 “ก็เป็นที่ปรึกษาให้เค้า ก็จะบอกว่าให้ดูแลลูกค้า
ให้ดทีีส่ดุ แล้วเรากอ็ยากให้ชาวจฬุาฯ มาทานกนันะคะ 
เพราะราคาไม่แพง และเรือ่งวัตถดุบิของเราสดแน่นอน  
รสชาติอย่างไรก็ติชมกันได้ และก็มีส่วนลด 10% 
ส�าหรบัผู้ใช้บตัรเภตรา นะคะ ส่วนใครทีไ่ม่มบีตัรเภตรา 
บอกว่าเป็นบัญชี จุฬาฯ ก็ลดให้ 10% เลยค่ะ” 

 “แล้วเราก็มีอาหารอีสานให้ทานกัน
ครบ ทั้งส้มต�า ลาบ น�า้ตก คอหมูย่าง ต้ม
ทัว่ไป แล้วเรากม็แีกง อย่างแกงเหด็ ทีร้่าน
ส้มต�าแถวสยามไม่มใีครขายแกงเหด็เลย” 
 “ส่วนจานที่ถือว่าเป็นตัวเด่น น่าจะ
เป็นไก่ทอดของที่ร้าน ต้องสั่งทุกโต๊ะ เป็น
ปีกไก่ทอดเป็นชิ้น จะขายดีมาก เพราะจะ
กรอบอร่อย ลูกค้าจะรู้ แล้วก็คอหมูย่าง 
ท่ีเราท�าเอง ตั้งแต่เลือกของ หมักเอง 
ท�าเองทุกอย่าง”

คุณวรวิสาข์	โปตระนันทน์	(ลูกสาว)
คณุชืน่จติ	โปตระนนัทน์	(คณุแม่)
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“ดอกไม้รมิเขากับเมอืงสวย... 
ลกึลบัท่ีชือ่... มาช ูปิกช ู"

	 ทุกวันนี้	 ไม่มีใครรู้แน่นอนว่า	มาช ู
ปิกชู	คืออะไร	ท�าไมอินคา	มาสร้างเมือง
สวยงาม	กลางหุบเขา	แล้วไม่ใช่เมือง
ธรรมดาเป็นเมืองที่ต ้องใช้เทคโนโลยี 
ในการก่อสร้างขั้นสูง	เพราะต้องขนหิน
ก้อนมโหฬาร	ข้ามเขามาจ�านวนมากมาย
มหาศาล	ทุกอย่างมีการวางผัง	อย่างมี
ระบบ	มีหลักการ	แล้วท�าไมถึงทิ้งเมือง 
ให้ร้าง	หลงัจากใช้เมอืงไม่ถงึ	100	ปี	เหตผุล
ต่างๆ	ล้วนเป็นเรื่องคาดเดา	เพราะอินคา
ไม่มีภาษาเขียน	ประวัติศาสตร์ทั้งหลาย 
มาจากการบอกเล่าปากต่อปาก	แม้แต่ 
ตอนสเปนเข้ามายึดครอง	ก็ไม่เจอเมืองนี	้
ไม่มีการบันทึก	ไม่มีการพูดถึง	หลังจาก 
ถกูทิง้ร้างมาราว	500	ปี	จนปี	ค.ศ.	1911	
Hiram	Bingham	นกัส�ารวจชาวอเมรกินั 
กม็าค้นพบโดยบงัเอญิ
	 จากกรุงเทพ	 ...บินและบินและบิน 
แค่ราว	50	ชั่วโมง	ต่อเครื่องแค	่3	ครั้ง	เราก็
ไปถึงเมืองต้นทาง	ที่ชื่อ	คุสโก	(Cusco)	แค่
เมืองต้นทางก็สวย	น่ารักจนเกือบเปลี่ยนใจ
จาก....มาชู	 !!!	Cusco	 เป็นภาษาอินคา 
แปลว่า	สะดือโลก	เคยเป็นเมืองหลวงของ
จักรวรรดิอินคาในช่วงปี	ค.ศ.	1438-1533	
ตรงกบัสมยัอยุธยาตอนต้นของไทย	(ในปีนัน้	
อยุธยาเพิ่งเป็นเมืองหลวงของเรามาได้แค่	
88	ปี	จาก	417	ปี)	มาถึงในค.ศ.นี้...ผ่านมา

มาชู ..มาชู....Machu Picchu คือหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของคน
เดินทางที่ชอบเสพย์ความเก่าแก่..ของเมือง ของคน ของชนเผ่า
โบราณ ท่ีสร้างปรศินาคาใจ ท้ิงไว้ให้ค้นหามากมายอย่างชาวอนิคา

Machu
   Picchu
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เกอืบ	500	ปี	คสุโก	ยงัสวยใส	ไร้มายาเหมอืน
สาวต่างจงัหวดั	ถนนในเมอืงยงัคงแคบๆ	เป็น
หินก้อนโต	แบบโบราณ	ข้างถนนจะเป็น
ตลาดขายของพืน้เมอืงสสัีนสดใส	ผูห้ญิงชาว
บ้านยังแต่งกายแบบพ้ืนเมือง	กระโปรงจีบ
รอบตัวสีสดไม่ต้องสนใจว่าจะอ้วนจะผอม	
ผมผูก	2	เปียบ้าง	เปียเดียวบ้าง	ใส่หมวก 
สีสดทับ	แล้วสะพายผ้าท่ีมาผูกเป็นกระเป๋า
เป้ไว้ข้างหลัง	ในเป้ผืนผ้าใบนี	้ใส่ได้ทุกอย่าง	
มีลูกใส่ลูก	มีผักใส่ผัก	มีกับข้าวใส่กับข้าว
	 คุสโกได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในป	ี
ค.ศ.1983	ในเมืองและรอบๆ	เมืองคุสโก 
เต็มไปด้วยโบราณสถานของอินคา	ทั้งโบสถ์	
ทั้งวัด	ทั้งวัง	ทั้งป้อมค่าย	คลอง	ท่อส่งน�้า	
ระบบประปา	นอกจากสวยงามแล้วยังเตม็ไป
ด้วยปรชัญาความคดิอนัลกึซ้ึงของชาวอนิคา
ในการใช้สถานที่ต่างๆ	 ในการด�ารงชีวิต 
ในการปกครองบ้านเมือง	ทั้งความเชื่อใน
ธรรมชาต	ิเทพเจ้า	และศาสนา	ที่ส�าคัญที่ยัง
เป็นเรื่องที่ยังหาค�าตอบไม่ได้จนทุกวันน้ีคือ	
วิทยาการในการสร้างอาคาร	สร้างเมือง	
สร้างถนน	พวกนี้	ชาวอินคาเอามาจากไหน	
แม้อาคารหลายแห่ง	จะถูกท�าลายหรือ
ดัดแปลงไปตอนถูกสเปนเข้ายึดครองในปี	
ค.ศ.1533	แต่ทุกแห่งท่ีเหลือยังสวยงาม 
เตม็ไปด้วยภมูปัิญญาอนัลกึซึง้	คสุโก	นบัเป็น
เมืองที่สูงที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง	สูง	3,350	

เมตรจากระดับน�้าทะเล	สูงมากจนท�าให้
อากาศบางเฉียบ	จนเหลือให้เราหายใจนิด
เดียว		ในคืนแรก	เราจึงตัดสินใจเลือกพักที่
โรงแรม	ชื่อ	Monasterio	ที่น ่าจะเป็น
โรงแรมเดยีวในโลกทีป่ล่อยอ๊อกซิเจนมาตาม
ท่อ	ท�าให้หายใจสบายขึ้นมากๆ	แถมใน
โรงแรมจะเสริฟชาโคคา	(	แบบเดียวกับที่ใช้
สกัดโคเคน)ร้อนๆตลอดเวลา	เพราะชานี้จะ
ช ่วยลดอาการแพ้ความสูงได ้ดีพอควร	
โรงแรมนี้สวยแอนด์ขลัง	เพราะเคยเป็นวัด
เก่าแก่อายุกว่า	300	ปี	ห้องนอนคือกุฏิพระ
ในสมัยก่อน	แต่เขามาปรับปรุงจนสวยงาม
น่าพัก	รวมถึงสวนรอบๆโรงแรมก็สวยมาก	
จนท�าให้ลืมกลัวผีพระไปพอสมควร	แม้ใน
บริเวณโรงแรมทั้งหมดจะเปิดเพลงเหมือน
บทสวด	Chanting	music	อยู่ตลอดเวลา

	 คืนถัดมาเราย้ายมานอนที่	 Sacred	
valley	หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ 	 เพื่อให ้พรุ ่งนี ้
เราจะขึ้นรถไฟไปหา	มาชู	ปิกชู	จากสถาน ี
โอยันไทตัมโบ	 (Ollantaytambo)	 ได  ้
สะดวกขึ้น	แล้วก็มาถึงวันแห่งการรอคอย 
วันนี้เราจะไปหา....มาชู!!!
	 การจะเข้าไปถึง	มาชู	ปิกชู	ปรกติท�าได้	
3	วิธีคือ	นั่งรถไฟขบวนพิเศษ	Peru	rail	ที่
ต้นทางอยูท่ีเ่มอืง	Cusco	แล้วต่อรถบสัเข้าไป	
หรือเดินตามรอยเส้นทางที่อินคาเคยใช้เดิน
ในสมัยโบราณ	โดยเริ่มจากเมืองคุสโก	ระยะ
ทางประมาณ	100	ก.ม.	ปรกติจะใช้เวลา 
4	วัน	พักค้างคืนที่แคมป์บนทางเดิน	3	คืน	
พิจารณาวัยของกลุ่มเพื่อนร่วมอุดมการณ์	
(หกสิบอัพทุกคน)และสมรรถภาพแล้ว	พวก
เราเลอืกวธิทีี	่3	แบบไม่แตกแถว	คอื	นัง่รถไฟ
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จาก	โอยันไทตัมโบ	ไปลงท่ีกิโลเมตรท่ี	104	
แล้วเดินเลาะเขาเลียบแม่น�้าไปอีกราว	13	
ก.ม.	 ซ่ึงปรกติจะใช้เวลาเดินราว	6	ชั่วโมง 
วิธีนี้จะเหนื่อยแบบกลางๆ	และยังคงได้
บรรยากาศการเข้าหา	มาช	ูปิกช	ูด้วยอารมณ์
ของอนิคาโบราณ	เราขึน้รถไฟจากเมืองโอยนั
ไทตัมโบ	ตั้งแต่	7	โมงเช้า	ถืออาหารกล่อง
จากโรงแรมมาทานบนรถไฟ	ไม่นานนัก 
ก็มาถึง	หลักก.ม.ท่ี	104	ไม่มีสถานีรถไฟ 
แต่รถไฟจะจอดแป๊บนึง	ให้คนที่ต้องการ 
เดินลงตรงนี้	ตื่นเต้นมากๆๆ	เราก�าลังจะ 
เดินไปหา...ตามหา	มาชู	ปิกชู	เมืองที่หาย
สาบสูญ	ด้วยเส้นทางท่ีอินคาเคยใช้สัญจร
ระหว่างเมืองต่างๆ	บนอาณาจักรอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล	เมื่อ	600	ปีมาแล้ว	สมัยที่อินคา 
ยังรุ่งเรืองสุดๆ

สมยัอนิคา	แต่เอาจรงิกไ็ม่ง่ายนกั	เพราะทาง
หินแคบๆ	จะเลียบไปบนเหวตลอด	เดินไป 
กต้็องมสีตอิยูก่บัเท้า	ห้ามก้าวพลาด	ยงัไม่พอ	
ต้องมีสติกับไม้เท้าในมือ	หากจิ้มพลาดอาจ
พาเราไถลลงเหวไปด้วยอีกต่างหาก
	 สารภาพแบบไม่อายเลยว่า	ช่วงสดุท้าย	
เหนื่อยแทบขาดใจ	ไกด์บอกว่าจวนถึงแล้ว	
อีกราวครึ่งช่ัวโมงเท่านั้น	ค่อยมีก�าลังใจ	แต่
พอไกด์พดูจบเล้ียวหกัมมุ	...โอ้แม่เจ้า...บนัได
หนิพร้อมขัน้บนัใดแคบๆ	ตัง้สงูชนัอยูต่รงหน้า	
ทุกคนผงะ	หันมามองหน้ากัน...แล้วจะ 
เดินขึ้นไปได้ยังไง	สูงลิ่วซะขนาดนั้น	แต่เมื่อ
ถอยกลับก็ไม่ได้แล้ว	ทุกคนเลยตัดสินใจ 
สละไม้เท้าฝากให้ไกด์หาทางเอาขึน้ไปให้เรา
ข้างบน	แล้วเราก็เร่ิมปีนและปีนและปีน 
ด้วยสองมือสองเท้า	ดันและดึงตัวเองขึ้นไป
ถึงยอดก�าแพงได้ครบถ้วนทุกคน	ไกด์รีบ
ปลอบใจครั้งที่	2	....อีก	10	นาทีก็ถึงแล้ว	
กดัฟันเชือ่และเดนิต่อ	ถงึช่วงน้ีววิสวยขาดใจ	
ยอดเขาสูงๆ	ต�่าๆ	ลอยอยู่ในทะเลหมอก 
รอบตัว...สวยเหลือเกิน	ค่อยหายเหน่ือย	
หายใจเอาอากาศใสปิ๊งเข้าไปเต็มปอด	แล้ว
เดนิชมดอกไม้รมิเขา	แสนสวย	ไปอกีพกัใหญ่	
ก็ถึงหมุดหมายส�าคัญ	แบบไม่ทันตั้งตัว
	 ประตูสุริยเทพ	Intipunku...อยู่ตรง
หน้า...มองผ่านประตูนี้ไป	เห็น	มาชู	ปิกชู 
ทั้งเมืองทอดตัวอยู่ข้างหน้า	ล้อมรอบด้วย
ขนุเขาสูงใหญ่	...ฉันยนืตะลงึซมึซบัสิง่ทีไ่ด้เหน็	
แบบเต็มตื้นหัวใจ	ภาพที่เห็นเหมือนเมือง 
ในฝัน	ดูลึกลับ	ดูสวยงาม	ดูขลัง	ดูมีพลัง 
บางช่วงเมอืงในฝันกห็ายไปเหมอืนเมอืงสมมต	ิ
ด้วยเมฆที่เคล่ือนเข้ามาคลุมเมืองไว้ท้ังเมือง	
เข้าใจแล้วว่า	ท�าไม	 เมื่อชาวอินคาหาย
สาบสญูไป	เมอืงนีก้ห็ายไปจากสายตามนษุย์	
สายตาผู ้รุกราน	ด้วยปราการธรรมชาติ 
ที่คลุมเมืองทั้งเมืองไว้เหมือนถูกร่ายมนต์
	 เราหยดุพกั....แยกย้ายกนัหาทีน่ัง่เงยีบๆ
เพือ่ชืน่ชม	ซมึซบั	ภาพ	มาชู		ปิกช	ูทีม่องเห็น
อยู ่ไกลๆ	ตามจินตนาการของแต่ละคน 
วันนี้เย็นเกินไปที่จะเข้าไปสัมผัส	มาชู	ปิกชู 
แบบถงึเนือ้ถงึตวั	พรุง่น้ีเราจะกลบัมาอีกครัง้
ตั้งแต่เช้า	 เพื่อช่ืนชมในทุกรายละเอียด 
ในทุกมุม	ของ	มาช	ูปิกชู	......
 ติดตาม ฉบับหน้าค่ะ 

	 หลังจากไกด์อธิบาย	เกี่ยวกับการเดิน	
ข้อควรระวัง	และจุดแวะพักต่างๆ	แล้ว	พวก
เราก็เดินข้ามสะพาน	ข้ามแม่น�้าอูรูบัมบ้า	
เพื่อไปลงทะเบียนคนเดิน
	 จากนั้นเราก็เริ่ม	เดินและเดินและเดิน	
บวก	ปีนและปีนและปีน	ไปบนถนนดินบ้าง	
หินบ้าง	แล้วฝนก็ตก	เราก็เปียกแล้วก็แห้ง
แล้วกเ็ปียกสลบักนัไป	แต่เส้นทางทีเ่ดนิสวย
และขลังสุดใจ	เราเดนิผ่าน	ล�าธาร	ซากโบราณ
สถาน	ป่าโปร่ง	และป่าทึบ	ที่มี	ดอกไม้	ใบไม้	
หลากหลายและสวยงามไปตลอดทาง	ไม่นบั
อากาศท่ีใสป๊ิง	แบบหายใจเข้าไปแล้วท่อต่างๆ	
ในร่างกายสะอาดขึ้นมาทันทีทันใด
	 น่าจะราว	3	 ช่ัวโมง	 เราก็เดินมาถึง
หมู่บ้านโบราณสถานที่สวยมากๆ	บางคน
บอกว่าสวยกว่า	มาช	ูปิกชู	ด้วยซ�้า	ชื่อ	ฮวัย
เนย	์ฮวัยนา	(Winay	Wayna)	แม้จะเป็นแค่
หมู่บ้านเล็กๆ	แต่ท่ีน่ีจะเต็มไปด้วย	นาขั้น 
บันใด	ระบบชลประทาน	ซากอาคารโบราณ	
ที่เป็นบ้าน	ศาสนสถาน	และโรงอาบน�้า
	 หลังจากเดินมาได้ราวคร่ึงทาง	ก็หยุด
ทานข้าว(ขนมปัง)กล่องแบบเปียกๆ	แวะเข้า
ห้องน�า้กแ็บบเปียกๆอกี	เพราะฝนตกไม่หยดุ	
แล้วเราก็ออกเดินต่อ	ระยะที่เหลืออีกราว	6	
ก.ม.	ดเูหมอืนจะเดนิง่าย	เพราะไม่ชนัเท่าช่วง
แรก	และทางจะปูด้วยก้อนหินก้อนโตตั้งแต่
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