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	 สวัสดีค่ะ
	 ขอต้อนรับสู ่วารสารเภตราฉบับที่	 56	 สู ่ปีที่	 19	 ที่ยังเต็มเปี ่ยมด้วย 
พลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้กับผู้อ่านตลอดมา	 เป็นวารสารท่ีมีคุณค่าอยู่ยืนยง 
มาได้จนถึงทุกวันนี้																												
	 ขอขอบคุณ	 คุณสุมาลี	 ทองนาค	 Shi30	 อดีตบรรณาธิการ	 ทีมงานผลิต 
กองบรรณาธกิาร	ผูเ้ขยีนบทความ	สปอนเซอร์	ผูส้นบัสนนุ	 ทีมออกแบบ	 จัดพมิพ์	
และฝ่ายรายได้ท่ีผนึกก�าลังกันผลิตผลงานออกสู่ผู้อ่าน	 เป็นวารสารท่ีสวยงาม
ทรงคุณค่า	 ส่งให้สมาชิกและลง	website	 ของสมาคมฯ	www.shicu.com 
ให้สมาชิกรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้อ่านกันโดยทั่วถึง
	 ธีมเล่มนี้มีชื่อว่า	“Startup”	เนื้อหามีอะไรบ้าง	ลองเข้าไปค้นหาได้นะคะ	
มสีาระครบครันทัง้ด้านธรุกจิ	การเงนิ	ท่องเทีย่ว	อาหาร	สขุภาพ	ข่าวสารกจิกรรม
รุ ่นต่างๆ	 บทสัมภาษณ์นิสิตดีเด่นล่าสุดทั้ง	 5	 คน	 และคอลัมน์น้องใหม ่
ไฟแรง	“GUESTS	WHO	?”
	 อ่านแล้วก็อย่าลืมทักทายติชมกันมาได้ที่	 โทร.	081-317-9462	addline	
ได้เลย	ขอบคุณค่ะ

 ชื่นจิต	โปตระนันทน	์Shi	32	Editor





6

CONTENTS

34 5044

19

74 76

68

12

40

70 72

10

www.shicu.com

 CHAMCHURI SQUARE
NEWS
10 • เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต
   EXplore the NEXT (คืนเหย้า 102 ปี)
12 • งานปัจฉิมนิเทศ
16 • งานคืนสู่เหย้า “ใต้ร่มจามจุรี 80 ปี บัญชีจุฬาฯ
   TRANSFORM TO NEW GEN” 

MEETING GROUP
14 • Shi 19, Shi 31
15 • Shi 34, Shi 36

 INTERVIEW
19 บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561)
30 THE WAY FOR TOMORROW : อนาคตใครนิยาม
40 รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
  8 ปี แห่งการบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
  พ.ศ. 2554 - 2562

 MANAGEMENT & INVESTMENT
34 “GUESTS WHO ?”
44 Another Side of the Unicorn
50 หลุมพราง Startup
52 ปรับปรุงบัญชีเดียวอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ
56 กฎหมายการให้คนทำ วิจัย เป็นเจ้าของผลงาน
58 คอนโดซื้อดีกว่าเช่า จริงหรือ?
60 การส่งต่อมรดกของ 25 ตระกูล
  ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโลก (ตอนที่ 2)
66 Well-Being
68 VIV ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
  ด้านอาหารสัตว์ที่ไม่ควรพลาด

 F00D & HEALTH
70 อาหารบำ รุงเอ็น 
72 Ampersand Gelato ศศิวิมล เพชรน้ำ สิน 
  Gelatologis แห่ง & (Ampersand)

 MINDSET & LIFESTYLE
74 วิธีเลือกซื้อแหวนหมั้นอย่างมือโปร !!
76 สโนทาวน์ หนาวแน่หรือ

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services.  The insights 
and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and 
in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our 
promises to all of our stakeholders.  In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities. 

For more information:  ey.com/th

AUGUST 2019



EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services.  The insights 
and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and 
in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our 
promises to all of our stakeholders.  In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities. 

For more information:  ey.com/th



ฝ่ายวารสารสัมพันธ์
คุณทิพวรรณ์ วุฑฒิสาร อุปนายก
ฝ่ายวารสารสัมพันธ์ 
คุณสุมาลี ทองนาค ประธานฝ่าย
วารสารสัมพันธ์ 

บรรณาธิการ
คุณชื่นจิต โปตระนันทน์ 

กองบรรณาธิการ
คุณสุวดี  สุวรรณวลัยกร
อาจารย์พรพรหม วงศ์พิวัฒน์
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ
คุณอรมัทน์ เธียรปรีชา
คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต
คุณพรรณทิพย์ กสิวัตร 
คุณสุรพล ไชยเศรษฐ์
คุณสกล หรรษานนท์
คุณศรีวิภา ชูจิรวงศ์
คุณสุวรรณี ปวุฒิยาพงศ์

วารสารเภตรา  เปน็วารสารรายสีเ่ดือนของสมาคมนสิติเก่าคณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ข้ึนเพ่ือเป็น 
ส่ือกลางความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่านิสิตปัจจุบัน และคณะฯ โดยเป็น
สื่อที่จะถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ทั้งที่เป็นผลงานของสมาชิก 
ของสมาคมฯ คณาจารย์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล 
และแก่ประชาชนที่สนใจ

ISBN 1513-7422
ฉบับที่ 56 สิงหาคม 2562
วารสารสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสามารถอ่านวารสารเภตรา
จาก	www.shicu.com

หรืออ่านผ่านแอพพลิเคชั่น	OOKBEE Buffet

และ MEB ได้ทั้งในระบบ iOS และ	Android

และเพจของสมาคม	https://www.facebook.

com/BanshiChulaAlumni/

และโปรดแจ้งสมาคมฯ	หากประสงค์จะงดรับ 

วารสารเภตราที่เป็นรูปเล่มเพื่อช่วยกัน 

ลดการใช้กระดาษ	ลดภาวะโลกร้อน

ติดต่อสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0 2255 8614, 0 2218 5703 โทรสาร: 0 2255 3078 website: http://www.shicu.com
เลขประจำ ตัวผู้เสียภาษี 3.10801220.3

ประสานงาน
คุณดุษณี ศกุนะสิงห์
   โทรศัพท์: 0 2255 8614

ฝ่ายรายได้
คุณเพลินพิศ ธันวารชร อุปนายกฝ่ายรายได้
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ประธานฝ่ายรายได้
คุณปริศนา ประหารข้าศึก
คุณทิพา โรจน์วาธรรม
คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต
คุณวันชัย หงส์เชิดชัย
คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

ออกแบบและจัดรูปเล่ม
เฉลิมพล พงศ์เจตน์พงศ์
 โทรศัพท์: 09 1882 1991
   tonkidcreate@gmail.com

พิมพ์ที่
บริษัท คอมฟอร์ม จำากัด
 20 ถ.กรุงเทพกรีฑา
 แขวง-เขต สะพานสูง กทม. 10250
 โทรศัพท์: 0 2368 2942-7
 www.comform .co.th

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณสหัส ตรีทิพยบุตร
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

นายกสมาคมฯ
คุณสันติ วิลาสศักดานนท์

  อัตราค่าโฆษณา 4 สี / เต็มหน้า
• ปกหลัง 60,000 บาท

• ปกหน้าด้านใน 50,000 บาท

• ปกหลังด้านใน 50,000 บาท

• หน้า 3  35,000 บาท

• หน้า 5  35,000 บาท

• หน้า 7  35,000 บาท

• หน้า 9  35,000 บาท

• หน้าทั่วไป 28,000 บาท

• 4 สี (½ หน้า) 18,000 บาท

           (อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

TEAMS





เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต
EXplore the NEXT (คืนเหย้า 102 ปี)

	 26	 มีนาคม	 ของทุกปี	 คืองานวันคืน 

สู่เหย้า	 ที่ชาวจุฬาฯทุกคนทุกคณะ	 มากราบ

พระบรมรปู	สองรชักาล	พร้อมพบปะสงัสรรค์

กัน	ปี	2562	นี้	เป็นปีที่ครบ	102	ปี	ซึ่งตรงกับ

วนัองัคาร	ธงสชีมพ	ูโบกสะบดัพลิว้ไสวอยูต่าม

จดุต่างๆ	ทัว่จฬุาฯ	รวมทัง้ทีค่ณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี	ด้วย

	 7:00	น.	ท�าบุญตักบาตร	ที่บริเวณ	หน้า	

หอประชุม	 ชาวจุฬาฯเริ่ม	 หลั่งไหล	 มาลง

ทะเบียน	 รับเข็มเข ้างาน	 ประจ�าตามโต๊ะ 

แต่ละคณะ	 ก่อน	 เวลา	6:50	น.	 เพือ่รอรบัเสดจ็

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

10 NEWS



กุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงใส่บาตร	 หลัง

จากนั้นเวลา	 9:00	 น.	 ทรงเสด็จเป็นประธาน 

ทอดพระเนตร	ป่ีพาทย์	ดกึด�าบรรพ์ทีห่อประชุม

จุฬาฯ	และทรงดนตรีไทยระนาดเอก	ประกอบ	

บทพระราชนิพนธ์	 ของพระองค์	 “รูปสลักหิน

วีรบุรษุโบราณ”	ทีใ่ช้วงดนตรี	3	วง	คอืวงดนตรไีทย	

วงดนตรีสากลและวงดนตรีจีน	 มารวมวง 

ผสมผสานกนั	 จบรายการแสดง	 เสด็จพระราช 

ด�าเนนิกลับเวลา	11	:	00	น.	

	 17:00	 น.ชาวพระเก้ียวทุกรุ่น	 ทุกคณะ 

เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม	 EXplore the 

NEXT กลับมาร�าลึกความหลังในรูปแบบใหม ่

เปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ	 ในยุค	 5G	บริเวณ

หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย	แต่พวกเรา 

ชาวบัญชี 	 รวมพลกันที่ 	 สมาคมนิสิตเก ่า 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี 	 และ 

เดินกันไป	ลงทะเบียนผ่าน	QR	CODE	รับเข็ม	

เอกสาร	 ช้อนส้อม	 ตามนโยบาย	 “รักษ์โลก” 

Chula	Zero	Waste	ถ่ายรูป	ตามอัธยาศัย	แล้ว

เข้านั่งโต๊ะตามผังที่นั่งท่ีมีธงสีฟ้า	 ซึ่งทุกคณะ 

จะมีโต๊ะติดลาดพระบาท	 พวกเราแลกบัตร 

รับประทานอาหารจากซุ้มอาหาร	 ที่มีอยู่รอบ

บริเวณงาน	 จ�านวน	 42	 ซุ้ม	 ต่างรับประทาน

อาหารพร้อมเคล้าเสียงเพลงที่ก�าลังบรรเลง

โดย	CU	Band	

	 19:30	 น.	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

เสด็จพระราชด�าเนิน	 มาถึง	 ศ.ดร.บัณฑิต 

เอือ้อาภรณ์	อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

กราบบังคมทูลต้อนรับ	 ทรงทอดพระเนตร 

การแสดงวงดนตรี	 “เฉลียง”	 จากนิสิตเก่า 

“ถาปัด”		และ	นกัร้อง	The	Voice	จากนสิติเก่า

หลายคณะ		ซึ่งมีนิสิตเก่า	บัญชี		ร่วมแสดงด้วย

และในโอกาส	 ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

2	 เมษายน	 ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 โดย	 คุณสหรัฐ	 บุญโพธิภักด ี

และกรรมการทุกท่าน	 เป็นตัวแทนนิสิตจุฬาฯ	

ทั้งนิสิตเก่า	 และนิสิตปัจจุบัน	 จัดเค้กถวาย

พระพรพร้อมร้องเพลง	 Happy	 Birthday 
เรื่อง	:	ยุวดี	สิทธิเวชวิจิตร
Shi 32

และเพลง	สุขสันต์วันเกิด

	 21:30	 น.	 ทรงเสด็จ	 ทอดพระเนตร		

นิทรรศการตามซุ ้มต่างๆ	 ทุกซุ ้ม	 ซึ่งมีนิสิต 

จุฬาฯ	 เข้าเฝ้า	 ตลอดแนวลาดพระบาท	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิกลบั	เวลา	22:00	น.	เป็นอกีครัง้

หนึ่งที่ ได ้ เข ้าเฝ ้า	 พระองค ์	 อย ่างใกล ้ ชิด 

ติดลาดพระบาท	 ถวายพระพรถวายความ 

จงรกัภกัด	ีตลอดไปตราบเท่าทีย่งัมลีมหายใจ  
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งานปัจฉิมนิเทศ
	 ส�าหรับงานปัจฉิมนิเทศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 5	 เมษายน	 2562 

ณ	 ศาลาพระเก้ียวถือเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการส่งนิสิตชั้นปีที่สี่ที่ก�าลังจะจบการศึกษา 

โดยในเวลางานจะมช่ีวงเวลาหนึง่	ทีใ่ห้นสิติปีสีไ่ด้ท�าความเคารพคณาจารย์	และรบัของทีร่ะลึกจากคณะฯ	

รวมไปถึงได้มีโอกาสการรับฟังประสบการณ์ในการใช้ชีวิต	 เทคนิคในการท�างานจากรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว 

ต่อจากนัน้ตัวแทนคณาจารย์ข้ึนมากล่าวประสบการณ์และข้อคดิต่างๆ	เพือ่ให้นสิติเตรยีมตวัมคีวามพร้อม

ในการออกไปเผชิญกับโลกในอนาคต

	 สี่ปีในชีวิตมหาลัย	สี่ปีในรั้วพาณิชย์บัญชี	สุดท้ายก็ได้เข้ามาใกล้สู่วาระที่ก�าลังจะสิ้นสุดลง	 ในฐานะ

นสิติคนหนึง่	ได้เกดิเรือ่งราวมากมาย	รูส้กึขอบคณุสถานการศกึษาแห่งนีม้าก	เพราะเป็นศูนย์รวมบ่มเพาะ

แนวคิดต่างๆ	ทัศนคติต่างๆ	 เพื่อท�าให้นิสิตทุกคนได้เป็นบุคคลที่พร้อมจะก้าวออกไปสู่โลกความเป็นจริง	

และที่ส�าคัญยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างมากมาย	ทั้งเพื่อน	ทั้งพี่	ทั้งน้อง	ทั้งอาจารย์	นั่นคือ	ช่วงเวลา	

อันส�าคัญยิ่ง	เป็นความทรงจ�าที่ต้องจดจ�าไปตลอดชีวิต	ขอบคุณมากครับ	พาณิชย์บัญชีจุฬาฯ	ที่ครั้งหนึ่ง

ได้เข้ามาในชีวิตพร้อมกับโอกาสมากมายที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีก

12 NEWS

นายวาริชัย	บุญประดิษฐ์	
SHI 76
นายกสโมสรนิสิตฯ





รุน่ 31 จดังาน
“(เกือบ) 50 ปี ทีเ่ราเป็นเพือ่นกัน” 
 เม่ือวันที่  10  มีนาคม 2562  บัญชีจุฬาฯ รุ่น 31 ร่วมกันจัดงานเลี้ยง
พบปะสังสรรค์  ภายใต้ช่ือ “(เกือบ) 50 ปีที่เราเป็นเพื่อนกัน” บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ร่วมรับประทานอาหาร  ชมวีดิทัศน์การแสดงงาน
คืนสู่เหย้าฯ ที่ผ่านมา ร้องเพลงเฮฮาสนุกสนาน  ในงานนี้ คุณมาลี ศิรินิมิตร
ผล  ได้ส่งต่องานประธานรุ่น ให้กับคุณอัญชุลี อัศวพรหมเลิศ  ประธานรุ่น
คนใหม่  โดยก่อนการจัดงานสังสรรค์  3 เดือน เพื่อนๆ รุ่น 31 ได้ทำาบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนผู้ล่วงลับที่โรงพยาบาลสงฆ์ด้วย เป็นการยำ้าเตือนว่า
ความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปี เราคือ “เพื่อนกันตลอดไป”

รุน่ 19 มี meeting ปีใหม่
 วัน เสาร ์ที่ 12มค. เวลา11:00เป ็นต ้นไปที ่
ร ้านอาหาร platform ใกล้สถานีรถไฟสามเสน 
มคีนมาร่วมงาน 29 คน theme กนิข้าวคยุกนัเท่านัน้ 
ไม่มีการกล่าว ไม่มีร้องเพลง ไม่ใช่ไม่มีแรง แต่เรา 
อยากคุยกัน ครับ โถ..อายุรวมกันประมาณ 2,300 
กว่าปีเท่านั้น เดี๋ยวหมดเวลาคุย
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รุน่ 36 ทำบญุประจำปี
 Shi รุ ่น 36 ร ่วมกันทำาบุญประจำาป ี
และถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน
ร ่ วมรุ ่ นที่ ล ่ วง ลับไป หลั งจากนั้นร ่ วม 
รับประทานอาหารด้วยกันท่ี ร้านอาหาร
เพลิน เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 
ที่ผ่านมาครับ

Shi 34  ร่วมงาน  "สขุกนัเถอะเรา" 
 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 17.07 น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปยังศาลา 
พระเกีย้ว จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทรงร่วมงาน “45 ปี สขุกันเถอะเรา 
: ชาวจุฬาฯ 2516” ซ่ึงนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการ
ศึกษา 2516 จัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ และย้อนรำาลึกถึงความทรงจำา
สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทรงร่วมขับขานบทเพลง 
“C.U.POLKA” ไปพร้อมกับนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศ
แห่งความช่ืนม่ืน เปี่ยมไปด้วยความปล้ืมปีติแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยรายได้จากการบริจาคท้ังหมด นำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทาน
แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และ
โดยเสด็จพระราช กุศลเพื่อการศึกษาสำาหรับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 ยอดเงนิรวม 5,270,000 (ไม่มกีารหักค่าใช้จ่ายใดๆ) แบ่งเป็น 3 ส่วน
 1. ทูลเกล้าถวายเพื่อพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์ 
 2. ทูลเกล้าถวายเพื่อพระราชทานให้สถาบันเทคโนโลยี่จิตรลดา  
   1,655,000
 3. ทูลเกล้าถวายส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย 2,480,000
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	 เย็นวั นท่ี	 29	 มกราคม	 2562	 ผมไป 

ร่วมงาน 	“คืนสู่เหย้าและงานเชิดชูเกียรติ

นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น”	 ตั้งช่ืองานว่า 

“ใต้ร่มจามจุรี	80	ปีบัญชีจุฬาฯ	TRANS-

FORM	TO	NEW	GEN”

	 ณ	ลานหน้าตึก	50	ปี	บัตรใบละ	400	

บาท	ไปถงึกต้็องตืน่ตาตืน่ใจส�าหรบัคนวยัผม

ที่ใช้การลงทะเบียนร่วมงานผ่าน	Applica-

tion	 แน่นอนว่าต้องให้น้องนิสิตปัจจุบัน 

ช่วยจดัการให้	บตัรมาพร้อมกบัคปูองอาหาร

สี่ใบ	 มีอาหารเลิศรสอภินันทนาการจาก 

นิสิตเก่าท่ีท�างานในสถาบันต่างๆ	 หรือ 

จากนิสิ ตเก่ารุ่นต่างๆจัดมาเป็นซุ้มรายรอบ

ถึง	37	ซุ้ม	รวบรวมร้านอร่อยทั่วกรุงเทพฯ

มารวมกันไว้ในงาน

	 บางรุ่ นท่ีไม่ได้ส่งอาหารมาร่วมงาน 

ก็จะส่ง เงินมาช่วยจัดงานเช่นปีน้ี	 SHI	 27 

รุ่นผมช่วยจัดงาน	25,000	บาท

	 งานคืน สู่เหย้าบัญชีจุฬาฯทุกปีจะมี 

การคัดเ ลือกนิสิตเก่าดีเด่นเพื่อมอบรางวัล

เกียรติยศในปีนี้คัดเลือกได้	5	คน	ซึ่งมีเพื่อน

นิสิตเก่ารุ่นเดียวกับผม	SHI	27	ชื่อ	วัฒนะ	

ต้ังกิจ เวทย์	 เจ้าของบริษัท	 แวนด้า	 แพ็ค	

จ�ากัดได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

ทรงเกยีรตนิี้

งานคนืสูเ่หย้า “ใต้ร่มจามจุร ี80 ปี บญัชจีฬุาฯ
TRANSFORM TO NEW GEN”

	 ผมและเพื่อน	SHI	27	เข้าเรียนที่คณะ

พาณิชยศา สตร์และการบัญชี	 จุฬาฯ	 เมื่อ 

ปี	 2509	 สมัยน้ัน	 ศาสตราจารย์อาภรณ	์

กฤษณามระ เป ็นคณบดี 	 ตอนนี้นิสิต 

รุ่นล่าสุดที่เข้ามาเรียนเป็น	SHI	79	แล้ว

	 ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เพื่อนร่วมรุ่น	SHI	27	

ได้รับคั ดเลือกเป็นหนึ่งในนิสิตเก่าดีเด่น 

จึงมีเพื่อนร่วมรุ ่นมาร่วมแสดงความยินด ี

ถึง	 30	 ค น	 น่ังกัน	 3	 โต๊ะ	 ถือว่ามากัน 

มากพอสมค วรส�าหรับเพื่อนท่ีแยกย้าย 

กันไปแล้ว	50	ปี

	 ปากทางเ ข้างานเพื่อนวัฒนะ	 ตั้งกิจ

เวทย์	 ที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นยืนรออยู่ที่นี	่

ได้ถ่ายรูปหมู่กันหลายรอบด้วยความชื่นมื่น

	 วงดนตรีไทยเดมิ	“เภตรา”	เริม่บรรเลง

ขับกล่อม ตอนห้าโมงเย็นด้วยเพลงไทยเดิม

อ่อนหวานไพเราะเหมาะกบับรรยากาศเยน็ย�า่	

ได้ฟังเพลง	 “พรหมลิขติ”	 ทีห่วานซึง้ยิง่นกั 



	 นิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	 ที่มาร่วมงานเข้า 

นั่งประจ�าโต๊ะของแต่ละรุ่น	 มีนิสิตปัจจุบัน 

คอยให ้บริการน�าคูปองไปแลกอาหาร 

ตามซุ้มต่างๆ	มาให้รุ่นพี่

	 พิธีเปิดงานเริ่มด้วยการบรรเลงของ 

วง	 “BANSHI”	 และวง	 “เภตรา”	 และ 

ขบัร้องประสานเสยีงจากนกัร้องวง	BANSHI	

พร้อมด้วยเชียร ์ลีดเดอร์ของนิสิตบัญชี

ปัจจุบันในเพลง	

 “มหาจฬุาลงกรณ์”	ตามด้วย	B-O-O-

M-C-H-U-L-A

	 พิธีกรคู ่แรกกล ่าวแนะน�าคณบด ี

บัญชีจุฬาฯ	 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

และกรรมการสมาคมฯบนเวที	 แล้วเรียน

เชิญ	รศ.ดร.พสุ	เดชะรินทร์	SHI	47	คณบดี

บัญชีจุฬาฯกล่าวต้อนรับ

 ดร.พสุกล ่าวว ่าในป ัจจุ บันคณะ 

พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี จุฬาฯ 

ได ้ รับการจัดอันดับจาก	 QS	 World 

National	 Ranking	 ว่าเป็นสถาบัน 

อันดับ	1	ด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย

	 ปีนีม้นีสิติ	4,500	คน	เป็นนสิติปรญิญา

โทและปริญญาเอก	1,600	คน	มีคณาจารย์	

114	คน	บุคคลากรสนับสนุน	160	คน	และ

บัณฑิตมีอัตราการเข้าท�างานสูงสุดไม่นับ

บัญฑิตทางการแพทย์	(ที่จะได้งานทุกคน)

 คุณสันติ	 วิลาสศักดานนท์	 นายก

สมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯกล่าวเปิดงาน 

วันนั้นเต็มไปด้วยสีฟ้า

	 รายได ้ส ่ วนหนึ่ งจากการจัดงาน	

500,000	 บาทมอบเพื่อการศึกษาของ 

คณะบัญชี	จุฬาฯ

	 วงดนตรี	 “เภตรา”	 บรรเลงพร้อม 

การฟ้อนร�า	“ดวงดอกไม้”	 เป็นเกียรติแก่

นิสิตเก่าดีเด่น

	 แล ้วรายการบนเวที เข ้ าสู ่หมวด 

การบันเทิง	 จากการน�าเสนอของนิสิตเก่า 

รุ่นที่ลงท้ายด้วยเลข	2	ซึ่งปีนี้แกนน�าในการ

แสดงคือ	SHI	32	ขนมาโชว์ทั้งนางนพมาศ 

และดรัมเมเยอร์ของรุ่น	

	 เพ่ือนหญิงของรุ่น	 27	 เป็นผู้เชิญธง

รุ่นSHI	27	

	 การแสดงทั้ งหมดนี้ 	 ภายใต ้ ชื่ อ 

“จากลูกคดิสูด่จิิตอล”	โดยแบ่งเป็น	2	องก์ 

องก์ที่	1	ขบวนเชิญธง

	 นักร้องของวง	 BANSHI	 ร้องเพลง 

“เดินจุฬาฯ”	 แล้วตัวแทนนิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	

ถือธงสีฟ้าที่มีหมายเลขรุ ่นเดินเข้าสู ่เวที 

ดรัมเมเยอร์รุ่น	SHI	32	เดินน�าขบวน

	 องก์ที่	2	ปี	2481	-	ปัจจุบัน

 ช่วงแรก	“ก�าเหนิดเกิดก่อ”	ปี	2482	

-	2502

	 บนเวทมีภีาพบนจอมอร์นเิตอร์บอกเล่า

เรื่องราวแต่ละยุคของคณะบัญชี	 จุฬาฯ 

เริม่จากปี	2482	รฐับาลออก	พ.ร.บ.การบญัชี

ให้ร้านค้าท�าบัญชีให้ถูกต้อง	 ดังนั้นจึงเริ่ม 

	 จากนั้นเป ็นการแนะน�านิ สิตเก ่า 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาฯ 

ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	 จอมอร์นิเตอร์

บนเวทีเป ็นภาพผู ้ได ้รับรางวัลบอกเล่า 

ผลงานของแต่ละคน	 พร้อมค�ากล่าวของ															

ผู้ได้รับรางวัล

	 นิสิตเก่าที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น

เข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์กิตติคุณ 

เติมศักดิ์	กฤษณามระ

	 พิธีกร	 เรียนเชิญคณบดี	 รศ.ดร.พส	ุ

เดชะรินทร์	 รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารงค์ 

รศ.ดร.สุธ	ีเอกะหติานนท์	รศ.วฒันา	ศิวะเกือ้

อุปนายกสมาคมนิสิต เก ่ าบัญชีจุฬาฯ

ศาสตราจารย ์พิ เศษ.มัลลิกา	 บุนนาค	

อุปนายกสมาคมนิสิต เก ่ าบัญชีจุฬาฯ 

ช่ึงอาจารย์เหล่าน้ีเป็นกรรมการตัดสินให้

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	 และอาจารย์บางท่าน

เป็นกรรมการสรรหาอีกด้วย	 เรียนเชิญ

อาจารย์ทุกท่านขึ้นบนเวที	 และเรียนเชิญ	

ศ.กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดา	 กีระนันทน์	

อดีตคณบดีบัญชีจุฬาฯขึ้นเวที

	 ดนตรีบรรเลงเพลง	 “เพชรชมพู” 

เป็นเกยีรตแิก่นิสิตเก่าดีเด่นทั้ง	5	คน

	 จากนั้นนายสันติ	 วิลาสศักดานนท์	

นายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ	 มอบเงิน

จากการจัดงานเดินวิ่งการกุศล	 80	 Years	

SHI	CU	Run	For	Success	ที่จัดเมื่อวันที่	

7	ต.ค.	2561	ทีผ่่านมา	ท�าให้ถนนรอบจฬุาฯ
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มีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเกิดขึ้น	

ศ.อุปการคุณพระยาไชยยศสมบัติ	 เป็น

ประธานวางหลักสูตรการศึกษาและด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าแผนก	เริ่มก่อตั้งเป็นแผนก

วิชาการบัญชีและพาณิชย์ในคณะอักษร

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ

	 ปี	 2483	 จึงตั้งเป็นแผนกอิสระการ

บัญชีและพาณิชย์

	 ปี	 2486	 ตั้งเป็นคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	 มีอาคารเรียนเป็นอาคาร

หลงัคามงุจาก	พวกบญัชเีรยีกว่า	กระท่อมสฟ้ีา

	 แต่ละภาพบนจอมอร์นเิตอร์ทีเ่ล่าเรือ่ง

ราวนี้	 จะมีบทเพลงและลีลาเต้นประกอบ

ของนักแสดงท่ีล้วนเป็นนิสิตเก่า	 เปล่ียนไป

แต่ละฉากเหมือนละครเวที

	 ปี	2492	มอีาคารเรยีนหลงัแรกทีเ่หล่า

นิสิตสมัยนั้นเรียกว่า	“เภตราทิพย์”	ไม่ต้อง

เดนิเรียนไปมาระหว่างตกึอกัษรกบักระท่อม

สีฟ้าอีกต่อไป

	 ภาพบนเวทีนักแสดงพูดถึงการเรียน

วิชาลูกคิดและวิชาบัญชี	

	 บนเวทนีกัร้องหญงิ	BANSHI	ร้องเพลง	

Moon	River	ได้ไพเราะมาก	ประกอบลีลา

ของนักแสดง	SHI	32			

 ช่วงที่	2	“สานต่อยิ่งใหญ่”	ปี		2502	

-	2522

	 อาคารไชยยศสมบัติ	 2	 และ	 3	 สร้าง

เสร็จป ี	 2509	 ท�าให ้อาคารเรียนของ 

คณะบัญชีต่อกันเป็นรูปตัวยู

	 การเรยีนช่วงนีเ้ลกิใช้ลกูคดิแล้วเปลีย่น

เป ็นเครื่องคิดเลขแบบมือโยก	 และมี

เครือ่งพมิพ์ดดีแบบยกแคร่	ตอนเรียนปีหนึง่

ผมต้องสอบให้ผ่านวิชาพิมพ์ดีด

	 ปี	2506	คณะบญัชมีเีครือ่ง	IBM	1602	

Main	 Flame	 เครื่องแรกของประเทศไทย	

ตั้งอยู่ที่อาคารบัณฑิต	 กันตบุตร	 ที่สมัยนั้น

เป็นตึกของแผนกสถิติ	 ผมเคยเจาะการ์ด

ข้อมูลของเครื่องนี้

	 ปี	 2514	 การศึกษาของคณะบัญชี 

เริม่เป็นแบบหน่วยกติ	ไม่ใช้ระบบสอบตกซ�า้

ชั้นเป็น	Repeater	อีกต่อไป

 ช่วงที่	 3	 “เทคโนโลยีร ่วมสมัย” 

ปี	2522	-	2542 

	 ระบบเทตโนโลยี่ถาโถมเข้ามาอย่าง

รวดเร็ว	 บัญชีจุฬาฯเปิดสอนหลักสูตร

ปริญญาโท	 ปริญญาเอกและหลักสูตร

นานาชาติ	 ช่วงนี้คีย์บอร์ดเริ่มเข้ามาแทนท่ี

พันช์การ์ดและพรินต์เอาท์เทเบิล	

 ช่วงที่ 	 4	 “ก ้าวไกลไปด้วยกัน” 

ปี	2542	-	ปัจจุบัน

	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี

จุฬาฯยังคงก้าวไกลในโลกกว้างอย่างไม ่

สิ้นสุด	 เช่นสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่ง	

USA	 ให้การรับรองหลักสูตรการตรวจสอบ

ภายในของบัญชีจุฬาฯเพียงแห ่งเดียว 

ในประเทศไทย

	 คณะบัญชี	จุฬาฯได้รับการรับรองการ

เรียนการสอนนานาชาติภายใต ้เกณฑ	์

AACSB	ของอเมริกา

	 รวมทัง้เปิดการเรยีนการสอนระยะสัน้	

ระยะยาวออนไลน์

 การแสดงทัง้	2	องก์บนเวทีนีบ้อกเล่า

ถึงประวัติศาสตร ์และความก้าวหน้า 

ตลอดเวลา	80	ปี	ของคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชีจุฬาฯ	 ได้ชัดเจน	 ยิ่งใหญ	่

ประกาศเกียรติ	 ศักด์ิศรีของชาวพาณิชย์

บัญชีจุฬาฯ	ให้เกริกไกร

	 ช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงของนิสิต

ปัจจุบันจากบรรเลงของวง	 เภตรา	 ที่เป็น 

วงดนตรีไทยเดิม	 ร่วมบรรเลงสอดประสาน

กบัวง	BANSHI	ทีเ่ป็นวงดนตรสีากลได้อย่าง

วิเศษ	 ไม่มีที่ติ	 รวมทั้งการร้องของนักร้อง

หญิงชายและการเต้นของหางเครื่อง	ท�าได้

สุดยอดยิ่งกว่าวงอาชีพ

	 ทั้งนี้ภายใต้การทุ่มเทควบคุมการฝึก

ซ้อมของอาจารย์	“โต”	วิชัย	พรรณเชษฐ์	

เพื่อน	SHI	27

 ดังนั้น ผมจึงอยู ่ในงานให้ก�าลังใจ 

จนเป็นคนสุดท้าย ร่วมถ่ายรูปกับนักร้อง 

นักดนตรี นักแสดงทุกคน ทุกครั้งที่มา 

ร่วมงาน 
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บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561)
 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แห่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้สรรหานิสิตเก่า 

ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรับการสดุดีให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นของคณะฯ 

ในปี	 พ.ศ.2561	 นี้นับได้ว่าเป็นการสรรหาบัญชีจุฬาฯดีเด่น	 คร้ังที่	 18	 โดยคณะกรรมการสรรหาและ 

คณะกรรมการตัดสินได้ประกาศผลให้ทราบ	 ในวันท่ี	 29	 ม.ค.	 2562	 ในงานวันคืนสู ่เหย้าประจ�าป ี

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ	 ในวงกว้างให้แก่มวลหมู ่นิสิตเก่า	 ได้รับทราบท่ัวกัน	 วารสารเภตรา 

จึงขอถ่ายทอดแนวคิด	 หลักการในการบริหารงานจนประสบความส�าเร็จมาให้ท่านผู ้อ ่านได้รู ้จัก 

ชื่นชม	ยินดี	และสมควรเอาเป็นตัวอย่าง	ทั้ง	5	ท่าน	ดังนี้

	 1.		 คุณวัฒนะ	ตั้งกิจเวทย์	SHI	27	 ต�าแหน่ง		เจ้าของและผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั	แวนด้า	แพค	จ�ากดั

	 2.		 หม่อมหลวง	 วัลลีวรรณ	 วรวรรณ	 SHI	 36	 ต�าแหน่ง	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท	 ทีซีเอ็ม 

	 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.		 คุณวสิษฐ	 แต้ไพสิฐพงษ์	 SHI	 42	 ต�าแหน่ง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

	 	 	 บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)

	 4.		 คุณจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	SHI	52	ต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 	 	 บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 5.		 คุณสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์	 Executive	MBA	 รุ่น	 3	 ต�าแหน่ง.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

	 	 	 ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 พวกเราท่ีได้มีโอกาสเข้ามาในรั้วบัญชีจุฬา	
นับว ่าเป ็นผู ้ โชคดีมหาศาล	 นอกจากวิชา 
ความรู ้ที่ได ้จากคณาจารย์ท่ีมีความรู ้	 และ
ประสบการณ์มากมาย	 เรายังได้	 มาอยู ่ใน 
สิ่ งแวดล ้อมของ พ่ีๆ	 และเ พ่ือนๆ	 ต ่ าง มี 

ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู ้เพื่ออนาคต 
ที่ ดี 	 พวก เรา ได ้ รั บการหล ่ อหลอมและ 
ปลูกฝ ังความเป ็นนิสิตบัญชีจุฬา	 พวกเรา 
จึงไม่ได ้ฉกฉวยทุกโอกาสที่มาอยู ่ข ้างหน้า 
แต ่ จ ะ เ ลื อกหยิ บ โอกาสที่ มี เ กี ย รติ และ 
ศักดิ์ศรี	 ไม่เสี่ยงต่อคุณธรรมและจริยธรรม 
จึงได้เห็นว่ารุ ่นพี่ๆ	 และเพื่อนๆได้ประสบ 

คุณวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์
นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นประจ�ปี 2561
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ความส�าเร็จทั้งในวงราชการและเอกชน	เป็นที่
ประจักษ์	ก็เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้องๆ	สืบไป	
ความภาคภูมิใจของพวกเราท่ีมีต่อคณะฯ	 ก็จะ
สืบต่อไปนานแสนนาน

ท่านใช้กลยุทธ์หรือหลักบริหารอย่างไร	 จึง
ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดยีิง่	
	 ผมเองได้มาอยู่ในธุรกิจเอกชน	 ซึ่งแน่นอน
ต้องใช้วชิาความรูท้ีไ่ด้จากคณะฯมา	โดยเฉพาะ
ตอนที่มาก่อตั้งธุรกิจของตนเอง	ยิ่งจ�าเป็นต้อง
ใช้วิชาทุกวิชาก็ว ่าได ้	 ซึ่งเป ็นพื้นฐานที่จะ 
ก้าวไปสู ่ความส�าเร็จ	 ในเวลาเดียวกันก็ได้ 
หมั่นสังเกตว่าอะไรเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะน�ามา
ประกอบเพื่อเข้ากับองค์กรของเราเอง	 จึงได้
เล็งเห็นว่า	 ความคล่องตัวและความต่ืนตัว 
เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน	
ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้น�าที่จะเตรียมพร้อม
องค์กรให้มีความคล่องตวัในการปรบัผลติภณัฑ์
หรือบริการให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดนั้นๆ	จะต้องเตรียมบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัย
หลักของความส�าเร็จ	นั่นหมายความว่าจะต้อง
สรรหาบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะกับ
งาน	ในเวลาเดียวกันองค์กรย่อมจะต้องมีความ
สามารถที่จะตอบแทนบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
เหล่านั้น	 และมีหลักประกันที่จะดูแลอนาคต
ของพวกเขาด้วย	 กฎระเบียบและระบบต่างๆ 
ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกองค์กรพึงมีแต่เป็นหน้าที่
ของผู ้น�าจ�าเป็นต้องแหวกกฎในบางครั้งที่

จ�าเป็นเพื่อความคล่องตัวและความก้าวหน้าไป
ให้ทันต่อสถานการณ	์

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจ	
startup
	 ในโลกปัจจุบันโอกาสได ้เป ิดกว ้างมาก
ส�าหรับผู ้ที่คิดจะริเริ่มกิจการใหม่	 (startup)																											
เพราะในดิจิตอลมีเดียเป ิดโอกาสให ้ผู ้ที่มี 
ความประสงค์ที่จะเสนอสินค้าหรือบริการเข้า
ตลาดได้	 ไม่ด้อยไปกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ซ่ึง 
ไม่เหมือนกับในอดีต	เพียงขอให้มีความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ	 เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างและ
มีประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริง
	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดผู้คิดจะริเร่ิมต้องเป็นผู้ท่ีมีใจ
รักทุ่มเทและมีความอดทน	 ชัยชนะย่อมเป็น
ของผู้มีมานะอดทนในที่สุด 
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4	ปีในคณะฯ	เป็นช่วงเวลาแสนประทับใจ	
เป็นช่วงรอยต่อความเป็นเดก็และผู้ใหญ่	คณะฯ	
ให้ประสบการณ์ชีวิตทุกด้าน	ท้ังด้านการเรียน	
สังคม	และการใช้ชีวิต	ได้เรียนวิชาหลากหลาย
ที่เป็นพื้นฐานในการท�างานมาจนถึงปัจจุบัน	ได้
เรียนรู้ที่จะจัดเวลา	เลือกด�าเนินชีวิตด้วยตัวเอง	
ทั้งเรื่องการเรียน	 การร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	
และได้รู้จักผูกสัมพันธ์กับคณาจารย์	 และหมู่

เพ่ือนมากมายทั้งในและนอกคณะ	นับเป็นช่วง
เวลาที่สนุกที่สุดเป็นความทรงจ�าที่ดี	 และรู้สึก
ขอบคุณคณะฯ	ตลอดมาจนทุกวันนี้
	 เร่ืองท่ีซาบซ้ึงและประทับใจที่สุด	 ในวันท่ี 
มารับรางวัลนิสิตดีเด่นในปีนี้	คือในวันงาน	ท่าน
อาจารย์พักตร์ผจง	 วัฒนสินธุ์	 ซึ่งเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเมื่ออยู่ปี	1-2	ที่คณะฯ	(40	กว่าปีมา
แล้ว)	 ได้กรุณาเข้ามาแสดงความยินดี	 และ 
ติดดอกไม้ให้	 บอกว่า	 จ�าลูกศิษย์คนนี้ได้ด ี
พอเห็นชื่อว่า	ได้รางวัล	ดีใจมาก	และตั้งใจมา

มล.วัลลีวรรณ วรวรรณ
นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นประจ�ปี 2561
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ร่วมงานจะได้พบกัน	 ขอแสดงความซาบซึ้ง	
และขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์อีกครัง้ค่ะ	

ท่านใช้กลยุทธ์หรือหลักบริหารอย่างไร	 จึง
ท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดียิง่	
	 สิ่ งแรกและส�าคัญท่ีสุดคือ	 การมีใจรัก 
ในองค์กร	และงานท่ีท�า	เพราะช่วยให้เราสนุก	
ท�าด้วยใจเต็มร้อย	 และมีก�าลังใจท่ีจะฝ่าฟัน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ได้อย่างดี
	 หลักในการท�างาน	 พื้นฐานคือ	 ต ้องมี
กระบวนการจดัการท่ีด	ี(วชิาการบรหิารเบ้ืองต้น
จากคณะฯ)	 ได้แก่	 Planning,	 Organizing,	
Directing	and	Monitoring.	
	 ในการยึดหลักการบริหารดังกล่าวนี้เราจะ
ท�างานโดยมีเป้าหมายชัดเจน	สามารถมองเห็น
ภาพรวม	และองค์ประกอบของงาน	จัดการให้
งานเดินไปตามเป้าหมาย	 ในขณะเดียวกันก็
สามารถวิเคราะห์ปัญหา	และหาทางป้องกันได้
ล่วงหน้า	 หรือหากเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิด 
ก็สามารถหาทางแก้ไขได้โดยเร็ว	 โดยในฐานะ
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร	เราต้องมองภาพรวม	
จัดกระบวนการ	และทีมงานให้เหมาะสม	เพื่อ
สร้างความส�าเร็จแก่ธุรกิจ	และองค์กร	แต่ขณะ
เดียวกัน	ก็ต้องไม่ละเลยรายละเอียดตามความ
จ�าเป็น	 ซึ่งแต่ละธุรกิจ	 และแต่ละสถานการณ์	
รายละเอียดท่ีต้องจับจะแตกต่างกันไป	
	 และสุดท้ายแต่ส�าคัญที่สุด	 คือเรื่องคน	
นอกจากการจัดคนให้เหมาะกับงาน	ให้โอกาส
เขาใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีแล้ว	 เราต้อง 
ให้ความสนใจ	รับฟังความคิดเห็น	ความเป็นไป	
เพื่อจะหาทางแก้ไข	 ปรับปรุง	 เพราะคนคือ

ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้องค์กร	 และธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับธุรกิจ	
startup
	 ต้องยอมรบัว่า	เป็นคนรุน่กลางเก่ากลางใหม่
คนหนึง่ท่ีไม่มคีวามเช่ียวชาญเร่ือง	digital	world	
และ	social	media	มากพอที่จะให้ความเหน็
ลึกๆ	 ได้	 แต่ความเป็นจริงก็คือ	 สิ่งเหล่านี้เป็น 
ส่วนหนึ่งของทุกชีวิตที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว
	 ธุรกิจ	 startup	 จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านี้มาต่อยอด	และ
หลายๆธุรกิจ	 ก็ประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
จนเป็นธุรกิจระดับโลก	เช่น	Facebook,	Uber	
และ	Airbnb	เป็นต้น	และด้วยความส�าเร็จของ
ธุรกิจเหล่านี้	จึงท�าให้คนรุ่นใหม่	มีความใฝ่ฝัน	
และแรงบันดาลใจที่จะประสบความส�าเร็จ 
เช ่นนี้บ้าง	 ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนับสนุน	 หาก 
business	model	 ดี	คนท�าต้ังใจจริงจัง	และ 
มี	 process	 ในการท�างานท่ีดี	 ก็ย่อมมีโอกาส
ประสบความส�าเร็จได้มาก
 Concept	ของธุรกิจ	 startup	มีส่วนดีคือ	
ช่วยให้คนรุ่นใหม่	ที่มีไอเดียทางธุรกิจ	แต่ขาด
เงินทุน	 มีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจ	 และสามารถ
รบัการสนบัสนนุเงนิทนุกลุม่	Venture	Capital	ได้
อย่างไรก็ดี	อยากขอตั้งข้อสังเกตว่า	น่าเสียดาย	
ทีธ่รุกจิ	startup	จ�านวนมาก	มุง่เน้นความส�าเรจ็
ท่ีการดึงคนมาสนใจใช้บริการของธุรกิจตน 
เพื่อหวังขายธุรกิจต่อในราคาสูง	 โดยที่ยังขาด
แผนธุรกิจระยะยาวที่ยั่งยืน	 และไม่สามารถ 
ท�าก�าไรที่แท้จริงได้	 
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ผมเข ้าเรียนคณะพาณิชยศาสตร ์และ 
การบัญชี	 จุฬาฯ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2524	นับเป็น 
รุ ่นที่ 	 42	 ตลอดเวลา	 4	 ปีที่ เข ้าเป ็นนิสิต 
จนส�าเร็จเป็นบัญชีบัณฑิต	 เป็นช่วงเวลาที่มี 
คุณค่าในชีวิตของผมอย่างยิ่ง

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์
นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นประจ�ปี 2561

	 ไม ่ เพียงได ้ รับความรู ้ ด ้ านบัญชีและ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�างานในเวลาต ่อมา	 แต ่ผมยังได ้รับการ 
หล่อหลอมจากคณาจารย์ให้มีความละเอียด	
รอบคอบแม่นย�า	 รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง
ปลูกฝังให้ยึดความถูกต้องและโปร่งใส	อันเป็น
คุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนักบัญชี 
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ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี
โดยตรงแต่ก็ได้น�ามาต่อยอดการบริหารงาน 
ที่เครือเบทาโกรจนถึงปัจจุบันซึ่งผมยังระลึกถึง
พระคุณของอาจารย์ทุกท่านเสมอ	
	 อีกเรื่องที่ถือเป ็นความประทับใจและ 
ความภูมิ ใจ 	 คือการที่ สมาชิก ในตระกูล 
แต้ไพสิฐพงษ์ถึง	 13	 คนได้มาศึกษาและเป็น 
ศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี
จุฬาฯ	กันหลายรุ่น		พวกเราล้วนได้รับความรู ้
จากคณะฯ	 ซึ่งถือเป็นรากฐานในการท�างาน 
และการใช้ชีวิตให้เติบโตก้าวหน้าในปัจจุบัน		

ท่านใช้กลยุทธ์หรือหลักบริหารอย่างไร	 จึง
ท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดียิง่	
	 สิ่งที่ผมได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก 
คือความถูกต้อง	เมื่อน�ามาใช้ในการท�างานและ 
ในธุรกิจ	 ความถูกต้องยังมีนัยครอบคลุมถึง 
ความจริงใจ	ความมีประสิทธิภาพ	และการมอง
เห็นเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว	 ถ้า 
เม่ือไหร่ท�าแล้วผิดพลาด	ต้นทุนการแก้ไขย่อม 
มีราคาแพง	 ดังนั้นก่อนท�าอะไร	 จึงต้องคิดให้
ดีๆ	และท�าออกมาให้ดีท่ีสุด

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจ 
startup
	 เมื่อกล่าวถึงธุรกิจ	Startup	นอกเหนือจาก	
เทคโนโลยี	นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค ์
อีกหนึ่งสิ่งที่มีความส�าคัญที่จะท�าให้ประสบ 

ความส�าเร็จได้นั้น	 จะต้องมองเห็นและเข้าใจ 
ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า	 แล้วน�ามา 
พัฒนาและตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด	
ไม่ใช่มองจากมุมความต้องการของตัวเอง		
	 ในส่วนของเรื่องประสบการณ์และเงินทุน	
เป็นส่วนที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้อง
เข้ามาให้การสนับสนุน	เพื่อให้ธุรกิจ	Startup	
เติบโตและแข็งแกร่ง	ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต	
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ส�าหรับความประทับใจของผมตลอด 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ในร้ัวคณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแห่งนี้	 นั่นคือ	 ผมมีความรู ้สึก 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสศึกษา 
และเป็นศิษย์เก่าในร้ัวคณะพาณิชยศาสตร  ์
และการบัญชี	 เพราะที่แห่งนี้เปรียบเสมือน 
บ้านหลัง ท่ีสองของผม	 ที่ท�าให ้ผมได ้ เจอ
มิตรภาพจากเพื่อนๆ	 รุ ่นพี่ 	 รุ ่นน ้อง	 และ 
ครูบาอาจารย์ที่คอยสอนสั่งวิชาให้ผมได้เก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ	 มากมาย	 และน�ามา

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นประจ�ปี 2561

ปรับใช ้ในชีวิตการท�างานได ้อย ่างแท้จริง 
จนท�าให้วันนี้ผมประสบความส�าเร็จในการรับ
ไม้ต่อเป็นรุ่นท่ี	 2	 จากคุณพ่อ	 “คุณประจักษ ์
ตั้งคารวคุณ”	กับการบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของครอบครัวตั้งคารวคุณ	 นั่นคือ	 ธุรกิจ 
ผู้ผลิตสีทาอาคารและวัสดุปกป้องพื้นผิวแบบ
ครบวงจร	ซึง่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่าง
ดี ในชื่อ	 “สี 	 TOA”	 กับบทบาทประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 ของบริษัท	 ทีโอเอ	 เพ้นท	์
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่วันนี้แบรนด์
สี	 TOA	 สามารถครองใจลูกค้าและผู ้ใช ้ส ี
ทั่วประเทศจนท�าให้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด
ถึง	 48.7%	 และในตลาดอาเซียนอีก	 13% 



จึ งนั บ เป ็ นความภาค ภูมิ ใ จของผมและ
ครอบครวัทีว่นันีส้ามารถน�าพาแบรนด์สสีญัชาติ
ไทยก้าวสู่ตลาดอาเซียนให้ทุกคนได้รู ้จักและ 
ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับ

ท่านใช้กลยุทธ์หรือหลักบริหารอย่างไร จึง
ท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดียิง่	
	 ส�าหรับกลยุทธ์หลักในการบริหารบริษัทฯ 
ที่ท�าให้	 TOA	 ประสบความส�าเร็จมาได้จนถึง
ปัจจุบันนี้	 เพราะมีตราสินค้า	 (Branding) 
ที่แข็งแกร่งอย่างมากในตลาดสีประเทศไทย 
รวมถึงการมี เพื่อนร ่วมงานที่ ดี 	 มีความรู ้ 
ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในตัวธุรกิจ
อุตสาหกรรมสีทาอาคารเป็นอย่างดี	นอกจากนี้
ผมต้องขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ 
ทุกท่านทั่วประเทศที่คอยสนับสนุนสี	 TOA 
ด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา	 55	 ปี	 และ
ส�าหรับอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญที่ผมได้เพียรพยายาม
ท�าและให้ความส�าคัญมาตลอดของการท�างาน	
นั่นคือ	 การพยายามเพิ่มศักยภาพการท�างาน 
ให ้ กับ เพื่ อนร ่ วมงานและบุ คลากร ให ้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	 รวมทั้งการสร้างความ
เช่ือมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าผู ้ใช  ้
สี	TOA	ตลอดมาว่า	“ถึงอย่างไร	TOA	ก็ไม่มีวัน
ทอดทิ้งพวกเขา	 เราจะเคียงข้างดูแลช่วยเหลือ	
สร้างรายได้และเติบโตอย่างมั่นคงไปกับ	TOA”	
เราจึงเป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดคิด	 เพื่อที่
จะพัฒนาและปรับปรุงอยู ่ เสมอเพื่อให ้ทัน 
ต่อสภาพแวดล้อมบริบทที่เปลี่ยนไปทุกยุคสมัย	
	 เพราะตั้งแต่ในอดีตท่ีเราเริ่มต้นท�าธุรกิจ 
แบบอุตสาหกรรมครอบครัวในการผลิตและ
จ�าหน่ายสีน�้ามันทาไม้	ตราปลาฉลาม	จนมาถึง 
ในวันนี้ปัจจุบัน	TOA	มีผลิตภัณฑ์ที่คลอบคลุม 
ครบวงจร	 ทั้งกลุ ่มสีทาอาคารและกลุ ่มวัสดุ

ปกป้องพ้ืนผิวประเภทอื่นๆ	อาทิ	ผลิตภัณฑ์เคมี
ก่อสร้าง	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม
หนัก	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานไม้	 ผลิตภัณฑ์สี
ตกแต่งพิเศษ	และเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติ	(TOA	
Auto	 Tinting	 Machine)	 เพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการของลูกค ้าและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับธุรกิจ 
startup
	 ทุกองค์กร	 ไม ่ว ่าอดีตหรือปัจจุบัน	 มี
รากฐานมาจากการเป็นธุรกิจ	 Startup	 ทั้งส้ิน	
สมัยก่อน	 “ทุน”	 เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้องค์กร
เติบโต	 เพื่อจะได้หาสินค้ามาขาย	แต่ปัจจุบันนี้	
“เทคโนโลยี”	 ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก	
	 จึงก่อให้เกิดกลุ ่ม	 Startup	 รุ ่นใหม่ท่ี 
มองเห็นโอกาส	 โดยใช้ความคิด	 เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือเป ็นทุนต้ังต ้น 
ประกอบกับกฎระเบียบและข ้อบังคับของ
องค์กรขนาดใหญ่	 สร้างข้อจ�ากัดในการท�า
ธุรกิจ	จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจ	Startup	เติบโต
ได้รวดเร็ว	
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ความประทับใจที่มีต่อคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี	 ที่วิศวกรรม 
ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก็มาท�างาน
เป็นวิศวกร	 รุ่นบุกเบิกด้านปิโตรเคมีของไทย
อยู่เกือบสิบปีก็ได้รับโอกาสให้มาด�ารงต�าแหน่ง
ในระดับบริหารในวงการธนาคารด้วยอายุ 
เพียงแค่สามสิบเศษ	 ในขณะเวลานั้นถือเป็น
เรื่องท ้าทายมากและมีความเสี่ยงสูงมาก 

ในการเปล่ียนสายอาชีพครั้งนั้น	 จึงท�างาน 
ด้วยความกดดันพอสมควรและคู่ขนานกัน 
กเ็สรมิความรูต้นเองด้วยการได้เข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตระดับผู ้บริหาร	 (MBA	 EXEC) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ความรู ้ที่ได้รับจากการเรียน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนของ
เครือข่ายนิสิต	MBA	EXEC	มาช่วยประยุกต์ใช้

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นประจ�ปี 2561
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ในการท�างานท�าให้ผมประสบความส�าเร็จและ
ก้าวข้ามความท้าทายครั้งนั้นไปได้	 และเป็น 
พ้ืนฐานส�าคัญในการเติบโต	 และประสบ 
ความส�าเร็จในการท�างานต่อไป	จนถึงปัจจุบัน

ท่านใช้กลยุทธ์หรือหลักบริหารอย่างไร	 จึง
ท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดียิง่	
	 หลักการบริหารส่วนใหญ่ก็คล้ายกัน	วิธีการ
จะต่างกันบ้างขึ้นอยู ่กับประเภทธุรกิจและ
คุณลักษณะของผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร		
ส�าหรับผมแล้ว	 หลักส�าคัญของการบริหารให้
องค์กรประสบความส�าเรจ็	 ผูบ้รหิารต้องเข้าใจว่า 
ผู้ถือหุ้นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร	
กลยุทธ์ที่ มีอยู ่สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่
ก็มักระบุออกมากันได้อยู ่แล้ว	 แต่ที่องค์กร 
ไม่ประสบความส�าเร็จมักจะเป็นเรื่องวิธีการ 
น�าไปปฏิบัติที่ยังไม่ดี	 บางครั้งก็ท�าได้ดีแต่ก็ไม ่
ต่อเนือ่ง	ยั่งยืน	ส่วนใหญ่ผมจึงเน้นเร่ือง	“คนใน
องค์กร”	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 ผมเชื่อว่าผู้บริหาร
มีหน้าที่ส�าคัญที่ต้องสนับสนุนและเสริมสร้าง
คนในองค์กรให้มีค่านิยม	 วัฒนธรรมองค์กร 
ที่ เกื้อหนุนการด�า เนินงานให ้ เป ็นไปตาม 
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ให้ได้	เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่ง
ละเอยีดอ่อน	ต้องอดทนและเพยีรทีจ่ะต้องท�าให้
จริงจัง	ยั่งยืน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจ	
startup 
	 ป ัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว ่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงส�าคัญของเทคโนโลยีของโลก 

เกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นาน	ซ่ึงจะเป็นภัยคุกคาม	
และ/หรือ	 โอกาสทางธุรกิจให้กับทุกองค์กร
ต้องมาขบคิดกันอย่างจริงจัง	 ธุรกิจ	 startup	
เป็นทางเลือกหนึ่งขององค์กรที่จะให้ความ
สนใจกับการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เหล่าน้ีมา
ประยุกต ์ เป ็นธุรกิจใหม ่ที่จะมาเสริมหรือ
ทดแทนธุรกิจในปัจจุบัน	 แต่ก็มีความเสี่ยงสูง	
ส�าเร็จไม่ง ่าย	 ในส่วนองค์กรธุรกิจปัจจุบัน 
กว็ุน่วายกบัการด�าเนนิธรุกจิประจ�าวนัทีม่คีวาม
ผันผวนมากอยู่แล้ว	 ความวุ่นวายนี้เป็นสาเหตุ
หนึ่งท่ีท�าให้องค์กรต่างๆ	จะหันมาสนใจในเร่ือง
เทคโนโลยีใหม่ๆ	ได้ไม่เต็มที่					
	 ธุรกิจ	 startup	 จึงถือเป ็นธุรกิจใหม่ที ่
องค์กรต่างๆ	 ในปัจจุบันควรสนับสนุนและ 
ใช้เป็นช่องทางในการสร้างความพร้อม	 ให้กับ
ตนเองในการรองรับกับการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตการด�าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ 
ในระยะยาวต่อไป 



THE WAY FOR TOMORROW :
อนาคตใครนิยาม

	 	 และแล้วก็ถึงวันที่รอคอยของนิสิตชาวสามย่านกับนักศึกษาชาวท่าพระจันทร์	 นั่นคือ	 งานฟุตบอลประเพณี

ธรรมศาสตร์	–	จฬุาฯ		ครัง้ที	่73	ในวนัเสาร์ที	่9	กมุภาพนัธ์	2562	ซึง่นสิตินกัศกึษาของทัง้สองสถาบนัได้ร่วมกันก�าหนด

ธีมของงานว่า	“THE	WAY	FOR	TOMORROW	:	อนาคตใครนิยาม”	เพื่อเป็นแนวคิดหลักของงานในปีนี้	

	 	 แม้ผลการแข่งขัน	ฝั่งจุฬาฯจะเป็นฝ่ายชนะ	ด้วยคะแนน	2	:	1	ชนะเป็นครั้งแรก	ในรอบ	6	ปี	เป็นที่ดีอกดีใจของ

ชาวจุฬาฯ	อย่างถ้วนหน้าก็ตาม	แต่ยิ่งไปกว่านั้น	ชาวส�าเภาสีฟ้าต่างก็มีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีก	เพราะในงาน

นี้มีน้องๆ	บัญชี	เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ครั้งนี้ถึง	6	คน	ด้วยกัน	มารู้จักกับน้องๆ	นักกิจกรรมกันเถอะ

ต�าแหน่ง	CHEERLEADER

1.	 (พิม)	พิชญ์สิณี		ปฐมกุลมัย	คณะพาณิชย์	ปี	1

2.	 (โรส)	อิสรีย์	สง่าพันธ์ไชย	คณะพาณิชย์	ปี	1

3.	 (กะเพรา)	พงศ์กรณ์	วงศ์กฤติยารัฐ	คณะพาณิชย์	ปี	2

ต�าแหน่ง	ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว

4.	 (การ์ตูน)	จอมภัค	จักษ์เมธา	คณะพาณิชย์	ปี	2

ต�าแหน่ง	จุฬาฯ	คทากร

5.	 (จูน)	ธนัชชา	จันทนพงศ์พันธุ์	คณะพาณิชย์	ปี	2

6.	 (ต้องตา)	นภัส	เคียงศิริ	คณะพาณิชย์	ปี	1

(พมิ) พชิญ์สณีิ ปฐมกลุมยั
คณะพาณิชย์ ปี 1
	 รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ	 ค่ะที่ได้มาท�าหน้าที่เป็น 

ผู้น�าเชียร์เเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 การที่มา 

ท�าหน้าที่	 ได้สอนอะไรหลายๆ	 ให้พิมอย่างมาก 

พิมได้เรียนรู้การเเบ่งเวลา	 รับผิดชอบท้ังการเรียน 

เเละกิจกรรมเเละได้ฝึกความอดทน	 การเป็นหลีด 

ท�าให้พิมได้รู้ว่าความสามารถของเรามีไม่จ�ากัดค่ะ 

ถึงเราจะคิดว่าเราท�าได้เเค่นี้	 เเต่พอจบงานฟุตบอล

ประเพณี	 พิมก็ได้รู้ว่าพิมท�าได้มากกว่าท่ีคิดไว้มากๆ	

เพราะฉะนั้น	 ถ้าเราอยากจะท�าอะไรมากๆ	 เราก็จะ

ประสบความส�าเร็จได้	ถ้าเรามีความพยายามค่ะ
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(โรส) อิสรีย์ สง่าพันธ์ไชย
คณะพาณิชย์ ปี 1
	 การที่ได้เป็นผู ้น�าเชียร์แห่งจุฬานั้น	 ท�าให้ 

หนูได้เรียนรู้อะไรมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นความอดทน	

หรือว่าทีมเวิร์ค	ซึ่งท�าให้เด็กปี	1	อย่างโรส	ได้โตขึ้น

มากๆ	 การได้เป็นผู้น�าเชียร์เป็นประสบการที่หา

ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว	 หลังจากที่ซ้อมเพื่องานบอล 

มาอย่างหนัก	 พอถึงวันจริง	 โรสก็ตื่นเต้นมากๆ 

แต่วนันัน้ผ่านไปเรว็มาก	มนัจะเป็นงานทีอ่ยูใ่นความ

ทรงจ�าของโรสตลอดไปค่ะ

(กะเพรา) พงศ์กรณ์ วงศ์กฤตยิารฐั 
คณะพาณิชย์ ปี 2 

	 งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์	 เป็นงาน 

ที่ยิ่งใหญ่ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม	 2	 ครั้ง	 คือคร้ังท่ี	 72 

และ	 73	 แต่ครั้งท่ี	 73	 ท่ีผ่านมานั้นมันพิเศษมาก 

เพราะผมเข้าร่วมในฐานะผู้น�าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยรู ้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 

ได้แสดงให้คนดูท้ังระหว่างงานและโชว์พิเศษตอน 

พักครึ่ง	วินาทีที่เดินเข้าสนามศุภฯ	แทบจะเป็นวินาที 

ท่ีภูมิใจท่ีสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้	ส่วนในเรื่องของตัวงาน

นั้นก็ประทับใจมากครับ	อย่างท่ีบอกมันเป็นงานใหญ่

ท�าให้เราดูตัวเล็กไปเลยทุกหน่วยงานจัดออกมา 

ได้ดีมาก	 แถมจุฬาฯ	 ชนะ	 2-1	 ด้วยเป็นงานบอลป ี

ที่จะไม่ลืมเลย
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(การ์ตูน) จอมภัค จักษ์เมธา
คณะพาณิชย์ ปี 2
	 ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตูนเป็นคนหนึ่งท่ีชอบท�ากิจกรรมค่ะ	 เมื่อจบกิจกรรมใหญ่ของคณะ 

ซึ่งก็คือการท�าหน้าที่เป็นผู้น�าเชียร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 ตูนก็รู ้สึกสนใจกิจกรรม 

งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์	 –	 จุฬาฯ	 ท่ีเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยค่ะ	 ตูนจึงสมัคร 

เข้าร่วมการคัดเลือก	 และได้รับโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อัญเชิญพระเก้ียวแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ประจ�างานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์	–	จุฬาฯ	ครั้งที่	73	(CUcoronet)	ซึ่งจะ

ร่วมเดินขบวนอัญเชิญพระเก้ียวภายในงานฟุตบอลฯ	และยังมีกิจกรรมอื่นๆ	นอกเหนือจากวันงาน

อีกด้วย	ตูนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากค่ะ	ที่ได้รับโอกาสดีๆ	แบบนี้	ซึ่งก่อนวันงาน	เราต้อง

มีการเตรียมพร้อมความแข็งแรงของร่างกาย	และบุคลิกภาพโดยเราจะมีการฝึกซ้อมการเดินขบวน	

การไหว้	 การยืน	 หรือแม้กระท่ังการยิ้มค่ะ	 นอกจากนั้นพวกเรายังเป็นตัวแทนนิสิตในการ 

เข้าร่วมงานพิธีการส�าคัญอีกหลายงาน	 อาทิเช่น	 งานวันปิยมหาราช	 เป็นต้น	 และยังร่วมสร้าง

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีชื่อว่า	 งานเลือดไม่แบ่งสี	 ร่วมกับทูตกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยค่ะ	 เรียกได้ว่ากิจกรรมท่ีตูนได้ท�ามีมากกว่าในวันงานบอล	

และในแต่ละกิจกรรมเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองเพ่ิมมากยิ่งขึ้น	 และสอนให้เราได้รู้จักการ 

แบ่งเวลา	 การจัดล�าดับความส�าคัญ	 และได้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่า	 รวมท้ังการท�างาน 

ร ่วมกับผู ้อื่นทั้ ง ในและนอกมหาวิทยาลัยอีกด ้วย	 ตูนไม ่ รู ้สึกเสียดายเลยท่ีได ้มี โอกาส 

ท�ากิจกรรมดีๆ	เหล่านี้	แต่กลับรู้สึกได้พัฒนาตัวเองในทุกๆ	ด้าน	เรียนรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร	

และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
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 (จูน) ธนัชชา จันทนพงศ์พันธุ์ 
คณะพาณิชย์ ปี 2

	 จูนเป็นหน่ึงคนทีไ่ด้มโีอกาสเป็นส่วนหนึง่ของงานฟตุบอล

ประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาครั้งที่	73	นิสิตจุฬาบางคนอาจจะ

ยังไม่เข้าใจว่างานนี้มันมีความส�าคัญยังไง	 จูนก็เคยเป็นอย่าง

ง้ันเหมือนหลายๆ	คนนะ	มนัเลยท�าให้จนูมาสมัครจฬุาคทากร	

อยากมารูส้กึเหมอืนทีห่ลายๆคนเคยพูดกนัมาว่างานนีใ้ห้อะไร

หลายอย่างกบัเรามาก	ไม่ใช่แค่การร่วมกจิกรรม	ตลอดสีเ่ดือน

ทีจ่นูฝึกซ้อมเพือ่งานนี	้จนูได้เรยีนรูห้ลายอย่างมากๆ	ไม่ว่าจะ

เป็นการท�างานร่วมกับคนอื่นที่อายุก็ต่างกัน	 คณะก็ต่างกัน	

ความคิดก็ต่างกัน	 หลายๆ	 องค์กรมีความคิดและแนวทาง 

ทีต่่างกนัออกไปแต่ทกุคนกพ็ยายามทีจ่ะหาทางตรงกลางเพือ่

ให้งานบอลออกมาดีที่สุด	ทุกคนทุ่มเทมาก	มันเป็นความรู้สึก

ดีที่อธิบายได้ยาก	 เพราะว่างานนี้มันคืองานท่ีใช้เวลาหลาย

เดือนกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง	พอในวันงานมันเลยเป็น

วันที่จูนรู ้สึกภูมิใจมากๆ	 ทั้งกับตัวเองแล้วก็ทุกคนในทีม 

ทั้งในคทากรและในองค์กรอื่นๆ

 ต้องตาเพ่ิงเข ้ามาเรียนที่จุฬาฯเป ็นป ีแรก	

นอกจากการเรียนที่เป็นหน้าที่หลักแล้ว	 ต้องตามอง

หากิจกรรมท่ีสามารถท�าได้	 และสุดท้ายต้องตาก็

ตัดสินใจไปสมัครเป็นจุฬาฯคทากร	 ความรู้สึกที่ได ้

ท�ากิจกรรมนี้นอกจากจะท�าให้ต้องตาพัฒนาทั้ง 

ความอดทนและความคดิ	ท�าให้ได้เจอเพือ่นและพ่ีน้อง

ทัง้ในและนอกคณะแล้ว	ทีส่�าคญัยงัท�าให้ต้องตาภมูใิจ

ที่ ได ้ร ่วมเป ็นส ่วนหนึ่งในงานฟุตบอลประเพณี

ธรรมศาสตร์-จุฬาครั้งที่	73	ในนามนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัค่ะ	การท่ีได้ท�ากจิกรรมของมหาวทิยาลยั

เป็นสิง่ทีต่ัง้ใจทีจ่ะท�าเพือ่มหาวทิยาลยัใน	4	ปี	ทีเ่รียน

อยู่ที่นี่ค่ะ	ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ในวันงานฟตุบอลฯ	ต้องตา

เห็นถึงความสามัคคีของทุกๆ	 คน	 งานนี้นอกจากจะ

เป็นประเพณีแล้วยังเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้นิสิตทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัยรู้จักและมีสัมพันธ์ที่ดีให้กัน

และกันด้วยค่ะ

(ต้องตา) นภสั เคียงศิริ
 คณะพาณิชย์ ปี 1
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 “GUESTS WHO ?” ทยอยน�เสนอ ShiCU รุ่นใหม่ ในมุมมองหลากหลาย เริ่มฉบับนี้
ด้วย Young Entrepreneur ที่ท�ความฝันให้เป็นความจริง ขอบคุณ ShiCU ทั้ง 6 คน 
ที่มาเล่าเร่ืองราวการเดินทางสู ่เส้นทางธุรกิจโดยใช้ความรู ้ที่เรียนมา การร่วมกิจกรรม 
เมื่อครั้งเป็นนิสิตรั้วบัญชีจุฬาฯ โอกาสที่ได้รับที่คว้าไว้ความชอบ และที่ส�คัญมีแรงบันดาลใจ
อย่างไรทีท่�ให้ก้าวสูเ่ส้นทางการท�ธุรกิจ ในมุมมองที่น่าสนใจ...ลองอ่านดูนะคะ

“GUESTS WHO ?”

	 ตอนเป็นนิสิต	 เตี๊ยมเลือกสาขาบัญชีค่ะอาจเพราะชอบค�านวณ	

ความมีเหตุมีผลและก็ตามเพื่อนด้วยเรียกว่าไปไหนไปกัน	 พอจบก็มา

ต่อโททีป่ระเทศองักฤษ	ตัง้ใจจะไปท�างานด้าน	Textile	กเ็ลอืกทางด้าน	

Fashion	Marketing	และ	Brand	Management	เพื่อจะ	ได้กลับมา

เริ่มงานที่	UTM	และ	 ITEX	โดยทันที	 เป็นธุรกิจของครอบครัว	ริเริ่ม

โดยคุณแม่นุชนาฏ	บัญชีจุฬาฯ	รุ่น	32	เป็นผู้บริหาร

1นุตรา อุตมาภินันท์ (เตี๊ยม) 
Shi 63 กรุ๊ป ก.5 จบ BBA บริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลส์ 
จ�กัด  บริษัท อินโนเท็ค เท็กซ์ไทล์ จ�กัด
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	 เตี้ยมกับคุณแม่มองเห็นโอกาสของการขยายตลาดการค้า 

สิ่งทอใน	 AEC	 โดยใช้ก�าลังการผลิตผ้าของโรงงานในเมืองไทยเป็น 

ฐานส่งออกไปตัดเย็บสินค้าเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั้งกัมพูชา	 เวียดนาม	ลาว	และ	พม่า	รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ	พัฒนา

นวัตกรรมสิ่งทอ	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 โดยการเพิ่มมูลค่าท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตผ้าในโรงงานของเราเอง	 เช่น	 anti-bacteria,	 UV	

protection,	 anti-odor,	 no	 iron,	moisture	management, 

soft	 touch	 and	 gentle	 to	 skin,	 sweat	 hiding,	 transdry, 

tough	 cotton	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติผ้าที่เป็นที่ต้องการในตลาดสิ่งทอ

เครื่องนุ่งห่มในอเมริกา	 ยุโรป	และ	ญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าหลักของ	UTM						 

	 เมือ่เตีย๊มท�างานไปจนเกดิองค์ความรู้และความมัน่ใจในคณุภาพ

สนิค้าท่ีผลติเพือ่ตลาดส่งออกมาแล้วนัน้	อยากให้ตลาดในประเทศไทย

ได้มีโอกาสใช้งานเสื้อผ้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตในเมืองไทยเองเช่นกัน

จึงน�าเสนอนวัตกรรมสิ่งทอเหล่านี้ผ่านทาง	 ITEX	 ที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า

ส�าหรับองค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชนและรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งมีหลาย 

หน่วยงานเร่ิมตระหนักถึงการใช้ของไทยที่ดีมีคุณภาพคงทนและ 

ราคาสมเหตสุมผล	เพือ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรและพนกังาน	มโีครงการ

ความร่วมมือกับสถาบันสิ่งทอและ	 หน่วยงานเกี่ยวกับการรณรงค์ 

รกัษาสิง่แวดล้อมต่างๆ	เช่น	low	carbon	footprint,	formaldehyde	

and	 APEO	 free,	 azo	 dye	 free	 เพ่ือให้เสื้อผ้าองค์กรเหล่าน้ี 

เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่สื่อถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวตาม 

พันธกิจขององค์กรในอนาคต	 เช่นเดียวกับบริษัท	 UTM	 และ	 ITEX 

มพีนัธะสญัญาต่อการเป็นผูผ้ลิตสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มทีมี่กระบวนการ

ผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 เต๊ียมภูมิใจค่ะที่ได้มาสานต่อธุรกิจกับคุณแม่	 เป็นตัวแทน 

ของบริษัทไปประชุม	 ทั้งในและต่างประเทศและท่ีส�าคัญได้มีส่วน 

ในการท�าให้สิ่งทอของไทยได้รับความเชื่อถือส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 

ของประเทศเรา
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2 สรุวชิญ์ ทพิยารมณ์ (ช)ิ
Shi 64 กรุ๊ป ก.2 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล
พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จ�กัด

	 ก่อนอ่ืนขออนุญาตแนะน�าตัวเองก่อนนะครับ	 ผมชื่อสุรวิชญ์ 

ทิพยารมณ์	ชื่อเล่น	ชิ	จบบริหารธุรกิจบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

จากภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว ่างประเทศ	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	รหสันิสิต	46	รุ่น	Shi	64	กรุ๊ป	ก.2	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โกลบอลพาร์ทเนอร์อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด

	 หากเล่าถึงเรื่องราวที่มาท่ีไปก่อนที่จะมาเป็นผู้ประกอบการ 

หรือ	Entrepreneur	ในวันนี้	ผมเริ่มสนใจเรื่องการท�าธุรกิจ	และการ

บริหารการเงินต้ังแต่สมัยเรียนม.ปลายเลยตัดสินใจสอบเข้าเพื่อ 

เรียนต่อที่คณะบัญชีจุฬาฯ	 และตั้งใจที่จะเลือกเรียนภาควิชาการ 

จดัการธรุกิจระหว่างประเทศ	และหลังจากได้ใช้ชีวติในรัว้มหาวทิยาลยั

ได้ท�ากจิกรรมต่างๆ	มากมาย	โดยตัง้แต่ปี	1	กอ็าสาขอเป็นหวัหน้านสิติ

ชั้นปีที่	 1	 ซ่ึงด้วยความที่ผมเป็นนิสิตที่พักอยู่หอในของจุฬาฯตลอด 

4	 ปีที่เรียนหนังสือท�าให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับทั้งทางคณะ 

และมหาวิทยาลัยตลอด	4	ปีที่เรียนอย่างเต็มที	่

	 ในปีสุดท้ายผมได้รับโอกาสด�ารงต�าแหน่งเป็นอุปนายกสโมสร 

นิสิตจุฬาฯฝ่ายนอกรับหน้าที่เป็นประธานจัดงานฟุตบอลประเพณี

จุฬา-ธรรมศาสตร์	 (ฝั ่งนิสิต)	 คร้ังที่	 63	 ท�าให้มีโอกาสได้น�าเอา 

ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนวิชาการจัดการ	 และวิชาการตลาดต่างๆ 

น�ามาปรับใช้จริงในการท�ากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย	 จึงท�าให้ 

มีประสบการณ์ต่างๆ	 มากมายโดยเฉพาะในเรื่องการท�างานร่วมกับ 

คนหมู่มากและการกล้าคิด	กล้าทดลองท�าในสิ่งใหม่ๆ

	 ท้ังนี้ระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผมก็มีความต้ังใจว่า 

วันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ตอบแทนประเทศชาติ	 และสังคมที่ให้โอกาส

ผมได้เข้ามาเรียนมหาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ตามค�ามั่นสัญญา 

ที่ผมได้ยินบ่อยๆ	 และอยากน�ามาถือปฏิบัติด ้วยความภูมิใจคือ 

“เกียรติภูมิจุฬาฯ	คือ	เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”	ซึ่งหลังจากท่ี

เรียนจบจากที่คณะก็เข้าท�างานเป็นพนักงานประจ�าท่ีบริษัทเอกชน 

เพ่ือสั่งสมประสบการณ์และเก็บสะสมเงินทุนอยู่	 8	 ปี	 เพื่อน�ามา 

จัดตั้งธุรกิจของตัวเองตามที่เคยใฝ่ฝันไว	้

	 เส้นทางการเร่ิมต้นของชีวิตผู้ประกอบการหลังจากตัดสินใจ 

ลาออกจากงานประจ�าคอืการเข้าหุน้กบัเพือ่นคอื	คณุวญิญ์	เลศิไพรวนั	

ภาควิชาบัญชี	 กรุ๊ป	 ข.5	 รุ่น	 Shi	 64	 ที่เรียนจบที่คณะฯ	 มาด้วยกัน 

เปิดบริษัทเพื่อท�าธุรกิจส่งออกมะม่วงน�้าดอกไม้ผลสุกพร้อมรับ

ประทานเกรดพรีเมียมไปยังตลาดต่างประเทศ	 ซึ่งจุดเร่ิมต้นน้ัน 

มาจากการที่ผมเกิดและเติบโตที่เมืองแปดริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเทรา	

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของมะม่วงน�้าดอกไม้ท�าให้เห็นโอกาส

ทางธุรกิจที่จะน�าเอาผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด	 และของประเทศไทย 

มาขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึน้	โดยหลงัจากทีท่�าธรุกจิส่งออก

ผลไม้สดไปต่างประเทศสักระยะ	 เริ่มเห็นโอกาสจากมะม่วงน�้าดอกไม้

ทีถ่กูคดัตกเกรดส่งออกเพยีงเพราะผวินอกไม่สวย	ซึง่มีมากถงึประมาณ	

70%	ของผลผลติมะม่วงน�า้ดอกไม้ทัง้ประเทศ	และประกอบกบัมะม่วง 

ผลสุกเองก็มี	shelflife	ที่สั้นประมาณ	10	วัน	และผิวบอบบางท�าให ้

มีต้นทุนการขนส่งทางเครื่องบินที่สูงท�าให้เป็นข้อจ�ากัดในการส่งออก

ไปต่างประเทศไกลๆ	 อย่างแถบทวีปอเมริกา	 หรือยุโรป	 บริษัทจึง 

คิดหาวิธีน�าผลผลิตมะม่วงน�้าดอกไม้ที่ตกเกรดจากผิวไม่สวยเหล่านั้น

มาแปรรปูเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ด้วยนวัตกรรมจากงานวจิยัทีไ่ด้มาตรฐาน

ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐกลายมาเป็น 

“ท็อปปิ้งมะม่วงน�้าดอกไม้พร้อมใช้บรรจุกระป๋อง	ตรา	Tropica	King	

(ทรอปิก้า	 คิงส์)”	 เจ้าแรกของไทย	 และของโลก	 เหมาะส�าหรับกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจ	Food	Service	หรือ	HoReCa	ที่ประกอบไปด้วยโรงแรม	

ร้านอาหาร	ร้านกาแฟ/เบเกอรี่	โดยเชฟสามารถน�าผลิตภัณฑ์มาใช้ใน

การตกแต่งหน้าเค้ก	 ท�าไส้ขนม	 ไส้พาย	 หรือราดบนไอศรีม	 บิงซ ู

หรือน�ามาปรุงรสกับเมนูอาหารไทยอย่าง	 ไก่ทอดซอสมะม่วง	 หรือ 

ผดัไทยซอสมะม่วงเพือ่เป็นการเพิม่ทางเลือกใหม่ๆ	จากผลไม้เมอืงร้อน

ของไทยและตอบโจทย์เรือ่งความสะดวก	ใช้งานง่าย	มใีช้ประกอบเมนู

ได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องรอฤดูกาลมะม่วงอีกต่อไป	 ซึ่งด้วยการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมนี้ท�าให้ผลิตภัณฑ์นี้เก็บได้นาน	 1	 ปี	 ที่อุณหภูมิห้อง

โดยไม่ใส่สารกนัเสยี	ท�าให้เป็นการขยายโอกาสในการท�าตลาดส่งออก

ไปได้ท่ัวโลก	 เพราะสามารถขนส่งทางเรือได้ด้วยตู้คอนเทนเนอร์

อุณหภูมิปกติ	 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะม่วงน�้าดอกไม้ 

ที่ถูกคัดตกเกรดส่งออกจากเดิมถึง	3	เท่า

 ในปีที่ผ่านมา	 พ.ศ.2561	 ได้รับรางวัลนวัตกรรมต่างๆ	 ทั้งจาก 

ภาครัฐ	และเอกชนถึง	4	รางวัลด้วยกัน

สามารถเข้าดูข้อมูลผลิตภัณฑ์	และธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่
Website		 :	 www.tropicaking.com
Facebook	:	 www.facebook.com/tropicakingthailand
Youtube	 	 :	Tropica	King
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	 ขาบเป ็นอีกคนหน่ึงที่ครอบครัวมีความผูกพันกับคณะ 

พาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นอย่างมาก	

ไม่ว ่าจะเป็นการที่มีคุณปู ่	 (นายบวร	 ชุติมา)	 อยู ่	 Shi	 2	 และ 

คุณย่า	 (นางอุณณ์	 ชุติมา)	 อยู่	 Shi	 4	แต่ยังมีลูกพี่ลูกน้องของคุณย่า	

(นายสุกิจ	 นิมมานเหมินท์)	 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะพาณิชยฯ	 รวมถึง 

มีญาติๆ	 นับ	 10	 คน	 ทั้งที่	 จ.เชียงใหม่	 และกรุงเทพฯ	 ก็เรียบจบ 

ในคณะนีด้้วย	ในระหว่างทีเ่รยีนอยูใ่นระดบั	ป.ตร	ีขาบได้ร่วมกจิกรรม

นสิติในระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยัทีห่ลากหลาย	ทัง้ได้รบัเลือก

เป็นหัวหน้านิสิตชายช้ันปีที่ 	 2	 และประธานฝ่ายพัฒนาสังคม 

และบ�าเพ็ญประโยชน์	 ของสโมฯ	 บัญชี	 ผ่านงานท�าค่ายบัญช ี

ท่ีจ.ขอนแก่น	 จ.เพชรบูรณ์	 จ.สุโขทัย	 และริเริ่มค่ายปลูกป่าที่	

จ.นครนายก	ในปีพ.ศ.	2546	ครั้งที่โครงการ	CSR	ในระดับกิจกรรม

นิสิตยังมีไม่มากนัก	 จนกระทั่งได้รับเลือกเป็น	 สมาชิกสามัญสภา 

นิสิตจุฬาฯ	 ตอนอยู่ชั้นปีที่	 4	 คอยพิจารณาโครงการและจัดสรร 

งบประมาณของกิจกรรมนิสิตในส่วนกลาง

	 ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปี	 พ.ศ.	 2547	

ขาบก็เข้าท�างานในต�าแหน่ง	 Payroll	 Accounting	 Analyst	 สังกัด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ที่	 บริษัท	 เอ็กซอนโมบิล	 จ�ากัด	 ในกรุงเทพฯ 

อยู่ปีเศษ	 และลาออกมาเรียนต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	

คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาฯ	 จนจบแล้ว	 อายุราว	 25	 ปี	 จึงกลับมา 

ช่วยงานกิจการครอบครัวร ่วมกับคุณพ่อและน้องสาวของตน 

ที่คุณปู ่และคุณย่าก่อตั้งขึ้นมาแล้วเกือบสี่ทศวรรษ	 ทั้งท่ีโรงแรม 

3 วรพรรธน์ ชตุมิา (ขาบ)
Shi 62 กรุ๊ป ก3 ภาควิชาการบัญชี
จากจังหวัดเชียงใหม่

ริมกกรีสอร์ท	 จ.เชียงราย	 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่	 และตลาดวรุณ	

จ.เชียงใหม่	ตามล�าดับ

	 เมือ่ขาบได้กลบัมาช่วยงานธรุกจิครอบครวัระยะหนึง่	ความเป็น

นกักจิกรรมขณะเรยีนปรญิญาตร	ีและความต้องการท�างานรบัใช้สงัคม 

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ	 ก็ท�าให้ขาบได้รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการผูช่้วยเหรญัญกิ	หอการค้า	จงัหวดัเชยีงใหม่	อปุนายกสมาคม

ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่	 และกรรมการสมาคมตลาดสดไทย	

รวมถึงการท�างานให้กับประชาคมจุฬาฯ	 ในภาคเหนือ	 ในต�าแหน่ง 

ผูช่้วยเหรญัญกิสมาคมนสิติเก่าจฬุาฯ	ภาคเหนอื	ดแูลเรือ่งบญัชรีบัจ่าย	

งบดุล	และคอยประสานงานนิสิตเก่าคณะพาณิชยฯ	กับนิสิตเก่าคณะ

อื่นๆ	ใน	จ.เชียงใหม่	อีกด้วย

	 จากการที่ได้คลุกคลีในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ท�าให้ขาบ

มองว่า	 หลักการท�างานที่ส�าคัญคือ	 ต้องเอาประสบการณ์ของคน 

รุ่นก่อน	 คิดวิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัจจุบัน	 และต่อยอดสิ่งท่ีมีอยู่ออกไป 

ในอนาคต	 จนออกมาเป็นงานที่หลากหลาย	 ทั้งการปรับอาหารและ

การแสดง	 การปรับกลุ่มลูกค้าจากบริษัททัวร์เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว 

ที่มาเอง	 และการใช้	 digital	 marketing	 ในงานด้านวัฒนธรรม 

ทั้งนี้รวมถึงการท�างานที่จะต้องมองภาพระยะยาวเป็นเวลานับ	10	ปี	

เพื่อดึงความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องให้ออกมามากที่สุด

	 ในปัจจุบัน	 ขาบมีความคิดที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่ท้ังคนท้องถิ่น 

และคนต่างชาติมาสนใจในงานด้านวัฒนธรรม	 และดึงดูดให้ 

มีการเข ้ามาลงทุนของชาวต่างชาติในจ.เชียงใหม่	 ให ้มากขึ้น 

ซึง่ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัในการออกพ้ืนทีช่นบทห่างไกลและการท�างาน 

ในองค์กรระดับโลก	 จากการได้มีโอกาสศึกษาและได้พัฒนาตัวเอง																					

ผ่านกิจกรรมนิสิตในคณะพาณิชยฯ	 ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ

เหล่านี้ทั้งสิ้น
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พฐันนัท์ แสงรฐัวัฒนะ (พฐั หรอื ตัก๊)
Shi 62 กรุป๊ ข 1 สาขาการตลาด ภาคพาณชิยศาสตร์
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอเซยีบางนา จ�กดั4

	 ผมขอเล่าเร่ืองราวของผมที่เป็นทายาทของธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลิตน�้าแข็ง	 ที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจากการบริหาร 

ในระบบครอบครวัมาเป็นการบรหิารในรปูแบบบรษิทั	โดยใช้รากฐาน

จากความเป็นนิสิตคณะบัญชีจุฬาฯ	 ทั้งความรู้และประสบการณ์ 

ที่ได้จากคณะ	มหาวิทยาลัยและรวมถึงความสัมพันธ์อันดี	เพื่อนๆ	พี่ๆ	

น้องๆ	 ในคณะฯ	 จนบางคนได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและเป็นส่วน

ส�าคัญในทีมบริหารที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ

	 เรื่องราวเร่ิมต้นวันแรกที่ผมได้เข ้ามาในรั้ว	 จุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	 จนได้เล่าเรียนวิชาความรู้	 และผ่านการท�ากิจกรรมท่ีม ี

ส่วนส�าคญัในการหล่อหลอมผมขึน้มาในปัจจบุนั	ทัง้การได้เป็นตวัแทน

จดังานนางนพมาศ	เป็นประธานฝ่ายศลิปและวฒันธรรม	สโมสรนสิติฯ	

รวมถึงการได้เป็น	พนักงานขาย	ผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์	และผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาดตามล�าดับ	 ในบริษัทจ�าลอง	 จุฬาฯ	 หรือ	 CBA	 ของ 

คณะฯเรา	 ซึ่งท�าให้ผมได้เรียนรู้ท้ังวิชาการที่ยอดเยี่ยมจากคณะฯ 

และประสบการณ์ในการท�างานที่ยอดเยี่ยมจากกิจกรรมในคณะฯ		

	 หลงัจากจบการศกึษา	ผมได้เข้าท�างานกบับรษัิทในกงสี	เข้าเรยีน

รูง้านจากบรษิทัต่างๆ	ในเครือ	และได้เข้าท�างานในโรงงานผลติน�า้แขง็	

หลังจากน้ันได้ย้ายไปท�างานในสายงานอสังหาริมทรัพย์	 ในส่วนของ

งานขาย	 และได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย	 ด�าเนินการขาย	 และ 

โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าเป็นจ�านวนมาก	และสุดท้ายได้ย้าย

กลับมาเป็นผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมน�้าแข็ง	ได้ใช้เวลากว่า	6	ปี	

ในการพัฒนาโรงงานน�้าแข็ง	 ขยายกิจการในนามของบริษัทเอเชีย

บางนา	 จ�ากัด	 ผลิตน�้าแข็งเพ่ือการบริโภคและอุตสาหกรรม	 ส่งตาม

โรงงาน	ร้านค้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กจ�านวนมาก	มีกระบวนการผลิตที่

สะอาด	ปลอดภยั	ได้รับประกาศเป็นน�า้แขง็มาตรฐาน	สะอาด	คณุภาพด	ี

และได้ด�าเนินการสร้างโรงงานส่วนขยาย	 และด�าเนินการพัฒนาและ

ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	จนบรษิทัได้รบัการน�าเสนอให้เป็นโรงงาน

น�้าแข็งต้นแบบในการอนุรักษณ์พลังงาน	จากกระทรวงอุตสาหกรรม			

	 วิชาความรู้	ประสบการณ์ที่ได้รับจาก	คณะฯ	และมหาวิทมาลัย	

นั้นได ้เสริมสร ้างและเป็นส่วนส�าคัญท่ีได ้หล่อหลอมผมขึ้นมา 

เป็นผมในปัจจุบัน	และยิ่งไปกว่านั้น	ผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารจากระบบครอบครัว	มาเป็นบริษัท	มีผู้บริหารที่มีความรู้ความ

สามารถ 	 ซ่ึ ง เป ็ นก ้ า วส� าคัญของ 	 บ ริษัทฯ 	 ตอน เริ่ มแรก 

ก็มีอุปสรรคอยู่บ้างเป็นธรรมดานะครับเพราะท�างานกับคนหลาย 

ช่วงอายุ	 ผมเป็นผู้น้อย	 แต่หลังจากที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง 

ที่จะมาพัฒนาธุรกิจโดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา	 ผมก็ได้รับความ 

ไว้วางใจ	 และโชคดีมาก	 ที่เพื่อนสมัยเรียนบัญชีตอบรับค�าเชิญและ 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารถึง	 5	 คน	 และมีบทบาทที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้กิจการเจริญเติบโต	ก้าวหน้าขึ้นจนถึงทุกวันนี้	

 จากเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เคยสงสัยถึงโอกาสท่ีได้เข้ามา

เรยีนใน	คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์	มหาวทิยาลยั	

ได้พบถึงวิชาความรู้	 ประสบการณ์	 ค�าสอนที่ยอดเยี่ยมจากรุ ่นพี่ 

ครูอาจารย์	 และได้น�าสิ่งต่างๆ	 ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตการท�างาน 

จนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 และมีความสุข	 คือการได้ท�างาน 

กับเพื่อนๆ	 ซึ่งเป ็นผู ้บริหารในบริษัท	 ที่ เป ี ่ยมไปด้วยความรู ้ 

ความสามารถ	และน�าพาบรษิทั	และอาชพีการงานของพวกเราเตบิโต

ไปพร้อมกัน	 นี่คือบทสรุปเรื่องราวของชีวิตการเรียนและการท�างาน 

ที่ผมเริ่มต้นจากการได้มีโอกาสเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัยครับ 
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	 พ.ศ.	 2553	 	 ผมก็เริ่มต้นชีวิตการท�างานเหมือนกับเด็กบัญชี 
ส่วนใหญ่	 ที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 โชคดีผมได้เริ่มงาน 
กับบริษัทชั้นน�าด้านการสอบบัญชี	 ต้ังใจจะสอบ	 CPA	 ให้ได้ภายใน 
3	 ปี	 ควบคู ่ไปกับการท�างาน	 ยากและเหนื่อยมากครับ	 แต่ผมก็ 
ท�าส�าเร็จตามที่ตั้งใจ	 และต่อปริญญาโทสาขาวิชาการประกันภัย 
ภาควิชาสถิติ	ในคณะเดียวกัน																																													
	 ผมจัดสรรเวลาให้สมดุลย์ทั้งหน้าที่การงาน	 การเรียนและ 
การใช้ชีวติส่วนตวัทีผ่มชอบ	นัน่คือจดัทรปิท่องเทีย่วกับเพือ่นๆ	บางคร้ัง 
ก็ไปผจญภัยคนเดียว	เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเอง	เช่นไปเล่น	
Sky	dive	ที่ประเทศออสเตรเลีย	โหน	Zip	line	ที่ประเทศลาว	
	 ช่วงที่ผมท้อและมีความคิดว่า	 “ทนไม่ไหวแล้ว	 พอดีกว่าไหม	
เหนื่อยแล้ว”	 แต่ความคิดเหล่าน้ีก็ถูกลบไปด้วยเพียงความคิดที่ว่า 
“เห้ยเราเด็กบญัชี	จฬุาฯ	เลยนะ	กว่าจะจบมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆ	ไม่ภูมิใจ
ในความเป็นบัญชี	 จุฬาฯเลยเหรอ	 จะมาท้ออะไรกับเรื่องแค่นี้” 
ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ที่บ่มเพาะให้ผมเป็นคนที่มีความอดทนในการท�าสิ่งใดไว้ให้ส�าเร็จ
บรรลุผลจนได้	 ไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนจนท�าให้ผมสอบได้	 CPA 
และเรียนจบปริญญาโท
	 สานฝันด้วยแรงบันดาลใจ	 การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมทริปท�าให ้
ผมมีความสุขสนุกสนาน	 ในที่สุดเวลาของผมก็มาถึง	 ผมได้ตัดสินใจ
ลงเรียนหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ของ	 มหาวิทยาลัยมหิดลและ 
สอบขึ้นทะเบียนเป็น	 “มัคคุเทศก์อาชีพ”	 และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่
ท�าให้ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสายงานไปโดยสิ้นเชิง	 ในช่วงอายุเข้า 
เลขสาม	 จากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุาตเป็นมคัคเุทศก์และผูน้�าเที่ยว	
โดยเริ่มต้นจากการจัดการน�าเที่ยวเฉพาะกลุ่มเล็กๆ	 และไปเรียนรู้
งานจากการน�าเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวชั้นน�าของประเทศไทย 
เช่น	 การน�าเที่ยวไปยังประเทศสิงคโปร์	 ประเทศเกาหลีใต้	 เป็นต้น	

5 อรรถพล ประพนัธ์ (ดล) 
Shi 67 กรุบ๊สมทบ ภาควชิาการบญัชี
DONDON TALUITOUR.

เพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนผมก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้น�าเท่ียว 
ในประเทศต่างๆ	 ในโซนอาเซียน	 ด้วยตนเอง	 อีกท้ังยังได้รับความ 
ไว้วางใจจากคนรอบข้าง	 และเพ่ือนพ้อง	 ให้จัดทริปน�าเท่ียวไปยัง 
ที่ต่างๆ	 ในประเทศไทยอีกด้วย	 ซึ่งหลักการที่ผมคิดและบอกตัวเอง
อยู ่ตลอดขณะที่ท�างานก็คือ	 “ท�าให้ผู ้รับบริการมีความสุข	 ความ
สบายใจเหมือนได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ตนเองรัก”	หรือ	“You	are	
happy,	 I	 am	 happy.”	 หลังจากเก็บเก่ียวประสบการณ์มาได้ 
ระยะหนึ่ง	ก็มีความตั้งใจที่จะเปิดธุรกิจท่องเที่ยวอย่างจริงจัง	เพราะ
ผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันการท่องเที่ยวไปในท่ีต่างๆ	 ด้วยตนเอง 
จะสะดวกสบายและง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก	แต่ก็ยังคงมีอีกหลายคน
ที่ต้องการท่องเที่ยวพร้อมไปกับการทราบประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ต่างๆ	 อีกทั้งต้องการคนท่ีช่วยจัดการและดูแลเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่นการจัดหาที่พัก	อาหารและการจัดการเรื่องเดินทาง	
ในระหว่างการท่องเที่ยว	 เพื่อประหยัดเวลาท่ีอาจเสียไปกับการ 
หาข้อมูลด้วยตนเอง	 และยังท�าให้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติของ 
แต่ละประเทศได้ดีกว่าการหาด้วยตนเองอีกด้วย
	 อยากจะบอกคนที่ก�าลังสับสนกับตัวเองอยู่ว่า	 เรารักหรือชอบ
ที่จะท�าอะไรกันแน่ให้ลองอยู่กับตัวเองเงียบๆ	 คนเดียว	 แล้วคิดดูว่า
ถ้าหากวันนี้ยังเดินทางบนเส้นเก่าเราจะมีความสุขไปกับมันจนถึง
ปลายทางหรือไม่	หรือเม่ือเราหันหลังกลับไปมอง	เราจะรู้สึกเสียดาย
กับสิ่งที่เรายังไม่ได้ลองท�าหรือเปล่า	ในโลกนี้ยังมีเส้นทางอีกมากมาย
ให้เราเลือกเดิน	ตราบใดที่เรายังมีแรงกายและแรงใจท่ียังเข้มแข็งอยู่
ลองเปิดใจและกล้าที่จะท�าตามความฝันของตัวเองดูสักครั้งหน่ึง 
แม้สุดท้ายความฝันนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ส�าหรับเราแต่อย่างน้อยเราก็
ยังได้ลองลงมือท�าในสิ่งที่ตัวเองรัก	และไม่รู้สึกเสียดายไปตลอดชีวิต
 	 ลองค้นหาตัวเองดูนะครับ	ยินดีให้ค�าปรึกษา	หรือจะให้จัดทริป
ใกล้ไกล	ติดต่อ	dongydon	ได้เลยครับ
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ดไน โชตกิพนชิ CFA
Shi 62 กรุป๊สมทบ สาขาวชิาการเงนิ
CFO บรษัิท Cobra International จ�กดั6

	 เริ่มต้นที่สายงานการเงิน	 หลังจากจบปริญญาตรี	 งานแรก 
ได้มีโอกาสท�างานด้านการเงินที่	Investment	House	เล็กๆ	นับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้เราชอบสายการเงิน	และตัดสินใจไปต่อปริญญาโท
ด้านการเงิน	คงชอบค�านวณ	(แต่ไม่ได้เก่งไรนะฮะ)	ชอบที่มันมีสูตร
เยอะๆ	ดูเหมือนจะฉลาดดี	
	 จบปริญญาโท	 ก็ได ้งานในสาย	 Investment	 Banking 
งานในฝันเลยตอนนั้น	 ท�าอยู่สักพักใหญ่ก็ถึงเวลากลับบ้านละครับ 
(คุณพ่อได้กล่าวไว้	555)
	 แรงบันดาลใจท่ีมาท�าธุรกิจครอบครัว	 บริษัท	 Cobra	 Inter 
national	ผลิตและส่งออกกระดานโต้คลื่น	
	 แรกๆ	อาจจะเพราะเราเห็นโรงงานมาต้ังแต่เด็ก	เลยรู้สึกเฉยๆ	
ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก	 แต่พอลองย้อนมาดูชัดๆ	 เรามี	 Product 
ที่น่าสนใจ	 การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับทักษะแรงงานฝีมือ 
ของคนไทย	 (craftsmanship)	 โรงงานนี้คุณพ่อ	 (คุณวรพันธ์) 
ท่านสร้างเองมากับมือ	ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า	40	ปี	พนักงานเรา	
หลายๆ	 คนอยู ่กับบริษัทมาเป็นสิบๆปี	 ผลิตสินค้าส่งออกไปกว่า 

80	 ประเทศ	 และมีชื่อเสียงในวงการกระดานโต้คลื่น	 เป็นท่ียอมรับ
ทั่วโลก	สิ่งเหล่านี้ดึงดูดให้เราอยากเข้ามาท�า	ต่อยอด	พัฒนาบริษัทฯ	
ไปเรื่อยๆ	ครับ	
	 ผมเข้ามาช่วยงานที่บ้านได้ประมาณ	5	ปีแล้วครับ	คุณพ่อเป็น
ประธานกรรมการ	set	direction	พี่ชายผม	(คุณดนู)	เป็น	CEO	
	 โจทย์แรกที่ได้รับเมื่อเข้ามาท�างานที่บริษัท	 Cobra	 Inter 
national	 คือสร้างทีมวางแผนกลยุทธ์	 เพ่ือช่วยวาง	 Strategic 
Direction	ให้บริษัทฯ	หลังจากนั้น	ค่อยๆ	รับงานเพิ่มในส่วนต่างๆ	
เช่น	 Corporate	 Finance,	 วิเคราะห์และวางแผน,	 Investor 
Relation,	Corporate	Communication,	เลขาฯ	บริษัท	เป็นต้น	
จนปัจจุบัน	 ได้รับความไว้วางใจให้ข้ึนด�ารงต�าแหน่ง	 CFO	 ดูแล 
แผนกบัญชี	การเงิน	กลยุทธ์	ทั้งหมดครับ
	 หลักการท�างานส�าคัญอันนึงของผมคือ	 “อะไรท่ีไม่สมควร 
ท�าเอง	 จะสร้างมือรองขึ้นมารับงานนั้นไป”	 ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆ 
ที่ได้มาท�างานกับคุณพ่อ	 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ
บริษัทฯ	 จนมีลูกค้าทั่วโลก	 ที่ส�าคัญคือความรู้ต่างๆมากมายท่ีได้รับ
การบ่มเพาะจากคณาจารย์บัญชีจุฬาฯ	ผนวกกับประสบการณ์ท�างาน
ที่ผ่านมา	ช่วยท�าให้ผมมีวันนี้ได้ครับ						
	 ติดต ่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู ้ กันได ้นะครับ	 L ine:	
0816840744



รองศาสตราจารย์
ดร.พสุ เดชะรินทร์
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คณะพาณิชยศาสตร์
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.พสุ	เดชะรินทร์	เข้ารับ

ต�าแหน่งคณบด	ีคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ี

ตั้งแต่	พ.ศ.	2554	จนถึง	พ.ศ.	2562		

	 ตลอดเวลา	8	ปี	แห่งการบรหิารคณะฯ	ในขณะ

ที่สังคมมีการปรับเปลี่ยนอย่างตลอดเวลานั้น 

การบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทภายนอกที่ 

เกิดขึ้น	 จนถึงปัจจุบัน	 นับว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทายและ 

ต้องอาศัยความสามารถของมืออาชีพอย่างยิ่ง 

จึงสามารถท�าให้คณะฯ	 ได้รับการยอมรับ	 และ	

รับรองจากนานาชาติว่ามีมาตรฐาน	 และคุณภาพ

ทางการศึกษาทีเ่ทยีบเท่ากบัมหาวทิยาลยัช้ันน�าในโลก

	 เภตรา	 ฉบับนี้ 	 ได ้ถ ่ายทอดความคิดของ 

ดร.	พสุ	เดชะรินทร์	ว่า	8	ปี	ที่ผ่านมา	การท�างาน

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์	 เพียงไร	 มีความ

คาดหวงัอะไรบ้างในการวางเป้าหมายในการท�างาน

	 ช่วงนัน้มงีานใหญ่ของคณะฯ	ทีส่บืเนือ่งมาจาก

ท่านคณบดีก่อนหน้า	 (รศ.ดร.อรรณพ	 ตันละมัย) 

คือ	เรื่องของการขอรับรองมาตรฐานทางการศึกษา

ระดับนานาชาติ	 หรือ	 AACSB	 ซึ่งก็ได้ด�าเนินการ 

ต่อเนื่อง	โดยการขอรับการรับรองนั้น	เป็นกระบวน

การในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน 

ภายในคณะฯ	 จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจาก

คณาจารย์	 บุคลากร	 นิสิตปัจจุบัน	 และศิษย์เก่า 

ซึ่งก็โชคดีที่คณะฯเรามีรากฐานที่ดี	

	 คณาจารย์และบุคลากรในอดีตได้สร้างฐาน 

ท่ีแข็งแกร่งให้กับคณะฯเราท�าให้เรื่องของการ 

ขอรบัการรบัรองผ่านไปอย่างราบรืน่	สรปุคอืในช่วง	

8	 ปีท่ีผ่านมาคณะฯได้รับการรับรองในระดับสากล	

ท้ังจากฝั ่งอเมริกา	 และฝั ่งยุโรป	 จนตอนนี้กล้า 

พูดได้อย่างเต็มปากว่าคณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี	 จุฬาฯ	 ของเรามีมาตรฐาน	 และคุณภาพ

ทางการศึกษาที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในโลกแล้ว	 ส�าหรับเป้าหมายอื่นๆ	 นอกเหนือจาก

งานที่สืบเนื่องมา	 ก็จะเป็นเร่ืองของการยกระดับ

คณะฯในด้านต่างๆ	 ทั้งในด้าน	 การผลิตบัณฑิต 

งานวิจัย	 วิชาการ	 การท�าให้คณะฯเป็นที่ยอมรับ 

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ	 การยกระดับ																			

ทางด้านดิจิทัล	 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร	

และตอนที่เข้ารับต�าแหน่ง	 มีความฝันอยากจะเห็น

คณะฯของเราเป็นผู ้น�าทางด้านการศึกษาธุรกิจ 

ในด ้านต ่างๆ	 ท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ	 เมื่อครบวาระการท�างานในต�าแหน่ง

คณบดแีล้ว	บรรลเุป้าหมาย	หรอืเกนิความคาดหมาย

ทีต่ัง้ไว้หรอืไม่	คงจะต้องแบ่งเป็นด้านๆ	ไป	บางด้าน
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ก็เกินความคาดหวัง	 บางด้านก็เป็นไปตามความ 

คาดหวัง	 ด้านที่เกินความคาดหวังคงหนีไม่พ้นใน

ด้านของการเป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาต	ิท้ังการ

ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของฝั่ง

อเมริกา	AACSB	หรือ	ฝั่งยุโรป	EQUIS	และ	EPAS 

นอกจากนี้	ผู้บริหาร	และคณาจารย์ของเรายังได้รับ

การยอมรับ	 ให้เข้าไปมีบทบาทที่ส�าคัญในองค์กร 

ทางด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ	 ทั้งการเป็น 

Board	 of	 Director	 หรือ	 กรรมการในชุดต่างๆ 

หรือการเข้าไปเป็น	Mentor	 ให้กับมหาวิทยาลัย 

ต่างชาติอื่นๆ	 รวมถึงเป็นผู้ตรวจประเมินมหาวิทยา

ลัยอื่นๆ	 ในต่างประเทศ	 ตามมาตรฐานระดับ

นานาชาติ	 นอกจากนี้	 คณาจารย์ของเรายังมีการ 

ตีพิมพ์	 และน�าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติอย่างมากมาย	 อีกทั้งได้รับเชิญให้เป็น	

editors	 เพ่ือประเมินผลงานวิชาการจากวารสาร 

ชั้นน�าระดับนานาชาติอย่างมากมาย	 อีกด้านที่ 

เกินความคาดหวัง	 คือการสร้างความสัมพันธ์กับ

ศิษย์เก่า	 และการดึงศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือ 

ในการพัฒนาคณะฯในด้านต่างๆ	ต้องถือเป็นความ

โชคดีของคณะฯ	 ที่เรามีเครือข่ายของศิษย์เก่าที่ 

เข้มแข็ง	 อีกท้ังศิษย์เก่ามีความปราถนาอยากจะ 

กลับมาช่วยในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ	 ท�าให้ 

ในช่วงท่ีผ่านมา	 การพัฒนาคณะฯ	 ในด้านต่างๆ 

ศิษย์เก่าได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ	 อย่าง

มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสมาคมนิสิตเก่า 

ของคณะฯ	 สมาคมศิษย์เก่า	 MBA	 หรือผ่านมา 

ทางช่องทางอืน่ๆ	ตวัอย่างเช่น	การทีส่มาคมนิสิตเก่า	

จัดตั้งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ

ของคณาจารย์	 และนิสิต	 หรือ	 การท่ีศิษย์เก่า 

จ�านวนมาก	เข้ามาร่วมตั้ง	และด�าเนินงานโครงการ	

ChAMP	(Chulalongkorn	Alumni	Mentorship	

Program)	 ที่พี่เก่ากลับมาช่วยเหลือเป็น	mentor	

ให้กับนิสิตในปัจจุบัน	 หรือ	 ความช่วยเหลือในการ

ระดมทุนในโอกาสต่างๆ	 ของคณะฯ	 ทั้งในวาระ 

ท่ีคณะฯครบ	 75	 ปีแห่งการสถาปนา	 รวมถึงการ 

ให้ทุนนิสิตในด้านต่างๆ	 หรือ	 การกลับมาเป็น

วิทยากร	 อาจารย์พิเศษ	 ในการช่วยพัฒนานิสิต

ปัจจุบัน	 ฯลฯ	 จริงๆ	 ยังมีอีกหลายด้านท่ีเกินความ 

คาดหวัง	 แต่ท่ีเด่นๆ	 คงหนีไม่พ้นสองเรื่องข้างต้น 

ส่วนในด้านอื่นๆ	 ก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง 

เป็นส่วนใหญ่	
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 ถามว่า มีความห่วงใยอย่างไรบ้างกบัโครงการ
ที่ทำค้างไว้ หรือเกรงว่า จะไม่มีการดำเนินการ
อีกอย่างต่อเนื่อง
	 ตรงนี้ไม่ได้มีความห่วงใยเลย	 เนื่องจากงาน

ต่างๆ	ที่ท�านั้น	เราท�าในนามคณะฯและงานท้ังหมด																

กเ็ป็นทีร่บัรู	้และรบัทราบของคณะกรรมการบรหิาร

คณะฯ	 ดังนั้น	 ผู้บริหารทั้งคณบดีท่านใหม่	 และ

กรรมการบริหารคณะฯ	 ต่างทราบว่าคณะฯได้ท�า

อะไรไปบ้าง	ส่วนการปรับเปล่ียนนั้นเป็นเรื่องปกติ																		

และจริงๆ	ยินดีด้วยถ้ามีหลายๆ	ตา	หลายๆ	มุมมอง	

มาช่วยกันดูในสิ่งที่ได้ท�าไป	 เพราะเวลาผ่านไป 

ทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไป	 และไม่สามารถ 

ที่จะท�าแบบเดิมๆ	ได้ตลอดไป

 ด้วยความห่วงใยเภตราจงึได้เรียนสอบถาม 
ท่านคณบดว่ีา คณะฯ มหีลกัสตูร หรือแผนงานใด            
ที่สนับสนุน ธุรกิจ startup ในขณะนี้บ้าง
	 หลักสูตรของคณะฯ	 เป็นหลักสูตรท่ีสอนท้ัง 

ในด้านวชิาการ	และทกัษะในการท�าธรุกจิ	ซ่ึงความรู้

และทักษะเหล่านี้	 ล้วนแล้วแต่จ�าเป็นต่อการท�า	

Startup	 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า	 มีบัณฑิตของคณะฯ

จ�านวนมากที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว	 ก็เริ่มต้นธุรกิจ

ของตนเองในรูปแบบต่างๆ	 เนื่องจากคณะฯได้ให้

ความรู้	 และทักษะ	 ทั้งในการเริ่มต้นธุรกิจ	 และ 

การบริหารธุรกิจให้เติบโดอย่างต่อเนื่องอยู ่แล้ว 

นอกจากน้ี	 คณะฯก็มีหลักสูตรการจัดการส�าหรับ

การเป็นผูป้ระกอบการ	ส�าหรบันิสติทีอ่ยากจะศกึษา

ในการเริม่ต้นธุรกิจใหม่จรงิๆ	ซึง่นสิติทีจ่บจากสาขา

วิชานี้ก็ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ	และ	Startup	

กันจ�านวนมาก

 ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ท่านคณบด ี
ได้ฝากความในใจไว้ว่า
	 ตลอดช่วงระยะเวลา	 8	 ปีที่ผ่านมา	 ท�าให้ได้

ตระหนักถึง	 ความรัก	 ความผูกพัน	 ความมีน�้าใจ 

ของพ่ีเก่าทุกท่านที่มีต่อคณะฯเรา	 ถ้าไม่ได้ความ 

ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 และทุ่มเทของพี่เก่าท่ีอยากจะเห็น

คณะฯมีการพัฒนาในด้านต่างๆ	 คณะฯคงจะ 

ไม่สามารถเดินทางมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได	้

ท�าให้ผมตระหนักดีว ่า	 การพัฒนาและบริหาร

สถาบันการศึกษานั้น	 แตกต่างจากองค์กรทั่วๆ	 ไป	

เนื่องจากบทบาทของพี่เก่า	 มีความส�าคัญมาก 

ต่อการเข้ามาช่วยพัฒนาคณะฯ	

	 ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆ	 ทุกท่าน	 ที่ตลอด 

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 ได้ทุ่มเท	 เสียสละ	และอุทิศตน 

ให้กับการพัฒนาคณะฯ	 อันเป็นที่รักของพวกเรา 

ทุกคน	และหวังว่าพี่ๆ	ทุกท่านคงจะช่วยสนับสนุน

คณะฯ	ไปเรื่อยๆ	อย่างต่อเนื่อง 
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Another Side
of the Unicorn

	 ค�าว่า startup กลายเป็นค�าถูกใช ้
กันอย่างกว้างขวางในเชิงของผู้ประกอบการ
ที่ มีแนวคิดใหม ่ๆ	 ( ไปจนถึ งขั้ นปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม)	 และทดลองลงมือท�าเพื่อ
ทดสอบแนวคิดอย่างรวดเร็ว	ด้วยงบที่จ�ากัด	
และเมือ่มนัใช่	กร็ะดมทุนสร้างให้ธรุกจิเตบิโต	
ซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆ	มากมายเกี่ยวกับ	startup	
ที่ท�าเอาคนรุ่นใหม่และรุ่นก่อน	 (ค�าสุภาพ 
กว่า	 รุ่นเก่า)	 ฝันใฝ่จะได้สวมเส้ือ	 startup 
กนัเป็นทวิแถว	แต่กเ็ป็นเหมอืนเรือ่งราวอ่ืนๆ	
ในโลกที่เหรียญมี	2	ด้านเสมอ	
	 หนังสือเล่มหนึ่งท่ีเขียนเร่ืองราวเกี่ยว
กับ	 startup	 ไว้ดีมากและเป็นหนึ่งในต�ารา
ของคนทีค่ดิจะเป็น	startup	ควรอ่าน	หนงัสอื
เล่มนั้นคือ	 ‘Zero	 to	 One’	 ที่เขียนโดย	
Peter	Thiel	หนึ่งในผู้ก่อตั้ง	Paypal	(พร้อม
กับ	 Elon	Musk)	 ซึ่งหลังจากขาย	 Paypal 
ให้	eBay	ในราคา	1,500	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
Peter	 Thiel	 ไปเป็นนักลงทุนใน	 startup 
ที่ประสบความส� า เร็ จหลายๆ	 บริษัท 
ยกตัวอย่างเช่น	Peter	Thiel	 เป็นนักลงทุน
คนแรกของ	 Facebook	 เป็นต้น	 โดยใน

หนังสือ	 Zero	 to	One	 พูดถึงจิตวิญญาณ 
ของ	 startup	 ว่าการก้าวจาก	 0	 ไป	 1 
แตกต่างจากการก้าวจาก	 1	 ไป	 2	 เพราะ 
คนส่วนใหญ่สร้างธุรกิจด้วยการเลียนแบบ
และต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 
(เรียกว่าจาก	 1	 ไป	 2)	 ซึ่งอย่างมากก็จะ
ประสบความส�าเร็จแบบพอประมาณและ
เพียงชั่วคราว	 การจะประสบความส�าเร็จ
แบบส่ันสะเทือนวงการนั้น	 ต้องสร้างธุรกิจ
จาก	 0	 เป็น	 1	 ซึ่งหมายถึงการสร้างสิ่ง 
แปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีใครท�ามาก่อนซึ่งเป็น
แนวทางที่	 Google,	 Apple,	 Amazon,	
Paypal	 และ	 Facebook	 ใช้	 นอกจากนั้น 
ใน	 Zero	 to	 One	 จะท�าให้เห็นภาพว่า	
startup	 นอกจากจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ 
ตนท�าแล้ว	ความอดึมคีวามส�าคญัมากเพราะ
ในช่วงแรกผลประกอบการอาจจะติดลบ 
จนแทบจะท�าให ้ลังเลว ่าควรจะเลิกมั้ย 
ซึ่ง	Paypal	ก็ผ่านจุดนั้นมา	ดังนั้นคิดจะเป็น	
startup	 ไปจับ	Zero	 to	One	ลงกระเป๋า
กลับมาอ่านที่บ้านก่อน	

 Peter Thiel

“You need three things to create 
a successful startup:

to start with good people, to 
make something customers

actually want, and to spend as lit-
tle money as possible.”

…. Paul Graham



Company		 	 	 	 Valuation			 Date	joined	 	 Country	 Industry	 	 Selected	investors
       (bio. $) 

Toutiao  	 	 	 $75	 	 	 4/7/2017	 	 	 China	 	 Digital	Media/	AI	 Sequoia	Capital	China,	SIG	Asia	Investments,	Sina		
(Bytedance)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Weibo,	Softbank	Group

Uber 	 	 	 	 	 $72	 	 	 8/23/2013		 	 United	States	 On-Demand	 Lowercase	Capital,	Benchmark	Capital,	Google	Ventures

Didi	Chuxing	 	 	 	 $56	 	 	 12/31/2014	 	 China	 	 On-Demand	 Matrix	Partners,	Tiger	Global	Management,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Softbank	Corp.,

WeWork		 	 	 	 $47	 	 	 2/3/2014	 	 	 United	States	 Facilities	 	 T.	Rowe	Price,	Benchmark	Capital,	SoftBank	Group

Airbnb		 	 	 	 	 $29.3	 	 	 7/26/2011		 	 United	States	 eCommerce/	 General	Catalyst	Partners,	Andreessen		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marketplace	 Horowitz,	ENIAC	Ventures

Stripe	 	 	 	 	 	 $22.5	 	 	 1/23/2014		 	 United	States	 Fintech	 	 Khosla	Ventures,	Lowercase	Capital,	capitalG
     
SpaceX  	 	 	 $18.5	 	 	 12/1/2012		 	 United	States	 Other	Transportation	 Founders	Fund,	Draper	Fisher	Jurvetson,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rothenberg	Ventures

JUUL	Labs	 	 	 	 $15	 	 	 12/20/2017	 	 United	States	 Consumer	Electronics	 Tiger	Global	Management

Epic	Games	 	 	 	 $15	 	 	 10/26/2018	 	 United	States	 Gaming	 	 Tencent	Holdings,	KKR,	Smash	Ventures
     
Pinterest	 	 	 	 $12.3	 	 	 5/19/2012		 	 United	States	 Social	 	 Andreessen	Horowitz,	Bessemer	Venture	Partners,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firstmark	Capital

Bitmain	Technologies	 $12	 	 	 7/6/2018	 	 	 China	 	 Blockchain	 	 Coatue	Management,	Sequoia	Capital	China,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IDG	Capital

Samumed	 	 	 	 $12	 	 	 8/6/2018	 	 	 United	States	 Biotechnology	 Vickers	Venture	Partners,	IKEA	GreenTech

	 	 GrabTaxi	 	 	 	 $11	 	 	 12/4/2014		 	 Singapore	 On-Demand	 GGV	Capital,	Vertex	Venture	Holdings,	Softbank	Group

Palantir	Technologies	 $11	 	 	 5/5/2011	 	 	 United	States	 Big	Data	 	 RRE	Ventures,	Founders	Fund,	In-Q-Tel

Global	Switch	 	 	 	 $11.08		 	 12/22/2016	 	 United	Kingdom	 Computer	Hardware	 Aviation	Industry	Corporation	of	China,		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	&	Services	 	 Essence	Financial,	Jiangsu	Sha	Steel	Group

Infor  	 	 	 	 	 $10	 	 	 11/16/2016	 	 United	States	 Internet	Software		 Blackstone	Group,	Koch	Industries
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 &	Services

DJI	Innovations	 	 	 	 $10	 	 	 5/6/2015	 	 	 China	 	 Hardware	 	 Accel	Partners,	Sequoia	Capital

One97	Communications	 $10	 	 	 5/12/2015		 	 India	 	 Fintech	 	 Intel	Capital,	Sapphire	Ventures,	Alibaba	Group
(operates Paytm) 

	 	 Go-Jek	 	 	 	 $10	 	 	 8/4/2016	 	 	 Indonesia	 On-Demand	 Formation	Group,	Sequoia	Capital	India,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Warburg	Pincus

Coupang	 	 	 	 $9	 	 	 5/28/2014		 	 South	Korea	 eCommerce/	 Sequoia	Capital,	Founder	Collective,	Wellington
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marketplace	 Management

	 หน่ึงในตัววัดความส�าเร็จของ	 startup	 คือ	 การระดมทุน 
และระดับท่ีเรียกว่าสุดยอด	 ก็คือกลุ่ม	 startup	 ที่ถูกเรียกว่า 
unicorn	ซึง่	unicorn	คอื	startup	ทีม่มีลูค่าเกนิ	1	พนัล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	 นั่นเอง	 ซ่ึงนับถึงวันท่ี	 1	 มกราคม	 2019	 บนโลกใบนี้มี	
unicorn	 เกิดขึ้นมากกว่า	 300	 บริษัท	 ซึ่งในหมู่	 unicorn	 เอง 
ก็จะมี	 unicorn	 ระดับตัวพ่อและตัวปู่ท่ีเรียกว่า	 decacorn	 ที่มี
มูลค่ามากกว่า	 10	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ไปจนถึง	 hectocorn 
ที่มีมูลค่ามากกว่า	 100	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 ทีนี้เราลองมาดู 
top	20	startup	ที่มีมูลค่ามากสุดของโลกกัน
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	 จะเห็นว่าใน	 global	 top	 20	 ของ	
unicorn	 มีเพียง	 2	 รายที่มีสัญชาติในกลุ่ม
ประเทศ	 AEC	 (Asean	 Economic	 Com-
munity)	 โดยดูจากชาติที่เป็นต้นก�าเนิดของ	
startup	นัน้นัน้	แถมทัง้	2	รายคอื	Grab	Taxi	
(Singapore)	 และ	 Go-Jek	 (Indonesia) 
ยังอยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันคือ	ride-hailing		
โดย	Go-Jek	นั้นก่อตั้งในปี	 2010	 เป็นผู้น�า
ด ้านบริการรับส ่งผู ้ โดยสารในประเทศ
อินโดนีเซีย	 โดยเริ่มจากธุรกิจด้าน	 ride-
hailing	 แต่เป็นแท็กซ่ีแบบมอเตอร์ไซค์ 
ก่อนจะ	 diversify	 ไปสู่ธุรกิจด้านจัดส่งและ
เก็บเงินและก�าลังขยายเข้าไปสู่ประเทศอื่นๆ 
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้ ซ่ึงป ัจจุ บัน 
Go-Jek	กเ็ข้ามาในไทยเรยีบร้อยแล้วในธรุกิจ
ที่ชื่อว่า	 GET	 (Website:	 go-jek.com	 –	
Headquarters:	Jakarta)
	 ส ่วน	 Grab	 ก ่อตั้งทีหลัง	 Go-Jek 
เล็กน้อยโดยก่อตั้งในปี	 2012	 แต่	 Grab 
ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วข้ึนเป็นผู ้น�าด้าน 
ridehailing	ใน	8	ประเทศในเอเซยีตะวนัออก
เฉียงใต้และเช่นเดียวกับ	 Go-Jek	 ในด้าน 
การ	diversify	ธรุกจิไปสูธุ่รกจิด้านจดัส่งและ 
เกบ็เงนิเพือ่ให้การบรกิารได้ครอบคลมุยิง่ขึน้	
(Website:	 grab.com	 –	 Headquarters:	
Singapore	(originally	from	Malaysia)

	 นอกจาก	 startup	 2	 รายท่ีมีสัญชาต	ิ
AEC	 ที่ติดบนชาร์ท	 top	 20	 ของโลกแล้ว 
ก็ยังมี	 startup	 สัญชาติ	 AEC	 ที่แม้จะ 
ไม่ติดชาร์ท	top	20	ของโลก	แต่กถ็อืว่าเป็น	
startup	 ชั้นน�าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 โดยใน	 top	 6	
ของ	startup	ชั้นน�าในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้นั้น	นอกเหนือจาก	Grab	กับ	Go-Jek	ก็
จะมีอีก	 2	 รายที่	 เป็นที่รู ้จักและแน่นอน 
คนไทยใช้บริการไม่น้อย	อย่าง	Lazada	และ	
Traveloka	ส่วนอีก	2	ราย	คนไทยอาจจะไม่
ค่อยคุ้นเคยคือ	Sea	กับ	Tokopedia
	 โดย	 Lazada	 ถือก�าเนิดในปี	 2012 
มีฐานอยู่ที่สิงคโปร์	และเป็นหนึ่งในผู้น�าด้าน	
online	 shopping	 ในภูมิภาคเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้	 อย่าได้บอกใครเชียวนะว่าคุณ 
ไม่เคยเข้าไปใน	web	หรอื	app	ของ	Lazada	
เพราะเชื่อว่าต่อให้คุณยังไม่เคยซ้ือ	 คุณก็น่า
จะเคยได้ส่อง	 (Website:	 lazada.com	 –	
Headquarters:	Singapore)
	 Traveloka	ก�าเนดิในปีเดยีวกบั	Lazada	
ท�าธุรกิจด้าน	hotels	booking,	transport	
และ	 travel	 activitiesโดย	 Traveloka	 มี	
head	 office	 อยู ่ท่ี	 จาการ์ต้า	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	 ปัจจุบันขยายครอบคลุมไปใน
หลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียตะวัน

ออกเฉียงใต้	 ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย 
เช่นกนั	(Website:	traveloka.com	–	Head-
quarters:	Jakarta)
	 ส่วนอกี	2	รายทีค่นไทยเราอาจจะไม่ค่อย
คุ้นเคย	คือ	 Sea	 (หรือจริงๆ	 เหล่าเกมเมอร์
อาจจะคุ้นเคยกัน	 เพียงแต่ผมอยู่ไกลจาก 
สายนั้นเต็มที)	ประสบตวามส�าเร็จขึ้นมาจาก
เกมส์ออนไลน์บนแพลทฟอร์มของ	 Garena	
ตั้งแต่ปี	 2009	 จากนั้นก็ขยายไปสู ่ธุรกิจ 
ซื้อขายของออนไลน์บนมือถือกับ	 Shopee	
และขยายไปสู	่digital	payments	กบั	AirPay	
โดย	 Sea	 มีต้นก�าเนิดจากประเทศสิงคโปร์
แล้วขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ	 ในเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้และไต้หวัน	 (Website: sea-
group.com – Headquarters: Singapore)	
ส่วน	Tokopedia	เป็น	online	marketplace	
ก�าเนิดที่จาการ์ต้า	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เป็น
ผู้น�าด้าน	 e-commerce	 โดย	 Tokopedia	
สามารถให้	third	parties	มาใช้บริการขายสนิค้า
บน	platform	ของ	Tokopedia	ได้	(Website:	
tokopedia.com	–	Headquarters:	Jakarta)
	 แต่นั่นแหละอย่างที่เกริ่นไว้ข ้างต้น 
ทุกเรื่องมีอีกด้านเสมอ	 เราได้อ่านเรื่องราว 
ที่ดีของเหล่า	unicorn	ที่ประสบความส�าเร็จ
กนัมาเยอะแล้ว	จากตรงนีเ้ราลองมาดอูกีด้าน
ของเหล่า	Unicorn	กัน	
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Scandal of the Unicorn
	 มีเรื่องราวของ	 2	 unicorns	 ท่ีสร้าง 
รอยต�าหนิขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นบนโลกของ	
unicorn	 ซึ่งรายแรกคือ	 Theranos	 ซ่ึงมา 
ในด้าน	Medical	Technology	ส่วนอีกราย
คือ	Yogome	ที่เติบโตมาในสาย	Education	
Technology	
	 Theranos	เคยเป็น	startup	ทีเ่ขย่าโลก
ในด้านของ	 Med	 Tech	 โดย	 Elizabeth	
Holmes	 เป็นท้ังผู ้ก่อต้ังและ	 CEO	 ของ	
Theranos	 ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการ 
ตรวจเลือดท่ีสามารถพลิกโฉมวงการแพทย ์
ได้เลย	 เนื่องจาก	Theranos	อ้างว่าเพียงใช้
เคร่ืองมอืทีท่าง	Theranos	ผลติข้ึน	เก็บตวัอย่าง
เลอืดเพยีงไม่กีห่ยด	สามารถให้ผลตรวจเลอืด
ได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติวงการ
ตรวจเลือดและวงการแพทย์ไปอย่างสิ้นเชิง	
โซลูชันของ	 Theranos	 อ้างว่าลดค่าใช้จ่าย
ด้านการตรวจเลือดลงได้อย่างมาก	 ด้วย
เทคโนโลยีนี้ท�าให้	 Theranos	 ระดมทุนได้
มหาศาล	รวมทัง้การประกาศว่าได้เซ็นสญัญา
กบัเชนร้านขายยารายใหญ่อย่าง	Walgreens	
และบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของโลกอย่าง	
Pfizer	ท�าให้	Theranos	เคยมมีลูค่าพุง่สงูสุด
ถึง	9,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	และ	Eliza-
beth	Holmes	ซึ่งมีหุ้นใน	Theranos	เกิน
ครึ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีด ้วยอายุเพียง 
30	ปีต้นๆ	(ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี	2003	ตอน
อายุ	19	ปี)
	 แต่แค่เพยีงไม่กีปี่หลงัจากนัน้	กมี็พนกังาน
ในแลบ็ของ	Theranos	ตดิต่อไปที	่The	Wall	
Street	Journal	ซึ่งทาง	The	Wall	Street	
Journal	 ก็ได้ส่งนักเขียนผู้เป็นนักข่าวสาย
สืบสวน	 คือ	 John	 Carreyrou	 ลงมาเล่น 
ในเร่ืองนี	้และเขาเองเป็นผูท้ีค้่นพบว่าเทคโนโลยี
ที่	 Theranos	 กล่าวอ้างมีความไม่ชอบมา- 
พากล	 รวมถึงอาจจะมีการให้ข้อมูลที่ไม ่
ถกูต้องกบัคนไข้	และตพีมิพ์บทความดงักล่าว
ออกมาในปี	 2015	 	 โดยบทความของ	 The	
Wall	Street	Journal	ระบวุ่าแทบไม่มีลูกค้า
ของ	 Theranos	 ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเลย 
อีกทั้งผลตรวจเลือดที่	 Theranos	 ก็มีเพียง	
10%	 ที่อ้างว่าใช้อุปกรณ์ดังกล่าว	 นอกน้ัน 

กใ็ช้การเจาะเลอืดแบบปกต	ิอกีทัง้วงการแพทย์
เองไม่เคยได้ตรวจสอบตามหลักวิชาการด้วย	
หลังจากนั้นก็มีคนดัง	 อย่าง	 Jean-Louis	
Gassée	 อดีตผู้บริหารของแอปเปิลเล่าว่า 
เขาได้ทดลองใช้อุปกรณ์ของ	Theranos	แต่
ผลออกมาแตกต่างกับผลตรวจเลือดใน 
โรงพยาบาลด้วยวิธีปกติ	 และเขาได้ทดสอบ
ตรวจซ�า้อกีรอบในวนัถดัมา	ผลกไ็ม่ตรงกนัอกี	
เขาส่งอีเมลเรื่องนี้ถึง	 Elizabeth	 Holmes	
และไม่ได้รับการตอบรับ	หลังจากนั้น	Pfizer	
และ	GlaxoSmithKline	ก็ออกมาปฏิเสธว่า
ไม่เคยท�าธรุกจิร่วมกบั	Theranos	ตามทีอ้่าง	
ส่วนร้านยา	Walgreens	 ก็หยุดขยายสาขา
การตรวจเลือดของ	 Theranos	 ทาง	 U.S.	
authorities	ได้เข้าท�าการตรวจสอบ	และทาง	
Theranos	ก็ต้องปิดตัวแล็บลงในปี	2016	
	 ก่อนหน้านี้	 SEC	 หรือ	 ก.ล.ต.	 สหรัฐ 
สั่งปรับบริษัท	 Theranos	 และตัวของ 
Holmes	 ในฐานะฉ้อโกงในเดือนมีนาคม 
ปี	2018	และให้	Holmes	ต้องคืนเงินจ�านวน	
750	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯให้กบันกัลงทนุและ
ผู้ถือหุ้น	 ในส่วนคดีอาญา	 อัยการของเขต
แคลิฟอร์เนียเหนือ	 ให้ความเห็นไว้ว่าคดีนี ้
ไม่เป็นเพียงการหลอกนักลงทุน	แต่ยังหลอก
แพทย์และผู้ป่วยอีกเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตคน	 จึงส่ัง
ฟ้อง	Elizabeth	Holmes	ซีอีโอ	Theranos	
โดยมีโทษจ�าคุกสูงสุด	20	ปี

	 เรื่องราวต่อมาเพิ่งเกิดสดๆ	ร้อนๆ	เมื่อ
ปลายปี	 2018	 นี่เอง	 คราวน้ีเป็นคิวของ	
startup	ที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศเม็กซิโกคือ	
Yogome	ซึ่งเป็น	unicorn	ที่สามารถระดม
ทุนได้ถึง	30	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	แต่ตอนนี้
ผู้ก่อตั้งถูกกล่าวหาในข้อหาฉ้อโกง	 โดยเมื่อ 
วนัที	่4	ตลุาคม	2018	มทีวทีจากพนกังานคน
หนึ่งของ	Yogome	ที่ทวีทว่าตอนนี้ตนก�าลัง
อยูบ่นชัน้ที	่17	ของอาคารท่ีเป็นหนึง่ในแลนด์
มาร์กของกรุงเม็กซิโกซิตี้คือ	 Torre	 Lati-
noamericana	พร้อมกบัพนกังานอีก	150	คน	
ซึง่ก�าลงัถกู	Yogome	บงัคบัให้เซน็ต์ใบลาออก	
หลังจากนัน้ไม่นานนติยสาร	Forbes	Mexico	
ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ	Manolo	 Diaz	
หนึง่ในผูก่้อตัง้	Yogome	ในข้อหาการฉ้อโกง
บริษัท	 ข่าวดังกล่าวได้เขย่าวงการ	 startup	
ในภูมิภาคลาตินอเมริกาให้กระเทือนไป
ทั้งหมด	 เพราะ	 Yogome	 ถือเป็นหนึ่งใน	
startup	 ที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดใน
เม็กซิโกและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	Yogome	
มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าตื่นใจ	 โดยท่ี	
Manolo	Diaz	กับ	Alberto	Colin	(คนหลัง
น่าจะไม่มีส่วนในการฉ้อโกงครั้งนี้)	 เป็น	 2 
ผู้ก่อตั้งที่ชาวเม็กซิกันโดยก�าเนิด	 เร่ิมธุรกิจ
โดยตั้งบริษัทวิดีโอเกมส์เพื่อให้ความรู้กับ
เด็กๆ	ทั่วโลก	และในเวลาเพียง	10	ปี	เนื้อหา
ในวดิโีอเกมส์ก็ถกูแปลออกไปถงึ	6	ภาษา	คอื
อังกฤษ,	 โปรตุเกส,	 จีน,	 สเปน,	 ญี่ปุ่นและ
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เกาหลีและสามารถใช้งานได้ใน	30	ประเทศ	
ท�าให้เจ ้า	 Yogome	 กลายเป็นต้นแบบ 
ส�าหรับ	 startup	 เช้ือสายลาตินอเมริกาท่ี
ต้องการประสบความส�าเร็จนอกบ้านตัวเอง	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาย	 	 educational	
technology	 (EdTech)	 เพราะในช่วง
ระหว่างปี	 2013-2017	 น้ัน	 Yogome	
สามารถระดมทุนได้สูงถึง	 30	 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	 จากเงินทุนที่มีแหล่งก�าเนิดจากทั้ง 
ในประเทศและจาก	 Silicon	 Valley	 แต่ 
ในทีส่ดุกเ็กิดเรื่องราวการฉอ้โกงขึน้ซึ่งไมรู่้ว่า
จะร้ายแรงขนาดท�าลายทั้งธุรกิจลงเหมือน	
Theranos	 หรือไม่	 แหล่งข่าวท่ีให้ข้อมูลกับ	
Forbes	Mexico	 น้ันรายงานว่า	Manolo	
Díaz	 ปลอมแปลงตัวเลขเพื่อหลอกลวง 
นักลงทุนและตลาดโดยรวม

Fake It Till You Make It
	 Jina	Cho	ผูอ้�านวยการของ	SEC’s	San	
Francisco	Regional	Office	กล่าวว่า	“เรือ่ง
ราวของ	 Theranos	 ถือเป็นบทเรียนส�าคัญ
ของ	Silicon	Valley	ผู้สร้างนวัตกรรมที่จะ
เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมควรบอกนัก
ลงทุนในเรื่องท่ีเป็นจริงว่าเทคโนโลยีน้ันๆ 
ท�าอะไรได้	 ไม่ใช่คาดหวังว่าจะท�าอะไรได ้
ในอนาคต”	สิง่ทีเ่กดิที	่Theranos	ถอืว่าไม่ใช่
เหตุการณ์ปกต	ิแตแ่รงขับที่ท�าให้เกิดขึ้นอาจ
จะไม่ใช่เรื่องแปลก	 เพราะ	 startup	 จะมี
วัฒนธรรมอย่างหน่ึงท่ีถูกจ�ากัดความว่า	

“fake	it	till	you	make	it”		(ประมาณว่า	
“แสร้งท�าไปจนกว่าจะท�าได้จริง”)	 ในช่วง
แรกๆ	 ที่เกิดเรื่องราวที่	 Theranos	 ผู ้น�า
อุตสาหกรรมด ้านเทคโนโลยีพยายาม 
ออกมาปกป้อง	แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ ์
อื้อฉาวและการฟ้องร้องของบรรดา	startup	
ทยอยกันออกมาเป็นซีรี่	 โดยเฉพาะในช่วง 
ปี	 2017	 ซ่ึงบริษัท	 startup	 ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดรายหน่ึงก็เข้ามามีส่วนร่วมในซีรี่ น้ัน 
ด้วยก็คือ	 Uber	 ท�าให้ภาพดังกล่าวของ	
startup	 ชัดขึ้นว่า	 ‘การกุเรื่องขึ้นมา’	 เป็น
เรื่องปกติที่ไม่ได้มีเพียง	 Theranos	 เท่านั้น	
และจากประวัติศาสตร์ของ	 startup	 นั้น 
การเกิดขึ้นของวฒันธรรมอย่าง	 fake	 it	 till 
you	make	 it	 ไม่ใช่ปัญหาที่น่าแปลกใจ 
เพราะผู้ก่อตั้ง	 startup	 มักจะถูกผลักดัน 
ให้คิดใหญ่	 (แม้ว ่าส ่วนมากจะล้มเหลว
มากกว่าส�าเร็จก็ตาม)	 ดังนั้นบางคน	 จึงต้อง
พูดและตั้ ง เป ้าอะไรให ้สมกับที่จะเป ็น 
ผูช้ีน้�าโลก	เพราะโดยธรรมชาตขิองเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	นัน้	ต้องการระดบัความคดิทีม่หศัจรรย์
อย ่างกับใช ้เวทมนตร์เสกขึ้นมา	 ดังนั้น 
แม้แต่	 startup	ที่มีเจตนาและวัตถุประสงค์
ที่ดีก็ยังจะต้องพยายามโน้มน้าว	 ชักจูงให ้
นกัลงทนุ	วศิวกร	และลกูค้า	เชือ่ว่า	ในอนาคต
นั้นอนาคตที่เราวาดฝันไว้จะกลายเป็นจริง	
อย่างไรก็ดีมีการตั้งค�าถามว่า	 “Is	 that 
person	 lying	when	 they	 turn	out	 to 
be	wrong?”

Acting As if and Distortion 
of Reality
	 ‘ถ ้าเราแสร้งแสดงเป็นใครบางคน 
แล้วหละก	็เรากจ็ะสามารถท�าได้เหมือนคนที่
เราแสร้งเป็นหรือจินตนาการถึงคนน้ันได้’		
แนวความคดินีเ้กดิขึน้ในปี	1920	โดยลกูศษิย์
ของ	Sigmund	Freud	ทีช่ือ่ว่า	Alfred	Adler 
ผูซ้ึง่ใช้แนวคดินีใ้นการท�า	cognitive	behav-
ioral	 therapy	 โดย	 Adler	 ได้พัฒนาการ
เทคนิคการบ�าบัดที่เรียกว่า	“acting	as	 if”	
ซ่ึงปัจจุบันเทคนิคน้ีถูกใช้อย่างกว้างขวาง 
ในชื่อของ	“roleplaying”	หรือ	 เราอาจจะ
กล่าวได้ว่าการ	 acting	 as	 if	 นั้นที่จริงแล้ว	
‘เรารู้ว่า	 เราก�าลังแสดงเป็นอะไรอยู่	 แม้ว่า 
ส่ิงนัน้อาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงก็ได้’	 Ale-
jandro	Lomas	Torres	ซึ่งเป็น	CEO	ของ	
Startcups	 ที่เป็น	 business	 incubator	
กล่าวไว้ได้น่าสนใจและท�าให้เห็นภาพของ
เหล่าผู ้กอตั้ง	 startup	 ที่ต ้องพยายาม 
ด�ารงตนเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ตนเองแต่เป็น
บุคคลที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงโลก	ซึ่งก็คงจะ
โชคดีที่หากว่าในท้ายที่สุดบุคคลนั้นจะมี 
ตัวตนจริงๆขึ้นมา	 ไม่ใช่เพียงจินตนาการท่ี 
ใช้ระดมทุนแต่ไม่มีวันเป็นจริง	 ซึ่งแม้แต  ่
ตัวผู้แสดงเองก็อาจจะสับสนว่าตัวตนจริงๆ	
ของตนเองเป็นเช่นไร
	 “It	 is	a	strategy	widely	used	by	
entrepreneurs,	 and	 even	 by	many	
CEOs	 around	 the	 globe,	 to	 present	
themselves	 as	 the	 best	 investment	
option.	It's	something	that	Steve	Jobs's	
friends	called	'Distortion	of	Reality.'	It's	
believing	 so	 much	 in	 your	 own 
fantasies	that	you	cannot	distinguish	
where	the	truth	is	anymore.”
	 ผมคิดว่า	 มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหากว่า
การ	Acting	As	If	หมายความถึง	Distortion	
of	 Reality	 ท่านผู้อ่านคงจะเห็นกันแล้วว่า 
อีกด้านของ	 unicorn	 ก็มีสีสันไม่ใช่เล่น	 ….	
คุณคิดเหมือนผมมั้ย? 

ขอบคณุแหล่งข้อมลูจาก	https://aseanup.com/tech-unicorns-southeast-asia/,		https://www.entrepreneur.com/article/327835,	https://
www.wired.com/story/theranos-and-silicon-valleys-fake-it-till-you-make-it-culture,	 https://www.blognone.com/node/74365,	
https://www.blognone.com/topics/theranos
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FANTASIA VILLA 4

บ้านสไตล์อเมริกันคันทรี่ ที่ออกแบบให้เหมาะกับเมืองไทย

ซ้ือเพื่ออยู่เองก็คุ้มค่าแก่การเก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

หรือจะเพื่อลงทุนให้เช่า เราก็จะดูแลหาผู้เช่าให้ด้วย

รายได้คุ้มค่าที่คุณต้องพอใจ

รับประกันด้วยประวัติการดูแลบ้านเช่ามายาวนาน
Z

ส�านักงาน : หมู่บ้านแฟนตาเซีย วิลล่า
3212/14 ซอย สุขุมวิท 107 สมุทรปราการ

โทร. 02-743-2643, 085-335-2888 คุณอรมัทน์ 081-694-2156



	 หลายปีที่ผ่านมาสตาร์ทอัพ		(Startup)	กลายเป็นค�าเก๋ไก๋	หอมหวาน	เพราะเป็นการสร้างธุรกิจแบบ	“Start”	ปั๊บก็ให้
พุ่งปรี๊ด	“Up”	ปุ๊บไม่รอช้า	ไม่โตเอื่อยๆ	เพื่อเน้นให้รู้ว่าธุรกิจ	Startup	ไม่ใช่การประกอบการปกติแต่ต้องเน้นการโตไวแบบ
ปล่อยตวัแล้วพุง่เป็นจรวด	ชาว	Startup	จงึใช้	“จรวด”	เป็นสญัลกัษณ์ไปโดยปรยิาย	ใครทีไ่ด้ยนิเรือ่งการเตบิโตแบบพุง่พรวด
ก็ต้องหูผึ่งเป็นธรรมดา	 แถมย่ิงได้เห็น	 Startup	 เก๋ๆ	 อย่าง	 Airbnb	 หรือ	 UBER	 ที่มูลค่าองค์กรขึ้นสู่	 “ล้านล้านบาท” 
ในเวลาไม่ถึงสิบปี	ยิ่งท�าให้ทั้งรัฐและเอกชนกระโจนเข้าใส่	หวังให้	Startup	เป็น	“ทางลัด”	น�าสู่ความรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล	
ทั้งนี้เพราะรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าประเทศไทยมี	 Startup	 ดังแบรนด์ข้างต้นสักหยิบมือก็คงพลิกโฉมอุตสาหกรรมหรือประเทศ 
จากหน้ามอืเป็นหลงัมอืได้โดยง่าย	อย่างไรกต็ามโลกไม่ได้สวยงามดงั	“ดดีลกูคดิในรางแก้ว”	เพราะจนแล้วจนรอดประเทศไทย
ก็ยังไม่มี	 Startup	ที่ส�าเร็จระดับเชิดหน้าชูตา	ที่เรียกกันในวงการว่า	Unicorn	 (มูลค่าองค์กรเกินกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐ)	
สกัธรุกิจเดยีว	ทัง้นีปั้ญหาโลกแตกอย่างหนึง่ของผูป้ระกอบการ	Startup	คอืการตดิกบักรอบแนวคดิธุรกจิดัง้เดมิซึง่มปีระโยชน์
แต่อาจขัดแย้งกับแนวทาง	Startup	ซึ่งบทความนี้ได้รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังดังนี้
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หลุมพราง Startup

ติดกับสินค้า
	 ผู้ประกอบการ	Startup	มักเล่าเรื่องราวของสินค้าหรือ	Platform	ที่ตนสร้างขึ้นมาได้
อย่างน�้าไหลไฟดับ	 แต่ก็ไม่แปลกเพราะกว่าจะพัฒนาสินค้าได้สักตัวหนึ่งนั้นเลือดตา 
แทบกระเด็นจึงน่าภูมิอกภูมิใจไม่หยอก	 น่าเสียดายที่แนวทางที่เหมาะสมนั้น	 Startup 
ต้องพยายามละสายตาจากสินค้าและมุ่งมองถึง	 “ปัญหาลูกค้า”	 และเชื่อมโยงว่าสินค้า 
ของเรามีส่วนช่วยให้ปัญหาลูกค้าลดลงได้อย่างไรมากกว่า	 Builk.com	 ซึ่งเป็น	 Platform 
ของคนไทยมองเห็นว่าโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะมีปัญหาเรื่องการ
ควบคุมต้นทุนก่อสร้างได้ไม่ดีท�าให้เกิดรายจ่ายท่ีบานปลาย	 จึงให้บริการวิเคราะห์ต้นทุน
ก�าไรต่างๆ	 อย่างมืออาชีพในราคาท่ีคุ้มค่า	 แถมช่วยเชื่อมบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ากับ 
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ทัง้หลายโดยตรง	เมือ่เกดิการวางแผนต้นทุนก�าไรอย่างมอือาชพี	
แถมได้ซ้ือวัสดุก่อสร้างในราคาที่เหมาะสมขึ้น	 ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ	 ก็ติดใจ 
Builk.com	มีลูกค้าแล้วกว่า	20,000	โครงการ	ด้านบริษัทผู้ค้าวัสดุก่อสร้างเองก็ขายของได้
สะดวกขึ้นแถมได้โอกาสขยายฐานสร้างความเติบโตให้ตนเองเสียด้วย	 จะเห็นว่าวิธีคิดของ	
Startup	ที่ดีต้องเน้นที่การแก้ปัญหาของลูกค้ามากกว่าการมีสินค้าเป็นศูนย์กลาง	มิฉะนั้น	
Startup	จะสายตาสั้น	มองไม่เห็นโอกาสในการเติบโตอย่างแท้จริง	
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ตัวเราของเรา
	 แนวคดิแบบ	Startup	นัน้เน้นทีก่ารเจรญิเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	
ผู้ประกอบการจึงต้องใจใหญ่ใจกว้าง	 ไม่เห็นธุรกิจเราเป็นของเรา 
ไม่เห็นคู่แข่งเป็นปีศาจร้าย	 ไม่เห็นลูกค้าเป็นบ่อสูบรายได้	 Startup 
ที่ดีจะเปิดกว้างให้เกิดการร่วมลงทุนได้ง่าย	 หลายแห่งมีค�าอธิบาย 
หรือคลิปวิดีโอสั้นๆ	 เล่าถึงผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนนอกเหนือ
จากการท�าธุรกิจปกติเพื่อดึงดูดเงินลงทุนให้มากพอรองรับการเจริญ
เติบโต	 ส่วนคู่แข่งและลูกค้ารวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 นั้นต้อง 
มองเป็น	“คูค้่า”	หาทางหาโอกาสเตบิโตไปด้วยกนัมากกว่าจะแบ่งเขา
แบ่งเรา	 การรวมกันระกว่าง	 Grab	 กับ	 UBER	 เพิ่มความแข็งแกร่ง 
ของการต่อรอง	 (แต่ต้องระวังเรื่องกฎหมายฮุบตลาด)	 การร่วมมือ
ระหว่าง	Grab	กบั	Central	เพิม่โอกาสทางการขายและพฒันาบคุลากร	
แม้แต่การให้	 Grab	 สามารถเรียกรถสองแถวแดงในเชียงใหม  ่
ได้ก็เปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าลดปัญหาการทะเลาะได้	 เรื่องเหล่านี้ 
ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดแบบไม่แบ่งเขาแบ่งเราแบบ	Startup	
ที่ส�าเร็จทั้งสิ้น

FINISH

A

A

A

ตั้งมั่นวางแผน
	 	 	 	 	 	 	 	 การต้ังมั่นวางแผนนั้น 
	 	 	 	 	 	 	 ฟังดูไพเราะและน่าจะเป็นเรือ่ง 
	 	 	 	 	 	 	 ควรท�าส�าหรับธุรกิจต่างๆ แต่ 
	 	 	 	 	 	 			กลบัต้องระมดัระวงัในการน�ามาใช้กบั 
		 	 	 	 Startup	 ทั้งนี้เพราะ	 Startup	 เน้นท่ีการ
เติบโตในทุกรูปแบบ	 และเน้นการคว้าโอกาสใหม่ๆ	 เสมอ	 ซึ่ง
โอกาสทีว่่ามกัจะกะเกณฑ์ไม่ได้เสียด้วยว่าจะเข้ามาในรปูแบบใด
การเน้นการวางแผนจึงอาจเสียเปล่าและเป็นอุปสรรคฉุดรั้ง 
ในการจับโอกาสต่างๆ	 ได้	 คุณโทนี	 เฟอร์นานเดส	 เจ้าของ 
AirAsia	 กล่าวถึงแนวทางในการบริหารจัดการที่ตรงข้ามกับ 
การตั้งมั่น	 วางแผน	 (Planning-based)	 คือการเน้นให้ทดลอง 
ท�าเลย	 (Experiment-based)	 อย่าชักช้าหากไม่ท�าเช่นนี ้
โอกาสเติบโตจะถูกตะครุบไปเพราะมัวแต่	 “มะงุมมะงาหรา” 
วนเวียนวางแผนอยู่นั่นเอง

ตีหัวเข้าบ้าน
 Startup	 บางแห่งเน้นการปั้น	 Platform	 ของตนให้ดูดี 
เก๋ไก๋น่าดึงดูดใจให้ลงทุน	 และเมื่อมีผู้สนใจยอมจ่ายในราคา 
สูงปรี๊ดก็รีบขายแล้วไปเร่ิมปั้นโปรเจคใหม่มาขายแพงเติมเงินให้
ตุงทะลุกระเป๋า	 เหตุการณ์ข้างต้นจะไม่เป็นกับดัก	 Startup 
หากไม่ใช่ว่ามีผู้ประกอบการจ�านวนมากขายกิจการที่ดูดีของตน
โดยมไิด้เป็นโปรเจคทีด่จีรงิๆ	ดงัภาพ	เข้าอหีรอบ	“ข้างนอกสกุใส
ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง”	 Startup	 ที่ท�าเช่นน้ีนอกจากจะท�าให้ชื่อ 
ของตนฉาวโฉ่แล้วยังได้ท�าร้ายเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง
เพราะในอนาคตการลงทุนใน	 Startup	 จะเกิดขึ้นได้ยากเย็น
เพราะนักลงทุกขยาดไปเสียแล้ว	
 Startup	 นั้นดูหอมหวาน	 หากส�าเร็จจริงจังก็เป ็น 
คุณมหาศาล	 เพราะจะสร ้างเศรษฐกิจสร ้างอาชีพและ 
คุณภาพชีวิตอีกมากมายแต่เมื่อประโยชน์มากมายความเสี่ยง 
ก็มากหลายเป็นเงาตามตัว	 การเลี่ยงกับดักเหล่านี้เป็นเพียง 
จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จะน�าสู ่ความส�าเร็จแต่ก็เชื่อว่าจะพอเป็น 
ทางลัดทางความคิดเพื่อจุดจรวด	 Startup	 ให้ไปฉิวแด่ท่าน 
ได้ไม่มากก็น้อย 

ต้องเก่งเทคโนโลยี
	 ความเข้าใจผดิท่ีส�าคญั
อกีอย่างหนึง่ของ	Startup	คอื
ต้องเป็นพหูสูตด้านเทคโนโลยี	
ต้องเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีล�้ายุค	ล�้าสมัย
เมื่อมองให้ชัดถึง	 Startup	 ท่ีส�าเร็จท้ังหลายจะพบว่ามิใช่เป็นเช่นนั้น	
Airbnb	 ใช้เทคโนโลยี	 การจัดการข้อมูลและระบบการเสนอซื้อขาย
ธรรมดา	 ส่วน	 UBER	 Grab	 ก็เน้นการจัดการข้อมูลระบบซื้อขาย 
และ	 GPS	 ไม่ใช่เทคโนโลยีหรูหราเกินเรื่อง	 Startup	หลายเจ้าวนใจ 
อยูก่บัการเข้าใจเทคโนโลยแีละเลอืกสรรช้อปป้ิงหาเทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ด 
จนอยู่ในวังวนติดกับดักไม่ได้ไปต่อ	 Chiefmartech.com	 เว็บไซต ์
ที่รวบรวมเทคโนโลยีทางการตลาดไว้ทุกปีประกาศเม่ือปลายปีที่ผ่าน
มาว่ามีเทคโนโลยีทางการตลาดเฉยๆ	 ที่ยังไม่รวมกับเทคโนโลยี 
ด้านอื่นๆ	 ถึง	 7,000	 ชนิดแล้ว	 คิดง่ายๆ	 ว่าหากเราศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยีดังกล่าวสักวันละชนิดก็จะใช้เวลาเกือบ	20	 ปี	 จึงไม่มีทาง 
ที่ใครจะรู้เทคโนโลยีครอบจักรวาลได้เป็นอันขาด
 ทั้งนี้มิได้หมายความว่าเทคโนโลยีไม่ส�าคัญเสียทีเดียว	 แต่ขอ 
สะกดิท่านว่าในโลก	Startup	นัน้เทคโนโลยเีป็นเรือ่งรองแต่การพฒันา
โมเดลธรุกจิท่ีเน้นการแก้ปัญหาลูกค้าท่ีแตกต่างกับคู่แข่งจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญกว่า		



	 เม่ือวันท่ี	 14	 มีนาคม	 2562	 ที่กรมสรรพากร 

ได้มี	 5	 หน่วยงานร่วมกันท�าพิธีลงนามในบันทึก 

ข้อตกลง	 (MOU)	 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให ้

จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของ

กิจการ	ซึง่	5	หน่วยงานดงักล่าวได้แก่		กรมสรรพากร	

กรมพฒันาธรุกจิการค้า	สภาวชิาชพีบัญชีฯ	ธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ซึ่งประกอบด้วยสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	 และสมาคมธนาคารไทย	 โดยมี 

ผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคน

	 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ เมื่อปี	 2559	 กรม

สรรพากรได้ให้มีการจดแจ้งการท�าบัญชีชุดเดียวและ

ยืน่เสยีภาษีให้ถูกต้องต้ังแต่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป	

กจิการจะไม่ถกูตรวจสอบย้อนหลงัตัง้แต่ปี	2558	ข้ึนไป		

ในครัง้นัน้ได้มผีูป้ระกอบการเข้ามาจดแจ้งเป็นจ�านวนมาก	

และก็ได้มีการปรับปรุงบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพ 

ที่แท้จริงของกิจการ	 ซึ่งการปรับปรุงบัญชีดังกล่าว

กระทบกับการเสียภาษี	 ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้

นิติบุคคล	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 และ

อากรแสตมป์	 โดยมีผู ้ประกอบการที่ท�าถูกต้อง 

ท้ังทางด้านบัญชีและภาษีเป็นจ�านวนไม่น้อยเลย	

แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกจ�านวนมากที่เข้าใจว่า

ปรับปรุงเพียงบัญชีในปี	 2558	 ก็เพียงพอแล้วเพื่อ

ให้เริ่มใหม่ด้วยบัญชีที่ถูกต้อง	 ผู้ประกอบการเหล่า

นีจ้งึไม่ได้น�าภาระภาษสี�าหรบัการปรับปรุงปี	2558	

ที่ต้องยื่นแบบและช�าระภายในปี	2559	ไปช�าระให้

ถูกต้อง	เมือ่สรรพากรตรวจพบกท็�าการเปรยีบเทยีบ

ปรับและช�าระภาษี	 ซ่ึงแน่นอนว่า	 เมื่อพ้นก�าหนด

เวลาช�าระนานเท่าใดเบีย้ปรบัเงนิเพิม่กจ็ะเพิม่มาก

ขึ้น	 เช่นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ปรับสูงสุดรวมภาษีก็

ไม่เกินส่ีเท่าผู้ประกอบการจึงได้รับความเดือดร้อน

จากภาระดังกล่าวเป็นอย่างมาก	 และได้ร้องเรียน

มายัง	ส�านักงาน	กกร.	จึงท�าให้ทั้ง	5	หน่วยงานได้

ร่วมมือกันส่งเสริมผู ้ประกอบการจัดท�าบัญชีให้

สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

ปรบัปรงุบญัชเีดยีว
อย่างไรไม่ให้
ถูกปรับ 
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	 ต่อมาประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 25	

มีนาคม	2562	ได้ประกาศพระราชบัญญัติ	ยกเว้น

เบี้ยปรับ	 เงินเพิ่มภาษีอากร	 และความรับผิด 

ทางอาญา	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	 พ.ศ.2562			

กฎหมายฉบบันีเ้พือ่ท�าการยกเว้นเบีย้ปรบั	เงนิเพิม่

และความผิดอาญากับกรณีการปรับปรุงบัญชีและ

เสยีภาษไีม่ถูกต้อง	ซึง่เป็นประกาศใหม่	ไม่เกีย่วข้อง

กับฉบับเดิม	

	 ใน	พรบ.	นี้	บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

ไม่ได้ยืน่แบบแสดง	รายการ		หรอืทีไ่ด้ยืน่แบบแสดง

รายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่พรบ.	 นี้ใช้

บังคับ	 เมื่อได้	 ด�าเนินการตามเกณฑ์ก�าหนดแล้ว 

ให้ได้รับยกเว้นเบ้ียปรับหรือเงินเพิ่ม	 ส�าหรับภาษี

อากรตามประเภทภาษีอากรและรอบระยะเวลา

บัญชีหรือเดือนภาษีหรือประเภทตราสารตามที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	การยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงิน

เพิม่นี	้	ไม่ให้ใช้บงัคับส�าหรับกรณีทีไ่ด้รับหนังสอืแจ้ง	

การประเมินหรือหนังสือแจ้งให้เสียอากรและ 

ค่าเพิ่มอากรแล้ว

	 เรามาดูกันว่า	 กฎเกณฑ์ก�าหนดอะไรบ้าง 

ใครบ้างทีจ่ะได้รบัสทิธยิกเว้น	และเป็นการปรบัปรงุ

บัญชีปีไหน	 จากพรบ.	 บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วน

นิติบุคคล	 ที่จะได้รับยกเว้น	 ต้องมีคุณสมบัต ิ

ดังต่อไปนี้

	 (1	 )	 มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ 

ท่ีกระท�าในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย	 ซ่ึงมีก�าหนด	

ครบสิบสองเดือน	 โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันท่ี	 30	 กันยายน	พ.ศ.2561		

ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท		ทั้งนี้		ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ

ไว้ตามมาตรา	65	แห่งประมวลรัษฎากร	

	 (2)	ได้มกีารยืน่รายการภาษเีงนิได้ส�าหรบัรอบระยะ

เวลาบัญชีตาม	(1)	ไว้แล้วก่อนวันที่	พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ

	 (3)	 ไม่เป็นผู้ออกใบก�ากับภาษีหรือผู้ใช้ใบก�ากับ

ภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน	สอบสวน

ว่าได้มกีารกระท�าความผดิอาญาเกีย่วกบัใบก�ากับภาษี

ตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ส�าหรบัวธิกีารทีจ่ะได้รับยกเว้น	ต้องท�าทกุวธิ	ีมเิช่น

นั้นจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้น	วิธีการดังกล่าวได้แก่

	 (1)		 ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรภายในวันที่	 30	

มิถุนายน	2562	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 (2)	ยื่นแบบและเสียภาษีเป็นตัวเงินเต็มจ�านวนทั้ง

ส่วนที่ยังไม่ช�าระ	 ช�าระไม่ครบถ้วน	 ภายในวันที่	 30		

มิถุนายน	2562	ภาษีดังกล่าวได้แก่

	 (ก)	 ภาษีเงินได้ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วน

นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีที่มี	 วันเริ่มต้นใน 

หรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.2559	 ถึงวันที่	 31		

ธันวาคม	พ.ศ.2560	
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	 (ข)	 ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ	 ส�าหรับ

รายรับประจ�าเ ดือนภาษีตั้ งแต ่ เดือน	 มกราคม 

พ.ศ.	2559	จนถงึเดอืนภาษก่ีอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับ

	 (ค)		อากรแสตมป์	ส�าหรับตราสารที่อธิบดีก�าหนด

ให้ช�าระอากรเป็นตัวเงินแทน	 การปิดแสตมป์อากร 

ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กระท�าต้ังแต่วัน

ที่	 1	 มกราคม	พ.ศ.2559	 จนถึงวันก่อนวันท่ีพระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 (3)	 ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้องท้ังจ�านวน		

ภายในวันที่	30		มิถุนายน	2562		

	 (4)	การยื่นแบบ	ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2562	–	30		

มิถุนายน	 2563	 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี

แบบน�าส่งภาษี	 และแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน	

ส�าหรบัภาษอีากรทกุประเภท	ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่ญัญตัิ

ไว้ในประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต็

ให้ครบถ้วน	หากไม่ท�าตาม	หมดสิทธิที่จะได้รับยกเว้น

	 (5)	ถ้าท�าตาม	พรบ.นี้แล้วครบถ้วน	ให้พ้นผิดทาง

อาญาด้วย

	 จาก	พรบ.	นี	้จะเหน็ได้ว่า	ท้ังห้าหน่วยงานพยายาม

ร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการจัดท�าบัญชีให้

สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ	หรือที่เรียกว่า

ให้มบีญัชีชดุเดียว	ทัง้นีจ้ะท�าให้กจิการมงีบการเงนิทีน่่า

เชื่อถือได้		โดยเริ่มต้น	ปี	2562	การที่ธนาคารจะปล่อย

เงินสินเชื่อให้หรือไม่	ปัจจัยส�าคัญคืองบการเงิน	เพราะ

กฎหมายบังคับให้ธนาคารต้องดูงบการเงินที่กิจการน�า

ส่งกรมสรรพากรด้วย		งบการเงินดังกล่าวก็คือ	งบการ

เงนิทีน่ติบิคุคลต้องจัดท�าตามกฎหมายบญัช	ีน�าส่งกรม

พฒันาธุรกจิการค้า		และน�าไปประกอบการยืน่แบบ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับกรมสรรพากร	 รวม

ถึงการท่ีกรมสรรพากรเริม่ปฏบัิตกิารเข้มงวดในการ

ตรวจสอบการหนีภาษี		หากผู้ประกอบการใดที่ได้

ปฏิบัติถูกต้องแล้ว	ก็ไม่น่ามีความเสี่ยงมากนัก	แต่

ส�าหรับผู้ท่ียงัปฏบัิตไิม่ถูกต้อง	สมควรท่ีจะพจิารณา

สิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ท่ีกรมสรรพากรประกาศให้

ความช่วยเหลือ	ผ่อนหนักเป็นเบา	

	 พรบ.	 นี้	 นิติบุคคลยังคงต้องเสียภาษีตาม

ธรุกรรมทีเ่กดิขึน้จริง	เพยีงแต่ได้รบัยกเว้นเบีย้ปรบั

เงนิเพิม่เท่านัน้	อย่างไรกด็	ีหากนิตบิคุคลไม่มเีงนิสด

ในการช�าระภาษีทั้งจ�านวนจากการปรับปรุงบัญชี 

ท่ีเกิดข้ึน	 ทางธนาคารก็ให้ความร่วมมือในการ 

ปล่อยสินเชื่อจ�านวนเงินภาษีนี้ให้ด้วย	 ซึ่งก็แล้วแต่

ว่าใครมีวงเงินได้เท่าไหร่	 เครดิตดีหรือไม่	 แปลว่า	

กรมสรรพากรไม่ให้ผ่อน	 ต้องจ่ายทั้งก้อน	 แต่ให้ 

ไปผ่อนกับธนาคารแทน		

	 ส่วนทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ก็ได้มีประกาศ 

เกี่ยวกับตัวอย่างรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้อง	 และ 

ต้องท�าการปรับปรุง	 เช่นกรณีสินค้าคงเหลือตรวจ

นับจริงไม่ตรงกับรายการในบัญชีเป็นต้น	 ตัวอย่าง 

ที่ให้เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ท�าบัญชีและผู้สอบ

บัญชี	 รวมถึงยังมีตัวอย่างรายงานที่ผู ้สอบบัญช ี

จะต้องรายงานกับการปรับปรุงนี้อย่างไรด้วยซึ่ง 

ทุกคนติดตามดูได้ในเวบไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

www.tfac.or.th

	 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันความส�าคัญในเร่ืองการ 

ท�าบญัชีให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของกจิการ

เป็นส่ิงที่ทุกหน่วยงานให้ความสนใจ	 โดยเฉพาะ 

กับทางกรมสรรพากร	ดังนั้นหากผู้ประกอบการยัง

ไม่รับรูถึ้งสทิธปิระโยชน์ท่ีเกดิข้ึนนี	้ต่อไปกต้็องเสีย่ง

กับการถูกตรวจ	 และเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม

กฎหมาย	 ท�าให้เกิดภาระต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้นได ้

ซึ่งบทความนี้เขียน	 ณ	 วันที่	 30	 มีนาคม	 2562 

การตีพิมพ์อาจเกินก�าหนดเวลาท่ีต ้องปฏิบัต ิ

แล้วก็ได้	 ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับรู้และปฏิบัติ 

ได้ถูกต้อง	ทันเวลานะคะ  

พรรณี วรวุฒิจงสถิต 30 มีนาคม 2562





	 เหตุผลนั้น	 มีหลายประการแต่เหตุผล 

ที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	ส�าหรับข้าราชการ

ไทย	 หรือแม้แต่ประเทศอื่นๆ	 หากไม่มี

กฎหมายตรงไหนที่บอกว่าเงินของรัฐบาลให้

กับเอกชน	 หรือ	 มหาวิทยาลัยท�าวิจัย													

ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดย 

ไม่ต้องเอาผลงานทีเ่กดิขึน้กลับมาเป็นของรฐั

ย่อมจะไม่มีข้าราชการ	 ที่ไหนยอมปล่อย 

ผลงานนั้นไปให้กับหน่วยงานวิจัย	 ท�าให้ 

บางหน่วยงาน	 เม่ือรับผลงานกลับมาแล้วก็

เกบ็ไว้เฉยๆ	เนือ่งจากในทางปฏิบตัหิน่วยงาน

ให้ทุนบางหน่วยงานอาจท�าการวิจัยเอง 

และ/หรือ	 มีหน่วยบริหารจัดการผลงาน 

ที่เกิดจากการท�าวิจัยฯ	 เช่น	 อาจ	 License	

ออกไปหรือยื่นจดทรัพย ์ สินทางป ัญญา 

ซึง่เป็นสทิธบิตัร	และ/หรอื	เครือ่งหมายการค้า	

(ไม่ใช่จดลิขสิทธิ์	 เนื่องจากลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด	

เพราะทนัท	ีทีส่ร้างสรรค์เสรจ็	และเจ้าของน�า

ออกแสดง	 หรือโฆษณาก็ เป ็นเจ ้าของ 

ผลงานน้ัน)	 แต่บางหน่วยงานให้ทุน	 อาจจะ

ท�าหน้าทีใ่ห้ทนุเท่านัน้	ไม่มกีารบริหารจดัการ

จึงท�าให้ต้องเก็บผลงานที่ได้คืนมาจากการ 

ให้ทุนไว ้	 โดยไม่ได ้มีการด�าเนินการต่อ 

และเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุที่ว่างานวิจัย 

ขึ้นหิ้ง

	 ประเทศอื่นๆ	 หลายประเทศท่ีให้ความ

ส�าคัญกับความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัย 

และพัฒนาทาง	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และนวตักรรม	ต่างมกีฎหมายปลดลอ็คความ

เป็นเจ้าของผลงานวิจัย	เพื่อให้กับหน่วยงาน

ที่รับทุนไป	 เช่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 อินเดีย	

สหรัฐฯ	และฟิลิปปินส์	เป็นต้น

กฎหมายการให้คนทำวิจัย
เป็นเจ้าของผลงาน

นานมาแล้วทีห่น่วยงานในวงการ 
วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ 
แม้แต่หน่วยงานให้ทุนบางหน่วย
งานได้แสดงความสนใจจะให ้ 
มีกฎหมายรองรับการยกผลงาน
วิจัยให้กับผู ้รับทุนโดยไม่ต้อง 
ส่งผลงานคนืมาให้หน่วยงานให้ทนุ

MANAGEMENT &
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พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ Shi 30
ที่ปรึกษาผู้อ� นวยการ สอวช
(ส� นักงานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี่และนวัตกรรมแห่งชาติ)
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	 ส�าหรับสหรัฐฯ	 นั้นเรียกได ้ว ่าเป ็น 

ต้นแบบของกฎหมายนี้	 มีการประกาศใช้มา

เกือบ	 40	 ปีแล้ว	 คือตั้งแต่	 พ.ศ.	 2523	 ซึ่ง 

ปรากฎว่าหลังจากนั้นไม่ถึง	10	ปี	การลงทุน

ด ้านวิจัยและพัฒนาด ้านวิทยาศาสตร ์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ท้ังในภาครัฐ 

และเอกชนเพิ่มมากขึ้น	 เ กิดทรัพย ์สิน 

ทางปัญญามากกว่า	13,600	ฉบบัมหาวทิยาลยั 

ยื่นจดสิทธิบัตรประมาณ	 3,000	 ฉบับต่อป	ี

และเกิดบริษัทตั้งใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย	 5,000	 บริษัท	

รวมถึง	 เกิดการจ้างงานเนื่องจากเทคโนโลยี 

ที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมากกว่า	 250,000	

อัตรา

	 สาระส�าคัญ	 ของกฎหมายสรุปสั้นๆ 

ได้ดังนี้

1.	 ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

	 ท่ี เกิดจากการสนับสนุนทุนโดยใช ้ 

	 งบประมาณของรัฐเป็นของผู ้รับทุน 

	 ซึ่งได้แก่	 หน่วยงานของรัฐ	 หน่วยงาน 

	 ภาคเอกชนของไทย	 สถาบันการศึกษา	 

	 หรือสถาบันวิจัย	

2.	 หลักการในข้อ๑ไม่ใช้กับผลงานวิจัย 

	 และนวัตกรรมบางประเภท	 เช่น	 เพื่อ 

	 ความม่ันคง	 และอาจยกเว้นในกรณี 

	 ที่มีการร่วมวิจัยและพัฒนา	 หรือการ 

	 ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู	้ 

	 เทคโนโลยี	 ต้นแบบ	หรือผลลัพธ์อื่นใด 

	 อันเป็นการด�าเนินการตามภารกิจปกต ิ

	 ของหน่วยงาน

3.	 หากผู ้รับทุนประสงค์จะเป็นเจ้าของ 

	 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	สามารถแจ้ง 

	 ความประสงค์ไปยังหน่วยงานให้ทุน 

	 โดยผู้ให้ทุนสามารถท�าความตกลงกับ 

	 ผู้รับทุนในการขอใช้ประโยชน์ได้	 หรือ 

	 กรณีที่เป็นประโยชน์แก่คนจ�านวนมาก 

	 ผู้ให้ทุนก็สามารถสงวนสิทธิ์ได้	 (Excep 

	 tional	Circumstances)

4.	 หากผู ้รับทุนไม ่ ได ้ ใช ้ประโยชน ์ ใน 

	 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน 

	 ระยะเวลาหน่ึง 	 และมีผู ้ ต ้ องการ 

	 ขอใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

	 น้ั น 	 คณะกรรมการซึ่ ง จั ดตั้ ง โ ดย 

	 สภาวิจั ยฯจะพิจารณาให ้ ผู ้ รับทุน 

	 ท� าสัญญาอนุญาตให ้ ใช ้สิทธิ ไปยั ง 

	 ผู้ต้องการใช้สิทธิน้ันได้	

5.	 หากผู้รับทุนไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงาน 

	 วิจัยและนวัตกรรมภายใน	 ระยะเวลา 

	 หนึ่ง	 ผู ้ให ้ทุนมีสิทธิเรียกเอาผลงาน 

	 วิจัยและนวัตกรรมนั้นคืนมาเป็นของ 

	 ผู้ให้ทุนได้	

6.	 รัฐสามารถเรียกคืนสิทธิ์ในผลงานวิจัย 

	 และนวัตกรรมน้ันได้	 ในกรณีใช้เพื่อ 

	 การศกึษา	ค้นคว้า	ทดลองและวจิยั	หรอื 

	 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน	 

	 หรือมีความจ�าเป็น	เพื่อการเยียวยาด้าน 

	 สาธารณสุข	 หรือความมั่นคงและความ 

	 ปลอดภัยของประเทศ	 โดยการใช้สิทธิ 

	 ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว 

	 ต้องเป็นธรรมแก่เจ้าของผลงานวจิยัและ 

	 นวัตกรรมด้วย

7.	 หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการข ้อตกลง 

	 เฉพาะเกี่ยวกับ	“การให้ทุน”	หน่วยงาน 

	 ให้ทุนเป็นผู้ก�าหนดและเป็นผู้พิจารณา 

	 การให้ทนุแก่โครงการทีม่คีวามเป็นไปได้ 

	 สูงในการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย	์ 

	 เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั	 

	 หรือเป็นประโยชน์ต่อเกษตร	 สังคม	 

	 ชุมชนและประชาชน

	 ความพยายามผลักดนักฎหมายดงักล่าว

ข้างต้นมีมาเกือบ	 10	 ปี	 จนมีการร่างกัน 

เสร็จเป็นรูปเป็นร่างมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2554 

แต่ฝ่ายทีไ่ม่เข้าใจและมองไม่เหน็ความส�าคญั 

กม็สีารพดัค�าถาม	 เช่น	 เป็นกฎหมายส่งเสรมิ 

การวจัิย	ท�าไมไม่มกีองทุน	ไม่มคีณะกรรมการ

วิจัย	 เป็นต้น	 โดยไม่เข้าใจเลยจริงๆ	 ว่า 

การปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงาน	 วิจัย

นั่นแหละ	 คือ	 การส่งเสริม	 และมองไม่เห็น

ความเบ่งบานของธุรกิจเกิดใหม่ที่จะมีขึ้น 

หลงัจากนัน้	ซึง่แน่นอนว่ากฏหมายนีไ้ม่ใช่ยา

ขนานเดยีวทีจ่ะแก้ได้ทกุโรค	เพราะขึน้อยูกั่บ

ความสามารถในระดับการวิจัยในแต่ล่ะ 

สาขาของไทย	 แต่ก็เป็นการเปิดทางให้สาขา

ที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วได้เติบโตเร็วขึ้น 

	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้

ใกล้คลอดแล้ว	แต่หากรัฐบาลใหม่	ไม่มีความ

เข้าใจศกัยภาพของการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าจะเป็นผลดี 

อย่างมากต่อเศรษฐกจิของประเทศ	กฎหมาย

ฉบับนี้อาจจะถูกดองต่อไปอีกนานก็ได ้

พวงรัตน์	อัศวพิศิษฐ์
23	เมษายน	2562
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คอนโดซื้อดีกว่าเช่า
จริงหรือ?

คำถามทีค่นส่วนใหญ่มกัจะ
ถามผมอยู่บ่อยๆ ก็คือว่า
1.	 ควรจะซื้อคอนโดแถวไหนดี?
2.	 ควรจะซื้อหรือเช่าคอนโดอยู่	 อย่าง
ไหนจะดีกว่ากันอย่างไร?
	 ส�าหรับค�าถามแรก	 ผมมักจะแนะน�า
กลับไปว่า	 ส�าหรับ	 คนโสด	 ควรจะหา 
คอนโดที่ใกล้ท่ีท�างานเป็นหลัก	 ยิ่งถ้า 
อยูใ่นรศัมไีม่เกนิ	1	กโิลเมตรจากทีท่�างาน
ก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะจะสามารถ 
เดินจากคอนโดไปที่ท�างานได้	 และถ้า
โชคดีหน่อย	ที่ท�างานของคุณอยู่ใกล้กบั
สถานีรถไฟฟ้า	 และคุณมีงบประมาณ 

กซ็ือ้เวลาไม่ได้	และคณุยงัสามารถใช้เวลา
ท่ีคุณประหยัดได้	 ไปท�างานอดิเรกที่จะ
สร้างรายได้ให้กับคุณเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 
	 อย่างเช่นตัวผมเอง	ผมใช้ที่พักอาศัย
เป็นที่ท�างานไปในตัว	 คอนโดของผม
เป็นแบบ	 2	 ห้องนอน	 ผมได้ดัดแปลง
ห้องนอนใหญ่เป็นห้องท�างาน	 แล้วใช้
ห้องนอนเล็กเป็นห้องนอน	 เพราะผม 
คิดว่าใน	 24	 ชั่วโมง	 ผมใช้เวลาใน 
ห้องท�างานประมาณ	12	ชัว่โมง	ในขณะท่ี
ผมใช้เวลาในห้องนอนเพียง	 8	 ชั่วโมง
เท่านั้น	ผมจึงใช้เวลาเดินทางจากที่พัก
ไปที่ท�างานเพียงแค่	5	วินาที	ท�าให้ผม
มีช่ัวโมงการท�างานมากกว่าคนอื่นๆ 
ยิ่งถ้าค่าตัวต่อชั่วโมงในการท�างานไซด์
ไลน์ของคุณย่ิงสูง	 เวลาที่คุณประหยัด 
ได้จะมีค่ามากขึ้นเป็นเงาตามตัว
	 ส่วนค�าถามที	่2	ผมมกัจะย้อนถามคน
ท่ีถามก่อนว่า	 ถ้าตัดสินใจที่จะซื้อ	 คุณมี
เงินอย่างน้อย	 10	 เปอร์เซ็นต์ของราคา
คอนโดที่คุณจะซื้อหรือไม่		ถ้าค�าตอบว่า
มีพอ	ที่นี้คุณก็มี	2	ทางเลือกว่า	คุณควร
จะซื้อหรือเช่าดี	 โดยผมจะยกข้อดีและ 
ข้อเสียของการซ้ือและการเช่าดังต่อไปนี ้

เพียงพอท่ีจะซือ้หรอืเช่าคอนโดในบรเิวณ
นั้น	 คุณน่าจะเป็นคนที่ถูกคนกรุงเทพ 
ส่วนใหญ่อจิฉานะครบั	เพราะคนกรงุเทพ
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง	
ไปกลบัระหว่างบ้านและท่ีท�างานเป็นเวลา
เฉลี่ย	 2	 ช่ัวโมงครึ่งต่อวัน	 1	 เดือนมี
ประมาณ	 22	 วันท�าการ	 เท่ากับว่าคุณ 
มีเวลามากกว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ถึง 
55	 ชั่วโมงต่อเดือน	 ถ้าตีเสียว่าชั่วโมง
ท�างานต่อวันเท่ากับ	8	ชั่วโมง	 เท่ากับว่า
คุณมีเวลาท�างานมากกว่าคนอื่นถึง	7	วัน
ต่อเดอืนเลยทีเดยีว	 อย่าลมืนะครบัว่าเวลา
เป็นสิ่งส�าคัญมากอย่างหนึ่ง	มีเงินแค่ไหน

Photo	:	www.freepik.com



การซือ้คอนโด

1.	 ต้องมีเงินดาวน์	 อย่างน้อย	 10-20	 เปอร์เซ็นต์ 

	 ของราคาคอนโดที่จะซื้อ

2.	 ได้เป็นเจ้าของ	 ท�าให้สามารถท่ีจะต่อเติม	 ดัดแปลง 

	 และตกแต่งภายในห้องได้ตามใจปรารถนา

3.	 สามารถน�าดอกเบี้ยที่ผ่อนช�าระกับสถาบันการเงิน 

	 (ในกรณีขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน)	 ได้ปีละไม่เกิน	 

	 100,000	 บาท	 มาลดหย่อนภาษี	 ยิ่งถ้าฐานภาษีสูง 

	 ยิง่จะได้ประหยัดภาษีมากขึ้นตามฐานภาษี

4.	 เมือ่เวลาผ่านไป	 จะมค่ีาใช้จ่ายในการปรบัปรงุคอนโด 

5.	 ต้องจ่ายเงินกองทุนคอนโดตอนโอนห้อง	 และจ่าย 

	 ค่าส่วนกลางเป็นรายปี

6.	 ได้ประโยชน์จากราคาคอนโด	 ที่จะมีมูลค่าสูงข้ึน 

	 เมื่อเวลาผ่านไป

การเช่าคอนโด

1.	 ต้องวางมดัจ�า	2	เดอืนและจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า	1	เดอืน

2.	 ไม่สามารถที่จะต่อเติม	 ดัดแปลง	 และตกแต่งภาย 

	 ในห้องได้ตามใจปรารถนา

3.	 ไม่สามารถน�าค่าเช่ามาหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

4.	 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคอนโด	 เพราะเป็น 

	 หน้าที่ของเจ้าของห้อง

5.	 ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน

6.	 ไม่ได้ประโยชน์จากราคาคอนโด	 ท่ีจะมีมูลค่าสูงขึ้น 

	 เมื่อเวลาผ่านไป

	 สมมุติว่าซ้ือคอนโดราคา	 3	 ล้านบาท	 ลองน�าค่าใช้จ่ายในการผ่อนคอนโดกับสถาบันการเงิน	 ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่อป ี
=	4.50%/ปี	ระยะเวลากู้	30	ปี	มาเปรียบเทียบกับค่าเช่า	ว่าจะเป็นอย่างไร

ค่าใช้จ่ายเมื่อผ่อนคอนโดกับสถาบันการเงิน

1.	 ยอดช�าระต่อเดือน	15,200	บาท

2.	 ค่าส่วนกลางคอนโดต่อเดือน	1,300	บาท

3.	 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อเดือน	16,500	บาท

ค่าเช่า

ค่าเช่าต่อเดือน	17,000	บาท

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อเดอืน	17,000	บาท

	 จะเหน็ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการผ่อน
คอนโด	เมื่อเทียบกับค่าเช่าแทบจะไม่
แตกต่างกันเลย	 เนื่องจากปัจจุบันนี้
อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดอยูใ่นระดบั
ที่ต�่ามาก	 จึงเป็นโอกาสอันดีส�าหรับ
ท่านที่มีเงินเพียงพอที่จะผ่อนดาวน์
คอนโดประมาณ	10	ถงึ	20	เปอร์เซน็ต์
ของราคาคอนโด	 น่าจะใช้โอกาสนี้ใน
การเลือกซ้ือคอนโดแทนท่ีจะเช่า	 ยิ่ง
ตอนนี้สาบันการเงินแข่งขันกันน่าดู
ด้วย	 แข่งกันให้ดอกเบี้ยต�่ามาก	 เปิด
เฉพาะอตัราดอกเบ้ียของช่วง	3	ปีแรก	
ดังนั้นเมื่อผ่อนครบ	 3	 ปีแนะน�าว่าให้ 

หมายเหต	ุไม่น�าค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคมาค�านวณ	เพราะว่าไม่ว่าจะซื้อหรือเช่า	ก็จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นกัน

รีไฟแนนซ์ทุก	 3	 ปี	 เพื่อที่จะได้อัตรา
ดอกเบ้ียกู้ในช่วงท่ีเหลอืทีอ่ตัราดอกเบ้ียต�า่		
	 หลายๆ	 คนกลัวเกี่ยวกับเรื่องภาษี
ทรัพย์สินที่ก�าลังจะน�ามาประกาศใช  ้
แต่ส�าหรบัผูม้บ้ีานหลงัแรก	ถ้าราคาไม่เกนิ
เพดานของกฎหมายที่ก�าลังจะออกมา 
ก็จะอยู ่ ในข ่ายได ้รับการยกเว ้นภาษี
ทรัพย์สิน	 รู้อย่างนี้แล้วก็รีบเก็บออมราย
ได้เสียตั้งแต่วันนี้	 เพื่อจะได้มีเงินไปผ่อน
คอนโดเอาไว้เป็นของตัวเองกันครับ 

Best	regards,
กิติชัย			Kitichai
081-8118229



การส่งต่อมรดกของ 25 ตระกลู
ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโลก
(ตอนที ่2)

อันดับที่ 8
	 ตระกูล	 Quandt	 ผู้ก่อตั้งบริษัท	 BMW	 (ธุรกิจยานยนต์)	 มีทรัพย์สิน	
42.7	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตั้งอยู่ในเมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมัน
	 Herbert	Quandt	ได้พลิกฟ้ืน	BMW	จากธรุกจิรถยนต์ทีป่ระสบปัญหา
มาสู่ธุรกิจยานยนต์ท่ีมีช่ือเสียงถึงความหรูหรา	 Stefan	 Quandt	 และ	
Susanne	Klatten	ลูกของ	Johanna	Quandt	ภรรยาม่ายของ	Herbert	
ได้รับช่วงธุรกิจต่อหลังจากการตายของ	 Johanna	 ในปี	 2015	 ตระกูล	
Quandt	 ยังได้ลงทุนใน	 Logwin	บริษัทขนส่งในเยอรมันและ	Gemalto	
บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในเนเธอร์แลนด์

แปลโดย กนัตา สุดสวาสด์ิ 

อันดับที่ 9
	 ตระกูล	Cargill,	Macmillan	ผู้ก่อตั้งบริษัท	Cargill		
(ธรุกจิอตุสาหกรรม)	มทีรพัย์สนิ	42.3	ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในเมือง	Minneapolis	 รัฐ	 Minnesota	
ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ตระกลู	Cargill	เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของ	Cargill	Inc.	
ซึง่เป็นบริษัทจ�ากดัใหญ่ทีส่ดุในสหรัฐอเมริกาทีถ่อืหุน้โดย
ตระกูล	ในปี	1865	William	W.	Cargill	ได้ก่อตั้งธุรกิจ
โภคภัณฑ์	 โดยเริ่มจากคลังสินค้าเก็บข้าวเพียงหน่ึงโรง 
ใน	Conover,	Iowa	ต่อมาลูกหลานของตระกูลได้ดูแล
ธุรกิจอาหาร,	เกษตรกรรม,	และอุตสาหกรรม

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	 1	–	ปี	 1883	 :	Emil	Quandt	รับช่วงบริษัท 
	 	 	 	 	 	 	 สิ่งทอต่อจากพ่อตาที่เสียไป
รุ่นที่	 2	–	ปี	 1933	 :	 Guenther	Quandt	เข้าร่วมกับนาซี
รุ่นที่	 3	–	ปี	 1954	 :	 Herbert	Quandt	รับช่วงธุรกิจต่อ 
	 	 	 	 	 	 	 และถือหุ้น	BMW	เพิ่มเป็น	50% 
รุ่นที่	 4	–	ปี	2015	 :	 Johanna	Quandt	ภรรยาของ 
	 	 	 	 	 	 	 Herbert	เสียชีวิต

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1865	 :	William	W.	Cargill	เป็นเจ้าของโรงเก็บข้าว
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1884	 :	 John	H.	MacMillan	เริ่มท�างานที่ธนาคาร
	 	 	 	 	 	 	 ของบิดาใน	Wisconsin
รุ่นที่	 3	-	 ปี	 1936	 :	 John	MacMillan	Jr.	เป็นประธานต่อจากบิดา
รุ่นที่	 4	-	 ปี	 1960	 :	Erwin	Kelm	เป็นประธานคนแรกของ	Cargill	
	 	 	 	 	 	 	 ที่ไม่ใช่คนในตระกูล
รุ่นที่	 5	-	 ปี	 1980	 :	 Cargill	เข้าร่วมในธุรกิจค้าขายกาแฟ
รุ่นที่	 6	-	 ปี	 2011	 :	Mosaic	Company	และ	Cargill	ตกลงที่จะแยกบริษัท
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อันดับที่ 10
	 ตระกูล	 Boehringer,	 Von	 Baumbach	 ผู้ก่อตั้ง
บริษัท	 Boehringer	 Ingelheim	 (ธุรกิจเภสัชภัณฑ์) 
มีทรัพย์สิน	42.2	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตั้งอยู่ในเมือง	
Ingelheim	ประเทศเยอรมัน
	 บริษัท	 Boehringer	 Ingelheim	 เป็นบริษัทเภสัช
ภัณฑ์ของเยอรมัน	 ก่อตั้งในปี	 1885	 โดย	 Albert	
Boehringer	และต่อมาอีกกว่า	130	ปี	ธุรกิจซึ่งรวมถึง
ธุรกิจ	the	von	Baumbachs	ก็ยังอยู่ภายใต้การดูแล
ของตระกูล	 Boehringer	 ประธาน	 Hubertus	 von	
Baumbach	และตระกูลของเขาเป็นเจ้าของบริษัท

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1885	 :	Albert	Boehringer	ซื้อโรงงานเล็กๆ	ในเยอรมัน
รุ่นที่	 2	-	 ปี		1939	 :	Albert	Boehringer	เสียชีวิต
รุ่นที่		3	-	 ปี	 1992	 :	Erich	von	Baumbach	ลูกเขยของ	Albert
	 	 	 	 	 	 	 Boehringer	Jr.	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน
	 	 	 	 	 	 	 กลุ่มผู้ถือหุ้น
รุ่นที่	 4	-	 ปี	 2010	 :	บริษัทฉลองครบรอบ	125	ปี



อันดับที่ 11
	 ตระกูล	 Albrecht	 ผู ้ก่อตั้งบริษัท	 Aldi	 (ธุรกิจค้าปลีก) 
มีทรัพย์สิน	 38.8	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในเมือง	 Essen	
and	Muelheim	ประเทศเยอรมัน
	 Theo	 และ	 Karl	 Albrecht	 พี่น้องรับช่วงร้านขายของช�า 
ของตระกูลหลังจากท่ีกลับมาจากสงครามโลกครั้งที่สองและได้
ขยายธุรกจิจนเป็นซเูปอร์มาร์เกต็ระดบัประเทศภายใต้ชือ่	Aldi	ใน
ช่วงปี	1960	พี่น้องได้ตกลงแยกบริษัทกัน	หลังจากมีความเห็นไม่
ตรงกันในเรื่องการด�าเนินธุรกิจ	 ปัจจุบันน้ี	 Aldi	 ทั้งสองฝั ่ง 
Aldi	 Nord	 และ	 Aldi	 Sud	 มีสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 
10,000	สาขา		ตระกูลของ	Theo	ได้เป็นเจ้าของ	Trader	Joe’s	
ที่ได้ซื้อมาในปี	1979
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อันดับที่ 12
	 ตระกลู	Mulliez	ผูก่้อตัง้บรษิทั	Auchan	(ธรุกจิค้าปลกี)	
มีทรัพย์สิน	 37.5	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในเมือง	
Lille	ประเทศฝรั่งเศส
	 ตระกูล	Mulliez	 ได้มีอาณาจักรค้าปลีกตั้งแต่ตอนที	่
Gerard	Mulliez	 เริ่มก่อตั้ง	Auchan	ซึ่งได้รับการขนาน
นามว่าเป็น	Walmart	 ของฝรั่งเศสในปี	 1961	 ปัจจุบัน	
Auchan	 ได้กลายเป็นหน่ึงในร้านค้าปลีกท่ีใหญ่ที่สุด 
ในยุโรป	Association	Familliale	Mulliez	เป็นผู้ควบคุม
ดูแลกลุ่มธุรกิจขายปลีกท่ีหลากหลายท้ังหมด	 โดยรวมถึง
ธุรกิจตกแต่งบ้านอย่าง	Leroy	Merlin	หรือธุรกิจการกีฬา
อย่าง	Decathlon

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	 1	–	ปี	 1913	 :	 ร้านขายของช�าของ	Albreht 
	 	 	 	 	 	 	 เปิดให้บริการครั้งแรกที่	Essen, 
	 	 	 	 	 	 	 Germany
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1971	 :	 Theo	Albrecht	ถูกลักพาตัว 
	 	 	 	 	 	 	 ไป	17	วัน	ก่อนถูกปล่อยตัวโดยต้อง 
	 	 	 	 	 	 	 จ่ายค่าไถ่ถึง	2	ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รุน่ที	่ 3	-	 ปี	 2014	 :	 Karl	Albrecht	เสียชีวิต

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1931	 :	 Gerand	Mulliez	เกิดมาในตระกูล
	 	 	 	 	 	 	 ธุรกิจค้าขายเส้ือผ้า
รุน่ที	่ 2	-	 ปี	 1961	 :	 Mullliez	เปิด	Auchan	ร้านแรก
	 	 	 	 	 	 	 ในฝรั่งเศส
รุน่ที	่ 3	-	 ปี	 1998	 :	 Auchan	ขยายธุรกิจไปที่ฮังการี
รุน่ที	่	4	-	 ปี		2016	 :	 Auchan	สาขาที่100	ในรัสเซีย

อันดับที่ 13
	 ตระกูล	 Kwok	 ผู้ก่อตั้งบริษัท	 Sun	Hung	 Kai	 Properties	
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)	มีทรัพย์สิน	34.0	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	
ตั้งอยู่ในฮ่องกง
	 Kwok	 Tak-Seng	 ได้จดทะเบียนบริษัท	 Sun	 Hung	 Kai	
Properties	ในปี	1972	หลงัจากน้ันธรุกิจของเขาได้กลายเป็นหนึง่
ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง	 และเป็นท่ีมา 
ของทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูล	 ลูกชายของเขา	 Walter,	
Thomas,	 และ	 Raymond	 ได้เข้าดูแลบริษัทหลังจากที่เขา 
เสียชีวิตในปี	1990

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	1	-	 ปี	 1972	 :	 Kwok	Tak-Seng	เจ้าของร้านค้าส่ง	 
	 	 	 	 	 	 	 ได้ก่อตั้งบริษัท	Sun	Hung	Kai	 
	 	 	 	 	 	 	 Properties	
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 2008	 :	Walter	Kwok	ถูกขับออกจาก
	 	 	 	 	 	 	 การเป็นประธานหลังจากการ
	 	 	 	 	 	 	 ทะเลาะกันระหว่างพ่ีน้อง
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อันดับที่ 14
	 ตระกูล	 Cox	 ผู้ก่อต้ังบริษัท	 Cox	 Enterprises	 (ธุรกิจการ
สื่อสารและยานยนต์)	 มีทรัพย์สิน	 33.6	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	
ตั้งอยู่ในเมือง	Atlanta	รัฐ	Georgia	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ตระกูล	 Cox	 เป็นเจ้าของบริษัทในเครือ	 Cox	 Enterprises	
ทั้งหมดโดยมีรายได้ประมาณ	 20	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ธุรกิจ
สื่อสารในเครือเป็นบริษัทสื่อสารอันดับสามของสหรัฐ	 James 
M.	 Cox	 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี	 1898	 ลูกหลานของตระกูล 
รวมถึง	 James	 C.	 Kennedy	 และ	 Blair	 Parry-Okeden 
ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน

อันดับที่ 15
	 ตระกูล	Pritzker	ผูก่้อตัง้บรษิทั	Hyatt	Hotels		(ธรุกจิโรงแรม)	
มีทรัพย์สิน	33.5	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตั้งอยู่ในเมือง	Chicago	
รัฐ	Illinois	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 A.N.	 Pritzker	 ลูกชายผู ้อพยพชาวยูเครน	 ได้ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่มีปัญาหา	 ขณะที่ท�างานในบริษัท 
กฏหมายของบิดา	 การลงทุนในครั้งนั้นให้ผลตอบแทนมหาศาล 
กับครอบครัวจนส่งให้เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในอเมริกาในเวลา 
ต่อมา	Penny	Pritzker	ผู้สนับสนุนโดดเด่นของพรรคเดโมเครต	
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	 U.S.	 Commerce	 Secretary	 ภายใต้
รฐับาล	Barack	Obama	และน้องชายของเธอ	J.B.	ได้เป็นผูว่้าการ
รัฐ	Illinois

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1898	 :	 James	M.	Cox ซือ้ธรุกจิหนงัสือพมิพ์
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1957	 :	 Jim Cox Jr. ดแูลบรษิทัต่อหลงัจาก 
	 	 	 	 	 	 	 การเสียชีวิตของบิดา
รุ่นที่	 3	-	 ปี	 1988	 :	 Jim	Kennedy	ผูเ้ป็นหลานชายของ	 
	 	 	 	 	 	 	 James	Cox	ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น 
	 	 	 	 	 	 	 ประธานบริษัท
รุ่นที่	 4	-	 ปี	 2018	 :	 Alex	 Taylor	 เป็นผู้บริหาร	 Cox	 
	 	 	 	 	 	 	 Enterprises

ประวัติของตระกูล 
รุน่ที	่ 1	-	 ปี	 1881	 :	 Nicholas	Pritzker	ได้ต้ังถิน่ฐาน 
	 	 	 	 	 	 	 ที่เมืองชิคาโก
รุน่ที	่ 2	-	 ปี	 1936	 :	 Abram	และ	Jack	Pritzker
	 	 	 	 	 	 	 ได้ขยายธุรกิจจากส�านักกฏหมาย
	 	 	 	 	 	 	 ไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุน่ที	่ 3	-	 ปี	 1957	 :	 หลานชาย	Jay	และ	Donald	 
	 	 	 	 	 	 	 Pritzker	ได้ก่อตัง้โรงแรม	Hyatt 
รุน่ที	่ 4	-	 ปี	 1999	 :	 Jay	Pritzker	เสียชีวิต	

อันดับที่ 16
	 ตระกลู	Lee	ผูก่้อตัง้บริษทั	Samsung		(ธรุกจิเครือ่งใช้ไฟฟ้า)	
มีทรัพย์สิน	 30.9	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในกรุงโซล	
ประเทศเกาหลี
	 Lee	Byung-chull	บดิาของ	Lee	Kun-hee	ได้ก่อตัง้บรษิทั
การค้า	 Samsung	 ในปี	 1938	 ขณะนั้นบริษัทไม่ได้เป็น 
ที่รู้จักในนามบริษัทที่ผลิตสมาร์ตโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 Lee	
Kun-hee	เป็นประธานบรษัิท	และลกูชายของเขา	Jay	Y.	Lee	
ได้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจ�าในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หลังจาก 
ได้รับการลดหย่อนโทษในเรื่องเกี่ยวกับการให้สินบน

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1938	 :	 Lee	Byung-chull	เริ่มธุรกิจ
	 	 	 	 	 	 	 ส่งออกผัก	ผลไม้และปลา
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1987	 :	 Lee	Kun-hee	เป็นประธาน 
	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	Samsung
รุ่นที่		3	-	 ปี		2014	 :	 Lee	Kun-hee	เข้าโรงพยาบาล 
	 	 	 	 	 	 	 ด้วยโรคหัวใจ





อันดับที่ 17
	 ตระกลู	Rausing	ผูก่้อตัง้บรษัิท	Tetra	Pak		(ธรุกจิบรรจุภณัฑ์)	
มีทรัพย์สิน	 30.9	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน	
ประเทศอังกฤษ
	 ความมัง่คัง่ของตระกลูได้มาจาก	Tetra	Pak	ธรุกจิบรรจหุบีห่อ
เครื่องดื่ม	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศสวีเดนโดย	 Ruben	 Rausing 
ช่วงปี	1950	ปัจจุบันบริษัท	Tetra	Pak	หนึ่งในบริษัทผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก	 อยู่ภายใต้การบริหารของลูกหลานของ	
Gad	 ในปี	 1995	 Hans	 ลูกชายอีกคนของ	 Ruben	 ได้ขายหุ้น
ทั้งหมดในบริษัทให้กับ	Gad	และไปลงทุนในบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางบริษัทท่ีปรึกษาในอังกฤษ	 Alta	
Advisers	Limited

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1929	 :	 Ruben	Rausing	เข้าเป็นหุ้นส่วน 
	 	 	 	 	 	 	 ในบริษัท	บรรจุภัณฑ์
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1995	 :	 Hans	Rausing	ได้ขายหุ้นทั้งหมด 
	 	 	 	 	 	 	 ให้กับ	Gad	ผู้เป็นพี่ชาย
รุ่นที่	 3	-	 ปี	 2012	 :	Hans	Kristian	Rausing	ลูกชาย 
	 	 	 	 	 	 	 ของ	Hans	ถูกจับในข้อหาการขัดขืน 
	 	 	 	 	 	 	 ไม่ให้มีการฝังศพภรรยาของเขาที ่
	 	 	 	 	 	 	 เสียชีวิตจากการได้ยาเกินขนาด

อันดับที่ 18
	 ตระกูล	 Thomson	 ผู้ก่อตั้งบริษัท	 Thomson	 Reuters 
(ธุรกิจด้านสื่อ)	มีทรัพย์สิน	30.9	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตั้งอยู่ใน
เมืองออนตาริโอ	ประเทศแคนาดา
	 ความม่ังคั่งของตระกูลท่ีร�่ารวยท่ีสุดในประเทศแคนาดา 
เริม่ขึน้ในทศวรรษที	่1930	เม่ือ	Roy	Thomson	ได้เปิดสถานวีทิยุ
ขึ้นที่	 Ontario	 หลังจากนั้น	 5	 ปี	 Roy	 ได้กลายเป็นเจ้าของ 
สื่อหนังสือพิมพ์ชั้นน�าของประเทศ	 ปัจจุบันตระกูลของ	 Roy 
เป็นเจ้าของหุ้น	 64%	 ในบริษัท	 Thomson	 Reuters	 ผู้ให้การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ	 ผ่านทางบริษัทจัดการ 
ด้านลงทุน	Woodbridge

ประวัติของตระกูล
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1934	 :	 Roy	Thomson	เริ่มซื้อกิจการ 
	 	 	 	 	 	 	 หนังสือพิมพ์	The	Timmins	Press
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 2006	 :	 Ken	Thomson	เสียชีวิต
รุ่นที่	 3	-	 ปี	 2018	 :	 Thomson	Reuter	ได้ขายหุ้น
	 	 	 	 	 	 	 ส่วนใหญ่ในส่วนของ	Financial	and		
	 	 	 	 	 	 	 Risk	Unit	ให้กับ	Blackstone

อันดับที่ 19
	 ตระกลู	Johnson	(SC)	ผูก่้อตัง้บรษิทั	SC	Johnson		
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์ครัวเรือน)	มีทรัพย์สิน	28.2	ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 ตั้งอยู่ในเมือง	 Atlanta	 รัฐ	 Georgia	
ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ในช่วง	5	รุ่นของตระกูล	Johnson	ได้สร้างบริษัท	
SC	 Johnson	 ให้กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ครัวเรอืน	ในปี	1882	Samuel	C.	Johnson	ได้เริม่ขาย
พื้นไม้ปาร์เก้	 ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐานธุรกิจของบริษัท 
H.	 Fisk	 Johnson	 เป ็นประธานและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงสินค้า 
ยี่ห้อ	Muscle	Raid	และ	Windex

ประวัติของตระกูล 
รุ่นที่	 1	-	 ปี	 1886	 :	Samuel	C.	Johnson	เริ่มเดินสาย
	 	 	 	 	 	 	 ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพื้นปาร์เก้
รุ่นที่	 2	-	 ปี	 1906	 :	Herbert	F.	Johnson	Sr.	เข้ามาเป็นหุ้นส่วน
รุ่นที่	 3	-	 ปี	 1928	 :	Herbert	F.	Johnson	Jr.	ขณะอายุ	28	ปี
	 	 	 	 	 	 	 ได้รับช่วงบริหารบริษัทหลังจากที่บิดาเสียชีวิต
รุ่นที่	 4	-	 ปี	 1955	 :	 Samuel	C.	Johnson	เหลนของผู้ก่อต้ังบริษัท	 
	 	 	 	 	 	 	 ได้เข้าท�างานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย	 	
	 	 	 	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รุ่นที่	 5	-	 ปี	 1992	 :	SC	Johnson	ซื้อกิจการของบริษัท	Drackett	
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	 แนวโน้มหนึ่งที่ท่ัวโลกให้ความสนใจในการ
บริหารยุคปัจจุบัน	 คือแนวคิด	 Well-Being 
หลายท่านพอเห็นค�านี้อาจจะเริ่มมีค�าถามและ 
ข้อสงสัยว่า	 Well-Being	 คือ	 เรื่องการรักษา
สุขภาพอย่างเดียวหรือไม่?	หรือ	Well-Being	จะ
เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการองค์กรได้
อย่างไร?
	 ที่จริงแล้ว	 ความหมายของ	Well-Being	 ไม่ได้
เกี่ยวโยงแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว	Well-Being 
ถ้าพดูกนัเป็นภาษาไทยกค็อื	“สภาวะของความอยูด่ี
มีสุข”	 ซึ่งแม้ว่าเรื่องสุขภาพกายจะเป็นเรื่องใหญ	่
เพราะถ้าคนเราสขุภาพกายไม่ดี	 เจบ็ไข้ได้ป่วยบ่อยๆ	
ย่อมจะด�าเนนิชวีติทีอ่ยูดี่มสีขุได้ยากล�าบาก	อย่างไร
ก็ตาม	 นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกาย	 ซึ่งเป็น	
Physical	Well-Being	แล้ว	Well-Being	ยังหมาย
รวมถึง	ด้านอื่นๆ	อาทิ	การมีสุขภาพจิตใจที่ดี	หรือ	
Psychological	Well-Being	ยังจะน�ามาสู่ความสุข	
แรงบันดาลใจ	 ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานใน
แต่ละวัน	 นอกจากนี้	 การมีสังคมและเพื่อนฝูงที่ดี 
ก็นับว่าเป็น	 Social	 Well-Being	 ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมที่ให้เกิดความสุขและความสบายใจ

	 ดังนั้น	การที่ปัจเจกบุคคลหนึ่งจะมี	Well-Being	
ทีด่	ีหรอืความอยูดี่มสีขุ	จงึเกดิจากองค์ประกอบย่อย 
ของ	 Well-Being	 ในหลากหลายมิติร่วมกัน	 ซึ่ง 
องค์ประกอบย่อยเหล่านี้	 อาจมีความเหมือนหรือ 
แตกต่างกันกับปัจเจกบุคคลอื่นๆ	 แต่ส่วนผสมของ
องค์ประกอบเหล่านีจ้ะต้องน�าไปสู	่อยูด่มีสีขุ	ในนยิาม
และความต้องการของแต่ละปัจเจกบุคคลนั้นๆ 
	 ในท้ายท่ีสดุ	มาถึงจดุนี	้หลายท่านอาจจะยังสงสยั
ว่าเรือ่งนีจ้ะเกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิและองค์กรของ
ท่านได้อย่างไร	 โดยเฉพาะในอดีตเรามักมีความ 
เชือ่ว่าผูบ้รหิารและผูน้�าองค์กรต้องท�างานหนกัและ
มุ่งเป้าเรื่องงานเพียงอย่างเดียว	 ไม่เพียงเท่านั้น 
ผู้บริหารมักมีความคาดหวังให้พนักงานมีพฤติกรรม
การท�างานหนักเช่นเดียวกับตนไปด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันมีการศึกษาจากหลาย
แหล่งท่ีบ่งช้ีว่า	การท่ีผูบ้รหิารและพนกังานในองค์กร
มี	 Well-Being	 ท่ีดี	 มีแนวโน้มท่ีจะสามารถสร้าง
ผลิตผลในการท�างานได้ดีข้ึนและจะน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จขององค์กรในที่สุด	 ซึ่งหากพิจารณาดูแล้ว	
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีผู ้บริหารหลายคน 
มักมองข้าม	 แนวคิดการสร้าง	 Well-Being	 ที่ดี 

แนวคิดการบริหารยุคใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
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ย่อมเปรียบได้กับการที่เราดูแลพนักงานให้กินอิ่ม	
นอนหลับ	 อยู ่ดี	 และมีความสุข	 ซ่ึงถ้าผู ้บริหาร
สามารถท�าให้พนักงานเหล่าน้ีมีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีย ่อมท�าให้พวกเขามีความผูกพันกับองค์กร 
มาท�างานด้วยความสุข	 เปิดรับส่ิงใหม่และพร้อมท่ี															
จะเรียนรู้	 มีก�าลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ตลอด
จนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานให้องค์กร
ก้าวหน้าขึ้นไป	 นอกจากน้ันยังมีแนวโน้มที่จะลด
โอกาสในการย้ายงานของพนักงาน	ซึง่จะน�ามาสูก่าร
ลดต้นทุนบุคลากรได้อีก	 ในทางกลับกัน	 หาก
พนักงานในองค์กรใดขาดความอยู่ดีมีสุข	 มีความ
เปราะบางในชีวิต	 รวมถึงขาดความสุขในการ 
ท�างาน	 มาท�างานโดยมองเพียงแต่ค่าจ้างและ 
การเอาตัวรอดในระยะสัน้เพียงอย่างเดยีว	อาจท�าให้
การด�าเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ต่อการงานที่ล้มเหลว	ต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น	
ตลอดจนต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่สามารถ 
ดึงศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มที่	
	 ดังนั้นการประยุกต์แนวคิด	Well-Being	นับว่า
มีความส�าคัญยิ่ง	 เปรียบเสมือนการลงทุนกับ
บุคลากรในองค์กรและบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร											
ทีส่ร้างสรรค์	อนัเป็นรากฐานสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยืน
ในระยะยาว	อย่างไรก็ตาม	การสร้าง	Well-Being	
ให้เกิดข้ึนในทุกมิติและประยุกต์ในการพัฒนา 
องค์กรนั้น	 เป็นสิ่งที่ผู ้บริหารต้องเรียนรู ้	 ฝึกฝน 
และลงมอืปฏบัิติ	จึงจะสามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้	ตัง้แต่
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	 อาทิ	 การหาความรู้ 
และสร้างความเข้าใจ	 หลักการดูแลสุขภาพกาย 
อย่างถูกหลัก	 และการปฏิบัติอย่างมีวินัย	 ท้ังการ 
รับประทานอาหาร	การพักผ่อน	การออกก�าลังกาย	
ซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ	 ได้แก่	 การลงตาราง
กิจกรรมที่ เกี่ยวกับสุขภาพเหล่านี้ไว ้ในปฏิทิน
ก�าหนดการ	 เฉกเช่นเดียวกับตารางการประชุม	
ตารางนัดหมายงาน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ลงตารางการ
วิ่งพร ้อมก�าหนดเวลา	 สถานที่และเป ้าหมาย 
ไว้ใน	Smart	Phone	ซึง่จะช่วยยกระดบัของ	Com-
mitment	 เป็นต้น	 รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่าง
การท�างานกับการใช้ชีวิต	 เช่น	 การก�าหนดตาราง
การพักผ่อน	 วันหยุด	 เพื่อใช้เวลากับตนเองหรือ
ครอบครัว

	 การใช้เวลาทบทวนพิจารณาเหตุการณ์และ 
บทเรียนท่ีผ่านมาเพ่ือสร้าง	 Self-Reflection 
การท�าสมาธิ	 การหาเทคนิคบ�าบัดความเครียด														
แก่ตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือกิจกรรม 
แปลกใหม่	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 ในส่วนของการ
ประยกุต์เพือ่บรหิารองค์กรน้ัน	ผูบ้รหิารควรเริม่จาก
การท�าความเข้าใจสถานะความอยู ่ดีมีสุขของ
พนกังาน	โดยอาจเลอืกใช้แบบทดสอบเพือ่วดัระดบั
ความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน	
	 การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางร ่วมกัน 
ในการสร้าง	Well-Being	 ในองค์กร	 การเปิดให้
พนักงานได้มีอิสระในการก�าหนดวิธีการท�างาน 
และมีเวลาการท�างานท่ียืดหยุ่น	 การกระตุ้นความ 
มีส่วนร่วมของพนักงาน	 แม้กระทั่งการใช้หลัก
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในมาเพื่อออกแบบ
สถานทีท่�างานให้มบีรรยากาศการท�างานทีด่แีละส่ง
เสริมการพูดคุยกันในองค์กร	ก็นับเป็นเรื่องส�าคัญ	
	 กล่าวโดยสรปุ	หลกัใหญ่ใจความในการประยกุต์	
Well-Being	เพื่อการบริหาร	คือ	การท�าให้ผู้บริหาร
หรือผู ้น�าองค์กรได้หันกลับมาดูแลตนเองและ
พนักงาน	 เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความสุข 
และมีสมดุลในชีวิต	 ซึ่งพื้นฐานชีวิตที่ดีของผู้บริหาร 
และพนักงานเหล่านี้	 จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ 
ในการส่งเสริมกับการพัฒนาต่อยอดการท�างาน 
และสร้างความส�าเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 
องค์กรต่อไป 
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	 เมื่อวันที่	15	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ผู้เขียน
ได้มีโอกาสไปเดินเยี่ยมชมงาน	 VIV	 Asia	
2019 	 เพราะมี นั ดประชุ ม กับลู กค ้ า 
ชาวองักฤษและสงิคโปร์ทีม่าออกบธูงานนีค่้ะ	
งานจัดได้ดีมาก	 จึงขอเล่าเกี่ยวกับงานนี้
คร่าวๆ	นะคะ	
	 งาน	VIV	Asia	เป็นงานแสดงเทคโนโลยี
และสัมมนาส�าหรบัอตุสาหกรรมปศสุตัว์และ
สัตว์น�้า	 อันดับ	 1	 ในภูมิภาคเอเชีย	 คร้ังน้ี 
เป็นครั้งที่	 16	 แล้ว	 งานนี้จัดขึ้นทุกๆ	 2	 ปี 
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	
(BITEC)	 ปีนี้จัดในวันที่	 13-	 15	 มีนาคมค่ะ 

VIV ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์ที่ไม่ควรพลาด

มีผู้ประกอบการมาออกบูธถึง	 1,245	 ราย	
จาก	 62	 ประเทศ	 มีผู้มาร่วมงานมากกว่า	
45,000	 คนเลยทีเดียว	 ทั้งนี้	 เป็นนักธุรกิจ
ต่างชาติถึง	65%	โดย	5	อันดับแรกมาจาก	
จีน	 ฟิลิปปินส์	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 และ
มาเลเซีย	 พื้นที่ จัดงานปีน้ีขยายเพิ่มข้ึน 
ถึง	 30%	 จากการจัดงานครั้งท่ีแล้วเมื่อปี	
2017	 โดยปีนี้ใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดของ 
ไบเทค	 (30,000	 ตร.ม.)	 เรียกได้ว่ากว่าจะ 
เดินทั่วก็เหนื่อยค่ะ	 นอกจากนี้	 ยังมีการ
จัดการสัมมนาและการประชุมตามหมวด
ธุรกิจต่างๆ	 รวมกันถึง	 86	หัวข้อทีเดียวค่ะ 

ตลาดอาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ส�คัญและไม่ได้ไกลตัวอย่างท่ีหลายคนรู้สึก เพราะจากอาหารสัตว์สุดท้าย 
ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นอาหารให้พวกเราบริโภค แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้นิยมอาหารมังสวิรัติมากขึ้นเร่ือยๆ แต่ประชากร 
ผู้บริโภคเนื้อสัตว์นั้นก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในปี 2019 นี้ ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะมคีวามต้องการใช้อาหารสตัว์มากถงึ 20 ล้านตนัส�หรบัใช้เลีย้งสตัว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไก่ หม ูเป็ด โคนม กุง้ 
และปลา เพือ่การบรโิภคทัง้ในประเทศและเพือ่ส่งออกเนือ้สตัว์ไปต่างประเทศ โดยไทยส่งออก ไก่ ปลาทนู่า และกุง้ เป็นหลกั 

จิตรวลัย สันติวัฒนา Shi 51
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท น้� มันบริโภคไทย จ� กัด
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	 หมวดการจัดงานนั้นครอบคลุมปศุสัตว์และสัตว์น�้าเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท 
ประกอบด้วย	หม	ูโคนมและโคเนือ้	ปลา	กุง้	และเป็ดไก่ทกุประเภท	โดยแบ่งตามหมวดธรุกจิ	คอื	

 ●	 อาหารสัตว์	(Feed)	
 ●	 วัตถุดิบและอาหารเสริม	(Feed	ingredients	&	additives)	
 ●	 สุขภาพสัตว์	(Animal	health)	
 ●	 การเพาะพันธุ์และฟักไข่	(Breeding	&	hatching)	
 ●	 การผลิตในฟาร์ม	(Farm	production)	
 ●	 โลจิสติกส์และการแช่เย็น	(Logistics/refrigeration)	
 ●	 สื่อและที่ปรึกษา	(Media	&	consultancy)	
 ●	 อปุกรณ์และบรกิารห้องปฎบิตักิารณ์	(Laboratory	testing	equipment	and	services)	
 ●	 ไอทีและระบบอัตโนมัติ	(IT	&	automation	services)	
 ●	 วิศวกรรมอาหาร	(Food	engineering)	

ข้อมูลอ้างอิง
1.	 VIV	Asia	(www.vivasia.nl)
2.	 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
	 (www.thaifeedmill.com)
3.	 www.pvtm.com	

ของบริษัท	 พีวีทีเอ็ม	 จ�ากัด	 ของพี่ป้อม 
ภัทรันดา	 ลีละยูวะ	 Shi	 รุ่น	 31	 นั่นเองค่ะ 
พี่ป้อมไม่ได้อยู่ที่บูธ	 แต่น้องแป้ม-ภวาทิพย์
ลูกสาวของพี่ป ้อมอยู ่ประจ�าการดูแล 
การเจรจาธุรกิจตลอดงาน	 น้องแป้มก็เป็น
นิสิตเก่าคนเก่งของคณะเราเช่นกัน	 รุ่น	 54	
การที่ได้พบกันครั้งนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากๆ	
หลังจากทักทายถ่ายรูปกันแล้ว	 ก็เดินดูงาน
ต่อค่ะ	 แต่ขอสารภาพว่าเดินไม่ทั่วเพราะ 
งานใหญ่มากจริงๆ
	 ส�าหรับผู้ที่อยู ่ในแวดวงอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ขอแนะน�าให้จัดเวลามาเดินงาน
อย่างน้อยสองวันค่ะ	 รับรองว่าจะได้ความรู้
และข้อมูลกลับไปมากมายค่ะ 

	 การเดินทางไปไบเทคก็สะดวกมากค่ะ
เพราะสถานท่ีใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน	 และ
สถานีรถไฟฟ้า	รถเมล์ผ่านหลายสายและหา
แท็กซี่ไม่ยาก	 เพราะอยู่ตรงสี่แยกบางนา 
ช่วงเวลาจัดงานเป็นเดือนมีนาคม	 อากาศ
ก�าลังดีค่ะ	ยังไม่ค่อยร้อนมาก	

	 หลังจากประชุมกับลูกค้าเสร็จก็ถือ
โอกาสเดินดูงานเก็บข้อมูลท่ีน่าสนใจไป
เรื่อยๆ	 สายตาก็มาสะดุดที่ภาพที่ติดอยู่ใน
บูธหนึ่ง	เป็นภาพศิลปะนูนต�่าประกอบด้วย
ช้างหลายเชือก	 สวยงามต้องตามากจึง 
หยุดดูและมองหาชื่อบริษัทจึงพบว่าเป็นบูธ
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อาหารบำรุงเอ็น

1. กลูโคซามีน
	 เป็นอาหารเสริมบ�ารุงข้อต่อ	 ท�าให้หมอนรองกระดูกที่มีลักษณะคล้ายๆ 
เยลลี่	 มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 เพราะกลูโคซามีนเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง
สารประกอบส�าคัญของเนื้อเยื่อต่างๆ	ในร่างกาย	นอกจากนี้	กลูโคซามีนยังช่วย
ยับยั้งการท�างานของสารอักเสบได้หลายชนิด	 จึงมีผลในการลดอาการอักเสบ 
ของข้อด้วย	 แต่ถ ้าใครท่ีมีอาการแพ้อาหารทะเลหรือเป็นโรคเบาหวาน 
ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารเสริมกลูโคซามีนค่ะ	 เพราะว่า 
กลูโคซามีนส่วนใหญ่มักผลิตข้ึนมาจากเปลือกของกุ ้งและปูค่ะ	 โดยปกติ 
สารกลูโคซามีน	 ร ่างกายของเราสามารถสร้างเองได ้อยู ่แล ้ว	 ดังนั้นถ ้า 
ในชีวิตประจ�าวันที่ยังไม่มีการบาดเจ็บก็ยังไม่ต้องรับประทานเสริมก็ได้ค่ะ 
ร่างกายเราจะเริ่มสร้างสารตัวนี้ได้ช้าลง	ก็หลังอายุ	30	ปีไปแล้วค่ะ

 วันน้ีทิพย์มีเคล็ดลับในการบ�ารุงเอ็นของเราท�าให้หายจากอาการ
บาดเจ็บได้เร็วขึ้นมาฝากพี่ๆ	และเพื่อนๆ	ค่ะ
		 อาจารย์อรวรรณ	 ภู ่ชัยวัฒนานนท์	 อาจารย์ด้านโภชนาการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้แนะน�าให้หาอาหารเสริมมาบ�ารุงเอ็นดังนี้ค่ะ

เอ็น อยู่บรเิวณข้อต่อและหวักล้ามเนือ้ มบีทบาทส�คญั
ต่อชีวิตประจ�วันของเรามากเช่นกัน

2. คอนดรอยติน
	 สารตัวนี้จะพบได้ตามเนื้อเยื่อของข้อต่อส่วนต่างๆ	 ในร่างกาย	
และบริเวณกระดูกอ่อน	 การรับประทานคอนดรอยตินเสริม	 จะช่วย
เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนตามข้อต่อต่างๆ	 ท�าให้บริเวณข้อต่อ 
มีความยืดหยุ่นดี	 นอกจากนี้	 คอนดรอยตินยังช่วยดูดน�้าในร่างกาย 
ไปเลี้ยงกระดูก	 ถ้าเราขาดคอนดรอยติน	 กระดูกของเราก็จะ 
แห้งพรุน	เปราะง่าย	ยิ่งถ้าเราดื่มกาแฟ	น�้าอัดลม	สูบบุหรี่เป็นประจ�า
แล้วไม่ออกก�าลังกาย	 เราจะเส่ียงต่อภาวะกระดูกพรุนค่ะ	 ในช่วงท่ี
นักกีฬาบาดเจ็บ	 คุณหมอมักให้รับประทานกลูโคซามีนควบคู่กับ 
คอนดรอยตินด้วย	 เพื่อให้ร่างกายเสริมสร้างเนื้อเยื่อได้เร็วข้ึนค่ะ 
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ทิพย์ สีอัมพรโรจน์ Shi 64
โปรกอล์ฟ สังกัดสิงห์
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3. คอลลาเจน
	 เนื่องจากโครงสร้างเนื้อเยื่อของเอ็นท�ามาจากคอลลาเจน	ในยุคนี้	เรา
มกัจะได้ยนิแต่คณุผูห้ญงิฮติบ�ารงุคอลลาเจนกนัท้ังชนดิทาและรับประทาน
เพื่อให้ผิวพรรณดูเรียบเนียนเปล่งปลั่ง	แต่ความจริงแล้ว	คอลลาเจนไม่ได้
มีประโยชน์กับผิวเพียงอย่างเดียวค่ะ	คอลลาเจนยังมีส่วนช่วยในการสร้าง
เอน็ได้อกีด้วย	ซึง่คอลลาเจน	มใีนรปูแบบทีเ่ป็นอาหารเสริมและมใีนอาหาร
ธรรมชาติ	 ซึ่งเราจะหาอาหารที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนมากมารับ
ประทานกไ็ด้เช่นกนัค่ะ	สารคอลลาเจนจะมีในเอน็สัตว์ต่างๆ	ช่วงท่ีบาดเจ็บ	
เอ็นอักเสบฉีกขาด	อาจจะสรรหาเมนูใหม่	เช่น	เอ็นหมูตุ๋น	หรือจะเป็นเอ็น
วัวตุ๋นมารับประทานระหว่างบาดเจ็บก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันค่ะ 

4. วิตามินซี
	 เป ็ นส ่ วนส� าคัญ ในการสร ้ า งคอลลา เจนและซ ่ อมแซม เนื้ อ เ ยื่ อ 
ในร่างกาย	ทัง้นีว้ติามนิซี	ยงัใช้รักษาโรคข้อเส่ือมได้อกีด้วย	ดังนัน้การรบัประทาน
วิตามินซีไปพร้อมกับการรับประทานคอลลาเจนหรือกลูโคซามีน	 จะช่วยให้
ร่างกายดูดซึมไปซ่อมแซมเอ็นและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

อ้างอิง:	ภาควิชาเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 นอกจากนี้	 อาหารบ�ารุงเอ็นที่เราควรรับประทานในชีวิตประจ�าวัน	 โดยที่ไม่ต้องรอ 
ให้เอ็นฉีก ได้แก่ ข้าวกล้อง เม็ดบัว โดยเฉพาะในถั่วและธัญพืช ต่างๆ ค่ะ เพราะอาหาร 
เหล่าน้ีมีส่วนประกอบของวิตามินบีรวมหลายชนิด	 และแร่ธาตุจ�าพวก แมกนีเซียม 
แคลเซียม	และแมงกานีสเป็นส่วนใหญ่	ซ่ึงมีส่วนช่วยในการบ�ารุงเอ็นและข้อต่อค่ะ
	 แม้ว่าในวัยหนุ่มสาว	วัยท�างาน	เราก็อย่ามองข้ามการดูแลสุขภาพตนเองค่ะ	สมมติว่า	
ร่างกายของเราเหมือนกับรถยนต์	 รถยนต์ใหม่ๆ	 ดีๆ	 ถ้าใช้อย่างเดียวไม่ดูแลก็พังเร็วค่ะ 
แต่ถ้าเราหมั่นเช็คลมยาง	 เช็คแบตเตอร์ร่ี	 ทุกสัปดาห์	 เช็คระยะทุกหมื่นกิโลเมตร 
หรอืทกุๆ	6	เดอืน	พอเจออะไรเสยี	เราจะได้รีบเปล่ียน	รีบซ่อมได้ทัน	ก่อนท่ีมนัจะส่งสัญญาณ
ไม่ดีออกมา	รถของเราก็จะคงสภาพดี	ใหม่อยู่เสมอ	ใช้ได้นาน
 ร่างกายของเราก็เช่นกันค่ะ	 ขณะที่ยังดีๆ	 อยู่	 หมั่นบ�ารุง	 ซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ 
เล็กๆ	น้อยๆ	ร่างกายก็จะคงสภาพดี	อยู่กับเราไปนานๆ	ค่ะ 

5. วิตามินรวมและเกลือแร่  
	 โดยเฉพาะวิตามินบีและอีนั้น	มีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องข้อเสื่อม	อาการปวดตามข้อ	
อาการข้อต่อติดต่างๆ			ในแร่ธาตุแมกนีเซียม	จะช่วยลดอาการปวดและอักเสบของเอ็นและ
กล้ามเนื้อลงได้ด ้วยค่ะ	 ส่วนแมงกานีสก็ช่วยลดอาการปวดในข้อเสื่อมได้อีกด้วย 
ดังนั้นช่วงท่ีเราบาดเจ็บ	 เราควรหาวิตามินรวมเกลือแร่มารับประทานวันละเม็ด	 เพื่อให ้
มัน่ใจว่า	เราได้รบัวติามนิเกลอืแร่ทีจ่�าเป็นครบถ้วน	เพ่ือให้ร่างกายสร้างและซ่อมแซมเนือ้เยือ่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
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	 อากาศร ้อนเปรี้ยงเยี่ยงนี้ 	 ต ้องกิน	
“ไอศกรีม”	 ค่ะ	 และไอศกรีมที่อร่อยที่สุด 
เจ้านี้	คนที่ชอบกินไอศกรีม	เป็นคนท�าเอง
 “น้องยิ้ม”	ศศิวิมล	เพ็ชรน�้าสิน	เธอเป็น	
Shi	66	จบบัญชีจุฬาฯ	ด้านลอจิสติกส์...แล้วไป
ต่อปริญญาโทด้าน	 International	 business	
ที่บอสตันและเซี่ยงไฮ้	 เธอชอบกินไอศกรีม 
ทุกวัน	 กินได้ทีนึงเป็นกระปุกๆ	 กินไป	 กินมา 
ก็เลยลุกขึ้นมาท�าไอศกรีมกินเองเสียเลย	
	 ท�ากนิเอง	อร่อยเอง	กเ็ลยท�าแจกเพ่ือนฝงู
ได้ลองชิมความอร่อยบ้าง	 กินไป	 แจกไปเกิน 
1,000	 ถ้วยแล้ว	 คนกินทั้งหลายก็บอก...เอ๊ะ!!	
อร่อยนีน่า	จึงมกีองเชยีร์ยใุห้	“น้องยิม้”	ท�าขาย
	 ร้าน	Ampersand	Gelato	(แอมเพอร์
แซนด์	 เจลาโต้)	 ของน้องยิ้ม	 จึงถือก�าเนิด 
เปิดขายไอศกรีมมา	5	ปีกว่าแล้ว	โดยมี	3	สาขา		
คือ	ร้าน	Ampersand	Gelato	ซอยทองหล่อ	
13	 ในตึกโฮมเพลส...	 ร้าน	 Ampersand 
Gelato	 ชั้น	 7	 ของ	 เซ็นทรัล	 เวิลด์...	 และ		
Ampersand	Gelato	ทีช่ัน้	G	โซนวรีนัดา	ของ	
ไอคอนสยาม
 Ampersand	Gelato	ของ	“น้องยิ้ม” 
เป็นร้านไอศกรีมสไตล์อิตาเลียน		
	 Ampersand		คือสัญลักษณ์		&	ในภาษา
อังกฤษ	 มีความหมายว่า	 And	 หรือ	 “และ” 
ในภาษาไทย	
	 ส่วน	Gelato	(เจลาโต้)		เป็นค�าในภาษา
อิตาลี		ที่แปลว่า	ไอศกรีม		แต่	gelato	จะใส่

นมเป็นหลัก	ไม่ได้ใส่ครีมเป็นหลักเหมือนอย่าง
ไอศกรมีทัว่ไป		และ	Ampersand	กน็�า	gelato	
มาปรับสูตรลดน�้าตาลให้น้อยลง	
 Ampersand	Gelato	ของ	“น้องยิ้ม”		
เป็นร้านที่มี	 “เจลาโต้”	 หลากรส	 เพราะ 
“น้องยิ้ม”	 ท�าเจลาโต้	 ให้มีรสแตกต่างออกไป	
ผลัดเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ชิม	 ได้เทสต์	 เจลาโต้ 
รสใหม่ๆ	อย่างไม่มีวันเบื่อ			
	 ร้อนๆ	อย่างนี้	ลองไปชิม	“เจลาโต้”	ของ	
“น้องยิ้ม”	 ดูแล้วจะติดใจ	 เพราะมีถึง	 14	 รส 
ในร้านให้เลือกเทสต์	 ให้ทดลองชิมก่อนทุกรส		
จนกว่าจะได้รสทีถ่กูใจว่า..เอาละ	ชัน้จะกนิรสนี	้
	 เภตราฉบับนี้		แวะคุยกับ	“น้องยิ้ม”	ผู้ใช้
ประสบการณ์ทั้งในการเรียนบัญชี	 จุฬาฯ 
และปริญญาโททีบ่อสตนั/เซีย่งไฮ้	บวกความรกั 
ในการกินไอศกรีม	 มาเปิดร้านขายไอศกรีม
สไตล์อิตาลี	อย่าง		Ampersand		Gelato			
  
ต้องรักไอศกรีมขนาดไหน ถึงเปิดร้าน 
ไอศกรีมได้...  
	 “กต้็องกนิได้ทกุวนันะคะ	คอืหนจูะรกัการ
กินไอศกรีมมาก	 ชอบกินของเย็น	 ไม่ค่อยชอบ
ของร้อนๆ	 และไอศกรีมเป็นสิ่งที่ชอบมากๆ	 ก็
จะทานได้เยอะ	 เคยทานไอศกรีมเยอะสุดวัน
หนึ่งประมาณ	 1	 กิโลกรัมได้นะคะ	 (หัวเราะ)			
แต่สมัยก่อนเมืองไทยก็จะมีแค่	 ไอศกรีมรส 
วนลิา	รสชอ็กโกแลต	รสสตรอว์เบอร์รี	่เรากเ็บือ่	
พอเรียนจบกลับมาไทยก็อยากกินไอศกรีม 

รสแปลกๆ		ทีม่รีสชาตหิลากหลายเหมอืนอย่าง
เคยกนิตอนไปเรยีนทีบ่อสตนั		อย่างรส	cheese		
รส	Earl	Grey	พวกนี	้	กเ็ลยคดิจะลองท�ากนิเอง
ดูบ้าง”
	 ...	เมือ่คดิจะท�าไอศกรีมกนิเอง	น้องยิม้จงึ
ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด ้าน
อุตสาหกรรมอาหาร	 ได้เรียนทฤษฎีและส่วน
ผสมต่างๆ	 ของไอศกรีม	 มี	 work	 shop	 ให้
ทดลองท�า	คิดสูตรไอศกรีมต่างๆ				
	 จากนัน้	เธอไปเรยีนวทิยาศาสตร์ไอศกรมี
ต่อที่สิงคโปร์	ทั้งทฤษฏี	และ	work	shop	ได้
ทดลอง	test	รสชาติของไอศกรีม	brand	ดังๆ	
แต่ละเจ้า	ต้องชมิ	และวเิคราะห์ไอศกรมี	brand	
ต่างๆ	ว่ามีลักษณะอย่างไร	
	 “จากนัน้	ยิม้กซ้ื็อเครือ่งท�าไอศกรมีเครือ่ง
ละหมืน่กว่าบาทมาทดลองท�ากนิท่ีบ้าน		ท�าแล้ว
ให้คนอื่นชิมดู	 ว่ารสที่เราชอบน้ันคนอื่นชอบ
หรือเปล่า	คนอื่นก็ว่าอร่อย	รสชาติเข้มข้น	เรา
ก็คิดว่าอย่างนี้ก็น่าจะขายได้	 จึงเป็นท่ีมาของ
การขายไอศกรีมแบบท่ีเราต้องการจะกิน 
คือต้องมีรสชาติที่เข้มข้น	 ได้รสชาติท่ีแท้จริง 
ของวัตถุดิบที่ใช้ท�า”	
	 จากการที่เธอเรียน	 business	 มา	 เมื่อ 
คิดจะขาย	จึงต้องมีให้ครบ	ทั้ง	branding	และ	
logo	 การที่เธอเลือกตัว	 brand	 เป็น	 &	 หรือ	
Ampersand	 ก็เพราะต้องการใช้สัญลักษณ์ 
&	แทนความหมายของรสต่างๆ	ที่หลากหลาย
ในสูตรไอศกรีมที่เธอคิดค้นขึ้นมา	 ส่วนโทน 

Ampersand Gelato
ศศิวิมล เพ็ชรน้ำ สิน Gelatologist แห่ง & (Ampersand)
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ของสีขาว	 สีน�้าเงิน	 และสีทอง	 ก็เพื่อสื่อถึง
ไอศกรมีของ	Ampersand	ทีจ่ะมรีสชาตเิข้มข้น
หนกัแน่น	ไม่ใช่ไอศกรมีรสชาติบางเบา	หวานแหวว 
	 เมื่อเริ่มเปิดร้าน	 Ampersand	 Gelato			
ร้านของน้องยิ้มใช้เครื่องท�าไอศกรีมคุณภาพดี
ของอติาล	ี	ราคาเครือ่งละเป็นล้านบาท		เธอจงึ
ไปเรียนต่อที่อิตาลี		
	 “ขออธิบายเร่ือง	 gelato	 นึดนึงนะคะ…		
gelato	 เป็นไอศกรีมสไตล์อิตาลี	 จะต่างกับ
ไอศกรมีทีเ่รารูจ้กักนั		ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์
อเมรกินัทีส่่วนผสมใช้ครมีเป็นหลกั	กจ็ะมไีขมนั
มากกว่า	gelato”	
	 “ส่วน	gelato	จะมไีขมนัน้อยกว่าไอศกรมี	
เพราะส่วนผสมหลกัของ	gelato	จะเป็นนม		แต่
ถ้าเป็น	 sorbet	 ก็จะใช้น�้าผลไม้เป็นส่วน
ประกอบ	คนแพ้นม	ไม่กินนม	กก็นิ	sorbet	ได้”		
	 “gelato	 จะเสิร์ฟในอุณหภูมิที่สูงกว่า
ไอศกรีม		ท�าให้เวลาเข้าปากจะละลายเร็วกว่า	
อย่างไอศกรีมเค้าจะตั้งอุณหภูมิไว้ท่ีประมาณ		
ลบ18˚c		ถึง		ลบ	20˚…	แต่เจลาโต้นี่จะตั้งไว้
ที	่ลบ10˚c	ถงึ	ลบ15˚		และค่าเฉลีย่น�า้ตาลของ
เราอยูท่ีป่ระมาณ	5-10	เปอร์เซน็ต์		ซึง่น้อยกว่า
ไอศกรมีในท้องตลาด	ส�าหรบัคนทีเ่ป็นเบาหวาน	
เรายังรับท�าให้เป็นพิเศษ	 ถ้าต้องการก็สั่งได ้
คือไม่ใส่น�้าตาล	 และเราก็เน้นวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ	ไม่ใส่สี	ไม่แต่งกลิ่น”

มีวิธีทำเจลาโต้อย่างไรให้ถูกปากคนไทย
	 “ลูกค้า	Ampersand	 Gelato	 ก็จะมี
หลายแบบนะคะ	ความอร่อยของแต่ละคนกจ็ะ
ไม่เหมือนกัน	 จะท�าให้ถูกปากทุกคนคงไม่ได้ 
แต่เราก็เอารสชาตเิข้มข้นแบบของเราเป็น	base	
แต่มีความหลากหลาย	 ใครเข้ามาก็มีรสที่เค้า 
กินได้	 เช่น	 ก็จะมีรส	 basic	 คือ	 ช็อกโกแลต 
วนลิา	สตรอว์เบอร่ี	ให้เด็กๆ	ส่วนผู้ใหญ่	ก็จะม	ีชา	
กาแฟ	ทรีามสิ	ุ	ราคาเริม่ทีถ้่วยละ	99	บาท	ได้	2	รส”	
	 “เรามีลกูค้าต่างชาตค่ิอนข้างเยอะ	เราจงึ
ท�ารสชาติท่ีแปลกๆ	 ให้หลากหลายไปเร่ือยๆ 
คนเข้ามากนิจะได้ไม่เบือ่	เราท�ามาประมาณ	100 

รสชาติ	ได้แล้ว	 เช่น	มีรสพิสตาชิโอ	ซึ่งเป็นถั่ว
จากอิตาลีที่ค่อนข้างหาทานยาก	 ตัวที่อร่อย 
จะมาจากซิซลิ	ีต้นทนุค่อนข้างสงู	ตอนแรกไม่มี
นะคะ	แต่มลูีกค้าแนะน�าให้ท�า	หลายคน	บอกว่า
เพิม่ราคาขายก็ได้	แล้วก็ปรากฏว่าขายด	ีตอนนี้
ราคา	139	บาทต่อถ้วย	แล้วก็มีรสมัจฉะ	เป็น
ชาเขียวเข้มข้นจากญี่ปุ่น	 มีดาร์ค	 ช็อกโกแลต	
จากเบลเยี่ยม	 มีสตรอว์เบอร่ี	 ชีสเค้ก	 มีรสชา
เอิร์ลเกรย์	 ส่วนรสชาติไทยๆ	 ก็มีรสชาไทย 
ที่ เราผสมจากชาหลายยี่ห ้อเลย	 ได ้ทั้ งสี 
และกลิ่นหอมของชา	 และมีรสอัญชัญมะนาว 
ที่รสชาติดี	 อร่อย	 จะเน้นเปร้ียวมะนาวและ 
สสีวยจากอญัชญั	แม่บ้านญีปุ่น่ชอบมาก	เพราะ
สดชื่นและสีสวย	 และวัตถุดิบของเรามาจาก
ธรรมชาต	ิ ไม่ผ่านการแต่งสหีรือกลิน่สงัเคราะห์ 
	 “และเรายังมี	 sorbet	 (ซอร์เบท์)	 ซ่ึง 
ท�าจากผลไม้	ไม่มนีมเลย	sorbet	นีจ่ะมเีนือ้ใสๆ	
หน่อย	แบบเกลด็	เรามซีอร์เบท์		รสยสู	ุ	ยสูเุป็น
ส้มของญี่ปุ่น	 รสนี้ขายดี	 ทานแล้วรู้สึกสดช่ืน
มาก	แล้วก็หอมด้วย	รสชาติจะคล้ายๆ	มะนาว	
แต่หอมกลิ่นส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของยูสุ”

Ampersand Gelato มีเจลาโตรส
แปลกๆ อะไรบ้างที่น่าสนใจ
	 “ในร้าน	เราจะมี	เจลาโต้	14	รส		เพราะ
ตู้ไอศกรีมนี้จะใส่เจลาโต้ได้	 14	 รสพอดี	 คือ
นอกจากรส	 basic	 ต่างๆ	 แล้ว	 ก็จะมีรสชาติ
แปลกๆ	 ผสมกันไปให้หลากหลายด้วย	 เช่น 
เจลาโต	รสเบคอน”
	 “เบคอนเป็นของคาวนะคะ	 แต่พอเรา
คิดถึงเวลากินแพนเค้กตอนเช้ากับเบคอน 
ก็อยากลองท�ารสนี้ดู	 ก็เอาเบคอนแยกไปเข้า 
เตาอบท�าเป็น	candy	ก่อน	คือท�าให้มันหวาน	
ไม่คาว	แล้วมาผสมกบั	maple	syrup	กลายเป็น

เจลาโตที่ผสมเนื้อเบคอน	 ท�าแล้วทดลอง 
ให้เพือ่นชมิ	พอชมิแล้วเพือ่นก็ถามว่าเนือ้ทีผ่สม
มาคืออะไร	รสชาติเหมือนหมูเลย	แต่อร่อยนะ		
เราก็เลยท�าออกมาขาย	ขายดีด้วยค่ะ”	
	 “ส่วนเจลาโต้	รส	Salted	caramel	short	
bread	ทีอ่อกแนวคล้ายคกุกี	้	ใส่ขนมปัง	คาราเมล	
และเกลือ	 ก็จะมีรสชาติเค็มตัดหวาน	 คือ 
ไม่หวานจัด	รสกลมกล่อมมากค่ะ”
	 “แล้วก็มีเจลาโต้ที่ไม่ได้ท�าตลอด	ท�าเป็น
ช่วงๆ	 เช่น	 ถ้าได้	 Black	 truffle	 ซึ่งเป็นเห็ด 
จากอิตาลีมา	 ก็น�ามาบดค่ะ	 ผสมนม	 ผสมชีส 
truffle	 ที่ดีไม่ต้องใส่เยอะกลิ่นมันก็หอมค่ะ		
Black	 truffle	 ขายถ้วยละ	 500	 บาทนะคะ		
หรือเจลาโต้	รส	Smoked	salmon	ก็อร่อยนะ
คะ	 มีลูกค้าประจ�าที่ชอบ	 ก็ท�าเป็นครั้งคราว		
หรอืถ้าไปอติาล	ีได้น�า้มนัมะกอกดีๆ 	กน็�ามาท�า
เจลาโตรสชาติน�้ามันมะกอกด้วย”
	 “บางคร้ัง	 ลูกค้ามีปาร์ตี้	 ก็มาสั่งให้ท�า 
เจลาโต้รสที่มีแอลกอฮอล์	เช่น	มาการิต้า	หรือ	
บลัดดี้	แมรี่		ไปให้		คืออะไรที่เราสามารถท�าได้	
ก็จะท�าไปให้	ลูกค้าก็บอกกันปากต่อปาก	คือมี
ทั้งร้านอาหาร	และโรงแรม	ที่ให้เราไปออกงาน		
หรือให้ท�าเจลาโต้รสชาติพิเศษส่งให้	จนตอนนี้
ท�าส่งเยอะกว่าหน้าร้านแล้ว”	
	 “ต้องขอบคุณ	คณะบัญชีฯ	นะคะ	เพราะ
ส่ิงที่เราได้ร�่าเรียนมา	 ได้น�ามาใช้ประโยชน์
ทั้งหมดในธุรกิจ	 เริ่มจากตั้ง	brand	ตลอดจน
การท�าบญัช	ีการตลาด	กไ็ด้ใช้ความรูท้ีเ่รยีนมา
ทั้งหมดผสมผสานกันเชื่อมโยงกันค่ะ” 

AMPERSAND	Internationally	Inspired	Gelato 
Facebook	/	Instagram	/
Line@	AmpersandGelato
062	652	4141		Thonglor	13	|
CentralWorld	|	ICONSIAM		

“น้องยิ้ม”	ศศิวิมล	เพ็ชรน�้าสิน



วิธีเลือกซื้อแหวนหมั้น
อย่างมือโปร !!

1. กำหนดงบประมาณ
	 เนื่ อ งจากงานแต ่ ง งานนั้ นต ้ องม ี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 มากมายที่ต้องวางแผน 
สิ่ งส�า คัญคือการก�าหนดงบประมาณ 
ในใจเพราะแหวนเพชรนั้นมีราคาตั้งแต่
หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านได้ตามแต  ่
ความต้องการของคู่บ่าวสาว

2. เรียนรู้หลัก 4Cs
	 เพชร	 1	 เม็ด	 สามารถบอกรายละเอียด	 และระบุราคาได้ 
ตามตัวแปร	4	ตัวผสมกัน	ได้แก่	
	 2.1		 น�้าหนักเพชร	 (Carat)	 เพชรเป็นธาตุทางธรรมชาต ิ
	 	 	 	 ที่ถูกขุดค้นพบ	 ดังนั้น	 ยิ่งเพชรที่มีขนาดใหญ่	 ราคาก็จะ 
	 	 	 	 ยิ่งแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดด	
	 2.2		 สีเพชร	(Color)	เพชรที่ถูกใช้ในการท�าจิวเวลรี่มักนิยมใช้ 
	 	 	 	 สีขาว	 โดยเริ่มนับสีท่ีขาวท่ีสุดว่า	 สี	 D	 color	 ไล่ไปตาม 
	 	 	 	 ตัวอักษร	(ไม่มี	A	B	C)	โดยเพชรสียิ่งขาวยิ่งราคาสูง	
 2.3		 ความสะอาด	 (Clarity)	 เพชรเป็นสสารทางธรรมชาต ิ
	 	 	 	 ดังนั้นจึงมักมีต�าหนิในเนื้อเพชรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
	 	 	 	 ผสมอยู่	 โดยการแบ่งเกรดความสะอาดจะยึดหลักต�าหน ิ
	 	 	 	 ที่อยู่บนหน้ากระดานสี่เหลี่ยมของเพชร	(Table)	ยิ่งต�าหนิ 
	 	 	 	 ชัดมากเท่าใด	ราคายิ่งตกลง	
  2.4		 การเจียระไน	(Cutting)	เพชรที่ดีควรสะท้อนไฟได้อย่าง 
	 	 	 	 ระยิบระยับ	หากเจียระไนได้ถูกสัดส่วน	การเจียระไนที่ตื้น 
	 	 	 	 หรือลึกเกินไป	จะท�าให้ประกายไฟสะท้อนกลับมาไม่ครบ

แหวนแต่งงานนัน้เป็นสิง่ส�คัญอย่างแรกของคู่แต่งงาน โดยนิยมใช้เพชรเป็นอัญมณี
บนตัวเรือนเพราะเพชร (Diamond) รากศัพท์มาจากค�ว่า ADAMUS มีความหมาย
ว่า “สมบูรณ์” “เปลี่ยนแปลงไม่ได้” “แข็งแกร่ง” ความห่วงใยของคู่รักที่แข็งแกร่ง
มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 

MINDSET & 
LIFESTYLE

ศุภวัฒน์  เตชะวรบท Shi 63
(กรุ๊ป สมทบ) หจก. มเหสักข์เจมส์ 

74

 การเลือกซื้ อแหวนเพชรจึง เป ็น 
สิง่ส�าคญัท่ีเราควรรูว้ธิกีารเลอืกซือ้แหวน
ให้เหมาะสม	ซึ่งแบ่งได้เป็น	6	ข้อ	ดังนี้
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	 เมื่อรู้วิธีในการเลือกซื้อแหวนหมั้นตามนี้แล้วเราก็จะ
ได้แหวนเพชรทีมีคุณภาพสวยถูกใจไว้สวมใส่ในวันส�าคัญ
ของเรา	 หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาปรึกษา
รับค�าแนะน�าได้ที่ร้านมเหสักข์เจมส์นะครับ 

3. เลือกร้านเพชรที่ไว้ใจได้
	 เราควรเลือกร้านเพชรที่ไว้ใจได้เพราะเพชรนั้น
เป็นของมีค่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้เร่ืองเพชร 
มาก่อน	 อาจต้องอาศัยผู้ช�านาญมีประสบการณ์ 
มาให้ความรู้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า
เพชรที่ซื้อนั้นเหมาะสมกับราคาหรือไม่	 มีบริการ
หลังการขาย	มีการรับประกันสินค้า

4. เลือกเพชรที่มีใบเซอร์
	 เราควรเลอืกเพชรทีม่ใีบเซอร์ทีอ่อกโดยสถาบนั
อัญมณีที่ยอมรับกันทั่วโลกเช่น	 GIA	 หรือ	 HRD 
เพื่อให้ได้เพชรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
โดยเพชรทุกเม็ดที่ออกโดยสถาบันอัญมณีนั้น 
จะมีเลขเลเซอร์สลักไว้ที่ขอบของเพชร	 เราจึง
สามารถตรวจสอบได้และมัน่ใจว่าเพชรทีไ่ด้นัน้ตรง
กับใบเซอร์นั่นหรือไม่

5. เลือกแบบแหวนหมั้น
	 เมื่อเราเลือกเพชรท่ีถูกใจได ้แล ้วก็มาเลือกแบบ 
แหวนหมั้นตามที่เราต้องการ	 โดยค�านึงถึงสไตล์ที่ชอบ 
และลักษณะการใช ้งาน	 เช ่นคู ่บ ่าวสาวบางคู ่ ใส ่ใน 
ชีวิตประจ�าวันก็ไม่แนะน�าให้ดีไซน์แหวนเพชรชูจนเกินไป
หรือดีไซส์อลังการมากเกินไป	 ควรเลือกแบบเรียบๆ 
แต่ถ้าใส่เฉพาะงานแต่งหรือใส่ออกงานต่างๆ	 อย่างเดียว 
ก็สามารถเลือกแบบอลังการได้

6. ตรวจสอบแหวนเพชรอย่างละเอยีด
เมื่อช้ือแหวนเพชรแล้วเราควรตรวจสอบแหวนให้ละเอียด
ขนาดไซส์แหวนพอดไีหม	ตรวจสอบเลขเลเซอร์ท่ีขอบเพชร
ว่าตรงกับใบเซอร์หรือไม่และควรให้ร้านเพชรออกใบรับ
ประกันสินค้านั้นๆด้วยเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น	 และ	 ขอค�า
แนะน�าในการดูแลรักษาแหวนเพชรให้คงอยู่ในสภาพดี 
รวมถึงสอบถามการบริการหลังการขายด้วย



	 บริษัททัวร์คู ่ใจท่ีให้บริการมานาน

หลายทริปติดต่อกัน	 ได้ส่งรายละเอียด 

ทริปเที่ยว	 2	 มณฑลคือมณฑล	 จี๋หลิน 

(Jilin)	 และมณฑลเฮยหลงเจียง	 (Hei-

longjiang)	 ของประเทศจีน	 ไฮไลท์ของ

ทริป	คือหมู่บ้านเซวียะเซียง	(Xuexiang)	

หรือเรียกให้สากลหน่อย	 ก็เรียกว่าสโน

ทาวน์	อยู่ที่เมืองเซวียะเซียง	และไปเที่ยว

ชมเทศกาลการแกะสลักน�้าแข็งนานาชาติ

ที่หิมะที่เมืองฮาบิ้น	 มณฑลเฮยหลงเจียง	

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	 นึกภาพอีสาน

บ้านเฮากอ็ยูต่รงต�าแหน่งนัน้ของประเทศจนี	

แถมมีแช่ออนเซ็นท่ามกลางหิมะ	 สมอง 

สั่งทันที	ไม่ไปไม่ได้แล้วววววว	    

	 เริม่ชกัชวนเพือ่นก๊วนขาลยุหาอาหารตา		

อาหารสมองในวัยที่เหลือด้วยพลังที่ยังไหว

ได้ในเวลาไม่นาน	มีเพื่อน	Shi30	ได้	6	คน	

และรุ่น	 Shi29	 อีก	 1	 คน	 เตรียมลุยพิสูจน์

สมรรถนะของตนเองทีจ่ะต้องต่อสู้กบัอากาศ

ที่หนาวเหน็บขนาด	 -30	 องศาเซลเซียส 

ทีเดียว	 บ่อยครั้งที่แอบใส่เกียร์ถอยถอดใจ		

แต่เพื่อนสั่งห้ามถอยเลยลุยต่อ			

	 เอาล่ะ	ไหนจะลุยแล้วล่ะก้อ	พวกเราเลย

ช่วยกันหาข้อมูลจากรีวิวของผู้ที่ไปเที่ยวมา

แล้ว	ซึ่งมีอยู่	มากมายอ่านไม่ทั่วถึง	ขอบคุณ

อากู๋กูเกิ้ลของโลกนี้จริงๆ	อะไรๆ	ขอให้ถาม

เหอะ	 รู้ไปหมด	 	 พวกเรามีความสุขตั้งแต ่

ขั้นเตรียมตัวเลย	 เอาข ้อมูลมาแชร ์กัน 

แช็ทกันใน	 LINE	 จนลายน้ิวมือน่าจะสึก 

พวกเราเลยได้รูว่้าการแต่งกายให้อากาศหนาว

สยบราบคาบต้องจัดเต็ม	4	ชั้น	(layer)	นี่ไง

ส่ิงที่ตัวเองได้เรียนรู้	 คาดว่าเส้นสมองงอก

ตรึม	จากนั้นพวกเรากลุ่มหนึ่งก็นัดกันไปหา

ซื้อเส้ือผ้าตามร้านต่างๆ	 ที่มีขายเส้ือผ้า

ประเภทนี	้ร้านแล้วร้านเล่าเปรยีบเทยีบราคา	

คุณภาพตามเป้าหมายคือท�าให้ร ่างกาย

อบอุ่นได้ในอากาศติดลบมากขนาดนั้น	

สโนทาวน์ หนาวแน่หรือ
	 22	กุมภาพันธ์	2561	 เราออกเดินทาง

เวลา	 2.45	 น.	 อากาศเมืองไทยร ้อน 

พอสมควรแล้วล่ะ	 จึงต้องเตรียมเสื้อผ้า 

ให ้ เหมาะสมกับการที่จะออกจากบ้าน 

ที่อากาศร้อน	 และเหมาะสมกับการนอน

ระหว่างเดินทางอยู ่บนเครื่องบินสบายๆ 

และต ้องแปลงร ่างเป ็นคิงคองตอนถึง

ประเทศจีนที่อากาศหนาวมากแตกต่างจาก

ประเทศไทยโดยสิ้นเชิงอีก	 ต้องคิดเยอะ	

วางแผนตลอด	 แต่ด้วยประสบการณ์การ 

เดินทางบ่อย	ท�าให้ทุกขั้นตอนผ่านไปด้วยดี 

	 พวกเราใช ้ เวลาเดินทางประมาณ 

6	 ชั่ วโมง	 ถึงสนามบินเมืองเสิ่นหยาง 

(Shenyang)	โชคดีที่เราได้เดินผ่านงวงออก

จากเครื่องบินก็ถึงอาคารสนามบิน	 จึงได ้

มโีอกาส	 ล้างหน้า	 แปรงฟัน	 แปลงโฉมเป็น 

คิงคองในบัดดล	 โดยการใส่เสื้อผ้าเต็มพิกัด

พร้อมลุย	 เมืองนี้เป็นเมืองเอกของมณฑล 

เหลียวหนิง	 เดิมช่ือมุกเดน	 (แมนจู)	 มีพื้นที	่

12,924	 ตารากิโลเมตร	 ประชากรอาศัยอยู	่

7.2	 ล ้านคน	 เมืองเสิ่นหยางเป ็นเมือง 

ที่มีประวัติศาสาตร์ยาวนานกว่า	 7,200	 ปี	

เป ็นภูมิภาคที่มีชาวแมนจูอยู ่มากท่ีสุด 
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ชาวแมนจู ถื อ เป ็นชนก ลุ ่ มน ้ อยที่ อยู ่

กระจัดกระจายไปท่ัวอีสานจีน	 เช่นแถบ 

เหอเป่ย	 เฮยหลงเจียง	 จี๋หลิน	 มองโกเลีย 

และปักกิ่ง	 เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงของ 

ชนเผ่าแมนจูในอดีต	 ต่อมาชนเผ่าแมนจ ู

ได้ยกทพัเข้าตเีมอืงปักกิง่โค่นล้มราชวงศ์หมงิ

และสถาปนาเป็นราชวงศ์ชิง	 และได้ย้าย

เมืองหลวงจากเสิ่นหยางมาอยู่ปักก่ิง	 อันน้ี

เป็นประวัติท่ีบริษัททัวร์ให้ไว้เพื่อให้ทราบ

คร่าวๆ	ในใจแอบสงสัยทุกที่	ที่มีการเอ่ยอ้าง

ถึงพันปี	 หม่ืนปี	 ล ้านปี	 เป ็นเรื่องของ 

นักประวัติศาสตร์	 อย่าสงสัยมาก	 ปวดหัว 

เชื่อเลยแล้วกันตามนี้แหละ

	 จากเมืองเสิ่นหยาง	 เราเดินทางต่อไป

เมืองจ๋ีเหลิน	 มณฑลจี๋หลิน	 ช่ือเมืองและ

มณฑลชื่อเดียวกัน	 เมืองจ๋ีหลินจะเป็นเมือง 

ท่องเที่ยวในฤดูกาลหิมะท่ีมีชื่อเสียงมาก	

ตลอดเวลา	 5	 ชั่วโมงท่ีเดินทาง	 ในใจ 

เริ่มผิดหวังเมื่อมองสองข ้างทางมีหิมะ

เบาบางมาก	 เราเตรียมตัวมาเพ่ือลุยกับ 

ความหนาวแบบเต็มพิกัด	 เตรียมท�าใจ 

ถอดเสื้อ	layer	ที่	3	และ	4	เก็บเข้ากระเป๋า

ก ่อน	 คืนแรกเราพักค ้างท่ีเมืองจี๋หลิน 

อาหารพอทานได้	 มีเมนูเน้ือกระต่ายเสริฟ	

เห็นกระต่ายโดนเชือดคอห้อยแขวนไว ้

รั้วหน้าบ้าน	 สงสารจับใจ	 พวกเราไม่ทาน 

ส่วนมากเกิดปีเถาะ	เพื่อนกันทานไม่ลง

	 เช ้าวันรุ ่งขึ้น	 อากาศท่ีเมืองจี๋หลิน 

หนาวมาก	 สมใจพวกเราหละ	 รีบใส่เสื้อผ้า

แบบจดัเตม็ตัง้แต่หวัจรดเท้าทนัท	ีทานอาหาร

หนาววววว.....จ้า	 แต่ด้วยความพร้อมของ

เส้ือผ้าพวกเราที่จัดเต็มพิกัดอยู ่หมัดเลย 

เดินย�่าหิมะได้อย่างสง่าเชิดหน้าได้เต็มที่							

	 ตอนเย็นหนาวประมาณ	 -20	 องศา 

เซลเชียส	 มีกิจกรรมน่าทึ่งมาก	 คือการ 

สาดน�้าร้อนขึ้นฟ้า	 เราเดนิผ่านจดุทีม่บีรกิาร 

นักท ่องเที่ยวสาดน�้ า เดือดขึ้ นฟ ้ าพอด ี

เขาอธิบายว่าจะท�าได้เมื่อหนาวมากจน

อุณหภูมิอย่างน้อย	-14	องศาเซลเชียส

	 ผู ้ที่จะร่วมกิจกรรมนี้ต ้องมีการซ้อม 

วิธีสาดน�้าร้อน	น�้าร้อนเดือดๆ	นะคะ	รินจาก

กาน�้าเลย	 ใครสาดพลาดโดนตัวเองก็ร้อง

จ๊ากๆ	 แน่ๆ	 ผู้หญงิในรปูเธอสาดด้วยท่าทาง 

ที่สวยเหมือนฝึกมาจนช�านาญ	 เป็นบุญตา 

ของเรา	 ที่ไม ่มีใครไม่กล้าหาญแบบเธอ 

แต่อยู ่ในอารมณ์ท้าทายไปด้วยตอนยืนดู

เหมือนลมืหนาว	 เหมอืนลุน้จนร้อนเหง่ือกาฬ

แตกพลั่ก	 เธอสาดได้สวยมากน�้าร้อนที่ริน 

จากกาใส่แก้ว	สาดขึน้ไปบนท้องฟ้าแล้วมนัก็

แข็งตัวทันที	 เจ๋งอ่ะค่ะ	 กดไลค์พันครั้งเลย 

แม่หญิง	 แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นคนผ่านไปมา 

ก็จะเห็นแบบนั้น	 มันจะค่อยละลายเมื่อ

อณุหภูมสิงูขึน้
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เช้าเสรจ็เดนิทางต่อไปมณฑล	 เฮยหลงเจียง	

เดินทางไกลมากทีเดียว	 สองข้างทางก็ม ี

หมิะขาวโพลน	ภเูขาลกูแล้วลกูเล่าทีป่กคลมุ

ด้วยหิมะ	 ข้างถนนเหมือนมีเบาะสีขาว 

นุ่มนวลตาปูไว้ตลอดทาง	 มองจนไม่อยาก

กระพริบตา	 เหมือนงานศิลปะ	 ก็มันสวย 

เสียขนาดนี้

	 เพลิดเพลินเจริญทั้งตาทั้งใจ	 และแล้ว 

เรากถ็งึเมอืงสโนทาวน์	บ่ายแก่ๆ	ฝันเป็นจรงิ	

ที่เรามองเห็นคือเหมือนเมืองในเทพนิยาย 

สโนทาวน์เดิมทีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	 แต่มี 

ความพิเศษคือในยามฤดูหนาวจะมีหิมะ

มากมายโปรยปรายลงมาคลุมหมดทั้ ง

หมู่บ้าน	 โดยเฉพาะหลังคาบ้านคล้ายกับว่า

เอาผ้านวมสีขาวพาดไว้บนหลังคาบ้าน 

ทุกหลัง	 มันสวยงามแบบในโฆษณาของ 

ทริปนี้เลย

	 หลังจากเราเ ช็คอินเข ้ า โรงแรมที ่

ทันสมัย	 สะดวกสบาย	 เราเริ่มตามล่า 

พิสูจน์สโนทาวน์หนาวแน่หรือ	 ถึงตอนนี ้



	 กลับเข ้าโรงแรมทานอาหารมื้อค�่ า	

อาหารจีนแถบนี้ช่วงนี้มะค่อยมีผักใบเขียว 

ผักที่ ไม ่ เคยหายไปจากเมนูทุ กมื้ อคื อ 

มะเขือเทศ	มันเทศ	ข้าวโพด	ก็ยังเป็นวันที่	2	

ของทริป	 อาหารยังอร่อยเลิศ	 เรามาที่นี่ 

มาเพื่ออาหารตา	 อาหารใจ	 เรื่องอาหาร 

ท้องเรือ่งจ้อยอยูแ่ล้ว	ไม่เคยมีเรือ่งให้ต้องบ่น

	 เสรจ็จากทานอาหารเยน็	จดัเตม็อกีรอบ

เดินออกไปข้างนอก	โอ้ยจะบอกว่ายังไงดีล่ะ	

มันสวยเหมือนเมืองในเทพนิยายเกิน 

ที่จะบรรยายได้	 ซึ้งกับความหนาวเหน็บ 

ถึงขั้วหัวใจ	สโนทาวน์หนาวจริงจ้าพี่น้องเอ้ย		

	 มีเรื่องหนึ่งค ่ะ	 ที่ เราได ้ เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์โดยตรง	 เรื่องของผู ้หญิง 

โดยเฉพาะท่ีมันท้ังข�า	 ท้ังเหน่ือยกับมัน 

ทุกสถานที่ท่องเที่ยว	 เวลาเข้าห้องน�้า	 คิว 

ผู้หญิงจะยาวมากกว่าผู้ชาย	 ด้วยความรัก

สงสารเพื่อนเราก็รีบ	 ท�าธุระเสร็จก็ฉุด 

เรียกว่าฉุดเลยเพราะมันหลายชั้น	 มันต้อง 

ใช้ก�าลัง	 เจ้ากรรม	 ฉุดทุกช้ันเข้าท่ีเรียบร้อย	

ปรากฏว่าชั้นในสุดยังอยู่ท่ีเข่า	 นึกภาพออก

ใช่ไหมคะ	มนัต้องลากลงไปใหม่ต้องเรยีนรูว่้า

เราต้องปอกร่างกายเราทลีะช้ัน	เวลาใส่ก็ต้อง

สวมใส่ทีละชั้นๆ	 ต้องเริ่มชั้นในสุดก่อน 

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้	เผลอๆ	มันจะเครียด

มากกว่าข�าเมื่ออกมาเจอเพื่อนรอเป็นสิบ

	 ส่วนข้อทีพ่งึระวงั	ตอนถ่ายรปู	สมยันีเ้รา

เป็นตากล้องกันทุกคน	 ถ่ายด้วยมือถือท่ีเรา 

ติดตัวไป	 ท่ีความหนาวระดับสโนทาวน  ์

มือถือเกิดอาการน้อคค่ะ	 ถ่ายได้แป๊บเดียว	

แล้วมันหยุดท�างานพร้อมๆ	กับอาการที่รู้สึก

ว่ามอืข้างทีเ่รากดแชะๆ	หลดุหายไปจากตวัเรา	

มันทรมานมากมันเจ็บมือแบบชาไปเลย 

ต้องระวังรีบเอามือซุกกระเป๋าเส้ือเลเยอร์

นอกสุดที่ต้องมีถุงร้อนเตรียมให้ความอบอุ่น

เพื่อเรียกมือกลับมา	 อย่าเผลอกดแชะๆ	 จน

ลืมมือ	 มันเจ็บปวดมากและถ้าเย็นขนาด 

เลือดแข็งก็จะสูญเสียมือไปเลย	น่ากลัวนะ

	 วันรุง่ขึน้	อากาศยงัหนาวเหนบ็	กจิกรรม 

ที่สโนทาวน์.เช้านี้คือการนั่งรถมอเตอร์ไบค ์

ขึน้ไปดหูมูบ้่าน	สโนทาวน์ในมมุสงู	และไปชม

ดอกอู้ซง	หรือแม่คะนิ้งบนต้นไม้	น่าเสียดาย

ที่เช้านี้ไม่มีดอกอู้ซงก็ลุ้นกันต่อไปว่าต้องเจอ

ที่ไหนสักที่	 กิจกรรมอื่นๆ	 คือการเดินชม

หมูบ้่านสีห้่าร้อยหลงัคาเรอืนทีม่หีมิะปกคลมุ	

ซอกเล็กซอกน้อยสวยแตกต่างกันไป	 และ

สนุกกับการทานอาหารแปลกๆ	 ที่เมืองไทย

ไม่มี	 ที่ไม ่สนุกมากๆ	 คือการสื่อสารกัน 

ทีป่ระเทศจนีใช้ภาษาองักฤษน้อยมากหรอืไม่

ใช้เลย	 ก็ต้องใช้บอดี้แลงเกวดกันทั้งมือไม้ 

บุ ้ยปาก	 พร้อมสายตา	 เอาตัวรอดหละ 

ได้กิน	 ได้ดู	 ได้ไป	 อย่างที่ต ้องการด้วย 

ความเฉลียวฉลาดของพวกเราชาว	 Shi30 

	 มี กิจกรรมหนึ่ ง คือ ข่ี สุนัขลากเ ล่ือน 

พวกเรามาจากเมืองที่ถูกสอนมาให้มีความ

เมตตาต่อสัตว์	 เห็นคนคุมสุนัขตีสุนัขให้

ท�างานคือ	 พาพวกเราไปโน ่นไปนี่ตาม

โปรแกรม	สงสารสุนัข	นั่งไปรันทดไป	เลยขอ

หยดุยอมจ่ายสตงัค์ให้ตามทีต่กลง	แต่พวกเรา

ถกูลากสักยีสิ่บเมตรเท่านัน้จากโปรแกรมจรงิ	

100	 เมตร	 เป็นอันว่าได้รู ้ว่าสุนัขลากเรา 

มนัเป็นยงัไง	ไว้คุยให้ลูกหลานฟังไงว่าเคยเล่น

แล้ว	 ประมาณน้ัน	 การจ่ายสตังค์ไปเต็ม

จ�านวนโดยไม่มีการต่อรองใดๆ	 เป็นความ

เต็มใจเพื่อให้เจ้าของไปต่อชีวิตให้พวกมัน 

	 เราชืน่ชมเมอืงสโนทาวน์	1	คนืกบัสองวนั	

คุ้มค่าการเดนิทางทรปินีแ้ล้ว	แต่ต้องเดนิทาง 

ต่อไปยัง	 ไฮไลท์รองๆ	 ท่ีเราถือว่าก�าไรล่ะ 

คือเมืองฮาบิน	 ในมลฑลเฮยหลงเป ียง 

เช่นเดียวกันเพื่อไปชมเทศกาลโคมไฟน�้าแข็ง

ที่ยิ่ ง ใหญ ่ที่ สุดในโลก	 (Harbin	 2017 

International	 Ice	 and	 Snow	 Festival 

คร้ังที่	 34)	 เราใช้เวลาเดินทาง	 1	 วันเต็มๆ	

อากาศอุ่นขึ้น	ในงานนี้	มีนักแกะสลักน�้าแข็ง

นานาชาติมาร ่วมแกะสลักน�้ าแข็ง เป ็น

พระราชวัง	 สวนสนุก	 รูปหน้าคนที่เรารู้จัก 

กันดี	 สถานที่ส�าคัญๆ	 ในประเทศจีน	 แม้วัด

พระแก้วก็ถูกน�าไปแกะสลักเป็นสถานท่ี

ส�าคัญ	นับว่าเป็นคืนที่วิเศษสุด

	 อีกจุดส�าคัญของทริปนี้	คือการแช่น�้าแร่

ท่ามกลางหมิะ	ทีเ่มอืง	ซผีงิ	(Siping)	ทีป่ระเทศ

จนี	 มีกฎห้ามผู้ที่แช่น�้าแร่ออนเซนไม่สวมใส่

เสื้อผ ้าหรือเปลือยกายล่อนจ้อนนั่นเอง 

การแช่น�้าแร่	จะแช่ในอ่างน�้าแร่ในอาคารที่มี

อุณหภูมิในระดับที่ไม่ร้อนนัก	 ถ้าปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าก็ควรแช่ที่น่ีก่อน	 เมื่อรู้สึกคุ้นเคย

กับน�้าแร่ในอาคารแล้วก็ไปแช่น�้าแร่นอก

อาคารได้	 อนันีต้ืน่เต้นมาก	 เพราะการลงไป 

แช่น�้าแร่ที่มีความร้อนสูงขนาด	 60	 องศา 

เซลเชยีส	ท่ามกลางหมิะโปรยปราย	มนัท้าทาย

ความสามารถมาก	 และพิสูจน์ว่าร่างกายเรา

แข็งแรง	พวกเราทุกคนสนุกจนลืมวัย

	 ที่ น่ีพวกเราได้เจอดอกอู้ซง	 มันเป็น

เกล็ดน�้าแข็งที่จับตัวเป็นชั้นบนต้นไม้	 และ

แตกตัวบานออกเหมือนดอกไม้

 สมประสงค์ทุกอย่างในทริปนี้	 กลับ

ประเทศไทยอย่างปลอดภัย	 ไม่มีใครเจ็บไข้ 

ไม่สบายเลย	 ทั้ง	 7	 คนเป็นพันธุ์อึดโดยแท้ 

ไปเยีย่มหมูบ้่านสโนทาวน์กนันะคะ	หนาวจรงิ

แท้แน่นอนค่ะ	ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ	

ไม่ใช่นกัเขยีนค่ะ	แต่ไปเทีย่วแล้วชอบกลบัมา

บนัทกึในเฟสบุคให้คณุแม่อ่าน	เหมอืนนัง่เล่า 

ให้ฟังและฝากเรื่องราว	 รูปภาพมากมาย 

ไว้บนเฟสบคุ	อยากอ่านเมือ่ไหร่กห็ยบิมาอ่าน

ได้ทันที	 ไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารให้รกบ้าน 

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา	ณ	ที่นี้ค่ะ 
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สมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่
Shi รุ่น 80 ปีการศึกษา 2562




