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EDITOR
DECMBER 2018
เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะและสมาคมนิสติ เก่า
ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้อง
และเพื่อนร่วมรุ่น ได้มีโอกาสได้มาพบปะกัน แถมยังได้สุขภาพ
และความบันเทิงกลับไปด้วย อาทิเช่น กิจกรรม “บทเพลงแห่ง
กาลเวลา 80 ปีพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ” “งาน 80 ปี SHI CU Run
For Success” ซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม
ในช่วง 80 ปีนี้ เรามีคณบดีรวมทั้งหมด 11 ท่าน มาดูกันครับ
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในแต่ละวาระของคณบดีแต่ละท่าน และ
ดร.จิรัฏฐ์ได้เชิญอาจารย์และศิษย์เก่า มาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับ
คณะ ภายใน 80 ค�ำ
ท่านทีก่ ำ� ลังลังเลเรือ่ งทีจ่ ะโอนสินทรัพย์ไปยังบริษทั ทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่
ดีหรือไม่ อาจารย์พรรณีได้ให้ข้อคิดที่ดีเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ส่วน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จะมาเล่าให้ฟังว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน(Fin Tech) ที่ได้สร้างผลกระทบ
อย่างรุนแรง ต่อระบบการเงินการธนาคารของไทยและของโลก
และคุณวิไลจะมาแนะน�ำ  CFO และฝ่ายบัญชีการเงิน เพื่อพัฒนา

วิสัยทัศน์ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ส่ ว นที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ต รวจสอบภายใน ยุ ค 4.0 ที่ ต ้ อ งรู ้
คุณสิริชัยจะมาแนะน�ำเพื่อที่จะได้ไม่ตกยุค
มั ก จะมี ค� ำ พู ด เก่ า แก่ ที่ บอกว่ า ความมั่ ง คั่ ง จะอยู่ได้ไม่เกิน
3 ชัว่ อายุคน แต่คงไม่เป็นจริงส�ำหรับ 25 ตระกูลทีม่ ที รัพย์สนิ จ�ำนวน
มหาศาล มาดูกันครับว่ามีตระกูลไหนบ้าง อ่านแล้วก็กระตุ้นต่อม
อยากรวยขึ้นมาทันที อยากรวยก็ต้องลงทุนสิครับ ส�ำหรับท่านใด
ทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ใช้อยูอ่ าศัย หรือเพือ่ การลงทุน ดร.โสภณ
ได้มาพูดถึงแนวโน้มของอสังหาส�ำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนท่าน
ที่ก�ำลังคิดจะซื้อหรือลงทุนในทองค�ำ  ไม่ควรจะพลาดบทความของ
คุณธนรัชต์ รวมทั้งข้อคิดสั้นๆ ของคุณวิสูตร แสงอรุณเลิศ เกี่ยวกับ
การโอกาสขุดทองในยุคนี้
เราได้ ยิ น ค� ำ ว่ า ไขมั น ทรานส์ อ ยู ่ บ ่ อ ยๆ คุ ณ จิ ต รวลั ย ได้ ม า
ขยายความว่าไขมันทรานส์แท้ที่จริงคืออะไร ส่วนท่านที่ชอบอาหาร
ซีฟู้ด ฉบับนี้พาผู้อ่านมารู้จักกับร้าน CRAB AND CLAW ซึ่งเป็นร้าน
อาหารซีฟดู้ สไตล์ New England ทีบ่ อกว่าอร่อยได้เต็มปาก อาหาร
อร่อยๆ ก็ต้องมาคู่กับไวน์ที่ดี ผมได้เชิญคุณธวัชชัยกูรูชื่อดังเกี่ยวกับ
ทางด้านไวน์ มาแนะน�ำส�ำหรับคอไวน์รุ่นใหม่ในการเลือกซื้อไวน์ดีๆ  
ช่วงสิ้นปี หลายคนมักจะมี new year resolution ผมเอง
ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะท�ำ new year resolution เรามาดูกันครับ
ว่า New Year resolutions ของผมปีนี้คืออะไร
ส�ำหรับท่านที่ชมชอบผลงานทางด้านศิลปะ มาดูงานสุดยอด
ศิลปะ 10 ชิ้นในดวงใจของศจ.ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินชื่อดังว่า
จะมีอะไรบ้าง และมาติดตามความสวยงามของมาชูปิกชู จากคุณ
ภัทราวดีกันต่อในตอนสุดท้ายนะครับ
วันที่ 29 มกราคม 2562 อย่าลืมมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี เวลา 16.00 - 17.00 น. ทีห่ อ้ ง 206 ชัน้ 2 ตึกอนุสรณ์ 50 ปี
และงานคืนสูเ่ หย้าของชาวบัญชีจฬุ าฯ ตัง้ แต่เวลา 17.00 น.ด้วยครับ
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางทีมงานวารสาร
เภตราขอน้อมส่งความสุขให้กับท่านผู้อ่านทุกๆท่าน และขอให้มี
สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้านะครับ

กิตชิ ยั เตชะงามเลิศ
บรรณาธิการ
https://www.facebook.com/VI.Kitichai
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“บทเพลง

แห่งกาลเวลา

80 ปี พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ”
เรื่อง : นายรักชริน ศิริกิจ (shi

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่ง
การก่ อ ตั้ ง คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการ
จั ด ละครเพลงสุ ด พิ เ ศษ “บทเพลงแห่ ง
กาลเวลา 80 ปี พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ” ขึน้
น�ำการบรรเลงโดยวง BANdSHI และวง
เภตรา สองชมรมดนตรีสากลและดนตรีไทย
ประจ�ำคณะบัญชีฯ จุฬาฯ โดยผู้จัดงานนี้
คือ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และนอกจากนี้
ท่านคณบดียังช่วยให้พื้นที่ในการแสดง
ความสามารถแก่นิสิตภายในคณะอีกด้วย
ส� ำ หรั บ บรรยากาศภายในงานนั้ น
สามารถเปรียบเสมือนได้กับงานคืนสู่เหย้า
ครั้งใหญ่ มีทั้งนิสิตเก่า รุ่นเก่า รุ่นใหม่ และ
รุ่นปัจจุบัน ที่พรั่งพร้อมกันมาชมกันอย่าง
คับคั่ง ท�ำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

76)

หัวหน้าวงแบนชี่

จากผู ้ ช ม คื อ การแบทเทิ ล กั น ระหว่ า ง
การบรรเลงเพลงของวง BANdSHI และ
วงเภตรา โดยเพลงที่เล่นแบทเทิลกันนั้น
คือเพลง Made in Thailand เพลงจีน
ตอกไม้ และเพลงค�ำหวาน ซึ่งได้สร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก
สิ่งที่พิเศษส�ำหรับงานนี้คือ คนที่ร้อง
ที่ได้พบเพื่อนเก่าและญาติมิตร ความรื่นเริง เพลงบนเวทีนนั้ ไม่ได้มแี ต่นสิ ติ ปัจจุบนั ทีเ่ ป็น
หลังจากการชมละครเพลง นอกจากนี้ยังได้ สมาชิกชมรม BANdSHI เท่านัน้ แต่ทางคณะ
อิ่มบุญอิ่มใจอีกด้วย เพราะรายได้จากการ ยังได้เชิญแขกสุดพิเศษทัง้ รุน่ ใหญ่และรุน่ ใหม่
ขายบัตรทุกใบนั้น ได้น�ำไปมอบให้กับมูลนิธิ มาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของละครเพลงด้ ว ย
ไม่ว่าจะเป็น คุณจิตติมา เจือใจ ผู้ขับร้อง
ชัยพัฒนาทั้งหมด
“บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์- เพลง ‘จามจุรีประดับใจ’ เป็นคนแรกของ
บัญชี จุฬาฯ” เป็นละครเพลงที่พูดถึงเรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณธนา ลวสุต
ราวของครอบครัวหนึง่ ทีท่ งั้ ปูก่ บั ย่า พ่อและ ขับร้องเพลง ดึกแล้ว คุณกวี ตันจรารักษ์
แม่ และลูกชาย ได้เรียนทีค่ ณะบัญชีฯ จุฬาฯ หรือพี่บีม D2B ขับร้องเพลง Please และ             
กันทัง้ หมด โดยเรือ่ งราวนัน้ ถูกถ่ายทอดผ่าน         ยังมีพี่จิตสุภา วัชรพล ขับร้องเพลง You
บทเพลงต่างๆ ตามยุคสมัย ทัง้ เพลงไทยและ Make Me Feel Brand New พี่อรรัมภา
เพลงสากล ที่ดังและมีความหมายในแต่ละ จินตกานนท์ ขับร้องเพลง Saving All My
ยุค จึงท�ำให้ผู้ชมได้รับถึงกลิ่นอายเก่าๆ ของ Love For You
นอกจากการขั บ ร้ อ งแล้ ว เรายั ง ได้
คณะบัญชีฯ และได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบ
ในสมัยนั้นไปพร้อมๆ กัน ไม่เพียงแต่เท่านั้น พี่มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรก�ำพล  มาร่วมแสดง
สิ่ ง ที่ เ รี ย กเสี ย งฮื อ ฮาและเสี ย งปรบมื อ เป็นพระเอกของละครเพลงนี้อีกด้วย
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สมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาๆ
ร่วมกันบริจาคเงินให้กบ
ั โรงพยาบาลอุม
้ ผาง
วั น ที่ 8-11 ธั น วาคม 2561 สมาคมนิ สิ ต เก่ า บั ญ ชี จุ ฬ าๆ น� ำ ที ม โดย
คุณผการัตน์ อรุณธารี ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาชิก ได้พานิสิตเก่าหลากหลาย
รุ่นรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 52 คน มาเที่ยวน�้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จว.ตาก และไหว้พระ
ทัง้ ยังพร้อมใจร่วมกันบริจาคเงินให้กบั โรงพยาบาลอุม้ ผาง รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้
37,200 บาท ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
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กิติชัย เตชะงามเลิศ
MBA รุ่น B8
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3 สิ่ง ทีค่ วรจะทำ� เมื่อเริ่มปีใหม่

จริงๆ แล้ววัฒนธรรมของฝรัง่ มีทงั้ สอดคล้องกับสังคมไทยและไม่เหมาะกับ
สังคมไทย โดยถ้าสังคมไทยคัดเลือกส่วนทีด
่ งี าม นำ�มา Apply ใช้ ก็นา่ จะ
ทำ�ให้สังคมไทยดีขึ้น แต่คนไทยบางส่วนชอบเลือกส่วนที่ไม่ค่อยดีมาใช้
อย่างผิดๆ อย่างเช่นวันวาเลนไทน์ เป็นต้น
ส่ ว นวั ฒ นธรรมของฝรั่ ง ที่ ผ มเห็ น ว่ า ควรเอามาใช้
เป็นอย่างยิ่ง เช่นการให้บุตรหลานไปท�ำงาน part time
ในช่ ว งปิ ด เทอม ในขณะที่ ค นไทยมั ก จะพาลู ก ไปเดิ น
ห้ า ง หรื อถ้ า รวยหน่อยก็ไ ปเที่ยวต่างประเทศ หรือส่ง
ไปเรี ยนซั ม เมอร์ ถ้าผมมีลูก ผมตั้งใจจะให้ลูกไปท�ำงาน
part time หรือท�ำงานอดิเรกที่สร้างรายได้ โดยจะโปะ
เงินให้เป็น 2 เท่าของรายได้ที่ลูกหาได้ เป็นการสอนให้
ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน จะได้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สิ่งใดที่
ลูกอยากได้กต็ อ้ งท�ำงานเพือ่ แลกกับสิง่ เหล่านัน้ ถ้าอยากได้
มื อ ถื อ ราคาแพงๆ สมมุ ติ ว ่ า ราคา 24,000 บาท นั่ น
หมายความว่า ลูกของผมจะต้องท�ำงานให้มรี ายได้ไม่ตำ�่ กว่า
8,000 บาทแล้วที่เหลืออีก 16,000 บาท ผมก็จะโปะให้ลูก
มื อ ถื อ เครื่ อ งนี้ น ่ า จะท�ำให้ ลู ก ผมภาคภู มิ ใจกว่ า เพื่ อ นๆ
ของเขา เพราะได้มาจากหยาดเหงือ่ ของตนเอง พลอยท�ำให้
ผมภู มิ ใจว่ า ลู ก ของผมก็ ส ามารถหาเงิ น ได้ ด ้ ว ยตั ว เอง

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ผมมั่นใจได้มากขึ้นว่า อนาคต
ของลู ก ผมคงจะไม่ ใช่ เ ป็ น คนที่ จ ะเป็ น ภาระของผม
และประเทศชาติและจะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มอยากจะพู ด ถึ ง ในบทความนี้ ก็ คื อ
new year resolution โดยปกติช่วงปลายปี ฝรั่งส่วนใหญ่
มักจะชอบท�ำ new year resolution คือวางแผนว่าจะท�ำ
อะไรบ้างในปีใหม่นี้ ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งที่ดี
โดยเราควรจะทบทวนว่าในรอบปีทผี่ า่ นมา สิง่ ทีเ่ ราได้ท�ำไป
และสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต เรา ครอบครั ว เพื่ อ นฝู ง เพื่ อ น
ร่วมงาน และสังคมไทย มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร สิ่งที่
ดีแล้วก็ควรจะท�ำต่อไป ส่วนสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ควรคิดอ่าน
ที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้น เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหากับเราใน
ภายภาคหน้า
ส่วนตัวผมเอง ในฐานะนักลงทุน ก็คงจะต้องทบทวน
ผลลัพธ์จากการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยผมจะทบทวนดูวา่ ... ➤
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การลงทุ น ในปี ที่ ผ ่ า นมา ได้ ผ ลตอบแทนเป็ น อย่ า งไร หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนไป
มี ร ายการไหน ที่ ตั ด สิ น ใจถู ก ต้ อ งหรื อ ผิ ด พลาดอย่ า งไร โดยเปรี ย บเที ย บกั บ Benchmark โดยหุ ้ น
ผมจะใช้ SET INDEX เป็น Benchmark บวกกับอัตราเงินปันผล ซึ่งผมมักจะตีคร่าวๆ ว่ามีค่าเท่ากับ 3%
ซึ่งก็จะค�ำนึงถึงสภาพตลาดหุ้นและ Sector ของหุ้นที่ผมลงทุนประกอบด้วยและจุดมุ่งหมายที่ตัดสินใจ
ลงทุนตั้งแต่แรกว่าคิดอย่างไร และเป็นไปตามที่คิดไหม ส่วนอสังหาริมทรัพย์ ผมมักจะดูจากผลตอบแทน
ที่ได้รับ และความรวดเร็วในการขาย

ทบทวนหนี้สิน (ถ้ามี) ว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากอะไร
บ้าง และอัตราดอกเบี้ยสูงต�่ำอย่างไร โดยพยายาม
ที่จะไม่ก่อหนี้เพื่อสินค้าที่เสี่อมมูลค่าได้ง่าย เช่น
รถยนต์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ฯลฯ ปั จ จุ บั น นี้ ธุ ร กิ จ
ผ่อนสินค้ารุกไปถึงเครื่องส�ำอางและทัวร์แล้ว ผม
ไม่เข้าใจคนทีซ่ อื้ สินค้าเหล่านีด้ ว้ ยเงินผ่อนคิดอย่างไร
โดยเฉพาะเครื่องส�ำอางและทัวร์ ซึ่งเป็นสินค้าและ
บริ ก ารที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น กั บ ชี วิ ต เลย ซึ่ ง อั ต ราดอกเบี้ ย
ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต จะมีอัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ งู มาก ประมาณ 18-25 %ต่อปี การทีท่ า่ น
จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในระดับนั้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ขนาด Warren Buffet
นักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยังท�ำผลตอบแทนได้
ประมาณ 20 % เท่านั้น ยกเว้นแต่ท่านมีเงินมากพอ
อยู่แล้ว อยากซื้อมาใช้หรืออยากไปเที่ยว อย่างนั้น
ไม่ว่ากัน
ส่วนคนที่เป็นหนี้ ก็ควรจะพยายามลดและล้าง
หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงที่สุดไปก่อน ส่วนมาก
มักจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

หลังจากล้างหนีท้ มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ สูงไปหมดแล้วค่อยมาเปรียบ
เทียบดูว่า ระหว่างคงหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำ  กับมีเงิน
เหลือน�ำไปลงทุนในทรัพย์สินที่คาดหวังผลตอบแทนได้สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ 1.50-2 เท่าเป็นต้นไป หรือจะไป
ล้างหนี้ให้หมดเสียก่อน แล้วค่อยคิดที่จะลงทุน นั่นคงแล้วแต่
Risk Appetite ของแต่ละท่าน และความเชือ่ มัน่ ของทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะได้ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามที่คาดหวัง และควรตั้งสัตย์ปฏิญานตนว่า
จะไม่ก่อหนี้สินเพื่อซื้อสินค้าที่เสี่อมมูลค่าได้ง่ายดังกล่าวอีก
ยกเว้ น การก่ อ หนี้ เ พื่ อ ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ ะทวี มู ล ค่ า เมื่ อ เวลา
ผ่ า นไป เช่ น บ้ า น หรื อ คอนโดไว้ อ าศั ย อยู ่ เ องหรื อ เพื่ อ
ปล่อยเช่าแต่ควรที่จะได้ผลตอบแทนจากการเช่าไม่ต�่ำกว่า
5-6% ถ้าอย่างนี้ ผมขอสนับสนุนเต็มที่ครับ เพราะว่าท่านจะ
ประหยัดค่าเช่าบ้าน ถ้าเช่าเขาอยู่ ไม่ว่าท่านจะจ่ายค่าเช่าไป
กี่สิบปีท่านก็ไม่มีวันที่จะได้เป็นเจ้าของ ในขณะที่ ถ้าท่าน
ผ่อนบ้านหรือคอนโดกับธนาคาร ภายใน 20-30 ปี แล้วแต่
ระยะเวลาที่ท่านกู้ ในที่สุดท่านก็จะได้เป็นเจ้าของและราคา
ก็ ค งจะมี มู ล ค่ า มากกว่ า ราคาในช่ ว งที่ ท ่ า นซื้ อ ไว้ ไ ด้ ก� ำ ไร
ทั้งได้อยู่อาศัยและมูลค่าที่สูงขึ้น

ตรวจสุขภาพประจำ�ปี โดยเฉพาะท่านทีม่ อี ายุ
40 ปี ขึ้นไปควรจะตรวจทุกๆ ปี และท่านทีม่ อี ายุ
60 ปี ขึน้ ไปควรจะตรวจปีละ 2 ครัง้ ท�ำให้เราทราบว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ลักษณะการใช้ชีวิตเราเป็นการ
ส่งเสริมหรือท�ำลายสุขภาพของเราเอง ต้นทุนของการ
ป้องกันนั้นถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลมาก ปัจจุบัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน

สูงมาก ดังนั้นการที่มีสุขภาพที่แข็งแรงท�ำให้ท่านประหยัด
ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นนี้ ไ ปได้ ม าก ท� ำ ให้ ท ่ า นมี เ งิ น เหลื อ ที่ จ ะไป
ลงทุ น เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนและเสริ ม ความมั่ น คงให้ กั บ
ชีวิตของท่าน
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ปีใหม่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านและครอบครัวมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีเงินใช้มากๆ นะครับ

๘๐ ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(Chulalongkorn Business School) เปลีย
่ นผ่าน ๑๑ คณบดี
นั บ ตั้ ง แต่ พ .ศ. ๒๔๘๑ ที่ ไ ด้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ขึ้ น มาใน
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จนมาเป็ น สถาบั น
การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business
School ทีม่ คี วามเป็นนานาชาติ (International)
ทั้ ง ในแง่ ม าตรฐานการด� ำ เนิ น งาน และการ
สื่อสารต่างๆ ในวันนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๑) นับได้ ๘๐ ปี
แล้วนั้น
การเติบโตของคณะฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เกิดขึน้ จากความสามารถในการเล็งเห็นการณ์ไกล
ของศาสตราจารย์อุปการคุณพระยาไชยยศสมบัติ
ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี และ
คณบดีคนแรกของคณะฯ  
ตลอดการด�ำเนินงานของคณะฯ ใน ๘๐ ปี

ที่ ผ ่ า นมา คณบดี ทุ ก ท่ า น มี ส ่ ว นในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ มี ค วามเป็ น สากล
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก พัฒนานิสิต
พั ฒ นาคณาจารย์ และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อวางรากฐาน
ที่มั่นคงส�ำหรับการเจริญก้าวหน้าต่อไป
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการก่อตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันการศึกษา
ทางด้านบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn Business School “เภตรา” ขอ
น�ำเสนอเหตุการณ์สำ� คัญ ข้อคิดเห็น ความประทับใจ
และมุมมองในอนาคต ของคณบดีทั้ง ๑๑ ท่าน ใน
วาระแห่งการด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีของตน ทั้งจาก
การสัมภาษณ์ และจากข้อมูลอื่นๆ ดังนี้

๘๐ ปี
SHI

๒๔๘๑-๒๕๐๗

๑.

ศาสตราจารย์อป
ุ การคุณพระยาไชยยศ
สมบัติ คณบดีคนแรก (พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๐๗)
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)
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ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ ศาสตราจารย์อปุ การคุณพระยาไชย
ยศสมบัติ ได้รับเชิญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มา
ก่อตั้ง และวางหลักสูตรการสอนในแผนกวิชาการบัญชี
และการพาณิชย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนก
วิชาการบัญชี และการพาณิชย์
		
ต่ อ มา ในวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ย กฐานะแผนกวิ ช าอิ ส ระ
วิชาการบัญชีและการพาณิชย์ ขึ้นเป็นคณะพาณิชยศาสตร์
และการบั ญ ชี และแต่ ง ตั้ ง ท่ า นเป็ น คณบดี นั บ เป็ น
คณบดีคนแรกที่ได้วางรากฐานและการบริหารคณะฯให้
เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้

ใน พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๘ ประเทศไทยอยู ่ ใ นภาวะช่ ว ง
สงครามโลก ท�ำให้มีการหยุดการเรียนการสอน และงดการสอบไล่
หลั ง จากสงครามในปี พ .ศ. ๒๔๘๙ ในปี นี้ พิ ธี พ ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รเป็ น ครั้ ง แรก โดย พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร เป็นครั้งแรก และ
ครั้งเดียวในรัชกาลของพระองค์

๘๐ ปี
SHI

▲

อาคารไชยยศสมบัติ ๑ – ๒ และ ๓

อาคารเภตราทิพย์

พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐบาลได้อนุมัติเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อสร้าง
อาคารเรียน ๒ ชั้น สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่ได้รับ
การขนานนามว่า “เภตราทิพย์” นับเป็นปีแรกที่คณะฯ มี
อาคารเรียนของตนเอง ปัจจุบันถูกรื้อถอนไปแล้ว เดิมตั้งอยู่
บริเวณอาคารบรมราชกุมารี
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติระเบียบการ
เรียนขัน้ ปริญญามหาบัณฑิตทางบัญชีและ การเรียนขัน้ ปริญญา
มหาบัณฑิตทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งทั้งสองหลักสูตร จะต้อง
มีการสอบไล่ ๓ หมวด คือ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า
และการเขียนวิทยานิพนธ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนไชยยศสมบัติ
ซึ่งตั้งขึ้นจากการบริจาคของนิสิตเก่า และจากญาติมิตรของพระยา
ไชยยศสมบัติ เพือ่ ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าทางวิชาการ และช่วยเหลือ
อาจารย์ นิสิตของคณะฯ ในการฝึกอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติม ทั้งใน
และต่างประเทศ
นิสิตของคณะฯ มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ในพ.ศ. ๒๕๐๒ จึงได้
มีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะฯ ในบริเวณ หมอน ๑๘
และ ๑๙ ของจุฬาฯ ซึ่งต่อมาสร้างแล้วเสร็จครบในปี ๒๕๐๙ คือ
อาคารรูปตัว U หรืออาคารไชยยศสมบัติ ๑ – ๒ และ ๓ ตามล�ำดับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะฯ ได้มกี ารติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ IBM
๑๖๒๐ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ระดับ Mainframe เครื่องแรกของ
ประเทศไทยที่ อ าคารศู น ย์ ค� ำ นวณสถิ ติ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาส
ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท�ำงาน
ศาสตราจารย์อุปการคุณพระยาไชยยศสมบัติ จึงเป็น
คณบดี ค นแรกที่ ไ ด้ ว างรากฐาน การบริ ห าร และการเรี ย น
การสอนส�ำหรับคณะฯให้เจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง ยาวนานถึง
๒๗ ปี (พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๕๐๗)
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง คณะฯ และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร
สูงสุดของคณะฯ มาตั้งแต่ต้น จนท่านลาออกเพราะสุขภาพไม่ดี
นั บ เป็ น ผู ้ มี คุ ณู ป การกั บ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
อย่างสูงสุด

๒๕๐๗ – ๒๕๑๔

๒.

ศาสตราจารย์อป
ุ การคุณอาภรณ์
กฤษณามระ คณบดีคนที่ ๒ (พ.ศ ๒๕๐๗ - ๒๕๑๔)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (แบงก์สยามกัมมาจล)

ภาพวาดโดย : สุรพล ไชยเศรษฐ์ Shi 30

ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี B.A. (com)  เกียรตินิยม
อันดับ ๑ จาก มหาวิทยาลัย Manchester ประเทศอังกฤษ
และ ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ที่มหาวิทยาลัย Grenoble ประเทศ
ฝรั่งเศส
ท่านไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ  โดยท่านท�ำงานที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (แบงก์สยามกัมมาจล) จนได้รับต�ำแหน่งสูงสุด
เป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคาร
ส่วนงานที่คณะฯ ท่านมีส่วนร่วมกับคณะฯมาตั้งแต่ต้น
โดยเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการวางโครงการและหลั ก สู ต ร
แผนกวิชาการบัญชี การพาณิชย์ และเศรษฐศาสตร์ และ
ได้รับเชิญให้มาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการธนาคารและ
วิชาระเบียบธุรกิจ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนก
วิชาพาณิชยศาสตร์ในปี ๒๔๙๓ และหัวหน้าแผนกวิชาการ
ธนาคารและการเงิน ในปี  ๒๕๑๓
ส่วนงานที่คณะฯ ท่านมีส่วนร่วมกับคณะฯมาตั้งแต่ต้น
โดยเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการวางโครงการและหลั ก สู ต ร

แผนกวิ ช าการบั ญ ชี การพาณิ ช ย์ และเศรษฐศาสตร์ และ
ได้ รั บ เชิ ญ ให้ ม าสอนวิ ช าเศรษฐศาสตร์ วิ ช าการธนาคาร และ
วิ ช าระเบี ย บธุ ร กิ จ จนได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น หั ว หน้ า แผนก
วิชาพาณิชยศาสตร์ในปี ๒๔๙๓ และหัวหน้าแผนกวิชาการธนาคาร
และการเงินในปี ๒๕๑๓
ท่านได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งคณบดี ในปี ๒๕๐๗-๒๕๑๔
ซึง่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้มกี ารพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต และท่านได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อุปการคุณ ในปี ๒๕๑๕
การพัฒนาคณะฯในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผนกวิ ช าสถิ ติ ขึ้ น ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๙
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาการสอบบัญชี
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะฯ ได้ให้หลักสูตรปริญญาสถิติศาสตร์
บัณฑิต แยกออกจากหลักสูตรพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต นิสติ สถิตศิ าสตร์
จึงแยกเรียนจากนิสิตสาขาวิชาอื่นตลอดหลักสูตร   
เป็นผู้อ�ำนวยการวางโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ โดย
รวมแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กับแผนกวิชาการคลังของคณะรัฐศาสตร์ แล้วยกฐานะขึ้นเป็น
คณะเศรษฐศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะฯเปิดหลักสูตร วิชาการธนาคาร
และการเงิน

๘๐ ปี

๒๕๑๔ – ๒๕๑๘

SHI

๓.

ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ เติมศักดิ์
กฤษณามระ คณบดีคนที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๘)

The Institute of
Chartered Accountants
in England and Wales

เมื่อถึงชั่วโมงสอนก็บอกให้ทุกคนเลิก และเข้าเรียนกัน”
   “การที่มาเป็นอาจารย์สอนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนิสิต
แต่ละคน เรียนดีมคี วามสามารถ เห็นได้วา่ แต่ละคนเมือ่ เรียนจบแล้ว
บางคนเป็นรัฐมนตรี หรือทหารระดับยศนายพล และหลายคน
เป็นผู้บริหารสูงสุดในกิจการที่ท�ำ  ดังนั้น ท�ำให้ต้องทบทวน ค้นคว้า
ท�ำต�ำราให้นิสิต จึงเท่ากับว่าช่วยให้ได้เป็นผู้มีความรู้จริง”
“สรุปได้ว่า ชื่อเสียงที่ได้รับมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะได้เป็น
อาจารย์ ใ นคณะพาณิ ช ยศาสาตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”
ภาพวาดโดย : สุรพล ไชยเศรษฐ์ Shi 30

ท่านเป็นนิสิตของคณะฯ รุ่นที่ ๗ โดยเข้าศึกษาใน
พ.ศ. ๒๔๘๘ ศึกษาอยู่เพียง ๒ ปี ก็ไปศึกษาต่อ และส�ำเร็จ
การศึกษา B.A. (com.) จากมหาวิทยาลัย Manchester
ประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ยังส�ำเร็จการศึกษาและเป็น
สมาชิกของ The Institute of Chartered Accountants
in England and Wales  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘
รับราชการเป็นอาจารย์ของคณะฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙
เป็ น หั ว หน้ า ภาคบั ญ ชี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็ น เลขาธิ ก าร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นหัวหน้าภาค
วิชาการธนาคารและการเงิน ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ และเป็นคณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปีพ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๘
ท่านได้เขียนเล่าไว้ใน หนังสือ ๗๕ ปี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว่า……
“ในตอนที่เข้ามาเป็นอาจารย์นั้น (เข้ารับราชการ ๓
มกราคม ๒๔๙๙) คณะพาณิชยศาสตร์ ยังใช้ตึกที่เรียกกันว่า
เภตราทิพย์ คือทีต่ งั้ อาคารบรมราชกุมารีในปัจจุบนั มีความสุข
มากเพราะสนิทสนมกับนิสิต นิสิตชายนิยมเล่นตะกร้อด้วยกัน

การพัฒนาคณะฯในช่วงด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี
เป็นประธานกรรมการหลักสูตรคณะฯ
เป็ น กรรมการทุ น ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เ พื่ อ พั ฒ นาอาจารย์
ในการศึกษาต่างประเทศ
เป็นกรรมการสร้างตึกสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ICL ๑๙๐๒
เป็นประธานกรรมการพัฒนาอาจารย์โครงการความร่วมมือ
กับรัฐบาลสวีเดน
เป็ น กรรมการจั ด ตั้ ง คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการในการเปลี่ยนการศึกษาระบบรายปี เป็นการ
ศึกษาระบบหน่วยกิตของคณะฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นปีที่มี
การเปลี่ ย นแปลงในระบบการศึ ก ษาของคณะฯ อย่ า งส� ำ คั ญ
คื อ เปลี่ ย นจากการศึ ก ษาระบบรายปี มาเป็ น การศึ ก ษาระบบ
หน่วยกิตเพื่อให้นิสิตมีความรู้กว้างขวาง สอดคล้องกับแนวทาง
การศึกษาแผนใหม่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท ด้านวิชาการธนาคาร
และการเงิน  

๒๕๑๘ – ๒๕๒๒

๔.

ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ เถาวัลย์
นันทาภิวฒ
ั น์ คณบดีคนที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒)
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ท่านเป็นนิสิตของคณะฯ รุ่นที่ ๖ เข้าศึกษาในปี ๒๔๘๗
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ
ปริญญาตรี (B.Com) จากมหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศ
อังกฤษ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจ�ำของคณะฯ ใน
ปี พ .ศ. ๒๔๙๙ เป็ น หั ว หน้ า ภาควิ ช าพาณิ ช ยศาสตร์ ใ น
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นคณบดีในปีเดียวกันจนถึงพ.ศ. ๒๕๒๒
การพัฒนาคณะฯ ในช่วงด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ในขณะด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ได้ทำ� งานทีธ่ นาคารแหลมทอง
ด้วย และเนื่องจากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและกว้างขวางในวงการ
ธุรกิจ มีประสบการณ์การท�ำงานธุรกิจ จึงได้รับความร่วมมือ
จากนักธุรกิจมาช่วย ท�ำให้การสอนในคณะฯมีประสิทธิภาพ
เป็นแกนน�ำส�ำคัญในการพัฒนา และความส�ำเร็จของ
คณะฯ ในช่วง ๒ ทศวรรษ ระหว่างปี ๒๕๐๐ – ๒๕๒๒ โดยมี
การพัฒนาคณะฯทุกด้าน ทัง้ ด้านวิชาการ กิจการนิสติ และการ
บริหารบุคคล ส่งเสริมคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ ให้เพิ่มวุฒิทางการศึกษา และสนับสนุนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ท่านผูกพันกับคณะฯอย่างไม่เสื่อมคลาย จะไปร่วมงาน
ที่คณะฯ และที่สมาคมนิสิตเก่าฯ จัดในทุกครั้งที่โอกาสอ�ำนวย
เป็ น คณบดี ที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ นิ สิ ต เก่ า และบุ ค ลากรของ
คณะฯเป็นอย่างมาก

๘๐ ปี

๒๕๒๒ – ๒๕๓๐

๕.

SHI

รองศาสาตราจารย์สธุ ี เอกะหิตานนท์

คณบดีคนที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๐)  
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ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๐ ที่อยู่ในต�ำแหน่งดังกล่าว
ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในยุค “โชติช่วงชัชวาลย์” อันเนื่อง
มาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
ของประเทศ สังคมไทยก�ำลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม มีความต้องการ
บุคลากรบริหารระดับกลางและสูงจ�ำนวนมาก เพื่อรองรับ
การลงทุน และขยายตัวทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต้อง
เร่งสนองความต้องการด้านบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีของ
ภาคเอกชน
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ มีการพัฒนาโดยเน้น
ไปในทางการบริหารธุรกิจมากขึ้นเป็นล�ำดับ จากเดิมที่เน้นด้าน
“พาณิชยศาสตร์” เพื่อสนองความต้องการของสังคม มีการ
สร้างหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” โดยเน้นการให้
ความรูแ้ ละทักษะ ในการจัดการเชิงกว้าง แทนทีจ่ ะศึกษาเชิงลึก
เหมือนหลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ก็พัฒนาไปในด้านการให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการมากขึ้น

คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มี ก ารให้ ทุ น การศึ ก ษา
แก่ ค ณาจารย์ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกในต่ า งประเทศ
เพื่อความพร้อมของคณะฯ ที่จะรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาว
โลกปัจจุบันก�ำลังอยู่ในยุคของ disruption นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี และการเปลี่ ย นแปลงที่ ย ากต่ อ การพยากรณ์
คณะฯของเราจะมีสถานภาพอย่างไรในอนาคต เป็นเรื่องของ
ความสามารถที่จะจัดการปรับตัวรับสถานการณ์นี้ได้ในเชิงระบบ
กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า
นิสิตปัจจุบัน ผู้ปกครอง สมาคมนิสิตเก่า ฯลฯ จะต้องตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น พร้อมจะปรับตัวได้อย่างทัน
ท่วงที ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เรื่องนี้
พูดง่ายกว่าท�ำ 
อย่ า งไรก็ ดี พั ฒ นาการของคณะฯตลอด ๘๐ ปี ที่ผ่านมา
ได้ด�ำเนินมาอย่างมั่นคง ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือ
ร่วมแรง จากสมาคมนิสิตเก่าของคณะฯ เป็นอย่างดีฝ่ายบริหาร
ของคณะฯมี วิ สัย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทางวิชาการ
อย่ า งมี ก ารรั บ รองมาตรฐานในระดั บ สากล ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักทั่วโลก ในนามของ Chulalongkorn Business
School จะยั ง ยื น หยั ด อยู ่ ใ นวงการอุ ด มศึ ก ษาของโลกอี ก นาน
แสนนาน

๒๕๓๐ – ๒๕๓๔

๖.

ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร.นราศรี
ไววนิชกุล คณบดีคนที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)

อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี
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ท่านเป็นนิสติ คณะฯรุน่ ที่ ๑๒ เข้าศึกษาในปีพ.ศ. ๒๔๙๓
รับราชการเป็นอาจารย์ในคณะฯ ในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นหัวหน้า
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ในปีพ.ศ. ๒๕๒๒ และ ด�ำรงต�ำแหน่ง
คณบดีของคณะฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ อันเป็น
ช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี
การพัฒนาคณะฯในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของคณะฯ ได้ของบประมาณ
จากส�ำนักงานงบประมาณ และระดมทุนจากองค์กรธุรกิจ
คณาจารย์   ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี

พัฒนาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ภายใต้ โ ครงการปริ ญ ญาเอกร่ ว ม
สาขาบริหารธุรกิจ (Joint Doctoral Degree Program) เป็น
หลั ก สู ต รแรก และหลั ก สู ต รเดี ย วของประเทศไทยที่ เ กิ ด จาก
ความร่ ว มมื อ ของสถาบั น ชั้ น น� ำ ของประเทศ และได้ ริ เ ริ่ ม อี ก
หลายโครงการดังนี้
โครงการการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ( SME – Small
and Medium Enterprise )
โครงการ SMP ( Senior Managers Program )
โครงการพัฒนาคณาจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
ขอทุน Japan Foundation และ The Japan Society
for the Promotion of Science (JSPS) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ ทั้งในด้านการวิจัย และการเรียนการสอน

๘๐ ปี
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ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิง
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ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๒ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
นั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ หลายด้านด้วยกัน เริ่มจากการที่คณะฯ มีอาคาร
เรียนหลังใหม่ที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหารชุดก่อน
ผนวกกับการร่วมมือร่วมใจของนิสิตเก่าจ�ำนวนมาก เสริมด้วย
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ท�ำให้คณะฯได้อาคารเรียนใหม่
มีห้องเรียนปรับอากาศที่เหมาะกับการเรียนการสอน พร้อม
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยล�้ำยุค (ซี่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
มากในเวลานั้น)
ขณะนั้ น เป็ น ช่ ว งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ท� ำ การพั ฒ นาพื้ น ที่
ด้านข้างของคณะฯ ที่อีกสิบกว่าปีต่อมา คือจัตุรัสจามจุรี
ท�ำให้มีมลภาวะจากเสียง และฝุ่น แต่เป็นเหตุผลที่คณะฯ
สามารถปรั บ ห้ อ งเรี ย นเป็ น ห้ อ งปรั บ อากาศได้ ทั้ ง หมด
คณะฯยั ง เป็ น คณะแรกในจุ ฬ าฯ และในประเทศที่ ติ ด ตั้ ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญในการพัฒนาการ

เรี ย นการสอน และการวิ จั ย รวมทั้ ง การติ ด ต่ อ ทางวิ ช าการ
กับต่างประเทศ
ด้ า นการบริ ห ารงาน คณะฯได้ ท� ำ ต้ น แบบระบบบั ญ ชี ด ้ ว ย
คอมพิวเตอร์ จัดระบบกองทุนภาควิชาและคณะฯ  ทีเ่ น้นการพัฒนา
คณาจารย์และวิชาการ ท�ำให้คณะฯสามารถส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศจ�ำนวนมาก   ส่งผลให้มีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในคณะฯจ�ำนวนมากในเวลาต่อมา
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การที่คณะฯท�ำการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารงานกิ จ การนิ สิ ต ที่ เ น้ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานิ สิ ต
เป็นส�ำคัญ โดยมีคณาจารย์จ�ำนวนหนึ่ง ที่ต้ังใจและเอาใจใส่เรื่องนี้
อย่างมาก ส่งผลให้การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ของคณะฯ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
ผ่านไปกว่า 20 ปี นับจากช่วงนั้น บริบทการศึกษาของโลก
เปลีย่ นไปอย่างแรง จากผลของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ สถานการณ์ที่คณะฯ
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน จึงแตกต่างจากเมื่อ 20 - 30 ปีก่อนโดยสิ้นเชิง
สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงอย่างมากคือ เราจะสร้างบัณฑิตส�ำหรับอนาคต
อย่างไร ให้สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ในท่ามกลางความพลิกผันทัง้ หลาย
ซึ่งไม่แน่นอน และคาดไม่ได้อีกมากมาย  
ดังนัน้ คณะฯโดยรวม ซึง่ หมายถึงผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลาการ
และนิสิต จะอยู่อย่างเดิมไม่ได้อีกต่อไป แต่จะปรับจะเปลี่ยนอย่างไร
เร็วและแรงแค่ไหน ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ  ถ้า
ตราบใดที่ปริญญาบัตรของเรา ไม่ใช่เพียงใบบอกว่าจบอะไรมา
แต่เป็นเครื่องแสดงความพร้อมของบัณฑิตของเราในการครองตน
ให้อยู่ด้วยความดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป
ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะพลิกผันอย่างไร คณะฯของเราก็จะ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญยิ่งก็คือคณาจารย์
และผู้บริหาร ต้องสามารถปรับใจ และจัดการให้เข้ากับบริบทใหม่
ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย น
โดยเฉพาะพฤติกรรมของนิสิต หรือผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในคณะฯ
ในมหาวิทยาลัยนั่นเอง
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ในช่วงที่ผมรับต�ำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๕๔๒
– ๒๕๔๖ ขณะนั้ น ประเทศไทยก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจอย่างแรงจาก วิกฤตการณ์ต้มย�ำกุ้ง ที่เกิดจากการที่
รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาทในกลางปี ๒๕๔๐ จากอัตราแลก
เปลี่ยนประมาณ ๒๗ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น
๕๖ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท�ำให้ธุรกิจที่กู้ยืม
เงินจากต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์อเมริกา ต้องล้มละลาย
เป็นจ�ำนวนมาก
รั ฐ บาลในขณะนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Inter
national Monetary Fund) หรือ IMF สถาบันการเงิน
ในประเทศขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนและ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จ�ำนวน ๕๖ แห่ง ถูกปิดกิจการ
บุคลากรทีท่ ำ� งานกับสถาบันการเงินถูกเลิกจ้างเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้นิสิตที่เลือกเรียนทางด้านการเงิน และการธนาคาร
ลดลงพอสมควร เนื่องจากกลัวว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
จะหางานท�ำล�ำบาก ไม่คล่องตัวเหมือนช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ใ นระดั บ
มหาบัณฑิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยง
และหลักการบริหาร อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสภาพเศรษฐกิ จ และการเงิ น ที่ มี ผ ลกระทบ
ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่มีผลกระทบไปเกือบทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
ทางการเงินจากภาวะวิกฤตครั้งนั้น คณะฯยังสามารถลงทุนพัฒนา
ทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังส่งคณาจารย์
ไปศึกษาต่อ และเข้าอบรมในต่างประเทศตามที่แต่ละภาควิชา
เสนอมา รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานช่วงที่ผมเป็นคณบดีนั้นก็ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ภาควิชาทุกภาค คณาจารย์ทุกท่าน และบุคลากรของคณะฯ ทุกคน
ซึ่งผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความช่วยเหลือของทุกท่าน
สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะเห็ น ในยุ ค เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว และที่มีผลกระทบต่อคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีก็คือ คณาจารย์ของคณะฯคงต้องปรับตัวเอง และเปลี่ยน
บทบาท ซึง่ เคยเป็นผูใ้ ห้ความรูใ้ นศาสตร์ทตี่ นเรียนมา  มาเป็นอาจารย์
ผู ้ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ  และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต
เป็นผู้คิดหาทางแก้ปัญหา และท�ำงานอย่างมีระบบด้วยตนเอง  
ผมอยากเห็ น นิ สิ ต ที่ จ บจากคณะฯ เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะต้ อ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ คู ่ คุ ณ ธรรม เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมและ
ประเทศชาติสืบต่อไป

๘๐ ปี
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เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี สิ่งที่
ประทับใจที่สุด และอยู่ในความทรงจ�ำมาจนทุกวันนี้  คือการ
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มแรง และร่ ว มใจ เป็ น อย่ า งดี จ าก
คณาจารย์   เจ้าหน้าที่   นิสิตปัจจุบัน   นิสิตเก่า ไม่ว่าจะเป็น
รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ตลอดจนการสนับสนุนอันส�ำคัญยิ่ง
จากสมาคมนิสติ เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ พลังอัน
ส�ำคัญที่ได้รับนี้ ท�ำให้การพัฒนาคณะฯ ในทุกมิติ สัมฤทธิ์ผล
เกินความคาดหมาย ซึ่งต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
สัมฤทธิผ์ ลทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ล้วนเป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญและประทับใจทัง้ สิน้ ในทีน่ จ้ี ะขอกล่าวถึงเฉพาะสัมฤทธิผ์ ล
ทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริม และการวางรากฐานการเป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างครบวงจร และเป็น
รูปธรรม จากผลงานอันเป็นทีย่ อมรับเกีย่ วกับการบ่มเพาะ SME
ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และทีม
คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ ตลอดจนคณาจารย์
จากคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีองค์ความรู้
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระกอบการสนใจ จึงมีการ
จัดตัง้ “ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม”  ของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   โดยได้รับความร่วมมือ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

SHI

การด�ำเนินงานของศูนย์บม่ เพาะฯ นี้ เป็นการด�ำเนินงานเกีย่ วกับ
การบ่มเพาะธุรกิจทีค่ รบวงจร ตัง้ แต่การคัดเลือกผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่
สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโครงการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ
มาเข้ารับการบ่มเพาะในรูปแบบของการอบรมเกีย่ วกับการประกอบการ
การเขียนแผนธุรกิจทีถ่ กู หลักการ การประสานกับแหล่งเงินทุน และ
การติดตามประเมินผล พร้อมให้คำ� แนะน�ำ หลังธุรกิจเริม่ ด�ำเนินการ
การบ่มเพาะนี้ จะด�ำเนินการต่อเนื่องประมาณ 2-3 ปี ต่อ
ผู้ประกอบการ 1 ราย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็น
อย่างดี บทบาทของศูนย์บ่มเพาะฯ นี้ มีส่วนส�ำคัญยิ่งที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการ SME มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
นอกจากนีเ้ พือ่ ส่งเสริม และให้แนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการกับ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะฯเปิดรายวิชาทางด้านนี้ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนตามปกติ  ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา  คณะฯริเริ่มการ
แข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึง่ จัดเป็นประจ�ำทุกปี  โดยร่วมกับ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เงือ่ นไข
ของแผนธุรกิจที่จะส่งเข้าแข่งขันนี้ จะต้องเป็นแผนธุรกิจที่ นิสิต/
นักศึกษา เจ้าของแผนธุรกิจ มีความตั้งใจที่จะต่อยอดทางธุรกิจ
เป็นแผนธุรกิจที่มีโครงการรองรับจริง แผนธุรกิจที่ชนะการ
แข่งขัน สามารถยื่นเสนอ สสว. หรือสถาบันการเงินเพื่อพิจารณา
สนับสนุนทางด้านเงินทุนต่อไป
จะเห็นได้วา่ การด�ำเนินงานของคณะฯ ในช่วงนัน้ เป็นการเชือ่ ม
ต่อการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ครบทุกมิติ  อันได้แก่
การบ่มเพาะ SME โดยตรง  และการเรียนการสอน ทัง้ ระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา   การด�ำเนินงานในแต่ละมิติ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ   และการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และเป็นที่น่า
ยินดียงิ่ ทีเ่ รือ่ งของการเป็นผูป้ ระกอบการ จัดเป็นเรือ่ งส�ำคัญเรือ่ งหนึง่
ของประเทศในปัจจุบนั   ไม่วา่ จะเป็นระดับ “Startup” หรือ “SME”
เมือ่ มองไกลออกไปภายหน้า  คณะฯ ต้องเผชิญกับ “Disruption” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ซึง่ จะ
ก่อให้เกิด “Business Model” ใหม่ๆ คณะฯจึงต้องตื่นตัว
คล่องแคล่ว และว่องไว ในการปรับเปลี่ยน “Disruption” เหล่านั้น
ให้เป็นโอกาสทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ และคุณค่าสูงสุดทางวิชาการ โดย
ไม่ละเลยการเติมเต็ม และการส่งเสริมศักยภาพทางด้านต่างๆ ให้แก่
นิสิตโดยครบถ้วน  เพื่อนิสิตจะได้เป็น “บัณฑิต” ที่สมบูรณ์  คณะฯ
จะต้องด�ำรงไว้ซงึ่ การเป็นฟันเฟืองหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทางด้านบริหารธุรกิจในทุกมิติ ไม่ว่าจะในมิติของการเป็นแหล่ง
ความรู้ แหล่งอ้างอิง และแหล่งชีน้ ำ� ทางด้านนี  ้ ฟันเฟืองนีจ้ ะต้องเป็น
ฟันเฟืองที่ล�้ำสมัย อยู่คู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดไป  

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
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รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ
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ความทรงจ� ำ ที่ ป ระทั บ ใจมากที่ สุ ด ในช่ ว งเวลาที่
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี คือการน�ำคณะฯเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน AACSB (ย่อมาจาก Association to
Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็น
สถาบั น รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
และการบัญชีทั่วโลก โดยเป็นศูนย์กลาง และผู้น�ำในการ
พัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ท�ำหน้าที่เป็นองค์กร
กลางในการรั บ รอง และประกั น คุ ณ ภาพให้ กั บ สถาบั น
การศึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ หรื อ Business Schools ทั่ ว โลก
ซึ่งในขณะนั้น ในราวปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
AACSB
การท�ำงานในขณะนั้น ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์
เพราะว่าไม่มีทั้งข้อมูลของ AACSB และข้อมูลของคณะฯ เอง

ก็ยังไม่ได้มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ดังนั้นจึงต้องตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อหาข้อมูลทั้งสองด้าน จนเมื่อได้ทราบถึงหลักเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพที่ AACSB ต้องการแล้ว ก็เป็นความยากล�ำบากขั้นต่อมา
คือการพัฒนาอาจารย์ นิสิต และองค์ประกอบอื่นๆ ของคณะฯ
ให้เข้าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ AACSB ก�ำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องออกไปเปิดตัวให้นานาชาติรู้จัก โดยเฉพาะผู ้ บ ริ ห ารของ
AACSB ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ นอกเหนื อ จากภารกิ จ ปกติ
ที่มีอยู่มากแล้ว  
สิง่ ทีป่ ระทับใจมากๆ คือความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
ทุกๆ ฝ่าย อาจารย์ในคณะฯทุกคน ทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์
รุ่นใหม่ ไม่มีใครปฏิเสธหรือคัดค้านในการเข้าสู่การรับรองของ
มาตรฐาน ตรงกันข้าม ทุกคนร่วมมือเต็มที่ รวมทั้งการสนับสนุนจาก
ภายใน คือกรรมการคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และการสนับสนุนจาก
ภายนอก คือมหาวิทยาลัย ซึ่งในตอนนั้นได้รับเงินทุนจุฬาฯ ๑๐๐ ปี
มาพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การจ้างที่ปรึกษา และการสมัครเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐาน AACSB ซึ่งต้องใช้เงินจ�ำนวนไม่น้อย  
รวมทั้งการสนับสนุน จากนิสิตเก่า และสมาคมนิสิตเก่าของคณะฯ
ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
มาถึงวันนี้ เมือ่ คณะฯของเราได้รบั การรับรองมาตรฐาน AACSB
จึงท�ำให้ชื่อของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ไม่ได้
แต่เพียงอยู่ในแถวหน้าของสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
ในประเทศ แต่ยังอยู่ในแถวเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทางด้าน
บริหารธุรกิจทั่วโลกอีกด้วย ความเหนื่อยยากที่อาจารย์ บุคคลากร
นิ สิ ต เก่ า และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ได้ ทุ ่ ม เทลงไป ก็ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทน
ที่เกินคุ้ม เพราะไม่ใช่แต่เพียงได้ตราโลโก้ของ AACSB มารับรอง
มาตรฐานการศึกษาของคณะฯ
แต่สิ่งที่ได้อย่างแท้จริง คือการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร
ซึ่ ง ท� ำ ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ท� ำ ผลงานทางวิ ช าการได้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู ้
ใหม่ๆ มีผลงานวิจัยออกมาเป็นจ�ำนวนมาก จนเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น� ำ โดย
สถาบันต่างๆ  
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สิ่งที่อยากจะฝากถึงอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ
คณะฯ คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบ
จาก Disruption of Technology ซึง่ นับวันจะมีความรุนแรง
และใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ ดังจะเห็นได้จากอาชีพหลายๆ
อย่างที่ก�ำลังจะสูญหายไป เพราะโดนทดแทนด้วยเทคโนโลยี
ธุรกิจในปัจจุบันหลายๆ อย่างที่ต้องปิดตัวลงไปพร้อมๆ กับ
ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงผู้บริหารธุรกิจที่ต้อง
เตรี ย มตั ว รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงแต่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ทีจ่ ะสร้างคนออกไปท�ำงานในธุรกิจ ยิง่ จะต้องเตรียมความพร้อม
และปรับตัวมากยิ่งขึ้น
การปรั บ ตั ว ของอาจารย์ เ องนั้ น นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์
จ� ำ นวนมากเป็ น ผลผลิ ต ของการศึ ก ษาในยุ ค ก่ อ นๆ ดั ง นั้ น
สิ่งแรกที่อาจารย์จะต้องปรับคือ mindset ในการสอน ที่ไม่ใช่
วิธีการเดิมๆ ที่อาจารย์ถูกสอนมา อาจารย์จะต้องมีการปรับ
เปลีย่ นกระบวนการเรียนการสอน เปลีย่ นบทบาทจากผูบ้ รรยาย
อย่างเดียว มาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และนอกจากจะต้อง
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งแล้ว อาจารย์ยังจะต้อง
ติดตาม และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจส�ำหรับผู้เรียนยุคใหม่ด้วย
ทางด้านนิสิต ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ติดตามและเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่แล้ว การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จึงไม่ใช่
เรื่องยากแต่เป็นการน�ำความรู้ท่ีค้นหามาปรึกษา ขอความเห็น
และค� ำ แนะน� ำ จากอาจารย์ รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นความรู ้
กั บ เพื่ อ นๆ ในชั้ น เรี ย นข้ อ สอบและเกรดจะมี ค วามส� ำ คั ญ
น้อยลง ธุรกิจในอนาคตจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับใบปริญญา
เพี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ ที่ ส� ำ คั ญ มากขึ้ น คื อ การน� ำ ความรู ้ นั้ น
ไปใช้ ใ นการท� ำ งานในชี วิ ต จริ ง ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ้ จ ะต้ อ ง
ท�ำไปพร้อมๆ กับการท�ำงานทั้งในรูปแบบของการท�ำโครงงาน
และการฝึกงาน ที่ส�ำคัญคือการเรียนรู้จะไม่หยุดนิ่งแต่ต้อง
แสวงหาและเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

โลกแห่งอนาคต จะเป็นโลกที่ถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงทั้งเร็วและรุนแรง เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ ถู ก คิ ด ค้ น ด้ ว ยคน แต่ จ ะท� ำ ร้ า ยคนที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
ได้ ทั น ชี วิ ต และการท� ำ งาน รวมไปถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
โลกยุ ค ใหม่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปจนยากที่ จ ะคาดเดาได้ ดั ง นั้ น
คนที่ จ ะอยู ่ ร อดได้ จ ะต้ อ งเรี ย นรู ้ และปรั บ ตั ว ให้ ทั น สถาบั น
การศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคน จึงต้องเป็นจุดแรก
ที่ต้องปรับตัวและเป็นผู้น�ำ  จึงขอเอาใจช่วย อาจารย์ บุคคลากร
และนิ สิ ต ของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าฯ ให้
พั ฒ นาตนเอง ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และน� ำ เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ให้เกิดผลส�ำเร็จต่อตนเอง ต่อคณะฯ ต่อสังคม
และประเทศชาติ
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ในช่ ว งที่ ไ ด้ รั บ โอกาสให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณบดี
มี เ หตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ทางบ้ า นเมื อ งเกิ ด ขึ้ น หลายประการ
เช่ น เหตุ ก ารณ์ น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ก ารชุ ม นุ ม
ทางการเมือง ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้เห็น
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของคณาจารย์ บุ ค ลากร และนิ สิ ต
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจดั ง กล่ า ว แสดงออกมาหลายรู ป แบบ
ทั้ ง การเสี ย สละความสุ ข ส่ ว นตั ว เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลคณะฯ และ
ส่วนรวม หรือคิดและแสดงออกถึงคณะฯ และนิสติ ก่อนตนเอง
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
นอกจากนี้ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน และ
แสดงออกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ จิ ต ใจของคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรของคณะฯ ที่ คิ ด ถึ ง และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นิ สิ ต
เป็นหลักได้พบด้วยตนเองในหลายๆ เหตุการณ์ว่า คณาจารย์
และบุคลากร ได้นำ� เอาเรือ่ งการเรียนการสอน และการพัฒนา
นิสิตเป็นที่ตั้งในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แต่ใช่ว่าจะเป็นการ
ท�ำตามความต้องการของนิสิตเสมอไป ทั้งคณาจารย์และ

บุคลากรจะมองในด้านการเรียนรู้ รวมทัง้ ด้านการพัฒนาตนเอง
ของนิ สิ ต แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จิ ต ใจของความเป็ น “ครู ” ของ
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ
คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษา ที่ด�ำเนินงานอยู่ในบริบท
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตลอดเวลา ดั ง นั้ น
ไม่สามารถบอกได้ว่าคณะฯ ต้องเป็นอย่างไร แต่อยากเห็น
คณะฯมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ และเปลี่ ย นแปลง
อยู่ตลอดเวลา คณะฯไม่สามารถอยู่นิ่งได้ จะต้องมีการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทภายนอกที่เกิดขึ้น
ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต้ อ งเริ่ ม จาก
การยอมรับว่าตนเองไม่รู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้
อย่ า งไรก็ ดี การเรี ย นรู ้ แ ละเปลี่ ย นแปลงของคณะฯ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของคณะฯ  ที่จะต้องพร้อมเปิดรับ เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง
สรุ ป คื อ อยากเห็ น คณะฯเป็ น สถาบั น ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง มี ก าร
เรียนรู้ ปรับตัว และ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
akemech@yahoo.com
www.facebook.com/theeleventhline

บัญชี จุฬา
เสียงก้องจากห้องเรียน
ในโอกาสฉบับพิเศษแบบนี้ 80 ปีบัญชี จุฬาฯ จะเขียนธรรมดาแบบทุกทีก็คงไม่ใช่ ก็เลยมานั่ง
คิดว่าท�ำอย่างไรดี มานึกออกว่าพิเศษขนาดนี้ชวนท่านอาจารย์ชวนพี่ๆ น้องๆ มามีส่วนร่วมกันดีกว่า
มาร่วมกัน ส่งต่อข้อความที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านในสังคมภายในของชาว Chula Business School
และสังคมไทยกันเถอะ เมื่อนึกได้ประมาณนี้ ผมก็เลยร่างข้อความข้างล่างขึ้นมา แล้วส่งไปทาง social
media อย่าง Line และ FB messenger ทั้งทางตรงถึงคนที่เรามี contact อยู่และทางอ้อม
ผ่านเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
สวัสดีครับคุณ abc
ผมชื่อจิรัฏฐ์นะครับ ผมเรียน  young-6 ครับแล้วช่วยเขียน
คอลัมน์ในเภตรามาเกิน 10 ปีแล้ว
ฉบับปลายปีนี้จะครบรอบ 80 ปีคณะ ผมก็เลยอยากให้
คอลัมน์ออกมาในแนว สิง่ ทีอ่ าจารย์และศิษย์เก่า อยากบอกอะไร
กับสังคม คอลัมน์ผมอยากให้ มองอนาคต มากกว่าสะท้อนอะไร
ในอดีต จึงเรียนเชิญอาจารย์และศิษย์เก่าเขียนใน concept
“มองไปข้างหน้า” ใน 80 ค�ำ  จะมองการศึกษา เศรษฐกิจ ชีวิต
หรืออะไรก็แล้วแต่ว่า แต่ละท่านจะตีความและแต่ละท่านอยาก
ฝากอะไรใน 80 ค�ำ โดยตีความกันเอง แล้วเขียนออกมา ซึง่ 80 ค�ำ 
มีที่มาจากครบรอบ 80 ปี ในส่วนการได้มา ... ซึ่งเนื้อหาด้วยสื่อ
social media เพื่อให้เหมาะกับยุคดิจิตัล
ถ้าคุณabc คิดว่ามีประโยชน์และสนุกรบกวนส่งให้ผม
ภายใน สิ้นเดือน ตค. นะครับ รบกวนขอชื่อ นามสกุล ต�ำแหน่ง
รุ่นที่จบ และสถานที่ท�ำงาน ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
เอก จิรัฏฐ์

ผลตอบรั บ ก็ มี ทั้ ง ที่ ดี ใ จที่ จ ะได้
ท�ำอะไรให้คณะ ไปจนถึงตอบปฏิเสธ
เหมื อ นกั บ รั บ สายเซลล์ ข ายประกั น
ฮ่ า ฮ่ า ฮ่ า แต่ แ ล้ ว ผมก็ ไ ด้ ข ้ อ ความดี ๆ
ข้างล่างจาก ท่านอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นเพื่อน
และรุน่ น้อง มาให้อา่ นกัน และขอส่งผ่าน
พลังงานดีๆ ไปสูท่ กุ ท่านทีไ่ ด้อา่ นกันครับ
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รศ. ดร. อนันต์ชย
ั คงจันทร์ (SHI 33)
อาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี่ ดิจิทัล
เป็นเรื่องส�ำคัญ ที่คนรุ่นใหม่ ต้องพัฒนาความรู้ ในด้านนี้
รูปแบบ การท�ำงานจะอยู่ในโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นทั้ง a must
และ โอกาสในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร
เชื่อมโยงจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ ทั้งในเรื่องงาน และส่วนตัว
สังคมของการมีสว่ นร่วมจะมากขึน้ ขณะเดียวกัน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การสร้างความยั่งยืนให้สังคม น่าจะมีมากขึ้น

รศ. ดร. สมเกียรติ เอีย
่ มกาญจนาลัย
อาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาจะเปลี่ยนไปเป็นการเรียน
ด้วยตนเอง ไม่พึ่งต�ำรา ชีวิตอาจารย์ก็ได้แค่
เป็นโค้ชและมีความจ�ำเป็นน้อยลง ความรู้
พื้นฐานของเด็กต้องรู้ว่าการเรียน การค้นคว้า
ด้วยตนเองท�ำได้อย่างไร เศรษฐกิจมีความเป็น
global มากขึ้นไม่ขึ้นกับตลาดท้องถิ่นเท่านั้น
อีกต่อไป ความเป็นประชาคมโลกมีมากขึ้น
ชีวิตน่าจะง่ายขึ้นมาก เทคโนโลยีในทุกด้าน
น่าจะท�ำให้ชีวิตดีขึ้น เดินทางง่ายขึ้น เร็วขึ้น

ศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

A Good Foundation is the Key to Success พื้นฐานเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญมาก ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าพื้นฐานไม่ดีก็จะไม่มั่นคง และ
ยากที่จะประสบความส�ำเร็จในระยะยาว ในยุคดิจิตัลนั้นวิชาใหม่เกิดขึ้น
มากมายจากการบูรณาการของหลายศาสตร์ แต่พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
ภาษา และ Soft Skills ยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด เช่นเดียวกับการท�ำธุรกิจ
พื้นฐานธุรกิจที่ดีย่อมส�ำคัญกว่าการสร้าง Innovation
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วิไลพร ทวีลาภพันทอง (SHI 51)
หุ้นส่วน PwC Consulting (Thailand) Co.,Ltd.

โลกในอีก 80 ข้างหน้าจะต่างจากเมื่อ 80 ปี
ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก การที่องค์กรจะอยู่ให้ได้
จะต้ อ งคิ ด ฉี ก ไปจากเดิ ม กล้ า ท้ า ทายตนเอง
ปรับวิธีการรับคน ปรับประเภทคนที่รับ (เช่น
เน้นที่ character ไม่เน้นทีป่ ริญญา หรือเน้นว่าถ้า
งานทีร่ บั คนๆ นีเ้ ข้ามาหายไป คนๆ นีจ้ ะปรับตัว
ไปในบทบาทอืน่ ได้) ปรับวิธกี ารท�ำงานปรับรูปแบบ
ธุรกิจ   

แคทลียา ท้วมประถม (BBA1)
Managing Director The Design Essential
Co.,Ltd. Wisdom

จากการบ่มเพาะพาเราเติบโต อย่างสง่างาม
Wisdom จาก ครู เพื่อน พี่ การท�ำงาน การคิด
ความสงบจะท�ำให้เรา “ก้าวไปข้างหน้า” อย่าง
มั่นคง ช่วงชีวิตที่บัญชีจุฬาคือ เวลาที่ท�ำให้ชีวิต
แตกฉาน สนุก และเติบโต เรามาถึงตรงนีไ้ ม่ได้เลย
ถ้าไม่ได้เรียนรู้กับครูที่เก่งที่สุด กับเพื่อนที่ดีที่สุด
ถ้าไม่มวี นั นัน้ เราคงไม่สามารถ “มองไปข้างหน้า”
ได้อย่างวันนี้

สุธางค์ คนศิลป (SHI 43)

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ำกัด

วั น นั้ น เมื่ อ คราวเอ็ น ทรานส์ ติ ด ดี ใ จมาก
แต่บัญชีเขาท�ำอะไรกันนะ ภาพในจินตนาการ คือ
สาวใส่ แ ว่ น หนาเตอะ คร�่ ำ ครึ อยู ่ แ ต่ กั บ ตั ว เลข
สลึงนึง บาทนึง ก็ต้องลงตัว วันนี้ ความรู้บัญชี
เป็นรากฐานของการท�ำธุรกิจมีหลักการและเหตุผล
ได้ พ บเจอผู ้ ค นมากหน้ า หลายตา เปิ ด โลกและ
สร้างประสบการณ์มากมาย ไม่มีภาพของวันนั้น
หลงเหลืออยู่เลย โชคดีที่มีวันนั้น
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สุรยุทธ ทวีกล
ุ วัฒน์ (SHI 50)
Chief Financial Offcer บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ในยุค Thailand4.0 ที่คนไทย 44 ล้านคนใช้ Line สื่อสาร
แทนการพูดคุย ยุคที่เทคโนโลยีทดแทนการเดินห้าง
เพราะสั่งซื้อ On-line ได้ สะดวกจริง คุย Line สะดวกจริง
ซื้อของ On-line แต่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์น้อยลง
ผมเชื่อว่าเราต้องเพิ่มเสน่ห์ในการคุยกับลูกค้า เราต้องรักษา
เสน่ห์ในการติดต่อธุรกิจ เราต้องมีเสน่ห์ในการสานสัมพันธ์
เสน่ห์จะเป็นสิ่งสร้างความแตกต่างในอนาคต

ธีรน
ิ ทร์ รัตนภิญโญวงศ์ (SHI 50)
Head of Strategic Management (EVP)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสให้ไขว่คว้า ในยุคดิจิทัลที่สิ่งต่างๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสจึงเกิดตลอดเวลาจากความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแม้แต่ความต้องการหรือ
พฤติกรรมใหม่ๆ หากปล่อยชีวิตให้ไหลไปเรื่อยๆ เหมือนเรือลอย
เคว้งคว้างกลางทะเล โอกาสต่างๆ ก็จะลอยผ่านไปโดยไม่ทันตั้งตัว
วันนีค้ ณ
ุ ได้ตงั้ เป้าหมายชีวติ ทีช่ ดั เจนทีจ่ ะท�ำให้เล็งเห็นและคว้าโอกาส
ใหม่ๆ ในวันข้างหน้าหรือยัง

สมพร นาคซือ
่ ตรง (MBA EX 21)
Executive Vice President The Platinum Group PLC.

ความขัดแย้งทางสังคม จนท�ำให้เกิดการแบ่งแยก
มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึน้ ในอนาคต ล้วนเกิดจากความ
ไม่มั่นคงในตัวมนุษย์… จะท�ำอย่างไรให้เราเผชิญหน้าได้
อย่างไม่หวาดกลัว
หากเราเห็นแก่ตัวเอง จนลืมไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์
สังคม… การทีจ่ ะสร้างอนาคตทีแ่ ข็งแกร่ง ก็ตอ้ งสร้างมันขึน้
มาร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่น ด้วยการสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคี และมีส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน
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ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (SHI 64)
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ทู ทรี เปอร์
สเปกทีฟ

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะมีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกมากกว่า
ช่ ว งยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมทั้ ง 4 หรื อ เมื่ อ 200 ปี
ที่ผ่านมา จนมีการคาดการณ์ว่ามนุษย์เราอาจจะไม่แก่
ไม่ตาย หรืออาจเป็นอมตะ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คาดหวัง
ว่าจะก้าวหน้าหรือเจริญยิง่ กว่าก็คอื ความเจริญทางด้าน
จิตใจและสติปัญญาของมนุษย์ ที่จะน�ำไปสู่สังคมที่
อุดมไปด้วยปัญญา และอารยะแห่งความศิวิไลซ์

จิรฏ
ั ฐ์ สิรเิ ฉลิมพงศ์ (MBA Y6)
Head of Market Intelligence and Pricing
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)  

“80 ค�ำสุดท้ายของคอลัมน์นี้ ผมขออนุญาตใช้สิทธิของการ
ครอบครองพื้นที่กระดาษในคอลัมน์นี้ พื้นที่การสื่อสารบนกระดาษ
ที่ผมหลงรักและจะไม่มีอะไรมา disrupt ความรักของผมลง”
“เราพู ด กั น มากมาย เรื่ อ งดิ จิ ตั ล เทคโนโลยี ที่ จ ะมาเปลี่ ย น
ชีวิตเรา เราเตรียมตัวที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้
กั บ คลื่ น ลู ก ใหญ่ ที่ ม ากั บ จิ น ตนาการ และเราก็ พ ยายามส่ ง ต่ อ
ความห่วงใยสู่คนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ดี อย่าลืมเตือนเขาว่า เทคโนโลยี
จะเปลี่ยนไปขนาดไหน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร อย่าได้ลืม
พื้ น ฐานความเป็ น มนุ ษ ย์ ความกตั ญ ญู ความเสี ย สละ นั่ น คื อ
สิ่งที่เทคโนโลยีเลียนแบบไม่ได้”

35

36 36 INTERVIEW

80 ปี SHI CU

Run For Success
งาน 80 ปี SHI CU Run For Success ได้จดั ขึน้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการสถาปนาคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ของเรา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 วัตถุประสงค์ ที่นอกจากการเชิญชวน
นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป มาร่วมออกก�ำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ และมาเยี่ยมเยือน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเหมือนเป็นการคืนสู่เหย้า แหล่งเรียนรู้ และให้การศึกษาแล้ว รายได้จากการ
จัดงานครัง้ นีจ้ ะน�ำไปใช้เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของนิสติ ปัจจุบนั และกิจกรรมของสมาคมนิสติ เก่าฯ
งานครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จ เป็นทีป่ ระทับใจครับ ผม
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุก
ท่าน ดีใจทีก่ จิ กรรมครัง้ นีม้ สี ว่ นท�ำให้รนุ่ พีร่ นุ่ น้องชาวShi ได้
มาพบกัน   หวังว่าจะได้พบกันอีกในงานคืนสู่เหย้าวันที่ 29
มกราคม 2562 นะครับ
สันติ วิลาสศักดานนท์ Shi 32
นายกสมาคมฯ

รู ้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ป็ น
ประธานจัดงานฯ แม้จะไม่มปี ระสบการณ์ในการจัดงาน
เดิน-วิง่ มาก่อนเพราะมีรายละเอียด มีสว่ นงานและผูค้ น
ที่เกี่ยวข้องมากกว่างานอื่นๆ ที่เคยจัดมา แต่โชคดี
ที่ได้ทีมงานที่มากประสบการณ์ ของน้อง SHI 62,63
มาด�ำเนินงาน ความร่วมมือ ทุ่มเทของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ช่วยกันหาผูส้ นับสนุน ผูบ้ ริจาค ชักชวนคนมา
ร่วมงาน ประสานงานกับคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อ
ให้การจัดงานราบรื่น คล่องตัวยิ่งขึ้น
ในวันงาน มีผมู้ าร่วมงาน ประมาณ 3,000 คนเศษ
นับเป็นความส�ำเร็จ และประทับใจทีเ่ ห็นทุกคนมีรอยยิม้   
มีความสุข สดชื่น ได้พบปะ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนฝูง
ญาติมิตร อาจจะมีข้อบกพร่องบ้างก็ไม่เป็นอุปสรรค
แต่จะน�ำไปปรับปรุง แก้ไข หากจะจัดขึน้ อีกในครัง้ ต่อไป
และนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนท�ำงาน
ที่ยังประโยชน์ ให้กับสมาคมนิสิตเก่าฯ และคณะฯ
อันเป็นที่รักยิ่ง
เพลินพิศ ธันวารชร Shi 26
					

INTERVIEW

เมือ่ บก.เภตรา มอบหมายให้เขียน
เรื่องงาน 80 ปี SHI CU Run For
Success ซึง่ เป็นการจัดงานครัง้ แรกของ
สมาคมฯมีคนถามว่า Success อะไร         
ก่อนวันงานยังหาค�ำตอบไม่ได้ แต่แล้วใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ค�ำตอบก็กระจ่าง
ชัดขึ้นในดวงใจ เพราะ ได้เห็น ได้ยิน ได้
รับรู้ ถึง ความสามัคคี ความรัก ความสุข
ความมีระเบียบวินยั ความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจ
เดียวกัน การรวมพลังของชาวสีฟ้า ที่ยิ่ง
ใหญ่ ครัง้ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน และ คน
ที่จะเขียนเรื่องนี้ได้ดี คือ คนที่ได้มาร่วม
งานนี้ จึงได้ขอให้ พีๆ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ช่วย
กันเขียนความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมงานนี้ ได้
อ่านแล้วชื่นใจจริงๆ ค่ะ
ณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง Shi34

ผ่านไปแล้วกับงาน SHICU RunForSuccess ที่จัดขึ้นมาเพื่อฉลองการ
ครบรอบ 80 ปี ของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย งานนี้เกิดขึ้นมาได้ต้องขอบคุณ สมาคมนิสิตเก่าฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ทุกท่านเป็นจิตอาสามาช่วยกิจกรรมของคณะฯโดยไม่หวังผลตอบแทน และทีมงาน
RaceHunter ที่เป็น organizer งานนี้ ผมได้มีโอกาสน�ำเสนอกิจกรรมงาน เดิน-วิ่ง
ของคณะฯ เรา เพื่อฉลองการครบรอบ 80 ปี ว่าเราน่าจะมีกิจกรรมใหม่ๆ ให้ นิสิต
เก่าคณะฯ เราได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น นอกเหนือจากงานคืนสู่เหย้าฯ และตอนนี้
แนวโน้มเรื่องสุขภาพและการออกก�ำลังกาย ก�ำลังมาแรงและเข้าร่วมได้ทุกเพศ                
ทุกวัย ระหว่างการท�ำงานเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ทีต่ อ้ งท�ำงานเพือ่ คณะฯ ร่วมกับ
กรรมการชุดใหญ่ ท�ำให้ได้เรียนรู้อีกเยอะมาก พอถึงวันงาน ผมได้เห็นเพื่อนๆ
พีน่ อ้ ง ได้มคี วามประทับใจกับการทีไ่ ด้กลับมาคณะฯ พืน้ ทีก่ รุป๊ ตัวเอง ได้เจอเพือ่ นๆ
ที่ไม่เจอมานาน ได้ถ่ายรูปรวมรุ่น รวมกรุ๊ป ที่ดีใจอีกอย่างคือ เห็นหลายคน               
สามารถตืน่ เช้ามาออกก�ำลังกายได้ และได้เหรียญเป็นครัง้ แรกหลายคน (ผมเชือ่ ว่า
ผ่านวันนี้ไป เพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เองครับ หลายคนคงหันมาออก
ก�ำลังกายกันมากขึ้นครับ )
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และส�ำเร็จลุล่วงไปอย่างดีครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็
ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

อมรเทพ ทวีพานิชย์
ต้อง Shi 62

ในการจัดวิ่งส่วนใหญ่.. ผู้ที่ท�ำเวลาได้ดีที่สุด และ เวลาที่
ดีที่สุด.. มักเกิดขึ้นตอนการแข่งขันสิ้นสุด.. แต่ส�ำหรับ Shi CU
run for success... เวลาที่ดีที่สุด.. มันเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่
ทุกคนเดินเข้ามาที่งาน.. ตลอดเวลาการวิ่ง จนกระทั่งจบงาน...
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ตา่ งจากงานวิง่ ทัว่ ไป คงเพราะ ... มันไม่ใช่แค่การวิง่ ...
แต่คือการกลับมาบ้านหลังเก่าอีกครั้ง บ้านที่ให้ทั้งความรู้
มิตรภาพ สังคม และเครือข่าย.. จริงๆ แล้ว พวกเราไม่ได้แต่เริม่
วิ่งในงาน... แต่เราวิ่งมาตั้งแต่วันที่เข้ารั้วชมพูประตูฟ้านี้แล้ว..
เราวิ่งร่วมทางมาตลอด และ เราจะวิ่งเคียงคู่คณะฯ ตลอดไป  
เมศ์ภมู ใิ จมากทีเ่ ป็นสมาชิกคนหนึง่ ของคณะฯ คณาจารย์ ทีท่ รง
คุณค่า น่ารักและเคารพ มีพๆี่ เพือ่ นๆ น้องๆ ทีเ่ ก่ง เป็นแบบอย่าง
และแรงบันดาลใจแก่กันและกันเสมอ  สุขสันตฺ์วันเกิด 80 ปีค่ะ
CBS รวินตา เทวีภัทรนน  Shi 64

ธ�ำรง ภัทรเจียรพันธุ์
Shi 63

ชนะชัย โอปนายิกุล Shi 62
ทรงพล กิตติเวช เป๊ก Shi 63
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ส�ำหรับงานวิ่ง 80 th years Shi Cu Run For Success เป็นงานวิ่งที่พิเศษและผมเชื่อว่าหลาย
คนอยากมาร่วมงาน เพราะนอกจากจะได้มาออกก�ำลังกายแล้ว ยังได้ความประทับใจกลับไปบ้าน
แน่นอนครับ รวมถึงตัวผมเองด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของมิตรภาพรุ่นพี่รุ่นน้องจุฬาฯ
บทสนทนาต่างๆที่พร่างพรูจากรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันมานาน รวมถึงบรรยากาศเก่าๆใน
จุฬาฯสมัยยังเป็นนิสิตฯก็ได้มีโอกาสมาซึบชับอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนัก แต่ครั้งนี้มัน
เกิดขึ้นแล้ว ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้เสกสรรค์ภาพประทับใจเหล่านี้ ที่เติมเต็มความสุข
ของพี่น้องจุฬาฯทุกเพศทุกวัยให้เกิดขึ้นมาได้ ขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ที่ไว้วางใจมอบ
หมายหน้าที่พิธีกรในวันงาน ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากในการจัดงานนี้ขึ้น
และในโอกาสที่คณะบัญชีจุฬาฯที่รักของพวกเราจะมีอายุครบรอบปีที่ 80 ผมขออวยพรวันเกิดให้
คณะบัญชีจุฬาฯของพวกเรายิ่งใหญ่และขยายกิ่งก้านสาขายิ่งๆขึ้นไป ให้ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม
และคุณภาพ อยู่คู่สังคมและ ประเทศไทย ตลอดไป
เสฏฐวุฒิ ชนะศรีโยธิน  Shi 61

ประทับใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมของคณะครั้ ง นี้
นอกจากสุขภาพกายแล้ว ยังได้
พบพี่ๆ น้องๆ ที่ไม่ได้พบกัน
นานมาก ได้เห็นจุฬายามเช้าที่
สวยงามมากค่ะ
ดาราวรรณ ตัง้ ศิรพิ ฒ
ั น์ Shi 30

รางวัลที่ 1-5 ชาย

“ได้พบอาจารย์,
เพื่อนและรุน่ พี่ รุน่ น้อง
รวมทั้ ง ได้ อ อกก� ำ ลั ง
และได้ร่วมสมทบทุน
ให้สมาคมด้วยครับ”
เอ๊ด...ศรัณย์ เพ็ญชาติ
Shi 32

รางวัลที่ 1-5 หญิง

“มิตรภาพ
แปดสิบปี  
ร่วมมือกัน  
เพื่อพี่น้อง  

ซาบซึ้งใจ
บัญชีจุฬา  
เดินวิ่งไป  
สานรัก  

ในวันนี้
มาฉลอง
ใจล�ำพอง
สามัคคี”

หน่อย...เชิดพงศ์ นิติเกษตรสุนทร Shi 32

ดีใจมากที่ได้พบนิสิตเก่าทั้งเพื่อนร่วมรุ่น
รุน่ พี่ รุน่ น้อง และรุน่ ทีเ่ คยสอนและท�ำงานเพือ่
คณะฯ ของเราด้วยกันมา และคนภายนอกที่ทุก
คนยินดีมาร่วมกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากคณะฯและจุฬาฯของเรา รักและ
ภาคภูมิใจมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

รศ. บุญเสริม วิมุกตะนันท์ Shi27

งานวิ่ง Shi 80 ปีนี่ชอบมากเลยครับ บรรยากาศน่ารักมากมีแต่เพื่อนๆ
พี่ๆ น้องๆ ทั้งนั้น รวมทั้งเหล่าคณาจารย์ หันไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้ม
มีแต่เสียงหัวเราะ ต้องขอขอบคุณในความเสียสละของกรรมการจัดงาน
และชมเชยว่าจัดงานได้ดีมาก ไม่ต้องรอให้ครบ 90 ปี 100 ปีล่ะครับ จัดมัน
ทุกปีเลย        งานดีๆ แบบนี้ พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ จะได้มาเจอ
กันมาวิ่งออกก�ำลังกันเป็นประเพณีทุกปีเลย เป็นก�ำลังใจให้ครับ  
สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ Shi36

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ได้ไปร่วม
งานเดินวิ่ง 80 ปี บัญชี จุฬาฯ รู้สึกอบอุ่นใจ
ทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในคณะฯ “ของเรา”  สมัคร
เดิน 3 กม. มีความสุขมากกับการที่ได้เดินช้าๆ
วนรอบจุฬาฯ ในเวลาเช้าตรู่ ได้บรรยากาศสดชืน่
และสงบ ที่แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศคึกคักของ
ชาวบัญชี จุฬาฯ ที่ก�ำลังร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง
ครัง้ นี้ และมีโอกาสเดินดูพฒ
ั นาการรอบๆ คณะฯ
“ของเรา” พร้อมกับแวะเยี่ยมจามจุรีต้นใหญ่
ริมรัว้ สามย่าน ทีเ่ คยเป็นทีต่ งั้ กรุป๊ รูส้ กึ อิม่ เอมใจ
กับภาพสมัยเป็นนิสิตที่ผุดขึ้นในภวังค์
สุรพันธ์ ปูรณคุปต์  CU Shi’33
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พรรณี วรวุฒิจงสถิต Shi 32
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาษีการแปลงสินทรัพย์
เป็นหุ้นจดทะเบียน

Photo : Designed by Freepik

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้
มี ก ารประกาศราชกิ จ จา เพื่ อ บั ง คั บ ใช้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
667) พ.ศ. 2561 ในวันถัดไป เนื้อหาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือให้ยกเว้นภาษี
เงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กบั บุคคลธรรมดา  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล ส�ำหรับการโอนทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบกิจการไปเป็นทุนในการ
จัดตัง้ นิตบิ คุ คล โดยมีการจดจัดตัง้ ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561    นอกจากนี้ถ้าการจัดตั้งดังกล่าว
อยู่ในขอบเขตของนิติบุคคลที่มีทุนช�ำระ
แล้วไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้ต่อปี
ไม่เกินสามสิบล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดจัดตั้งนิติบุคคล ค่าท�ำบัญชี
และค่าสอบบัญชี สามารถน�ำไปหักราย
จ่ายในทางภาษีได้สองเท่าเป็นระยะเวลา
ห้ารอบบัญชี   ทัง้ นีท้ งั้ สองเรือ่ งจะต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก�ำหนด
การส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้น
ส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ที่ท�ำกิจ การค้ า และเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดาอยูแ่ ต่กอ่ น ให้เปลีย่ นมาเป็นการท�ำ
กิจการค้าในนามนิตบิ คุ คลนีไ้ ด้เริม่ มีมาตัง้ แต่
สิงหาคม 2559 ซึ่งในเรื่องนี้ได้เคยเขียนลง
ในวารสารเภตรามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ฉบับนี้
จะขอน�ำมาเล่าย้อนหลังให้ทราบถึงความ
เป็นไปเป็นมาอีกครัง้ หนึง่ เพราะการต่ออายุ
ครั้ ง นี้ เ ข้ า ใจว่ า เป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ ไ ด้
การยกเว้นภาระภาษีก็น้อยลง จากเดิมที่มี
การยกเว้นแยะมาก ซึง่ หากใครได้ทำ� ไปก่อน
หน้ า นี้ ก็ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
คุ้มค่าจริง ๆ  
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม
2560 ได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส�ำหรับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560  
โดยประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่า
เพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์อนั
เกิดขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ไป
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลธรรมดา
ประกอบกิจการในรูปแบบบริษัทหรือห้าง
หุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจาก

ปัจจุบันในการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ผู้ประกอบการ ต้องมีภาระภาษี
อันเกิดขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ
และมีรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท จึงได้มีประกาศดังกล่าวเพื่อ
ยกเว้ น ภาระภาษี ก ารโอนให้ แ ก่ บุ ค คล
ธรรมดา สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอน
ทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระทํา
ตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่บริษัทหรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย โดยได้ รั บ ค่ า
ตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ เฉพาะการโอน
ทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทําตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคมพ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกา
ศกําหนด ในขณะเดียวกันหากการจัดตั้ง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีทุน
จดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้
ต่อปีไม่เกินสามสิบล้านบาท รายจ่ายอันเกิด
จากการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้
ส่วนนิตบิ คุ คล รวมถึงค่าทําบัญชีและค่าสอบ
บัญชี ให้สามารถหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่า
เป็ น ระยะเวลาห้ า รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้
จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาํ หนด
ในวั น ที่ 20 มี น าคม 2560 ซึ่ ง ได้ มี ก าร
ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร ฉบั บ ที่ 4
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์อันเกิดขึ้น
จากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปจัดตั้ง
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ซึง่ ประกาศ
ฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
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ในประกาศอธิบดีฉบับที่ 4 นี้ สรุป
เนื้อหาได้ดังนี้
1. นิยามค�ำว่า “บุคคล หมายถึง ผู้มี
เงิ น ได้ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล”
2. การโอนทรัพย์สินจากบุคคลไปเป็น
ทุนจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คล ต้องโอนในราคาตลาด โดยการจด
จัดตั้งต้องกระทําตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3. บุคคลผูโ้ อนทรัพย์สนิ ต้องถือหุน้ ใน
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้รับโอน
เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทีโ่ อน
4. ต้องไม่โอนหุ้นดังกล่าว ในราคา
ต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี
5. กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้โอน
และผู ้ รั บ โอนต้ อ งจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รั บ รอง
การโอน ตามแบบที่ประกาศก�ำหนด โดย
มอบให้ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น และอธิ บ ดี ก รม
สรรพากรผ่ า นสรรพากรพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น
หลักฐาน  ซึง่ ในกรณ๊กระทรวงมหาดไทยก็มี
ประกาศสนับสนุนด้วยการลดค่าธรรมเนียม
การโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01
เท่านั้น
6. กรณีนติ บิ คุ คลทีม่ ที นุ ไม่เกินห้าล้าน
บาทและรายได้ตอ่ ปีไม่เกินสามสิบล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยจดทะเบียนทีจ่ ะหักได้สองเท่า ต้อง
มีหลักฐานพิสูจน์ได้ กรณีเป็นบริษัทต้อง
มีรายงานประชุมจัดตั้งบริษัทให้สัตยาบัน
หรือกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมี
การรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ ส�ำหรับ
ค่าท�ำบัญชี ค่าสอบบัญชี ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายบัญชี
จากประกาศดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้

ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้มีการ
วางแผนโอนทรั พ ย์ สิ น ไปจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
โดยเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดิน
ได้เตรียมการโอนที่ดินไปจัดตั้งบริษัท ซึ่ง
ตามประกาศสามารถโอนไปในราคาตลาด
และหากอนาคตจะขายออกไป ก็สามารถ
ใช้วธิ ขี ายหุน้ ซึง่ ถ้าราคาตลาดไม่เปลีย่ นแปลง
การขายหุ้นก็จะไม่มีภาระภาษีก�ำไรส่วน
เกินทุน แต่อย่างใด หรือหากนิติบุคคลจะ
โอนโฉนดไปก็ไม่เกิดก�ำไรขาดทุนเช่นกัน
เพราะราคาทุ น ในบั ญ ชี เ ป็ น ราคาตลาด
อยู่แล้ว  เสียเฉพาะค่าธรรมเนียม และภาษี
จากการโอนต่ อ เท่ า นั้ น เป็ น ที่ ฮื อ ฮากั น
มากว่า สรรพากรใจดีมาก ที่อนุญาตให้
ท�ำเช่นนี้ได้ ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียภาษี
กี่ ร ายที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการจั ด ตั้ ง
บริษัทในครั้งนั้น
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560
ได้ มี ก ารประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
ฉบับที่ 5 แก้ไข ประกาศฯฉบับที่ 4 ในเรื่อง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์อันเกิด
ขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ไปจัด
ตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ประกาศ
นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป
เนื้อหาที่แก้ไขได้แก่  
1. ต้ อ งเป็ น การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของ
บุคคลเพือ่ ไปเป็นทุนจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. ทรั พ ย์ สิ น ทุ ก ชนิ ด ให้ โ อนในราคา
ตลาด  ยกเว้น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โอน
ในราคาประเมินกรมทีด่ นิ ณ วันจดทะเบียน
หรือ ราคาทุนที่ซื้อมาตามหลักฐานการโอน
ที่กรมที่ดิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
จากประกาศฉบับนี้ เท่ากับว่า การโอน
ทรัพย์สนิ ไปจัดตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลนั้น ต้องเกิดจากการที่บุคคลธรรมดา
ประกอบกิจการอยู่ก่อนหน้าแล้ว ซึ่งเดิมไม่
ได้กล่าวถึง และยังได้ท�ำการยกเว้นภาษี
ทุ ก ชนิ ด ที่ เ กิ ด จากการโอนทรั พ ย์ สิ น ไป
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล

เหมื อ นเดิ ม และเฉพาะทรัพย์สินอื่นๆ ที่
ไม่ใช่อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ก็ ยั ง ให้ โ อนในราคา
ตลาดเหมื อ นเดิ ม เช่ น กั น แต่ ไ ด้ มี ก าร
ปรับปรุงให้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ให้โอนโดยใช้ราคาประเมินหรือราคาทุนที่
ซื้อมาแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า แทนการโอน
ด้วยราคาตลาดเหมือนดังประกาศครั้งแรก
ในขณะเดียวกัน การประกอบธุรกิจ
ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา มิ ใ ช่ ท� ำ
เฉพาะในนามของบุ ค คลธรรมดาเท่ า นั้ น
แต่ยังมีที่จัดท�ำในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
สามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
อีกมากมาย แต่ในกฎหมายที่ประกาศใช้
เฉพาะกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ได้มีการประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่ 644 ขยายนิยามบุคคลธรรมดา ให้
ครอบคลุมไปถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญและ
คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีกด้วย   
จากที่ได้เล่ามาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกิจการ
ที่ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
ท� ำ การจั ด ตั้ ง นิ ติ บุค คลเพื่ อ เปลี่ยนไปเสีย
ภาษีเงินได้ในนามนิติบุคคลแทน ทั้งนี้ถ้า
มองในภาพกว้าง ๆ  ดูเหมือนว่าการเสียภาษี
ในนามนิตบิ คุ คลจะได้ประโยชน์กว่า เนือ่ งจาก
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสูงสุดอยูท่ รี่ อ้ ยละ
20 ในขณะทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 35 ประกอบกันการที่ได้
มีการลดอัตราการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมา
จากเดิมหักได้ตั้งแต่ร้อยละ 60-85 เปลี่ยน
เป็นอัตราร้อยละ 60 ทั้งหมดท�ำให้การ
หักค่าใช้จ่ายเหมาหักได้น้อยลง
อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ ป ระกอบการก็ ต ้ อ ง
พิจารณาเองว่าขนาดของกิจการนัน้ เล็กใหญ่
ขนาดไหน การแปลงสภาพจากการประกอบ
กิจการในนามบุคคลเป็นนิตบิ คุ คลอย่างไหน
จะได้ประโยชน์ที่แท้จริงกว่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับ
สภาพข้อเท็จจริงของแต่ละคน เพียงแต่ใน
ช่วงทีไ่ ด้สทิ ธิประโยชน์จากการโอนทรัพย์สนิ
เช่นนี้ การแปลงสภาพก็จะได้ประโยชน์
สูงสุดเพราะได้รับยกเว้นภาระภาษีจากการ
โอนนั่นเอง
พรรณี วรวุฒิจงสถิต พฤศจิกายน 2561
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นางวิไล ฉัททันต์รัศมี Shi 32
เหรัญญิกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักบัญชีกบ
ั โลกยุค
Digital Technology
การคิดค้นและพัฒนาทาง technology
ทำ�ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงอย่างมากมาย
และรวดเร็ ว องค์ ก รต้ อ งสามารถ
ปรั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น core business
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น โดย
ใช้ เ ป็ น โอกาสและสร้างการเติบโตจาก
Digital Technology ใหม่ ๆ มา
ขับเคลื่อน
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การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รหรื อ
รู ป แบบและวิ ธี ก ารท� ำ งานที่ ส นั บ สนุ น
ต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ให้เกิด
รูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ Strategic
Transformation ที่จะเกิดขึ้น ถือเป็น
หน้าที่และความท้าทายที่ส�ำคัญของผู้น�ำ
องค์กรที่จะท�ำให้องค์กรยังคงความเป็น
ผู้น�ำทางธุรกิจได้ต่อไปเรื่อยๆ CEO จึงจะ
ต้องฝ่าฟัน เลือกใช้เล่าเรือ่ งราวและสือ่ สาร
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
และกับทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Photo : Designed by Freepik

����� �.55 �.�. 61(�������� 2).indd 42

CFO ซึ่งเป็นเพื่อนคู่คิดหรือ business
partner ของ CEO จึงเป็นผู้ที่จะต้องศึกษา
และเสนอแนะทางเลือก การใช้ technology
ใหม่ๆในการพัฒนาปรับโฉมการด�ำเนินธุรกิจ
องค์กร โดยในยุค 4.0 ผสานกับวิวฒ
ั นาการของ
สัญญาณโครงข่าย 5G ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ CFO ตอบโจทย์ ให้ผลตามเป้าประสงค์

รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้ง CFO และคนในฝ่ายบัญชีการเงินจะต้อง
รอบรู้ แข็งขัน พร้อมตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรด้วยความรู้ ความสามารถที่เป็น
ปัจจุบันและคาดการณ์ไปในอนาคต พร้อม
เสนอแนะกลยุทธทางเลือกทีเ่ หมาะหลากหลาย
ผลกระทบในแต่ ล ะทางเลื อ กและข้ อ สรุ ป
ทางเลือก ซึ่งผลที่ตามมาคือองค์กรมีข้อมูล
Insight วิเคราะห์ เจาะลึก เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นทั้งตัวเลขและไม่ใช่
ตัวเลข มีรายงานในรูปแบบทีใ่ ช่ ชัดเจน กระชับ
เข้าใจง่าย เพื่อให้ CEO และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้ข้อมูลจากระบบในการตัดสินใจได้อย่าง
มั่นใจ อีกทั้งความต้องการในรายงานต่างๆ
ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลทาง Social media
ข้อมูล CRM ข้อมูล risk & compliance
ส�ำหรับฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรต้องมี เพื่อไปใช้
ด�ำเนินการต่อ เรียกว่าไม่วา่ จะเป็น Anywhere
Anytime เราพร้อมบริการเสมอ
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จากสิ่ ง ที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง และมอบหมาย
แม้จะไม่เป็นทางการก็ตาม เมื่อย้อนกลับมา
พิจารณสภาวะความรูค้ วามสามารถในปัจจุบนั
นั้นของทั้ง CFO และฝ่ายบัญชีการเงินนั้น
ยังอาจมีชอ่ งว่างหรือ Skills gap ดังนัน้ CFO
และนักบัญชีทั้งหลายจะต้องมีการวิเคราะห์
และการ reposition ตนเอง จะใช้วิธีการ
อะไร แม้ ค วามต้ อ งการที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยก็ ยั ง
คาดเดาไม่ได้แน่ technology ที่เหมาะคือ
อะไร และอีกเยอะแยะมากมาย ทุกอย่างเป็น
ค�ำถามไปหมด ดังนัน้ จึงมีการระดมสมองเพือ่
ศึกษาและช่วยชี้แนะแนวทางบทบาทที่ต้อง
เปลี่ยนไปของ CFO และฝ่ายบัญชีการเงิน
พอสรุปได้ ดังนี้ การพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
CFO และฝ่ายบัญชีการเงิน
1. โอกาสและความท้าทาย เริ่มที่

จะคาดการณ์ภาพในอนาคตลูกค้าของฝ่าย
บัญชีการเงิน บทบาททีต่ อ้ งวิวฒ
ั นาการขึน้ มา
และความคาดหวังในตัว CFO ทีต่ อ้ งเป็นทีไ่ ว้
วางใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เข้าตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ
บริษัท เข้าใจ Business Model และสร้าง
คุณค่าในระยะยาว
2. สร้างการรับรู้กับ Digital
และ Technologyใหม่ล่าสุด
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thinking เป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้ว มีศักยภาพ
ดีใช้ในการตั ด สิ น ใจ และเพื่อการลงทุนใน
digital และ technology ให้มีการใช้ทั่ว
ทั้งองค์กร ก่อให้เกิดข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ของทั้งองค์กร มีประโยชน์มากขึ้น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เกิ ด ขึ้ น ได้ คื อ การมี บุ ค คลลั ก ษณะพิ เ ศษ
talent management หมายถึงมีคนยุคใหม่
next generationที่ มี ทั ก ษะตรงกั บ งาน
ประเภทใหม่ๆ พร้อมทีจ่ ะมาใช้ Big data มาท�ำ 
advance analytics คุน้ เคยกับ IoT ใช้ Cloud
และ ใช้ SaaS (software-as-a-service)
ควบคูไ่ ปกับ Blockchain ใช้ Robotics Process
Automation รวมทั้ง AI และ machine
learning

เพื่ อ เป็ น Leading digitalization
เป็นการเปลี่ยนบทบาทของ CFO ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงการท�ำงานในองค์กร การใช้
technology ใหม่ ๆ โดยการสนั บ สนุ น
จากฝ่ า ยบั ญ ชี ก ารเงิ น ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว
กระฉับกระเฉง มีการตอบสนองต่อการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกเวลา
และน� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ่ อ ได้ มอบบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพด้วยต้นทุนทีแ่ ข่งขันได้ ในขณะ
3. วิ สั ย ทั ศ น์ ข องฝ่ า ยบั ญ ชี
เดียวกันก็ยืดหยุ่นต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น การเงินและ Roadmap การพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในข้อมูลที่ล�้ำหน้า
ในอนาคต CFO และฝ่ายบัญชีการเงิน
การปรั บ เพิ่ ม ความถี่ ใ นวงจรการวางแผน จะใช้เวลามากขึ้นในเรื่องของยุทธศาสตร์
ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลภายใน higher-level โดยการเลือกใช้ระบบ automation และ

Blockchain ซึ่งเป็นผลอย่างรวดเร็ว เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ตามกฎระเบียบทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน ตามอ�ำนาจด�ำเนินงาน ปราศจาก
ความล�ำเอียง และเป็นทั้งการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบยันได้การใช้ระบบ automation โดย robotic ก็จะลดงานกระทบ
ยอด การท�ำงานซ�้ำซ้อน ผลที่ตามมาคือนัก
บัญชีในงานต่างๆ นีจ้ ะลดลงได้กว่าครึง่ ท�ำให้
สามารถโยกไปท�ำงานในส่วนของการ Data
Analytics ทีม่ ขี อ้ มูลมากมาย ให้คณ
ุ ค่าสูงขึน้
และน�ำไปใช้ประโยชน์ อีกทัง้ เป็นเพิม่ การเปิด
โอกาสให้นักบัญชีมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักและคุ้น
เคยกับฝ่ายงานธุรกิจอื่น การใช้ระบบ automation ยังท�ำให้มีรายงานที่เป็น real time
และง่ายต่อการให้ผู้ต้องการเรียกใช้ได้เอง
สามารถน�ำไปใช้กับส่วนงานอื่นๆเช่นในต่าง
ประเทศ และทีส่ ำ� คัญหากเดิม งานเช่นนี    
้ ใช้
การ outsource ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วน
นีล้ งได้ ผลลัพธ์ทไี่ ด้เมือ่ น�ำระบบautomation
มาใช้ ท�ำให้ขอ้ มูลของทัง้ องค์กรเป็นมาตรฐาน
เดียวกันและเป็นใช้ทรัพยากรร่วมอย่างคุม้ ค่า
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ท�ำความคุน้ เคยเข้าใจการด�ำเนินงานในธุรกิจ
เชิงลึก เสริมความมั่นใจและฝึกสร้างความ
ท้าทายให้ตนเองกับค�ำถามใหม่ทซี่ บั ซ้อนขึน้
เรียนรู้ที่จะติดต่อและประสานความร่วมมือ
กั บ ฝ่ า ยอื่ น ๆ สร้ า งเป็ น Models และมี
Frameworks เสริมความรู้ทักษะทางสถิติ
ถือเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อ
การปรับปรุง
7. ตัง้ ทีมงานใหม่ๆ ประกอบด้วย
คนจากหลากหลายฝ่ายเพือ
่ แก้ปญ
ั หา
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4. Profile ของคนในฝ่ า ย
บัญชีการเงินในอนาคต

ความส�ำเร็จของงานนั้นองค์ประกอบที่
ส� ำ คั ญ มากคื อ ต้ อ งมี ค นที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถเหมาะกับงานในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
ซึง่ มีคนในอนาคตควรมีคณ
ุ ลักษณะเช่นนี้ เป็น
● Co-pilot/Navigator เน้ น ผล
ส�ำเร็จของงาน
● Brand Protector มี CG ซื่อสัตย์
มีวินัยทางการเงิน
● Trusted Professional ท�ำงาน
เยี่ยงมืออาชีพ ขี้สงสัย และชอบงานท้าทาย
● Storyteller สามารถเล่าเรื่องราว
อย่างน่าสนใจให้กับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
● Influencer สามารถโน้ ม น้ า ว
จูงใจด้วยข้อมูลที่จัดเต็มไปเพื่อ change
& transformation
● Technology & Digital Enabler
ผลักดันการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐาน
ของข้อมูล
● Analyst ให้ ข ้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก
หลากหลายมุ ม มอง เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลกั น
แสดงแนวโน้มลูกค้า สินค้า คู่ค้า รวมถึง
โอกาสและความเสี่ยง
● Transaction & Process Expert
มั่นใจว่ากระบวนการ end-to-end และ
work flow กั บ ฝ่ า ยต่ า งๆ ในองค์ ก รมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

5. ความต้องการคนทีม
่ ที ก
ั ษะเพือ
่
ศักยภาพในการใช้ technology
เป็นหัวใจหลัก

ฝ่ายบัญชีการเงินในอนาคตจะต้องมี
ความเข้าใจว่ามีอะไรอยูเ่ บือ้ งหลัง technology
อะไรเกิดขึน้ ในกล่องด�ำนัน้ การใช้ technology
ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรับผิดชอบกับ
ความถูกต้องของข้อมูลทีร่ ายงานนัน้ รวมถึง
การเลือกใช้วธิ กี ารน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ หมาะสม
digitally fit ฝ่ายบัญชีการเงินจึงถือได้ว่ามี
การเรียนรูเ้ ป็น on-the-job-training อีกทัง้
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ข้ามศาสตร์ nonfinance functions เช่น ด้านบุคคล การตลาด
การผลิต เราเริ่มได้ยินกลุ่ม Engineering
Accounting กลุ่มของ Data Scientist
ซึ่งผสมผสานความรู้อยู่ในคนคนเดียว
6. ฝ่ า ยบั ญ ชี ก ารเงิ น กั บ การ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
Effective Risk Management

ฝ่ า ยบั ญ ชี ใ นปั จ จุ บั น จะเกี่ ย วข้ อ ง
กั บ ความเสี่ ย งเฉพาะที่ มี ผ ลกระทบกั บ
การออกรายงาน การควบคุมภายในและ
compliance แต่โดยแท้จริงแล้วฝ่ายบัญชี
การเงินควรต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่
เน้นไปในเชิงที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อเห็น
ภาพทีก่ ว้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ศกึ ษา
เพิ่ ม ทั ก ษะโดยการสร้ า งแบบจ� ำลองและ
วางแผนปรับลดความเสี่ยง ดังนั้นจึงควร

โดยการมอบหมายให้ ท� ำ งานเป็ น
project หรือ events กระตุ้นให้มีการ
ท�ำ  digital transformation พร้อมการ
สนับสนุนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัย มีสตู ร
การค�ำนวณที่ sophisticate เพือ่ ให้งานหรือ
project ที่ท�ำนั้นน่าสนใจและน่าติดตาม
ผลงาน ทั้งนี้ผลที่ได้ลึกๆ คือการ brainstroming teamwork ลดช่องว่างระหว่างวัย
วัฒนธรรม
จากข้อความข้างต้นที่ระบุมุมมองและ
การคาดการณ์ความต้องการนักบัญชียคุ 4.0
นัน้ ท�ำให้นกั บัญชีตอ้ งเร่งปรับทัศนคติตนเอง
เตรียมพร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงโดยต้อง
เปลี่ยนตัวเองก่อน อย่างน้อยเริ่มฝึกตนเอง
อย่างง่ายก่อนคือทักษะ 4 C Communication, Creativity, Collaboration & Critical
Thinking นอกจากนี้แล้วควรต้องอยากรู้
อยากเห็น อ่านให้กว้างขึ้น รับรู้สิ่งใหม่ๆ
ในสาขาที่หลากหลายที่เรียกว่าข้ามศาสตร์                   
ลงทั้ ง ทุ น และเวลากั บ ความก้ า วหน้ า ของ
ตนเอง อาสาเข้าร่วมโครงการระหว่างฝ่าย
ติดตามความเคลือ่ นไหว ขององค์กร อ้าแขน
รับ technologyใหม่ๆ สิ่งส�ำคัญสุดคือ ใฝ่
เรียนรูต้ ลอดกาล แล้วคุณหละเริม่ แล้วยัง คน
อืน่ ก้าวกระโดด เราเพียงเดินช้าๆ เดีย๋ วจะถูก
ทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ขอเป็นก�ำลังใจกับการลุกขึ้นมาฝ่าฟัน
เรียนรู้ต่อเนื่อง ติดตาม technology ใหม่ๆ
กับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับวงการวิชาชีพบัญชี
เรา แล้วใช้ให้เป็นโอกาส ในการท�ำงานอย่าง
มี work-life balance
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ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)

แนวโน้มของ
การเงินการธนาคาร
ในศตวรรษที่ 21 (1) :
จะเป็นอย่างไร?

Photo : Designed by Freepik

ปัจจุบน
ั ระบบการเงินการธนาคาร
กำ�ลั ง เข้ า สู ่ ยุ ค เปลี่ ย นผ่ า นครั้ ง
สำ�คัญ การพัฒนาทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน
(Fin Tech) จะสร้างผลกระทบ
อย่ า งรุ น แรง ต่ อ ระบบการเงิ น
การธนาคารของไทยและของโลก
และทำ�ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทาง
สังคมและวิถก
ี ารดำ�เนินชีวต
ิ ผมได้
สรุปแนวโน้มไว้ 6 ประการ แต่ใน
บทความนีจ
้ ะขอนำ�เสนอ 2 ประการ
แรกดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 จาก “บริการออฟไลน์” สู่ “บริการออนไลน์”

ประชาชนนิยมใช้บริการออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้ธนาคารต้องลดจ�ำนวนสาขา
ลงผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้างานในธนาคารแบบเดิมจะหายไป
ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ซึ่งหมายความว่า ต�ำแหน่งงานในธุรกิจธนาคารจะ
หายไปในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งนี้ยังไม่รวมผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การธนาคารออนไลน์ (Online Banking) ในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) การธนาคารเสมือนจริง (Virtual Banking)

เป็ น ธนาคารที่ ไ ม่ มีส าขาอยู ่ ใ นโลกจริ ง โดยในอดี ต ธนาคารเสมือนจริง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น การเงิ น แบบเดิ ม ที่ มี ข นาดใหญ่ เน้ น ให้ บ ริ ก ารกับ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ค่ า บริ ก าร ธนาคารเสมื อ นจริ ง แห่ ง แรก คื อ
“Direct Banks” ซึ่งเป็นธนาคารทางโทรศัพท์ ต่อมาธนาคารเสมือนจริงเปิดให้
บริการผ่านระบบออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ เรียกว่า Virtual Banking 1.0
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ virtual banks
น�ำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่า ด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่า จึงปรากฏเป็น Virtual Banking
2.0 เช่น Fidor ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นธนาคารเสมือนจริงเต็มรูปแบบ
แห่งแรกของโลก
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(2) การธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

เป็นบริการเสริมของธนาคารจริง ที่ขยายบริการไปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพราะประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สถาบันการเงินจึงเพิ่ม
ช่องทางดิจิทัลในการท�ำธุรกรรมพื้นฐาน ต่อมา มีการพัฒนา Mobile Banking
ที่มีบริการได้ครบถ้วน เหมือนไปธนาคารจริงๆ ตั้งแต่การโอนเงิน จ่ายบิลเติมเงิน
โอนเงินเดือน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ Mobile Banking
ไม่ใช้ระบบเดิมของสถาบันการเงิน แต่สามารถน�ำเสนอแอปพลิเคชันทีท่ ำ� ให้ธรุ กรรม
ทางการเงินเป็นเรือ่ งง่ายกว่าการไปธนาคารแบบเดิม เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคล
โดยไม่ผ่านคนกลาง (P2P money transfer) การช�ำระเงินโดยสแกน QR code
การใช้การจดจ�ำเสียงแทนการกรอกรหัส (voice recognition) ปัจจุบันนี้ ทั่วโลก
มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Mobile Banking 1.2 พันล้านคนโดยเกาหลีใต้ มีสัดส่วน
ผูใ้ ช้ Mobile Banking ต่อประชากรเป็นอันดับหนึง่ ส�ำหรับประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ
ที่ 12 โดยมีผู้ใช้ Mobile Banking ร้อยละ 24 ของจ�ำนวนประชากร เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ ‘พร้อมเพย์’ มากขึ้น โดยไม่ให้คิด
ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ที่ต�่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
(3) แพลตฟอร์มการธนาคาร (Banking as Platform)
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เป็นทางออกส�ำหรับธนาคารแบบเดิม โดยการสร้างมาตรฐานระหว่างสถาบัน
การเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา (3rd party developers) เข้ามาสร้าง
แพลตฟอร์มในส่วนที่ต้องพบปะกับลูกค้า ทั้งนี้ ระบบการธนาคารแบบเดิมมีความ
จ�ำกัดในการปรับตัวไปสู่การให้บริการออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการเงิน
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนเงินทุน ไม่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการที่ครบถ้วน
แพลตฟอร์มการธนาคาร จะท�ำให้ธนาคารแบบเดิม สามารถตอบสนองความต้องการ
ทีห่ ลากหลายของลูกค้าได้ โดยทีใ่ ช้เงินลงทุนต�ำ่ ลง ตัวอย่างแพลตฟอร์มการธนาคาร
ได้แก่ Simple Bank, GoBank, Ally, USAA, Vitual Wallet by PNC

ประการที่ 2 จาก “สังคมใช้เงินสด” สู่ “สังคมไร้เงินสด”

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินจะน�ำไปสูส่ งั คมไร้เงินสดมากขึน้ เพราะบริบทก�ำลังเอือ้ ให้ธรุ กรรม
การเงินสามารถท�ำผ่านระบบการช�ำระเงินแบบดิจิทัล (Digital Payment) มากขึ้น ส่งผลให้การช�ำระเงิน
เป็นระบบเสมือนจริง (Virtualization) หรือระบบช�ำระเงินแบบไร้รอยต่อ (seamless payment) คือ สามารถ
ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องพกเงินสด กระเป๋าสตางค์ หรือแม้แต่บัตรเครดิต ตัวอย่างนวัตกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) ระบบชำ�ระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile payments)

โดยมีนวัตกรรมส�ำคัญที่ช่วยให้เกิดระบบช�ำระเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ Mobile wallets (e-Wallet)
หรือบริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่รองรับมูลค่าของเงินในรูปดิจิทัล ท�ำให้ไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรเครดิต เงิน
ในกระเป๋าเงินออนไลน์อาจมาจากการเติมเงิน การผูกกับบัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบช�ำระค่า
สินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) เช่น แอปพลิเคชันการช�ำระเงินต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ เช่น
Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, Line Pay ฯลฯ การช�ำระเงินโดยสแกน QR code (QR Payment)
รวมถึง ระบบ Promptpay ที่น�ำบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ มาผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
และโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยไม่ต้องจ�ำเลขบัญชีธนาคาร
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(2) ระบบชำ�ระเงินประสิทธิภาพสูง (Streamlined payments)

เช่น ระบบช�ำระเงินระหว่างเครื่องจักร (Machine-to-Machine Payment)
คือ ระบบช�ำระเงินอัตโนมัติท่ีเชื่อมโยงกับระบบ Internet of Things (IoT)
เช่น รถยนต์ที่มี IoT เมื่อขับเข้าไปเติมน�้ำมัน ในปั๊มที่หัวจ่ายน�้ำมันมี IoT รถยนต์
จะจ่ายเงิน (แบบดิจิทัล) ให้กับหัวจ่ายน�้ำมันโดยตรง เพราะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับว่า
เติมน�้ำมันประเภทใดและในปริมาณเท่าไร ระบบช�ำระเงินบนฐานต�ำแหน่งที่ตั้ง
(Location-based payments หรือ geotagging) เป็นการต่อยอดจากระบบการ
ตลาดที่ใช้เทคโนโลยีระบุต�ำแหน่งที่ตั้ง เช่น เมื่อลูกค้าเดินมาใกล้ร้านค้าหรือ
จุดประชาสัมพันธ์ จะมีข้อความปรากฏในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ เพื่อเชิญชวนหรือ
ให้ส่วนลดในการซื้อสินค้า ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า
และบริการ ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการง่ายขึ้น
(3) ระบบความปลอดภัยรุ่นใหม่ (Next generation security)

จะถูกพัฒนามาใช้แทนระบบรหัส จะช่วยให้การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูล Biometrics (เช่น สแกนลายนิ้วมือ
ม่านตา ใบหน้า) การใช้เครื่องมือจดจ�ำเสียง เทคโนโลยีการระบุต�ำแหน่ง หรือการ
จัดท�ำชุดข้อมูลเสมือนที่ถูกเข้ารหัสโดยการสุ่ม (Tokenization standards) เพื่อใช้
แทนข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น เลขบัตรเครดิต ระบบความปลอดภัย
เหล่านี้ จะท�ำให้การช�ำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด มีความปลอดภัยมากขึ้น
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(4) กระบวนการจัดทำ�คำ�สั่งซื้อแบบบูรณาการ (Integrated
billings)

เป็ น การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง ซื้ อ แบบบู ร ณาการ
อ�ำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันเดียว เช่น
แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าและช�ำระเงิน แอปพลิเคชันช็อปปิ้งบนโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก�ำลังขยายเป็นวงกว้าง
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก มิ ติ ใ นชี วิ ต มากขึ้ น เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิ น
การธนาคารเช่นเดียวกัน เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต้นทุนต�่ำ  คนจึง
หันมาใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การรู้เท่าทันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ย่อมจะช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอนาคต
เพื่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) :
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com
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การส่งต่อมรดกของ 25 ตระกูล

ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชากรในแถบนี้ เ พิ่ ง
สร้างฐานะได้ไม่นานมานี้ แต่ในอนาคตสิ่งนี้
(ตอนที่ 1) จะเปลี่ยนไปเนื่องจากมีธุรกิจตระกูลเกิดขึ้น
มากมายและนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่าง Li Ka-shing ก็ก�ำลังจะส่งต่อธุรกิจ
และจ�ำนวนทรัพย์สินก็มากเกินที่จะคาดคิด ของเขาให้ทายาทรุ่นต่อไป
ได้:  มากกว่ามูลค่าตลาดของ Apple Inc หรือ
มรดกอันมหาศาลอย่างของ Pulitzers,
มากกว่าเงินฝากรวมทั้งหมดของ Citigroup Vanderbilts, และ Woolworths ทีค่ รัง้ หนึง่
Inc. หรื อ แม้ ก ระทั่ ง มากกว่ า GDP ของ เคยเป็ น ต� ำ นานก็ ยั ง สามารถหมดไปได้
ประเทศอินโดนีเซีย
Rebecca Gooch แห่ง Campden Wealth
ทรัพย์สนิ ของตระกูลอย่าง Rothschilds เคยกล่าวไว้ว่ามีหลายสิ่งที่ตระกูลต้องท�ำ
หรือ Rockefellers กระจายตัวมากเกินกว่า เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทรัพย์สนิ จะคงอยูเ่ พือ่ สืบทอด
ที่จะประเมินค่าได้ และบางตระกูลที่มีมรดก ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น การวางแผน การศึกษา
ตกทอดมาตั้ ง แต่ ท ศวรรษหรื อ แม้ ก ระทั่ ง และ การสื่อสารถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
ศตวรรษที่ผ่านมาอาจท�ำให้จ�ำนวนทรัพย์สิน
มหาเศรษฐีบางคนมีความคิดที่แตกต่าง
ที่แท้จริงคลาดเคลื่อน การจัดล�ำดับนี้ไม่รวม เช่น Bill Gates และ Mark Zuckerberg
ถึงตระกูลทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ ได้ เลือกที่จะเข้าร่วมกับ Warren Buffet’s
หรือเป็นเงินได้ที่มาจากรัฐเช่นบางตระกูล Giving Pledge ที่จะบริจาครายได้ส่วนใหญ่
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ให้กบั มูลนิธิ การกระท�ำนีส้ อดคล้องกับค�ำพูด
การจั ด ล� ำ ดั บ ทรั พ ย์ สิ น ตระกู ล ของ ของ Carnegie ที่ว่า “ชีวิตคนเราแบ่งเป็น 3
Bloomberg ไม่นับรวมตระกูลที่ร�่ำรวยเป็น ช่วงเวลา ให้ใช้ชีวิตช่วงแรกในการศึกษา
รุ่นแรก ดังนั้นจึงมีตระกูลคนเอเชียเพียง 3 หาความรู้ ใช้ช่วงที่ 2 ในการหาเงินให้ได้มาก
ตระกูลเท่านั้นที่อยู่ในล�ำดับ และไม่มีตระกูล ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และช่วงสุดท้ายให้ใช้เงิน
จากประเทศจี น อยู ่ ใ นการจั ด อั น ดั บ ครั้ ง นี้ ไปกับสิ่งที่ควรค่า

ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโลก
แปลโดย กันตา สุดสวาสดิ์

การส่ ง ต่ อ มรดกที่ มี มู ล ค่ า รวมแล้ ว
มากกว่ า พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ของ 25
ตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโลก ซึ่ง
จัดล�ำดับโดยส�ำนักข่าว Bloomberg บริษัท
ขนาดใหญ่อย่างเช่น Walmart, Samsung,
Koch Industries, และ Hermes ได้สร้าง
ทรัพย์สมบัติจ�ำนวนมหาศาล ที่จะส่งต่อให้
ทายาทรุน่ ต่อไป มักจะมีคำ� พูดเก่าแก่ทบ่ี อกว่า
ความมั่ ง คั่ ง จะอยู ่ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 3 ชั่ ว อายุ ค น
แต่ ค งไม่ เ ป็ น จริ ง ส� ำ หรั บ 25 ตระกู ล ที่ มี
ทรัพย์สินจ�ำนวนมหาศาล และอยู่ในยุคที่มี
ช่องว่างระหว่างรายได้สูง
จากรายงานของ Bloomberg Billionaires Index ทั้ง 25 ตระกูลนี้มีทรัพย์สิน
รวมกันกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัง้ แต่
ขนม Mars ไปจนถึ ง ผ้ า พั น คอ Hermes
ร้านขายของไปจนถึงโรงแรม บริษัทข้อมูล
ข่ า วสารไปจนถึ ง บริ ษั ท ผลิ ต ยา ที่ ม าของ
ทรัพย์สินอันมหาศาลนี้อาจต่างกันออกไป

Walton
อันดับที่ 1

ตระกูล Walton ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Walmart (ธุรกิจขายปลีก)
มีทรัพย์สิน 151.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง
Bentonville รัฐArkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
Walmart เป็นร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยรายได้
กว่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 12,000 ร้านทั่วโลก
Walton Enterprises และ Walton Family Holdings Trust
ครอบครองครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนร้านค้าจึงนับเป็นทรัพย์สิน
ของตระกูลที่มีจ�ำนวนมากที่สุด

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่ 1 – ปี 1945: Sam Walton ซื้อร้านแรก
รุ่นที่ 2 – ปี 1992: Sam Walton เสียชีวิต
ลูกชายคนโต Rob ขึ้นเป็นประธาน
รุ่นที่ 3 – ปี 2016: Steuart Walton รับต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการต่อจาก Jim ผู้เป็นบิดา
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Koch
ประวัติของตระกูล

อันดับที่ 2

รุ่นที่ 1 – ปี 1940: Fred Koch เป็น
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ Wood River Oil
และ Refining Company
รุ่นที่ 2 – ปี 2018: ด้วยปัญหาทาง
สุขภาพของ David Koch
ท�ำให้เขาต้องลงจากต�ำแหน่ง
ผู้น�ำของบริษัท

ตระกูล Koch ผู้ก่อตั้งบริษัท Koch Industries (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
มี ท รั พ ย์ สิ น 98.7 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ตั้ ง อยู ่ ใ นเมื อ ง Wichita
รัฐ Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 พี่น้อง Frederick, Charles, David, และ William ด�ำเนินธุรกิจ
น�ำ้ มันต่อจากบิดา การแก่งแย่งอ�ำนาจภายในบริษทั ช่วงต้นทศวรรษ 1980
ท�ำให้ Frederick และ William ออกจากกิจการตระกูล เหลือ Charles
และ David ที่อยู่พัฒนาบริษัทจนเป็น Koch Industries ในปัจจุบันที่มีรายได้ต่อปีประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐโดย Charlesและ David ได้บริหารทรัพย์สินบางส่วนผ่านทางส�ำนักงานของตระกูลชื่อ 1888 Management

ประวัติของตระกูล

Mars
อันดับที่ 3

ตระกูล Mars ผู้ก่อตั้งบริษัท Mars (ธุรกิจขนมหวาน, การดูแลสัตว์เลี้ยง)
มี ท รั พ ย์ สิ น 89.7 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ตั้ ง อยู ่ ใ นเมื อ ง McLean รั ฐ
Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
Frank Mars เรียนรู้ที่จะท�ำช็อคโกแลตแบบเคลื อ บตั้ ง แต่ ต อนเป็ น
เด็กนักเรียน ต่อมาธุรกิจของเขาโด่งดังในชื่อ M&Ms, Milky Way, และ
Mars Bars แม้ว่ารายได้กว่าครึ่งหนึ่งจะมาจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์ ทั้งนี้ธุรกิจของตระกูล Mars จะตกเป็นของคนในตระกูลเท่านั้น

รุ่นที่ 1 – ปี 1883: Frank Mars เกิดในปีนี้
และเป็ น โรคโปลิ โ อตั้ ง แต่ เ ด็ ก
ท� ำ ให้ เ ขาไม่ ส ามารถเดิ น ไป
โรงเรียนได้
รุ่นที่ 2 – ปี 1932: Forrest E. Mars Sr.
ย้ายไปอยู่ที่สหราชอาณาจักร
รุ่นที่ 3 – ปี 2016: Steuart Walton
รั บ ต� ำ แหน่ ง ในคณะกรรมการ
ต่อจาก Jim ผู้เป็นบิดา
รุ่นที่ 4 – ปี 2017: Mars ได้ควบรวมกับ
บริ ษั ท ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยอาหาร
สัตว์ VCA
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Van Dam

me

อันดับที่ 4

ตระกูล Van Damme, De Spoelberch, De Mevius ผู้ก่อตั้ง
บริษทั Anheuser-Busch Inbev  (ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ) มีทรัพย์สนิ 54.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม
ธุรกิจเบียร์ของทัง้ 3 ตระกูลเบลเยีย่ มเริม่ ขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 14
ตระกูล Van Damme เข้าร่วมเมื่อมีการควบรวมกิจการระหว่าง
Piedboeuf และ Artois ในปี 1987 ซึ่งท�ำให้เกิดการก่อตั้งของ
Interbrew และต่อมาไปรวมกับ AmBev ของบราซิลในปี 2004  
บริษัทจัดการทรัพย์สินของตระกูล Verlinvest ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อ
บริหารทรัพย์สินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่ 1 – ปี 1895: Edmond Willems
เจ้ า ของ Artois Brewery
เสียชีวิต
รุ่นที่ 2 – ปี 1926: Brewery ได้ผลิต
Stella Artois เป็นเบียร์วัน
คริสต์มาส
รุ่นที่ 3 – ปี 1968: Artois ซื้อกิจการ
Dommelsch Brewery
รุ่นที่ 4 – ปี 1987: การควบรวมกิจการ
ระหว่ า ง Artois และ Pied
boeuf Breweries
รุ่นที่ 5 – ปี 2008: การรวมกิจการของ
Anheuser-Busch และ InBev

ประวัติของตระกูล

Dumas

อันดับที่ 5

ตระกูล Dumas ผู้ก่อตั้งบริษัท Hermes (ธุรกิจสินค้าหรูหรา)
มีทรัพย์สิน 49.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส
Jean Louis Dumas (เสียชีวิตเมื่อปี 2010) ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นผู้ที่ท�ำให้ Hermes เป็นแบรนด์ของสินค้าหรูหราที่โด่งดัง
ไปทั่วโลก คนในตระกูลที่ยังคงต�ำแหน่งอาวุโสได้แก่ Pierre-Alexis
Dumas เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ และ Axel Dumas เป็นประธาน
บริษัท

รุ่นที่ 1 – ปี 1837: Thierry Hermes เริม่
รุ่นที่ 2 – ปี 1880: ธุรกิจย้ายไปที่ 24
Faubourg Saint-Honore, Paris
รุ่นที่ 3 – ปี 1902: หลานชายทั้ง 2 คน
Emile Maurice Hermes และ
Adolphe Hermes ได้ขึ้นเป็น
ประธานบริษัทร่วมกัน
รุ่นที่ 4 – ปี 1950 : Robert Dumas และ
Jean-Rene Guerrand หลาน
เขยของ Emile ได้กระจายธุรกิจ
รุ่นที่ 5 – ปี 1978: Jean-Loius Dumas
จัดตั้งร้านค้าทั่วโลก
รุ่นที่ 6 – ปี 2013: Axel Dumas ขึ้นเป็น
ซีอีโอร่วม
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ประวัติของตระกูล

Werthe

imer
อันดับที่ 6

รุ่นที่ 1 – ปี 1924: Pierre Wertheimer
เจรจาท� ำ น�้ ำ หอมกั บ แฟชั่ น
นิสต้าชื่อ Coco Chanel
รุน่ ที่ 2 - ปี 1963: Jacques Wertheimer
หรือรู้จักในนาม “the kid”
ของ Coco Chanel รับช่วงต่อ
จากบิดาที่เสียไป
รุ่นที่ 3 - ปี 2018: Chanel เปิ ด เผย
ผลประกอบการเป็นครั้งแรก

Ambani

ตระกูล Wertheimer ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Chanel (ธุรกิจสินค้าหรูหรา)
มี ท รั พ ย์ สิ น 45.6 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ตั้ ง อยู ่ ใ นกรุ ง ปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส
สองพี่น้อง Alain และ Gerard Wertheimer ได้เก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากธุรกิจของคุณปู่ของเขาที่สนับสนุน Coco Chanel ตั้งแต่ปี 1920 ที่ปารีส แฟชั่นเฮ้าส์ที่พี่น้อง
ดูแลอยู่ได้น�ำเสนอ “little black dress” ออกมาเป็นครั้งแรก และท�ำรายได้ถึง 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2017 ตระกูล Wertheimer ยังมีม้าแข่งและไร่องุ่นในความครอบครอง

อันดับที่ 7

ประวัติของตระกูล

รุ่นที่ 1 – ปี 1957: Dhirubhai Ambani
ตระกู ล Ambani ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง บริ ษั ท Reliance Industries
เดินทางกลับสูอ่ นิ เดียจากเยเมน
(ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม) มีทรัพย์สิน 43.4 พันล้านดอลลาร์
รุ่นที่ 2 – ปี 2002: ลู ก ชายคนโต
สหรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
Mukesh รั บ หน้ า ที่ ป ระธาน
Dhirubhai Ambani บิ ด าของ Mukesh และ Anil เริ่ ม
บริษัท
ก่อตั้ง Reliance Industries ในปี 1957 ในปี 2002 ที่ Dhirubhai
เสี ย ชี วิ ต โดยไม่ ไ ด้ ท� ำ พิ นั ย กรรม ภรรยาของเขาได้ ท� ำ ข้ อ ตกลง
ระหว่างลูกชายของเขาเกี่ยวกับมรดกตระกูล
Mukesh ขึ้นเป็นผู้น�ำธุรกิจในเครือที่อยู่ใน Mumbai ทั้งหมด โดยรวมถึงบริษัทกลั่นน�้ำมันที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก Mukesh อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ 27 ชั้นซึ่งถือเป็นบ้านที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
ติดตามต่อฉบับหน้า
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ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลฯ บจก.เอเจนซี่ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA)

แนวโน้มอสังหาฯ
ไตรมาส

1/2562

มาดูกันว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะเป็นอย่างไรใน
ปี 2562 โดยฉายภาพจากข้อมูลล่าสุด
ของปี 2561 และอดีตที่ผ่านมา ที่สำ�คัญ
เราพึงประเมินภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในไตรมาสที่ 1/2562 ที่กำ�ลังจะมาถึง
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การประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562
ในที่ นี้ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค่ า อสั ง หา
ริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส (www.area.co.th) ได้น�ำคณะออกส�ำรวจ
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขตปริ ม ณฑลของ
กรุ ง เทพมหานคร อั น ได้ แ ก่ บริ เ วณตลาดรั ง สิ ต
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และโดยรอบ บริเวณตลาดส�ำโรง
และอิ ม พี เ รี ย ล ส� ำ โรง และบริ เ วณตลาดอ้ อ มน้ อ ย
และโดยรอบ เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ภาวะเศรษฐกิ จ อั น จะท� ำ ให้ รั ฐ บาลได้ มี ข ้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไปในระหว่าง
วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2561 โดยสัมภาษณ์ประชาชน
ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจ�ำนวน 1,002 ราย

ภาวะเศรษฐกิจของในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รายการ
อายุ
ประเมิณเศรษฐกิจ (1.10)
เปรียบเทียบ
2562
2561
2560
เฉลี่ย (ปี)
รวม
4.3
3.7
4.7
39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3
1.9
13
1.9
พื้นที่ๆ ส�ำรวจ
รังสิต
4.7
37
4.6
3.7
ส�ำโรง
4.1
40
5.0
3.9
อ้อมน้อย
3.9
40
4.4
3.4
กลุ่มอาชีพ
ข้าราชการ
5.0
39
5.0
4.4
ลูกจ้าง บ. เอกชน
4.9
32
5.0
4.3
เจ้าของกิจการ
4.9
41
4.7
3.8
คนงานระดับล่าง
4.4
39
3.3
2.4
กิจการเล็กๆ
3.9
4.5
3.3
42
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่เกิน 30 ปี
4.9
5.0
4.1
26
31-45 ปี
4.1
38
4.5
3.6
ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
3.6
55
4.4
3.1
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
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จากตารางดั ง กล่ า ว ณ พ.ศ.2561
คะแนนที่ ป ระเมิ น ได้ คื อ 3.7 ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า
คะแนนที่ 5-6 คะแนนอยู ่ ค ่ อ นข้ า งมาก
แสดงว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนีไ้ ม่ดี
อย่างชัดเจน และหากเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว
พ.ศ.2560 ปรากฏว่าคะแนนอยู่ที่ 4.7 หรือ
ดีกว่าปีนี้ แสดงว่าเศรษฐกิจตกต�่ำลงกว่า
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม
คาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปี 2562 แต่ก็
ยังต�ำ่ กว่าปี 2560 หรืออาจจะรวมก่อนหน้านี้
ด้วยอยู่ดี
อาจกล่าวได้วา่ ในทุกทีๆ่ ส�ำรวจมีสภาพ
คล้ายกันหมด ก็คือ เศรษฐกิจในปี 2561 แย่
กว่าปี 2560 และคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขนึ้ ใน
ปี 2562 กลุม่ ข้าราชการประเมินสถานการณ์
ไว้ดกี ว่ากลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พราะข้าราชการเป็น
อาชีพทีม่ คี วามมัน่ คง และยังมีโบนัสและการ
ขึ้นเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง   กลุ่มลูกจ้าง
เอกชนก็ยังมองเศรษฐกิจในแง่ดีกลุ่มอาชีพ
อื่น   จะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนงานระดับล่าง
เช่น คนงานก่อสร้าง และกลุม่ เจ้าของกิจการ
ขนาดเล็กๆ แบบ Self Employed มอง
เศรษฐกิจตกต�่ำเป็นอย่างมาก และคงได้รับ
ผลกระทบทางลบมากเป็นพิเศษ ทัง้ นีถ้ อื เป็น
ประชาชนกลุ่มใหญ่ที่สุด
ส�ำหรับเหตุผลทีห่ ลายคนมองว่าเศรษฐกิจ
ในอนาคตในปี 2562 จะดีกว่าปี 2561 นั้น
เพราะว่าหากมีการเลือกตั้ง สถานการณ์
เศรษฐกิจจะดีขึ้น มีมิตรประเทศมาคบค้า
มากขึ้น  หลายคนก็คาดหวังว่าการเลือกตั้ง
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ได้ รั ฐ บาลชุ ด ใหม่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทาง
เศรษฐกิจมาบริหารประเทศ ท�ำให้ประเทศ
ก้าวพ้นจากภาวะฝืดเคืองในขณะนี้  แต่หาก
ไม่มีการเลือกตั้ง  สถานการณ์ก็จะตกต�่ำลง
ไปอีก ทั้งนี้เป็นไปตามค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่
รัฐบาลควรเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและเกษตรกรในประเทศ เช่น การ
ประกันราคาผลิตผลทางบการเกษตรเช่นใน
ยุ ค ก่ อ น เร่ ง หาตลาดสิ น ค้ า ของไทยให้ มี
ประสิทธิผลขึ้น  ทั้งนี้ค่าแรงขั้นต�่ำควรมีการ

ปรับปรุงทุกปีเพือ่ ความอยูร่ อดของประชาชน
ระดับล่าง ควรเร่งลดความเหลื่อมล�้ำ  โดย
มาตรการด้านภาษีที่ในขณะนีม้ ่งุ เน้นแต่การ
สนั บ สนุ น ผู ้ มี ร ายได้ สู ง และที่ ส� ำ คั ญ ควร
จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยอาจ
เชิญสหประชาชาติมาจัดการเลือกตัง้ เพือ่ ให้
ได้รัฐบาลของประชาชนมาบริหารประเทศ
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
หากพิจารณาจากข้อมูลล่าสุด 9 เดือน
แรกของปี 2561 ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมิน
ค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)
มีรายงานว่าได้พบว่า โครงการที่อยู่อาศัยใน
ปี 2561 น่าจะเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ โดยใน
3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2561 เทียบกับปี
2560 มี จ�ำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่
เปิดใหม่รวม 319 โครงการ (ลดลง -1%) มี
จ�ำนวนหน่วยขายรวม 86,694 หน่วย (ลดลง
ประมาณ -3%) แต่มีมูลค่าโครงการรวม
386,706 ล้านบาท (เพิ่ม 17%) และมีราคา
ขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มจาก 3.667 ล้านบาท
เป็น 4.461 ล้านบาท (22%) โดยกลุ่มที่อยู่
อาศัยทีเ่ ปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจ�ำนวน
52,277 หน่วย (60%) รองลงมา คือ ทาวน์
เฮ้าส์ 21,100 หน่วย (24%) และอันดับ 3
คือ บ้านเดี่ยว 8,587 หน่วย (10%)
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และเมือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
พบโครงการเปิดใหม่ 302 แห่ง รวมมูลค่า
84,455 หน่วย รวมมูลค่า 372,462 ล้านบาท
หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.41 ล้านบาท  อย่างไร
ก็ตามหากคาดการณ์จากการเปิดตัวในช่วง
9 เดือนแรก โดยใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน
จะพบว่า ปีนี้น่าจะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิด
ใหม่ 403 แห่ง (ลด 2%) จ�ำนวนหน่วย
112,607 หน่วย (ลด 2% เช่นกัน) แต่มูลค่า
การพัฒนากลับเพิ่มเป็น 496,616 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นถึง 12%   ส่วนราคาเป็น 4.41
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 14%
และหากพิ จารณาเพิ่ มเติ มว่า จ�ำนวน
ที่ส�ำรวจรายเดือนนี้ยังอาจน้อยกว่าที่ควร
มี จ ริ ง ราว 5% และจ� ำ นวนหน่ ว ยในช่ ว ง
ไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2561 ยั ง เกิ ด ขึ้ น
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ อ าจลดลงกว่ า ค่ า เฉลี่ ย 5%
แต่มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วยไม่ได้ลดลง ก็จะคาด
การณ์ ไ ด้ ว ่ า จ� ำ นวนหน่ ว ยอาจเพิ่ ม เป็ น
116,759 (เพิ่มขึ้น 2%) มูลค่าจะกลายเป็น
521,447 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 18%
ส่วนราคาขายเป็น 4.466 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-1
ปี
พ.ศ.2560
9 เดือนแรกของปี 2561
คาดการณ์ปี 2561 กรณี 1
การเปลี่ยนแปลง
คาดการณ์ปี 2561 กรณี 2

จ�ำนวน
โครงการ
410
302
403
-2%
412

การเปลี่ยนแปลง

1%

จ�ำนวน
หน่วย
114,477
84,455
112,607
-2%
116,759
2%

มูลค่า เฉลี่ย/หน่วย จ�ำนวนหน่วย
(ล้าน บ.) (ล้าน บ.) เฉลีย่ /โครงการ
441,661
3,858
279
372,462
4,410
280
496,616
4,410
280
12%
14%
0%
521,447
4.466
40
18%
16%
1%

กรณีที่ 1: ใช้ตัวเลข 9 เดือนแรก คูณ 5% เผื่อขาด แล้วใน 3 เดือนหลัง
ให้หน่วยขายลด 5% แต่มูลค่าไม่ลด
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
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ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยใน กทม.และปริมณฑลรายไตรมาส 2561-2
ไตรมาสที่
ไตรมาส 1/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 4/2561
ไตรมาส 1/2562

จ�ำนวน
โครงการ
96
78
128
110
121

จ�ำนวน
หน่วย
25,026
18,677
40,752
32,304
34,888

มูลค่าโครงการ
(ล้าน บ.)
103,443
69,571
199,448
148,985
156,434

ราคาขาย/
หน่วย (ล้าน)
4.133
3.725
4.894
4.612
4.484

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
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ท� ำ ลายเศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นของบไทยเอง
เพราะต่างชาติมาแย่งซื้อสินค้าที่อยู่อาศัย
ของไทย ท�ำให้ราคาเพิ่มขึ้น ชาวบ้านไม่
สามารถซื้อบ้านได้ รายได้จะไม่สมดุลกับ
ราคาบ้ า นที่ ถี บ ตั ว สู ง ขึ้ น จากก� ำ ลั ง ซื้ อ
ต่ า งประเทศ ในต่ า งประเทศ เขาจึ ง มี
มาตรการคุม้ ครองคนในประเทศ ดังต่อไปนี:้
1. สิ ง คโปร์ ก� ำ หนดให้ ต ่ า งชาติ ซื้ อ
บ้านได้ แต่ต้องเสียภาษี 20% ถ้าเป็นบริษัท
มาซื้อต้องเสียภาษี 25% เพื่อป้องกันการ
เก็งก�ำไรโดยชาวต่างชาติ
2. มาเลเซีย ก�ำหนดให้ราคาบ้านที่ซื้อ
ได้ต้องเกิน 2 ล้านริงกิต (ประมาณ 16 ล้าน
บาทไทย) ไม่ใช่ให้ซื้อได้ทุกระดับราคา
3. ออสเตรเลีย ให้ตา่ งชาติซอื้ ได้แต่บา้ น
มือหนึ่ง ห้ามซื้อบ้านมือสอง เพื่อให้การ
คุ้มครองผู้ซื้อบ้านในประเทศ
พึงจับตากำ�ลังซื้อต่างชาติ
4. นิวซีแลนด์ ยกเลิกการให้ต่างชาติ
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหา-  
ริมทรัพย์ไทยพบว่าเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย ซื้อที่อยู่อาศัย
5. ไต้หวัน ให้ต่างชาติโดยเฉพาะจีน
ทีซ่ อื้ ขายในปี 2560 มีมลู ค่าการขายโดยรวม
และที่ให้ต่างชาติซื้อไป โดยตลาดที่อยู่อาศัย ซื้อได้ แต่มีมาตรการ 3-4-5 คือ ซื้อแล้ว
ทั่วประเทศมีการซื้อขายกันถึง 576,396 ไม่ อ าจขายต่ อ ได้ ใ นระยะเวลา 3 ปี แ รก
ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้ 113,280 ล้านบาท ซื้อแล้วไปอยู่อาศัยในไต้หวันได้ไม่เกิน 4
ถูกซื้อโดยชาวต่างชาติ หรือราว 20% และ เดือนต่อปี และกู้เงินในไต้หวันซื้อได้ไม่เกิน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การซื้อขายในเขตกรุงเทพ- 50% นั่นเอง
มหานครและปริมณฑล (https://goo.gl/
fpbv6m) หากไม่มีก�ำลังซื้อต่างชาติ ตลาด ทิศทางไตรมาส 1/2562
ที่อยู่อาศัยคงซบเซาลงกว่านี้เป็นแน่
ส�ำหรับในส่วนของปี 2562 คาดว่าตลาด
ในการที่ไทยอนุญาตให้ต่างชาติซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยจะกระเตื้องขึ้น เนื่องด้วยรัฐบาล
และห้องชุดได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด เป็นการ มีโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ และมีการ
การทีม่ ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ถึง 18% นีจ้ งึ ถือเป็น
"ฟองสบู่" อย่างชัดเจน ตลอดช่วง 24 ปี
ที่ส�ำรวจมานั้น ปี 2561 นี้จะเป็นปีที่มูลค่า
การพัฒนาสูงที่สุด แต่จ�ำนวนหน่วยไม่มาก
นัก เพราะขณะนีเ้ น้นของทีม่ รี าคาสูง สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 20% ของหน่วย
ขาย ๆ ให้กับนักเก็งก�ำไรทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (นักลงทุน) และอีกราว 20%
ขายให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีน
การเกิดภาวะ “ฟองสบู่” ในกลุ่มสินค้า
ราคาสูงนั้น มีความเสี่ยงมาก หากไม่มีการ
โอน ก็อาจท�ำให้กระแสเงินสดของโครงการ
สะดุดได้  สถาบันการเงินและนักพัฒนาทีด่ นิ
จึงพึงติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดและให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เลือกตั้ง ท�ำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยความหวัง
ว่าจะได้รัฐบาลที่ถนัดด้านเศรษฐกิจมากขึ้น  
ดังนั้นคาดว่าในปี 2562 จะมีการเติบโตของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าปี 2560
หรืออาจจะมากกว่าก็ได้  อย่างไรก็ตามหาก
มีความปั่นป่วนทางการเมือง ไม่มีการเลือก
ตั้ง ภาวการณ์ก็จะซบเซาลงต่อไป
ในที่นี้เราพึงพิจารณาเป็นรายไตรมาส
ดังนี้:
1. ในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 การเปิดตัว
โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค ่ อ นข้ า งคึ ก คั ก
เนื่องจากเป็นช่วงคึกคักในรอบปี
2. อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2/2561
ตลาดกลั บ ตกต�่ ำ ลง ซึ่ ง ก็ มั ก เป็ น เช่ น นี้ ใ น
แต่ละปี ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงการซื้อขายที่
ชะลอตัวลง เป็นปรากฏการณ์ตามฤดูกาล
(Seasonal Effects)
3. ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 มีการ
เติบโตขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะในช่วงดังกล่าวมี
การเปิ ด ตั ว โครงการเตรี ย มการส� ำ หรั บ
ไตรมาสที่ 4  ท�ำให้การเติบโตกลับมากกว่า
ปกติที่จะเน้นเปิดในไตรมาสที่ 4
4. ส่วนในไตรมาสที่ 4 ก็คึกคักมากต่อ
เนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงปลายปี เป็นช่วงที่มี
การเตรียมตัวในการซือ้ บ้านเนือ่ งจากมีโบนัส
และการสะพัดของเงินในช่วงสิ้นปี
5. และคาดว่าในไตรมาสที่ 1/2562
การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั น่าจะ
โตต่อเนื่องกว่าไตรมาส 4/2561 ดังกล่าว
ดังนัน้ เชือ่ ว่าภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในไตรมาสที่ 1/2562 จะดีขึ้น ประกอบกับ
การเลือกตั้งและอื่นๆ ที่น่าจะส่งผลในเชิง
บวกต่อตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างไรก็ตามการลงทุนมักมีความ
เสีย่ ง  หากมีการระดมกันเปิดตัวโครงการจน
ล้นเกินกว่าจะประสบความส�ำเร็จได้ยากกว่า
ดังนัน้ เราจึงควรมีความเป็นมืออาชีพมากขึน้
ในการท�ำโครงการอสังหาริมทรัพย์
ศั ก ยภาพของตลาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น แต่ ก็ ยั ง
เกีย่ วข้องกับปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ประชาคมโลกและอื่น ๆ ที่พึงสังวร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง

แนวโน้มราคา

ทองคำ�

ในไตรมาสแรก
ของปี 2562
Photo : Designed by Freepik

ราคาทองคำ� Spot ในไตรมาส
1 ของปี 2562 คาดจะเป็นช่วง
ที่ ดี ที่ สุ ด ของปี แ ละมี แ นวโน้ ม
ปรับขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง เนือ
่ งจาก
โดยปกติจะมีแรงซือ
้ ทองคำ�จาก
ประเทศในเอเชียอย่างต่อเนือ
่ ง
ในช่ ว งก่ อ นเทศกาลตรุ ษ จี น
ซึ่ ง คาดว่ า จะมี แ รงซื้ อ ทองคำ�
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2561
ต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคม
ของปี 2562

เมื่อดูสถิติที่ผ่านมาผลตอบแทนของทองค�ำ  Spot รายเดือนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี และเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีจะเห็นได้ว่า เดือนที่ราคาทองค�ำ
Spot ปรับขึ้นมากที่สุดคือเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ โดยที่เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปีราคาทองค�ำ  Spot ปรับขึ้น 4.5% ในเดือนมกราคมและ
ปรับขึ้น 3.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีราคาทองค�ำ  Spot
ปรับขึ้น 5.0% ในเดือนมกราคมและปรับขึ้น 2.6% ในเดือนกุมภาพันธ์
นอกจากประเด็นบวกจากแรงซื้อทองค�ำจากเอเชียก่อนเทศกาลตรุษจีน
แล้ว มีประเด็นเรือ่ งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเข้ามาเป็นปัจจัยหนุน
แต่ จ ะมี ป ั จ จั ย ลบคื อ การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ
(เฟด) อย่างต่อเนือ่ งทีค่ าดว่าจะปรับขึน้ อีก 0.25% ในการประชุมเฟดในเดือน
มกราคม ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเก่าที่ตลาดทองค�ำคาดจะซึมซับ
ไปพอสมควรแล้ว คาดการณ์ราคาทองค�ำ  Spot ในไตรมาส 1 ของปี 2562
จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,200-1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาทองแท่ง
ในประเทศคาดจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 18,600-19,900 บาท

ราคาทองคำ� Spot และราคาทองแท่งในประเทศ

ที่มา : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด, โปรแกรม ASPEN
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ความต้องการทองคำ�จากเอเชียก่อนเทศกาล
ตรุษจีน

ผลตอบแทนของทองคำ� Spot รายเดือน

เดือน

เฉลี่ย 3 ปี

เฉลี่ย 5 ปี

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

4.57%
3.97%
0.02%
1.93%
-2.39%
0.99%
0.71%
1.52%
-1.19%
-0.36%
-4.92%
0.03%

5.06%
2.61%
-1.11%
1.29%
-1.96%
1.52%
-1.56%
0.63%
-2.28%
-0.85%
-4.15%
-0.45%

ประเด็นหลักทีค
่ าดว่าจะกระทบต่อราคาทองคำ�
ในไตรมาสแรกของปี 2562

ประเด็ น หลั ก ที่ ค าดว่ า จะกระทบต่ อ ราคาทองค� ำ
ในไตรมาสแรกของปี 2562 ได้แก่ ความต้องการทองค�ำ
จากประเทศในเอเชียก่อนเทศกาลตรุษจีน การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน

ความต้ อ งการทองค� ำ จากเอเชี ย ก่ อ นเทศกาล
ตรุ ษ จี น จะเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นราคาทองค� ำ ใน
ไตรมาสแรกให้ ป รั บ สู ง ขึ้ น จากวั ฒ นธรรมของคนจี น
ที่มีมายาวนานและผูกพันกับทองค�ำ 
คนจีนนิยมทองค�ำเพราะมีความเชื่อว่าจะท�ำให้มี
โชคลาภและแสดงถึงความมั่งคั่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เป็นช่วงทีค่ นจีนนิยมซือ้ ทองให้กบั ตัวเอง คนรัก ญาติผใู้ หญ่
เพื่อให้มีโชคลาภ
ที่ผ่านมาราคาทองค�ำโดยส่วนใหญ่ปรับขึ้นโดดเด่น
ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน 1 เดือนและ 1 สัปดาห์ อย่างไร
ก็ดีในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน จากสถิติที่ผ่านมาราคา
ทองค�ำโดยส่วนใหญ่ปรับลดลง ยกเว้นบางปีที่มีประเด็น
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกเข้ามาเป็น
ปัจจัยสนับสนุนต่อราคาทองค�ำ ประกอบกับตลาดการเงิน
ของจีนจะหยุดยาว 1 สัปดาห์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ในช่วงระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจีนเป็น
ผู ้ ใ ช้ ท องค� ำ รายใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ท� ำ ให้ แ รงซื้ อ ทองค� ำ
คาดเบาบางในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน้ ถือเป็นโอกาสในการ
เข้าซือ้ ทองค�ำก่อนทีจ่ ะถึงวันตรุษจีน ซึง่ ในปี 2562 ตรงกับ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และอาจขายท�ำก�ำไรหลังเทศกาล
ตรุษจีน

ราคาทองคำ� Spot กับเทศกาลตรุษจีน

% การเปลี่ยนแปลงของราคาทองค�ำช่วงตรุษจีน
วันที่
			

ก่อน 1 เดือน

ก่อน 1 สัปดาห์

หลัง 1 สัปดาห์  

หลัง 1 เดือน

23 ม.ค. 2555

4.37               

2.08

3.12

6.52

10 ก.พ. 2556

-1.59

-1.57

-2.35

-4.05

31 ม.ค. 2557

3.13

-1.92

-1.02

8.55

19 ก.พ. 2558

-5.41

-1.23

0.13

-3.02

8 ก.พ. 2559

7.71

5.32

1.68

6.06

28 ม.ค. 2560

4.29

-1.57

2.52

4.79

16 ก.พ. 2561

0.60

2.28

-1.34

-2.45

ที่มา : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด
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สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

ประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ที่เกิดขึ้นในปี 2561 คาดว่าจะลากยาวมาถึงปี 2562
หลั ง จากที่ ก ารเจรจาการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น ยั ง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งผลกระทบจากสงคราม
การค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น คาดว่ า จะส่ ง ผลทางลบ
ต่อทัง้ เศรษฐกิจของจีนและสหรัฐอย่างแน่นอน และในเมือ่
เศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ และจี น ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี ข นาด
เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลกเริ่มมีปัญหา
ย่ อ มที่ จ ะกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง จี ดี พี ข องทั้ ง 2
ประเทศรวมกันแล้วมีสัดส่วน 39% ของจีดีพีโลก และ
ในอี ก ไม่ กี่ป ีข้างหน้าจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของจี ดี พี โ ลก
สงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น ในช่ ว งแรกจี น
อาจจะดูเสียเปรียบสหรัฐก็ตามและเศรษฐกิจจีนได้รับ
ผลกระทบมากกว่า เพราะจีนส่งออกสินค้าไปสหรัฐ 5.06
แสนล้ า นดอลลาร์ แต่ ส หรั ฐ มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปจี น
เพียง 1.3 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้มาตรการของจีน
ที่ตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นอัตราภาษีรวมกัน 3 รอบวงเงิน   
1.1 แสนล้านดอลลาร์ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมาตรการ
สหรัฐที่ตอบโต้จีนรวมแล้วสูงถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์  
สิ่ ง ที่ ค าดจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เศรษฐกิ จ โลกเริ่ ม ได้ รั บ
ผลกระทบทางลบ คือ แรงเทขายสินทรัพย์อย่างตลาดหุ้น
โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่ ท�ำให้ประเด็นดังกล่าว
คาดจะท�ำให้มีเม็ดเงินเริ่มไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง

ทองค�ำ  ถึงแม้ว่าในปี 2561 ยังไม่ได้รับผลบวกเนื่องจาก
เม็ดเงินเริ่มไหลเข้าเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่า
เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
3 ครั้ง ในปี 2562

หลังจากทีธ่ นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริม่ ปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปี 2558 เฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในปี 2561 เฟด
เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยปรับขึ้นถึง 4 ครั้ง ท�ำให้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นทะลุ 3% และท�ำจุดสูงสุดในรอบ
7 ปี เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองค�ำ  ในปี 2562 คาดเฟด
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง โดยคาดว่าในไตรมาส
1 จะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมเฟดในเดือน
มกราคม ทั้งนี้เมื่อดูมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าเฟดต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเฟด
อาจจ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไป
แม้ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งดู
เหมือนว่าเฟดไม่ได้คำ� นึงผลกระทบจากสงครามการค้าโลก
การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ของเฟดเป็ น ปั จ จั ย ลบ
หลักต่อราคาทองค�ำ  แต่ทั้งนี้ในกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐ
เริ่มมีแนวโน้มจะชะลอตัวลง จะส่งผลให้เฟดอาจจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาเริ่มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีกับราคาทองคำ�

ที่มา : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด
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โอกาส
ขุดทอง

MINDSET &
LIFESTYLE

วิสูตร แสงอรุณเลิศ
วิทยากรที่บรรยายให้กับบริษัทชั้นนำ�
ทั้งภาครัฐและเอกชน ขึ้นเวทีใหญ่
ระดับผู้ฟัง 1 หมื่นคนมาแล้ว

ในยุคนี้

คนทีบ
่ น
่ ว่าจะเหนือ
่ ยไปทำ�ไม
จะตายวันตายพรุง่ ก็ไม่รู้ ใช้ชวี ต
ิ ดีกว่า
ส่วนใหญ่แล้วจึงนึกอะไรไปได้ไม่ไกลกว่าตัวของตัวเอง

คนไม่เห็นโอกาส โยนพลัว่ ให้ขด
ุ ทอง
ยังนัง่ มองดินเฉยๆ บอกว่าเหนือ
่ ย
คิดอะไรมาก คนเราไม่ได้อยูค
่ ำ�้ ฟ้า
ฉันมีความสุขในวันนีด
้ ก
ี ว่า
คนเห็นโอกาส โยนช้อนให้ขด
ุ ทอง
ขุดดินสูงจนกล้ามขึน
้ บอกว่าเหนือ
่ ย…แต่คม
ุ้
คนเราไม่ได้อยูค
่ ำ�้ ฟ้า เกิดมาแล้วต้องเอาดีให้ได้
ฉันมีความสุขในวันนี้ เพือ
่ มีความสุขในวันหน้าด้วย
อ่านจบแล้วบางคนคงหมัน
่ ไส้
“ขุดทอง” พวกมึงจะบ้ารวยไปถึงไหน?

เมือ
่ เราไม่เห็นโอกาส ไม่สร้างโอกาสให้ตวั เอง
โอกาสนัน
้ จึงคุดหยุดอยูท
่ ต
่ี วั เรา ไม่มโี อกาสส่งต่อให้ผอ
ู้ น
ื่
แต่ถา้ เราเห็นโอกาส สร้างโอกาสให้ตวั เอง
โอกาสนัน
้ จะไปสร้างโอกาสให้คนอืน
่ ต่อ ๆ ไป
การทำ�ให้ชวี ต
ิ เราดีขน
ึ้ จึงไม่ได้หมายความว่าจะทำ�ให้คนอืน
่ แย่ลง
แต่ยงั หมายถึงการทำ�ให้ผอ
ู้ น
่ื มีชวี ต
ิ ทีด
่ ขี น
ึ้ ด้วย
โลกมีวถ
ิ ขี องมันแบบนัน
้

แต่แท้จริงแล้ว ทองหาใช่ทองไม่
ทองหมายถึงความก้าวหน้าในชีวต
ิ
คือความเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ะทำ�ให้เราเติบใหญ่
คือโอกาสทีเ่ ข้ามาแล้วเรากล้ารับไว้
คือความมุง่ หมายทีจ
่ ะเปลีย
่ นตัวเราและเปลีย
่ นโลก
คืออะไรก็ได้ ทีไ่ ม่ใช่นงั่ อยูก
่ บ
ั ที่
นึกไม่ออกว่าถ้า โทมัส เอดิสน
ั บอกว่าเหนือ
่ ย
จะประดิษฐ์หลอดไฟกันไปทำ�ไม? พรุง่ นีก
้ เ็ ช้าแล้ว
วันนีโ้ ลกเราจะมืดมิดแค่ไหน
นึกไม่ออกว่าถ้า แจ็ค หม่า บอกว่าไม่อยากคิดมาก
จะท้าทายอำ�นาจรัฐด้วยการทำ�ค้าปลีกค้าส่งขนาดยักษ์ไปทำ�ไม
วันนีค
้ นจีนคงไม่มอ
ี าลีบาบาและเถาเป่า
เว็บไซต์คา้ ส่งและปลีกทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก

เห็นโอกาส ขุดความเป็นไปได้ขน
ึ้ มา
แล้วเจียระไนมันให้เป็นความจริง
จากนัน
้ ส่งมอบโอกาสให้ผอ
ู้ น
ื่ ต่อ
แล้วโลกใบนีจ
้ ะหมุนไปในทิศทางทีเ่ จริญ
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“Internal Auditing 4.0
(IA 4.0)” ตอนที่ 2 :

สิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์ (โค้ชเม้ง) Shi 58
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
CIA Coach Consulting Co., Ltd

คำ�เปลี่ยนโลก

“

(Words to Change the World) :
โอกาสและความเสี่ยงที่ Internal Auditor 4.0
(IA4.0) ต้องรู้!” (ตอนที่ 1)

Photo : Designed by Freepik

ตามที่ผมได้ให้ความเห็นในบทความ
ตอนที่แล้ว (ตอนที่ 1 : “AI” มาแทนที่
“IA” จริงหรือ???) ไว้ว่า แนวโน้มทาง
เทคโนโลยี (IT Trend) ต่างๆ สะท้อน
แนวโน้ ม ของการตรวจสอบภายใน
(IA Trend) ในแง่มมุ หนึง่ ว่า ความรูค้ วาม
สามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ยุคใหม่
หรือยุค 4.0 นั้น ต้องพัฒนาและปรับปรุง
ให้ ส ามารถตรวจสอบเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
เหล่านั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจ�ำเป็น
ต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เหล่านั้น เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงสิ่ง
ต่างๆ เช่น โอกาสและความเสี่ยงในการน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้นมาใช้ในองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
และมีคุณค่าต่อองค์กรได้

บทความตอนนี้ จึงขอน�ำเสนอราย
ละเอีย ดของโอกาสและความเสี่ ย งของ
เทคโนโลยี ต ่ า งๆ ที่ ผู ้ ต รวจสอบภายใน
ยุคใหม่ ที่ผมเรียกว่า Internal Auditor
4.0 (IA4.0) ต้องรู้ตามที่กล่าวข้างต้น
โดยเรียบเรียงและจัดเรียงเป็นค�ำศัพท์ของ
เทคโลยีต่างๆ ตามล�ำดับของตัวอักษรใน
ภาษาอังกฤษ จาก A ถึง Z  ซึ่งผมเรียกว่า
“ค�ำเปลีย่ นโลก (Words to Change the
World)”  มีรายละเอียดดังนี้
A = Artificial Intelligence : AI
(ปัญญาประดิษฐ์)

Artificial Intelligence : AI (ปัญญา
ประดิ ษ ฐ์ ) ตามตวามหมายที่ ร ะบุ อ ยู ่ ใ น
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หมายถึง “ความ
ฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น สาขาหนึ่ ง ในด้ า น

วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และวิ ศ วกรรม
เป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆ
อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่ง
สาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยว
กับกระบวนการการคิด การกระท�ำ  การให้
เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และ
การท�ำงานของสมอง…”
หากจะกล่าวถึงโอกาสหรือประโยชน์
ของ AI ที่ น� ำ มาใช้ ง านในภาคธุ ร กิ จ นั้ น
มีมากมายหลายประการ  ซึง่ จากการส�ำรวจ
ของ eMarketer นัน้ ผูบ้ ริหารในองค์กรใหญ่
ได้ให้ความเห็นถึงงานที่ AI จะเข้ามาช่วย
ในธุรกิจได้ ได้แก่ AI ใช้วิเคราะห์ข้อมูลซับ
ซ้อนได้แม่นย�ำมากกว่า เช่น ในด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน
มีมัลแวร์เกิดขึ้นใหม่กว่า 3 แสนไฟล์ทุกวัน
โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 10% ท�ำให้
การตรวจสอบติดตามท�ำได้ยากมาก แต่
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ระบบ AI สามารถแยกแยะได้ทันทีว่าไฟล์
ไหนเป็นมัลแวร์คุกคาม โดยเฉพาะปัจจุบัน
นี้มีการใช้ระบบคลาวด์ ระบบ AI จึงยิ่งมี
ความส�ำคัญในการตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น  
AI ยังเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์บริการ
และความประทับใจให้ลกู ค้าได้มากกว่าเดิม  
โดยการสร้างสรรค์รูปแบบบริการใหม่ๆ ที่
ได้ จ ากการสนั บ สนุ น การท� ำ งานของ AI  
ตัวอย่างเช่น Chatbot ที่เราสามารถเพิ่ม
ลูกเล่นในการรับมือกับลูกค้าและบริการได้
จากข้อมูลการถามตอบกับลูกค้า   นอกจาก
นัน้ AI ยังสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจให้ตดั สิน
ใจได้ดีขึ้น โดย AI สามารถท�ำงานประมวล
ผลซึ่งว่ากันด้วยข้อมูลล้วนๆ มาวิเคราะห์
และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่เคยมีมา
ก่อน เพื่อหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด มีความ
เสีย่ งน้อยทีส่ ดุ หรือใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ ได้ โดย
เรียกว่าการค้นหาทางเลือกที่ Optimize
ที่สุดบนข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้เราตัดสิน
ใจเรื่องยากๆ จากข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบ
การตัดสินใจจ�ำนวนมหาศาล แตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิงกับของมนุษย์ เพราะ AI ไม่ได้น�ำ
เรือ่ งของ Sense อารมณ์ ความชอบ รสนิยม
ความคิ ด เห็ น และความสั ม พั น ธ์ ส ่ ว นตั ว
มาพิจารณา
AI มีประโยชน์อนันต์ ก็มโี ทษมหันต์เช่น
กัน ความเสี่ยงหรือความกังวลของ AI ใน
อนาคต มีมากมาย  เช่น  AI จะเข้ามาแทนที่
แรงงานคน ท�ำให้มนุษย์อย่างเราอาจตกงาน
ได้ หรือ หาก AI ฉลาดกว่า เราๆ ทีเ่ ป็นมนุษย์
จะคุมไม่อยู่ แต่ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและ
น่ากังวลมากกว่านัน้ มาก คือ หากการพัฒนา
AI ท�ำอย่างรวดเร็วจนเกินไป ประกอบกับ
อาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ในโลกไซเบอร์กม็ กี าร
ปรับเปลีย่ นวิธจี ารกรรมมาตลอด จึงมีความ
กังวลว่า AI อาจถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการก่อการร้าย เช่น การรวมเทคโนโลยี
AI เข้ากับวิธีการโจมตีแบบหลายทางเพื่อ
ตรวจหาและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนใน
สภาพแวดล้อมของผูใ้ ห้บริการระบบคลาวด์
การสร้างมัลแวร์จาก AI เพื่อสร้างการโจมตี
แบบใหม่ เจ้าของธุรกิจมีโอกาสโดนโจมตี
ในระดับรุนแรง หากถูกบุกรุกหรือหยุดท�ำงาน  
การแทรกแซงบังคับควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกิด
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ขึ้นจาก AI ทั้งรถยนต์ไร้คนขับ โดรนส่งของ
โดรนท�ำงานของรัฐบาล ฯลฯ การบิดเบือน
ข่าวสาร วีดโี อ การสือ่ สาร หรือการแอบอ้าง
บุคคลส�ำคัญเพือ่ ส่งสารทีส่ ร้างความเข้าใจผิด
และการจัดฉากเหตุการณ์ ไปจนถึงการขโมย
และแบ่งปันข้อมูลลับและอาจน�ำไปสู่การ
คุกคามมนุษย์ด้วยกัน  เป็นต้น
B = Blockchain (บล็อกเชน)

Blockchain (บล็อกเชน) เป็นบัญชี
แยกประเภทระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
ปลอดภัย โดยเชือ่ มต่อกับหลายภาคส่วนบน
เครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้
ทั้งยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการถ่าย
โอนสิ น ทรั พ ย์ แ ละข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สินทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเบื้องต้นแล้ว
เทคโนโลยีนถี้ กู สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ของบิทคอยน์ในการรับรองความถูกต้อง
ของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่เกิด
เหตุการณ์ครั้งใหญ่ในโลกการเงิน จนน�ำไป
สู ่ วิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น ระดั บ โลกเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2551
ทุกธุรกรรมในระบบดิจทิ ลั จะได้รบั การ
เก็บบันทึกอย่างปลอดภัยในห่วงโซ่ (เชน)
ที่เชื่อมต่อกันด้วยคีย์ดิจิทัลที่มีการเข้ารหัส
ไว้สำ� หรับใช้แสดงความถูกต้องเมือ่ ได้รบั การ
ตรวจสอบจากเครือข่าย การสร้างส�ำเนา
การแก้ไข หรือการลบธุรกรรมจะได้รับการ
ป้ อ งกั น โดยเชนซึ่ ง มี อ ยู ่ ใ นคอมพิ ว เตอร์

ของแต่ละคนบนเครือข่าย ยิ่งบล็อกเชน
ยาวมากเท่าไรและเครือข่ายกว้างไกลมาก
เพียงใด คียด์ จิ ทิ ลั ก็ยงิ่ มีความซับซ้อนมากขึน้
ดั ง นั้ น บล็ อ กเชนจึ ง มี ค วามปลอดภั ย มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก
การใช้ ร ะบบค้ า ขายแลกเปลี่ ย น
แบบใหม่ นี้ ส ามารถสร้ า งโอกาสหรื อ
ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมากมาย
แต่ ส ่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ค วาม
สามารถอย่างน้อย 1 ใน 6 อย่าง ได้แก่
ประสิทธิภาพ : การท�ำธุรกรรมระหว่าง
บุ ค คลหรื อ กลุ ่ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถเสร็จ
สมบูรณ์ได้โดยตรงและไม่ต้องมีคนกลาง
ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ ข ้ อ มู ล ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
จึงท� ำให้ การด�ำ เนิน ธุรกรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี :  
เนื่องจากธุรกรรมแต่ละรายการได้รับการ
เก็บบันทึกอย่างต่อเนื่องและไม่มีก�ำหนด
ดังนั้นจึงสามารถด�ำเนินการตรวจสอบได้
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสินทรัพย์ สิ่งนี้จะยิ่ง
มีความส�ำคัญอย่างมากหากข้อมูลต้นฉบับ
เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งใช้ ใ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินทรัพย์
ความสามารถด้านการติดตาม : การ
ติ ด ตามสิ น ค้ า ในซั พ พลายเชนจะได้ รั บ
ประโยชน์หากต้องการติดตามตรวจสอบว่า
ตอนนี้ชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ที่ใดบ้าง โดยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชิน้ ส่วนดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
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หรือได้รับจากเจ้าของใหม่เพื่อด�ำเนินการ
ในด้านอื่นๆ ต่อไป               
ความโปร่งใส : ในบางครั้งการขาด
ความโปร่งใสทางการค้าอาจน�ำไปสู่ความ
ล่ า ช้ า ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสามารถ
ท�ำลายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ซึ่งการ
ให้รายละเอียดของการท�ำธุรกรรมอย่าง
ชั ด เจนจะช่ ว ยเพิ่ ม ความน่าเชื่อถือให้กับ
กระบวนการค้าขาย ทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้มนั่ คงยิง่ ขึน้ ตามระดับความ
โปร่งใสที่มีอยู่ด้วย  
ความปลอดภัย : ธุรกรรมแต่ละรายการ
จะได้ รั บ การตรวจสอบภายในเครื อ ข่ า ย
โดยใช้การเข้ารหัสลับที่ซับซ้อนและได้รับ
การตรวจสอบอย่างอิสระ ดังนั้นจึงสามารถ
มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลได้ และ
ความเห็น : ด้วยความสามารถในการ
ติ ด ตามสิ น ทรั พ ย์ ค รอบคลุม ทั้งวงจรชีวิต
ผู้ออกแบบและผู้ผลิตสินทรัพย์จึงสามารถ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
ตลอดวงจรชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูล
ในด้านต่างๆ ไมว่าจะเป็นการจัดส่ง การ
ติดตั้ง การบ�ำรุงรักษา และการรื้อถอน

ส�ำหรับ ความเสี่ยงหรือข้อจ�ำกัดของ
Blockchain ก็มีอยู่ไม่น้อย ได้แก่
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ : การ
กระจายข้ อ มู ล ให้ เ ครื่ อ งจ� ำ นวนมากเก็ บ
ซ�้ำซ้อนกัน ย่อมใช้ต้นทุนมากกว่าระบบ
ธรรมดาแบบเก่าที่เก็บข้อมูลอยู่ไม่กี่เครื่อง
แน่นอน โจทย์ทจี่ ะประยุกต์ใช้ Blockchain
จึงต้องตัง้ ค�ำถามว่า จุดเด่นของ Blockchain
มี ค ่ า มากพอให้ คุ ้ ม กั บ การลงทุ น มี เ ครื่ อ ง
จ�ำนวนมากหรือไม่? คุม้ ค่าแค่ไหนเมือ่ เทียบ
กับเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ
ความเร็วในการประมวลผล : การ
ตรวจสอบความถูกต้องของ transaction
ในระบบ Blockchain ต้องอาศัยความเห็น
จากเครื่องจ�ำนวนมากใน network การ
ติดต่อกับเครือ่ งจ�ำนวนมาก ย่อมต้องใช้เวลา
มากกว่าเช่น Bitcoin ใช้เวลาประมวลผล
เพื่ อ ยื น ยั น transaction ทางทฤษฎี
อยู่ที่ 10 นาที แต่ทางปฏิบัติ อาจใช้เวลา
ประมวลผลสู ง ถึ ง 2–3 ชั่ ว โมงหรื อ มาก
กว่านั้น
สิทธิในการแก้ไขข้อมูล : สิทธิควรเป็น
แบบเปิดกว้างหรือไม่? ถ้าคุณไม่ได้ต้องการ
ให้คน/องค์กรจ�ำนวนมากมีสิทธิแก้ไขฐาน

ข้อมูล คุณก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ Blockchain  
และ คุณเชือ่ ใจคนทีม่ สี ทิ ธิได้แค่ไหน? ถ้าคุณ
เชื่อใจ หรือมีเหตุให้ต้องเชื่อคนในระบบอยู่
แล้ว คุณก็ไม่ต้องใช้ Blockchain ก็ได้ เช่น
ถ้าของทีเ่ ก็บไม่ได้มผี ลประโยชน์มาเกีย่ วข้อง
ที่ จ ะเป็ น แรงจู ง ใจให้ ค นอยากโกงระบบ              
เป็นต้น
ข้อมูลเหมาะกับการเก็บแบบ Ledger/
Immutable หรือไม่ : จุดแข็งของ Blockchain เมื่อเทียบกับ Database ปกติ คือ
การเก็บข้อมูลแบบ Ledger   ซึ่งหมายถึง
การเก็บข้อมูลที่ ข้อมูลปัจจุบันจะถูกต้อง
ต้องดูขอ้ มูลย้อนหลัง หรือ ข้อมูลของคนอืน่ ๆ
ประกอบ เช่น ยอดเงินล่าสุดในบัญชี ต้องมา
จากการสรุปมาจากยอดฝากถอนโอนก่อน
หน้านั้น สิทธิความเป็นเจ้าของรถ ต้องดูว่า
การโอนสิทธิของเจ้าของคนก่อนหน้านั้น
ทัง้ หมด เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าข้อมูล
ของคุณไม่มีลักษณะแบบนี้ คุณก็จะไม่ได้ใช้
จุดแข็งของ Blockchain  คุณจะใช้ Blockchain ก็ไม่ผิด แต่วิธีแบบเดิม ๆ มันยุ่งน้อย
กว่า และต้นทุนถูกกว่า และ ความรับผิด
ชอบต่อสิ่งที่อยู่ใน Blockchain : Blockchain ยังใหม่เกินไป ช่องโหว่และปัญหาที่
รอให้ อุ ด ยั ง มี อี ก มาก อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ
ระบบ Blockchain อยู่บนพื้นฐานของการ
โหวตแบบประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตย
ท�ำให้การแก้ไขปัญหาบางแบบล่าช้ามาก
เพราะต้ อ งรอการโหวต ต่ า งกั บ ระบบ
Database แบบเดิมทีร่ บั ผิดชอบโดยองค์กร
ใดองค์กรหนึ่ง ที่พร้อมตัดสินใจเองได้เลย
		
C = Cloud Computing (คลาวด์
คอมพิวติง้ )

Cloud Computing (คลาวด์คอม
พิวติ้ง) คือ การที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ
และทรัพยากรของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
เลือกก�ำลังการประมวลผล เลือกจ�ำนวน
ทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้
งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน
Cloud จากที่ไหนก็ได้  
Cloud Computing สามารถสร้าง
โอกาสหรือประโยชน์ให้กบั บริษทั ได้หลาย
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วิธีขึ้นอยู่กับขนาด สเกล เซกเตอร์ รวมทั้ง
เป้าหมายด้านกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านั้น
และนี่คือข้อได้เปรียบ 5 ประการของการ
ย้ายบริการด้านไอทีไปไว้ที่คลาวด์ ได้แก่  
ลดค่าใช้จา่ ยด้านเงินทุน : ความสามารถ
ในการใช้แหล่งบริการด้านไอทีแบบออนดีมานด์ ตามความต้องการ เมือ่ ใดทีต่ อ้ งการ
ช่วยให้ธุรกิจย้ายไปยังรูปแบบการลงทุนที่
ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
การบ�ำรุงรักษาและการอัพเกรดทีง่ า่ ย
ขึ้น : ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์
เป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำหรับเซิรฟ์ เวอร์ ซอฟต์แวร์
และการจัดการเครือข่าย ท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไอทีในองค์กรสามารถเปลีย่ นไปจัดการ
กับงานอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
เพิ่มความยืดหยุ่นและอิสระในการ
ท�ำงานได้จากสถานที่ต่าง ๆ : ด้วยบริการ
คลาวด์ที่ปลายนิ้วสัมผัส พนักงานสามารถ
ท�ำงานได้จากสถานทีต่ า่ งๆ เกือบทุกสถานที่
พวกเขาสามารถเข้าถึงไฟล์ที่ส�ำคัญ ข้อมูล
เอกสารและเครื่ อ งมื อ ไอที จ ากอุ ป กรณ์
ทุ ก รู ป แบบจากเกื อ บทุ ก สถานที่ ที่ มี ก าร
เชื่อมต่อ
ความต่อเนื่องของธุรกิจ : ประโยชน์ที่
ได้รับจากการท�ำงานระยะไกลคือในกรณี
ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ลู ก ค้ า ไม่ ต ้ อ งสงสั ย ว่ า จะ
สามารถท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งได้หรือไม่  หาก
มีไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม โจรกรรม เทคโนโลยีใช้งาน
ไม่ได้ หรือหิมะตก หรือ น�้ำแข็ง ที่ขัดขวาง
ไม่ให้พนักงานเข้ามาท�ำงานในส�ำนักงาน
พวกเขาก็มตี วั เลือกในการท�ำงานจากสถาน
ที่ต่าง ๆ และ
การรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นไอที
ที่ดีขึ้น : แทนที่จะท�ำให้การรักษาความ
ปลอดภัยด้านไอทีอ่อนแอลง กลับมีกรณีที่
แสดงให้เห็นว่าคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยเสริม
สร้างการป้องกันให้กับองค์กร นี่เป็นเพราะ             
ผูใ้ ห้บริการคลาวด์ใช้จา่ ยเงินจ�ำนวนมาก ไป
ในการรักษาความปลอดภัยให้กบั โครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์ข้อมูล และการเก็บรักษา
ข้อมูลลูกค้าของพวกเขาให้ปลอดภัย
แม้ว่า Cloud Computing จะให้
ประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างมากมาย แต่ทั้งนี้
เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ การใช้ Cloud

Computing นั้นก็มีความเสี่ยงจากภัย
คุกคามเช่นเดียวกับการใช้เทคโนโลยีอนื่ ๆ
โดยทาง CSA หรือ Cloud Security
Alliance ได้ท�ำการสรุปประเภทของภัย
คุกคามที่จะเกิดกับ  Cloud Computing
เอาไว้ 7 ประเภท ได้แก่ Abuse and
nefarious use of cloud computing :
การใช้ cloud computing ในทางที่ผิด
อย่างเช่น hacker ทีจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างไม่จ�ำกัดของ cloud เช่นแบนด์วิธ,
สตอเรจ เป็นฐานในการโจมตีผู้อื่น การส่ง
สแปมเมล์ และการ crack encryption
ต่างๆ เป็นต้น  
Insecure interfaces and APIs :
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในด้ า น security และ
availability เนื่องจากผู้ใช้บริการจะอาศัย
API ในการติดต่อกับ Backend software
และเซอร์วิสต่างๆ ที่อยู่ใน cloud จึงอาจ
เป็นช่องทางทีผ่ ไู้ ม่หวังดีสามารถใช้เข้าโจมตี
และเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆ ได้โดยตรง ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลใน
cloud Malicious insiders : ภัย
คุกคามที่เกิดจากคนใน จากฝั่งผู้ให้บริการ
เอง เช่น พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กิน
กว่าสิทธิของตนเองที่จะเข้าถึงได้
Shared technology issues : เป็น
ปัญหาเกีย่ วกับ Software ทีใ่ ช้ในการจัดการ
การแชร์ระบบและทรัพยากรต่างๆ แก่ผู้ใช้

เกิดความผิดพลาด หรือมี bug ท�ำให้เป็น
ช่องโหว่ทที่ ำ� ให้ hacker สวมรอยเข้ามาเป็น
ผู้ใช้บริการ cloud แล้วท�ำการเจาะระบบ
ของผู้ใช้รายอื่นผ่านทางระบบที่ตนเองใช้
งานอยู่ได้  
Data loss or leakage : การรั่วไหล
ของข้อมูล เนือ่ งจากอาจมีผอู้ นื่ มาใช้งานบน
cloud ดดยไม่ได้รับอนุญาต
Account or service hijacking :
การถู ก ขโมยใช้ ง านเซอร์ วิ ส ต่ า งๆ ,การ
Phishing, การถูกโจมตีตามช่องโหว่ของ
software ที่ไม่ได้มีการ patch ซึ่งสาเหตุ
ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผู้ใช้ใช้ password
เดิมซ�ำ้ ๆ อยูน่ าน หรือไม่มกี ารเปลีย่ น password ในเวลาที่เหมาะสม  และ
Unknown risk profile : เนื่องจาก
บริการของ cloud นัน้ ทางผูใ้ ห้บริการไม่ได้
เปิดเผยถึงรายละเอียดของการด�ำเนินการ
ภายใน เช่น การ config ระบบ,กระบวนการ
ด้าน security,การเก็บ log file ต่างๆ ท�ำให้
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามเสี่ ย งเพราะไม่ รู ้ ว ่ า
ความเสี่ยงคืออะไรท�ำให้ไม่สามารถเตรียม
การรองรับได้
โปรดติดตามรายละเอียดของโอกาส
และความเสี่ยงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผม
เรียบเรียงเป็นค�ำศัพท์ทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ผมเรียกว่า “ค�ำเปลี่ยนโลก (Words to
Change the World)” ได้ในตอนต่อไป
นะครับ

ข้อมูลอ้างอิง :
- “ปัญญาประดิษฐ์”,https://th.wikipedia.org/wiki/ปัญญาประดิษฐ์
- บทความชื่อ “ประโยชน์ของ AI กับการใช้งานในภาคธุรกิจ", https://www.aware.co.th'
- บทความชือ่ “ประโยชน์ 6 ข้อ ส�ำหรับธุรกิจทีจ่ ะได้รบั จากบล็อกเชน”, https://www.techtalkthai
.com/6-business-benefits-of-blockchain/
- บทความชื่อ “ข้อจ�ำกัดของ Blockchain”, https://jirasukhanon.com/blockchain-limitationf96677ea04eb
- บทความชื่อ “Cloud Computing คืออะไร ? Cloud Computing ดีอย่างไร ?”,
https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/
- บทความชือ่ “5 ประโยชน์สงู สุดของคลาวด์คอมพิวติง้ ", https://blogs.business.microsoft.com/th    th/2016/10/05/top-5-benefits-cloud-computing/
-  บทความชื่อ “ภัยคุกคาม 7 อย่างส�ำหรับ Cloud computing”, https://suntos.wordpress.com
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จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
บริษท
ั น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด

ที่มาที่ไป...

ไขมันทรานส์
เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีข่าวดังอยู่ข่าวหนึ่ง
ที่สื่อทุกสื่อต่างพูดถึงกันพักใหญ่ หน่วยงาน
มากมายทัง้ ของรัฐและเอกชนทำ�อินโฟกราฟฟิค
ออกมาช่ ว ยกั น อธิ บ ายกั น มากมาย ข่ า วนั้ น
ก็คือข่าวอย.ประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์ จาก
การที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นผูผ
้ ลิต
น�ำ้ มันรำ�ข้าวเพือ
่ ประกอบอาหาร จึงมาแบ่งปัน
ข้อมูลจากการศึกษาและประสบการณ์ โดยจะ
กล่าวถึง กรดไขมันทรานส์ ประกาศของอย.
ผลกระทบต่อผูผ
้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทย และสถานการณ์ปจ
ั จุบน
ั ของกฎหมายต่าง
ประเทศทีเ่ กีย
่ วกับไขมันทรานส์คะ่
Photo : Designed by Freepik

ไขมันทรานส์ คืออะไร
กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid)
หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า ไขมันทรานส์ (Trans
Fat) นั้นคือ ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งที่เกิด
จากการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลาย
เป็นกรดไขมันอิ่มตัวด้วยการเติมไฮโดรเจน
เข้าไป เป็นการเปลีย่ นโครงสร้างโมเลกุลของ
น�้ำมันพืช เพื่อท�ำให้น�้ำมันพืชสามารถคง
สภาพแข็งตัวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีความ
เสถี ย รมากขึ้ น ยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ที่ใช้ เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่
น�้ำมันพืชที่เราใช้กันทั่วไปในครัวเรือน
นั้นไม่มีไขมันทรานส์ค่ะ ถ้ามีก็จะน้อยมากๆ
เพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ มันจากปาล์ม ถัว่ เหลือง ร�ำข้าว
มะกอก ทานตะวัน ฯลฯ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
กลุ่มมาการีนและเนยขาวหรือ Shortening
นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตค่ะว่าผ่าน

กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือไม่
ทั้งนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์ใดไม่มีกรดไขมันทรานส์
ผูผ้ ลิตจะเขียนเด่นชัดบนฉลากค่ะ เพราะเป็น
สิ่งที่ผู้บริโภคมองหา หากมีข้อสงสัยแนะน�ำ
ให้สอบถามโดยตรงกับผูผ้ ลิตหรือผูน้ ำ� เข้าค่ะ
ประกาศของสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ประกาศของอย.ที่ ห ้ า มผลิ ต และ
จ�ำหน่ายน�้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ก่อ
ให้ เ กิ ด กรดไขมั น ทรานส์ คื อ “ประกาศ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
เรือ่ ง ค�ำชีแ้ จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 388) พ.ศ.2561 เรือ่ ง ก�ำหนดอาหาร
ทีห่ า้ มผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย” ในประกาศ
มี เ นื้ อ หาว่ า เนื่ อ งจากกรดไขมั น ทรานส์
(Trans Fatty Acids) จากน�้ำมันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Par-

tially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการ
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด จึ ง ประกาศให้ น�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า น
กระบวนการเติ ม ไฮโดรเจนบางส่ ว นและ
อาหารที่ มี น�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า นกระบวนการเติ ม
ไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็น
อาหารที่ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย โดย
มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ซึ่งก็คือ นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมเป็นต้น
ไป ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศฉบับสั้นๆ
แต่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ผ ลิ ต
อาหารในวงกว้าง แม้ผบู้ ริโภคจ�ำนวนมากขึน้
เรื่อยๆ จะรับทราบถึงโทษของไขมันทรานส์
และพยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้ว การที่อย.
ประกาศห้ามเด็ดขาดและให้มผี ลบังคับใช้ใน
เวลาเพียงหกเดือน แสดงว่าไขมันชนิดนี้
อันตรายมาก
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ผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
จากการที่ อ ย.ประกาศแล้ ว ให้ มี
ผลบั ง คั บ ใช้ ภ ายในระยะเวลาเพี ย งแค่ 6
เดื อ นนั้ น น่ า กั ง วลว่ า ผู ้ ผ ลิ ต ในภาค
อุตสาหกรรมจะปรับตัวได้อย่างไรในระยะ
เวลาอันสั้น เพราะต้องเปลี่ยนน�้ำมันที่ใช้
ปรั บ สู ต รการผลิ ต ทดสอบสู ต รการผลิ ต
เปลี่ยนข้อความบนฉลาก ปรับโครงสร้าง
ต้นทุนและราคา เป็นต้น แต่เหตุผลที่ไม่ค่อย
มีเสียงบ่นจากฝัง่ ผูผ้ ลิตก็เพราะว่า ในช่วง 2-3
ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้มีการปรับตัว
กั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว จากกระแส
รักสุขภาพเลี่ยงไขมันทรานส์ ประกอบกับ
ภาคอุตสาหกรรมได้รับสัญญานเตือนใหญ่
เมื่อสามปีก่อน สัญญาณนั้นก็คือ ประกาศ
ของอย.สหรัฐอเมริกา (USFDA) เมื่อเดือน
มิถุนายน 2015 ห้ามไม่ให้ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า นกระบวนการเติ ม ไฮโดรเจน
บางส่วน (Partially Hydrogenated Oil:
PHO) รวมถึ ง อาหารที่ มี น�้ ำ มั น ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการ PHO เป็ น ส่ ว นประกอบ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2018 ซึ่ง
ในตอนนั้นเป็น ข่าวการเปลี่ยนแปลงที่ดัง
ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร
เพราะไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะในอเมริกา

เท่านั้น แต่มีผลกับผู้ผลิตอาหารทั่วโลกรวม
ถึ ง ประเทศไทยที่ ส ่ ง สิ น ค้ า เข้ า ไปขายใน
อเมริกา นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมา ผู้ผลิต
น�้ำมันและไขมันได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไข
มั น ทรานส์ อ อกมามากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมอาหาร
สถานการณ์ปจ
ั จุบน
ั ของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วกับไขมันทรานส์
ในทีน
่ ขี้ อกล่าวถึงประเทศทีสำ�
่ คัญๆ
ดังนี้

สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน น�้ำมันและอาหารที่มีน�้ำมัน
ซึ่งผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
(Partially Hydrogenated Oil: PHO) เป็น
ส่วนประกอบถูกห้ามไม่ให้ผลิตแล้ว เว้นแต่
มีการยืน่ ขอกับ อย.ของอเมริกา หรือ USFDA
เพือ่ พิจารณาเป็นรายๆ ไป ทัง้ นี้ ทาง USFDA
ได้ ผ ่ อ นปรนให้ ผู ้ ป ระกอบการสามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าทีผ่ ลิตด้วยกระบวนการ PHO
ก่อนวันที่ 18 มิถนุ ายน 2018  โดยขยายเวลา
ให้จ�ำหน่ายได้จนถึง 1 มกราคม 2020  

สหภาพยุโรป (EU)

เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2018 ทีผ่ า่ นมา ทาง
European Commission ได้ตีพิมพ์ Draft
Commission Regulation ซึ่งมีใจความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับ trans fat ดังนี้

1. ก�ำหนดให้ปริมาณสูงสุดของไขมัน
ทรานส์ท่ีมาจากกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วน คือ 2 กรัมต่อไขมัน 100 กรัม
2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สอดคล้อง
ตามกฎหมาย อนุญาตให้สามารถวางจ�ำหน่าย
ได้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2021 เท่านั้น

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ส� ำ หรั บ ประเทศออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์นั้น ยังไม่พบกฎหมายก�ำหนด
ห้ามเกีย่ วกับไขมันทรานส์หรือการผลิตไขมัน
ที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
(Partially Hydrogenated Oil: PHO)
แต่พบเป็นแนวทางในการบริโภค (Dietary
Guidelines) ซึ่ ง ระบุ ว ่ า ไม่ ค วรบริ โ ภค
กรดไขมันอิม่ ตัวกับกรดไขมันทรานส์รวมกัน
เกิน 10% ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด
ท้ า ยนี้ ขอชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารเผยแพร่ กั น ว่ า น�้ ำ มั น พื ช
ผ่านกรรมวิธีมีไขมันทรานส์ เป็นการเข้าใจ
ผิดเพราะค�ำว่า “น�้ำมันผ่านกรรมวิธี” บน
ฉลากของน�้ำมันพืชทั้งหลาย ไม่ใช่น�้ำมันที่
ผ่ า นกระบวนการเติ ม ไฮโดรเจน แต่ เ ป็ น
ชื่ อ เรี ย กทางการในภาษาไทยของค� ำ ว่ า
“refined oil” หรือ น�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการ
กลั่นเพื่อให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
เหมาะสมแก่การบริโภคตามกฎหมายค่ะ

Trans Fatty Acid

ข้อมูลอ้างอิง
1. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง ค�ำชีแ้ จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 388) พ.ศ.2561 เรือ่ ง ก�ำหนดอาหารทีห่ า้ มผลิต
น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย
2. https://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/foodadditivesingredients/ucm449162.htm
3. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/trans-fats_en
4. https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/eating-activity-guidelines-for-new-zealand-adults-oct15_0.pdf; หน้า 31
5. https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/content/n55_australian_dietary_guidelines.pdf; หน้า 81
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CRAB AND CLAW

“seafood สไตล์ New England”

เมื่อ 32 ปี ที่แล้ว เด็กหญิงคนหนึ่ง  
“พลอยพรรณ  มารควัฒน์”  ถือก�ำเนิดมา
ในขณะที่ คุ ณ แม่ ข องเธอ “ลั ก ขณนาจ  
มารควัฒน์”  ท�ำธุรกิจร้านอาหาร  โดยเปิด
ร้านอาหารไทยชื่อ  The Local by Oam
Thong อยูท่ สี่ ขุ มุ วิท 23 ซอยประสานมิตร
และยังด�ำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้
“พลอยเติบโตมากับธุรกิจอาหาร  เห็น
คุณแม่ท�ำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก สมัยเด็กๆ
พลอยจะร้องไห้ตลอด เพราะอยากออกไป
รั บ ออร์ เ ดอร์ แต่ ค วามที่ เ รายั ง เด็ ก มาก
ยังเขียนหนังสือไม่เป็นเลย คุณแม่ก็ไม่ให้ท�ำ
จนกระทัง่ โตมา  ได้ทำ� ทุกอย่างสมใจ คุณแม่
ท่ า นให้ ม าช่ ว ยงานที่ ร ้ า นตลอด ได้ ท� ำ
ทุกอย่างตั้งแต่เข้าครัว รับออร์เดอร์ เสิร์ฟ
อาหาร หิ้วกระติกน�้ำแข็งไปเสิร์ฟที่โต๊ะ”
   “พอเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ด้ ดู แ ลด้ า น
การตลาด ท�ำอาร์ตเวิร์ก ตอบอีเมล์ลูกค้า
ก็ มี ค วามผู ก พั น กั บ ร้ า นอาหาร โตมากั บ
สิ่งเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณแม่   

เมือ่ เรียนจบทีน่ เิ ทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ไปเรี ย นต่ อ ปริ ญ ญาโท
ที่ อั ง กฤษ ด้ า นการจั ด การ เพราะการ
Management หรือ Marketing ก็เป็น
สิ่งส�ำคัญในการท�ำร้าน”
เมื่ อ จะเริ่ ม ท� ำ ธุ ร กิ จ อะไรก็ ต าม
ต้องสร้างความแตกต่าง
“เมื่ อ 3-4 ปี ที่ แ ล้ ว ตอนที่ เอ็ ม ควอเทียร์ มาเปิดบริเวณใจกลางสุขุมวิท
เราก็อยากมีร้านอาหารของเราเข้าไปอยู่
ตรงนั้น ก็ไปคุย ได้ทราบว่าทางห้างเขา
ต้องการร้าน seafood  ถ้าเราอยากจะเปิด
เราก็ต้องเปิดเป็นร้าน seafood”
“เราก็กลับมาท�ำรีเสิร์ช  เพราะการจะ
เปิดร้าน ก็ต้องรู้ลึก รู้จริง เราเดินทาง และ
ค้นหาข้อมูล ว่าต้องท�ำอย่างไร จึงจะให้เป็น
ร้านอาหารทะเลที่ดีที่สุด”
“ไอเดียตอนนั้นคือ อยากสร้างความ
แตกต่ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น ในวงการร้ า นอาหาร
seafood”

“แต่ เ ดิ ม คนไทย พอนึ ก ถึ ง ร้ า น
seafood จะกินอาหารทะเล ก็ต้องไปกิน
ตามร้านอาหารจีน พาพ่อ แม่ ไปนั่งทาน
ที่โต๊ะกลมๆ สั่งปูผัดผงกะหรี่ ปลากะพง
ทอดน�้ำปลา ล็อปสเตอร์ยังไม่ค่อยมีในร้าน
อาหารเท่าไร จะมีบ้างก็ตามร้านอาหารจีน
ที่เขาเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวราดหน้า”
“เราก็มานึกว่า ท�ำไมไม่มี seafood
แบบสนุกๆ ทานกันได้ทั้งครอบครัวเกิดขึ้น
ในเมื อ งไทย เราก็ เ ลยอยากจะท� ำ ตรงนี้
จุดเด่นของเราคือ มีแผงอาหารทะเลสดๆ
แล้วแทรกความสนุกสนานรื่นเริงในการกิน  
มีที่แคะปู  มีที่หนีบปู  มีฆ้อน  เป็นสีสันของ
ร้านในการกิน seafood”
“เราไปสิงคโปร์ เพื่อศึกษาเมนู ปูผัด
พริก (Chilli Crab) ไป ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง  
อังกฤษ และอเมริกา ทุกที่ให้บทเรียน และ
การเรียนรู้แก่เรามากมาย เช่นบรรยากาศ
ในร้ า นเป็ น อย่ า งไร ในร้ า นมี ค วามสนุ ก  
แปลกใหม่อะไรบ้างที่เมืองไทยไม่มี อาหาร
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ทะเลรับมาจากไหน ไปดูว่าเขาทานอาหาร
ทะเลกันยังไง และ จุดขายคืออะไร”
“ไปดูฟาร์มหอยนางรม ไปดูขั้นตอน
การเลี้ยง การจับล็อบสเตอร์ เรียนรู้สูตร
ที่แท้จริง ขนมปังที่ใช้ เครื่องปรุงสูตรพิเศษ
การตกแต่งร้าน และจุดขาย”  
“ที่อเมริกาเราใช้เวลานานเกือบเดือน
ไปหลายๆ มลรัฐ เราไปดูหลายที่ จนสุดท้าย
ที่ เ ราตกหลุ ม รั ก และชอบมากที่ สุ ด คื อ
ที่ New England จึงไปจบที่ seafood  
สไตล์  New England”  
“ในที่ สุ ด เราตกลงที่ จ ะน� ำ เสนอ
ร้านอาหารของเรา ในรูปแบบ American
Seafood สไตล์ New  England”
“พลอยพรรณ มารควัฒน์” ใช้เวลา
1 ปีเต็ม กว่าร้าน Crab and Claw  จะเป็น
รูปร่าง  ความทุ่มเท และความเหน็ดเหนื่อย
ทั้ ง หมดไม่ สู ญ เปล่ า เพราะได้ รั บ กระแส
ตอบรับดีตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน
Crab and Claw  ร้าน seafood สไตล์
New England จึงเกิดขึน้ ในร้านตกแต่งโดย
จ�ำลองท่าเรือในเขต New England มาไว้
ทีร่ า้ น ภายในร้านจะพบกับแผงอาหารทะเล
พลอยพรรณ
มารควัฒน์

สดๆ ไม่ว่าจะเป็น หอยนางรม  ล็อบสเตอร์
ที่น�ำเข้า และปูทะเลสดๆ ที่มีให้เลือกหลาก
หลาย หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และ
เมื่อสั่งอาหารทะเล ทางร้านจะน�ำอุปกรณ์
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการรับประทาน
มาให้ที่โต๊ะ แจกทั้งผ้ากันเปื้อนลวดลาย
การ์ตูน Crab and Claw แจกฆ้อนทุบปู
และคีม ช่วยเพิ่มสีสัน บรรยากาศความ
สนุกสนาน ความรื่นรมย์ในการรับประทาน
“Crab and Claw ร้านแรกของเราที่
เอ็มควอเทียร์ เปิดมาประมาณ 3 – 4 ปี
แล้ว ส่วนร้าน Crab and Claw ที่ พารากอน
สยามสแควร์ เป็นร้านที่ 2 โดยเป็น seafood
สไตล์เดียวกัน  และราคาเดียวกัน”
“อาหารทุ ก อย่ า งท� ำ ตามสู ต รหมด
ทุกเมนูรสจะไม่มเี พีย้ น เรามีเชฟผูเ้ ชีย่ วชาญ
ดู แ ล และใส่ ร าคาในเมนู ต ามขนาดและ
ความเป็นจริงให้ลูกค้าเลือก ไม่กั๊กราคา”
“ความพิเศษของทางร้านคือ เราเน้น
วัตถุดิบที่เป็น Seafood สดๆ เป็นๆ และ
เป็นออร์กานิค ล็อปเสตอร์ก็สดๆ เป็นๆ
หอยนางรมที่ ร ้ า นจะเป็ น หอยนางรมสด
เป็ น หอยตั ว ใหญ่ รสอร่ อ ย มี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลาย ขนมปังหรือ french fried
ก็ home made เส้ น ก็ จ ะท� ำ เอง เป็ น
เส้นสด สลัดก็เป็นผักออร์การนิค ”  
Seafood ของ Crab and Claw จะมี
หนังสือรับรอง ว่าออกมาจากฟาร์มวันที่
เท่าไร รับประกันได้ว่าลูกค้าจะไม่ท้องเสีย
จาก seafood ของทางร้าน โดยมีประวัตใิ ห้  
ว่าตัวนี้ออกมาเมื่อไร และจะเป็น seafood
ที่สด และเป็นๆ เท่านั้น   

กับค�ำถามว่า เหนื่อยมั้ย ที่ต้องดูแล
ธุรกิจร้านอาหาร ด�ำเนินรอยตามคุณแม่
อย่างนี้
“พลอยพรรณ มารควัฒน์” ยอมรับว่า
หลังจากได้เข้ามาโลดแล่นอยูใ่ นธุรกิจอาหาร
จริง  สิง่ ทีค่ ดิ ว่าได้เรียนรู้ และซึมซับมาตลอด
ชีวิตกลับยังไม่เพียงพอ เพราะธุรกิจอาหาร
เป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
“หัวใจส�ำคัญส�ำหรับคนทีค่ ดิ จะเข้ามา
ในธุรกิจอาหารต้องมี  คือ 1. ขยัน 2. มานะ
พยายาม 3. สร้างความแตกต่างในธุรกิจ
ถ้าถามว่าอะไรคือเสน่ห์ของอาชีพนี้ พลอย
ว่าธุรกิจนี้ ก็เหมือนรสชาติของชีวิต เหมือน
รสชาติของอาหารไทย ที่มีทั้งหวาน เปรี้ยว
เค็ ม ขม เป็ น รสชาติ ที่ ผ สมผสานกั น
แล้วลงตัว”
“ถามว่ า เหนื่ อ ยมั้ ย เหนื่ อ ยนะคะ
ส� ำ หรั บ พลอย แต่ พ อชั่ ง น�้ ำ หนั ก แล้ ว
เราคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ นี้ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ รั ก เวลาท� ำ
ในสิ่ ง ที่ เ รารั ก เราจะไม่ คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ ง
ที่ล�ำบากเลยค่ะ”
Crab and Claw  สาขาพารากอน
ชั้น G : เวลาเปิด 11.00 – 22.00 น.
โทรฯ  02-6109713-14
Crab and Claw สาขาเอ็มควอเทียร์
ชั้น 7 โซน เฮลิกซ์ : เวลาเปิด เวลาเปิด
11.00 – 22.00 น. โทรฯ 02-0036233
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ธวัชชัย เทพพิทักษ์

กูรูทางด้านไวน์
(www.thawatchaiguru.com)

“มือใหม่”

หัดดื่มไวน์

สำ�หรับท่านที่เพิ่งเริ่มจะดื่มไวน์
หรือมือใหม่ แต่ไม่มีความรู้เรื่องไวน์
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องไวน์
รวมทั้งผู้ที่ได้ไวน์มาขวดหนึ่ง
แต่อยากจะรู้ว่าไวน์ขวดนั้นดีหรือไม่
ตลอดจนท่านที่ต้องการซื้อไวน์สักขวด
แต่ข้างหน้ามีไวน์เรียงรายอยู่หลายสิบขวด
ไม่รู้จะเลือกอย่างไร ฯลฯ มีข้อแนะนำ�เบื้องต้น
5 ประการ เพื่อการตัดสินใจ
Photo : Designed by Freepik

1. ดูที่ขวด ไวน์ที่คุณภาพดี “ส่วนใหญ่” ขวดจะหนา
ก้นลึกหรือบุ๋มมาก ยิ่งบุ๋มมากเท่าใด คุณภาพยิ่งดีถึงดีมาก เพราะ
ไวน์ที่ก้นขวดบุ๋มมาก ๆ ก้นขวดจะสัมผัสกับพื้นที่ที่ตั้งน้อยที่สุด
เท่ากับว่าน�้ำไวน์ในขวดสัมผัสอุณหภูมิที่แตกต่างน้อยไปด้วย
2. ดูที่ฟอยล์ที่หุ้มคอขวด ไวน์ชั้นดี “ส่วนใหญ่”
ฟอยล์ที่หุ้มปากขวดจะใช้ดีบุกทั้งหมด หรือใช้ดีบุกเป็นส่วนผสม
ค่อนข้างมาก และจะมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าของหรือผู้ผลิตเช่น
ตราประจ�ำตระกูลปราสาท,บ้าน ของเจ้าของ ปรากฏในฉลาก
ติดอยู่ด้วย ขณะที่ไวน์คุณภาพด้อยลงมามักจะใช้ฟอยล์พลาสติก
บาง ๆ และอาจจะมีแถบส�ำหรับฉีกฟอยล์อยู่ด้วยไม่ต้องใช้มีดตัด
3. ดูจากสีของฉลากไวน์ โดยเฉพาะไวน์โลกใหม่
เช่น สหรัฐ ออสเตรเลีย ชิลี นิวซีแลนด์ ฯลฯ “ส่วนใหญ่” ผู้ผลิต
จะผลิตไวน์หลายรุ่น โดยรุ่นที่ดีที่สุดฉลากมักจะสีด�ำ รองลงมา
เป็นสีทอง และสุดท้าย สีเหลืองเป็นไวน์คุณภาพด้อยสุด
Photo : Designed by Freepik
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4. ดูสีของไวน์ ไวน์คุณภาพดี “ส่วนใหญ่” โดย
เฉพาะไวน์แดง สีจะเข้ม ขณะที่ไวน์ใหม่หรือไวน์คุณภาพด้อย
ลงมาสีจะใส ยกเว้นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นบางประเภทเท่านั้น
ที่สีค่อนข้างใสซึ่งก็มีไม่มากนัก
5. ดูจากจุกคอร์ก ไวน์คุณภาพดี จุกคอร์กจะยาว
อย่างน้อยประมาณ 5 ซม. หรือ 2 นิ้วขึ้นไป และมีชื่อไวน์
ผู้ผลิต และวินเทจ (Vintage) อยู่ด้วย ขณะที่ไวน์คุณภาพ
ต�่ำ ๆ จะใช้คอร์กรีไซเคิล ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธี ที่ง่าย
และถูกที่สุดคือน�ำเศษคอร์กมาผสมกาวแล้วอัดแน่นเป็น
รูปจุกคอร์กใหม่ นอกจากนั้นยังมีจุกคอร์กที่ท�ำจาก
โพลิเมอร์หรือพลาสติกแข็งด้วย
ขณะที่ฝาเกลียวเดิมถูกมองว่าเป็นไวน์คุณภาพไม่ดี
เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะไวน์ฝาเกลียวบางยี่ห้อคุณภาพดี
กว่าไวน์ที่ใช้จุกคอร์ก บางยี่ห้ออยู่ในประเทศผลิตใช้ฝาเกลียว
แต่ส่งออกใช้จุกคอร์กด้วยเหตุผลของการตลาดและจิตวิทยา
นั่นคือค�ำแนะน�ำเบื้องต้น ขอย�้ำอีกครั้งว่าทั้ง 5 ประการ
นี้ไม่ใช้ตัดสินเด็ดขาด แต่ “ส่วนใหญ่” จะออกมาในรูปนี้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบื้องต้น
อีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญตั้งแต่
มือใหม่ไปจนถึงมือเก๋า คือ เคล็ดลับหรือข้อแนะน�ำ  (Tip)
ในการปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก สากล ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ก� ำ ลั ง คิ ด
จะศึกษาเรื่องไวน์ หรือท่านที่ได้รับเชิญไปงานชิมไวน์ หรือ
“ไวน์ เทสติ้ง” (Wine Tasting) ฯลฯ
สิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งในการชิมไวน์หรือไวน์ เทสติ้ง ซึ่ง
ท่านอาจจะเจอ ณ บัดนี้เป็นต้นไป เป็นเรื่องที่หลายคนอาจ
จะคิดไม่ถึงก็คือ “น�้ำหอม”
พึงระลึกและจดจ�ำไว้เสมอว่า...เมื่อได้รับเชิญไปชิมไวน์
อย่าใส่น�้ำหอมไปอย่างเด็ดขาด...โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชิม
แบบเป็นทางการซึ่งต้องให้คะแนนและมีผลต่อการตัดสิน
ถ้าคุณเป็น 1 ในคณะกรรมการ คุณจะถูกมองว่าไร้มารยาท
สาเหตุ เ พราะน�้ ำ หอมเป็ น สารเคมี กลิ่ น ติ ด ทนนาน
สามารถกลบกลิ่ น ต่ า งๆ ที่ อ อกจากไวน์ ซึ่ ง เป็ น กลิ่ น

Photo : Designed by Freepik

ธรรมชาติได้อย่างสนิท กลิ่นน�้ำหอมพวกนี้สามารถลอย
ลงไปในแก้วไวน์ได้ เวลาดมไวน์ก็จะได้แต่กลิ่นน�้ำหอม
นอกจากน�้ ำ หอมแล้ ว “บุ ห รี่ ” ก็ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์จริง ๆ จะไม่สูบบุหรี่หรือแม้แต่ซิการ์
เพราะบุหรี่ล้วนเป็นส่วนผสมของสารเคมี ที่ท�ำลายปุ่มรับรส
ต่าง ๆ ในปาก ขณะเดียวกันกลิ่นที่ติดตัว ติดเสื้อผ้ายังเป็น
อุปสรรคในการชิมไวน์ดว้ ย ตัวเองอาจจะไม่รแู้ ต่คนข้าง ๆ รูด้ ี
ถ้าไปนั่งเหนือลม ยิ่งไปกันใหญ่
ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาเรื่องไวน์อย่างจริงจังก็ควรจะงดบุหรี่
ด้วยเช่นกัน นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วยังปิดกั้นโอกาส
ที่ท่านจะเรียนรู้เรื่องไวน์อย่างแท้จริงอีกด้วย
สิ่ ง เหล่ า นี้ ห ลายคนอาจจะคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ย
แต่ส�ำหรับไวน์เทสติ้งเป็น...เรื่องใหญ่และมารยาท...

69

70

MINDSET &
LIFESTYLE

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2535

10 ภาพผลงานศิลปะที่ประทับใจ
1). ภาพ Sultan Mehmet II โดย Gentile Bellini

เป็นภาพวาดพอตเทรตสีน�้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 70 x 52
เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1480 ภาพเหมือนของสุลต่าน
พระองค์สำ� คัญ ทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้ในหน้าประวัตศิ าสตร์ เกีย่ วกับ
การเข้ายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1453 เป็นภาพ
พอตเทรตที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ และบุคลิกภาพของผู้เป็น
แบบได้อย่างน่าสนใจ อาทิ รูปทรงของพระนาสิกทีม่ คี วามโดดเด่น
ไม่เหมือนใคร อีกทั้งเมื่อได้เดินทาง ไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่และ
สวยงามของประเทศตุ ร กี ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจใน
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรมโบราณ ซึง่ แฝงซ่อนอยูใ่ นรายละเอียดของ
ภาพด้วย

2). ภาพ Memory โดย Frida Kahlo

เป็นผลงานจิตรกรรมสีน�้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 48.2 x 38
เซนติเมตร สร้าง ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1937 ภาพเหมือนตนเองของศิลปิน
หญิงสาว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งของโลก คนนี้มี
ความพิเศษและลุม่ ลึก ในแง่ของการตีแผ่ความรูส้ กึ แฝงซ่อนภายใน
จิตใจของศิลปิน ให้ปรากฏออกมาเป็นผลงานศิลปะทีส่ ามารถสร้าง
ความสะเทือนใจ สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมได้อย่างทรงพลัง ผล
งานภาพวาดตนเองจ�ำนวนมากของฟรีดา เปิดเปลือยเบื้องลึกของ
ความรูส้ กึ ซึง่ สะท้อนมาจากประสบการณ์ในชีวติ จริงอันปวดร้าวของ
เธอ โดยเฉพาะภาพ Memory ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความปวดร้าวจาก
ความรักและความเจ็บปวดจากความเจ็บป่วยได้อย่างชัดเจนยิ่ง

3). ภาพ Portrait of Jeanne Hebuterne
โดย Amedeo Modigliani

เป็นผลงานจิตรกรรมสีน�้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 100 x 64.7
เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1919 ภาพวาดพอตเทรตของโมดิเก
ลียนี มีความโดดเด่นจากการยืดขยายรูปทรงของผูเ้ ป็นแบบ ให้ยดื ย่อ
หรือเล็กใหญ่มากไปกว่าต้นแบบจริง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของ
ศิลปะแบบชนเผ่าที่แผ่ขยายเข้ามา ในความสนใจของกลุ่มศิลปิน
ระดับแนวหน้าในช่วงเวลานัน้ การยืดขยายรูปทรงบริเวณสะโพกและ
ช่วงขา นอกจากจะท�ำให้เกิดรูปทรงทีม่ นั่ คงกึง่ กลางองค์ประกอบแล้ว
ยังสื่อแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อยุคโบราณ เกี่ยวกับหญิง
สาวที่อวบอิ่มอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกันกับใบหน้าและล�ำคอที่เรียว
ยาวเกินปกติด้วย
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4). ภาพ Russet โดย Morris Louis

เป็ น ผลงานจิ ต รกรรมนามธรรมสี โ พลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ บ นผ้ า ใบ ขนาด
235.6 x 441 เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน
ชิ้นนี้ขึ้นด้วยกระบวนการที่น่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ เขาเลือกที่จะเทสีลงไปบน
ผ้าใบ แล้วโยกขยับผ้าใบเพื่อให้เกิดการไหลของสี กระบวนการดังกล่าวนี้แสดง
ให้เห็นถึงกฎแห่งธรรมชาติอันจริงแท้ นั่นคือการไหลลงสู่ที่ต�่ำตามกฎแรงดึงดูด
ตามธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวความคิดในเชิงพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยเรื่องของ
กฎธรรมชาติ กฎแห่งความเป็นไปตามความเป็นจริง อีกทั้งผลงานชิ้นนียังถือได้ว่า
เป็นหนึ่งในผลงานจิตรกรรมนามธรรม ที่ใหม่และทันสมัยมากในยุคนั้นๆ ด้วย
5). ภาพ Christina’s World โดย Andrew Wye

เป็นผลงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผงไม้ ขนาด 82 x 121
เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1948 ผลงานชิ้นนีถือเป็นหนึ่งใน
ผลงานศิลปะทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางในระดับสากล
เนื่องจากองค์ประกอบและความหมายของภาพ สื่อแสดงให้เห็น
ถึงความลุ่มลึกทางอารมณ์เป็นอย่างมาก เมื่อหญิงสาวที่ก�ำลังนั่ง
ยันกายอยู่กลางท้องทุ่ง คือ คริสตินา โอลสัน ภรรยาของศิลปิน
ซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอตั้งแต่เยาว์วัย ท่วงท่าของการใช้
สองแขนอันบอบบางพยายามพยุงร่าง พลางมองขึ้นไปที่บ้านบน
เนินอย่างมีความหวัง จึงเป็นผลงานที่สะท้อนสะเทือนให้เห็นถึง
ความเปราะบาง  ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า และความหวัง
ผสมผสานกันอย่างไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้
6). ภาพ Transferred soul – at The Dawn – F โดย Keisei Kobayashi

เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ที่งดงามด้วยเส้นสายรูปทรงอันละเอียดอ่อนประณีต แสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของการท�ำงานสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่นที่ละเอียดรอบคอบบรรจง แฝงไว้ทั้งความ
เรียบง่ายในรูปแบบและความซับซ้อนของรูปทรง เช่น ภาพ ทรานสเฟอเรด โซล – แอท
เดอะ ดอว์น - เอฟ ศิลปินเลือกใช้รูปวงรีปลายเรียวแหลม คล้ายรูปร่างของดวงตามนุษย์เป็น
กรอบภาพ ภายในประกอบด้วยทิวทัศน์ของเมืองใหญ่ทับซ้อนกับรูปลักษณ์ของนก หนู และ
หมู่แมลงที่ก�ำลังดมดอมดอกไม้ใบพืช สีสันโทนฟ้าเขียวอ่อนตาให้ความรู้สึกเย็นชื่น บรรยากาศ
ฟ่องฟุ้งเหมือนภาพฝัน ปลายปีกนกตัวหนึ่งสยายยื่นออกมานอกกรอบภาพ และนกน้อย
อีกตัวหนึง่ ก็กำ� ลังโผบินหรุบปีกอยูท่ มี่ มุ ล่างของผลงาน  ลวดลายละลานตาแฝงรูปเงาร่างเปลือย
ของทรวงอกหญิงสาวไว้ตรงกลางภาพ องค์ประกอบที่ซับซ้อนบ่งบอกถึงนัยของการด�ำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติที่เอื้ออิงต่อกัน
7). ภาพพิมพ์ไม้ กุมภาพันธ์ 2 โดย ศาสตราจารย์อท
ิ ธิพล ตัง้ โฉลก

เป็นผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ขนาด 82 x 62 เซนติเมตร ผลงานชิ้นนีได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรเกียรตินยิ มอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 20 ประจ�ำปี พ.ศ. 2514 รูปทรงทีป่ รากฏภายในภาพ ซึง่ เป็นผลงานแบบกึง่ นามธรรมนี้
สามารถตีความได้หลากหลาย ตามแต่ประสบการณ์และจินตนาการของผู้ชม โดยอาจ
มองภาพกรอบสีเหลีย่ มทีเ่ หลือ่ มซ้อนกันนีเ้ ป็นภาพประตูหรือหน้าต่าง ซึง่ มีรอ่ งรอยการกะเทาะ
ลอกร่อนของผิวผนังโดยรอบ อาจมีแผ่นไม้หรือขอบไม้ปะปนอยู่ในช่องหน้าต่าง ถือเป็นหนึ่ง
ในผลงานศิลปะนามธรรมที่ใหม่ และได้รับความนิยมอย่างมากในยุคสมัยดังกล่าวด้วย
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8). ภาพ The Thinker (Farmer) โดย ชัยรัตน์ แสงทอง

เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 200 x 140 เซนติเมตร
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์แบบ
Super realistic อันเป็นลักษณะการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของชัยรัตน์ แสงทอง
พื้นหลังสีด�ำโปร่งๆ ขับเน้นภาพชายมีอายุนุ่งผ้าขาวม้าที่ปรากฏในภาพ เขาก�ำลัง
นั่งเท้าคางด้วยท่วงท่าของผลงานประติมากรรมชื่อก้องโลก คือ The Thinker ของ
François Auguste René Rodin สิ่งที่แตกต่างออกไปจากต้นแบบ คือคราบดิน
โคลนผสมเศษฟางเศษหญิงที่เปียกเปื้อนปกคลุมไปทั่วทั้งร่าง คราบดินโคลน บนตัว
คนและชื่อภาพ สื่อแสดงถึงแนวความคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ไทย ซึ่งพึ่งพาอาศัยอยู่กับกลไก แห่งธรรมชาติ การเพาะปลูกเพื่อให้พืชผลงอกงาม
ขึ้นมาจากพื้นดิน ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญอันน�ำมาซึ่งวิถีปกติของเกษตรกร
9). ผลงาน Treasures from the Wreck of the Unbelievable
โดย Damien Hirst

นิทรรศการ Treasures from the Wreck of the Unbelievable:
สมบัติจากซากเรืออับปางอันเหลือเชื่อ โดย เดเมียน เฮิร์สต์ จัดแสดงในอาคาร
Punta della Dogana และอาคาร Palazzo Grassi ณ เมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 ผลงานในนิทรรศการครัง้ นี้ ดูราวกับจะเป็นโบราณวัตถุ
จ�ำนวนหลายร้อยชิ้นจากอาณาจักร อียิปต์โบราณ จีน โบราณ อินคา แอซเท็ค
กรีก โรมัน ฯลฯ ซึ่งจมลงในมหาสมุทรจากการอับปางของเรือ จนกระทั่ง
มีปะการัง เพรียงทะเล และเศษซากสิ่งมีชีวิตจากก้นทะเลลึก เกาะฝังอยู่บน
พื้นผิว อย่างไรก็ตาม ประติมากรรมเหล่านี้ก็มิใช่วัตถุโบราณจากใต้ ทะเลลึก
ของจริง หากแต่เป็นงานศิลปะที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาให้มีสภาพเป็นเช่นนี้ เดเมียน
เฮิร์สต์ ก�ำลังตั้งค�ำถามกับผู้ชมว่า คุณจะเลือกให้คุณค่าหรือให้ราคากับสิ่งใด
สิ่งที่คุณเชื่อว่าเก่าแก่หายาก หรือสิ่งที่เป็นงานศิลปะจากสติปัญญาของศิลปิน

10). ผลงาน Dropping a Han Dynasty Urn โดย Ai Wei Wei

เป็นผลงานภาพถ่ายบันทึกช่วงขณะเวลาที่ศิลปินโยนแจกันเก่าแก่โบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นอายุกว่า 2,000 ปี ทิ้งลงบน
พืน้ จนแตกกระจายแหลกละเอียด เมือ่ ปี ค.ศ. 1995 โดย ศิลปินได้กล่าวถึงผลงานของเขาว่า “It’s powerful only because
someone thinks it’s powerful and invests value in the object.” ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ตั้งค�ำถามถึงการให้คุณค่า
หรือราคากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามแต่อุปสงค์หรืออุปาทานของแต่ละสังคม รวมทั้งยังแฝงนัยยะของการปฏิวัติวัฒนธรรม
วัฒนธรรมส�ำเร็จรูป และการต่อต้านกฏเกณฑ์การครอบง�ำจากอ�ำนาจรัฐ ที่คลี่คลุมอยู่เหนือประชาชนชาวจีนด้วย
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เมืองสวยลึกลับที่ชื่อ...

มาชูปิกชู

ตอน 2

ฉบับนี้ เรากลับมาเดินเทีย่ ว มาชูปกิ ชู
กันนะคะ เมื่อฉบับที่แล้ว หลังจากใช้เวลา
1 วันเต็มๆ เดินข้ามเขา 13 กม.เข้ามาถึง
มาชูปกิ ชู ด้วยเส้นทางโบราณ ทีช่ าวอินคา
เคยเดิน ตอนเกือบ 5 โมงเย็น ใกล้เวลา
ปิดประตูเมืองพวกเราก็ไปนอนกันที่เมือง
เล็กๆ ใกล้ๆ แต่ก็แสนน่ารัก อีกเหมือนกัน
ชื่ อ เมื อ งอควาส์ กาลิ เ อนเตส์ Aquas
Calientes ด้วยอาการ ร่างแหลก กันทั่ว
ทุ ก คน (คิ ด ถึ ง หมอนวดที่ เ มื อ งไทยเป็ น
ที่สุด) ก็อย่างที่บอกค่ะว่า ทั้งแก๊ง 13 คน
ล้วนหกสิบอัพ หลังจากเข้าโรงแรม ทุกคน
ต่ า งเยี ย วยาตั ว เองกั น ไปตามมี ต ามเกิ ด
บางคนแช่นำ�้ ร้อน บางคนแช่นำ�้ เย็น บางคน
ทายาหม่อง บางคนทายาคลายกล้ามเนื้อ
สูตรใคร สูตรมัน แล้วเราก็แยกย้ายกัน
เข้านอนเตรียมพร้อมส�ำหรับพรุ่งนี้ค่ะ

พรุง่ นีแ้ ม้จะไม่ตอ้ งเดินข้ามเขา แต่การ
จะเดิ น เที่ ย วในมาชู ป ิ ก ชู ท่ี ตั้ ง บนเนิ น สู ง ๆ
ต�่ำๆ ทั้งวัน  เหล่าสว. ก็ต้องมีพลังส�ำรองให้
เพียงพอเหมือนกัน เช้าวันนี้ หลังอาหารเช้า
แม้ บ างคนจะยั ง ประกอบร่ า งไม่ เ สร็ จ ดี
ก็ พ ร้ อ มลุ ย ค่ ะ จากอควาส์ กาลิ เ อนเตส์
เรานั่งรถของมาชูปิกชูไปถึงปากประตูที่เรา
จากมาเมือ่ วาน แล้วก็เริม่ ต้นส�ำรวจมาชูปกิ ชู
เมืองสวยลึกลับ กันด้วยความตื่นเต้น
มาชู ปิกชู เป็นเมืองโบราณ คาดกันว่า
ชาวอินคาสร้างเมืองนี้ในช่วงปี ค.ศ. 1450
(พ.ศ. 1993) ตรงกับช่วงรัชสมัยของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถในสมัยอยุธยาตอนต้น
ของเรา ชาวอินคาสร้างมาชูปิกชู ในเวลา
ใกล้เคียงกับการสร้างคุสโกเป็นเมืองหลวง
โดยสร้างเมืองนี้หลังสร้างคุสโก เพียง 2 ปี
ก็ถ้ากษัตริย์อินคา มีเมืองหลวงสวยงามคือ

บอกว่าสร้างเพื่อเป็นสุสาน บางต�ำราก็ว่า
สร้างเพื่อเป็นแหล่งทดลองทางเกษตรกรรม
แต่ไม่ว่าจะสร้างเพื่อเป็นอะไร เมืองใหญ่
ขนาด 325 ตารางกิโลเมตร (ขนาดประมาณ
หนึง่ ในห้าของกรุงเทพฯ) แห่งนี้ ก็เต็มไปด้วย
อาคารสถาน ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ เช่น วัด โบสถ์
วิหาร บ้านเรือน อุโมงค์เก็บพืชผล อ่างเก็บ
น�้ำ  ระบบชลประทาน นาพืช นาเกลือแบบ
ขั้นบันใด และอื่นๆ อีกมากมาย สถานที่
ทัง้ หมดนีเ้ ราจะได้เห็นและได้เรียนรู้ ปรัชญา
การด�ำเนินชีวิตของชาวอินคากันในวันนี้                  
มาชูปกิ ชู เป็นหนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ 7 แห่ง
ของโลก (สมควรกับต�ำแหน่งนี้มากถึงมาก
ที่สุดจริงๆ!!!) ค�ำว่า “มาชูปิกชู” แปลว่า
คุสโกอยู่แล้ว ท�ำไมถึงมาสร้างมาชูปิกชูอีก ภูเขาแก่ๆ จริงๆ แล้วสถานที่แห่งนี้ ชื่อว่า
ตามทีเ่ คยเล่าไปในตอนทีแ่ ล้วค่ะว่า ชาวอินคา อะไรไม่มใี ครรู้ อย่างทีเ่ ล่าไปแล้วว่าชาวอินคา
ไม่ มี ภ าษาเขี ย น เหตุ ผ ลทั้ ง หลายจึ ง เป็ น ไม่มีภาษาเขียน จึงไม่มีการจดบันทึกข้อมูล
เรื่ อ งคาดเดา นั ก วิ ช าการด้ า นโบราณคดี                  ต่างๆ จึงไม่มีอะไรชัดเจน ทุกเรื่องเป็นการ
นักประวัติศาสตร์ พากันตั้งสมมติฐาน เป็น เล่าปากต่อปาก
แล้วค�ำว่า “มาชูปิกชู” มาจากไหน ?
หลายแนวคิด เช่น มาชูปกิ ชู คือ พระราชฐาน
ส�ำหรับตากอากาศของกษัตริย์ บางต�ำราก็ เมื่ อ ปี ค.ศ. 1911 Hiram Bingham
บอกว่า สร้างเป็นศาสนสถาน บางต�ำราก็ นักโบราณคดีนักส�ำรวจชาวอเมริกัน มาพบ

เมื อ งนี้ โ ดยบั ง เอิ ญ ทั น ที ที่ พ บ เขาก็ ชี้ มื อ
ไปที่ ซ ากเมื อ งโบราณตรงหน้ า แล้ ว ถาม
คนน�ำทางว่านั่นอะไร คนน�ำทางพื้นเมือง
ตอบด้ ว ยภาษาเกชั ว Gehua ที่ เ ป็ น
ภาษาพื้นเมืองว่า “มาชูปิกชู…ก็ภูเขาแก่ๆ
นั่นแหละ”
ตั้ ง แต่ วั น นั้ น สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ในชื่ อ
มาชู ปิ ก ชู ก็ บัง เกิ ด ขึ้ น ในโลก การค้นพบ
มาชูปิกชู เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ เพราะ                   
มาชู ป ิ ก ชู ซ่ อ นตั ว อยู ่ ใ นหุ บ เขาลึ ก ที่ มี
ยอดเขาสู ง ชั น (ที่ เ ราพิ ชิ ต มาเมื่ อ วาน)
ล้ อ มรอบ แถมยั ง มี เ มฆหมอกปกคลุมอยู่
เกือบตลอดเวลา ท�ำให้แม้แต่สเปนที่เข้ามา
ยึดครองเปรูอยู่ถึง 300 ปีก็ไม่พบเจอเมืองนี้
แต่บนั ทึกสัน้ ๆ ในประวัตศิ าสตร์สเปนทีบ่ อก
ว่า ตอนสเปนเข้ามายึดอาณาจักรอินคา ก่อน
ที่ อ าณาจั ก รที่ เ คยรุ ่ ง เรื อ งมาเป็ น พั น ๆ ปี
จะล่มสลายในปี ค.ศ. 1572…กษัตริย์อินคา
ได้หลบหนีไปอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อ Vivambamba… ซึ่งเมืองนี้ ก็คือเมืองเป้าหมาย
ในการค้นหาของ Hiram Bingham แต่ใคร
จะคิดว่าซื้อลอตเตอรี่หวังว่าจะถูกเลขท้าย
แต่ Bingham กลับได้รางวัลที่ 1 คือ มาชูปกิ ชู
วันที่ 2 ที่มาชูปิกชู เราส�ำรวจโบราณ
สถาน ด้วยความตืน่ ตาตืน่ ใจ อาคารหลายจุด
อยู่ในสภาพค่อนข้างดี จากความเก่งกาจใน
เรื่องคณิตศาสตร์ การค�ำนวณ เทคนิคการ
ก่ อ สร้ า งและภู มิ ป ั ญ ญาขั้ น สู ง สุ ด ของชาว
อินคา เช่น การเรียงหิน ตัดหินก้อนใหญ่โต
มโหฬารให้ลงล็อคแบบการ ต่อจิ๊กซอว์ แถม
แนบสนิทในทุกมุม แม้แต่กระดาษบางๆ
ก็สอดเข้าไปไม่ได้ โดยไม่ต้องใช้การยาแนว
ท�ำให้อาคารต่างๆ ยังคงอยู่ได้ แม้แถวนั้น
จะมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เพราะรอยต่อของ
หิ น สามารถจะขยั บ ได้ บ ้ า งเมื่ อ มี แ รงสั่ น
สะเทือน ชาวอินคาเป็นชนเผ่าที่เชื่อในเรื่อง
พลังศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
อาคารสถานทุกแห่งจึงจะสร้างบนปรัชญา
ความคิดที่อิง และเคารพต่อธรรมชาติทั้ง
ภูเขา สายน�้ำ  พระจันทร์ พระอาทิตย์ จาก
ความเห็นของนักโบราณคดี มาชูปิกชู น่าจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย และ
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ส่วนทีท่ ำ� การเกษตร เราเริม่ ส�ำรวจมาชูปกิ ชู
จาก The guard house ที่ตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ ที่สามารถมองเห็นมาชูปิกชู
ทั้งเมือง ส�ำรวจนาขั้นบันใดที่มีระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล รวมถึง ระบบ
ชลประทานที่ส่งน�้ำมาถึงแปลงเกษตรกรรม
…The Sun gate ประตูแห่งแสงอาทิตย์
ที่เป็นเส้นทางเดินของชาวอินคาในตอนเช้า
ขณะที่พระอาทิตย์ขึ้น … The temple
of Sun วิหารสุริยะ วิหารที่เชื่อกันว่าเป็นที่
ฝังพระศพของกษัตริย์ The temple of
condor วิหารนกแร้ง ทีเ่ ชือ่ ว่าจะพาวิญญาณ
ของมัมมี่ไปสู่เบื้องบนเพื่อมอบให้เทพเจ้า
เพื่อกลับมาเกิดใหม่… Temple of three
windows ที่มีหน้าต่าง 3 บานไว้เทียบ
ต�ำแหน่งของดวงอาทิตย์ส�ำหรับก�ำหนดวัน

ส�ำคัญและฤดูเพาะปลูก และอีกจุดที่ส�ำคัญ
คือแท่นหินใหญ่ Intihuatana stone ทีช่ าว
อิ น คาเอาไว้ อ ่ า นแสงเงาจากดวงอาทิ ต ย์
หลังจากปีนขึ้นเขา ลงเขา ดูสถานที่
ต่างๆ พร้อมกับฟังไกด์เล่า สรุปได้ว่า ชาว
อินคาให้ความส�ำคัญกับพระอาทิตย์มาก
ที่สุด โดยถือเป็นเสมือนเทพเจ้าที่มีความ
ส�ำคัญ มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
สิ่งก่อสร้างและพิธีกรรมของชาวอินคาจึง
เกี่ยวพันกับพระอาทิตย์ในทุกเรื่อง ทั้งใน
เรื่องของความเชื่อ พิธีบวงสรวงต่างๆ และ
ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
ทั้งๆ ที่ในสมัยนั้นยังไม่ได้มีต�ำรับต�ำราอะไร
ทัง้ สิน้ (Copernicus โคเปอร์นคิ สั นักดารา
ศาสตร์ คนส�ำคัญที่เป็นผู้ค้นพบและได้เผย
แพร่ทฤษฎี ว ่ า ดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของจั ก รวาล และโลกใช้ เ วลาหมุ น รอบ
ดวงอาทิ ต ย์ ราว 365 วั น ต่ อ หนึ่ ง รอบ
จนท�ำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ขึน้ ในตอนปี ค.ศ.
1540 ซึ่งก็ราว 100 ปี หลังจากชาวอินคา
สร้างมาชูปิกชู) …แล้วชาวอินคาเอาความรู้
เหล่านีม้ าจากไหน ……สงสัยจริงๆ หลักฐาน
ที่ ป รากฏชั ด เจนว่ า ชาวอิ น คามี ค วามรู ้
ในเรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จน
น� ำ มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ชั ด เจนคื อ
ปฏิทินดาราศาสตร์ ฉบับอินคา โดยทุกวันที่
21 ธันวาคมหรือที่เรียกว่า วันครีษมายัน

Summer Solstice แสงอาทิตย์จะส่อง
เข้าตรงประตู Sun gate เป๊ะ ในวันนั้น
ดวงอาทิ ต ย์ จ ะท� ำ มุ ม ตั้ ง ฉากกั บ โลกทาง
ซี ก โลกใต้ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ แสงอาทิ ต ย์ เ ต็ ม ที่
ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่ฤดูร้อน. เพราะฉะนั้น
โดยไม่ต้องมีปฏิทินที่เขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรแบบสมัยนี้ ชาวอินคารู้ทันทีว่าต้อง
วางแผนปลูกพืชฤดูร้อนแล้ว เช่นเดียวกัน
ทุกวันที่ 21 มิถุนายน หรือที่เรียกว่าวัน
เหมายัน Winter Solstice แสงอาทิตย์จะ
ส่องตรงมาที่ก้อนหินชื่อ Intihuatana ที่อยู่
บนลานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดวงอาทิ ต ย์ จ ะตั้ ง ฉาก
กั บ โลกทางทิ ศ เหนื อ ท� ำ ให้ ท างใต้ ไ ด้ รั บ
แสงอาทิตย์น้อย แปลว่าถึงฤดูหนาวแล้ว
ชาวอิ น คาก็ เ ตรี ย มปลู ก พื ช ผั ก ส� ำ หรั บ
ฤดูหนาว ชาวโบราณรู้และคิดได้ยังไง …
ช่างน่าอัศจรรย์!!!! อีกหนึ่งวันเต็มที่ปีนป่าย
อยู่บนสถานที่ต่างๆ ของชาวอินคา ที่เต็ม
ไปด้วยภูมิปัญญาขั้นสูงในทุกๆ เรื่อง ดูจะ
ไม่เพียงพอเอาเลย เย็นวันนั้นพวกเรากลับ
ออกมาจากมาชูปกิ ชู ด้วยความรู้ ด้วยความ
ชื่นชมถึงความเก่งของชาวอินคา ที่อัดแน่น
เต็มหัวใจ เต็มความรู้สึก 2 วันไม่พอเลย
ส�ำหรับการไปหามาชู ……มีอกี หลายจุดทีย่ งั
ไปไม่ถึง รวมทั้งยอดเขา Huayna Picchu
ฮวยนา ปิกชู ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ที่จะต้องปีน
แถวเรี ย งหนึ่ ง ขึ้ น ไปบนถนนหิ น โบราณที่
ชาวอินคาสลักหินไว้จนถึงยอดเขา อีกราว                 
2 ชัว่ โมง เพือ่ ไปชม Temple of the moon
และวิหารโบราณต่างๆ และ…เมื่อถึงเวลา
ที่ ต ้ อ งกลั บ ฉั น เดิ น ออกจากประตู เ มื อ ง
อดหั น หลั ง กลั บ ไปดู … ไปเก็ บ ภาพความ
ประทับใจ ก่อนจะเดินจากมาไม่ได้... มีไม่กี่
แห่งในโลกทีเ่ มือ่ จากมาแล้ว ความรูส้ กึ อาลัย
อาวรณ์ ความรู้สึกว่า ยังไม่อิ่ม มันรุนแรง
มันชัดเจน จนตัง้ ใจว่าต้องกลับมาอีกครัง้ ให้ได้
แต่เพราะนี่เป็น มาชูปิกชู ที่ต้องบิน
และแวะเปลี่ยนเครื่องเกือบ 50 ชั่วโมง ต้อง
ต่อเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ครัง้ จากเมืองไทย
เพื่อมาต่อรถไฟแล้วต่อรถบัสอีก ฉันเลย
ไม่กล้ายืนยันกับตัวเองจริงๆ ว่า ฉันจะได้
กลับมาหาเธออีกหรือเปล่า…มาชูปิกชู
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Shi 20 ทำ�บุญเลีย
้ งพระ 10 รูป

อุทศ
ิ ส่วนกุศลให้อาจารย์และเพือ
่ นๆ ทีจ
่ ากไป

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2561 ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ ประธานรุ่น 20 นัดเพื่อนๆ
มาท�ำบุญเลี้ยงพระ 10 รูป อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์และเพื่อนๆที่จากไป แล้วสังสรรค์
รั บ ประทานอาหารด้ ว ยกั น จั ด งานที่ วั ด ปทุ ม วนาราม บรรยากาศอบอุ ่ น ทั้ ง คุ ย
ทั้งรับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนาน มีเพื่อนๆ มาร่วมงานครั้งนี้ 40 คน

Shi 22 จัดงานสังสรรค์ประจำ�ปี

ชาว Shi 22 ได้นัดพบปะสังสรรค์ประจ�ำปี เมื่อวันที่ 20 พย. 61 ภายใต้ Theme “FRIENDS
FOREVER COLORFUL PARTY” โดยให้เพือ่ นทีม่ าร่วมงานสวมเสือ้ หลากสีตามใจชอบ ช่วงเช้ามีการท�ำบุญ

อุทศิ ส่วนบุญกุศลให้คณาจารย์และเพือ่ นร่วมรุน่ ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว ทีว่ ดั หัวล�ำโพง ช่วงเทีย่ ง มีการรับประทาน
อาหารร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรมบันเทิง ที่โรงแรม ตวันนา สุริวงศ์ มีผู้มาร่วมงาน มากเป็นประวัติการณ์
รวม 111 คน หลังประธานรุ่นฯกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานแล้ว มีการฉาย VDO เกี่ยวกับกิจกรรมของรุ่น
ในรอบปีที่ผ่านมา ตามด้วยการขับกล่อมผู้ร่วมงานด้วยเสียงเพลงจากกลุ่มนักร้องชายหญิงประจ�ำรุ่น
ส่วน Highlight ของงาน คือการประมูลของที่น�ำมาหรือประดิษฐ์โดยฝีมือของเพื่อน Shi 22 มีการสู้ราคา
กันอย่างคึกคัก ได้เงินเข้ากองทุนของรุน่ ถึง 23,000 บาท ตามด้วยรายการ “ร�ำวงวันรวมใจ” ทีส่ นุกสนาน
กันแบบลืมวัย งานจบลงด้วยการถ่ายรูปหมู่และร้องเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ร่วมกัน เพื่อนๆ ทุกคน
ต่างกลับบ้านด้วยความอิ่มเอิบใจ
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Shi 30 “ลอยกระทง ไม่หลงทาง”

เมือ่ วันที่ 10 พย.2561 ชาว Shi30
ร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรั บ ปี นี้ เ ป็ น ธี ม “ลอยกระทงไม่
หลงทาง” ซึ่งทุกคนไม่หลงทางไปไหน
ต่างมุง่ ตรงมาทีโ่ รงแรมอโนมากันอย่าง
คั บ คั่ ง รวมจ�ำนวนถึ ง 169 คน มี ทั้ ง
บินตรงมาจากแดนไกลหลายคนทีเดียว
บรรยากาศเต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ ่ น
จอแจครึ ก ครื้ น ช่ ว ยกั น ร�ำวงและชม
การแสดงชุดไม่อ้วนเอาเท่าไหร่และ
ชุ ด วอนลมฝากรั ก ที่ เ พื่ อ นนั ก แสดง
แอบเซอร์ไพส์อย่างสนุกไม่รู้ลืม งาน
ลอยกระทงไม่หลงทาง (ชีวิต) ก็จบลง
เพื่อไปพบกันใหม่ปีหน้า...

Shi 33 งาน 46 ปี..แห่งความหลัง

เมื่อกลางปี ต้นจามจุรีฝักหล่น ถึงเวลาหน้าฝน ล�ำต้นก็ลื่นหนักหนา ชาวประชา Shi 33
ก็ได้เวลาทีจ่ ะต้องมาร่วมสังสรรค์ ปีนมี้ าแปลก ด้วยคิดถึงท้องทุง่ นา ซึง่ เป็นทีผ่ ลิตอาหารหลัก
ให้พวกเราเติบโตมาได้จนทุกวันนี้ และยาวนานถึง 46 ปี ที่พวกเราได้ร่วมกันในทุกอารมณ์
จึงเป็นที่มาของงานพบปะประจ�ำปี ในสไตล์ลูกทุ่งบ้านนา เสื้อลายดอก ผ้าขาวม้าเคียนพุง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ปีนี้มากันมากถึง 102 คน มีนักร้องเพลงไทยหน้า
ใหม่เกิดขึ้นอีกหลายคน สนุกสนาน ประทับใจมิรู้ลืม เพื่อนๆ ทุกคนกลับบ้านด้วยหัวใจ
ที่ฟูฟูต่ออายุไปได้อีกหลายสิบปี....

77

78 78 MEETING GROUP

Shi 36 Yesterday Once More

Shi 36 รหัส 2518 รวมพลประจ�ำปี 2561 ในงาน “Yesterday Once
More”ที่ The Emerald Hotel เมื่ อ เที่ ย งวั น เสาร์ ที่ 10 พ.ย. 61
เกษียณกันแล้ว แต่งย้อนยุคตามอัธยาศัย ออกมาเต้นปานามากันสนุกสนาน
รศ ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา ส่งต่อหน้าที่ประธานรุ่นให้ เสนีย์ วัชรศิริธรรม
มีกรรมการทีมเดิมสนับสนุน อย่างเต็มที่ “เข้มแข็ง พร้อมเพรียง เพิ่มพูนความ
สัมพันธ์ พวกเรา Shi36”

Shi A2 ก๒ เจ้าเอ๋ย

ไหลเลยมาทางนี.้ .ปรองดอง
น้องพี่... บัญชี ก๒.
บัญชีจุฬา ก๒ ตั้งแต่รุ่น 26 ถึงรุ่น 52
จั ด งานสั ง สรรค์ ณ โรงแรมดิ เ อมเมอรั ล ด์
รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ที่ผ่านมา
บรรยากาศสนุกสนานเมามันกันเต็มคราบ รุน่ พี่
ยั ก ย้ า ยส่ า ยสะโพกแบบไม่ ก ลั ว เอวเคล็ ด
รุน่ น้องฟอร์มสดมาดเท่ห์ ประชันกันเต็มที่ แม้
จะห่างกันถึง ๓๐ รุน่ แต่กก็ นิ กันไม่ลง สลายชัน้
กระชับถี่ห่างเหลือเพียง ๒-๓ รุ่นไปเลย....
เฮฮากันเพลิน..จนโดนเก็บโต๊ะไล่... 555

