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นายกคุยด้้วย

 ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา จะเห็นได้้ว่าม่การ 
พููด้ถึึงการพูัฒนาที่่�ยั�งยืน หรือ Sustainability 
อย่างแพูร่หลาย การพูัฒนาที่่�ยั�งยืนนั�นเปี็นการ 
พูัฒนาที่่�ม่่งเน้นตอบสนองความต้องการของคน 
ในย่คปีัจจ่บัน โด้ยไม่ที่ำาให้เกิด้ปีัญหาในอนาคต 
ในอ่กด้้านหนึ�ง เรามองเห็นความแตกต่างของคน 
แต่ละวัย หรือแต่ละร่่น (Generation) ช่ัด้เจน 
มากขึ�น สาเหต่หนึ�งคงเป็ีนเพูราะคนในย่คปัีจจ่บัน 
ม่อาย่ยาวขึ�น อ่กทัี่�งคนในร่่นก่อนเป็ีนจำานวนมาก 
ยังแข็งแรง และยังคงม่บที่บาที่ในสังคมในขณะที่่� 
คนร่่นต่อมาก็ค่อยๆ เติบโตและม่บที่บาที่มากขึ�น 
หลายๆ คนอาจจะม่ความเห็นไปีว่า ช่่องว่าง 
ระหว่างวัย (Generation Gap) ท่ี่�ม่มากขึ�นอาจจะ 
สร้างปัีญหา
 โด้ยเฉพูาะในช่่วงที่่�สังคมม่การเปีล่�ยนแปีลง 
ไปีอย่างรวด้เร็ว องค์กรต่างๆ ต้องขับเคลื�อน 
ไปีตามวิถึ่ย่คใหม่มากขึ�น เพูื�อให้สอด้คล้องกับ 
วิถึ่ใหม่และสามารถึตอบสนองความต้องการ 
ของคนในย่คปีัจจ่บันได้้ ที่ำาให้ต้องปีรับตัวให้เร็ว 
ตื�นตัว พูร้อมรับการเปีล่�ยนแปีลง หากปีรับตัว 
ไม่ที่ันจะที่ำาให้เกิด้ช่่องว่างมากขึ �น ส่งผ่ลให้ 
ไม่สามารถึเติบโตได้้อย่างยั�งยืนและมั�นคง 

 สมาคมฯของเราก็เปี็นอ่กสังคมที่่ �ม่ความ 
หลากหลาย และความแตกต่างด้้านวัย แนวคดิ้ 
และรูปีแบบพูฤติกรรมต่างกัน ช่่องว่างระหว่างวัย 
(Generation Gap) ก็ม่บ้างเป็ีนธรรมด้า

 ในที่ ัศนะของผ่ม “ความหลากหลาย 
และความแตกต่างที่่�ม่นั้้�นั้ ให้ผลที่างด้้านั้บวก 
ก้บสมาคมฯของเรา” เพูราะสมาคมฯของเรา 
ม่ความสัมพัูนธ์ของพู่�น้องท่ี่�แน่นแฟ้้น และตั�งอยู่
บนพืู�นฐานของความเข้าอกเข้าใจ รับฟั้งความเห็น 
และเช่ื �อใจกัน โด้ยเฉพูาะเมื�อเราม่ความเปี็น 
อันหนึ�งอันเด้่ยว ม่เปี้าหมายและไปีในที่ิศที่าง 
เด่้ยวกันแล้วนั�น 

 ความแตกต่าง และการเปีล่�ยนแปีลงนั �น 
ย่อมจะนำาไปีสู ่การสร้างปีระโยช่น์ได้้อย่าง 
ที่ว ่ค ูณและย ั �งย ืน ที่ ั �งต ่อสมาช่ ิกสมาคมฯ 
คณะพูาณิช่ย์บัญช่่ฯ และสังคมของเราต่อไปี 
	 ใช้ ้ความแตกต ่างร่ ่วมสร่ ้างปร่ะโยช้น์  ์
กัน์น์ะคร่ับ

วศิินั้ ว้ฒนั้วรกิจกุล
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งานพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 ผศิ.ด้ร.อรนุั้ช สูงสว่าง Shi 30 ขอให้ผม 

เล่าถึงงานั้พระราชที่านั้ปริญญาบ้ตรของ 

จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาล้ยประจำาปีการศึิกษา 

2562 เมื�อว้นั้ที่่� 1 และ 2 ตุลาตม 2563 

ท่ี่�ผ่านั้มา ซึึ่�งเป็นั้การจ้ด้ในั้ช่วงท่ี่�กำาล้งม่การ 

ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 สิ�งหนึั้�งท่ี่�พวกเรา 

คุยก้นั้ คืองานั้พระราชที่านั้ปริญญาบ้ตร 

จะสามารถจ้ด้ได้้ตามกำาหนั้ด้เดิ้มหรือไม่ 

 เมื�อสถึานการณ์โควิด้ในปีระเที่ศไที่ยเริ�ม 

ด่้ขึ�น ในราวเดื้อนกรกฎาคม มหาวิที่ยาลัยได้้รับ 

ข่าวท่ี่�ที่ำาให้ท่ี่กคนปิีติยินด่้ เมื�อได้้รับแจ้งจาก 

ที่างกองงานในพูระองค์ ว่าจะที่รงพูระกร่ณา 

โปีรด้เกล้าฯ เสด็้จพูระราช่ที่านปีริญญาบัตร

แก่บัณฑิิต ปีระจำาปีีการศึกษา 2562 ในวัน 

พูฤหัสบด่้ ท่ี่� 1 และวันศ่กร์ ท่ี่� 2 ต่ลาคม 2563 

ซึึ่�งเป็ีนสัปีด้าห์แรกของเดื้อนต่ลาคม เช่่นเด่้ยว 

กับในปีีก่อนๆ และนับเป็ีนมหาวิที่ยาลัยแรก 

งานพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
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ที่่ �พูระองค์ฯ จะเสด้็จพูระราช่ด้ำาเนินมา 

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตรหลังจากม่การ 

ระบาด้ของโรคโควิด้-19

 หลังจากท่ี่�มหาวิที่ยาลัย รับที่ราบกำาหนด้ 

การ ที่่านปีระธานคณะกรรมการด้ำาเนินงาน

พิูธ่พูระราช่ที่านปีริญญาบัตร ของจ่ฬาลงกรณ์ 

มหาวิที่ยาลัย คือ ท่ี่านรองอธิการบด่้ ผู้่ช่่วย 

ศาสตราจารย์ ด้ร.ปีมที่อง มาลาก่ล ณ อย่ธยา 

พูร้อมที่ั�งที่่านผู่้ช่่วยอธิการบด้่ ผู่้รับผ่ิด้ช่อบ 

งานพิูธ่การ อาจารย์ ศิรธัช่ ศิริช่่มแสง ก็จัด้ 

ปีระช่่มกล่่มย่อยฝ่่ายต่างๆ มาร่วมปีรึกษา 

เพูื�อเตร่ยมมาตรการต่างๆ เพูื�อถึวายความ 

ปีลอด้ภัยจากโรคโควิด้-19 อย่างสูงส่ด้

 ในการหารือเรื�องแรกก็เริ �มต้นจากการ 

ที่่�จะต้องม่แผ่่นอะคริลิกกั�นระหว่างสมเด้็จ 

พูระกนิษฐาธิราช่เจ้าฯ กับบัณฑิิต จากนั�นก็ 

หารือกันว่า การท่ี่�จะต้องพูระราช่ที่านปีริญญา 

บัตร หนึ�งหมื�นใบ จะที่ำาอย่างไรจึงจะแน่ใจว่า 

ปีลอด้ภัยจากเชื่�อโรคท่ี่�ติด้มากับใบปีริญญาบัตร 

ผ่มเองถึึงกับเสนอว่า จะเป็ีนรางเลื�อนสายพูาน 

โด้ยพูระองค์ที่่านไม่ต้องสัมผ่ัสปีริญญาบัตร 

แต่ก็ม่ข้อกังวลกันมากว่า หากเกิด้ขัด้ข้อง 

สายพูานหย่ด้ อาจารย์ที่่�ที่ำาหน้าที่่�ถึวายงาน 

ส่งปีริญญาบัตรจะแก้ไขปีัญหาได้้หรือไม่ 

ตำาแหน่งท่ี่�นั�งจะต้องเปีล่�ยนด้้านหรือไม่ เรื�อง 

การใส่หน้ากากแที่บจะไม่ต้องหารือกันเลย 

เพูราะที่่กคนแที่บจะเห็นตรงกันว่า ต้องใส่ 

อย่างแน่นอน สำาหรับการเว้นระยะห่างระหว่าง

บัณฑิิต ผ่มก็คิด้ว่าอาจจะต้องเว้นระยะห่าง 

มากขึ�น จากท่ี่�ปีกติเคยม่บัณฑิิต 10 คนบนเวท่ี่ 

อาจจะลด้ลงเหลือ 7 คน เพูื�อเว้นระยะห่าง 

มากขึ �น ถึัด้จากนั �นก็ม่การปีรึกษาหารือ 

ในเรื�องท่ี่�นั�ง ก็สร่ปีว่าคงต้องตั�งเต้นท์ี่ท่ี่�นั�งเพิู�ม 

รวมที่ั �งเต้นที่์ที่่ �บัณฑิิตตั �งแถึวก่อนเข้าพูิธ่ 

ก็ต้องม่จำานวนเพิู�มขึ�น

 เมื�อท่ี่กอย่างได้้รับการวางแผ่น เตร่ยมการ 

เร่ยบร้อย ที่างฝ่่ายมหาวิที่ยาลัย นำารายละเอ่ยด้ 

เสนอกองงานพูิธ่ในพูระองค์สมเด้็จพูระ 

กนิษฐาธิราช่เจ้าฯ และคณะแพูที่ย์ในพูระองค์ 

ข้อสร่ปีในชั่�นแรก ในมาตรการความปีลอด้ภัย 

บัณฑิิตที่่กคนจะต้องใส่หน้ากากตลอด้เวลา 

ที่ั�งในช่่วงการฝ่ึกซึ่้อมและในวันจริง ในการ 

ฝ่ ึกซึ่ ้อมบัณฑิิตต้องที่ำาความสะอาด้มือ 

ด้้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ�นเวที่่ คณะกรรมการ 

ด้ำาเนินงานฯ ได้้ม่การหารือ ในเรื�องส่ของ 

หน้ากากอนามัยท่ี่�จะใช้่ในวันงานพูระราช่ที่าน 

ปีริญญาบัตร ซึ่ึ�งแน่นอนที่่�ส่ด้ ที่่�ปีระช่่มก ็

เห็นตรงกันในเรื�องส่ช่มพูู 

 แผ่่นอะคริลิกที่่ �ใช่้กั �นระหว่างสมเด้็จ 

พูระกนิษฐาธิราช่เจ้าฯ ถึูกออกแบบให้ม ่

ช่่องว่าง ที่่�จะพูระราช่ที่านปีริญญาบัตรแก ่

บัณฑิิต ซึึ่�งก่อนวันงาน ที่างคณะแพูที่ย์ฯ ได้้มา 

ดู้สถึานที่่� อ่ปีกรณ์ต่างๆ และให้ความเห็น 

ว่าช่่องกว้างเกินไปี อาจจะต้องลด้ความสูงลง 

เพูื �อความปีลอด้ภัย อ่กที่ั �งแผ่่นอะคริลิก 

จะต้องสามารถึปีรับเลื�อนขึ�นลงได้้ ในช่่วงเวลา

พูระราช่ที่านพูระราโช่วาที่ซึ่ึ �งที่่มงานของ 

อาจารย์ภาควิช่าวิศวกรรมเครื�องกลออกแบบ

ให้ม่ปี่ ่มอัตโนมัติ ควบค่มแผ่่นอะคริลิกให้ 

สามารถึกด้เลื�อนขึ�นลงได้้ 
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 เมื�อที่างมหาวิที่ยาลัย เตร่ยมการท่ี่กอย่าง 

ที่่กด้้าน จึงนำารายละเอ่ยด้เสนอกองงานพูิธ่ 

สำาหรับเรื�องระยะห่างบนเวท่ี่ ของจ่ฬาฯ ได้้รับ 

แจ้งว่า ไม่ต้องปีรับใหม่  ในเรื�องใบปีริญญาบัตร 

ที่างสำานักการที่ะเบ่ยน และมหาวิที่ยาลัย 

ให้ความสำาค ัญในเร ื �องน่ �  เปี ็นอย่างย ิ �ง 

ม่มาตรการที่ำาความสะอาด้ เก็บรักษาในห้อง 

ปีลอด้เช่ื�อ ผู่้อยู่ในห้องจัด้ปีริญญาบัตรต้อง 

สวมช่่ด้ PPE หรือ Personal Protection 

Equipment ไม่อน่ญาตให้บ่คคลภายนอก 

เข้าไปีในห้องปีริญญาบัตร ซึึ่�งได้้ม่การแพูร่ภาพู 

และข่าวเรื�องน่�ในสื�อต่างๆ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี่� 

ที่่กคนที่่�จะเข้าเฝ่้า ใกล้ช่ิด้ ถึวายงาน ต้อง 

ที่ำา swab ตรวจโควิด้ท่ี่กคน ในวันพู่ธ ท่ี่� 30 

กันยายน เพืู�อให้ได้้ผ่ลตรวจภายใน 18.00 น.

 สำาหรับการปีฏิิบัติในวันพูระราช่ที่าน 

ปีริญญาบัตร ได้้ม่การปีระช่่ม ได้้ข้อสร่ปีว่า 

บัณฑิิตที่่กคนจะต้องใส่หน้ากากมาจากบ้าน 

และสวมใส่ตลอด้เวลา หลังจากวัด้อ่ณหภูมิ 

ร่างกายแล้ว ต้องที่ำาความสะอาด้มือโด้ย 

เจลแอลกอฮอล์ เปีล ่ �ยนหน้ากากใหม่ 

เพูื�อเข้าหอปีระช่่ม ต้องที่ำาความสะอาด้มือ 

เปีล่�ยนหน้ากากใหม่ ก่อนขึ�นเวที่่เพูื�อเข้ารับ 

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตร สร่ปีว่าบัณฑิิต 

ต้องใช้่หน้ากากสามชิ่�น ชิ่�นแรกใส่มาจากบ้าน 

เมื �อเข้าหอปีระช่่มเปีล่�ยนเปี็นช่ิ�นที่่ �สองที่่� 

มหาวิที่ยาลัยจัด้ให้ และก่อนขึ�นรับพูระราช่ที่าน

ปีริญญาบัตรต้องเปีล่ �ยนเปี็นอันใหม่เปี็น 

ชิ่�นท่ี่�สาม เพืู�อแน่ใจในมาตรการความสะอาด้ 

ความปีลอด้ภัย

 เมื�อเริ �มการฝ่ึกซึ่้อมในสัปีด้าห์ส่ด้ที่้าย 

ของเดื้อนสิงหาคม คณะกรรมการด้ำาเนินงานฯ 

แจ้งบัณฑิิตที่่กคนในเรื �องมาตรการรักษา 

ความปีลอด้ภัย ม่ทัี่�งคณะแพูที่ย์ปีระจำาพูระองค์

และกองงานพูิธ่มาตรวจดู้ความเร่ยบร้อย 

รวมที่ั �งม่อาจารย์จากมหาวิที่ยาลัยอื �นมา 

    คณ์ะกรรมการ ฝ่่ายฝึ่กซ้ึ่อม และ จ้ด้ บ้ณ์ฑิิต
งานั้พระราชที่านั้ ปริญญาบ้ตร

ลงทะเบียน

ขอดู้งานการจัด้เตร่ยมมาตรการต่างๆ ของ 

จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เนื�องจากได้้รับแจ้ง 

จากกองงานพิูธ่ว่าให้ดู้ของเราเป็ีนต้นแบบ 

 ในช่่วงปีระมาณหนึ �งสัปีด้าห์ก่อนวัน 

เสด้็จพูระราช่ด้ำาเนิน มหาวิที่ยาลัยได้้รับ 

แจ้งจากกองงานพูิธ่ ให้จัด้ที่ำาแบบจำาลอง 

แผ่่นกั�นเพืู�อนำาขึ�นถึวายให้สมเด็้จพูระกนิษฐา 

ธิราช่เจ้าฯ ที่รงที่อด้พูระเนตรและจัด้อาจารย์

ฝ่่ายฝ่ึกซึ่้อมฯ จำานวน 10 คนเข้าเฝ่้าฯ 

ณ วังสระปีที่่ม เพูื�อให้ได้้ที่รงซึ่ักซึ่้อมการ 

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตรและพูระราช่ที่าน 

พูระราโช่วาที่ ผ่่านแผ่่นกั �น ซึ่ึ �งนับเปี็น 

พูระมหากร่ณาธิค่ณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม 

หาที่่�ส่ด้มิได้้ แก่จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัยที่่� 

ที่รงโปีรด้ที่อด้พูระเนตร การจัด้เตร่ยมการ 

และ ที่รงพูระกร่ณาฯ ซ้ึ่อมการพูระราช่ที่าน

ปีริญญาบัตรของจ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 

ตามแนวปีกติวิถ่ึใหม่ 

 เมื�อวันพูระราช่ที่านปีริญญาบัตร คือ วันท่ี่� 

1 และ 2 ต่ลาคม มาถึึง คณะผู่ ้บริหาร 

และคณะกรรมการด้ำาเนินงานฯ ท่ี่กคนต่างก็ 

ตื�นเต้น และขอพูระบารม่ปีกเกล้าให้พูิธ่การ 

เป็ีนไปีด้้วยความเร่ยบร้อย อาจารย์ ด้ร.ส่รัฐ 

ขวัญเมือง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์หัวหน้า 

ที่่มผู่้ออกแบบแผ่่นอะคริลิก ยืนอยู่ข้างล่าง 

ด้้านเวท่ี่ด้้วยใจระทึี่กว่า กลไกการเลื�อนขึ�นลง 

แผ่่นอะคริลิกในช่่วงเสด้็จพูระราช่ด้ำาเนิน 



ก่อนปีระที่ับพูระราช่อาสน์ และช่่วงการ 

พูระราช่ที่านพูระบรมราโช่วาที่จะที่ำางาน 

ได้้ตามที่่�วางแผ่นไว้ ซึ่ึ�งที่่กอย่างผ่่านไปีได้ ้

ด้้วยความเร่ยบร้อย การจัด้การปีริญญาบัตร 

การถึวายงาน การจัด้เร่ยงบัณฑิิต การเข้ารับ

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตรตามมาตรการ 

รักษาความปีลอด้ภัยที่่กอย่างผ่่านไปีด้้วย 

ความเร่ยบร้อย และสิ�งหนึ�งที่่�เปี็นความปีิต ิ

ยินด้่และซึ่าบซึ่ึ�งใจส่ด้จะกล่าวสำาหรับคณะ 

ผู่ ้บริหารและคณะกรรมการด้ำาเนินงานฯ 

คือในวันที่่�สองของการเสด้็จพูระราช่ด้ำาเนิน 

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตร สมเด็้จพูระกนิษฐา 

ธิราช่เจ้าฯ ที่รงใส่หน้ากากอนามัยส่ช่มพูู 

เช่่นเด้่ยวกับบัณฑิิต นับเปี็นพูระมหากร่ณา 

ธ ิค ่ณล ้นเกล ้าล ้นกระหม่อมแก่บ ัณฑิิต 

จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย

 ผ่มเล่าเรื �องการเตร่ยมงาน และงาน 

พูระราช่ที่านปีริญญาบัตรในปีีน่� มาเพืู�อพู่�น้อง 

ช่าวส่ฟ้้า ท่ี่�ได้้อ่านเรื�องน่�ได้้ที่ราบว่า ก่อนจะถึึง 

วันงาน คณะผู่้บริหารและคณะกรรมการ 

 ขอขอบพูระค่ณ ศาสตราจารย์ ด้ร.บัญช่า พููลโภคา ศาสตราจารย์ ด้ร.ปีระณัฐ โพูธิยะราช่ 
รองปีระธานฯกรรมการฝ่่ายฝ่ึกซึ่้อมฯ และคณะกรรมการที่ก่ที่่านที่่�ช่่วยให้งานพูระราช่ที่าน 
ปีริญญาบัตร แบบวิถ่ึใหม่ผ่่านไปีด้้วยความเร่ยบร้อย... และขอขอบพูระค่ณรองศาสตราจารย์ 
ด้วงสมร อรพิูนท์ี่และรองศาสตราจารย์  ด้ร.ด้น่ช่า ค่ณพูนิช่กิจ ท่ี่�กร่ณา ช่่วยให้คำาแนะนำาในการ 
นำาเสนอบที่ความน่�

ลงทะเบียน
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ด้ำาเนินงานฯ จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 

ม่การปีระช่่ม เตร่ยมงานในรายละเอ่ยด้ 

ที่่กอย่างที่่กขั�นตอน ตัวผ่มเองแม้จะที่ำาหน้า

ท่ี่�เป็ีนปีระธานฝ่่ายฝึ่กซ้ึ่อมฯ งานพูระราช่ที่าน

ปีริญญาบัตรเปี็นเวลาต่อเนื�องมาถึึง 23 ปีี 

แต่การจัด้งานปีีน่ �ก็ต้องเปี็นความที่้าที่าย 

ที่่�ส่ด้ ที่่�จะให้พูิธ่การที่่กขั�นตอนผ่่านไปีด้้วย 

ความเร่ยบร้อย 

 ทั้ั�งน์้ �ก็ด้้วยพร่ะบาร่ม้ล้้น์เกล้้าฯ	 แล้ะ 

พร่ะมหากรุ่ณาธิิคุณใน์สมเด้็จพร่ะกน์ิษฐา 

ธิิร่าช้เจ้าฯ	ท้ั้�ทั้ร่งพร่ะร่าช้ทั้าน์แก่มหาวิทั้ยาลั้ย	

ทั้ำาให้งาน์พร่ะร่าช้ทั้าน์ปร่ิญญาบัตร่ผ่่าน์ไป 

ด้้วยความเร่้ยบร่้อยงด้งาม	 สมพร่ะน์าม 

จุฬาล้งกร่ณ์โด้ยแท้ั้จริ่ง

ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์  ด้ร.อนันต์ ชัย  คง จันทร์  
อาจารย์ คณะ พาณิช ย ศา สตร์และ การบัญชี 
ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดบัณฑิต



เภตรา แรงจูงใจให้ลงสม้ครเลือกต้�ง
 ม่โอกาสได้้ร่วมที่ำากิจกรรมมาตั�งแต่ปีี 1 
เร ่ยนรู ้ส ิ �งต ่าง ๆ จากเพูื �อน ๆ และพู่ �  ๆ 
มาโด้ยตลอด้ผ่่านกิจกรรมมาในที่่กภาคส่วน
ของมหาว ิที่ยาล ัย ที่ ั � งก ิจกรรมคณะฯ 
ส่วนกลาง (อบจ.) รวมไปีถึึงงานท่ี่�ต้องม่การ
ติด้ต่อกับภายนอก เช่่น ค่ายจังหวัด้ เมื�อ 
ม่โอกาสจึงอยากสร้างสรรค์กิจกรรมนิสิต 
ท่ี่�ตอบโจที่ย์กับท่ี่ก ๆ  คน รวมไปีถึึงการม่่งเน้น 
ที่่ �จะช่่วยเหลือและส่งเสริมนิส ิตในด้้าน 
สวัสด้ิการภายใต้ขอบเขตที่่�สามารถึที่ำาได้้ 
เพืู�อเปีล่�ยนสถึานะจาก ผู้่รับ มาเป็ีน ผู้่ให้

เภตรา กลยุที่ธ์์ท่ี่�ที่ำาให้ชนั้ะการเลือกต้�ง 
 อย ่างแรกเลยค ือเร ื �องของนโยบาย 
แบ่งเป็ีนสองส่วน คือนโยบายกลางของพูรรค
ที่ ่ � ใช่ ้ ในการก ำ าหนด้ที่ ิศที่างของพูรรค 

และนโยบายรายตำาแหน่งที่ั�ง 10 ตำาแหน่ง 
ซึ่ึ�งนโยบายรายตำาแหน่งของที่่กคนจะต้อง 
เช่ื�อมโยงกับตัวนโยบายกลาง จ่ด้ที่่�สำาคัญ 
อ่กจ่ด้คือตัวนโยบายรายตำาแหน่งที่่�แต่ละ 
ตำาแหน่งก็จะม่งานท่ี่�แตกต่างกันไปี ซึึ่�งจะต้อง 
ม่ความช่ัด้เจน เข้าใจง่าย และเปี็นรูปีธรรม 
เพูราะนิสิตท่ี่�จะมาเลือก เขาสมควรได้้รับรู้ว่า 
ผู่้สมัครแต่ละคนจะมาที่ำาอะไรเพูื�อพูวกเขา 
บ้างถึึงจะตัด้สินใจเลือกได้้
 อย ่างที่ ่ �สองค ือการปีระช่าส ัมพู ันธ ์
ตัว Art Work จะต้องม่องค์ปีระกอบที่่ � 
ครบถ้ึวน เช่่น ข้อมูลนโยบาย ชื่�อ/หมายเลข 
พูรรค รวมไปีถึึงส่ที่่ �ต้องเด้่นและสามารถึ 
ด้ึงดู้ด้สายตาได้้ ช่่องที่างการปีระช่าสัมพูันธ์ 
ต้องกว้างและเข้าถึึงง่าย ไม่ว่าจะเป็ีนออฟ้ไลน์ 
หรือออนไลน์ โด้ยออฟ้ไลน์จะเป็ีนในเรื�องของ 
การติด้ปี้ายหาเส่ยงใน location ที่่ �คน 

เด้ินผ่่านเยอะ ม่โอกาสที่่ �คนจะจำาได้้สูง 
หรือการกระจายข่าวสารผ่่านเพูื �อนนิสิต 
ด้้วยกัน โด้ยตั �งเปี้าหมายการเข้าถึึงเปี็น 
คณะ ๆ  ไปี ส่วนออนไลน์จะต้องให้ความสำาคัญ
ในการลงตามช่่วงเวลาท่ี่�เหมาะสมของวัน เช่่น 
Pr ime t ime ซึ่ ึ � ง เปี ็นช่ ่วงเวลาที่ ่ �ม ่ผ่ ู ้ 
เข้าใช้่สื�อออนไลน์เป็ีนจำานวนมากในแต่ละวัน   

เภตรา นั้โยบายในั้การที่ำางานั้
 ในส่วนของนโยบายกลางของพูรรคที่่� 
นโยบายปีระจำาตำาแหน่งของที่่กคนจะต้อง 
เช่ื�อมโยงมาที่่�ส่วนน่� เราได้้แบ่งออกเปี็น 5 
ส่วนด้้วยกัน คือ
 1. “การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ” 
 2. “การพูัฒนาพูื�นที่่�ในการเข้าถึึงด้้วย 
  รูปีแบบและวิธ่การท่ี่�หลากหลาย”
 3. “การบริหารที่รัพูยากรให้เกิด้ปีระโยช่น์ 
  สูงส่ด้แก่นิสิตอย่างแท้ี่จริง”
 4. “การเปิีด้โอกาส”
 5. “การสน ับสน ่นการจ ัด้ก ิจกรรม 
  ต่าง ๆ” 

นั้ายร้ฐกร ใจเย็นั้ 
ว้นั้เกิด้: 15/06/1998 อายุ: 22 ปี
คณ์ะพาณิ์ชยศิาสตร์และการบ้ญช่
ภาคการธ์นั้าคารและการเงินั้ 
ตำาแหน่ั้งในั้สโมสร:นั้ายกสโมสรนิั้สิต
จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาล้ย

นายรัฐกร ใจเย็น 
นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สองหนุ่มผู้นำ นิสิต



นั้ายพิชญุุตม์ นุั้ชนั้ารถ ชื�อเล่นั้ เฟิิส
เกิด้ว้นั้ท่ี่� 29 สิงหาคม 2542 (อายุ 20ปี)
ศึิกษาอยู่ช้�นั้ปีท่ี่� 4 หล้กสูตรบ้ญช่บ้ณ์ฑิิต 

คณ์ะพาณิ์ชยศิาสตร์และการบ้ญช่ 
จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาล้ย

ด้ำารงตำาแหน่ั้งนั้ายกสโมสรนิั้สิต
คณ์ะพาณิ์ชยศิาสตร์และการบ้ญช่

นายพิชญุุตม์
นุชนารถ 

นายกสโมสรนิสิต
คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

เภตรา แรงจูงใจให้ลงสม้ครเลือกต้�ง
 เกริ�นก่อนเลยว่าก่อนลงรับสมัครก็ม่เพูื�อน ๆ น้อง ๆ ในคณะ 
น่�แหละครับ ท่ี่�คอยช่่วยผ่ลักดั้นและเป็ีนเหต่ผ่ลหลักในการลงสมัครเป็ีน 
นายกสโมสรนิสิตฯ ในปีีน่� อ่กส่วนคงเปี็นเพูราะผ่มอยู่ในองค์กรน่� 
มาแล้วช่่วงนึง เลยเห็นภาพูการที่ำางานโด้ยรวมที่ั�งที่่�ด้่และที่่�ยังควร 
ปีรับปีร่ง ปีระกอบกับว่าผ่มเป็ีนคนท่ี่�กล้าคิด้ กล้าที่ำา กล้าแสด้งออก 
มาก ๆ เร่ยกได้้ว่าเปี็น Perfectionist เลยก็ว่าได้้ครับ (หัวเราะ) 
ที่ำาให้รู ้สึกว่าอยากเข้ามาที่ำาตรงน่ �อยากใช่้ความกล้าคิด้กล้าที่ำา 
ความ worksmart ของตัวเอง เข้ามาช่่วยปีรับปีร่งอะไรอ่กหลาย ๆ 
อย่าง และเฟิ้สก็รู้สึกว่า เออตอนน่�เรายังม่แรงท่ี่�จะมาสรรค์สร้างอะไร
ใหม่ ๆ ใหก้ับคณะฯได้้อยู ่ ก็เลยสมัครมาที่ำาตรงน่�เพูื�อที่ำาโค้งส่ด้ที่้าย 
ของช่่วิตมหาลัย ในคณะพูาณิช่ยศาสตร์และการบัญช่่ให้ม่ปีระโยช่น์
แก่ส่วนรวมมากที่่�ส่ด้ครับ 

เภตรา แผนั้นั้โยบายในั้การที่ำางานั้ม่อะไรบ้าง
 แผ่นนโยบายปีีน่�ก็หลัก ๆ เลยนะครับก็คือการเปี็นตัวกลางเพูื�อ 
สื�อสารกับนิสิตภายในคณะฯครับ ตั�งแต่เฟ้ิสเข้ามาในรั�วคณะบัญช่่ฯ 
ก็ม่พู่�ๆสโมสรนิสิตฯ น่�แหละครับท่ี่�เป็ีนเหมือนท่ี่�พึู�งพูาให้กับเราเสมอ 
ไม่ว่าจะเป็ีนปัีญหาเรื�องไหนก็สามารถึติด้ต่อสอบถึามจากท่ี่�น่�ได้้เสมอ 
หลัก ๆ นอกจากเป็ีนตัวกลางสื�อสารกับนิสิตแล้ว ก็ยังเป็ีนตัวกลางท่ี่� 

คอยปีระสานงานกับท่ี่กภาคส่วนภายในคณะพูาณิช่ยศาสตร์และการ
บัญช่่เช่่น อาจารย์ พู่� ๆ บ่คลากร เป็ีนต้นครับ หรือสามารถึพููด้ได้้ว่า 
นโยบายหลักท่ี่�เป็ีนสิ�งสำาคัญท่ี่�ส่ด้ของผ่มก็คือ
 “ให้ความช่่วยเหลือกับภาคส่วนต่างๆ ภายในองค์กร รวมไปีถึึง 
เป็ีนตัวกลางปีระสานงาน ระหว่างนิสิตและบ่คลากรเพืู�อให้การด้ำาเนิน 
งานตลอด้จนการจัด้กิจกรรมภายในคณะฯ เปี็นไปีได้้อย่างราบรื�น 
และม่ปีระสิที่ธิภาพูสูงส่ด้” 
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จากรั้วบัญชี
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 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ชมรม นิสิตเก่า บัญชีจุฬาฯ 
รุ ่นที ่ 26 ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่า CU08 ได้จัด ให้มีการบรรยายธรรม 
ในกิจกรรมพบเพื่อนพบธรรมครั้งที่ 5 เรื่อง “ปล่อยแก่...สุขแท้จริง” โดย 
พระครูนิโครธบุญญากร (พระมหาน้อย) เจ้าอาวาสวัดไทย นิโครธาราม 
สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ณ อาคารบุญถาวร ตึกเขียว 
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ สมาชิกเข้าร่วมฟัง 
ประมาณ 50 คน ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้จัดและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
นอกจาก ทำาให้เพื่อนๆ ได้มาพบปะ สังสรรค์ กันแล้วยังได้บุญกุศลอีกด้วย

16

SHI 30 ร่วมงาน CU12 Reunion  พวกเรา Shi 30 หลายคนไปร่วมงาน CU12 

Reunion เมื ่อวันที ่ 12 เดือน 12 ณ.โรงแรม 

จัสมิน สุขุมวิท และได้ร่วมรังสรรค์ความสุข 

ความสนุกให้กับงานได้แก่ ติ �ว ทำาหน้าที่พิธีกร 

คู ่กับคุณนันทิวัฒน์ เพื ่อนรัฐศาสตร์ ได้อย่าง 

สนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทั้งขจรพงศ์ ติ�ว ฟุ�ง 

วันชัยมาขับขานบทเพลงอันเแสนไพเราะ คึกคัก 

จนคนฟังเกิดอาการนั ่งไม่ต ิดต้องลุกขึ ้นเต้น 

ตามไปด้วย นอกจากนี ้ย ังมีนักเต้นมืออาชีพ 

อย่างเป๊�ยกสุวดี ยุวนิตย์ ติ�ม หนุ่ย สีฟ�า จี� ชาญ 

ก็ไม่เคยทำาให้ผิดหวัง ทุกโชว์สะกดผู้ชมได้อย่าง 

ยอดเยี ่ยม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็ต้องชื ่นชม 

กองเชียร์ไม่ว่าจะเป็น แจ้ ตุ�ก แอ�ด เจี�ยบ กู้ นิ แมว 

บรรพตที ่ร ่วมแจมความสนุกไปกับทุกโชว์จน 

ลืมวัยไปเลยทีเดียว สุดท้ายและท้ายสุดจริงๆ 

ต้องยกนิ้วให้กับวิชิต เหรัญญิกตัวจริง เสียงจริง 

ท่ีจัดทำาระบบบัญชี รับ จ่าย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ต้องขอคารวะ

SHI 26 ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า CU08 
จัด้บรรยายธรรม "ปล่อยแก่...สุขแท้จริง"
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SHI 36 ร่วมทำบุญประจำปี
 รุ ่น 36 ร่วมกันทำาบุญประจำาป๊ 2563 ให้เพื ่อนที ่เส ียชีว ิต 23 ราย 

ที่ร้านเพลิน วิภาวดี มีผู้มาร่วมงาน 60 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 

2536 มีครอบครัวของเพื่อนๆ ที่เสียชีวิตมาร่วมงาน 3 ครอบครัว ทั้งคู่สมรส 

และลูกหลาน ทั ้งท ี ่มาเป็นประจำาและป๊น ี ้  ด ีใจมากที ่ม ีครอบครัวจาก 

ขอนแก ่นมาร ่วมงานด ้วย หล ังจบพ ิธ ีสงฆ์ ์  ผ ู ้มาร ่วมงานได ้ร ่วมก ัน 

รับประทานอาหารอร่อยมีชื่อของร้านเพลิน

SHI 31 ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้เพ่ือนผู้ล่วงลับ
 8 พ.ย. 2563 ชาวบัญชีจุฬาฯรุ่น 31 ร่วมกัน 
ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื ่อนผู ้ล่วงลับไปแล้ว 
จำานวน 45 คน ที่โรงพยาบาลสงฆ์์ ถนนศรีอยุธยา 
กทม. เราทำากันจนเป็นประเพณีทุกป๊ค่ะ
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NEWS

SHI 41 ร่วมกันจัด้งาน "SHI 41 CU23 FRIEND 40 YEARS."
 คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ประธานรุ่น SHI 41 ได้ร่วมกันจัดงาน “SHI 41 CU23 FRIEND 40 YEARS.” เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 
ที่โรงแรม VIE Hotel เพื่อฉลองป๊ใหม่และความเป็นเพื่อนร่วมกันมา 40 ป๊ ด้วยความสนุกสนานเฮฮา สานสัมพันธ์แนบแน่นตลอดไป

โบว์ล่ิงการกุศลฯ 2563
Shi – Bowls 2020
 ในวันอาทิตย์ที ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดการแข่งขัน 
โบว์ลิ่งการกุศล ณ blu-O Rhythm & Bowl สาขารัชโยธิน 
 งานน้ีพ่ีน้องชาวพาณิชย์ฯบัญชี ธรรมศาสตร์มาร่วมแข่งขัน 
กับพวกเราด้วย ใส่ชุดแท็คทีมกันมาเลย บรรยากาศเหย้าเยือน 
สนุกสนานและอบอุ่นมากค่ะ 
 ภายในงาน เรามีก ิจกรรมตอบคำาถามของชาว SHI 
ให้ร่วมสนุกมากมาย เรียกได้ว่า งานนี้ทุกคนได้รับของรางวัล
ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกท่าน ท่านละหลายชิ้นเลยค่ะ
 ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ ชาว SHI ทุกท่านที่ร่วมกัน 
สนับสนุนของรางวัลและสนับสนุนทีมโบว์ลิ ่งตลอดมาค่ะ 
ทำาให้บรรยากาศภายในงานคึกคักและสนุกสนานมากค่ะ
  ในป๊นี้ ทีมที่ได้แชมป์ไปครอง คือ ทีมธนาคารไทยพาณิชย ์
ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม KTAM และทีม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นทีมรุ่นพี่ของเราเองค่ะ คือ ทีมบัญชี 
จุฬาฯ รุ่น 26 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
 หวังว่า สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายลง พวกเรา 
จะได้มาพบกันอีกค่ะ



SHI CU GOLF 2020
 วันที ่ 14 ธันวาคม 2563 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี จุฬาฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา สปอร์ตคลับ ป๊นี ้แม ้
อยู่ในภาวะ COVID-19 พี่น้องชาว SHI ก็มารวมตัวกันอย่างสนุกสนาน
และอบอุ่น โดยทีมชนะเลิศในป๊นี้ คือ ทีมบริษัท ไบนารี เทค จำากัด 
ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม JV.CKST และทีมรองชนะเลิศอันดับ 
2 คือ ทีม บริษัท พัฒน์กล จำากัด (มหาชน) ในงานเลี้ยง ท่านนักกอล์ฟ 
ได้รับของรางวัลจับสลากกลับบ้านกันทุกท่าน บางท่านได้ 2 -3 ชิ้น งานนี้ 
ของรางว ัลเราอุ ่นหนาฝาคั ่งมากค่ะ ขอขอบพระคุณสปอนเซอร ์
และพี่ๆ น้องๆ ชาว SHI ทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนทีมและของรางวัล 
มาโดยตลอดค่ะ พบกันใหม่ป๊หน้าค่ะ
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 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ได้พาสมาชิกไปชมบริษัทเอเชียบางนา 
ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการเสนอให้เป็นโรงงานผลิตนำ้าแข็งต้นแบบ
ในการอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีคุณพัฐนันท์ 
แสงรัฐวัฒนะ รุ ่น 62 เป็นเจ้าของกิจการพร้อมด้วยภรรยา 
คุณจิดาภารุ่น 63 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภาคบ่ายเที่ยวชม 
เมืองโบราณและขึ ้นหอชมเมืองดูความงามของพระอาทิตย์ 
ยามตกทะเลที่ปากอ่าวไทยและวิวเมือง 360 องศา มีคุณพรทิพย์ 
สุขทัพภ์ รุ่น 36 เป็นไกด์พาชมพร้อมบริการอาหารเที่ยง ส่งท้าย 
ให้พวกเราได้อ่ิมอร่อยกับไอศกรีมเลิศรส ก่อนจากลาสมุทรปราการ 
ด้วยความสุข อิ่มเอมใจ ทั้งอาหารกาย อาหารตา

ONE DAY TRIP

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ฯ 
พาสมาชิกไปชมบริษัทเอเชียบางนา
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 ในั้โอกาสนั้ ่ �  วารสารเภตรา ส ้มภาษณ์์ 
ที่่านั้อธ์ิการบด้่ ถึงการข้บเคลื�อนั้จุฬาฯ ในั้วาระ 
ที่่�สองของการด้ำารงตำาแหนั้่งของที่่านั้ ว่าจะเป็นั้ 
ไปในั้ทิี่ศิที่างใด้ 

ความภาคภูมิใจและคุณ์ค่าของจุฬาฯ
 “เมื�อเอ่ยถึึงจ่ฬาฯ เราม่สิ�งท่ี่�โด้ด้เด่้นหลัก 3 เรื�อง 
ท่ี่�น่าภูมิใจตลอด้มาคือ  
 1)  บ่คลากรที่่�ม่ความรู้ความสามารถึ สิ�งน่�เรา 
เห็นกันอยู่ทัี่�งคณาจารย์และนิสิตท่ี่�ม่ความสามารถึสูง 
สร้างค่ณปีระโยช่น์ ต่อสังคมและผ่ลงานมากมาย
 2)  ที่รัพูยากรของจ่ฬาฯ ท่ี่�สนับสน่นให้เรานำามา 
ใช้่พัูฒนาและสร้างสิ�งต่างๆ ที่ำาให้จ่ฬาฯ ยังพัูฒนา และ 
เพิู�มศักยภาพูและทัี่กษะของคนได้้อย่างสอด้คล้องกับ
สภาพูแวด้ล้อมท่ี่�เปีล่�ยนไปี 
 3)  ระบบการบริหารจัด้การมหาวิที่ยาลัย ซึึ่�งต้อง 
เอื�อให้เราที่ำางานได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพู

ในั้ฐานั้ะผู้บริหาร 4 ปีต่อจากน่ั้�ไป จุฬาฯ จะข้บเคลื�อนั้ 
ไปในั้ทิี่ศิที่างใด้ 
 “เราต้องยอมร้บความเป็นั้จริงว่า ที่่กวันน่� 
โลกเปีล่�ยนแปีลงรวด้เร็ว ถึ้าดู้ด้่ๆ key products 
หรือสินค้าหลักต่างๆ ที่่ �ใช่้อยู ่ในจ่ฬาฯ ที่ั �งการ 
สอนนิสิตหรืองานต่างๆ ในจ่ฬาฯ ไม่เปีล่�ยนแปีลง 
จาก 40-50 ปีีที่่�แล้วมากนัก เกือบจะเหมือนสมัย 
ที่่�เราเร่ยน คือเปีล่�ยนรูปีแบบห่บห่อบ้าง เช่่นสบู ่
ก็เปีล่ �ยนกลิ �นแต่เนื �อแที่้ยังเปี็นก้อนเหมือนเด้ิม 
เปีล่�ยนน้อยมาก ในขณะท่ี่�โลกข้างนอกเปีล่�ยนไปีมาก   

ศาสตราจารย์ ด้ร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

วารสารเภตรา ขอแสด้งความยินด้ีเป็นอย่างยิ่ง แด้่ ศาสตราจารย์ ด้ร.บัณฑิต  
เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้้รับโปรด้เกล้าฯให้ด้ำรงตำแหน่งอธิการบด้ีจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง (พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2567)  
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 เมื�อสินค้าของจ่ฬาฯ เก่า องค์ปีระกอบโครงสร้าง 
ในการบริหารจ่ฬาฯ ก็เก่า  ซึึ่�งไม่ได้้บอกว่าไม่ด่้นะครับ 
คือด่้ในสมัยอด่้ตเมื�อสังคมไม่ได้้เปีล่�ยนไปีมาก ค่อยๆ 
ม่วิวัฒนาการ เราอยู่กันแบบพู่�ๆ น้องๆ ไม่ที่ิ�งใคร 
ไว้ข้างหลัง
 แต่ผ่มคิด้ว่า 4 ปีีท่ี่�ผ่่านไปีนั�น ที่ำาให้ผู้่บริหารจ่ฬาฯ  
และคนในจ่ฬาฯ เปีิด้ใจยอมรับกันว่าต้องปีรับตัวนะ 
เพู่ยงแต่อ่ปีสรรคใหญ่สำาคัญอันหนึ�งคือ ปีรับอะไรด้่  
อาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในจ่ฬาฯ อยู่ในรั �วที่่ �อบอ่่น 
ไม่ต้องออกไปีเผ่ช่ิญสิ�งต่างๆ ข้างนอก มันม่พูาย ่
ม่ลมหนาว รั �วจ่ฬาฯ ช่่วยบังไว้ให้มิด้ อยู ่ข้างใน 
ก็อ่ ่นสบายด้่ ฉะนั�นก็ปีรับตัวช่้า ไม่เห็นข้างนอก 
ก็คิด้ว่าข้างในด่้แล้ว   
 โด้ยส่วนรวม คนรับรู้ว่าต้องปีรับ แต่ก็ติด้ขัด้อยู่ท่ี่�
ระบบของเราซึ่ึ�งเปี็นระบบที่่�เอื�อให้ไม่ต้องปีรับก็ได้ ้  
ปีรับหรือไม่ปีรับ ผ่ลตอบแที่นก็เท่ี่าๆ กัน  ฉะนั�นไม่ต้อง 

ปีรับก็ได้้ อยู่ได้้สบายๆ ธรรมช่าติของคนเราเมื �อ 
ไม่ต้องปีรับก็อยู่รอด้ แล้วจะมาปีรับไปีที่ำาไม เราก็เลย 
จะเห็นความนิ�งๆ อยู่กับของเดิ้มหรือเปีล่�ยนแปีลงช้่า” 

ว้ฒนั้ธ์รรมองค์กร 
 “สำาหร้บผม คำาว่าว้ฒนั้ธ์รรมองค์กรเป็นั้แพะ 
น่�เหมือนเปี็นสิ �งที่่ �ยกขึ �นมาเพูื �อให้เรายอมแพู้ว่า 
มันเปีล่ �ยนไม่ได้้หรอก มันเปี็นวัฒนธรรมองค์กร 
ผ่มเห็นว่าน่�เปี็นคำาที่่�ถึูกยกขึ�นมาเพูื�อปีลอบใจหรือ 
หลอกตัวเองว่ามันเปี็นแบบน่� จำาเปี็นต้องอยู่แบบน่� 
แต่วันน่�สังคมข้างนอกเปีล่�ยนแปีลงเร็วมาก หากจ่ฬาฯ 
ของเราจะอยู่รอด้ได้้ จ่ฬาฯ ต้องม่โครงสร้างการบริหาร 
ท่ี่�ใกล้เค่ยงกับของภาคเอกช่นมากขึ�น  
 ฉะนั�นถ้ึาจ่ฬาฯ ไม่ปีรับโมเด้ลอะไรเลย การสร้าง 
ค่ณภาพูของจ่ฬาฯที่ั �งค่ณภาพูการเร่ยนการสอน 
และบ่คลากรก็จะลำาบากมากขึ �น เพูราะสินค้า 
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ของเราก็เก่า ระบบบริหารก็เก่า ถึ้าไม่ปีรับเปีล่�ยน 
เลยในระยะยาวจ่ฬาฯ จะลำาบาก เราจึงต้องสร้าง 
สิ �งใหม่ๆ ซึ่ึ �งคราวน่ �ผ่มเสนอว่าเราต้องเน้นเรื �อง 
คน เช่่น งานวิจัยที่่�ม่ผ่ลกระที่บเช่ิงบวกต่อสังคม 
(Impactful research)  โด้ยเน้นการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ที่่�ม่ความยั�งยืน (Sustainability) 
น่�คือย่ที่ธศาสตร์ของผ่ม
 ยุที่ธ์ศิาสตร์ท่ี่� 1 คือ เรื�องการสร้างคน  สิ�งสำาคัญ 
ของจ่ฬาฯ ใน 4 ปีีต่อไปีน่�ก็คือเรื�องคน เราจะสร้าง 
คนออกมาอย่างไรให้เปี็นผู่้นำา เปี็นผู่้นำาในอนาคต 
หรือ Future leader และผู่้นำาน่�ไม่ใช่่เฉพูาะนิสิต 
อย่างเด้่ยวแต่สร้างที่ั�งปีระช่าคม ที่ั�งนิสิต อาจารย์  
และบ่คลากร
 ด้ังนั�นเราก็ต้องม่สินค้าหรือของใหม่ๆ เพูื�อที่่�จะ 
หลอมคนออกมาใหม่ สถึานการณ์สภาพูแวด้ล้อม 
สังคมเด้ิมที่่�เปีล่�ยนแปีลง จะไปีเปีล่�ยนคนได้้อย่างไร  
ฉะนั�นหลักสูตรก็ต้องม่พูัฒนาใหม่ เรื�อง hardware 
เรื�องสภาพูแวด้ล้อม (Ecosystem) ก็ต้องปีรับใหม่ 
 ความรู้ในย่คปัีจจ่บันล้าสมัยเร็ว ตอนน่�นิสิตหรือ
คนที่ั�วไปีสามารถึเข้าถึึงอินเที่อร์เน็ตได้้ เพูราะฉะนั�น 
ม่ความรู ้มันไม่พูอ ถึ้าเปี็นมหาวิที่ยาลัยสอนแค ่
ความรู้  ค่ณภาพูจ่ฬาฯ จะลด้น้อยลง  ต่อไปีคนไม่จำาเป็ีน 
ต้องเข้าจ่ฬาฯ ก็ได้้ เพูราะค่ณค่ามันด้้อยเหลือเกิน 
ไปีเปีิด้ดู้ Google ไปีลงเร่ยนหลักสูตรมหาวิที่ยาลัย 
สแตนฟ้อร์ด้ (Stanford University) หรือมหาวิที่ยาลัย 
จอห์น ฮ๊อปีกินส์ (John Hopkins University)  ก็ได้้   
ได้้ปีระกาศน่ยบัตรเหมือนกัน 
 ฉะนั�นค่ณค่าของจ่ฬาฯ ต้องม่อะไรที่่�น่าด้ึงดู้ด้ 
มากกว่ามาเร่ยนเอาความรู้ ความรู้เพู่ยงอย่างเด้่ยว 
วันน่ �อาจไม่พูอแล้ว ต้องเอาที่ักษะในการเร่ยนรู ้  
เพูื�อให้เร่ยนรู้ด้้วยตัวเองเปี็น รวมที่ั�งต้องคิด้หรือ 
ออกแบบการเร่ยนรู้ให้ตัวเอง ให้เขาผ่่านกระบวนการ
บ่มเพูาะในจ่ฬาฯ เมื�อเขาเร่ยนรู้ด้้วยตัวเองเป็ีน และ 
ม่โอกาสไปีที่ำางานร่วมมือกับอาจารย์ ร่วมมือกับสังคม  

โด้ยเอาความรู้ที่่�ม่ และที่ักษะต่างๆ เข้าไปีที่ำางาน 
ในสังคม ไปีฝึ่กปีฏิิบัติจริง ก็จะเกิด้ปัีญญาในการท่ี่�จะ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ สร้างที่ักษะใหม่ๆ น่ �แหละ 
จะที่ำาให้ค่ณค่าของจ่ฬาฯ เพิู�มมากขึ�น น่�คือขบวนการ 
ท่ี่�เราจะสร้างสิ�งใหม่ๆ  
 ยุที่ธ์ศิาสตร์ท่ี่� 2 คือ Impactful Research  หรือ 
Innovation ที่่�ไม่ใช่่แค่ปีระเด้็นที่่�ว่าที่ำาวิจัยหรืองาน 
นวัตกรรมขึ�นมา 100-200 ชิ่�นแต่ไม่ม่ใครใช้่ เราต้อง 
เน้นเรื �อง Impact หรือผ่ลกระที่บที่่�จะเกิด้ขึ �นว่า 
ที่ำาแล้วต้องคิด้ว่าจะเอาไปีใช้่ท่ี่�ไหนด้้วย ผ่มเคยพููด้ว่า 
Innovation คือสิ �งปีระด้ิษฐ์ที่่ �คนช่อบใช่้ คนที่ำา 
สิ�งปีระดิ้ษฐ์ม่เยอะ ที่ั�งอาจารย์ นิสิต แต่ส่วนใหญ่ 
ที่ำาแล้วไม่ม่คนใช้่  ถ้ึาที่ำาแล้วไม่ม่คนใช้่มันก็ไม่ม่ค่ณค่า 
จึงต้องม่เรื�องการตลาด้เข้ามาช่่วยเสริม ต้องม่การ 
สำารวจตลาด้ (Market Survey) ให้เร่ยบร้อยว่าจะม่ 
คนใช้่ไหม ไม่ใช่่ที่ำาไปีจนจะเสร็จอยู่แล้ว ถึึงรู้ว่าคนอื�น 
เค้าเสร็จไปีนานแล้ว ฉะนั�นจึงต้องม่โมเด้ลเช่ิงธ่รกิจ 
(Business Model) 
 เราจึงตั �งเปี้าไว้ว่า จ่ฬาฯ จะก้าวสู่ความเปี็น 
มหาวิที่ยาลัยแห่ง “นวัตกรรมเพืู�อสังคม” เป็ีน (Inno 
vations for Society) แปีลว่าสังคมได้้ใช่้ปีระโยช่น์ 
จากสิ�งปีระด้ิษฐ์ ภายใตว้ิสัยที่ัศน์อันใหม่ จึงเปี็นการ 
ปีรับจากของเด้ิมมาเปี็นมหาวิที่ยาลัยที่่�สร้างสรรค์ 
ความรู้และนวัตกรรมเพืู�อไปีรับใช้่สังคม

 CU-RoboCOVID หุ่นั้ยนั้ต์สองพ่�น้ั้อง 
ประกอบด้้วย พ่�ปิ�นั้โต และ น้ั้องกระจก
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 ยุที่ธ์ศิาสตร์เรื �องที่่� 3 ก็เปี็นเรื�องความยั�งยืน  
(Sustainability) วันน่�เราตั�ง CU Enterprise, CU 
Innovation hub  และม่ Start up ท่ี่�อยูใ่น port เรา  
ปีระมาณ 180 บริษัที่ แล้วก็อาศัยมาตราที่่�ม่อยู่ใน 
พูรบ. จ่ฬาฯ ที่่�เปีิด้โอกาสให้มหาวิที่ยาลัยสามารถึ 
ไปีลงที่่นในสิ�งที่่�เปี็นงานวิจัยที่างวิช่าการที่่�อาจนำามา 
ใช้่ปีระโยช่น์ได้้ ” 

งานั้วิจ้ยและนั้ว้ตกรรมของจุฬาฯ ในั้ช่วง covid-19 
 “ช่วง covid-19 ก็ม่นั้ว้ตกรรมออกมามาก  
นวัตกรรมของจ่ฬาฯ ในช่่วงโควิด้-19 ที่่�กำาลังด้ัง 
ในขณะน่�ก็ม่วัคซ่ึ่นโควิด้-19 (covid-19)  ท่ี่�อาจารย์หมอ 
เก่ยรติ (ศ.นพู.เก่ยรติ รักษ์ร่่งธรรม : ผู่้อำานวยการ 
บริหารโครงการพูัฒนาวัคซึ่่นโควิด้-19) ที่ำา อาจจะ 
เสร็จปีระมาณปีลายปีีหน้า (ปีลายปีี 2564) การที่ด้สอบ 
กับลิงผ่่านไปีหลายเดื้อนแล้ว  ปีลายปีีน่�จะเริ�มที่ด้สอบ 
กับคน ซึ่ึ �งม่ 3 ระยะ ที่ั �งหมด้น่�เปี็นองค์ความรู ้
ของจ่ฬาฯ    
 ก่อนหน้าน่� ตั�งแต่เริ�มต้นเลยก็ม่ช่่ด้ตรวจคัด้กรอง
โรค ท่ี่�เร่ยกกันจนค้่นหูว่า Chula covid-19 Strip Test 
ของคณะเภสัช่ศาสตร์ เปี็นการคัด้กรองโควิด้-19 
เบื�องต้นอย่างรวด้เร็ว ใช่้ตรวจสอบเช่ื�อได้้ อันนั�น 
เป็ีนตัวท่ี่�เราออกมาแรกๆ เลย  

 นอกจาก Strip Test ก็ม่ห้องความดั้น ม่ห่่นยนต์ 
ปิี�นโต ห่่นยนต์กระจก ห่่นยนต์นินจา เพืู�อช่่วยบ่คลากร 
ที่างการแพูที่ย์ดู้แลผู่้ปี่วย ช่่วยลด้ความเส่�ยงในการ 
สัมผ่ัสกับผู่้ติด้เช่ื �อ ตอนน่�ได้้ใช่้ในโรงพูยาบาลโด้ย 
ส่งมอบผ่่านมูลนิธิชั่ยพัูฒนาถึึง 73 แห่ง ห่่นยนต์ปิี�นโต 
เอาไว้ส่งอาหารและเวช่ภัณฑ์ิไปียงัห้องผู้่ป่ีวย ห่่นยนต์ 
กระจก ใช่้สื�อสารพููด้ค่ยกับเจ้าหน้าที่่�ที่างการแพูที่ย ์
และกด้หาพูยาบาลเมื�อต้องการความช่่วยเหลือ แล้วก็ 
ม่ห่่นยนต์นินจา สำาหรับผู่้ปี่วยติด้เต่ยง ช่่วยสื�อสาร 
ที่างไกลระหว่างแพูที่ยกั์บผู้่ป่ีวย แพูที่ยดู์้คนป่ีวยโด้ยท่ี่� 
ไม่ต้องไปีใกล้กันดู้ผ่่านหน้าจอ ซัึ่กถึามอาการ ดู้อาการ 
ซึ่ึ�งห่่นยนต์น่�เปี็นผ่ลผ่ลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าจ่ฬาฯ
 และม่ Napsolute เปี็นสตาร์ที่อัพู (startup)  
บริษัที่หนึ�งของคณะเภสัช่ศาสตร์ ที่ำาเปี็นเสปีรย์ฉ่ด้ 
บนหน้ากากผ่้าสำาหรับกันโควดิ้-19 (covid-19) และ 
กันฝ่่ ่น (pm 2.5) ได้้ เราเปี็นเจ้าของสูตรแต่ให้ 
ภาคเอกช่นไปีที่ำาการตลาด้ให้ ตอนน่�ส่งไปีปีระเที่ศ 
อินโด้น่เซ่ึ่ย และท่ี่�อื�นๆ ขายด่้มากนะครับ”

ปัญหาความแตกต่างที่างความคิด้ ระหว่างรุ่นั้ใหม่  
รุ่นั้กลาง รุ่นั้เก่า ในั้จุฬาฯ
  “ในั้จุฬาฯ ม่หลายองค์กร หลักๆ ก็ม่องค์การ 
บริหารสโมสรนิสิตจ่ฬาลงกรณ์ (อบจ.) ม่สภานิสิต  
และก็ม ่กล่ ่มย ่อยๆ อ่กหลายกล่ ่ม ความเห็นก็ 
สอด้คล้องกันบ้างแตกต่างกันบ้าง แต่ทัี่�งน่�ทัี่�งนั�นก็ต้อง 
ยอมรับว่าผ่มนั�งอยู่ตรงน่�ก็จะเห็นความแตกต่างที่าง 
ความคิด้เยอะ ร่่นใหม่ ร่่นกลาง ร่่นเก่า ม่ช่่องว่าง 
เยอะมาก เพูราะฉะนั�นที่ำาอย่างไรให้ช่่องว่างน่�ลด้ลงได้้ 
 ช่ ่องว ่างน่ �จะลด้ลงได้้ก ็ต ้องมาแลกเปีล่ �ยน 
เร่ยนรู้กัน มารับฟ้ังกัน ฉะนั�นเราเปีิด้โอกาสให้พูบ  
และเปิีด้เวท่ี่ให้มาม่โอกาสพูบปีะ สนที่นา แลกเปีล่�ยน 
ความเห็น ในม่มมองท่ี่�ต่างกัน เพูราะถ้ึาต่างคนต่างมอง  
เช่ ื �อในสิ �งที่ ่ �ต ัวเองอยากเช่ื �อ แล้วไม่ค ่ยก ันเลย   หุ่นั้ยนั้ต์นิั้นั้จา

 สเปรย์เพิ�มประสิที่ธิ์ภาพหน้ั้ากากผ้า
Tigerplast  MaskShield
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ผ่ลออกมาย่อมต่างกัน เพูราะความเชื่�อ เมื�อเชื่�อมากๆ  
มันคือความจริงของเขา แต่จริงแบบแที่้แน่นอน 
หรือเปีล่าไม่รู้ แต่เขาเช่ื�อว่าจริง อ่กฝ่ั�งหนึ�งก็เช่ื�อว่า 
ของตัวเองก็จริง คือจริงคนละช่่ด้ มันไม่ใช่่ความจริง 
เส่ยที่่เด้่ยว แต่มันเปี็นความเช่ื�อที่่�คิด้ว่าของตัวเอง 
คือความจริง ฉะนั �นเราก็ต ้องนำาคนเหล่าน่ �ให ้
มาพูบกันค่ยกัน   
 ม่การปีระสานระหว่างคณาจารย์ในฝ่่ายกิจการ 
นิสิตกับนิสิตในหลายกล่่มที่่�อยู่เบื�องหลัง พูวกเขา 
ที่ำางานกันหนักมาก เพูราะฉะนั�นผ่มอยากจะพููด้แบบ
ไม่ได้้เข้าข้างตัวเอง ว่าความเห็นของนิสิตจ่ฬาฯ 
ค่อนข้างม่หลักการมากกว่าอารมณ์”  

ต้องที่ำางานั้ก้นั้หนั้้กขนั้าด้ไหนั้ ระหว่างฝ่่ายกิจการ 
นั้ิสิต ลงไปถึงอาจารย์ที่่�ปรึกษา เพื�อสร้างความ 
เข้าใจอ้นั้ด่้
 “เขาเชื�อมโยงก้นั้ตลอด้ ที่ำางานหนักมาก อย่าง
นิสิตมาพูบผ่มน่�ก็ม่ความต่างในเช่ิงความคิด้ เขาอาจ 
จะเช่ื�อในช่่ด้ความเช่ื�อของเขาก็มาค่ยกัน ม่ตัวแที่น 
มาพูบ เราเปี็นครูอาจารย์ เราเปี็นเหมือนกับพู่อแม่  
เม ื �อมาถึ ึงเขาก ็จะถึามในช่่ด้ความเช่ ื �อของเขา 
เราก็ต้องช่่ �ให้เขาเห็นว่าสภาพูความเปี็นจริงเปี็น 
อย่างไร เหมือน อบจ. มาค่ยกับผ่ม ก่อนมาเขาก ็
ไม่แฮปีปีี�หลายจ่ด้ พูอค่ยไปี อธิบายไปี เปีร่ยบเท่ี่ยบ 
ให้ฟ้ัง แล้วผ่มก็ด้่ใจที่่ �เห็นนิสิตของเราเปี็นผู่ ้ที่่ �ม ่
ความสามารถึ ม่การคิด้วิเคราะห์ (Analytical 
thinking) ม่ Critical thinking และเป็ีนผู่้ม่ปีัญญา 
หลังจากค่ยกันเขาก็นึกได้้
 ผ่มถึึงบอกว่านิสิตจ่ฬาฯ เปี็นเด้็กที่่ �ม่ปีัญญา 
เวลามาค่ยกันอย่างน่ �ถึ้าลด้ที่ิฐิลงไปีก่อน วางที่ิฐ ิ
เอาไว้ อย่าถึือมันติด้ตัวมา แล้วมานั�งค่ยกันแบบ 
ใจผ่่องแผ่้ว มันก็จะค่ยกันรู้เรื�อง อะไรที่่�เขาอาจจะ 
ก้าวร้าวเกินไปี เพูราะเหต่ที่่ �เขาเช่ื �อแบบของเขา  
หลังจากค่ยกัน เมื�อเขาตระหนักรู้ เขาก็โอ้  ใช่่ๆๆ  

 แต่ก็จะพูบว่าบางคนมันไม่ได้้นะ บางคนเขาม่ 
ความเช่ื �อแล้วมันไม่เปีล่ �ยนแน่นอน เวลามาค่ย  
ผ่มถูึกคนเด่้ยว คนอื�นไม่ถูึก ถ้ึาไม่คิด้แบบผ่ม ผิ่ด้หมด้  
ก็ม่อยู่เยอะ ไม่ใช่่ไม่ม่ ท่ี่กคณะฯ ม่หมด้ ม่ท่ี่กอาย่ด้้วย 
(หัวเราะ) ” 

จุฬาฯ ก้บนิั้สิตเก่า
 “ผมคิด้ว่าพล้งข้บเคลื�อนั้จากนิั้สิตเก่า เป็ีนพูลัง 
สำาคัญในการท่ี่�จะช่่วยขับเคลื�อนให้จ่ฬาฯ  เปีล่�ยนแปีลง 
ได้้รวด้เร็วขึ�น ผ่มเช่ื�อว่าวันน่�จ่ฬาฯ ต้องว่องไวและ 
ตอบโจที่ย์สังคมมากขึ�นกว่าเดิ้ม 
 ฉะนั์�น์จุฬาฯ	จะต้องม้วิธ้ิการ่บริ่หาร่งาน์	 วิธ้ิการ่ 
ทั้ำางาน์ทั้้�คล้้ายคล้ึง	 เข้้าใกล้้เอกช้น์มากข้ึ�น์	 การ่ทั้้�จะ 
เปล้้ �ยน์ใน์ล้ักษณะอย่างน์้ �ได้ ้	 ล้ ำาพังคณบด้้แล้ะ 
ทั้้มงาน์อาจจะข้ับเคล้่ �อน์ได้้ช้ ้า	 ถ้ ้าม้ความเห็น์	
ม้ข้ ้อแน์ะน์ำาจากศิิษย์เก่า	 จากสมาคมน์ิสิตเก่า 
ข้องแต่ล้ะคณะฯ	 ช้่วยใน์การ่ข้ับเคล้่ �อน์เหล้่าน์้ � 
ผ่มเช้่ �อว่า	 จะเป็น์แร่งทั้้ �ทั้ำาให้จุฬาฯ	 ปร่ับเปล้้ �ยน์ 
ได้้ร่วด้เร่็วข้ึ �น์	 ถ้้าจุฬาฯ	 เปล้้ �ยน์ได้้	 ผ่มก็เช้่ �อว่า 
มหาวิทั้ยาลั้ยไทั้ยเปล้้�ยน์ได้้ครั่บ”
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คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ Shi 36
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไอแอนด์้ไอ กรุ๊ป จำกัด้ (มหาชน) หรือ iiG  

ผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จของธุรกิจในยุค Disruption
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  ผ่มจบจากคณะบัญช่่จ่ฬาฯ ภาควิช่าสถึิติ ร ่ ่น 36  

ในช่่วงเร่ยน เปี็นเด้็กที่่�ไม่ค่อยเข้าห้องเร่ยน เปี็นเด้็กกิจกรรม 

อ่ด้มการณ์เยอะ ผ่มจบด้้วยเกรด้ 2.0 เร่ยกว่าเอาตัวแที่บไม่รอด้ 

ไม่เร่ยน เน้นที่ำากิจกรรมอย่างเด้่ยว จบมาก็ไปีที่ำาราช่การ 

เพูราะอยากรับใช่้ปีระช่าช่น เริ�มต้นที่่�กระที่รวงสาธารณส่ข 

แล้วก็ไปีอยู ่การไฟ้ฟ้้าส่วนภูมิภาค ส่วนสำานักงานเร่งรัด้ 

พูัฒนาไฟ้ฟ้้าช่นบที่ การที่่�จะไปีที่ำางานที่่�บริษัที่ใหญ่ๆ เช่่น 

การบินไที่ย SCG IBM พูอเขาเห็น Transcript 2.0 เขาก็โยน 

ใบสมัครที่ิ�งก่อนเลย ผ่มจึงไปีเร่ยนปีริญญาโที่ Computer 

Science ท่ี่�นิด้้า จบด้้วยเก่ยรตินิยม ได้้ท่ี่� 1 ในร่่น ท่ี่านคณบด่้

ได้้เช่ิญผ่มเปี็นอาจารย์ที่่�นิด้้า แต่เนื�องจากผ่มได้้งานที่่�บริษัที่ 

ด้าว เคมิคอล ปีระเที่ศไที่ย จำากัด้ พูอด่้ จึงต้องปีฏิิเสธงานท่ี่�นิด้้าไปี

 ในช่่วงที่่�เข่ยน Program ให้กับบริษัที่ ด้าวเคมิคอล 

ปีระเที่ศไที่ย จำากัด้ ผ่มรู้สึกว่าอยู่ไปีคงก้าวหน้าช่้า เพูราะ 

เปี็นบริษัที่ใหญ่ จึงลาออกไปีอยู่บริษัที่ ไที่ยออยล์ จำากัด้ 

(มหาช่น) ในตอนนั�นม่ผู้่สมัคร 400 กว่าคน รับเพู่ยงคนเด่้ยว 

ซึ่ึ�งผ่มก็ได้้งานน่� ในตำาแหน่ง System Analyst อยู่มาซึ่ักพูัก 

เริ �มรู ้สึกอยากหาความที่้าที่ายใหม่ๆ จึงกลับเข้ากร่งเที่พูฯ 

ไปีสมัครเปี็น EDP Manager ที่่�บริษัที่ F.E. Zuellig จำากัด้ 

โด้ยไปีบ่กเบิกขายระบบคอมพูิวเตอร์ IBM ที่ำาอยู่ตรงนั�น 

3-4 ปีี ถึือว่าปีระสบความสำาเร็จมาก เริ �มปีีกกล้าขาแข็ง 

คิด้ว่าแผ่นกท่ี่�เขาตั�งขึ�นมามันอยู่ได้้ ขายได้้ เพูราะเราคนเด่้ยว 

ก็เลยคิด้ตั�งบริษัที่ของเราเอง โด้ยออกมาตั�งบริษัที่ ไอแอนด์้ไอ 

คอนซึ่ัลติ�ง จำากัด้ ตั�งแต่ปีี 1991 ภายหลังเปีล่�ยนช่ื�อเปี็น 

บริษัที่ ไอแอนด์้ไอ กร๊่ปี จำากัด้ (มหาช่น) หรือ iiG

iiG ทำธุรกิจเก่ียวกับอะไร
 เริ �มต้นเปีิด้บริษัที่ เราที่ำาระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) ตอนนั�นถึือเปี็นย่คแรกๆ ของระบบ 

ERP ในปีระเที่ศไที่ย ถืึอว่าผ่มเป็ีนร่่นบ่กเบิก หัวใจของระบบ 

ERP คือ ระบบบัญช่่การเงิน เป็ีนระบบ Back Office รวมถึึง 

การควบค่มสินค้า เบ็ด้เสร็จอยู ่ในน่ �หมด้ ที่่กธ่รกิจในที่่ก 

อ่ตสาหกรรมจำาเป็ีนต้องใช้่ ERP  

 ในช่่วงแรก ผ่มจะโฟ้กัสกล่่มลูกค้าท่ี่�เป็ีน Manufacturing 

เจาะกล่ ่มโรงงานอ่ตสาหกรรม กล่ ่มที่่ �เปี็น Auto Parts 

ผ่ลิตชิ่�นส่วนรถึยนต์ ผู้่ผ่ลิตเครื�องใช้่ไฟ้ฟ้้า ชิ่�นส่วน Electronic 

อ่ตสาหกรรมอาหาร เครื�องด้ื�ม เพูราะฉะนั�น  อ่ตสาหกรรม 

การผ่ลิตน่�ผ่มรู้เกือบที่่กอ่ตสาหกรรม ในช่่วงตั�งบริษัที่ได้้ 4-5 

ปีีนั�น เราใช่้ Software QAD ของอเมริกา ซึ่ึ�งตอนนั�นในฝ่ั�ง 

ของ Oracle ก็เริ�มที่ำา Software ERP เหมือนกัน

 ในส่วนของ Oracle เขาโตมาจาก Data Base 

ตอนนั�นเขาเป็ีนอันดั้บ 1 ของโลก แล้วจึงขยับมาที่ำาเรื�อง ERP 

ตอนที่่�เขาบ่กเบิก ERP ในปีระเที่ศไที่ยย่คแรกๆ เขาขาย 

สู้ผ่มไม่ได้้ แพู้ผ่มตลอด้ เขาก็เลยส่งคนมาที่าบที่าม บอกว่า 

ไม่อยากแข่งกับผ่มแล้ว ค่ณมาขาย Oracle แล้วกัน ผ่มก็เลย 

ตกลงเป็ีนตัวแที่นขาย Software ของ Oracle มาจนถึึงท่ี่กวันน่� 

ที่ำามา 25 ปีีแล้ว โด้ยลูกค้ารายแรกที่่�ใช่้ Oracle ERP คือ 

บริษัที่ บ้านปีู จำากัด้ (มหาช่น) ซึ่ึ�งเปี็นบริษัที่พูลังงานช่ั�นนำา  

ถึัด้จากบ้านปีู ผ่มก็ได้้ลูกค้ารายใหญ่มากมาย ที่ั �งกล่ ่ม 

การเงินธนาคาร กล่่มค้าปีล่ก เซ็ึ่นที่รัล บิ�กซ่ึ่ เที่สโก้โลตัส 

 การอยู ่ในธ่รกิจที่่ �เก่ �ยวข้องกับเที่คโนโลย่ ต้องตาม 

กระแสให้ที่ ัน เพูราะเที่คโนโลย่ม ันเปีล่ �ยนเร ็ว ผ่มที่ำา 

ERP ตั �งแต่ในย่คที่่ �ยังเปี็นระบบปีิด้ แล้วก็กลายมาเปี็น 

Open System เปีล ่ �ยนเปี ็นระบบ Client-Server 

จนกระที่ั�งมาถึึงการเกิด้ขึ�นของ Internet และการเกิด้ขึ�น 

ของ Cloud Computing ผ่มก็เห็นภาพูตั�งแต่ 10 ปีีที่่�แล้ว 

ว่าโลกน่�มันต้องขึ�น Cloud หมด้

 เมื�อคิด้ได้้ว่าผ่มจะบ่กเบิกเรื�อง Cloud  เราก็จิ�มดู้เลยว่า 

ในโลกน่� ใครคือเบอร์ 1  ในเรื�อง Cloud Computing ซึึ่�งม่อยู่ 



INTERVIEW28

2 บริษัที่  ท่ี่�เป็ีนท่ี่� 1 เรื�องของ Cloud อันดั้บ 1 คือ Amazon  

เขาเป็ีน E-Commerce ขายของบน Cloud  อันดั้บ 2 คือ 

Salesforce ซึ่ึ �งเปี็นระบบบริหารความสัมพูันธ์ลูกค้า 

หรือ CRM (Customer Relationship Management)  

โด้ยความสำาคัญของ CRM คือ เมื �อธ่รกิจค่ณม่ลูกค้า 

ค่ณจำาเปี็นต้องเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้า ต้องม่การ 

ให้บริการหลังการขาย ต้องรักษาความสัมพูันธ์ที่่�ด้่กับลูกค้า 

ที่ำาให้ลูกค้าเกิด้ความจงรักภักด่้  กลับมาซืึ่�อซึ่ำ�า และค่ณสามารถึ 

ต่อยอด้ Cross-Sell,  Up-Sale ได้้ และการท่ี่�ค่ณจะจัด้การ

กับเรื �องเหล่าน่ �ได้้ ค่ณต้องใช่้ระบบ CRM ผ่มมองเห็น 

ความส ำาค ัญตรงน ่ �  ก ็ เลยต ัด้ส ินใจน ำา Salesforce 

ซึ่ึ�งเปี็นระบบที่่�อยู่บน Cloud  และเปี็นเบอร์ 1 ของโลก 

มาบ่กเบิกตลาด้ในปีระเที่ศไที่ยเมื�อ 8 ปีีท่ี่�แล้ว 

 เมื �อปีีที่่ �แล้วผ่มได้้ขยายธ่รกิจ โด้ยเปี็นการต่อยอด้ 

จากระบบ CRM คือ ธ่รกิจที่่�ปีรึกษาด้้านการวางกลย่ที่ธ์ 

แบรนด์้ การบริหารจัด้การปีระสบการณ์ลูกค้า ไปีจนถึึงการที่ำา 

Digital Marketing โด้ยเราจะเริ�มต้นจากการวิเคราะห์ถึึง 

ปีัญหาและโอกาสที่างธ่รกิจ การที่ำาความเข้าใจกล่่มลูกค้า 

เป้ีาหมาย และช่่วยองค์กรค้นหาสิ�งท่ี่�ยงัขาด้อยู่ เพืู�อนำาข้อมูล

มาพูัฒนาเปี็นกลย่ที่ธ์ในการสร้างปีระสบการณ์ของลูกค้า 

อย่างสร้างสรรค์ ก่อนจะนำามาวางโครงสร้าง และลงมือ 

ปีฏิิบัติเพูื �อเพูิ �มมูลค่าให้กับธ่รกิจ เพูื �อนำาไปีสู ่การสร้าง 

ปีระสบการณ์ที่ ่ �ด้ ่ย ิ �งข ึ �นให ้ก ับล ูกค ้า ที่ ำาให ้ล ูกค ้าร ัก 

และชื่�นช่อบในแบรนด์้

 จะเห็นได้้ว่าธ่รกิจของ iiG นั�นครอบคล่มความต้องการ

ขององค์กร ตั�งแต่ระบบหลังบ้านไปีจนถึึงระบบหน้าบ้าน 

เราม่ Oracle ซึึ่�งเป็ีนท่ี่� 1 ในโลกในเรื�องของ Data Base ของ 

ERP และม่ Salesforce ซึึ่�งเป็ีน 1 ในโลกเรื�อง CRM อยู่กับเรา 

เราเปี็นที่ั�งตัวแที่นจำาหน่าย และเปี็นที่่�ปีรึกษาด้้าน Digital 

Technology การวางระบบ Software ที่างธ่รกิจให้กับ 

องค์กรท่ี่�เป็ีนองค์กรขนาด้ใหญ่ เพืู�อท่ี่�จะที่ำาให้ธ่รกิจเหล่านั�น 

สามารถึTransform ตัวเอง และแข่งขันได้้ในเศรษฐกิจย่ค 

Digital ถึ้าเขาไม่ปีรับตัว ไม่เอาเที่คโนโลย่ระด้ับโลกมาใช่้ 

เขาจะแข่งขันไม่ได้้ในเศรษฐกิจใหม่  

อะไรท่ีทำให้คิด้ว่า iiG เหนือกว่าคู่แข่ง
 คำาตอบง่ายๆ คำาเด่้ยวคือ Trust ความไว้วางใจ ลูกค้า 

ต้อง Trust เรา ซึ่ึ�งสิ�งที่่�เขาจะ Trust เราได้้ อันด้ับแรกคือ 

Credential ค่ณต้องม่ผ่ลงาน ม่ปีระวัติในการที่ำาโครงการ 

ขนาด้ใหญ่ให้กับลูกค้า ซึ่ึ�งเปี็นผู่้นำาในแต่ละอ่ตสาหกรรม 

ที่่�ปีระสบความสำาเร็จเห็นเปี็นที่่�ปีระจักษ์  สิ�งเหล่าน่�เร่ยกว่า 

เป็ีน Credential

 ถัึด้มาคือ วิธ่การที่ำางาน เรามองเห็นลูกค้าเป็ีนห้่นส่วน

ที่างธ่รกิจ ต้องม่ความจริงใจ ยึด้เอาผ่ลสำาเร็จของลูกค้า 

เป็ีนตัวตั�ง มันก็จะที่ำาให้เกิด้ความเชื่�อถืึอ เกิด้ความไว้เนื�อเชื่�อใจ 

เหต่ผ่ลเพูราะว่าเม็ด้เง ินที่่ �ลงที่่นกับระบบพูวกน่ � เปี็น 

หลักหลายสิบล้าน บางโครงการม่มูลค่าเปี็นหลายร้อยล้าน  

เขาก็ต้องเลือกคนที่่�เก่ง ม่ฝ่ีมือเพูราะฉะนั�นนอกจากความ 

มั�นคง ความน่าเช่ื �อถึือ ความจริงใจในการที่ำาธ่รกิจแล้ว 

ค่ณก็ยังต้องเก่งอ่กด้้วย   

ประเด้็นที่ท้าทายที่สุด้ของ iiG ในช่วงวิกฤติ 
โควิด้ 19 ท่ีผ่านมา 
 ธ่รกิจของ iiG ไม่ม่วิกฤติเลยครับ ผ่มไม่ม่วิกฤติเลย 

ในขณะที่่ �ธ่รกิจอื �นได้้รับผ่ลกระที่บกัน ผ่มกลับโตอย่าง 

บ้าคลั�งเลย เนื�องจากเราเปี็นธ่รกิจที่่�สวนกระแส และอาจ 

ม่ความโช่คด้่ที่่�กล่ ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในอ่ตสาหกรรม 

ที่่�ไม่ได้้รับผ่ลกระที่บ ผ่มไม่ม่ลูกค้าที่่�อยู่ในกล่่มสายการบิน 

ท่ี่องเท่ี่�ยว หรือโรงแรม  
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 กล่่มลูกค้าของ iiG ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคธนาคาร 

การเงิน ปีระกันภัย ยกตัวอย่างธ่รกิจปีระกันภัย ปีกติธ่รกิจน่�

ในแต่ละปีีจะหาลูกค้าใหม่ได้้ปีระมาณสองแสนถึึงสามแสนราย 

แต่ตอนเดื้อนม่นาคม - เมษายน 2563 ในช่่วงท่ี่�โควิค Peak 

มากๆ ลูกค้าบริษัที่ปีระกันภัยของ iiG ได้้ลูกค้าใหม่เข้ามา 

3 ล้านราย ช่่วงนั�นเราที่ำางานกันแบบหามร่่งหามคำ�าเลย 

เป็ีนช่่วงท่ี่�ผ่มม่การเติบโตเยอะมาก ได้้ลูกค้ารายใหญ่ๆ เข้ามา 

เป็ีนเรื�องมหัศจรรย์นะครับ 

กลุ่มตลาด้ไหนท่ี iiG อยากทำธุรกิจด้้วย   
 ตอนน่�เราโฟ้กัสที่่� กล่ ่มการเงินและธนาคาร ธ่รกิจ 

ปีระกันภัย ปีระกันช่่ว ิต และพูวกที่่ �เปี็น Non-Bank 

ยกตัวอย่างลูกค้าธนาคารของ iiG คือ TMB, CIMB, 

เก่ยรตินาคิน, กร่งไที่ย และเราก็ขยับจากกล่่มธนาคารมา 

บ่กกล่ ่มปีระกัน ซึ่ึ �งเร ่ยกได้้ว ่าเรากวาด้เกือบจะหมด้ 

ที่ั�งที่่�เปี็นปีระกันช่่วิต และปีระกันภัย เช่่น วิริยะปีระกันภัย 

เมืองไที่ยปีระกันช่่วิต ไที่ยปีระกันช่่วิต ซึ่ึ�งเปี็น เบอร์ 1 

และเบอร์ 2 ในตลาด้ครับ

 

PDPA ที่กำลังเป็นที ่กล่าวถึงในขณะนี้ iiG 
มองอย่างไร
 อันน่�เปี็นเรื�องใหญ่ เนื�องจากว่าพูอเราเข้าสู่ Digital 

Economy ที่่กอย่างเปี็น Digital หมด้ ที่่กธ่รกิจก็ต้องการ 

ที่่ �จะที่ำาการตลาด้แบบ Digital Marketing เพูราะว่า 

ธ่รกิจตอนน่�ถูึกตัด้งบหมด้ ไม่โฆษณาที่างท่ี่ว่ ไม่ลงหนังสือพิูมพ์ู 

แต่จะไปีโฆษณาอยู่บน Social Media ไปีที่ำาการตลาด้ 

ช่่องที่างนั�น  ที่่กคนก็พูยายามที่่�จะเก็บข้อมูลลูกค้าให้ได้ ้

มากท่ี่�ส่ด้

 ถึ้าเปี็นในเศรษฐกิจเก่า ถึามว่าที่รัพูยากรธรรมช่าต ิ

ที่่�ม่ค่าที่่�ส่ด้ในโลกคืออะไร ก็คือ นำ�ามัน สงครามที่่�เกิด้ขึ�น 

ก็เพูราะการแย่งชิ่งแหล่งนำ�ามัน แต่นั�นเป็ีน Old Economy 

ในเศรษฐกิจใหม่ ที่รัพูยากรท่ี่�ม่ค่าท่ี่�ส่ด้ ไม่ใช่่นำ�ามันอ่กต่อไปีแล้ว 

แต่คือ ข้อมูล จึงเป็ีนท่ี่�มาของคำาพููด้ว่า “Data is the new oil”  

ม่คนไปีเอาข้อมูลส่วนบ่คคลไปีใช้่ปีระโยช่น์ในการที่ำาการตลาด้ 

การเสนอขายสินค้า โด้ยท่ี่�เจ้าตัวยินยอมบ้าง ไม่ยินยอมบ้าง 

ก็เลยกลายเปี็น การละเมิด้ความเปี็นส่วนตัวของข้อมูล  

ก็เกิด้การฟ้้องร้องขึ�น

 สำาหรับ iiG ถึ้าในตัวของเที่คโนโลย่เองไม่ต้องห่วงเลย 

เพูราะ Salesforce เขาเปี็นบริษัที่ระด้ับโลกอยู ่แล้ว  

ก็จะม่ระบบที่่�เปี็น Consent Management ที่่�จะบริหาร 

จัด้การเรื�องพูวกน่�ได้้หมด้ ฉะนั�นในแง่เที่คโนโลย่ไม่ใช่่ปีระเด็้น 

เราสามารถึท่ี่�จะ Comply เรื�องพูวกน่�ได้้  

ในอีก 10 ปีต่อไป iiG จะไปในทิศทางไหน 
 สิ �งที่่ � iiG อยากที่ำาก็คือ การสร้างธ่รกิจให้ยั �งยืน 

ซึ่ึ�งเราต้องสร้างคนไปีด้้วย สร้างคนให้ม่ความรู้อย่างเด้่ยว 

ไม่พูอ ต้องปีลูกฝั่งเรื�องค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ที่ำาอย่างไร 

ให้เขาม่่งมั�นที่ำางาน พูัฒนาตัวเอง ที่ำาให้ธ่รกิจลูกค้าเติบโต 

ไปีช่่วยให้ลูกค้าของเขาแข่งขันได้้ ช่่วยกันที่ำาให้ภาพูของ 

เศรษฐกิจทัี่�งปีระเที่ศด่้ขึ�น เราต้องการเป็ีนท่ี่� 1 ในปีระเที่ศไที่ย 

จะต้องแข่งขันกับบริษัที่ที่่�ปีรึกษาระด้ับโลกได้้ และถึ้าหาก 

องค์กรธ่รกิจใด้ต้องการท่ี่�จะนำาเที่คโนโลย่เข้าไปีใช้่ iiG จะต้อง 

เป็ีนชื่�อแรกท่ี่�เขานึกถึึง 

ส่ิงท่ีได้้จากคณะบัญชี จุฬาฯ 
 สิ�งท่ี่�ได้้จากจ่ฬาฯ คือสังคมท่ี่�ด่้ สายสัมพัูนธ์ ความเป็ีน 

Shi ของจ่ฬาฯ สิ�งเหล่าน่� เปี็น Network ที่่�ช่่วยได้้มาก  

การม่เพืู�อน และร่่น 36 ก็ถืึอว่าเป็ีนร่่นท่ี่� Connected มาก 

ม่กิจกรรม และพูยายามท่ี่�จะ Give Back กลับไปี ตอบแที่น

พูระค่ณให้กับแหล่งท่ี่�เร่ยนมา  

	 การ่เป็น์เด้็กกิจกร่ร่ม	 เร่าก็ทั้ำากิจกร่ร่มเยอะ	 ยุคผ่ม 

ร่หัส	 18	 เป็น์ช้่วง	 6	 ตุล้าฯ	 กิจกร่ร่มช้่วงน์ั �น์	 ส่วน์ใหญ่ 

ก็เป็น์เร่่ �องข้องการ่เม่อง	 เป็น์เร่่ �องข้องการ่เคล้่ �อน์ไหว	

ทั้ำาให้ผ่มได้้ศิึกษาเยอะ	 อ่าน์เยอะ	 เปิด้โล้กทั้ร่ร่ศิน์์ต่างๆ	

มากมาย	 ผ่มม้เพ่ �อน์ต่างคณะเยอะมากจากการ่เข้้าไป 

ร่่วมทั้ำากิจกร่ร่ม	ม้การ่ปร่ะชุ้มกัน์	ม้การ่	Conduct	การ่ปร่ะชุ้ม 

การ่	 Brainstorm	 เอาความคิด้เห็น์จากคน์ต่างๆ	 มาสรุ่ป		

มากำาหน์ด้เป็น์ทั้่าทั้้การ่เคล้่ �อน์ไหว	 สิ �งเหล้่าน์้ �มัน์สร่้าง 

ให้เร่าเป็น์เร่า	 มัน์มากกว่าเน์่�อหาหล้ักสูตร่ทั้้�เร่้ยน์	 มัน์ค่อ 

ความเป็น์คน์	 ความเป็น์ผู่ ้น์ ำา	 ม ัน์เป็น์อะไร่ทั้้ �ผ่มช้อบ	

แล้ะทั้ำาให้เร่าได้้มาย่น์อยู่ตร่งน้์�	จน์ถึ้งทุั้กวัน์น้์�
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 เฉลิมพล ปุณ์โณ์ที่ก ชื่�อน่�เป็ีนท่ี่�ค้่นเคยของ สมาชิ่กวารสารเภตรา 
มานานเกือบ 10 ปีี นับตั�งแต่ “เภตรา” สัมภาษณ์เขาในฐานะนิสิตเก่า 

ภาคการตลาด้ คณะพูาณิช่ยศาสตร์และการบัญช่่ จ่ฬาฯ ที่่�รวบรวม 
กำาลังพูลหลายแขนง ตั �งแต่แช่มปี์ห่ ่นยนต์ โปีรแกรมเมอร์ และ 
นักวิศวกรโด้ยตัวเองที่ำาหน้าที่่�เปี็นคอนด้ัคเตอร์ ระด้มสมอง และ 
ลงมือที่ำา ห่่นยนต์ด้ินสอ เปีิด้ตัวในฐานะห่่นยนต์ไที่ยตัวแรกที่่�เปี็น 
เพูื�อนแที่้ช่่วยดู้แลผู่้สูงวัย จนได้้รับความนิยม ส่งออกไปียังญ่�ปี่่น 
และไปีถึึงย่โรปีในเวลาต่อมา เปี็นการปีระกาศว่าคนไที่ยม่ศักด้ิ�ศร่
และเปี็นเจ้าแห่งเที่คโนโลย่เองได้้   
 คุณ์เฉลิมพล กล่าวกับ เภตรา ถึึงแรงบันด้าลใจท่ี่�ล่กขึ�นมาสร้าง 
ห่่นยนต์ ทัี่�งๆ ท่ี่�เป็ีนนักการตลาด้ว่า 
 “ผมว่าม้นั้ม่ส่วนั้ผสมของ 3 อย่าง... คือ 1. คณะฯ สอนให้ผ่ม 
ม่หลักเช่ิงกลย่ที่ธ์ หลักกลย่ที่ธ์น่ �สำาคัญเพูราะมันใช่้ได้้เยอะใน 
ภาคการตลาด้ 2. การที่ำาเช่่ยร์ ที่ำาให้ผ่มม่ความเป็ีนผู้่นำา ม่อ่ด้มการณ์  
การที่่�เรานำานิสิต 400-500 คนไปีสู้กับธรรมศาสตร์อย่างน่� ตรงน่� 
มันไม่ได้้อยู่ในตำารา ถึ้าคนไม่ล่กขึ�นมาที่ำากิจกรรม มันจะไม่ได้้พูลัง 
และไม่ได้้ที่ักษะแบบน่�ขึ �นมา ข้อ 3 คือ ตอนสมัยเร่ยนมัธยมฯ 
ผ่มช่อบวาด้รูปี ผ่มเปี็นตัวแที่นนักเร่ยนแข่งวาด้ภาพูตั�งแต่ปีระถึมฯ 
จนถึึงมัธยมฯ ผ่มต้องคิด้นอกกรอบให้ได้้ว่า ผ่มจะต้องที่ำาอย่างไร 
จึงจะวาด้ให้โรงเร่ยนช่นะ ผ่มที่ำาอย่างน่�มา 10 กว่าปีี” 

หุ่นยนต์ด้ินสอ เพื่อนแท้ช่วยดู้แลผู้สูงวัย 
❝ หุ่นยนต์ดิ้นสอ เปิด้ตัวในฐานะหุ่นยนต์ไทยตัวแรกท่ีเป็นเพ่ือนแท้ช่วยดู้แลผู้สูงวัย จนได้้รับความนิยม ส่งออก 
ไปยังญ่ีปุ่น และไปถึงยุโรปในเวลาต่อมา เป็นการประกาศว่าคนไทยมีศักด์ิ้ศรี และเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเองได้้ ❞  
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 “ก ่อนั้ที่ ำาด้ ินั้สอ  ตอนน ั �น ภาพูที่ ่ � 
สะด้่ด้ตาผ่ม คือภาพูเด้็กไที่ยได้้แช่มปี์เปีี�ยน 
ห่ ่นยนต์กันเยอะ เด้็กๆ เค้าเก่ง แต่ไม่ม่ 
ผู่้ปีระกอบการมาสร้างบริษัที่ให้เค้าม่เวที่่ม ่
career path ต่อ เราก็คิด้ว่านั�นมันอนาคต 
น่ �นา ผ่มก็เลยคิด้แผ่น differentiated 
ห่่นยนต์ออกมา ซึ่ึ�งการคิด้แบบน่� มันก็คือ 
วิช่าการตลาด้ที่่�เร่ยนมาจากคณะฯ นั�นเอง  
คิด้แบบน่�วิศวกรเค้าไม่ถึนัด้คิด้ เค้าบอก 
เอาโจที่ย์มาเด้่ �ยวเค้าที่ำาให้ แต่ให้คิด้ว่า 
ที่ำาอะไร เค้าไมถ่ึนัด้ เค้าถึนดั้แก้โจที่ย์ให้เรา 
นั�นคือ contribution ของผ่ม ท่ี่�ล่กขึ�นมาคิด้ 
“ดิ้นั้สอ” ห่่นยนต์สำาหรับดู้แลผู้่สูงอาย”่ 

หุ่นยนต์ไทย สู้ญ่ีปุ่นได้้หรือ   
 “คนั้ที่้ �วไปจะบอกว่า ห่ ่นยนต์ไที่ย 
สู้ญ่�ป่่ีนไม่ได้้ ห่่นยนต์ไที่ยใครจะซืึ่�อ ยิ�งบอกว่า 
จะที่ำามาดู้แลผู่ ้ส ูงอาย่ ย ิ �งเปี็นไปีไม่ได้ ้ 
ใครจะกล้าใช่้ห่่นยนต์ไที่ยเข้ามาดู้แลพู่อแม่  
เด่้�ยวไปีที่ำาพู่อแม่หกล้ม  ผ่มก็เลยบินไปีญ่�ป่่ีน  
เพูื�อไปีดู้ว่าเค้าที่ำาห่่นยนต์กันอย่างไร ที่ำาไม 
ม่แต่คนเตือนว่าสู้ญ่�ปี่่นไม่ได้้ สิ�งที่่�พูบก็คือ 
ญ่�ปี่่นเองยังสร้างห่่นยนต์ราคาถึูกขายเปี็น 
mass ไม่ได้้ ญ่�ป่่ีนก็ไม่ใช้่ห่่นยนต์ดู้แลคนแก่   

แปีลว่าเราเช่ื�อกันไปีเองว่าเค้าเหนือช่ั�นกว่า   
ผ่มก็จะพูิสูจน์ว่า น่ �ไง เราจะสร้างสิ �งที่่ � 
มันเปี็นไปีได้้จากฝ่ีมือของเรา โด้ยเริ�มจาก 
ห่่นยนต์ดู้แลผู่้สูงวัยแล้วพูัฒนาต่อมาเปี็น 
ห่่นยนต์ช่่วยดู้แลในคลินิกต่างๆ ไต่ขึ�นไปี 
เปี็นระด้ับ specialize ที่่�ต้องการมากกว่า 
แค่ห่่นยนต์”

ทำอย่างไร “ดิ้นสอ” จึงเป็นท่ียอมรับ
 “ต้องเกาให้ถูกที่่ �ค้นั้ คือคันตรงไหน 
ที่่�ผ่มที่ำาก่อนหน้าน่�คือที่ำาห่่นยนต์ดู้แลคนแก่
ส่งญ่�ปี่ ่น เพูราะฉะนั�นมันได้้ reference 
มา ได้้ brand มา ว่าน่� ห่่นยนต์น่�ดู้แลคนแก่ 

ท่ี่�ญ่�ป่ี่น ซึึ่�งการเข้าไปีท่ี่�ญ่�ป่ี่น ก็ต้องม่ย่ที่ธวิธ่ 
ข้อต่อที่่�สำาคัญคือเข้าไปีที่่�ญ่�ปี่่นก่อน น่�เปี็น 
จ่ด้สำาคัญนะครับ คือคนไม่เช่ื�อถึือเพูราะว่า 
เป็ีนห่่นยนต์ไที่ยหรอก วิธ่ท่ี่�ผ่มใช้่แก้ปัีญหาคือ 
ให้สามารถึโช่ว์ได้้ว่าห่่นตัวน่� คนญ่�ป่่ีนยังเลือก 
ใช่้เลย แล้วที่ำาอย่างไรให้ญ่�ปี่่นใช่้ น่�แหละ 
ความท้ี่าที่ายของผ่ม”
 “เข้าญ่�ปุ่นั้อย่างไร วิธ่ที่่�คิด้นอกกรอบ 
ของผ่มก็คือหาค่ณหมอ เพูื�อที่่�จะช่่วยเรา 
เข้าญ่ �ปี่ ่น และหมอญ่�ปี่ ่นไม่ฟ้ังผ่มหรอก  
ผ่มต้องหาหมอไที่ยท่ี่�เร่ยนญ่�ป่่ีน ถ้ึาจะให้เจ๋ง
ก็คือหมอไที่ยที่่�เปี็นอาจารย์หมออยู่ที่่�ญ่�ปี่่น 
แสด้งว่าจะต้องม่ลูกศิษย์เปี็นหมออยู่ที่่�ญ่�ปี่่น  
ถึ้าม่ลูกศิษย์เปี็นหมอที่่�ญ่�ปี่่น เขาก็จะต้อง 
ดู้แล Nursing home ไม่มากก็น้อย ผ่มก็ 
เข้าช่่องนั�น แล้วก็ work เลย แล้วม่การ 
ขยายผ่ลปีากต่อปีาก ความสำาเร็จของเรา 
ที่่�ญ่�ปี่่น เกิด้จากวิธ่คิด้กลย่ที่ธ์ที่่ �เร ่ยนมา 
เอามาปีระย่กต์ บวกกับอ่ด้มการณ์ แล้วก ็
ไต่ขึ�นมาท่ี่ละขั�น 
 ค่ณหมอในเมืองไที่ยก็เริ �มสด้ับรับฟ้ัง 
ผ่มก็เริ�มเข้าไปีอบรมหลักสูตรของแพูที่ยส์ภา  
เปี็นหลักสูตรที่่�อบรมร่วมกับหมอ คล้ายๆ 
วปีอ. แต่เปี็นของหมอเค้า ผ่มก็ไปีอบรม 
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กับหมอ รู้จักกับหมอเยอะ พูอเริ�มเป็ีนท่ี่�รู้จัก 
หมอก็เริ�มเปีิด้ใจ มองผ่มว่าเปี็นคนที่ำาจริง 
ม่ passion จริง ก็เริ�มได้้โจที่ย์จากหมอมา 
ผ่มก ็เร ิ �มไปีจ ับม ือก ับน ักว ิที่ยาศาสตร ์ 
กับนักวิจัยมา ก็เริ�มสร้าง community ของ 
specialize หลายแขนง ที่ำาให้เฉลิมพูล 
เป็ีนเหมือน conductor ของวง orchestra  

แล้วผ่มก็เริ �มบรรเลง เพูราะฉะนั�นตอนน่� 
เราไม่ได้้คิด้ว่าเราจะที่ำาแค่ห่ ่นยนต์แล้ว 
เราจะคิด้นวัตกรรมการแพูที่ย์แล้ว คือมัน 
ไต่จากจินตนาการผ่มขึ�นมา  ผ่มเริ�มรู้สึกว่า 
แค่ห่ ่นยนต์ไม่พูอ ต้องใช่้นวัตกรรมอื �น  
เช่่นการด้มกลิ�นตรวจมะเร็ง
 วิธ่การก็คือว่า เอาคนเปี็นมะเร็งปีอด้  
มาเปี่าลม 200-300 คน เอาคนเปี็นมะเร็ง 
เต้านม มาเปี่าลม 200-300 คน และเอา 
คนปีรกติ มาเป่ีาลม data ท่ี่�ออกมาจากตัว 
censor จะถึูกส่งขึ �นเข้า AI (Artificial 
Intelligence) ซึ่ึ �งเปี็นปีัญญาปีระด้ิษฐ์ 

ท่ี่�มันไม่เหมือน software ย่คก่อน เพืู�อให้ AI 
หาว่า pattern ของ data แตกต่างกันอย่างไร 
ใน 3 กล่่มน่� พูอ AI หาเจอ ก็แปีลว่าเราก็ 
ไช่โยได้้เลย เพูราะว่ามันแปีลว่า มันตรวจ 
ได้้แล้ว   
 คือหมอม่ AI อยู่ในหัวแล้วโด้ยธรรมช่าติ   
เปี็น intelligent ของหมอเปี็น natural 
intelligent ที่่�ค่ณหมอศึกษาเล่าเร่ยน และ 
ม่ปีระสบการณ์มา ค่ณหมอจะบูรณาการ 
ข้อมูลและวินิจฉัยโรคให้เรา พูอเราเริ�มสร้าง 
AI ในการช่่วยคัด้กรองลงในห่่นยนต์ด้ินสอ 
ด้ินสอก็จะเริ�มช่่วยแบ่งเบางานค่ณหมอได้้  
ปีัจจ่บันเราก็สร้าง AI ช่่วยคัด้กรองขึ�นมา 
หลาย Module อาทิี่เช่่นคัด้กรองจากอาการ 
ผู้่ป่ีวย คัด้กรองจากกลิ�นลมหายใจ 
 ตอนน่�มะเร็งปีอด้ตรวจแม่นมาก 100%  
กับมะเร็งเต้านม ใช่้วิธ่น่�ได้้ เพูราะคนที่่�เปี็น 
ท่ี่กอย่างเกิด้การเน่าเส่ยข้างใน ตัวเซึ่ลล์มะเร็ง 
ไม่เหมือนกัน  อวัยวะท่ี่�มันเกาะไม่เหมือนกัน  
กลิ�นแตกต่างกัน

ทำไมถึงคิด้ได้้ หรือคุณหมอเป็นคน
บอกว่ากล่ินมะเร็งต่างกัน
 “เรื �องแบบนั้่�ม้นั้เป็นั้ศิาสตร์ด้้านั้งานั้ 
วิจ้ย เพูราะม่งานวิจัยได้้ศึกษาเอาไว้ว่า 
กลิ�นของโรคมะเร็งมันสามารถึแยกออกมา 
หรือ Detect ได้้ ผ่มก็เอาตรงน่�ไปีค่ยกับนักวิจัย  
นักวิจัยก็ที่ด้ลอง พูอที่ด้ลองได้้เรื �อง ก็ไปี 
ค่ยกับหมอ  
 เพูราะฉะนั�น วิธ่การที่่�ผ่มเริ�มนวัตกรรม 
ใหม่ให้วงการแพูที่ย์ คือใช่้ห่่นยนต์คัด้กรอง 
ก่อนที่่�จะเจอมน่ษย์ ไม่ใช่่ว่าต้องมาตรวจ 
มะเร็งอย่างเด้่ยวถึึงเปี่า เพูราะเราไม่รู ้ว่า 
ผู่ ้ปี่วยคนนั�นเปี็นโรคที่่�แพูร่เช่ื �อหรือเปีล่า 
เพูราะถ้ึาเป็ีนวัณโรคก็คือติด้เหมือนกัน  ใคร 
เข้ามาเปี่าแหลก ที่่กอย่างม่กลิ�น covid-19 
ม่กลิ�น, วัณโรคม่กลิ�น, เบาหวานม่กลิ�น ผ่มก็คิด้ 
จะบ่กเบิกเรื�องน่� เพูราะมันจะง่ายและปีระหยัด้ 
วันท่ี่�เปิีด้ตัวดิ้นสอ AI-Nose อาจารย์หมอสมช่าย 
จักรพัูนธ์่ (ปีระธานคณะท่ี่�ปีรึกษารัฐมนตร่ว่า
การกระที่รวงสาธารณส่ข) ท่ี่านกร่ณามาเป็ีน 
ปีระธานในพิูธ่ ท่ี่านถึามว่าจะม่หน่วยวัด้อย่างไร 
พูอที่่านที่ราบว่ายังไม่ม่ช่ื�อ ที่่านเลยบอกว่า 
ให้ช่ื�อหน่วยวัด้ว่า “เฉลิมพูล” เลยก็แล้วกัน 

Dinsow AI Nose
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กลิ�นของธรรมช่าติม่อยู่แล้ว เค้าเร่ยก VOC 
ย่อมาจาก Volatile organic Compounds 
มันจะพูบว่าถ้ึาคนเป็ีนมะเร็งแบบน่� กลิ�นตรงน่� 
มันม่ค่าเฉพูาะของมัน ซึ่ึ�งลักษณะของค่า 
Data จะบอกได้้ว่าเป็ีนมะเร็งปีระเภที่ไหน
 นวัตกรรมการแพูที่ย์อื�นก็ม่เข็ม เปี็นเข็ม 
ขนาด้จิ�ว เล็กปีระมาณ 1 ใน 3 ของเส้นผ่ม  
ที่ำาได้้ 2 อย่างคือ 1. เป็ีน Sensor วัด้นำ�าตาล 
ในเลือด้ เจาะเอาของเหลวระหว่างเซึ่ลล์ 
มาตรวจนำ�าตาลในเลือด้ได้้ โด้ยไม่เจ็บ 
 ปีระโยช่น์ท่ี่� 2 คือเอาไปีที่ำาด้้าน cosmetic 
คือเวลาเราที่าแก้ส ิวแก้ฝ่ ้า ผ่ิวหนังเปี ็น 
ปี้อมปีราการที่่ �แข็งแรงมาก ฉะนั �นคร่ม 
ก็เข้ายาก แต่ถ้ึามันเป็ีนเข็มของผ่ม  มันจะส่ง 
คร่มเข้าไปีท่ี่�หัวสิวเลย แบบน่�สิวก็จะหายเร็ว 
แปีลว่าสิวหายด่้วน ฝ้่าหายด่้วน”   

นวัตกรรมของคุณเฉลิมพล มาช่วย 
covid-19 อย่างไรบ้าง  
 “ที่่ �ผมไปช่วยมาก็ค ือ เอาห่ ่นยนต์ 
ไปีตรวจ เนื�องจากห่่นยนต์มันตรวจวัด้ไข้ได้้  
เพูราะฉะนั�นห่่นยนต์ก็จะสามารถึเห็นว่าคน 
ม่ไข้ หรือไม่ม่ไข้ แล้วมันเห็นว่าคนใส่หน้ากาก 
หรือไม่ใส่หน้ากาก ด้้วยข่ด้ความสามารถึน่� 
ห่่นยนต์ก็จะสามารถึไปีตรวจนักที่่องเที่่�ยว 
ที่่�เข้ามาได้้ และมันก็พููด้ภาษาจ่นได้้ ช่่วงที่่� 
อู่ฮั�นระบาด้ใหม่ๆ โกลาหลกันไปีหมด้ ผ่มส่ง 
ห่่นยนต์ไปีส่วรรณภูมิ ไปีช่่วย เพูราะฉะนั�น 
ใครเด้ินมาเปี็นไข้ ไม่ใส่หน้ากาก มันก็จะ 
พููด้ภาษาจ่นด้้วย ว่าให้ใส่หน้ากากแล้ว 
นั�งรอแพูที่ย์ มันเป็ีนปีระโยช่น์   ไม่ต้องเอาคน 
ไปีเส่�ยง จากจ่ด้นั�นเอง ท่ี่านนายกฯ ปีระย่ที่ธ์ 
ก็บอกให้ผ่มไปีพูบเลย 

ในกรณีท่ีคนไข้ติด้ covid-19 แล้ว 
หุ่นยนต์ช่วยได้้อย่างไร
 “แที่นั้ที่่�คนั้ไข้คนั้นั้่�จะเจอก้บหมอ ก็มา 
เจอกับด้ินสอก่อน ด้ินสอก็จะถึูกสอนให้ 
ซึ่ักอาการ ข้อมูลมันก็จะเข้ามาที่่ �ด้ ินสอ 
ด้ินสอก็จะถึูกสอนไว้แล้วว่าถึ้าเปี็นแบบน่�ๆ  
อาการแบบน่ �ๆ แปีลว่าเปี็น covid-19  
อาการแบบน่�ไม่ใช่่  

 แล้วยังม่ห่ ่นยนต์เข้ามาบริบาลคนไข้ 
ในวอร ์ด้ ม ันก ็จะม่ AI อ ่กต ัว ค ือ AI 
ในการเด้ินไปีเต่ยงที่่�กำาหนด้ได้้ คือในห้องน่� 
ต ิด้ covid-19 ก ันหมด้ เพูราะฉะนั �น  
เราก็ให้ห่่นยนต์เข้าไปี เสิร์ฟ้อาหาร เสิร์ฟ้ยา  
และไม่ส่งผ่ิด้เต่ยง มันจะรู ้ว ่าเต่ยงไหน 
อยู ่ตรงไหน ด้้วยการแสกนของมัน จะม่ 
การแสกนเลเซึ่อร์ออกไปี มันม่ผ่ ังเต่ยง 
อยู ่ในหัวแล้ว แล้วเรา confirmด้้วยว่า 
หน้าคนใช่่หรือเปีล่า จด้จำาตำาแหน่งในห้อง 
แล้วก็จำาหน้าผู่ ้ปี่วยได้้ด้้วยว่า คนน่ �ต้อง 
กินยาอะไร เราที่ำา AI เยอะมาก ในการที่่� 
เราจะให้มันที่ำาภารกิจอะไรซึ่ักอย่างหนึ�ง 
เหมือนพูยาบาลไปีเสิร์ฟ้ยาให้กับคนไข้นะครับ” 

อนาคตของดิ้นสอ
 “สิ �งที่่ �ผมต้ �งใจ อยากที่ำามากๆ เลย
คือ ให้ด้ินสอเปี็นหมอช่นบที่ เพูราะว่า 
ความเหลื �อมลำ �ามันสูงมาก ระหว่างหมอ 

ในเมืองกับหมอในช่นบที่ หมอในช่นบที่เปี็น
หมอท่ี่�เส่ยสละสูงมาก ผ่มเห็นว่าเรื�องอย่างน่�
เราน่าจะใช่้นวัตกรรมมาช่่วยเขาได้้ ช่่วย 
ที่ั �งตัวค่ณหมอ ช่่วยที่ั �งตัวคนไข้ พูอคิด้ 
แบบน่�ปี่�บ ผ่มเริ�มคิด้ว่าถึ้าอย่างนั�นผ่มก็ช่่วย 
คนที่ั�งโลกที่่�อยู ่ต่างจังหวัด้ได้้ซึ่ิ ที่ำาด้ินสอ 
เปี็นหมอช่นบที่ให้กับที่่กที่่�ในโลกเลย เช่่นที่่�  
เอธิโอเปีีย  เคนย่า  อูกันด้า  ค่ณเอาไปีใช้่เลย 
น่�ล่ะ ฝี่มือคนไที่ย  
 สหปีระช่าติเช่ิญผ่มไปีพููด้เมื �ออาที่ิตย์ 
ที่่ �แล้ว พููด้ผ่่าน zoom แล้วเค้าก็ถึามว่า 
ห่่นยนต์ช่่วยดู้แลคนแก่อย่างไร ผ่มก็เปิีด้ภาพู 
ในเขาดู้ แต่ผ่มพููด้ปีระโยคหนึ�งว่า ผ่มที่ำา 
แล้วในต่างจังหวัด้ที่่ �เมืองไที่ย ผ่มคิด้ว่า 
ภาวะเหลื�อมลำ�าแบบน่�มันม่ที่ั�งโลก ผ่มยินด้ ่
ร่วมมือกับสหปีระช่าช่าติ เอานวัตกรรมไที่ย 
ไปีช่่วยปีระเที่ศอื�น เค้ากำาลังจะปีระสานมา 
 เด้้ �ยวเภตร่า	 มาสัมภาษณ์คร่าวหน์้า 
อาจจะม้ภาพดิ้น์สออยู่ท้ั้�เอธิิโอเปีย	ครั่บ”
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ASEAN and Thailand’s
Top Corporate Brands 2020

 แนวค ิด้การพู ัฒนาแบรนด้ ์องค ์กร 

(Corporate Brand) เพืู�อให้ที่ราบว่าบริษัที่

หรือองค์กรม่มูลค่าเที่่าใด้ เพูิ �งได้้รับความ 

สนใจอย่างจริงจังจากผู่ ้บริหารสูงส่ด้ของ 

องค์กรในปีระเที่ศไที่ยเมื�อไม่ก่�ปีีมาน่� ที่ำาให้ 

ภาพูรวมของการพูัฒนาแบรนด้์องค์กร 

ในปีระเที่ศไที่ยม่ความล่าช่้ากว่าปีระเที่ศ 

ท่ี่�พัูฒนาแล้วซึึ่�งอาจจะที่ำาให้ม่ความเส่ยเปีร่ยบ

ในเรื�องการรับรู้ของสังคมซึ่ึ�งก็คือผู่้บริโภค 

ในปีระเที่ศซ่ึ่กโลกตะวันตก นักวิช่าการและ

บริษัที่ที่่�ปีรึกษาที่างธ่รกิจและการตลาด้ได้ ้

สร้างเครื�องมือเพืู�อใช้่วัด้มูลค่าแบรนด์้องค์กร 

และได้้ม่การปีระกาศผ่ลมูลค่าแบรนด์้องค์กร 

ของโลกในแต่ละปีี เช่่น การปีระกาศ Top 

Ten Global Brands ของบริษัที่ Interbrand 

หรือของบริษัที่ Brand Finance เป็ีนต้น แต่ 

วิธ่การวัด้มูลค่าแบรนด์้เป็ีนตัวเลขที่างการเงิน

ของ Interbrand หรือ Brand Finance จะ

ม่ขั�นตอนซึ่ับซึ่้อนเพูราะต้องใช่้ตัวแปีรที่าง 

การตลาด้ (Marketing factors) จำานวนมาก 

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู ่แข่ง 

ตลาด้ในอ่ตสาหกรรมและปีัจจัยสิ�งแวด้ล้อม

ภายนอกต่างๆ ซึึ่�งที่ำาให้ม่ต้นท่ี่นในการปีระเมิน 

มูลค่าแบรนด์้องค์กรสูง ดั้งนั�น แม้ว่าผู้่บริหาร

ของไที่ยจะต้องการปีระเมินมูลค่าแบรนด้ ์

องค์กรของตน ก็ไม่ใช่่เร ื �องง่ายที่่ �จะนำา 

เครื �องมือของบริษัที่ในต่างปีระเที่ศมาใช่้  

ที่ำาให้ในช่่วงก่อน 10 ปีีที่่�ผ่่านมายังไม่ม่การ 

ปีระเมินมูลค่าแบรนด์้องค์กรในปีระเที่ศไที่ย

แต่อย่างใด้ ความสนใจยังคงอยู่ที่่ �แบรนด้ ์

ท่ี่�เป็ีนตัวสินค้าหรือบริการ (Product brands) 

เพูราะเป็ีนสิ�งท่ี่�มองเห็นใกล้ตัว โด้ยการใช้่วิธ่

ออกแบบสอบถึามเก็บข้อมูลจากกล่่มตัวอย่าง

ท่ี่�เป็ีนผู้่บริโภคสินค้าหรือบริการ ซึึ่�งต้องใช้่กล่่ม 

ตัวอย่างจำานวนมาก (ไม่ควรตำ�ากว่า 1,000 คน 

เพูื�อให้ได้้ผ่ลการจัด้อันด้ับที่่�เช่ื�อถึือได้้) และ 

ที่ำาการจัด้อันด้ับสินค้าหรือบริการตามผ่ล 

ท่ี่�ได้้รับจากแบบสอบถึามท่ี่�ปีระมวลผ่ลแล้ว
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ศาสตราจารย์ ด้ร. กุณฑลี รื่นรมย์ (Shi 34)
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 กระที่ั �งในปีี 2554 ศิาสตราจารย  ์

ด้ร. กุณ์ฑิล่ รื�นั้รมย์ และ ผู้ช่วยศิาสตราจารย์ 

ด้ร. เอกก์ ภที่รธ์นั้กุล ภาควิชาการตลาด้ 

คณ์ะพาณ์ ิชยศิาสตร ์และการบ ้ญช ่ 

จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาล้ย ได้้พัูฒนาเครื�องมือ 

วัด้มูลค่าแบรนด์้องค์กรโด้ยบูรณาการศาสตร์

ที่างด้้านการตลาด้ การเง ิน และบัญช่่ 

เพืู�อให้สามารถึคำานวณค่าของแบรนด์้องค์กร

ออกมาเปี็นตัวเลขที่างการเงิน สูตรคำานวณ 

มูลค่าแบรนด์้องค์กรม่ชื่�อว่า CBS Valuation 

(Corporate Brand Success Valua-

tion) สูตร CBS น่�ได้้ ถึูกนำามาคำานวณ 

มูลค่าแบรนด้์องค์กรของบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน 

ในตลาด้หลักที่รัพูย์แห่งปีระเที่ศไที่ย โด้ยใช่้ 

ตัวเลขจากงบการเงินของบริษัที่ที่่�จำาแนก 

ตามหมวด้ธ่รกิจในแต่ละกล่่มอ่ตสาหกรรม 

8 กล่่ม ได้้แก่ เกษตรและอ่ตสาหกรรมอาหาร 

ส ินค ้าอ ่ปีโภคบร ิโภค การเง ิน ส ินค ้า 

อ่ตสาหกรรม อสังหาริมที่รัพูย์และก่อสร้าง 

ที่รัพูยากร บริการ และเที่คโนโลย ่นอกจาก

สามารถึคำานวณหามูลค่าแบรนด้์องค์กร 

ของบริษัที่เปี็นตัวเลขที่างการเงินแล้วยัง 

วิเคราะห์ต่อไปีเพูื�อค้นหาว่ามูลค่าแบรนด้์ 

องค์กรม่ความสัมพูันธ์กับผ่ลการที่ำางาน 

ของบริษัที่ (Company’s performance) 

ท่ี่�วัด้โด้ยใช่้ยอด้ขาย (Sales) กับกำาไรส่ที่ธ ิ

(Net profit) ของบริษัที่หรือไม่เพู่ยงไร ซึ่ึ�ง 

ผ่ลการวิเคราะห์พูบว่ามูลค่าแบรนด้์องค์กร 

ม่ความสัมพัูนธ์กับทัี่�งยอด้ขายและกำาไรส่ที่ธิ

ของบริษัที่อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิึติซึึ่�งเป็ีน 

การยืนยันว่าการท่ี่�องค์กรสามารถึสร้างค่ณค่า

โด้ยดู้จากมูลค่าแบรนด้์องค์กรจะม่ความ 

สัมพูันธ์เปี็นอย่างด้่กับผ่ลปีระกอบการของ 

บริษัที่ไม่ว่าจะเป็ีนยอด้ขายหรือกำาไรส่ที่ธิ ข้อ

มูลน่ �จะช่่วยให้ผู่ ้บริหารระด้ับสูงม่ความ 

เช่ื�อมั�นในการลงที่่นพูัฒนาแบรนด้์องค์กร 

ต่อไปีเพูื�อที่่�จะสร้างความมั�นคงและยั�งยืน 

ให้แก่ธ่รกิจในอนาคต 

   นับเปี็นเวลาร่วม 11 ปีีแล้ว ที่่�ผ่ลการ 

ปีระเมินมูลค่าแบรนด้์องค์กรของบริษัที่ 

ในปีระเที่ศไที่ยได้้ม่การเผ่ยแพูร่ต่อสังคม 

ที่่กปีีตั �งแต่ พู.ศ. 2555 จนถึึงปีัจจ่บัน 

ในปีี 2560 คณะผู่ ้ว ิจ ัยได้ ้เพู ิ �มรางว ัล 

Thailand’s Top Corporate Brand 

Hall of Fame เพ่ �อยกย่องบร่ิษัทั้ทั้้ � 

สามาร่ถ้ด้ำาร่งมูล้ค่าแบร่น์ด้์องค์กร่ได้้สูงสุด้ 

5	 ปีติด้ต่อกัน์ ในปีีพู.ศ. 2561 คณะผู่้วจิัย 

ได้้ขยายขอบเขตการที่ำางานวิจัย ไปีสู่การ 

วัด้มูลค่าแบรนด้์องค์กรของบริษัที่ในตลาด้ 

หล ักที่ร ัพูย ์ของกล ่ ่มปีระเที่ศ ASEAN 

6 ปีระเที่ศ ได้้แก่ อินโด้น่เซึ่่ย ฟ้ิลิปีปีินส์ 

มาเลเซึ่่ย สิงคโปีร์ ไที่ย และเว่ยด้นาม 

เพูื �อให้ได้ ้ร ับที่ราบถึึงองค์กรที่่ �ม ่ม ูลค่า 

แบรนด้์สูงส่ด้ของปีระเที่ศต่างๆ ในภมูิภาค 

ซึ่ึ �งบริษัที่ที่่ �ม ่มูลค่าแบรนด้์องค์กรสูงส่ด้ 

ในปีระเที่ศของตนจะได้้รับรางวัล ASEAN’s 

Top Corporate Brand Value 

 การปีระกาศผ่ลงานวิจัยและพูิธ่มอบ 

โล่เก่ยรติยศให้แก่ผู่้บริหารสูงส่ด้ขององค์กร

ในงาน ASEAN and Thailand’s Top 

Corporate Brands 2020 ปีีน่�จัด้ท่ี่�ห้อง 

111 อาคารมหาจ่ฬาลงกรณ์ จ่ฬาลงกรณ ์

มหาวิที่ยาลัย เมื�อวันท่ี่� 27 พูฤศจิกายน 2563 

โด้ยม่พูิธ่มอบรางวัล 3 ปีระเภที่ ได้้แก่ 

Thailand’s Top Corporate Brand 

Hall of Fame, Thailand’s Top 

Corporate Brands และ ASEAN’s Top 

Corporate Brands โด้ยอธิการบด้ ่

จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เปี็นปีระธาน 

ในพิูธ่ ซึึ่�งด้ำาเนินไปีอยา่งสมเก่ยรติยศ ภายใต้ 

บรรยากาศของจ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 

อันเปี็นสถึาบันที่่ �ก่อกำาเนิด้งาน์วิจัยการ่ 

ปร่ะเมิน์ค่าแบร่น์ด้์องค์กร่ทั้้�ยาวน์าน์มากว่า 

ทั้ศิวร่ร่ษ	

อ้างอิง : ศ. ด้ร. ก่ณฑิล่ รื�นรมย์ (2563), Corporate	Brand	Success	Valuation	การ่ปร่ะเมิน์ค่าแบร่น์ด์้
	 	 	 องค์กร่ พิูมพ์ูครั�งท่ี่� 4, บริษัที่ ไซึ่เบอร์พูรินท์ี่ กร๊่ปี, กร่งเที่พูมหานคร.
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“GUESTS WHO ?”

“GUESTS WHO ?” มาพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราว แรงบันด้าลใจ ที่ทำให้ก้าวสู่ 
เส้นทางธุรกิจ 3 มุม 3 สไตล์ เป็นแบบอย่างของความมุ่งม่ันสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง 
ขอขอบคุณ Guests ท้ัง 3 ออย Shi 66 แม็ค Shi 70 และเนส Shi 71 ท่ีมาร่วมแบ่งปัน 
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านGuests Who?

ชื่นจิต โปตระนันทน์ Shi 32 
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 เริ�มต้นั้ช่วิตร้�วมหาวิที่ยาล้ยในั้คณ์ะพาณ์ิชยศิาสตร์และการบ้ญช่ 
แต่ไม่รู้จ้กเลยแม้กระท้ี่�งอาช่พ “ผู้ตรวจสอบบ้ญช่” ว่าม่อยู่บนั้โลกน่ั้�ด้้วย 
แต่สิ�งที่่�ม่และเป็นั้เป้าหมายในั้ช่วิตต้�งแต่ก่อนั้เข้าคณ์ะนั้่�คือ “อยากม ่
ธุ์รกิจ” เป็นั้ของต้วเอง และม่ความฝั่นั้ว่าว้นั้นึั้งเราจะต้องเป็นั้เจ้าของ 
ธุ์รกิจท่ี่�ขยายไปท้ี่�วโลก เลยคิด้ต่อว่าถ้าว้นั้น่ั้�เราอยากเป็นั้เจ้าของธุ์รกิจ 
สิ�งที่่�เราต้องรู้คืออะไร คำาตอบคือ เราจะต้องรู้ต้วเลขทีุ่กอย่างของ 
กิจการ ทุี่กเงินั้เข้าเงินั้ออก และเราต้องรู้ “บ้ญช่”  จึงได้้เลือกสอบเข้า
ท่ี่�คณ์ะพาณิ์ชยศิาสตร์และการบ้ญช่ จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาล้ย

ญาณิชศา เรืองฉิม (ออย)
SHI 66 กรุ๊ป ข4 สาขาบัญชี : 
Co-founder บริษัท Black Swan Global จำกัด้
ท่ีปรึกษาด้้านโภชนาการเพ่ือรูปร่างท่ีดี้ 
ควบคู่กับการมีสุขภาพท่ีดี้    1  ออยจบจากภาควิช่าบัญช่่สาขาระบบบัญช่่ 

สารสนเที่ศ (AIS) ซึึ่�งน้อยคนมากท่ี่�จะเร่ยน ใน 
100 คนของภาควิช่าบัญช่่จะม่เพู่ยงแค่ปีระมาณ 
20 คนที่่�เลือกเร่ยนและจบสาขาน่� ออยก็เปี็น 
หนึ �งในนั �นและเลือกจากความช่อบระบบ 
สารสนเที่ศเพูราะเราคิด้ว่าในอนาคตต่อไปี 
เที่รนโลกในเรื�องของการใช่้ระบบงานบัญช่่จะ 
เข้ามาม่บที่บาที่สำาคัญในการที่ำางานของบริษัที่ 
ห้างร้านต่าง ๆ อย่างแน่นอนและตอนน่�โลก 
ก็เป็ีนเช่่นนั�นจริง ๆ
 หลังจากจบมา ออยได้้ม่โอกาสที่ำางานตรง
สายงานที่่�เร่ยน คือ การเปี็นที่่�ปีรึกษาระบบ 
บัญช่่สารสนเที่ศของโปีรแกรม Microsoft 
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Dynamics AX  อยู่ 6 ปีี ได้้ปีระสบการณ์ที่่�ด้่ในการที่ำางาน 
ที่ั�งจากเพูื�อนร่วมงานที่ั�งใน และต่างปีระเที่ศ และหลังจากนั�น 
ก็ลาออกมาที่ำาตามความฝั่นของตัวเอง โด้ยรับเป็ีนท่ี่�ปีรึกษาอิสระ 
และเริ�มสร้างธ่รกิจของตัวเองนับจากวันนั�นมา
 ในวันที่่�ลาออกเปี็นวันที่่�ออยม่เงินเด้ือนจากงานปีระจำา 
อยู่ที่่ �เด้ือนละ 100,000 บาที่ ตั�งแต่อาย่ 27 ปีีซึ่ึ �งหลายๆ 
คนก็หาว่าเราบ้าท่ี่�ทิี่�งรายได้้ 6 หลักแล้วมาเริ�มต้นกับอะไรก็ไม่รู้
ที่่�ไม่รู้แม้กระที่ั�งอนาคตว่าจะไปีต่อที่่�จ่ด้ใด้ อย่างไรก็ตามออย 
คิด้เสมอว่าถ้ึาเราม่โอกาสที่ำาแล้ว เราก็แค่ “Make it happen” 
ออยใช่้ที่ัศนคติน่�ในการใช่้ช่่วิตมาโด้ยตลอด้ ไม่ว่าจะม่โอกาส 
อะไรเข้ามาในช่่วิต เราก็แค่คว้าไว้ แล้วลงมือที่ำาจนกว่าจะสำาเร็จ 
ซึึ่�งสิ�งท่ี่�ออยม่ในวันนั�นม่แค่ “ความเชื่�อ” เชื่�อว่าเราจะเป็ีนคนนึง
ที่่ �ม่ธ่รกิจเปี็นของตัวเองได้้ เช่ื �อว่าเราจะเปี็นคนที่่ �ปีระสบ 
ความสำาเร็จในช่่วิตได้้ และเชื่�อว่าเราจะที่ำาได้้                      
 หลังจากนั�นออยก็ได้้เริ�มสร้างธ่รกิจของตัวเองอ่กเยอะแยะ
มากมาย เช่่น โรงเร่ยนติวเพูื�อสอบเข้าเปี็นนักบิน และส่งเด้็ก 
ท่ี่�ม่ความต้องการเร่ยนบินเองไปีเร่ยนบินท่ี่�ต่างปีระเที่ศ ทัี่�งปีระเที่ศ 
แคนาด้า นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา เปิีด้ร้านมินิมาร์ที่ ร้านซัึ่กแห้ง 
นำาเข้าสินค้าจากปีระเที่ศจ่น เปิีด้แฟ้รนไช่น์ร้านนำ�า เป็ีนต้น                          
 ปีัจจ่บันออยได้้ผ่ันตัวเองมาเปี็นที่่�ปีรึกษาด้้านโภช่นาการ 
ดู้แลและปีรับอาหารให้กับผู้่คนท่ี่�ต้องการดู้แลส่ขภาพู ลด้ไขมัน 
ดู้แลรูปีร่าง ให้ม่รูปีร่างท่ี่�ด่้ ควบคู่ไปีกับส่ขภาพูท่ี่�ด่้
 หลายคนถึามว่าไม่เส่ยด้ายสิ�งท่ี่�เร่ยนมาเหรอ เร่ยนจบบัญช่่
แต่ส่ด้ท้ี่ายไม่ได้้เป็ีนผู้่สอบบัญช่่ ไม่ได้้ที่ำางานตรงสายงานท่ี่�เร่ยน 
ออยตอบได้้อย่างมั�นใจว่า ออยจะเส่ยด้ายมากกว่า ถึ้าวันน่� 
เกิด้มาไม่ได้้ที่ำาตามความฝ่ัน และเปี้าหมายของตัวเองที่่�ตั�งใจไว ้
 ตลอด้หลายปีีที่่ �ผ่่านมากับปีระสบการณ์งานที่่ �ปีรึกษา 
และธ่รกิจส่วนตัวเยอะแยะมากมาย และความรู้บวกกับปีระสบ
การณ์กิจกรรมในรั�วมหาวิที่ยาลัย ที่ำาให้ได้้เร่ยนรู้การที่ำางานกับ
ผู้่คน เข้าใจช่่วิตผู้่คน เข้าใจโลกธ่รกิจ เข้าใจในหลาย ๆ สิ�ง หลาย ๆ 
อย่างมากขึ�น และที่ำาให้ออยรู้เลยว่า แต่ก่อนเคยคิด้ว่าอยากม่ 

ธ่รกิจเพูราะอยากรวย แต่พูอโตขึ�นมาจึงได้้เร่ยนรู ้ว่าจริง ๆ 
เราไม่ได้้อยากเป็ีนเจ้าของธ่รกิจ แต่เราแค่อยากเป็ีนเจ้าของช่่วิต
ของเราเอง และช่่วิตที่่�ม่แต่เงินอย่างเด้่ยว แต่ไม่ม่เวลา และ 
ส่ขภาพู ไม่ใช่่ช่่วิตท่ี่�ออยอยากได้้เลย                                       
 จึงได้้เริ�มต้น “ธ่รกิจส่ขภาพู” ขึ�นมา เพูราะด้้วยแนวคิด้ 
ที่่ �ว ่าการม่ค่ณภาพูช่่วิตที่่ �ด้ ่ เร ิ �มต้นจากการม่ส่ขภาพูที่่ �ด้ ่ 
เพูราะวันท่ี่�เราม่ส่ขภาพูท่ี่�ด่้แล้ว เราจะสามารถึหาเงินได้้อ่กเยอะ
แยะมากมาย และการรักษาที่่�ด้่ที่่�ส่ด้ คือ การรักษาส่ขภาพู 
หากไม่ใช่่การรักษาโรค ออยจึงเด้ินหน้าเต็มพูิกัด้ในการดู้แล 
ส่ขภาพูผู้่คนทัี่�วโลก
 ออยได้้เริ�มต้นธ่รกิจน่�มากว่า 3 ปีี จนกระที่ั�งเหต่การณ์ 
COVID-19 ได้้เข้ามา ที่ำาให้วิธ่การต่าง ๆ  ท่ี่�ออยเคยที่ำาแต่ก่อนม่ทัี่�ง 
Online และ Offline มาเปี็นรูปีแบบ online 100% และ 
เหต่การณ์ต่าง ๆ  สอนให้เราไม่ยึด้ติด้กับวิธ่การอย่างใด้อย่างหนึ�ง 
แต่ให้เราปีรับเปีล่�ยนวิธ่คิด้ของเราเองเพูราะวันน่�หากเราไม่เปีล่�ยน 
โลกก็บังคับให้เราเปีล่�ยนอยู่ด่้ และผ่ลลัพูธ์ท่ี่�ได้้จากการเปีล่�ยนแปีลง 
ในครั�งน่� ที่ำาให้ออยได้้ขยายธ่รกิจไปียังต่างปีระเที่ศทัี่�วโลก เช่่น 
ออสเตรเล่ย นิวซ่ึ่แลนด์้ นอร์เวย์ เยอรมัน และยังม่อ่กหลาย ๆ 
ปีระเที่ศท่ี่�อยู่ในแผ่นท่ี่�จะขยายไปีได้้อ่ก ซึึ่�งเป็ีนอ่กหนึ�งในความฝั่น 
ท่ี่�อยากจะที่ำาและได้้ที่ำาในช่่วงเวลาท่ี่�หลาย ๆ คนอาจจะไม่คิด้ว่า 
จะที่ำาได้้ แต่ท่ี่กวิกฤตยังม่โอกาสอยูเ่สมอ 
 ขอขอบค่ณที่่กโอกาสในช่่วิตที่่�เข้ามา ไม่ว่าจะเปี็นการได้ ้
ศึกษาในรั�วบัญช่่จ่ฬาฯ ท่ี่�ที่ำาให้ได้้เจอสังคมท่ี่�ด่้ ขอบค่ณท่ี่กงาน 
ท่ี่�ได้้ที่ำา ท่ี่�ที่ำาให้หล่อหลอมจนกลายเป็ีนออยในท่ี่กวันน่�                              
 ออยยิน์ด้้ท้ั้�ได้้มาบอกเล่้าปร่ะสบการ่ณ์ให้เพ่�อน์ ๆ	พ้� ๆ	น้์อง ๆ	
ได้้เป็น์แร่งบัน์ด้าล้ใจใน์การ่ด้ำาเน์ิน์ช้้วิต	 แล้ะธิุร่กิจข้องทัุ้กคน์ 
หวังว่าปร่ะสบการ่ณ์ข้องออยจะเป็น์ปร่ะโยช้น์์ให้กับหล้าย ๆ 	คน์ 
ทั้้�กำาล้ังสู้อยู่	 ไม่มากก็น์้อยน์ะคะ	 ข้อให้คิด้เสมอว่าเม่�อม้โอกาส	
“Make	it	happen”	

MANAGEMENT & INVESTMENT
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 “ผมไม่ชอบวิชาบ้ญช่เลย” ประโยคแรกที่่�แม็ก ภ่ศิเด้ช 
เพชรน้ั้อย บอกก้บเรา 
 “แต่ผ่มโช่คด่้มากท่ี่�ได้้เร่ยนคณะน่�” ปีระโยคถัึด้มาท่ี่�ออกจาก
ปีากหน่่มคนน่� ปีัจจจ่บัน เปี็นผู่้ร่วมก่อตั�งและนักออกแบบ 
การเร่ยนรู้ (Learning Designer) ของบริษัที่ เบส เพูลย์เฮ้าส์ 
จำากัด้ (BASE Playhouse) โรงเร่ยนแนวใหม่ที่่�เด้็กที่่กคนจะ 
เติบโตและเก่งได้้ในแบบของตัวเอง เราให้แม็กอธิบายให้ง่ายขึ�นว่า 
โรงเร่ยนน่�คืออะไรกันแน่ เพูราะดู้มันแปีลกใหม่กับปีระเที่ศเรานัก 
เขาบอกว่า มันคือการสร้างกิจกรรมการเร่ยนรู้ให้เด้็กๆ มัธยม 
มหาวิที่ยาลัย บริษัที่ต่างๆ มาเร่ยนรู ้ ฝ่ึกฝ่น สร้างที่ักษะ 
และความสามารถึที่่�จำาเปี็นในย่คใหม่ๆ โด้ยใช่้แนวคิด้อย่าง 
Gamification หรือการออกแบบเกมขึ �นมาที่ำาให้การเร่ยนรู้ 
สน่กยิ�งขึ�น 

ภีศเด้ช เพชรน้อย (แม็ก)  
SHI 70 : Co-founder & Learning 
Designer บริษัท BASE Playhouse
โรงเรียนแนวใหม่ท่ีเด็้กทุกคนจะเติบโต
และเก่งได้้ในแบบของตัวเอง2

❝สิ่งที่ได้้เรียนรู้จากคณะบัญชีนี่นอกจาก
ในห้องเรียนแล้วการทำงานกิจกรรม
ตั้งแต่ปี 1 ยันปี 4 ก็ช่วยผมไว้มาก
อย่างที่รุ่นพี่หลายๆ คนเคยบอกไว้จริงๆ❞
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 เด่้�ยวค่อยกลับมาดู้กันว่า BASE Playhouse เน่�ยที่ำาอะไรบ้าง 
เราไปีดู้ช่่วิตท่ี่�ผ่่านมากันก่อน เขาเล่าแบบสั�นๆ ว่า ระหว่างเร่ยน
คณะพูาณิช่ยศาสตร์และการบัญช่่ สาขาวิช่าการบัญช่่ เขาเป็ีน 
Head Group “ก3” ตั�งแต่ปีี 1 โด้ยปีี 2-3 ได้้เข้าไปีที่ำาสโมสรนิสิต 
ในตำาแหน่งสาราณ่ยกร ปีี 4 ได้้เป็ีนปีระธานฝ่่ายปีระช่าสัมพัูนธ์
ของสโมสรนิสิต โช่คด่้ในโช่คร้ายท่ี่�เขาไปีฝึ่กงานใน Big4 และพูบว่า 
ตัวเองไม่ช่อบ เลยพูลิกสายไปีเร่ยน Track : Accounting 
nformation System และจบมา ไปีที่ำาเป็ีนท่ี่�ปีรึกษาที่างด้้าน 
การวางระบบ SAP กับบริษัที่ ISS Consulting ถึึงสามปีี แต่ด้้วย 
ความสนใจในเที่คโนโลย่ จึงผ่ันตัวไปีที่ำาบริษัที่ Start-up และ 
จบช่่วิตงานปีระจำาที่่�บริษัที่ Tencent Thailand ในตำาแหน่ง 
Project Manager ได้้ดู้แลโปีรเจคที่ำาเว็บไซึ่ต์และแอพูพูลิเคชั่�น 
ใหญ่ๆ มาจำานวนมาก แต่ ณ จ่ด้นั�น Passion ก็เริ�มเปีล่�ยนไปี
 ในช่่วงที่่�เร่ยนแล้วที่ำากิจกรรมไปีด้้วย ขณะที่่�ที่ำางานเขาก็ 
ใช่้เวลาช่่วงเย็น สร้างโปีรเจคที่างด้้านการศึกษาเพูื�อสังคมกับ 
เพืู�อนคณะวิศวะ จ่ฬาฯ เขาเริ�มจากออกแบบค่ายธ่รกิจสำาหรับ 
เด็้กมัธยมและช่วนเพืู�อนๆ คณะต่างๆ ในจ่ฬาฯ มาร่วมกันสร้าง
ค่ายระยะสั�นเพูื �อให้เด้็กๆ ได้้มาลองฝ่ึกที่ักษะ สร้างธ่รกิจ 
ตัด้สินใจผ่่านเกมจำาลองธ่รกิจ ขาด้ที่่นจริง กำาไรจริง จนน้องๆ 
มัธยมติด้ค่ายของ BASE มากๆ และต่อยอด้มาเป็ีนค่ายเพืู�อฝึ่ก
ทัี่กษะท่ี่�จำาเป็ีนในศตวรรษท่ี่� 21 (Critical Thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication) ที่ักษะเหล่าน่ �ที่่ �เรา 
กว่าจะได้้ฝึ่ก ก็เกิด้ตอนที่ำางานจริง แต่เขาและท่ี่มนำามันมาย่อย
เป็ีนเกมระยะสั�นให้น้องๆ มาเข้าใจ ที่ด้ลองฝึ่ก และนำาวิธ่การน่�
กลับไปีใช้่งานต่อในช่่วิตจริง 
 จากโปีรเจคระยะสั�นกลายมาเป็ีนโอกาสที่างธ่รกิจ จนขยาย 
เปี็นการไปีสร้าง หลักสูตรผู่ ้ปีระกอบการ 3 ปีีให้โรงเร่ยน 
เพูลินพูัฒนา โรงเร่ยนที่างเลือกช่ื�อด้ังที่่�ให้เด้็กมัธยมมาเร่ยนรู ้

และสร้างธ่รกิจไปีขายจริง กลายเป็ีนสื�อการสอนทัี่กษะบอร์ด้เกม
ด้้วยเที่คโนโลย่ที่่�กำาลังพูัฒนากับสำานักงานนวัตกรรมแห่งช่าต ิ
(NIA) กลายมาเปี็นพูื �นที่่ �การเร่ยนรู ้ BASE Playhouse 
ใช้่ในการจัด้ workshop ท่ี่�สามย่านมิตรที่าวน์ ชั่�น 2 โซึ่น 24 
ชั่�วโมง ในการจัด้กิจกรรมสน่กๆ มากมาย (ท่ี่�แม็กแอบกระซิึ่บมาว่า 
ถ้ึาพู่�ๆ  ศิษย์เก่าอยากใช้่ท่ี่�จัด้อะไร ก็ติด้ต่อไปีได้้ ยินด่้ต้อนรับเสมอ)
 เขายืนยันด้้วยปีระโยคส่ด้ที่้ายว่า แม้ว่าสิ �งที่่ �เร่ยนมา 
จะไม่ได้้ช่อบ แต่พูอม่โอกาสมาที่ำาธ่รกิจที่่�ม่เปี้าหมายเพูื�อสร้าง 
การเร่ยนรู้ให้เกิด้ขึ�นกับเด็้กย่คใหม่ในสังคม ปัีญหาต่างๆ ท่ี่�เจอ 
ระหว่างเปี็นผู่้ปีระกอบการก็ได้้วิช่ามากมายที่่�ได้้เร่ยนมาใน 
คณะน่ �เปี็นตัวช่่วยอยู ่เสมอ และที่่ �ส ำาคัญ ที่ักษะหลายๆ 
อย่างที่่�ได้้ที่ำากิจกรรมในสมัยนั�น คำาพููด้คำาสอนอาจารย์หลายๆ 
ที่่านในคณะฯในสมัยนั�น กลับกลายมาเปี็นหลักแนวที่างสำาคัญ 
ให้แก้ปัีญหาในการงานล่ล่วงไปีได้้อย่างไม่น่าเชื่�อ เขายังขอบค่ณ 
และระลึกถึึงคำาสอนของอาจารย์ท่ี่กท่ี่านอยูเ่สมอ
 แม็กบอกว่า	 เพ่�อน์ร่อบตัวถ้ามตล้อด้ว่าถ้้ากล้ับไปเล้่อก 
คณะใหม่ได้้	จะเล่้อกคณะอะไร่	เข้าก็ตอบกลั้บไปเสมอว่า	คณะบัญช้้ 
น์้�แหล้ะ	 เพร่าะเข้ารู่้สึกว่า	 คณะฯน์้�สร่้างฐาน์ทั้้�มั�น์คงให้ช้้วิต 
ได้้จริ่ง	

   ➤ หากพ่�ๆ ท่ี่านั้ไหนั้สนั้ใจคอร์สอบรม
สำาหร้บบริษ้ที่ เน้ั้นั้การออกแบบใหม่ในั้รูปแบบ
เกมท่ี่�น่ั้าสนั้ใจ สามารถดู้รายละเอ่ยด้ได้้ท่ี่�
เวปไซึ่ต์ www.baseplayhouse.co 
สำาหร้บพื�นั้ท่ี่�จ้ด้ Workshop ท่ี่�สามย่านั้มิตรที่าวน์ั้ 
หรือคอร์สสำาหร้บน้ั้องๆ ม้ธ์ยม ดู้รายละเอ่ยด้ได้้ท่ี่� 
http://facebook.com/baseplayhouse 
หรือไลน์ั้ @BASEPlayhouse
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ณิชา อัษฎาธร (เนส)
SHI 71 สถิติ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สายงานขายและการตลาด้และกรรมการ
บริษัท ร่วมกำลาภเอ็กซ์์พอร์ต จำกัด้ 
กลุ่มบริษัทนำ้าตาลไทยรุ่งเรือง   เนสเปี็นที่ายาที่ร่่นที่่� 4 ของกล่่มบริษัที่นำ�าตาลไที่ยร่่งเรือง 

กล่่มบริษัที่นำ�าตาลเอกช่นรายแรกของปีระเที่ศไที่ยท่ี่�ก่อตั�งมาตั�งแต่ปีี 

พูศ. 2489 เป็ีนผู้่ผ่ลิต ขาย และส่งออกนำ�าตาลในระดั้บต้นๆ ของโลก 

ภายใต้แบรนด์้ “TRR Group” แบรนด์้ “ษฎา” และ แบรนด์้ “ลิน” 

เปี็นผู่้ผ่ลิตและจำาหน่ายเอที่านอลเพูื�อเปี็นเช่ื�อเพูลิง ไฟ้ฟ้้าช่่วมวล 

แอลกอฮอลล์เพืู�อที่ำาความสะอาด้ และเครื�องจักรกลที่างการเกษตร 

รายใหญ่ของปีระเที่ศไที่ย

3
  ปัจจุบ้นั้บริหารงานั้การขายและการตลาด้

บริษ้ที่ นั้ำ�าตาลสระบุร่ จำาก้ด้

บริษ้ที่ ไที่ยอุตสาหกรรมนั้ำ�าตาล จำาก้ด้

บริษ้ที่ ร่วมกำาลาภเที่รด้ดิ้�ง จำาก้ด้

บริษ้ที่ ร่วมกำาลาภเอ็กซ์ึ่พอร์ต จำาก้ด้

และบริษ้ที่อื�นั้ๆในั้เครือกลุ่มบริษ้ที่นั้ำ�าตาลไที่ยรุ่งเรือง
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  เนสได้้รับแรงบันด้าลใจมาจากธ่รกิจมาจากการท่ี่�เห็นการที่ำางาน

ของคนในครอบครัว จากการที่่�ได้้เห็นธ่รกิจเติบโตอย่างต่อเนื�อง 

เห็นความเข้มแข็ง การพูัฒนาธ่รกิจที่่�ม่ ่งเน้นที่่�ความยั�งยืนและม ่

ธรรมาภิบาลของค่ณที่วด้ (ส่ร่ย์ อัษฎาธร) และค่ณปู่ี (ส่วัฒน์ อัษฎาธร) 

ที่่�เปี็นลูกช่ายคนโตของค่ณที่วด้ โด้ยค่ณพู่อ (อ่กฤษฏิ์ อัษฎาธร) 

และค่ณแม่ (วรวรรณ อัษฎาธร) ได้้พูาเนสเข้าโรงงานตั�งแต่เด็้กเลยได้้ 

ซึ่ึมซึ่ับวิธ่การที่ำางานของครอบครัวกับที่ม่งานที่่�เปีร่ยบเสมือนคนใน 

ครอบครัว เร่ยนรู้วิธ่การที่ำางานจากค่ณปู่ี ซึึ่�งท่ี่านไม่ได้้เพู่ยงแค่สอน 

แต่ที่่านที่ำาให้เห็นว่า การสร้างบริษัที่ที่ั�งหมด้ในเครือตั�งแต่เริ�มต้น 

เป็ีนอย่างไร เห็นวิธ่การที่ำางานของค่ณพู่อ ค่ณแม่ ว่าเราจะต่อยอด้สิ�งท่ี่� 

ค่ณที่วด้และค่ณปีู่สร้างไว้อย่างไร เนสเติบโตขึ�นมาโด้ยม่เปี้าหมาย 

ช่ัด้เจนที่่�จะช่่วยพัูฒนาธ่รกิจของกล่่มให้ก้าวหน้าเข้มแข็งต่อไปีเรื�อยๆ 

ฉะนั�นระหว่างการศึกษาจากคณะพูาณิช่ยศาสตร์และการบัญช่ ่

จ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เนสจึงตัด้สินใจไปีฝ่ึกงานที่่�บริษัที่ต่างๆ 

อาทิี่ บริษัที่ ไที่ยนำ�าทิี่พูย์ จำากัด้ ในสายงานการตลาด้ บริษัที่ Morgan 

Stanley ฮ่องกง ในสายงานการเงิน และเข้าหลักสูตร Citi Wealth 

Internship Program และหลังจากจบการศึกษา เนสจึงตัด้สินใจ 

ไปีศึกษาสาขาการตลาด้ต่อท่ี่� Henley Business School University 

of Reading ปีระเที่ศอังกฤษทัี่นท่ี่

  หลักจากจบการศึกษาปีริญญาโที่ เนสได้้เริ�มเข้าที่ำางานท่ี่�บริษัที่ 

ในตำาแหน่ง Management Trainee เข้าไปีดู้งานในส่วนต่างๆ 

ของบริษัที่ รวมถึึง การไปีฝึ่กงานกับ Traders ต่างๆในต่างปีระเที่ศ อาทิี่ 

Bunge Asia Pte. Ltd. สิงคโปีร์ ED&F Man Ltd. อังกฤษ และ 

The Group Sopex อังกฤษ จากนั�นก็เข้ามาดู้งานของฝ่่ายขาย 

ต่างปีระเที่ศ ฝ่่ายขายในปีระเที่ศ ฝ่่ายการตลาด้ ฝ่่ายโลจิสติกส์ 

และพัูฒนาฝ่่ายอัตลักษณ์องค์กร จนปัีจจ่บันเนสได้้เข้ามาดู้แลสายงาน

ขายและการตลาด้ สำาหรับแบรนด์้ของกล่่มบริษัที่ นำ�าตาลไที่ยร่่งเรือง 

เดิ้มเราม่อยู่ทัี่�งหมด้ 2 แบรนด์้ คือ แบรนด์้ “TRR Group” และแบรนด์้ 

“ลิน” ด้้วยความไว้วางใจจากผู่ใ้หญ่ในบรษิัที่เนสจึงได้้โอกาสในการ 

สร้างแบรนด์้ “ษฎา” นำ�าตาลแบรนด์้ใหม่ท่ี่�เข้ามาเป็ีนอ่กหนึ�งตัวเลือก 

ให้กับผู่้บริโภค และด้้วยแผ่นการขายและการตลาด้ที่ำาให้แบรนด้์ 

ษฎา ม่ยอด้ขายท่ี่�เติบโตขึ�นอย่างรวด้เร็วและได้้ผ่ลตอบรับจากลูกค้า 

ที่่�ใช่้เปี็นอย่างด้่เกินคาด้ นอกจากน่�เนสยังได้้รับหน้าที่่�ในการพูัฒนา 

เรื �องอัตลักษณ์องค์กรที่่ �ช่่วยหล่อหลอมคนในองค์กรให้ได้้เห็น 

และร่วมภาคภูมิใจกับการเติบโตของกล่่มฯที่่�กำาลังก้าวเข้าสู ่ย่ค 

สังคมดิ้จิตอลได้้อย่างเข้มแข็ง

 	 ความสำาเร่็จใน์วัน์น์้ �	 แน์่น์อน์ว่าจะต้องเกิด้จากพ่ �น์ฐาน์ทั้้ � 

แข้็งแร่ง	 เน์สอยากจะข้อข้อบพร่ะคุณอาจาร่ย์ทัุ้กทั้่าน์	 ข้อบคุณ 

คณะพาณิช้ยศิาสตร่์แล้ะการ่บัญช้้	 จุฬาล้งกร่ณ์มหาวิทั้ยาล้ัย 

ทั้้�สร่้างร่ากฐาน์ทั้้ �แข้็งแร่งทั้างความคิด้แล้ะความรู่ ้	 แล้ะสอน์ให้ 

นิ์สิตสามาร่ถ้น์ำาความรู้่นั์�น์มาปรั่บใช้้ใน์การ่ทั้ำางาน์แล้ะการ่ด้ำาเนิ์น์ช้้วิต

ได้้เป็น์อย่างด้้	 ความรู้่ทั้างสถิ้ติเม่�อน์ำาปร่ะยุกต์ใช้้ร่่วมกับแน์วความคิด้ 

ทั้างการ่ตล้าด้ยุคใหม่สามาร่ถ้ช่้วยใน์การ่ขั้บเคล่้�อน์องค์กร่ไปได้้ 
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นางวิไล ฉัททันต์รัศมี Shi 32
เหรัญญิกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ยุคโควิด้-19ในั้ช่วงน่ั้� เกิด้ภาวะตกตำ�าที่าง 

เศิรษฐกิจที่้�วโลก เศิรษฐกิจฟิ้�นั้ต้วในั้ล้กษณ์ะ 

K-Shaped บางกลุ่มธ์ุรกิจการฟิ้�นั้ต้วที่าง 

เศิรษฐกิจได้้ฟิ ้ �นั้ต้วกล้บมาในั้สภาพเด้ิม 

อย่างเต็มที่่� (คือขาต้ว K ที่่�ช่�ขึ�นั้ไปข้างบนั้) 

และบางกลุ่มธุ์รกิจก็ย้งตกตำ�าลงต่อไป (ขาต้ว K 

ท่ี่�ช่�ลง) เช่นั้ในั้ US น้ั้�นั้ม่การฟ้ิ�นั้ต้วแบบต้ว K 

โด้ยตลาด้หุ้นั้ และตลาด้ที่่�อยู่อาศิ้ยได้้กล้บมา 

ฟิ้�นั้ต้ว ขณ์ะเด้่ยวก้นั้อ้ตราการว่างงานั้และ 

การปิด้ต้วเองหรือล้มละลายของธ์ุรกิจขนั้าด้ 

กลางและเล็กม่มากขึ�นั้ ที่ำาให้เริ�มเป็นั้ที่่�ก้งวล 

ก้นั้ว่าจะนั้ำาไปสู่ความแตกต่างและแบ่งแยก 

ที่างเศิรษฐกิจอย่างช้ด้เจนั้ ความเหลื�อมลำ�า 

ที่างเศิรษฐกิจก็จะยิ�งม่มากขึ�นั้เรื�อยๆ และอาจ 

จะนั้ำาไปสู่ความเหลื�อมลำ�าและความวุ่นั้วาย 

ที่างส้งคมได้้

 จากสภาพูเศรษฐกิจด้ังกล่าวที่ำาให้องค์กร 

ต่างๆ นำาเรื�องของด้ิจิที่ัลและออโตเมช่ั�นมาใช่ ้

ในการด้ำาเนินธ่รกิจเร่งมากขึ�น ที่ั�งเพูื�อการเพูิ�ม 

ปีระสิที่ธิภาพูและลด้โอกาสเส่�ยง ผ่ลคือเที่คโนโลย่ 

ปีระจำาซึ่ำ�าๆ กัน ซึึ่�งสามารถึท่ี่�จะที่ด้แที่นได้้ด้้วย 

เที่คโนโลย่และเครื�องจักร ก็มักจะเป็ีนกล่่มแรกๆ 

ที่่ �ถึูกปีลด้ออกจากงานขณะที่่ �กล่ ่มบ่คลากร 

ท่ี่�เป็ีนกล่่ม Professional worker จะสามารถึ 

ปีร ับต ัวเข ้าก ับการเปีล่ �ยนแปีลงได้ ้ด้ ่กว ่า 

และไม่ปีระสบปีัญหาเที่่ากับบ่คลากรในกล่่ม 

ที่ำางานปีระจำา

 World Economic Forum (WEF) 

ได้้ออกรายงาน The Future of Jobs Report 

2020 เมื �อเด้ือนต่ลาคม 2020 ที่่ �ผ่ ่านมา 

ได้้เน้นตำาแหน่งงานในอนาคต แนวโน้มตลาด้ 

คนที่ำางานในย่คท่ี่�ม่การระบาด้ของโรคโควิด้-19 

ที่่�เกิด้ขึ�นที่ั�วโลก วิวัฒนาการตลาด้คนที่ำางาน 

ท่ี่�คาด้การณ์ไว้ในปีี 2020-2025 ได้้เปีล่�ยนแปีลง 

ไปีตามย่คสมัยเนื �องจากการนำาเที่คโนโลย ่

ที่างดิ้จิตัลต่างๆ เพืู�อมาใช้่กระบวนด้ำาเนินธ่รกิจ 

การปีฏิ ิบ ัต ิ งาน สภาพูแวด้ล ้อมที่ ่ �ม ่การ 

เปีล่�ยนแปีลงไปีอย่างเห็นได้้ช่ัด้เจน ตลอด้จน 

ช่่วิตความเป็ีนอยู่ ช่่มช่น สังคม การดู้แลเอาใจใส่ 

ซึ่ ึ �งก ันและกัน จากการสำารวจของ WEF 

วิชาชีพเราจะอยู่ที่ไหน ในปี 2025

World Economic Forum (WEF) 

ต่างๆ นำาไปีสู่การลด้จำานวนบ่คลากรในการ 

ที่ำางาน รวมที่ั�งที่ำาให้ตำาแหน่งงานบางตำาแหน่ง 

ไม่ม่ความจำาเปี็นต้องม่อ่กต่อไปี โด้ยเฉพูาะ 

บ่คลากรระด้ับใช่้แรงงานที่่�ที่ำางาน Routine 
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เที่คโนโลย่ซึึ่�งได้้ม่การนำามาใช้่ตั�งแต่ช่่วงปีี 2015 

- 2019 จนมาถึึงปีี 2020 ปัีจจ่บันม่เที่คโนโลย่ 

ที่่ �ม่การพูัฒนาขึ �นจากเด้ิมและม่ใหม่ๆ ที่่ �ม ่

ใช่้อยู ่ ตัวอย่างเช่่น Cloud computing, 

Big data analytics, Artificial intelligence, 

E-commerce & digital trade, Blockchain, 

Robots; humanoid/non-humanoid เป็ีนต้น 

เมื �อองค์กรเองก็ม ่การ transformation 

เพืู�อให้สามารถึก้าวทัี่นการเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�เกิด้ขึ�น 

ที่ำาให้องค์กรม่ความคล่องตัว ยืด้หย่่นมากขึ�น 

และนำาพูาองค์กรสู่ความยั�งยืนที่างธ่รกิจ การ 

ปีรับเปีล่�ยนเช่่นน่�เปี็นแนวโน้มให้ความต้องการ 

ในตำาแหน่งงานปีรับเปีล่�ยนไปี โด้ยตำาแหน่งงาน 

ท่ี่�ม่ความต้องการตัวอย่างเช่่น Data Analysts 

& Scientists, AI & Machine Learning 

Specialists, Big Data Specialists, Digital 

Marketing & Strategy Specialists, Software 

& Application Developers เป็ีนต้น ในรายงาน

ได้้ม่การสำารวจและรายงานลึกลงไปีถึึงตำาแหน่ง 

งานที่่�ม่ความต้องการลด้ลง เช่่น เลขาน่การ 

ฝ่่ายบริหาร เสม่ยนที่างด้้านลงบันที่ึกบัญช่ ่

เสม่ยนที่ำาเงินเด้ือน นักบัญช่่ และผู่้สอบบัญช่่                  

ผู้่วิเคราะห์ที่างการเงิน ตัวแที่นฝ่่ายขาย ฝ่่ายขาย 

ที่่ �ขายตามบ้าน ผู่ ้ให้การอบรมและพูัฒนา 

เปี็นต้น และได้้รายงานตำาแหน่งงานในอนาคต 

ที่ ่ �ม ่ความต ้องการส ูงและพู่ ่ งแรงข ึ �นมาก 

ตัวอย่างเช่่น นักวิที่ยาศาสตร์และวิเคราะห์ 

ข้อมูล ผู่้เช่่ �ยวช่าญAIและระบบคอมพูิวเตอร์ 

เร่ยนรู ้ได้้ด้้วยตนเอง ที่่ �ปีรึกษา/วิศวกรที่าง 

Cloud ผู้่ผ่ลิตหรือผู้่เช่่�ยวช่าญที่างด้้าน Content  

ผู่้เช่่�ยวช่าญ Big Data ผู่้เช่่�ยวช่าญขบวนการ 

อัตโนมัติ ผู่้เช่่�ยวช่าญ IoT นักวิเคราะห์ความ 

ปีลอด้ภัยข้อมูล นักพูัฒนาแอปีและโปีรแกรม 

นักวิเคราะห์ข้อมูลเช่ิงลึก นักพูัฒนา BI นักล่า 

หัวมน่ษย์ด้้าน IT การสรรหาบ่คลากรท่ี่�เช่่�ยวช่าญ 

งาน เป็ีนต้น จะเห็นได้้ว่าตำาแหน่งใหม่ท่ี่�กล่าวมา 

ข้างต้นน่�จะม่ความแตกต่างจากตำาแหน่งงาน 

ในสมัยเดิ้มท่ี่�ผ่่านมา คือจะเน้นถึึงความต้องการ 

ในเนื�องานท่ี่�ชั่ด้เจนบ่งบอกถึึงผ่ลสัมฤที่ธิ�ของงาน 

อ่กส่วนหนึ�งของตำาแหน่งงานใน the jobs of 

tomorrow ท่ี่�เป็ีนกล่่มโลกใหม่ ได้้ม่การแบ่งเป็ีน 

เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) เปี็นกล่ ่ม 

เศรษฐกิจที่่ �เน้นการผ่ลิตสินค้าและบริการที่่ � 

เน้นการดู้แลร่างกาย อารมณ์ และความต้องการ 

ของผู่้ใช่้ เช่่น การดู้แลผู่้สูงอาย่ การดู้แลผู่้ปี่วย 

การแนะแนวอาช่่พู เช่่น ตำาแหน่งงานที่าง Cloud 

Computing การผ่ลิต Content ด้้าน Data& AI 

และด้้านวิศวกรรมต่างๆ และอ่กกล่่มคือกล่่ม 

เศรษฐกิจส่เข่ยว (Green economy) คือ ระบบ 

เศรษฐกิจท่ี่�ส่งผ่ลให้เกิด้การปีรับปีร่ง ความเป็ีน 

อยู ่ของมน่ษย์และความเที่่าเที่่ยมที่างสังคม 

ลด้ความเส่�ยงที่่�จะเกิด้อันตรายต่อสิ�งแวด้ล้อม 

และความขาด้แคลนที่างระบบนิเวศอย่าง 

ม่นัยสำาคัญ กระต้่นปีระสิที่ธิภาพูการใช้่พูลังงาน 

และที่รัพูยากร เช่่น การตลาด้ บ่คคลและวัฒนธรรม 

การพูัฒนาผ่ลิตภัณฑิ์ และงานขาย เปี็นต้น 

ม่การช่่�แนะที่ักษะที่่�เปี็นที่่�ต้องการในปีี 2025 

เช่่นการคิด้วิเคราะห์และนวัตกรรมการเร่ยนรู ้

ด้้วยการลงมือที่ำาเอง การแก้ปีัญหาที่่�ม่ความ 

ซึ่ับซึ่้อน ม่ความคิด้สร้างสรรค์ ความคิด้ริเริ�ม 

เปี็นผู่ ้นำาและม่อิที่ธิพูลที่างโซึ่เช่่ยล ม่ความ 

ยืด้หย่่น ม่ความอด้ที่นต่อสภาวะความเคร่ยด้ 

ม่เหต่ผ่ล รู้วิธ่แก้ปัีญหา การระด้มความคิด้ เพืู�อ 

หาที่างที่่ �ด้ ่ ในการแก้ปีัญหา ม่ความฉลาด้ 

ที่างอารมณ์  นักแก้ปัีญหาโด้ยการใช้่ปีระสบการณ์ 

ม่จิตใจในการให้บริการการวิเคราะห์และปีระเมิน 

ผ่ลระบบ การเกล่�ยกล่อมและการเจรจาต่อรอง

Cloud Computing



 เราๆ ท่ี่าน ๆ นักบัญช่่การเงินเห็นอ่ปีสรรค 

ที่่�สัมผ่ัสได้้และต้องยอมรับในเที่คโนโลย่ใหม่ๆ 

ที่่�ที่ำาให้เกิด้ช่่องว่างของความเช่่�ยวช่าญ ที่ักษะ 

การไม่ม่ความสามารถึพูิเศษ talent การไม่ม่ 

ความรู้พูอ ที่ำาให้พูลาด้โอกาส การขาด้ความ 

ยืด้หย่่นในการปีรับตนเองเพูื�อรองรับขบวนการ 

ที่างเที่คโนโลย่ใหม่ๆ เมื�อได้้รับรู้รายงานที่่�เปี็น 

ปีระโยช่น์น่�จาก WEF ท่ี่�ช่่�แนะและระบ่เป้ีาหมาย 

ความต้องการงาน ตำาแหน่งงานท่ี่�เป็ีนท่ี่�ต้องการ 

ในอนาคต เราต้องมาพูิจารณาว่าเราอยากอยู่ 

ตรงไหนในอนาคต จะต้องปีรับเปีล่�ยน ผั่นตนเอง 

เร่ยนรู้ ที่ำาการวิเคราะห์ช่่องว่างความรู้ ความ 

สามารถึ ทัี่กษะว่ายังห่างไกลเพู่ยงใด้ หาเส้นที่าง 

การเร่ยนรู ้ใหม่ๆ สู ่เปี้าหมายที่่ �พูึงปีระสงค ์

ด้้วยวิธ่ใด้ได้้บ้าง 6 สมม่ติฐานที่่�จะเปี็นการ 

ผ่ลักด้ันให้เกิด้การเปีล่�ยนแปีลงที่างการเงิน

 1. การเข้าถึึงและข้อมูลที่่�วางใจได้้จะนำาสู ่

การรายงานที่่�ที่ันต่อเหต่การณ์เพูื�อการตัด้สินใจ 

โด้ยให้ลูกค้าเป็ีนศูนย์กลาง 

 2. ข้อมูลที่่�วางใจได้้จะนำาสู่การเข้าถึึงได้้ที่ั�ว 

ทัี่�งองค์กร

 3. ที่่มงานบัญช่่การเงินจะใช่้เวลาในการ 

วิเคราะห์เจาะลึก

 4. งานการเงินแบบพืู�นๆจะหายไปี ม่บที่บาที่ 

ใหม่ที่่ �ม่ที่ักษะและเส้นที่างความก้าวหน้าใน 

สายอาช่่พูท่ี่�เป็ีนท่ี่�ต้องการ

 5. หน้าท่ี่�งานการเงินจะแสด้งตามท่ี่�เป็ีนจริง

 6. บที่บาที่ CFO เดิ้มๆ จะถูึกที่ด้แที่นด้้วย 

ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติการ และหรือปีระธาน 

เจ้าหน้าท่ี่�กลย่ที่ธ์

 ดั้งนั�นบที่บาที่ CFO จะต้องม่การเปีล่�ยนแปีลง

จากท่ี่�เคยเป็ีนเพู่ยงม่ทัี่กษะแค่ผู้่ดู้แลและจด้แต้ม 

ท่ี่�เน้นให้ม่ปีระสิที่ธิภาพู ลด้ต้นท่ี่นซึึ่�งจะถูึกที่ด้แที่น 

โด้ย AI ดั้งนั�น CFO ต้องผั่นไปีเป็ีนผู้่สื�อสารภาษา 

ที่างธ่รกิจได้้อย่างด้่ เจาะลึกเหต่การณ์มอง 

ไปีถึึงการวิเคราะห์เพูื�อการตัด้สินใจและนำาไปีสู่ 

กลย่ที่ธ์องค์กร

 ที่้ายส่ด้แล้ว นักบัญช่่การเงินได้้รับรู้การ 

เปีล่ �ยนแปีลงในความต้องการวิช่าช่่พูบัญช่่ 

จึงเปี็นการสมควรอย่างยิ�งที่่�นักบัญช่่การเงิน 

ต้องปีรับเปีล่ �ยนพูฤติกรรมเด้ิมๆ ที่่ �ผ่่านมา 

เพืู�อความอยู่รอด้ในอนาคต โด้ยเราๆ ท่ี่านๆ ทัี่�ง

หลายควรศึกษาและพูัฒนาตนเองให้ที่ันกับ 

ย่คใหม่ๆ ดั้งน่� 

 1. ต้อง reskill ตนเองคือม่การเร่ยนรู ้

ปีรับตัวโด้ยเอา Technology ใหม่ๆ มาใช้่มากขึ�น

เพืู�อท่ี่�จะให้งานปีระสบความสำาเร็จด้้วยปีระสิที่ธิ

ภาพูและค่ณภาพูท่ี่�ด่้กว่าเดิ้ม.

 2. ปีรับตัวได้้ การสร้างวิช่าช่่พูการงาน 

ในโลกย่คใหม่ต้องม่ความยืด้หย่่น ซึ่ึ�งเปี็นความ 

เช่ื�อในวิช่าช่่พูที่่�ส่งผ่ลต่อพูฤติกรรม และนำาพูา 

ความไม่แน่นอนโด้ยที่่ �ม่การเปีล่ �ยนแปีลงใน 

วิช่าช่่พู  เป็ีนองค์ปีระกอบท่ี่�สำาคัญ

 3. เร่ยนรู้และพูัฒนาระบบเที่คโนโลย่ใหม่ๆ 

จากงานในอนาคตในวิช่าช่่พูที่างเที่คโนโลย่และ

ข้อมูลท่ี่�มากมาย โด้ยต้องค้่นเคยด้้วยการพัูฒนา

เที่คโนโลย่เพูื �อสร้างอาช่่พูบัญช่่การเงินใน 

อนาคต ด้ิจิตัลเปี็นความสามารถึเอาช่นะในที่่ก 

บที่บาที่และหน้าท่ี่�

 4. อาจต้องเผ่ช่ิญความเส่ �ยงบ้าง หาก 

ม่โอกาสด้่เกิด้ขึ �น จากการที่่�เส้นที่างวิช่าช่่พู 

ม่ความแน่นอนน้อยลง จึงเปี็นความจำาเปี็น 

ที่่�ต้องหาโอกาสใหม่ๆ ย้ายไปีฝ่่ายอื�นในองค์กร 

แม้ม่ความเส่�ยงสูงขึ�น แต่ส่งผ่ลด่้ให้ม่ปีระสบการณ์

ท่ี่�มากขึ�นในระยะยาว

 5. เร่ยนรู้ตลอด้เวลา การเร่ยนรู้สิ �งที่่ �เรา 

เคยรู ้แล้วด้้วยม่มมองใหม่ และตระหนักถึึง 

ค่ณค่าของความรู้ที่่�เราได้้รับจากม่มมองนั�นๆ 

และเราสามารถึพูัฒนาความร ู ้และที่ักษะ 

ของเราได้้ตลอด้เวลา พูร้อมเร่ยนรู้ที่ักษะใหม่ๆ 

การไม่ยึด้ติด้ ละที่ิ�งสิ�งที่่�เคยรู้มา เมื�อเรายอม 

เปีิด้รับม่มมองใหม่เก่ �ยวกับสิ�งต่างๆ ที่่ �เรารู ้

อยู่แล้ว

 6. การที่ำาภาพูลักษณ์ของตนเอง เที่คโนโลย่

กำาลังเปีล่�ยนแปีลงการสรรหาบ่คคลขององค์กร

และเปี็นโอกาสของบ่คคลที่่�จะหาอาช่่พูใหม ่

การม่โซึ่เช่่�ยลและใช่้โอกาสของเครือข่ายด้ิจิตัล 

เปี็นสิ�งสำาคัญ อาช่่พู online ม่ความสำาคัญ 

ในย่คดิ้จิตัล

 7. ดิ้จิตัลเป็ีนการเปีล่�ยนแปีลงการเชื่�อมโยง

และให้โอกาสใหม่ๆเพูื�อแบ่งปีันและเพูิ�มมูลค่า 

การที่ำางานเปี็นที่่มจะเปีล่�ยนแปีลงเสมือนการ 

ที่ำางานร่วมกันกับฝ่่ายงานอื�นกลายเปี็นความ 

สำาคัญเพูื�อผ่ลต่อองค์กร ที่ักษะความสัมพูันธ ์

ท่ี่�ด่้จะยิ�งเพิู�มผ่ลลัพูธ์ท่ี่�ด่้

 8. การเร่ยนรู้ข้อมูล นักบัญช่่ไม่ได้้ถูึกคาด้หวัง 

ให้เป็ีนนักวิที่ยาศาสตร์ข้อมูล แต่การสร้างทัี่กษะ

ที่างด้้านวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจข้อมูล 

จะเป็ีนบที่บาที่อันสำาคัญในอนาคต การใช้่ข้อมูล

เพูื �อวิเคราะห์และเพูิ �มมูลค่าสำาหรับวิช่าช่่พู 

เพืู�อมองไปีข้างหน้า

 9. ในอนาคตคน 5 ร่่นจะม่การที่ำางานร่วมกัน 

เปี็นโอกาสให้ม่การแบ่งปีันปีระสบการณ์ จาก 

ความต่างของจ่ด้เริ �มต้นและจ่ด้สิ �นส่ด้ การ 

ตระหนักในความหลากหลายของบ่คคลพูิเศษ 

ที่ั �วที่่กช่่วงอาย่ เปี็นการส่งเสริมการเร่ยนรู ้

ซึึ่�งกันและกัน

 10. CV ปีระวัติการที่ำางานในอนาคตจะใช่ ้

ที่ักษะเปี็นศูนย์กลาง ไม่ใช่้ตำาแหน่งงานเหมือน 

ที่่�ผ่่านมา แต่ละคนต้องขายเรื�องราวของตนเอง 

เพูื�อตอบสนองการเปีล่�ยนแปีลงโลกใหม่ของ 

การที่ำางาน

 11. ที่ำาในสิ�งท่ี่�ตนรัก การที่ำางานถูึกจินตนาการ 

ใหม่ ม่โอกาสอย่างน่าแปีลกปีระหลาด้และ 

ม่ความหมายสำาหรับวิช่าช่่พูนักบัญช่่ การมองหา

อาช่่พูเปี็นก่ญแจสำาคัญในการบรรล่ผ่ลในอาช่่พู 

ไม่ม่โอกาสที่่�ด้่กว่าน่�ที่่�จะที่ำา

เอกสารอ้างอิง 
1. World Economic Forum - 
2. ACCA : Future ready : accountancy 
careers in the 2020s 
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ความสำคัญของ PDPA
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล

 กฎหมายน่�จะเริ�มบังคับใช่้ 1 มิถึ่นายน 
2564 หลังจากที่่�เลื�อนการบังคับใช่้มาเปี็น 
เวลา 1 ปีี กฎหมายฉบับน่� คือ พูระราช่บัญญัติ 
ค่้มครองข้อมูลส่วนบ่คคลพู.ศ. 2562 หรือ 
ท่ี่�เร่ยกกันว่า “PDPA” ย่อมาจาก Personal 
Data Protection Act ใช่้บังคับกับการ 
เก็บรวบรวม ใช้่หรือเปิีด้เผ่ยข้อมูลส่วนบ่คคล 
โด้ยผู้่ควบค่มข้อมูล หรือผู้่ปีระมวลผ่ลข้อมูล 
ที่่�อยู่ในปีระเที่ศไที่ย ไม่ว่าการกระที่ำาจาก 
ท่ี่�ในปีระเที่ศหรือต่างปีระเที่ศ แต่ถ้ึาผู้่ควบค่ม
ข้อมูลหรือปีระมวลผ่ลข้อมูลอยู่ต่างปีระเที่ศ 
ให้บังคับใช้่เฉพูาะกับกิจกรรมการเสนอสินค้า
หรือบริการ และการเฝ่้าติด้ตามพูฤติกรรม 
ของเจ้าของข้อมูล
 จะเห็นว่าผู้่เก่�ยวข้องหลัก ๆ  ม่ 3 ฝ่่าย คือ 
 1. บุคคลธ์รรมด้าท่ี่�เป็นั้เจ้าของข้อมูล 
 2. ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึึง บ่คคลหรือ 
นิติบ่คคล ซึึ่�งม่อำานาจหน้าท่ี่�ตัด้สินใจเก่�ยวกับ 
การเก็บ รวบรวม ใช่้ หรือเปีิด้เผ่ยข้อมูล 
ส่วนบ่คคล 

  เมื�อเร็วๆ นั้่�ได้้ม่การประกาศิใช้กฎหมาย 
เก่�ยวก้บข้อมูลส่วนั้บุคคล ซึ่ึ�งเป็นั้ข้อมูลที่่�จะ 
ที่ำาให้สามารถระบุต ้วตนั้ของบุคคลนั้้ �นั้ได้ ้ 
ไม่ว่าที่างตรงหรือที่างอ้อม เช่นั้ ชื�อ นั้ามสกุล 
ที่่�อยู่ หมายเลขโที่รศิ้พที่์ อ่เมล์ บ้ตรประชาชนั้ 
รูปภาพ หรือข้อมูลส่วนั้ต้วอื�นั้ๆ ข้อมูลเหล่านั้่� 
จะต้องม่การเก็บร้กษาอย่างปลอด้ภ้ย หาก 
หลุด้รอด้ร้ �วไหลไปหรือถูกนั้ำาไปใช้หรือถูก 
เปิด้เผยโด้ยไม่ร้บความยินั้ยอมถือเป็นั้การละเมิด้ 
สิที่ธ์ิส่วนั้ต้ว ที่ำาให้ผู ้ที่่ �เก็บร้กษาข้อมูลต้อง 
ถูกลงโที่ษอย่างเข้มถึงข้�นั้จำาคุกตามกฎหมาย

ที่่ �กฎหมายกำาหนด้ โด้ยผู่ ้ควบค่มข้อมูล 
ต้องแจ้งให้ที่ราบถึึงผ่ลกระที่บที่่�อาจเกิด้ขึ�น 
ต่อการเลิกให้ความยินยอม การไม่ปีฏิิบัติ 
ตามกฎหมายย่อมนำามาซึ่ึ�งบที่กำาหนด้โที่ษ 
ต่าง ๆ
 โที่ษที่างแพ่ง ผู้่ควบค่มข้อมูลส่วนบ่คคล
หรือผู่ ้ปีระมวลผ่ลข้อมูลส่วนบ่คคลซึ่ึ �ง 
ด้ำาเนินการใด้ ๆ เก่�ยวกับข้อมูลส่วนบ่คคล 
อันเป็ีนการฝ่่าฝื่นหรือไม่ปีฏิิบัติตามกฎหมาย
น่�ที่ำาให้เกิด้ความเส่ยหายต่อเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบ่คคลต้องช่ด้ใช่้ค่าสินไหมที่ด้แที่นเพูื�อ 
การนั�นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบ่คคล ไม่ว่า 
การด้ำาเนินการนั�นจะเกิด้จากการกระที่ำาโด้ย
จงใจหรือปีระมาที่เลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 
เว ้นแต่ผ่ ู ้ควบค่มข้อมูลส่วนบ่คคลหรือ 
ผู่้ปีระมวลผ่ลข้อมูลส่วนบ่คคลนั�นจะพูิสูจน์ 
ได้้ว่าเปี็นเหต่ส่ด้วิสัยหรือที่ำาตามคำาสั�งของ 
ผู่ ้ม่อำานาจตามกฎหมาย ศาลอาจสั �งให้ 
จ่ายช่ด้ใช่้ตามจริงแต่ไม่เกินสองเที่่าของ 
ค่าเส่ยหายนั�นหรือแล้วแต่กรณ่

     3.  ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึึง  บ่คคล 
หรือนิติบ่คคลซึึ่�งด้ำาเนินการเก่�ยวกับการเก็บ  
รวบรวม ใช่้ หรือ เปีิด้เผ่ยข้อมูลส่วนบค่คล 
ตามคำาสั�งหรือในนามของผู่้ควบค่มข้อมูล 
ส่วนบ่คคล ที่ั �งน่ � บ่คคลหรือนิติบ่คคล 
ซึ่ึ�งด้ำาเนินการด้ังกล่าวไม่เปี็นผู่้ควบค่มข้อมูล 
ส่วนบ่คคล
 สร่ปีเนื�อหากฎหมายย่อ ๆ ได้้ความว่า 
“ผู้่ควบค่มข้อมูล” จะที่ำาการเก็บ รวบรวม ใช้่ 
หรือเปีิด้เผ่ยข้อมูลโด้ยต้องได้้ร ับความ 
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล การยินยอม 
ต้องที่ำาโด้ยช่ัด้แจ้ง เว้นแต่กฎหมายอน่ญาต 
ให้ที่ำาได้้ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เก็บ 
เที่่าที่่�จำาเปี็น ภายใต้วัตถึ่ปีระสงค์อันช่อบ 
ด้้วยกฎหมาย สำาหรับผู่้เปี็นเจ้าของข้อมูล 
ก็ม่สิที่ธิเข้าถึึงข้อมูลที่่ �เก่ �ยวกับตนเองที่่ � 
อยู่ในความรับผิ่ด้ช่อบของผู้่ควบค่มข้อมูลได้้  
โด้ยการใช่้สิที่ธิก็ต้องไม่ละเมิด้สิที่ธิหรือ 
เสร่ภาพูของผู่ ้อ ื �น ม่ส ิที่ธิค ัด้ค้าน หรือ 
ขอให้ลบหรือที่ำาลายได้้ ที่ั�งน่�ภายใต้เงื�อนไข 

Personal Data Protection Act
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 โที่ษที่างอาญา
 ข้อ 1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนั้บุคคล ผู้่ใด้ 
ฝ่่าฝื่น ใช้่ข้อมูล เปิีด้เผ่ยข้อมูล หรือไม่ปีฏิิบัติ
ตามกฎหมายหรือเปี็นข้อมูลที่่ �ห ้ามเก็บ 
รวบรวม (ข้อมูลเฉพูาะตัว ให้ดู้ มาตรา 26) 
 1 ที่ ำ า ให ้ผ ู ้ อ ื � นั้ เก ิด้ความเส ่ยหาย 
  เส่ยช่ื�อเส่ยง ถึูกดู้หมิ�น ถึูกเกล่ยด้ช่ัง  
  หรือได้้รับความอับอาย ต้องระวาง 
  โที่ษจำาค่กไม่เกินหกเด้ือน หรือปีรับ 
  ไม่เกินห้าแสนบาที่ หรือทัี่�งจำาทัี่�งปีรับ
 2 เพูื �อแสวงหาปีระโยช่น์ที่่ �ม ิควรได้้ 
  โด้ยช่อบด้้วยกฎหมายสำาหรับตนเอง 
  หรือผู้่อื�น ต้องระวางโที่ษจำาค่กไม่เกิน 
  หนึ�งปีี หรือปีรับไม่เกินหนึ�งล้านบาที่ 
  หรือที่ั �งจำาที่ั �งปีรับ ความผ่ิด้ข้อน่ � 
  ยอมความได้้
 ข้อ 2 ผู้ใด้ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบ่คคลของ 
ผู้่อื�นเนื�องจากการปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ตามพูระราช่
บัญญัติน่ � ถึ้าผู่ ้นั �นนำาไปีเปีิด้เผ่ยแก่ผู่ ้อื �น 
ต้องระวางโที่ษจำาค่กไม่เกินหกเด้ือน หรือ 
ปีรับไม่เกินห้าแสนบาที่ หรือที่ั�งจำาที่ั�งปีรับ   
เว้นแต่เปี็นการเปีิด้เผ่ยตามหน้าที่่ � หรือ 
เพืู�อการพิูจารณาคด่้ หรือได้้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลเป็ีนหนังสือเฉพูาะเรื�อง
 ข้อ 3 ในกรณ่ที่่�ผู้กระที่ำาความผิด้ตาม 
พูระราช่บัญญัติน่�เป็ีนนิั้ติบุคคล ถ้ึาการกระที่ำา 
ความผิ่ด้ของนิติบ่คคลนั�นเกิด้จากการสั�งการ 
หรือการกระที่ำาของกรรมการหรือผู้จ้ด้การ 
หรือบุคคลใด้ซึึ่�งร้บผิด้ชอบในั้การด้ำาเนิั้นั้งานั้
ของนั้ิติบุคคลนั้้ �นั้ หรือในกรณ่ที่่ �บ่คคล 
ด้ังกล่าวม่หน้าที่่�ต้องสั�งการหรือกระที่ำาการ 
และละเว้นไม่สั �งการหรือไม่กระที่ำาการ 
จนเปี็นเหต่ให้นิติบ่คคลนั�นกระที่ำาความผ่ิด้ 
ผู่ ้นั �นต้องรับโที่ษตามที่่�บัญญัติไว้สำาหรับ 
ความผิ่ด้นั�น ๆ ด้้วย
 โที่ษที่างปกครอง
 ข้อ 1 ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนั้บุคคล 
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนั้บุคคล  ผู้่ใด้ไม่
ปีฏิิบัติตามที่่�กฎหมายกำาหนด้ ต้องระวาง 
โที่ษปีรับที่างปีกครองไม่เกินั้หนั้ึ�งล้านั้บาที่  
หร ือสามล ้านั้บาที่ หร ือห ้าล ้านั้บาที่ 
แล้วแต่กรณ่์
 ข้อ 2 ตัวแที่นผู้่ควบค่มข้อมูลส่วนบ่คคล
หรือตัวแที่นผู่้ปีระมวลผ่ลข้อมูลส่วนบ่คคล 

ผู่ ้ใด้ไม่ปีฏิิบัติตาม ต้องระวางโที่ษปีรับ 
ที่างปีกครองไม่เกินหนึ�งล้านบาที่
 ข้อ 3 ผู่ ้ใด้ไม่ปีฏิิบัติตามคำาสั �งของ 
คณะกรรมการผ่ ู ้ เช่ ่ �ยวช่าญหร ือไม ่มา 
ช่่�แจงข้อเท็ี่จจริง หรือไม่ปีฏิิบัติตาม หรือไม่ 
อำานวยความสะด้วกแก่พูนักงานเจ้าหน้าที่่� 
ต้องระวางโที่ษปีรับที่างปีกครองไม่เกิน 
ห้าแสนบาที่
 จะเห็นั้ได้้ว่าการไม่ปฏิิบ้ติตามกฎหมาย
นั้่ � ม่โที่ษที่้ �งที่างแพ่ง ที่างอาญา และ 
ที่างปกครอง ซึึ่�งโที่ษจำาค่กสูงส่ด้ไม่เกินหนึ�งปีี 
ส่วนค่าปีรับสูงส่ด้ไม่เกินห้าล้านบาที่ ดั้งนั�น 
ผู้่ปีระกอบกิจการท่ี่กคนต้องให้ความระมัด้ระวัง 
แต่งตั�งมอบหมายเจ้าหน้าที่่�ขององค์กรเพูื�อ 
รับผ่ิด้ช่อบการปีฏิิบัติตามกฎหมาย ต้องให ้
ม่การจัด้ที่ำาระบบ สร้างกฎระเบ่ยบ หลักเกณฑ์ิ 
ต่าง ๆ  โด้ยเฉพูาะท่ี่�สำาคัญต้องจัด้ให้ม่มาตรการ
รักษาความปีลอด้ภัยในข้อมูลและในการ 
ปีฏิิบัติท่ี่กขั�นตอน ดั้งน่�  

 การเก็บ ในการเก็บรวบรวมต้องเก็บ 
เที่่าที่่�จำาเปี็น และต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลถึึง 
วัตถ่ึปีระสงค์ในการเก็บและให้ความยนิยอม 
ต้องเก็บจากเจ้าของข้อมูลเที่่านั�น ห้ามเก็บ 
จากแหล่งอื�น
 การใช้ จะนำาไปีใช่้โด้ยเจ้าของข้อมูล 
ไม่ยินยอมไม่ได้้ ต้องใช่้ตามวัตถึ่ปีระสงค ์
ที่่�แจ้งไว้ ต้องให้ม่เจ้าหน้าที่่�ค่้มครองข้อมูล 
ท่ี่�เก็บไว้
 การเปิด้เผย ห้ามเปีิด้เผ่ยตามกฎหมาย 
กำาหนด้ ต้องบันที่ึกและจัด้ที่ำารายงาน 
เพูื�อให้ตรวจสอบได้้ต้องม่มาตรการรักษา 
ความปีลอด้ภัยในข้อมูล
	 ซึึ่�งใน์กฎหมายร่ะบุเหตุผ่ล้ท้ั้�ต้องปร่ะกาศิ
ใช้้กฎหมายน์้ �ก ็เน์ ่ �องจากปัจจุบ ัน์ม้การ่ 
ล้่วงล้ะเมิด้สิทั้ธิิความเป็น์ส่วน์ตัวข้องข้้อมูล้ 
ส่วน์บุคคล้เป็น์จำาน์วน์มากจน์สร่้างความ 
เด้่อด้ร่้อน์ร่ำาคาญหร่่อความเส้ยหายให้แก่ 
เจ้าข้องข้้อมูล้ส่วน์บุคคล้	 ปร่ะกอบกับความ
ก้าวหน้์าข้องเทั้คโน์โล้ย้	ทั้ำาให้การ่เก็บร่วบร่วม	
ใช้้	หร่่อเปิด้เผ่ยข้้อมูล้ส่วน์บุคคล้อัน์เป็น์การ่
ล้่วงล้ะเมิด้ด้ังกล้่าว	 ทั้ำาได้้โด้ยง่าย	 สะด้วก	
แล้ะร่วด้เร่็ว	 ก่อให้เกิด้ความเส้ยหายต่อ 
เศิร่ษฐกิจโด้ยร่วม	 สมควร่กำาหน์ด้ให้ม  ้
กฎหมายว่าด้้วยการ่คุ้มคร่องข้้อมูล้ส่วน์บุคคล้
เป็น์การ่ทัั้�วไป

พรรณ่์ วรวุฒิจงสถิต
30 พฤศิจิกายนั้ 2563



MANAGEMENT &
INVESTMENT

ด้ร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
akemech@yahoo.com
www.facebook.com/theeleventhline

48

Incredible Food
 ปีระมาณว ่าจ ำานวนปีระช่ากรโลก 

ในช่่วงศตวรรษ 1400 อยู่ท่ี่� 350-400 ล้านคน 

ถัึด้จากนั�นมาอ่ก 400 ปีีในช่่วงศตวรรษ 1800 

ปีระช่ากรโลกเติบโตมาท่ี่� 890-980 ล้านคน 

แต่พูอเข้าสู่ศตวรรษ 2000 ปีระช่ากรโลก 

ในปีัจจ่บันที่ะล่ 7 พูันล้านคนเข้าไปีแล้ว 

เปี็นการเติบโตที่่ �น ่าสงสัยว่ามน่ษย์โลก 

เอาเวลาไปีใช้่ที่ำาอะไรแบบน่�เยอะจัง ฮ่า ฮ่า ฮ่า 

สิ�งที่่�น่ากังวลในการที่่�จำานวนปีระช่ากรโลก 

โตเอาโตเอาก็คือ เราจะสามารถึผ่ลิตอาหาร

ได้้เพู่ยงพูอต่อปีระช่ากรโลกท่ี่�เติบโตขึ�นเรื�อยๆ

ไปีถึึงไหน เพูราะปีระมาณว่าเมื�อเข้าถึึงศตวรรษ 

2100 ปีระช่ากรโลกจะขึ�นไปีถึึง หนึ�งหมื�น 

ถึึงหนึ�งหมื�นสามพัูนล้านคน เร่ยกได้้ว่าเพิู�มอ่ก 

เกือบเท่ี่าตัว ซึึ่�งแค่ในภาวะปัีจจ่บันก็ม่เพู่ยง 

ร้อยละ 14 ของปีระช่ากรโลกเที่่านั �นที่่ � 

ใช่้ช่่วิตอยู ่โด้ยม่มาตรฐานส่ขอนามัยและ 

ค่ณภาพูการบริโภคอาหารท่ี่�ด่้ ยิ�งเมื�อเกิด้การ 

ระบาด้ของโควิด้-19 ก็ยิ�งซึ่ำ�าเติมสถึานการณ์

เรื�องการขาด้แคลนเข้าไปีอ่ก จนเลขาฯ ยูเอ็น 

ต้องออกมาเตือนว่า ปีระช่ากรหลายร้อย 

ล้านคนที่ั �วโลกกำาลังอยู ่ในสถึานการณ์ 

ขาด้เเคลนอาหาร รวมถึึงเด้็กกว่า 1 ใน 5 

กำาลังตกอยู ่ในสภาพูหิวโหย เพูราะช่่วง 

ล็อกด้าวน์ที่ำาให้พูวกเขาไม่สามารถึหาอาหาร 

เพูราะปีระช่าช่นส่วนใหญ่ ต่างซึ่ื�ออาหาร 

จากตลาด้ท้ี่องถิึ�น รวมไปีถึึงอัตราการว่างงาน 

ที่่ �เพูิ �มขึ �นและรายได้้ลด้ลง เด้วิด้ บ่สล่ย์ 

ผู้่อำานวยการโครงการอาหารโลก หรือ WFP 

เปิีด้เผ่ยรายงาน 2020 Global Report on 

Food Crises ว่า จากท่ี่�ก่อนการเกิด้โรคระบาด้ 

Covid-19 นั�น WFP พูบตัวเลขปีระช่าช่น 

135 ล้านคน เผ่ชิ่ญกับการขาด้แคลนอาหาร

อย่างร่นแรง และกังวลว่าวิกฤตโควิด้-19 

จะที่ำาให้ปีระช่ากรโลกที่่�ขาด้แคลนอาหาร 

เพูิ�มขึ�นเปี็นเที่่าตัวภายในสิ�นปีีน่� โด้ยกล่่ม 

ปีระเที่ศในแอฟ้ริกาจะได้้ร ับผ่ลกระที่บ 

ร่นแรงที่่�ส่ด้ รองลงมาคือที่ว่ปีเอเช่่ย และ 

ละตินอเมริกา และราว 77% ของปีระช่ากร
 David Beasley. WFP
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ท่ี่�จะเผ่ชิ่ญกับภาวะขาด้แคลนอาหารร่นแรง

นั�นมาจากปีระเที่ศที่่�ม่สงครามและความ 

ขัด้แย้งภายในปีระเที่ศ เช่่น เยเมน ซูึ่ด้านใต้ 

และซึ่่เร่ย ด้้าน อาริฟ้ ฮ่สเซึ่น หัวหน้า 

นักเศรษฐศาสตร์จาก WFP บอกว่า ก่อน 

โควิด้-19 ระบาด้ จะม่ผู้่คนราว 21,000 คน 

เส ่ยช่ ่ว ิตเพูราะขาด้สารอาหาร และ 

พูบว่าท่ี่กๆ 10 วินาท่ี่ จะม่เด็้ก 1 คนเส่ยช่่วิต

เพูราะภาวะขาด้สารอาหารด้้วย

 ด้้วยข้อมูลข้างต้น ก็น่ากังวลอยู่ไม่ใช่ ่

หรือว่าในไม่อ่กก่�สิบปีีข้างหน้า ภาวะการ 

ขาด้แคลนอาหารจะร่นแรงขนาด้ไหน แต ่

มน่ษย์ก็เปี็นสัตว์ที่่�โช่คด้่ม่มันสมองโตพูอจะ 

เอาช่นะอ่ปีสรรคต่างๆได้้เสมอ ด้้วยเที่คโนโลย่

ที่่�พูัฒนาอย่างก้าวกระโด้ด้ไม่แพู้การเติบโต 

ของปีระช่ากรโลก มน่ษย์ซึ่ึ�งเปี็นเผ่่าพูันธ่์ 

ท่ี่�ไม่อาจจะเร่ยกได้้ว่า สัตว์ปีระเสริฐ แต่เป็ีน

สัตว์ท่ี่�ปีรับตัวและเอาตัวรอด้ได้้เก่ง (อันน่�มา Sapiens: A Brief History of Humankind

จากความรู้สึกจากการอ่าน Sapiens: A 

Brief History of Humankind ของ ยูวาล 

โนอา ฮาราร่�) Homo Sapient จึงด้ำารงช่่วิต 

รอด้มาได้้ โด้ยการเอาช่นะ Sapient อื�นๆ 

เช่่น Neanderthal และในวิกฤติการอาหาร

น่�ม่หรือท่ี่�มน่ษย์จะยอมง่ายๆ ท้ี่าที่ายปีระเจ้า 

อย่างการสร้างหอคอย Babel มน่ษย์เรา 

ก็ที่ำามาแล้วงั�นเรามาอ่านอ่กหนึ�งหน้าของ 

บที่ที่ด้สอบของมน่ษย์เรื�องอาหารกัน

 เนื�อท่ี่�ที่ำามาจากพืูช่ (Plant-Based 

Meat) แตกต่างจากอาหารเจนะครับ 

เพูราะอาหารเจนั�น เนื�อเจที่ำามาจากแป้ีง 

ที่ั�งนั�น ด้ังนั�นไม่ต้องสงสัยที่ำาไมกินเจ 

แล้วยิ�งอ้วน 555 แต่เจ้าเนื�อท่ี่�ที่ำามาจาก 

พืูช่ เป็ีนเนื�อท่ี่�ใช้่พืูช่เป็ีนวัตถ่ึดิ้บในการ

ผ่ลิต จะว่าเป็ีนเรื�องใหม่ก็ไม่เชิ่ง

 ปีัจจ่บัน Plant-Based Meat 

ก็ม ่ออกขายตามร้านอาหารที่ั �งใน 

รูปีของเบอร์เกอร์ สเต็ก เป็ีนต้น รวมถึึง 

ในปีระเที่ศไที่ยเอง ก็ม่ร้านที่่ �นำามา 

จำาหน่ายบ้างแล้ว การผ่ลิตเนื�อจากพืูช่

Plant-Based Meat เน้ือท่ีมีรากฝอย
ซึ่ึ �งเปี็นองค์ปีระกอบหลักของเลือด้ 

ขึ �นมา ซึ่ึ �งเจ ้า ฮ ่โมโกลบินเที่่ยมน่ � 

ชื่�อว่า ‘ฮึม (Heme)’ ซึึ่�ง heme ก็คือ 

ส่วนปีระกอบในฮ่โมโกลบินนั�นแหละ 

โด้ยนักวิจ ัยไปีพูบว่ามันม่อยู ่ในพูืช่ 

บางปีระเภที่เช่่น ถึั �วเหลือง จากนั�น 

Impossible Food ก็เริ�มต้นจากการ 

ตัด้ต่อพูันธ่กรรมของย่สต์เพูื �อมาใช่้ 

ในกระบวนการผ่ลิต heme เที่่ยม 

และนำามาใช่้เปี็นส่วนปีระกอบของเนื�อ 

จากพืูช่ จากนั�นเมื�อม่ heme ผ่สมเข้าไปี 

เหล่า meat lover กว่า 99% ก็ยกป้ีาย 

ผ่่าน ให้กับเนื�อท่ี่�ผ่ลิตจากพืูช่ว่า เจ๋งจริง 

แล้วก็ออกสู่ตลาด้ Pat Brown ซึึ่�งเป็ีน 

CEO ของ Impossible Food มองไว้ว่า 

ภายในปีี 2035 เราอาจจะสามารถึเปีล่�ยน 

เนื�อสัตว์โด้ยใช้่พืูช่แที่นได้้ 100%

ช่่วยแก้ปีัญหาภาวะโลกร้อนได้้ด้้วย เพูราะ 

การที่ำาปีศ่สัตว์เพืู�อป้ีอนอ่ตสาหกรรมอาหาร

เปี็นหนึ�งในต้นเหต่หลักของการปีล่อยก๊าซึ่ 

เรือนกระจก รวมไปีถึึงการตัด้ไม้ ที่ำาลายป่ีา 

การใช่้นำ �าอย่างมหาศาล และโปีรต่นจาก 

เนื�อสัตว์ยังใช่้เช่ื�อเพูลิงจากฟ้อสซึ่ิลมากกว่า 

การผ่ลิตเนื�อจากพืูช่ถึึง 11 เท่ี่า 

 บริษัที่ Impossible Food คือ start-up 

จาก silicon valley รายแรกๆ ท่ี่�ผ่ลิตเจ้าตัว 

plant-based meat ออกมา เจ้าเนื�อจากพืูช่ 

ม่ส่วนผ่สมหลักคือ ข้าวสาล่ นำ�ามันมะพูร้าว 

มันฝ่รั�ง เปี็นต้น ซึ่ึ�งในช่่วงแรกๆ ของการ 

ที่ด้ลองผ่ลิตก็ได้้เช่ิญเหล่า meat lover 

หลายๆ มาที่ด้ลองรับปีระที่าน ซึ่ึ �งเหล่า 

meat lover ท่ี่�มาที่อลองรับปีระที่านบอกว่า 

รูปีลักษณ์ และ กลิ�นมันใช่่เลยแต่เจ้าเนื�อวัว 

เท่ี่ยมยังขาด้สิ�งท่ี่�เนื�อวัวจริงๆ ม่ คือความช่่่ม 

เนื�อเวลาที่าน (juicy) ที่่�ม่เลือด้ซึ่ึมออกมา 

(bleeding) เวลากัด้ลงไปี ซึ่ึ�งใครจะเช่ื�อว่า 

เขาก็แก้ปัีญหาโด้ยการสร้าง ‘ฮ่โมโกลบินเท่ี่ยม’ 
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 อ่กวิธ่ในการสร้างอาหารเพูื �อให้ที่ันกับปีระช่ากรโลก 

ก็คือเพูาะเล่�ยงเนื�อในแล็บซึ่ะเลย ซึ่ึ�งก็ช่่วยลด้การปีล่อยก๊าซึ่ 

เรือนกระจกได้้มากเมื�อเที่่ยบกับการที่ำาปีศ่สัตว์ โด้ยเนื�อสัตว ์

ที่่ �ถึูกเพูาะเล่ �ยงในแล็บจะถึูกเร่ยกว่า ‘cultured meat’ 

มันก็ฟั้งแล้วแหยงๆ หน่อย นึกถึึงหนังสยองๆ จาก Hollywood 

ยังไงไม่รู้สิ ซึึ่�งมันก็ที่ำาให้ม่คน 2 กล่่มท่ี่�เห็นด้้วยและไม่เห็นด้้วย

กับวิธ่น่� พูวกท่ี่�เห็นด้้วยก็จะเร่ยกเพูราะๆ ว่า ‘clean meat’ 

เพูราะเปี็นวิธ่ที่่�ไม่สร้างความเด้ือด้ร้อนให้สัตว์ส่วนพูวกที่่�รู้สึก 

แปีลกๆ กับมันก็เร่ยกให้โหด้ๆหน่อยว่า ‘เนื�อสังเคราะห์’, 

‘เนื�อหลอด้ที่ด้ลอง’ ไปีจน ‘เนื�อซึ่อมบ่�’ 

 วิธ่การเพูาะเล่�ยงเนื�อ เริ�มจากการเอาสเต็มเซึ่ลล์ของสัตว์

มาเพูาะเล่�ยงในถัึงหมัก (bioreactor) ท่ี่�ม่สารอาหารท่ี่�จำาเป็ีน 

ต่อการเจริญเติบโตของสเต็มเซึ่ลล์อยู ่ และในอ่ณหภูมิ 

ที่่�เหมาะสม โด้ย cultured meat ออกสู่สายตาช่าวโลก 

ครั�งแรกในปีี 2013 นั�น ม่ต้นที่่นการสร้างสูงถึึง 478,993 

เหร่ยญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม โด้ยที่่มนักวิที่ยาศาสตร์ของ 

มหาวิที่ยาลัย Maastricht ปีระเที่ศเนเธอร์แลนด้์ ปีัจจ่บัน 

ม่สตาร์ที่อัพูด้้าน BioTech / FoodTech เข้ามาในตลาด้น่� 

กันมากที่ำาให้กรรมวิธ่การเพูาะเล่�ยงก้าวหน้าไปีมากและต้นที่่น

ก็ลด้ลง โด้ยกลางปีี 2019 บริษัที่ Memphis Meats ผ่ลิต 

เนื�อวัวสังเคราะห์ได้้ท่ี่�ต้นท่ี่นลด้ลงมาเหลือ 5,280 เหร่ยญสหรัฐฯ 

ต่อกิโลกรัม โด้ยคาด้ว่าอ่ตสาหกรรมน่�จะพูัฒนาลด้ต้นที่่น 

ลงได้้อ่กมากและเมื�อสามารถึผ่ลิตเปี็นแมสแล้วจะสามารถึ 

ขายเนื�อเบอร์เกอร์สังเคราะห์ได้้ในราคาไม่เกิน 2 เหร่ยญสหรัฐฯ 

ภายในปีี 2023 

 นอกจากเนื�อวัวสังเคราะห์ ปัีจจ่บัน ม่สตาร์ที่อัพูหลายราย 

ที่่�พูยายามพูัฒนาเนื�อสัตว์สังเคราะห์อื�นๆ ขึ�นมา เช่่น JUST 

Incorporated สตาร์ที่อัพูจากสหรัฐฯ กำาลังพูัฒนาเนื�อไก่ 

สังเคราะห์ที่่�ผ่ลิตจากสเต็มเซึ่ลล์ของไก่กับโปีรต่นที่่�ได้้จากพูืช่ 

ปีระเภที่ถัึ�วและสาหร่าย ซึึ่�งต้นท่ี่นยังอยู่ท่ี่�กว่า 100 เหร่ยญสหรัฐฯ 

ต่อกิโลกรัม หรือ Finless Foods ก็กำาลังผ่ลิตเนื�อปีลาสังเคราะห์ 

ซึึ่�งคาด้ว่าจะสามารถึจำาหน่ายในเชิ่งพูาณิช่ย์ได้้ในเร็วๆ น่�

Cultured Meat มาเพาะเน้ือกันม้ัย
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 นักวิที่ยาศาสตร์ช่าวฟ้ินแลนด้์ กำาลังวิจัยอาหารช่นิด้ใหม ่

ที่่�แม้ไม่ใช่่การปีั�นนำ�าเปี็นตัวแต่ก็ใกล้เค่ยงเพูราะเปี็นการโกย 

อากาศมาสร้างเป็ีนโปีรต่น ท่ี่�ม่ชื่�อเร่ยกว่า ‘Solein’ ซึึ่�ง Solein 

ก็คล้ายกับโปีรต่นเสริมช่นิด้อื�นๆ ท่ี่�ใช้่เติมไปีในของกินไม่ว่าจะเป็ีน 

ขนมปีังหรืออาหารอย่างพูาสต้า เพูราะไม่ที่ำาให้รสช่าติอาหาร 

แปีลกปีลอมไปี และ Solein ก็ทิี่�งร่องรอยคาร์บอนไว้น้อยมากๆ 

เพูราะ Solein ผ่ลิตจากการเพูาะเล่�ยงจ่ลินที่ร่ย์ในของเหลว 

ที่่�เปี็นอาหารของจ่ลินที่ร่ย์ในถึังหมักคล้ายกับการหมักเบ่ยร์แต ่

แที่นที่่�จะเล่�ยงด้้วยนำ�าตาล แต่ Solein กลับใช่้ก๊าซึ่ไฮโด้รเจน 

ก๊าซึ่คาร์บอนได้อ๊อกไซึ่ด้์เปี็นอาหาร โด้ยก๊าซึ่ไฮโด้รเจนมาจาก 

การแยกนำ�าด้้วยไฟ้ฟ้้า ส่วนก๊าซึ่คาร์บอนได้อ๊อกไซึ่ด้์ก็แยก 

มาจากอากาศ เลยม่คำาเร่ยก Solein ว่า  food out of thin air 

ซึ่ึ�งผ่ง Solein ที่่�ผ่ลิตขึ�นมาจะม่โปีรต่นสูงถึึง 65% บวกกับ 

คาร์โบไฮเด้รที่และไขมัน 

 บริษัที่ Solar Foods ท่ี่�ผ่ลิต solein ก่อตั�งในปีี 2017 และ

การผ่ลิตในช่่วงแรกๆผ่ลิตได้้แค่ปีระมาณวันละ 1 กิโลกรัม 

ด้้วยต้นที่่นปีระมาณ 5-6 เหร่ยญสหรัฐฯต่อกิโลกรัมและได้ ้

ที่ำาการพูัฒนากระบวนการผ่ลิตขึ�นอย่างรวด้เร็วจนคาด้ว่า 

ภายในปีี 2021 จะสามารถึไปีอยู่ในอาหารมื�อต่างๆ ที่ั�วโลก 

นับเป็ีนจำานวนล้านๆ มื�อ

‘Food from Air’ ปั�นอากาศเป็นตัว

 Tomas Linder associate professor of microbiology 

at the Swedish University of Agricultural Sciences 

สนับสน่นแนวคิด้ในการผ่ลิตโปีรต่นจากจ่ลินที่ร่ย์แบบน่�เพูราะ 

ช่ ่วยลด้การปีล่อยก๊าซึ่เร ือนกระจก ย ิ �งไปีกว่าน ั �นย ังใช่ ้

ก๊าซึ่คาร์บอนได้อ๊อกไซึ่ด้์เปี็นวัตถึ่ด้ิบที่ำาให้สามารถึผ่ลิตจาก 

ท่ี่�ไหนก็ได้้ แถึมยังช่่วยลด้ก๊าซึ่คาร์บอนได้อ๊อกไซึ่ด์้ในบรรยากาศ

ให้โลกด้้วย ยิ�งไปีกว่านั�น Solar Foods ยังที่ำางานร่วมกับ 

European Space Agency เพูื�อวิจัยในการใช่้ Solein เปี็น 

อาหารให้กับนักบินอวกาศในขณะที่่�อยู่ในอวกาศ ฟ้ังคล้าย 

นิยายวิที่ยาศาสตร์ แต่ Pasi Vainikka CEO ของ Solar Foods 

บอกว่า การผ่ลิตโปีรต่นของ Solar Foods เปี็นกระบวนการ 

ตามธรรมช่าติ เพูราะเราก ำาล ังที่ ำาส ิ �งเด้ ่ยวก ับที่่ �พู ืช่ที่ ำา 

(การสร้างอาหาร) แต่เราไม่ต้องใช่้แสงอาที่ิตย์ ขั�นตอนของเรา 

ม่ปีระสิที่ธิภาพูมากกว่า 

Food
out of
thin air
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 แหล่งโปีรต่นแหล่งใหม่ใกล้ตัวมน่ษย์ท่ี่กคนและกำาลังได้้รับความสนใจมากๆ 

ก็คือ โปีรต่นจากสัตว์ท่ี่�ม่มากช่นิด้ท่ี่�ส่ด้ในโลก ‘แมลง’ นั�นเอง โด้ยในแมลง 

บางช่นิด้จะม่โปีรต่นสูงถึึง 80% เมื�อเท่ี่ยบกับนำ�าหนักตัว แถึมยังม่กรด้อะมิโน 

มากกว่าโปีรต่นจากสัตว์อื�นๆ และยังม่โอเมก้า 3 ในปีริมาณสูงอ่กด้้วย 

 ความน่าสนใจของแมลงที่่�จะเปี็นแหล่งอาหารแห่งอนาคต เพูราะเปี็น 

แหล่งโปีรต่นที่างเลือกที่่�ม่ต้นที่่นตำ�าและการที่่�จะสร้างโปีรต่นจากแมลง 

จะม่ผ่ลกระที่บต่อสิ�งแวด้ล้อมน้อย สามารถึเพูาะเล่�ยงโด้ยใช้่ท่ี่�ดิ้น นำ�า อาหาร 

น้อย รวมที่ั�งลด้ก๊าซึ่เรือนกระจกจากขั�นตอนการผ่ลิตและยาฆ่าแมลงต่างๆ 

ในปีัจจ่บันพูบว่าม่แมลงมากกว่า 1,400 ช่นิด้ที่่�สามารถึใช่้รับปีระที่านได้ ้

เช่่น ตั �กแตน เต่าที่อง ผ่ึ �ง มด้ หนอน เปี็นต้น ในหลายๆ ปีระเที่ศ 

การที่านแมลงอาจจะไม่ใช่่เรื �องแปีลกใหม่ ซึ่ึ �งปีระเที่ศไที่ยเองเปี็นหนึ�ง 

ในนั �น ปีระเที่ศอย่างเม็กซึ่ิโกก็กินแมลงเปี็นของที่านว่างเหมือนไที่ย 

รวมไปีถึึงเอามาใส่ใน tacos อย่างไรก็ด้ ่ในตลาด้ระด้ับโลกยังต้อง 

ฝ่่าอ่ปีสรรคอ่กนาน เพูราะผู่้คนในหลายๆ ปีระเที่ศไม่สบายใจนักเมื�อ 

ต้องที่านแมลง เหมือนอย่างที่่� ‘หนอนรถึด้่วน’ ในบ้านเราที่่�คนมากมาย 

ยังไม่กล้าลอง ซึ่ึ�งเราจะต้องที่ำาให้คนในหลายๆ ปีระเที่ศก้าวข้าม ‘อ่�วววว 

factor’ ให้ได้้ โด้ยเฉพูาะอย่างยิ �งช่าวตะวันตก ซึ่ึ �งหันหลังให้ก ับ 

การกินแมลง 

 ปีัจจ่บันม่หลายๆ บริษัที่ที่่�เอาแมลงมาแปีรรูปีเปี็นอาหาร เช่่น บริษัที่ 

All Things Bugs LLC (USA) เปี็นตัวอย่างบริษัที่หนึ�งที่่�เข้ามาที่ำาตลาด้ 

high-protein cricket powder ซึึ่�งเอามาใช้่ในการที่ำาอาหาร, BugMuscle (USA) 

ก็เปี็นผู่้ผ่ลิต insect-based high-protein shake ที่่�เปี็นอาหารเสริม 

ท่ี่�ม่่งไปีท่ี่�กล่่มคนท่ี่�สนใจเรื�อง body-building, Eat-Ento (UK) ก็เป็ีน อ่กราย 

ท่ี่�เป็ีน insect food start up ท่ี่�ผ่ลิต powdered insects และ Chapul 

Cricket Bars (USA) ก็ผ่ลิต  energy bar ท่ี่�ม่ All Things Bugs’ high-

protein cricket powder เป็ีนส่วนผ่สมวางขายตาม health food stores 

 และในช่่วงที่่ �ผ่มกำาลังเข่ยนต้นฉบับอยู ่น ่ � 

ปีระเที่ศไที่ยก็เพูิ�งได้้รับข่าวด้่ได้้รับการอน่มัติจาก 

สหภาพูย่โรปี ให้เปี็นปีระเที่ศผู่ ้ที่่ �ส่งออกแมลง 

เพืู�อเป็ีนอาหาร ซึึ่�งก็ถืึอเป็ีนข่าวด่้ของเรา เป็ีนการ 

ขยายโอกาสในการเปี็นครัวของโลกในอาหาร 

อ่กปีระเภที่หนึ�ง

 ซึ่ึ �งจากสารพูัด้นวัตกรรมด้้านอาหารต่างๆ 

ที่่�เล่ามาข้างต้น รวมไปีถึึงที่่�จะเพูิ�มขึ�นมาอ่กจาก 

เที่คโนโลย่ที่่�ก้าวหน้าไปีอย่างก้าวกระโด้ด้คงจะ 

ที่ำาให้ ห่วงโซ่ึ่อ่ปีที่านอาหารของโลกต้องเปีล่�ยนไปี 

อย่างที่่ �อาจจะไม่เหลือเค้าโครงเด้ิม เพูราะถึ้า 

เราสามารถึผ่ลิตอาหารได้้โด้ย ไม่ต้องปีลูกพูืช่ 

หรือ เล่�ยงสัตว์ อย่างในปีัจจ่บัน พูื�นที่่�กว้างใหญ่ 

หรือ ความอ่ด้มสมบูรณ์ของพูื�นด้ินพูื�นนำ�า ก็จะ 

ลด้ความสำาคัญลงไปี ตอนน่�เราก็ได้้เห็น บริษัที่ผู้่ผ่ลิต 

อาหารส ัญช่าติไที่ย แต่เปี ็นผู่ ้เล ่นระด้ับโลก 

อย่าง บริษัที่ ไที่ยยูเน่�ยน กร่๊ปี จำากัด้ (มหาช่น) 

ได้้ม่่งไปีสู่ที่ิศที่างน่� โด้ยลงที่่นในธ่รกิจนวัตกรรม 

เที่คโนโลย่อาหารโด้ยปีัจจ่บันม่การลงที่่นใน 

4 สตาร์ตอัพู ได้้แก่ 

 อ้ลเคม่ ฟิู้ด้เที่ค สัญช่าติสิงคโปีร์-นวัตกรรม 

อาหารสำาหรับผู้่ป่ีวยเบาหวาน 

 ม ้นั้นั้า ฟิู ้ด้ส ์ ส ัญช่าติอเมร ิก ัน-โปีรต่น 

จากแมลงและอ่คอมเมิร์ซึ่ 

 ไฮโด้รนั้ ่ โอ  ส ัญช่าต ิ ไที่ยและเยอรม ัน-

เที่คโนโลยก่ารเพูาะเล่�ยงสัตว์นำ�า 

 ว ิสไวร ์สนั้ ิวโปรต ่นั้  ส ัญช่าต ิส ิ งคโปีร  ์

-กองที่่นที่่ �มองหาความร่วมมือและร่วมลงที่่น 

ในเที่คโนโลย่อาหาร

 ดั้งนั�นผู้่ผ่ลิตอาหารรายหลักๆ ของปีระเที่ศไที่ย 

เอง ก็ต้องปีรับตัวม่่งไปีในด้้าน food tech ด้้วย 

เพูราะปีระเที่ศไที่ยวางต ัวเปี ็นคร ัวของโลก 

ถึ้าไม่ร่บปีรับตัวให้ที่ันต่อการเปีล่�ยนแปีลงของ 

นว ัตกรรมด้้านอาหารเพู ื �อสร ้างจ ่ด้ขายใหม ่

competitive advantage ที่่�เรามต่อนน่� อาจจะ 

ไม่ใช่่ตัวส่งเสริมความได้้เปีร่ยบในการแข่งขัน 

เพูื �อด้ำารงตำาแหน่งการเปี็นครัวของโลกต่อไปี 

ในอนาคต

Superfood
Protein from

Insects 
โปรตีนก็บินได้้



 มีีคำำ�ถ�มีมี�กมี�ยว่่� ทำำ�ไมีเป็็นอเมีริิก�ทีำ�โดนพิิษของโคำวิ่ด 19 

หรืิอโคำโริน�ไว่รัิสจนมีีคำนป่็ว่ยมี�กทีำ�สุดในโลก หลายคนในเมืองไที่ย

เข่ยนบที่วิจารณ์ตามความรู ้ความเข้าใจที่่�ตัวเองม่ ล้วนห่างไกล 

ข้อเท็ี่จจริง ผมขอเล่าถึงสิ�งท่ี่�เกิด้ขึ�นั้ในั้อเมริกาเป็นั้ข้�นั้ตอนั้ด้้งน่ั้�

 คนอเมริกันก็เหมือนคนตะวันตกที่ั�วไปีที่่�ม่วัฒนธรรมการจับมือ 

ที่ักที่าย การโอบกอด้ โด้ยเฉพูาะคนอิตาเล่ยนและคนฝ่รั�งเศสจะ 

ม่การหอมแก้มซึ่้ายขวาอ่กด้้วย การที่ักที่ายด้้วยวิธ่การเหล่าน่ � 

ล้วนส่งเสริมให้เชื่�อโคโรนาไวรัสแพูร่กระจายรวด้เร็วขึ�น จนเมื�อโคโรนา 

ไวรัสแพูร่ระบาด้หนักในอเมริกา จึงม่กฎ Social distancing 

ให้คนอยู่ห่างกัน 6 ฟ้่ต (2 เมตร) ถึ้ายืนใกล้กันภายใน 6 ฟ้่ตแล้ว 

ตำารวจมาเจอจะโด้นตั�ว (ticket) ปีรับ 400 เหร่ยญ (12,000 บาที่) 

ซึึ่�งม่คนโด้นปีรับมาแล้วจำานวนหนึ�ง ที่ำาให้คนระมัด้ระวังไม่อยู่ใกล้กัน 

เป็ีนวิธ่การท่ี่�ได้้ผ่ลท่ี่เด่้ยว

 ขณะเด่้ยวกันก็ม่ผู้่ตั�งข้อสังเกตว่า เมื�ออเมริกาม่กฎห้ามไม่ให้คน

อยู่ใกล้ชิ่ด้กัน ห้ามสัมผั่สมือกัน แต่ที่ำาไม ประธ์านั้าธิ์บด่้ที่ร้มป์ จึงยัง

ไปีเท่ี่�ยวจับมือกับใครต่อใคร ในขณะท่ี่�ผู้่นำาอื�นของโลก เลิกการจับมือ 

ไปีหมด้แล้ว มีีผลให้ทำรัิมีป์็เลิกจับมืีอผ้้คำนในทัำนทีำ

 เหต่ผ่ลต่อมาคือช่่วงแรกของการระบาด้ในอเมริกาไม่ม่การ test 

โคโรนาไวรัส วัด้แต่ไข้แล้วดู้อาการเที่่านั�น ปีระเที่ศน่� test ช่้าที่่�ส่ด้ 

ช่่วงนั�นที่รัมป์ีบอกว่า ม่เครื�องมือตรวจสอบ test kit หลายล้านช่่ด้ 

อยู่ในคลังส่วนกลาง แล้วเพูิ�งที่ะยอยส่งออกกระจายไปีในรัฐต่างๆ 

ผ่ลการตรวจโคโรนาไวรัสจึงเริ�มใกล้เค่ยงความเปี็นจริง จนอเมริกา 

ม่ยอด้คนติด้เชื่�อเพิู�มขึ�นกระฉูด้สูงท่ี่�ส่ด้ในโลก ขณะทีำ�เขียนเรืิ�องนี� 5 

เมีษ�ยน 2020 อเมีริิก�มีียอดคำนติิดเชืื้�อ 311,616 คำน ส้งทีำ�สุดในโลก 

ติ�ย 8,489 คำน เทำ่�กับ 2.72 % เมื �อม่ยอด้คนติด้เช่ื �อมาก 

ยอด้คนตายจะออกมาเปี็นเปีอร์เซึ่็นต์ที่่�ไม่มากเที่่าไร เปีร่ยบเที่่ยบ 

กับจ่นท่ี่�ม่ยอด้คนตาย 4.07 %

 อ่กเหต่ผ่ลหนึ�งคือ อเมริกาเป็ีนปีระเที่ศท่ี่�คนม่เสร่ ช่อบสน่กสนาน 

รื�นเริง จัด้ปีาร์ต่� จะเห็นว่าช่่วงที่่�โคโรนาไวรัสระบาด้ใหญ่ในอเมริกา 

แล้ว และที่ำาเน่ยบขาวให้งด้การช่่มน่มต่างๆ ก็ยังม่การจัด้งานช่่มน่ม 

ใหญ่ 2 งาน คือ

ทำไมอเมริกาถึงติด้เชื้อโควิด้ 19
(COVID 19)
หนักหนาสาหัสท่ีสุด้ในโลก

งานั้ Madi Gras
ท่ี่�เมือง New Orleans

ร้ฐ Louisiana
เมื�อ 25กุมภาพ้นั้ธ์์ 2020

งานั้ฉลอง Spring brake 
ท่ี่�ชายหาด้ Miami
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 เช่ื�อโคโรนาไวรัสแพูร่กระจายจากงานช่่มน่มใหญ่ที่ั�ง 2 งาน 

จนม่ผ่ลให้ระหว่างวันท่ี่� 1-3 เมษายน 2020  ยอด้ติด้เชื่�อในรัฐฟ้ลอริด้า 

เพูิ�ม 49 % สูงส่ด้ในอเมริกา ยอด้ติด้เช่ื�อในรัฐหล่ยส์เซึ่่ยอานาเพูิ�ม 

43 % เป็ีนอันดั้บสอง 

 อย่�งไริก็ติ�มี ติอนนี�ก�ริคำว่บคุำมีคำนให้อย่้แต่ิในบ้�นในอเมีริิก� 

ได้ผล 96 % ยอดติิดเชืื้�อคำว่ริจะเพิิ�มีข้�นในอัติริ�ทีำ�ลดลง

 อ่กสาเหต่คือการขาด้ความรู้ ความเข้าใจเรื�องโรคภัย อเมริกา 

ก็ไม่แตกต่างจากปีระเที่ศอื�นท่ี่�ม่ผู้่คนหลายระดั้บ ความรู้ ความเข้าใจ

ปี้องกันโรคจึงแตกต่างกันในหมู ่ผ่ ู ้คน โช่เฟ้อร์ที่่ �ข ับรถึล่มูซึ่ ่น 

จากบ้านเรด้ดิ้�งมาส่งผ่มท่ี่�สนามบินเจ เอฟ้ เค อาย่ 53 ปีี มาจากคานาด้า 

เล่าว่า เขาไม่เคยฉ่ด้วัคซ่ึ่นป้ีองกัน Flu ไข้หวัด้ใหญ่ พูร้อมกับถึามว่า 

ที่ำาไมเขาจะต้องฉ่ด้ (ให้เส่ยเงิน) ด้้วย ในเมื�อเขาไม่เคยเจ็บปี่วย 

นี�คำือติัว่อย่�งหน้�งของคำนอเมีริิกันทำี�ป็่ว่ยติ�ยด้ว่ย Flu ป็ีละริ�ว่ 

20,000 คำน เพิริ�ะไม่ีคิำดฉีีดวั่คำซีีนป้็องกัน

 เขาขับรถึมาส่งผ่มคืนวันที่่� 16 ก่มภาพูันธ์ และเล่าว่าเมื�อ 

ปีลายเด้ือนมกราคม เขารับนักศึกษาจ่นจาก เจ เอฟ้ เค มาส่งที่่� 

Albright U มหาวิที่ยาลัยด้ังของเมืองเรด้ด้ิ�ง ช่่วงนั�น อู่ฮ้�นั้ไวร้ส

(ชื่�อขณะนั�น) เริ�มระบาด้แล้ว ผ่มใจหายวาบ แอบนับนิ�วในใจ โช่คด่้ 

ท่ี่�ผ่่านระยะแพูร่เชื่�อ 14 วันมาแล้ว ขนาด้คนระดั้บ ผู้ว่าร้ฐจอร์เจ่ย 

ชื่�อ Brian Kemp ยังยอมรับกับ CNN เมื�ออาทิี่ตย์ท่ี่�แล้วว่า เขาเพิู�งรู้

ว่าคนไม่ม่อาการก็แพูร่เช่ื�อโคโรนาไวรัสได้้ ก�ริข�ดคำว่�มีริ้้เริื �อง 

โริคำภััยไข้เจ็บของคำนอเมีริิกัน ทำำ�ให้ข�ดก�ริป็้องกันทำี�ดี เชื้ื�อจ้ง 

แพิร่ิกริะจ�ยไป็กว้่�งขว่�ง เมืี�อเริิ�มีต้ิน การไม่สวมหน้ากาก Masks 

ของคนอเมริกันและคนย่โรปี ม่ส่วนท่ี่�ที่ำาให้เชื่�อแพูร่กระจายได้้รวด้เร็ว 

พูวกฝ่รั�งม่ความเช่ื�อว่าหน้ากากควรใช่้เฉพูาะคนปี่วยเที่่านั�น ซึ่ึ�งเปี็น 

ความเชื่�อท่ี่�ตรงข้ามกับคนเอเซ่ึ่ยท่ี่�จะสวมหน้ากากเพืู�อป้ีองกัน

 อย่างไรก็ด่้ เมื�อม่คำาแนะนำาให้สวมหน้ากาก Masks ก็กลายเป็ีน 

ของหายากและขาด้ตลาด้ในอเมริกาแล้ว แม้แต่หมอและพูยาบาล 

ก็ยังไม่ค่อยม่พูอใช้่ ที่รัมป์ีแนะนำาให้คนใช้่ Scarf ผ้าพ้นั้คอ พัูนปิีด้หน้า 

ปีิด้จมูก จะพูันให้สวยงามเปี็นแฟ้ช่ั�นอย่างไรก็ได้้ ขอเพู่ยงให้ที่ำา 

เพืู�อป้ีองกันการแพูร่เชื่�อ

 ผู ้ว ่าร ้ฐนั้ิวยอร์ก Andrew Cuomo ยอมรับกับ CNN 

เมื�อสองสามวันท่ี่�แล้วว่า การท่ี่� Masks ขาด้ตลาด้ ในอเมริกา ม่ไม่พูอ 

ให้หมอและพูยาบาลใช้่เป็ีนเพูราะ

 “เรา Chop China” “ส้บ” ไปีให้ผ่ลิตในเมืองจ่น แล้วจ่น 

ไม่ส่ง Masks มาให้

 แหล่งข่าวบอกว่า การผ่ลิตในจ่น ที่ำาให้ต้นท่ี่น Mask ลด้ลงเหลือ 

แค่ชิ่�นละ 12 เซ็ึ่นต์หรือ 3.60 บาที่

 ตอนน่�ที่รัมปี์สั�งให้โรงงานในอเมริกาเร่งผ่ลิต Masks เพูื�อใช่ ้

ในปีระเที่ศ ยกเลิกการส่งออกไปีคานาด้าและบราซิึ่ลทัี่�งหมด้ การผ่ลิต 

Masks ในอเมริกา ม่ต้นที่่นช่ิ �นละ 7 เหร่ยญ หรือ 210 บาที่ 

ท่ี่�แพูงเพูราะวัตถ่ึดิ้บท่ี่กอย่าง made in USA ทัี่�งนั�น รวมทัี่�งค่าแรงงาน 

rate อเมริกา แต่ก็ต้องยอมรับได้้

 อ่กเหต่ผ่ลหนึ�งคือการระบาด้ในอเมริกาเปี็นไปีแบบโด้นจู่โจม 

ตั�งตัวไม่ทัี่น Andrew Cuomo ผู้่ว่าการรัฐนิวยอร์กพููด้ออกท่ี่ว่ เมื�อ 5 

เมษายน 2020 ว่า ตอนแรกระบาด้ คนไข้มาโรงพูยาบาลพูร้อมกัน 

มากมายเกินกว่าความสามารถึ ( Capacity ) ของโรงพูยาบาลจะรับไหว 

ทัี่�งท่ี่�โรงพูยาบาลได้้รับการออกแบบให้รองรับคนเจ็บป่ีวยได้้ท่ี่กรูปีแบบ 

“แติ่ติอนใหมี่ๆ ทำี�ยังไมี่ริ้ ้ว่่�โคำโริน�ไว่ริัสเป็็นอย่�งไริ มีีผลให ้

โริงพิย�บ�ลเกิดก�ริ “ริะเบิด” “(Explode) ริองรัิบโคำโริน�ไว่รัิส 

ไม่ีไหว่”

 ข้อกล่าวหาท่ี่�โพูสต์กันในเมืองไที่ย คือคนอเมริกันติด้โคโรนาไวรัส 

เยอะเพูราะ การล่มสลายของระบบร้กษาพยาบาลในั้อเมริกา

คนเข่ยนนำาข้อมูลที่่�อ้างว่าได้้จากเพูื�อนคนไที่ย 2 คนในอเมริกา 

มาร้อยเร่ยง คนเข่ยนอ้างว่าม่คนอเมริกัน 30% ไม่ม่ปีระกันส่ขภาพู 

เข้าไม่ถึึงการรักษาพูยาบาลและโจมต่ว่าเปี็นเพูราะที่รัมปี์ยกเลิก 

“โอบามา แคร์” ประก้นั้สุขภาพคนั้ยากจนั้

 ขอเล่าให้ปีระด้ับความรู ้ว ่าอเมริกาม่กฎหมาย EMTALA 

(Emergency Medical Treatment and Active Labor Act) 

กฎหมายว่าด้้วยการร้กษาพยาบาลฉุกเฉินั้แก่ทีุ่กคนั้ กฎหมายน่� 

เปี็น federal law กฎหมายสูงสดุ้แห่งชาติ ใช่้บังคับที่ั�งปีระเที่ศ 

ตราขึ�นมาตั�งแต่ปีี 1986 ให้ความค่้มครองที่างการรักษาพูยาบาล 

กับคนที่่กคนที่่�อยู่ในอเมริกา โด้ยไม่คำานึงถึึงว่าจะต้องม่สัญช่าต ิ

(citizenship) ม่สถึานะที่างกฎหมายท่ี่�ถูึกต้อง (legal status) หรือ 

ม่ความสามารถึจะจ่ายค่ารักษาพูยาบาลหรือไม่ (ability to pay) 

ไมี่สนใจทำั�งนั�น ริะบุเพีิยงว่่�ทุำกคำนในป็ริะเทำศนี�ต้ิองได้รัิบก�ริรัิกษ� 

พิย�บ�ลผ่�นชื้่องทำ�งฉีุกเฉีินโดยเทำ่�เทำียมีกันทำั�ว่หน้�
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 บังคับว่าท่ี่กโรงพูยาบาลต้องตรวจรักษา ปีระเมินผ่ล (Evaluate) 

คนไข้ที่่กคนที่่�เจ็บปี่วยเด้ินเข้ามาในระบบฉ่กเฉินของโรงพูยาบาล 

ห้ามปีฏิิเสธการรักษาโด้ยเด้็ด้ขาด้ การวินิจฉัยโรคจะต้องที่ำาถึึงขั�น 

ที่่�ส่ด้ ถึ้าต้องม่การส่งต่อที่างฮ.ไปียังโรงพูยาบาลอื�นที่่�ม่ผู่้เช่่�ยวช่าญ 

หรือม่เครื�องไม้เครื�องมือครบกว่า ก็ต้องที่ำา

 โดยไม่ีมีีคำำ�ถ�มีว่่� คำนไข้มีีป็ริะกันสุขภั�พิหรืิอไม่ี 

 โริงพิย�บ�ลเอกชื้นในบ�งป็ริะเทำศป็ฏิิเสธคำนไข้ทำี�ไมี่มีีติังคำ์ 

ได้ทัำนทีำ แต่ิไม่ีใช่ื้ในอเมีริิก�

 การรักษาพูยาบาลนั�นจะไม่ม่การส่งบิลที่ันที่่ที่่ �เด้ินออกจาก 

โรงพูยาบาล แต่จะส่งมาที่่�บ้านที่างไปีรษณ่ย์ หลังจากนั�นปีระมาณ 

10 วันแจ้งว่าม่ค่ารักษาพูยาบาลรายการใด้ เป็ีนเงินเท่ี่าไร ถ้ึาม่ปีระกัน 

ที่่�แจ้งไว้ตอนแอด้มิที่ก็จะบอกมาเลยว่า ปีระกันจ่ายให้เที่่าไรคนปี่วย

ต้องโคเพูย์ร่วมจ่ายเที่่าไร ถึ้าไม่ม่ปีระกันก็จะแจ้งมาว่ายอด้บิลเที่่าไร 

 ในกรณ่ที่่ �คนไข้ไม่ม่เงินจ่ายค่ารักษาที่ั �งยอด้ หรือไม่ม่เงิน 

จ่ายค่าโคเพูย์ ก็จะรอจนถึึงการส่งบิลครั�งที่่�สาม ถึ้ายังจ่ายไม่ได้้ 

ก็จะม่เบอร์ให้โที่ร.ตดิ้ต่อกลับ แล้วที่างโรงพูยาบาลจะตดั้เข้ากองที่น่

อนาถึาของโรงพูยาบาลเป็ีนผู้่จ่าย

 ทำุกโริงพิย�บ�ลในอเมีริิก�มีีกองทำุนริองริับผ้ ้ป็่ว่ยอน�ถ� 

เช่่นในเมืองเรด้ดิ้�ง โรงพูยาบาล Penn State Health St. Joseph’s 

เคยเปี็นของพูวกคาธอลิคม่เงินกองที่่นอนาถึาเยอะมาก ตอนน่� 

Penn State U มาเที่คโอเวอร์ก็ม่เงินกองที่่นมาเพูิ�มอ่ก หรือ 

โรงพยาบาลเรด้ด้ิ�ง โรงพูยาบาลเก่าแก่ท่ี่�ตั�งมาตั�งแต่สมัยเมืองเรด้ดิ้�ง 

ร่่งเรืองเมื�อร้อยกว่าปีีท่ี่�แล้ว ตั�งแต่ปีี 1867 ม่หมอ 1,500 คน ม่เงิน 

กองท่ี่นอนาถึาท่ี่�เศรษฐ่เรด้ดิ้�งลงขันไว้ 1,000 กว่าล้านเหร่ยญ เป็ีนเงิน

กองท่ี่นใหญ่อันดั้บสองของอเมริกา พูวก Hispanic (เชื่�อสายสเปีน) 

จากนิวยอร์กและรัฐใกล้เค ่ยงร ู ้ เร ื �องเง ินกองที่่นน่ �  จ ึงอพูยพู 

มาตั�งถิึ�นฐานในเมืองเรด้ดิ้�งเพืู�อใช้่สิที่ธิ�รักษาพูยาบาลฟ้ร่

 ส่วนการยกเลิกปีระกัน โอบามาลแคร์ ของที่รัมปี์ก ็ไม่ม ่

ผ่ลอะไร เพูราะคนยากคนจนที่่�ไม่ม่ปีระกันส่ขภาพูก็ใช่้สิที่ธิ�รักษา 

จากกองท่ี่นอนาถึาของโรงพูยาบาลปีระจำาเมืองได้้อยู่แล้ว

 ริ ั ฐบ�ลกล�งจะติ ้องไป็จ ่�ยเง ินให ้กองทำ ุนโอบ�มี�แคำริ  ์

เพิื�ออะไริ ในเมีื�อมีันคำือนโยบ�ยห�เสียงของพิริริคำคำ้่แข่งเทำ่�นั�น

 ผมม่ความเห็นั้ว่า ข้อผิด้พลาด้ที่่ �ใหญ่หลวงที่่ �สุด้ที่่ �ที่ำาให้ 

โคโรนั้าไวร้สแพร่ระบาด้ในั้อเมริกาม่คนั้ติด้เชื�อมากที่่�สุด้ในั้โลก 

คือ ก�ริคำ�ดก�ริณ์ผิดพิล�ดไมี่ป็้องกันคำนเดินทำ�งเข้�อเมีริิก� 

จ�กยุโริป็

 เพูราะช่่วงท่ี่�โคโรนาไวรัสเริ�มระบาด้หนักในจ่น วันท่ี่� 31 มกราคม 

2020 ที่รัมปี์ได้ป้ีระกาศห้ามคนจน่และคนต่างช่าติที่่�เด้ินที่างผ่่านจน่

ใน 14 วัน เข้าอเมริกา อเมีริิก�เป็็นชื้�ติิเดียว่ในโลกทำี�ห้�มีคำนจีน 

เข้�ป็ริะเทำศ

 แต่อเมริกาลืมคิด้ไปีว่า ที่่กปีระเที่ศในย่โรปีไม่ได้้ห้ามคนจ่น 

เข้าปีระเที่ศ ทัี่วร์จ่นคือรายได้้หล่อเล่�ยงหลายปีระเที่ศท่ี่�นั�น โด้ยเฉพูาะ 

อิตาล่ที่่�ม่เมืองมิลานเปี็นศูนย์กลางการที่่องเที่่�ยวของคนจน่ รวมที่ั�ง 

แรงงานจ่นท่ี่�ที่ำางานในโรงงานสินค้าแบรนด์้เนมในมิลาน

 อิติ�ลีจ้งโดนโคำโริน�ไว่รัิสหนักทีำ�สุดในยุโริป็

 ในห้วงช่่วงเวลาเด้่ยวกัน คนย่โรปีที่่ �ร ับเช่ื �อจากคนจ่นแล้ว 

แต่ยังไม่แสด้งอาการ ก็เดิ้นที่างเอาเชื่�อเข้ามาแพูร่ในอเมริกาอย่างเสร่ 

รวมที่ ั � งคนอเมร ิก ันที่ ่ � ไปีย ่ โรปีแล ้วกล ับมา เช่ ่น ด้ ่ ไซึ่เนอร ์

จ่น หนึ�งเด้่ยวจากนิวยอร์ก Han Wen พูร้อมที่่มนางแบบจาก 

น ิวยอร ์กในแฟ้ช่ั �นโช่ว ์ช่ ่ด้ “China, We are With You” 

ในงานMilan Fashion Week 18 – 24 ก่มภาพัูนธ์ 2020

 โด้ยเฉพูาะคนย่โรปีเข้ามาผ่่านสนามบิน JFK ของนิวยอร์ก 

และสนามบิน Newark ของนิวเจอร์ซ่ึ่ย์ ทัี่�งสองสนามบินเป็ีน Gateway 

รับคนบินข้ามฟ้ากแอตแลนติกมาจากย่โรปี จากเด้ือนก่มภาพูันธ ์

ที่ั�งเด้ือนจนถึึงกลางเด้ือนม่นาคม 2020 ยิ�งไปีกว่านั�น นิวยอร์ก 

ยังเต็มไปีด้้วยช่่มช่นแออัด้ “ตำ�ากว่าข่ด้ความยากจน” (Below Poverty 

Line) คือพูวกท่ี่� “จนั้ยิ�งกว่าจนั้” ทัี่�งใน Bronx, Queens, Brooklyn, 

Staten Island หรือแม้แต่ใน Manhattan ส่วนในนิวเจอร์ซึ่่ย์ ก็ม ่

ช่่มช่นแออัด้ตำ�ากว่าข่ด้ความยากจนหลายแห่งเช่่นกัน

 ดังนั �นเมีื �อมีีคำนติิดเชื้ื �อในชืุ้มีชื้นแออัด “จนยิ �งกว่่�จน” 

เชืื้�อก็แพิร่ิริะบ�ดเหมืีอนไฟล�มีทุ่ำงไป็จนทัำ�ว่อเมีริิก�

 ที่รัมป์ีห้ามไม่ให้คนจากย่โรปีเข้าอเมริกาเมื�อ 13 ม่นาคม 2020 

ยกเว้นอังกฤษและไอร์แลนด้์ แตพู่ออ่ก 2–3 วันก็ห้ามย่โรปีที่ั�งหมด้ 

เข้าอเมริกา      

 แติ่ก็ส�ยไป็เสียแล้ว่ เพิริ�ะคำนยุโริป็ได้นำ�พิ�เชื้ื �อโคำโริน� 

ไว่รัิสจ�กจีนมี�แพิร่ิกริะจ�ยเต็ิมีอเมีริิก�ก่อนหน้�นั�นแล้ว่
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ทักษะใหม่
ท่ีต้องมี ในยุค

COVID-19

Agility
 ช่่วงท่ี่�ผ่่านมา Agility ซึึ่�งคือความ ‘เพูร่ยว’ กลายเป็ีนคำาสวยเก๋ 
ไม่ว่าใครท่ี่�อยู่ในแวด้วงบริหารจัด้การก็มักต้องพููด้ถึึง แต่สิ�งท่ี่�อยู่เหนือ 
ความเก๋ไก๋ ก็คือความจริงที่่�ว่าการลด้สิ�ง “เที่อะที่ะไม่จำาเปี็น” 
การร่ด้ไขมันขององค์กรนั�นม่ความจำาเปี็นอย่างยิ�งในย่คที่่�ที่่นหาย 
กำาไรหด้
 ในแง่ของบ่คคลนั�นคนที่่�ม่ความเพูร่ยวด้้านที่ักษะ หมายถึึง 
เปี็นผู่ ้ที่่ �ม่ความสามารถึหลากหลายหรือที่่ �ภาษาฝ่รั �งเร่ยกว่า 
Multi-taskers เปี็นคนม่ความสามารถึในการเร่ยนรู้ที่ักษะใหม่ๆ 
และสามารถึใช่้ที่ักษะใหม่มาปีระย่กต์กับที่ักษะเก่าได้้อย่าง 
รวด้เร็วไม่อ้่ยอ้าย
 ยกตัวอย่างเช่่น นักการตลาด้เก่งๆ จำานวนมากม่ทัี่กษะการขาย 
การให้คำาปีรึกษา การวางแผ่น และการสื�อสารแถึมยังสามารถึ 
ใช้่ทัี่กษะดั้งกล่าวได้้ทัี่นบนโลกออฟ้ไลน์และออนไลน์ บ่คคลเช่่นน่� 
องค์กรต่างๆ ล้วนแต่แสวงหา เนื�องจากสามารถึช่่วยเหลืองาน 
ของบริษัที่ได้้หลากหลายและสามารถึปีรับเปีล่�ยนเนื�อหางานไปีได้้
ตามสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปีอย่างรวด้เร็วไม่สิ�นส่ด้

 ม่การประเมินั้ไว้ว่าเศิรษฐกิจที่่ �ได้้ร ้บผลกระที่บจาก 
สถานั้การณ์์ COVID 19 ในั้คร้�งนั้่�นั้่าจะรุนั้แรงกว่าสภาวะ 
เศิรษฐกิจตกตำ�าในั้ยุคต้มยำากุ้งประมาณ์ “สามถึงส่�” เที่่าต้ว 
ที่้�งนั้่�เพราะวิกฤต COVID 19 เก่�ยวข้องก้บโรคภ้ยไข้เจ็บที่่� 
รุนั้แรงถึงตาย แถมขจรขจายไปมากมายที่้�วโลกไม่เหมือนั้ 
ยุคต้มยำากุ ้งซึ่ึ �งปัญหารุนั้แรงที่่�สุด้อยู่ในั้ฝ่ั�งเอเซึ่่ยเป็นั้หล้ก 
เมื�อเศิรษฐกิจเกิด้ปัญหาหน้ั้กตลาด้แรงงานั้จึงได้้ร้บผลกระที่บ
เหมือนั้โด้มิโนั้ นั้ิสิตนั้้กศิึกษาจบไปเด้ินั้เตะฝุ่่นั้หางานั้ก้นั้ให้ 
ขว้ก ส่วนั้คนั้ที่่�ม่งานั้อยู่ก็พยายามกอด้งานั้จนั้แนั้่นั้แถมย้ง 
กล้วอยู่ทุี่กเมื�อเชื�อว้นั้ว่า ว้นั้น่ั้�ว้นั้พรุ่งจะม่งานั้ที่ำาอยู่หรือไม่
 ด้้วยสถึานการณ์เช่่นน่�จึงเป็ีนเหต่ต้องมา เล่าสู่กันฟั้งกับท่ี่าน
เส่ยหน่อยว่า ที่ักษะอะไรที่่� ต้องม่ในย่ค COVID 19 เพูื�อสร้าง 
ความโด้ด้เด้่นสอด้คล้องกับตลาด้แรงงานที่่�แสนจะแร้นแค้น 
และเพูื�อการพูัฒนาตัวเองให้เหมาะแก่โลกที่่�ถึูกบิด้เส่ยจนเบ่�ยว 
ไปีอย่างแสนสาหัส
 ที่ั�งน่�ที่ั�งนั�นก็ขอออกตัวว่าความรู้ด้้านที่รัพูยากรมน่ษย์ของ 
ผู้่เข่ยน อยู่ในระดั้บ “ส่ด้ปีลายหางอึ�ง” แต่อาศัยโช่คด่้ได้้ที่ำางาน 
ร่วมกับ ปีรมาจารย์กูรูผู่้บริหารด้้านน่�หลายที่่านในช่่วงที่่�ผ่่านมา 
จึงพูอได้้กลั�นกรองเนื�อหาความรู้ออกมาแลกเปีล่�ยนกับท่ี่านได้้



      สมัยก่อนเปี็นเรื�องปีกติที่่�นักบริหาร 
     ธ่รกิจจะต้องเร่ยน ที่ักษะการเข้าสังคม 
     ต ั �งแต่เร ื �องของการแต่งเนื �อแต่งตัว 
      การรับปีระที่านอาหาร การพููด้ค่ย เจรจา  
     จิปีาถึะซึ่ึ�งล้วนแล้วแต่เปี็นการพูัฒนา 
     ทัี่กษะท่ี่�ใช้่ในโลกออฟ้ไลน์
 เมื�อโลกหม่นไปี จนกระที่ั�งโลกออนไลนม์่อิที่ธิพูลเหนือกว่า 
จะปีระช่่มก็ต้อง Zoom จะค่ยกับเพูื�อนก็ต้อง Line จะหา 
ข้อมูลก็ต้อง Google จะที่านข้าวก็ต้อง Grab จะเข้าสังคมก็ต้อง 
Facebook Twitter IG การใช่้ที่ักษะเข้าสังคมด้ั�งเด้ิมที่่�เคย 
ปีฏิิบัติมาก็เปีล่�ยนไปี ยิ�งช่่วง COVID 19 ยิ�งที่ำาให้ออนไลน์เฟื้�องฟู้ 
ยิ�งม่ความจำาเปี็นที่่�คนที่ันสมัยต้องม่ที่ักษะการเข้าสังคมแบบ 
ดิ้จิทัี่ล ซึึ่�งการเข่ยน การพููด้ การทัี่กที่าย การตอบกลับนั�น อาจจะ 
ต่างจากโลกเดิ้มโด้ยสิ�นเชิ่ง หรือแม้แต่ทัี่กษะการพููด้ค่ยที่างสังคม
ของแต่ละ Platform เองก็ใช่่ว่าจะเหมือนกัน การโที่รศัพูท์ี่กลายเป็ีน 
เรื�อง Emergency ไม่ใช่่การพููด้ค่ยวิสาสะปีกติ การเข่ยนจด้หมาย 

Behavioral
Economics
 เศรษฐศาสตร์พูฤติกรรมเปี็นศาสตร์ที่่ �สามารถึสร้าง 
ที่ักษะการ “ปีรับเปีล่ �ยนพูฤติกรรมของมน่ษย์ได้้อย่าง 
น่าอัศจรรย์ใจ” บ้างก็สามารถึที่ำาให้คนที่ำางานได้้เยอะขึ�นแต ่
เหนื�อยน้อยลง บ้างก็สามารถึที่ำาให้คนซึ่ื�อสินค้าราคาสูงแต ่
รู้สึกว่าค่้มค่า แต่บางครั�งยังสามารถึปีรับความรู้สึกส่ขที่่กข ์
ได้้ปีระสิที่ธิภาพูด้้วย
 เศรษฐศาสตร์พูฤติกรรมจึงเปี็นปีระโยช่น์แก่ที่ั�งผู่้บริหาร 
นักการตลาด้ นักขายที่่�จะนำาที่ักษะน่�ไปีปีระย่กต์ใช่้กับการ 
ปีรับพูฤติกรรมลูกค้า ไปีจนถึึงลูกน้องเพูื�อสร้างสรรค์ให้เกิด้ 
ปีระโยช่น์สูงส่ด้แก่องค์กร
 ที่ักษะน่�เปี็นเรื �องใหม่อยู ่สักหน่อย ที่่านผู่ ้สนใจอาจ 
เริ�มจากการค้นคว้าเพูิ�มเติมจากแหล่งความรู้ออนไลน์หรือ 
หนังสือชื่�อดั้งเช่่น Thinking, Fast and Slow ของ Daniel 
Kahneman หรือ Misbehaving ของ Richard Thaler 
สองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่่ �เข่ยนหนังสือออกมา 
ให้อ่านได้้ง่ายและน่าสนใจอย่างยิ�ง

ข้อความไม่ต้องขึ�นต้นหรือลงที่้ายช่ื�ออย่างสมัยเข่ยนจด้หมาย 
เปี็นแผ่่นๆ เสมอไปี การที่ิ�งข้อความไว้โด้ยไม่ต้องคอยโต้ตอบ 
แบบที่ันที่่ที่ันใด้ เหล่าน่�ล้วนแล้วแต่เปี็นตัวอย่างของเรื�องใหม่ๆ 
ของการเข้าสังคมท่ี่�เกิด้ขึ�น แม้จะเป็ีนเรื�องเล็กน้อยแต่เมื�อผ่สมกัน
มากเข้าก็ที่ำาให้ทัี่กษะการเข้าสังคมเดิ้มผิ่ด้เพู่�ยนไปีโด้ยสิ�นเชิ่ง
 ด้ังนั�นการสร้างที่ักษะใหม่ด้้านการเข้าสังคมด้ิจิที่ัลจึงม่ความ
จำาเปี็นอย่างยิ�งยวด้ ไม่อย่างนั�นจะเกิด้ช่่องว่างความไม่เข้าใจกัน 
ครั�งใหญ่ในสังคม
	 ผ่มตั�งใจเข้้ยน์ไล้่เร่้ยงทั้ักษะใหม่เป็น์	 A-B-C-D	 เพ่�อให้ทั้่าน์ 
จด้จำาได้้ง่ายแล้ะหวังใจว่าจะได้้น์ำาไปสร่้างสร่ร่ค์พัฒน์าองค์กร่ 
ข้องทั้่าน์ได้้ไม่มากก็น์้อยทั้้�สำาคัญกว่า	 ค่อทั้ักษะใหม่จะไม่จำากัด้ 
เพ้ยงส้ �เร่่ �องน์้ �	 จะม้มามากข้ึ�น์เร่่ �อยๆ	 แล้ะทั้ด้แทั้น์ทั้ักษะเก่า 
จึงเป็น์ความทั้้าทั้ายอัน์ใหญ่หล้วงทั้้ �จะต้องเผ่ช้ิญ	 แล้ะข้อ 
ส่งกำาลั้งใจแด่้ทุั้กท่ั้าน์อย่างเต็มท้ั้�ใน์อัน์ท้ั้�จะฝ่่าคล่้�น์สึน์ามิเศิร่ษฐกิจ 
หล้ัง	 COVID	 19	 ไปด้้วยกำาล้ังใจทั้้�เต็มเปี�ยมเพ่�อมุ่งสู ่อน์าคต 
ท้ั้�สด้ใสยิ�งขึ้�น์ไปให้จงได้้

Digi-Social Skill

Changability
 ในช่่วงท่ี่�ผ่่านมา ม่หลายธ่รกิจท่ี่�นักวิช่าการเคย “ฟั้นธงว่า  
จะเป็ีนเรือธง” นำาเศรษฐกิจลำาต่อไปี  เช่่น Sharing Economy 
หรือเศรษฐกิจแบ่งปัีน ม่ห้องเหลือก็ปัีนเป็ีน Airbnb ม่รถึเหลือ 
ก็ปัีนเป็ีน Grab Uber หรือธ่รกิจ Co ต่างๆ ทัี่�ง Co-working 
Co-living Co-napping ปีรากฏิว่าล้มและล่มไม่เปี็นที่่า 
ทัี่�งๆ ท่ี่�เป็ีนธ่รกิจแบบใหม่เก๋ไก๋
 นอกจากนั�นธ่รกิจที่่�ที่ำามายาวนานปีระสบความสำาเร็จ 
อย่างยิ�งก็ปีระสบปีัญหาที่่�ถึาโถึมเข้ามามากมาย หลายแห่ง 
ต้องปีิด้กิจการ ที่ั�งคอนโด้ โรงแรม ร้านอาหาร สปีา เช่่ารถึ 
ฯลฯ บางแห่งเปี็นแบรนด้์ที่่�ม่ช่ื�อเส่ยงโด้่งด้ังเปี็นอันด้ับต้นๆ 
ของโลก จะเห็นได้้ว่าไม่ม่อะไรจ่รังยั�งยืนไม่ม่อะไรอยู่คำ�าฟ้้า 
ดั้งนั�นทัี่กษะด้้าน “การที่ำาใจให้รับการ
เปีล่�ยนแปีลงละทิี่�งของเก่า รับสิ�งใหม่”
รวมไปีถึึง “การปีรับปีร่ง
พัูฒนาตัวเอง” อยู่เสมอ
จึงสำาคัญอย่างมาก
ในปัีจจ่บัน
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สวััสดีีค่่ะ พ่ี่�ๆ  เพ่ี่�อนๆ และน้้องๆ ชาวัสำเภาสีฟ้้าทุุกทุ่าน้ 

ปีีนี้�พวักเราเผชิญกับวิักฤตโค่วิัดี- 19 กัน้มาตั�งแต่ต้น้ปีี ม่ี
ค่วัามเปีลี�ยน้แปีลงมากมายต่อการดีำเนิ้น้ชีวิัตปีระจำำวััน้
ของพวักเราค่่ะ  ทุำให้้มีค่วัามเค่รียดีเกิิดข้ึ้�นกิับตััวเรา 
โดียทุ�ีเราไม่ร้้ตัวั ในฉบับน�่ ทิุพย์มีกิจำกรรมดีีๆ ช่วัย 
ค่ลายเค่รียดีรับกับวิัถีีชีวิัตให้ม่มาฝากกัน้

 เวลาท่ี่�คนั้เราเคร่ยด้ ร่างกายจะหล้�งฮอร์โมนั้ท่ี่�ชื�อ “คอร์ติซึ่อล” 

ออกมา ซึ่ึ�งถ้าฮอร์โมนั้ชนั้ิด้นั้่�หล้�งออกมาในั้ปริมาณ์ที่่�พอด้่ก็จะ 

ไม่ส่งผลเส่ยก้บร่างกายคือข้อด่้ของฮอร์โมนั้ต้วน่ั้�จะช่วยปร้บระด้้บ

ความด้้นั้โลหิตและระบบภูมิคุ้มก้นั้ด้ึงพล้งงานั้สำารองในั้ร่างกาย 

ออกมาใช้ และช่วยให้ร่างกายต่อสู ้ก้บการติด้เชื �อโรคต่างๆ 

ได้้ ต้ �งแต่ช่วงต้นั้ปีมานั้่ � เราได้้ร ้บผลกระที่บจากโควิด้-19 

มาอย่างยาวนั้านั้และต่อเนั้ื�อง โอกาสที่่�เราจะม่ความเคร่ยด้สะสม 

จะม่มากค่ะ ซึึ่�งถ้าฮอร์โมนั้ต้วน่ั้�หล้�งออกมามากเกินั้ไป ก็จะส่งผลเส่ย 

ต่อสุขภาพเราได้้

1. กิารทำำสมีาธิิ : ช่วัยลดีฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลได้ีถึีง 20%
 จากการศึกษาโด้ยใช่้เวลา 6 สัปีด้าห์ พูบว่า ผู่ ้ที่่ �ฝ่ึกสมาธิตามวิถึ่พู่ที่ธ 

จะสามารถึลด้ที่ั �งความด้ันโลหิตและระด้ับคอร์ติซึ่อลได้้ ซึ่ึ �งสอด้คล้องกับ 

การศึกษาจาก Maharishi University ในสหรัฐอเมริกา โด้ยผู้่เข้าร่วมการศึกษา 

ที่่ �นั �งสมาธิที่่กวันเปี็นเวลา 4 เด้ือน จะม่คอร์ติซึ่อลลด้ลงโด้ยเฉล่ �ย 20% 

เลยที่่เด้่ยว ถึือได้้ว่า เปี็นเที่คนิคที่่�สามารถึที่ำาได้้ด้้วยตนเองที่ันที่่และที่ำาเมื�อไร 

ก็ได้้ เพูราะพูวกเราที่่กคนต้องหายใจอยู่ตลอด้เวลาอยู่แล้วและเปี็นกิจกรรม 

ท่ี่�เหมาะกับย่คน่�ท่ี่�ท่ี่กคนต้องรักษาระยะห่างกันด้้วย

2. การฟั้งเพลงทีุ�ผ่อน้ค่ลาย : ช่วัยห้ยุดีไม่ให้้ฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลเพิ�มได้ีถึีง 66%
 เพูราะว่าเส่ยงเพูลงสามารถึที่ำาให้หัวใจ และสมองผ่่อนคลายได้้จริงๆ ซึ่ึ�งได้้รับการพูิสูจน์แล้ว 

จากแพูที่ย์ที่่�โอซึ่าก้า เมด้ด้ิลคัล เซึ่็นเตอร์ซึ่ึ�งที่ด้ลองเปีิด้เพูลงให้คนไข้ฟ้ังในขณะที่่�กำาลังส่องกล้อง 

ตรวจลำาไส้ แล้ววัด้ระดั้บคอร์ติซึ่อลเปีร่ยบเท่ี่ยบกับคนไข้ท่ี่�ส่องกล้องเช่่นเด่้ยวกัน ผ่ลก็คือ คนไข้ท่ี่�ฟั้งเพูลง 

ม่ระด้ับคอร์ติซึ่อลพู่่งขึ�นน้อยกว่าคนไข้ในกล่่มหลัง วิธ่น่�ถึือว่า สะด้วกมาก ยิ�งปีัจจ่บันม่เที่คโนโลย่ 

รองรับมากมาย ที่ั�งโที่รศัพูที่์ ก็ม่แอพูพูลิเคช่ั�นของเพูลงที่่�ผ่่อนคลายมากมาย และเครื�องเอ็มพู่สาม 

เด่้�ยวน่�ก็สะด้วกมากๆ พูกพูาง่าย ม่แบบกันนำ�าได้้อ่กด้้วย ใส่ได้้ท่ี่กโอกาสแม้เวลาลงเล่นนำ�า

มีกิจำกรรมทีุ�ช่วัยลดีปีริมาณฮอร์โมน้ค่อร์ติซอล
ลงได้ีอย่างดีีอย่้ 6 กิจำกรรม ดัีงต่อไปีนี้�

ค่ลายเค่รียดีส้้โค่วิัดี
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3. การน้อน้หั้วัค่ำ�า : ช่วัยลดีฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลได้ีถึีง 50%
 การนอนหลับพูักผ่่อนวันละ 8 ช่ั�วโมง จะที่ำาให้ร่างกายฟ้ื�นฟู้ตัวเอง 

จากความเคร่ยด้ แต่ถึ้าหากเรานอนไม่พูอ ในวันต่อมาให้ลองหาเวลาง่บ 

ในช่่วงกลางวัน วิธ่น่�จะช่่วยลด้คอร์ติซึ่อลที่่�สะสมจากการอด้นอนได้้

4. การจิำบชาดีำ : ช่วัยลดีฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลได้ีถึีง 47%
 จากการศึกษาของมหาวิที่ยาลัยในกร่งลอนด้อน เขาค้นพูบว่า ผู่้ที่่�ด้ื�ม 

ช่าด้ำาจะม่ระด้ับคอร์ติซึ่อลลด้ลงถึึง 47% ส่วนผู่้ที่่�ด้ื�มช่าธรรมด้าจะม่ระด้ับ 

คอร์ติซึ่อลลด้ลงเพู่ยง 27% เที่่านั�น ซึ่ึ�งผู่้เช่่�ยวช่าญคิด้ว่า สาเหต่ที่่�ช่าเปี็น 

เครื�องดื้�มเพืู�อกล่อมเกลาจิตใจ ผ่่อนคลาย สบายใจ น่าจะเป็ีนเพูราะสารเคม่

ตามธรรมช่าติอยา่งโพูล่เฟ้อนอลและฟ้ลาวานอยด์้นั�นเอง ดั้งนั�นการดื้�มช่าด้ำา

หรือการรับปีระที่านผ่ักผ่ลไม้ที่่�มาสารโพูล่เฟ้อนอลหรือสารฟ้ลาวานอยด้์ 

ก็น่าจะม่ส่วนช่่วยลด้ระดั้บคอร์ติซึ่อลได้้

5. การน้วัดีค่ลายเค่รียดี : ช่วัยลดีปีริมาณฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลได้ีถึีง 31%
 การนวด้สามารถึขับไล่ความเคร่ยด้ได้้ โด้ยการศึกษาจากคณะแพูที่ยศาสตร์ 

มหาวิที่ยาลัยไมอาม่ ปีระเที่ศสหรัฐอเมริกาช่่�ว่า การนวด้บำาบัด้เพู่ยงไม่ก่�สัปีด้าห์ สามารถึ 

ลด้ระดั้บคอร์ติซึ่อลโด้ยเฉล่�ยได้้ถึึง 1ใน 3

 นอกจากน่� การนวด้ยังช่่วยกระต้่นให้สมองหลั�งสารโด้พูาม่นและเซึ่โรโที่นินเพิู�มขึ�นด้้วย 

ซึ่ึ�งสารที่ั�งสองช่นิด้น่�เปี็นฮอร์โมนแห่งความส่ขที่่�หลั�งออกมาและเปี็นสารที่่�ที่ำาให้เรา 

รู ้สึกง่วงนอน ปีกติสมองจะหลั �งเซึ่โรโที่นินมาในตอนกลางคืน ช่่วยให้เรานอนหลับ 

ด้ังนั�นเราจะสังเกตได้้ว่า ขณะที่่�เรานวด้ เราจะเริ�มเคลิ�มแล้วก็ง่วงนอน เมื�อนวด้เสร็จ 

เราจะรู้สึกสบาย ผ่่อนคลาย สมองปีลอด้โปีร่ง โล่งสบายอ่กด้้วย ช่่วงน่�หากพู่�ๆ  เพืู�อนๆ น้องๆ 

ไปีนวด้ผ่่อนคลาย ใส่หน้ากากอนามัยกับล้างมือบ่อยๆ นะคะ

6. ทุำกิจำกรรมทุางศาสน้า : ช่วัยลดีฮอร์โมน้ค่อร์ติซอลได้ีถึีง 25%
 กิจกรรมที่างศาสนานั�น ที่ำาให้คนม่พูลังที่่�จะสู้กับความกด้ด้ันในช่่วิตปีระจำาวัน 

และยังสามารถึลด้การผ่ลิตคอร์ติซึ่อลได้้อ่กด้้วย การศึกษาจากมหาวิที่ยาลัยมิสซึ่ิส 

ซิึ่ปีปีียังช่่�ว่า คนท่ี่�เข้าวัด้บ่อยๆ มักจะม่ระดั้บความเคร่ยด้ตำ�ากว่าคนท่ี่�ไม่เข้าวัด้เลย

สำาหรับวิถึ่ช่่วิตใหม่ของพูวกเราในตอนน่� อาจจะเลือกที่ำากิจกรรมที่างศาสนาแบบ 

สวด้มนต์เองในบ้าน เปิีด้ซ่ึ่ด่้ธรรมมะฟั้งเองไปีก่อนค่ะ จะได้้ไม่พูบปีะกับผู้่คนมากค่ะ 

พู่�ๆ เพืู�อนๆ และน้องๆ ที่ด้ลองนำากิจกรรมทัี่�ง 6 แบบไปีลองใช้่ดู้นะคะ เผื่�อจะช่่วย 

ลด้ความเคร่ยด้ในช่่วิตปีระจำาวันท่ี่�พูวกเราต้องเผ่ชิ่ญและรับกับมันอยูไ่ม่มากก็น้อย           

 ทิี่พย์ ส่อม้พรโรจน์ั้



SAMYAN RESTAURANT GUIDE

F00D & HEALTH60

 ภายใต้สถานั้การณ์์การระบาด้ของโรคโควิด้-19 

(พ.ศิ.2563) ในั้ช่วงที่่�ม่ความเส่�ยงสูงที่่�โรคจะแพร่กระจาย 

เป็นั้วงกว้าง มาตรการหนั้ึ�งเพื�อหยุด้ย้�งการระบาด้ คือการ 

ให้ร้านั้อาหารขายแบบนั้ำาออกจากร้านั้ (Take away) 

เที่่านั้้�นั้ ไม่ให้นั้้�งร้บประที่านั้ภายในั้ร้านั้ ประกอบก้บให ้

ทีุ่กคนั้อยู ่บ้านั้ ออกจากบ้านั้เฉพาะเมื �อม่ความจำาเป็นั้ 

จึงส่งผลกระที่บต่อยอด้ขายของร้านั้อาหาร ที่ำาให้รายได้้ 

ลด้ลงมากซึ่ึ�งร้านั้อาหารที่่�อยู่ในั้บริเวณ์รอบจุฬาลงกรณ์์ 

มหาวิที่ยาล้ยก็ได้้ร้บผลกระที่บน่ั้�เช่นั้ก้นั้

 พูวกผ่ม กล่่มนิสิตจ่ฬาฯ ปีี 4 รวม 6 คน ดั้งน่� นายค่ณานนต์ 

ศร่ส ่ภัควงศ์ นายช่่พูธน มิ �งวรเมธสก่ล นายช่ิษณ่พูงษ์ 

วรปีฎิสัมภิที่า นายณภัที่ร สิที่ธิช่าญค่ณะ นายนพูร่จ ปีระดิ้ษฐ 

กำาจรช่ัย และนายเปีรมปีูรณ์ ศร่มณฑิา ซึ่ึ�ง ณ เวลานั�นกำาลัง 

ศึกษาวิช่าการบริหารและการจัด้การ (MGT/ORGANIZATION)

ได้้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์พิูเศษ ด้ร.สาคร ส่ขศร่วงศ์ 

ให้จัด้ที่ำาโครงงานเพูื�อช่่วยเหลือและแก้ไขปีัญหาที่่�เกิด้จาก 

การแพูร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ซึ่ึ�งพูวกผ่มเล็งเห็นว่า การท่ี่� 

ร้านอาหารไม่สามารถึให้ลูกค้านั�งรับปีระที่านอาหารในร้านได้้นั�น 

เป็ีนปัีญหาใหญ่ของร้าน
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 ด้ังนั �น เพูื �อช่่วยเหลือและแก้ไขปีัญหา พูวกผ่ม 

จึงหาวิธ่กระต่ ้นยอด้ขาย ด้้วยการสร้างเพูจเฟ้สบ่ ๊ก 

Cu.cuisine ขึ�นมาเพูื�อโปีรโมที่ร้านอาหารที่่�อยู่บริเวณ 

รอบจ่ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย ให้ที่ั�งนิสิตเก่าและนิสิต 

ปีัจจ่บันสามารถึเข้าถึึงบริการของร้านจากช่่องที่าง 

delivery ได้้ โด้ยในช่่วงแรกพูวกเราได้้ร่วมกับ ร้านเสน่ห์ 

ลาบก้อย  ร้านส้มตำาเจ๊แด้งสามย่าน  และร้านต่�ใหญ่ต้มยำา 

ซึ่ึ�งผ่ลตอบรับค่อนข้างด้่มาก จนนำามาสู่การที่ำาหนังสือ 

SAMYAN Restaurant Guide เล่มน่� ซึึ่�งคาด้หวังว่าจะช่่วย 

ปีระช่าสัมพูันธ์กระจายการรับรู้ให้ครอบคล่มถึึงลูกค้า 

ในวงกว้างมากยิ�งขึ�น

 หน์ังส่อน์้�	ม้ข้ั �น์ตอน์การ่ใช้้แอปพล้ิเคช้ัน์	แผ่น์ทั้้� 

ร่อบจุฬาฯ	ร่ายช้่�อร่้าน์อาหาร่ทั้ั�งคาวหวาน์	เมน์ูเด้็ด้ข้อง 

แต่ล้ะร่้าน์	แยกเป็น์โซึ่น์ๆ		ใคร่อยู่ใกล้้โซึ่น์ใด้ก็เล้่อกหา 

ตามสะด้วก	เม่�อได้้เห็น์เมน์ูทั้้�หล้ากหล้าย	ก็คงจะทั้ำาให ้

รู้่สึกหิวขึ้�น์มา	จึงข้อเร้่ยน์เชิ้ญท่ั้าน์ผู้่อ่าน์สแกน์คิวอาร์่โค้ด้ 

ด้าวน์์โหล้ด้ได้้เล้ย	รั่บร่องว่าเม่�อได้้เห็น์ข้้อมูล้ท้ั้�ร่วบร่วมไว้	

จะต้องอยากอุด้หนุ์น์	อยากชิ้มไปเส้ยทุั้กร้่าน์เล้ยครั่บ



 ที่่ �เขาใหญ่ ที่่มงานั้เภตราได้้มาพบก้บ 
น้ั้องกาแฟิ (พิริยา ชาญณ์รงค์) เร่ยนั้จบ BBA 
สาขา International Business Management 
คณ์ะพาณิ์ชยศิาสตร์และการบ้ญช่ shi 66 และ 
ปริญญาโที่ที่่�อ้งกฤษ สาขา International 
Hotel Management ท่ี่� University of Surrey 
หล้งจากนั้้�นั้จึงกล้บไที่ยมาช่วยคุณ์พ่อคุณ์แม่ 
ที่ำาร้านั้อาหารค้นั้ที่ร่� คิที่เช่นั้ เขาใหญ่ พร้อมก้บ 
ไปเร่ยนั้ที่ำาขนั้มด้้านั้ Pastry ท่ี่�เลอ กอร์ด้อง เบลอ 
ดุ้สิต เนั้ื �องจากแฟิชอบที่านั้ขนั้มเบเกอร่ � 
เป็นั้ทุี่นั้เดิ้มอยู่แล้วค่ะ 

 ช่่วงที่่�แฟ้อยู่อังกฤษน่� ได้้หาความรู้เพูิ�มเติม 
ในการที่ำาขนม โด้ยเฉพูาะ Scone (สกอนหรือ 
สโคน) ขนมสัญช่าติอังกฤษ ซึ่ึ�งแฟ้ติด้ใจและ 
ช่ื�นช่อบมากๆ ตั�งแต่สมัยมาเร่ยนปีริญญาโที่ 
ที่่�อังกฤษ เพูราะแฟ้ม่ความใฝ่่ฝ่ันมาตลอด้ว่า 
อยากเปีิด้ร้านคาเฟ้่ ขายขนมโฮมเมด้เบเกอร่� 
นอกจากแฟ้จะเร่ยนเบเกอร่�เพิู�มเติมในด้้านท่ี่�สนใจ 
เป็ีนพิูเศษ เช่่น ท่ี่� Le Cordon Bleu London 
และสถึาบันสอนที่ำาขนมอื�นๆ แฟ้มักจะหาโอกาส 
ได้้ไปีชิ่มตาม Tearoom ต่างๆ ในอังกฤษ ตั�งแต่ 
Tearoom ในเมืองใหญ่ๆ ที่่�ม่ช่ื�อเส่ยง จนถึึง 
Tearoom เล็กๆ ตามหมู่บ้านเล็กๆ ในช่นบที่ 
ตระเวนล่องไปีช่ิมตั�งแต่ที่างเหนือ Scotland 
จนไปีถึึงที่างตอนใต้ของอังกฤษแถึบ Cornwall 
ซึึ่�งม่ชื่�อเส่ยงในการที่ำา Clotted cream ท่ี่�ม่ความ 
หอมมัน เนื�อหนึบม่ความเข้มข้นมากๆ ในบรรด้า 
ร้านนำ�าช่าที่่�ได้้ไปี แฟ้ตกหล่มรัก Tearoom 
ที่่�บรรยากาศเปี็นบ้านช่นบที่เล็กๆ ไม่ใหญ่มาก 
ตามหมู่บ้านเล็กๆ ในแถึบ Cotswolds ที่าง 
ตะวันตกเฉ่ยงใต้ของอังกฤษมากๆ ค่ะ พูอเข้าไปี 
ที่านแล้วรู ้ส ึกบรรยากาศภายในร้านที่ั �งการ 
ตกแต่งและการบริการอบอ่่น น่ารักเปี็นกันเอง 
ไม่ได้้ม่พูิธ่ร่ตองมากนัก ที่านง่ายๆ สบายๆ 
เหมือนอยู่ที่่�บ้าน ขนมที่่�ขายก็จะม่ที่ั�งเค้กและ 

กาแฟิ (พิริยา ชาญณ์รงค์)
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 จากความช่อบที่าน ก็เริ�มสนใจอยากรู้ว่า 
เบเกอร่�ช่นิด้ต่างๆ ที่ำายังไง จึงตัด้สินใจไปีศึกษา 
เพูิ �มเติมแล้วมาเพูิ �มไลน์เบเกอร่ �โฮมเมด้ที่่ � 
ร้านอาหารเพูื�อให้ม่ความหลากหลายขึ�นกว่า 
สมัยก่อน ผ่ลตอบรับจากลูกค้าถึือว่าด้่เลยค่ะ 
ลูกค้าช่อบ เปี็นการเพูิ�มยอด้ให้กับร้านอาหาร 
ลูกค้ามาที่านที่ั�งอาหารตบที่้ายด้้วยขนมครบ 
จบในที่่�เด้่ยว บ้างก็ซึ่ื�อขนมกลับบ้านไปีที่านต่อ 
หรือเป็ีนของฝ่าก หลังจากนั�นร้านอาหารเริ�มถึึง 
จ่ด้อิ�มตัว ค่ณพู่อค่ณแม่อยากเกษ่ยณพูักผ่่อน 
จึงตัด้สินใจเลิกที่ำาธ่รกิจร้านอาหาร ปีระกอบกับ 
แฟ้แต่งงานแล้วตัด้สินใจไปีอยู่อังกฤษต่ออ่ก 1 ปีี 
เนื�องจากสาม่ได้้ท่ี่นวิจัย 



สโคน โฮมเมด้ จึงเกิด้แรงบันด้าลใจอยากที่ำา 
Tearoom แบบน่ �บ ้าง แฟ้มองว่าเขาใหญ่ 
ม่บรรยากาศความเปี็นช่นบที่สวยงามใกล้เค่ยง 
กับที่่�น่ � แล้วค่ณพู่อค่ณแม่ยังคงม่ที่่�ด้ินว่างใน 
เขาใหญ่ซึึ่�งเข้าไปีในซึ่อยไม่ไกลจากถึนนธนะรัช่ต์ 
แต่ม่บรรยากาศความสงบเปี็นส่วนตัวมากกว่า 
ที่่�ตั�งเด้ิมของคันที่ร่�คิที่เช่่น เราจึงตัด้สินใจสร้าง 
“Fairy’s Scone House Khaoyai” บ้านสโคน 
แห่งแรกของเขาใหญ่ ตัวอาคารจะเป็ีนบ้านสไตล์ 
ย่โรปีคันที่ร่ � ล้อมรอบด้้วยสวนด้อกไม้สไตล์ 
English garden และม่ฉากหลังเป็ีนภูเขาโอบล้อม 
ด้้านในตกแต่งแนววินเที่จ ม่กานำ�าช่า แก้วนำ�าช่า 
น่ารักๆ ท่ี่�แฟ้ช่อบสะสมนำามาตกแต่งภายในร้าน 
ภายในร้านจะม่ภาพูวาด้ painting บนฝ่าผ่นังใหญ่ 
ม่มหนึ�งของร้านเป็ีนท่่ี่งลาเวนเด้อร์ท่ี่� Cotswolds 
ให้สอด้คล้องกับธ่มสวนด้อกไม้รอบๆ ร้านซึ่ึ�ง 
ส่วนใหญ่จะเปี็นด้อกก่หลาบหลากส่สัน ร้านจะ 
ม่ที่ั�งโซึ่น indoor และ outdoor เราอยากให ้
ลูกค้าเวลามาที่านขนมได้้อารมณ์เหมือนมา 
จิบนำ�าช่ายามบ่ายในบ้านพูักตากอากาศช่นบที่ 
ในย่โรปี มองเห็นวิวสวนด้อกไม้และข่นเขาค่ะ 
ร้านของเราเน้นการคัด้สรรวัตถึ่ด้ิบที่่�ม่ค่ณภาพู 
และจ่ด้เด่้นคือความเป็ีนโฮมเมด้ที่ำาเองโด้ยเฉพูาะ 
“Scone” อบสด้ๆ ใหม่ๆ ท่ี่กวัน ท่ี่�เป็ีนจ่ด้ขาย 
ของที่างร้านซึ่ึ �งม่หลากหลายช่นิด้ เปี็นสูตร 
เฉพูาะของที่างร้าน ซึ่ึ�งแฟ้คิด้ค้น ที่ด้ลองที่ำา 
ลองผ่ิด้ลองถึูกเปี็นปีีๆ ตั �งแต่สมัยอยู่อังกฤษ 

จนได้้รสช่าติที่่ �เปี็นเอกลักษณ์และเนื�อสัมผ่ัส 
ตามท่ี่�ต้องการ Scone ของเราจะม่ขนาด้ค่อนข้าง
ใหญ่หน่อยเมื�อเที่่ยบกับที่่�ขายในไที่ย เพูราะ 
แฟ้ติด้ใจตั�งแต่ตอนไปีที่านใน Tearoom เล็กๆ 
ตามช่นบที่ท่ี่�อังกฤษค่ะ เค้าจะที่ำาขนาด้ค่อนข้าง 
จะใหญ่ เราที่านแล้วก็รู้สึกมันดู้เปี็นโฮมเมด้ด้ ่
ม่ความกรอบนอก แต่ข้างในยังคงความน่ ่ม 
fluffy ไม่แห้งค่ะ แต่แฟ้เพูิ�มความหลากหลาย 
ของรสช่าติซึ่ึ�งต่างจากที่่�อังกฤษที่่�จะม่ที่ำาขาย 
หลักๆ ไม่ก่�รส (Plain Scone, Sultana Scone, 
Cheese Scone เปี็นต้น) ปีรับให้เข้ากับ 
ความช่อบของคนไที่ย แฟ้คิด้ว่าคนไที่ยน่าจะ 
ช่อบที่าน Scone หลายๆ รสช่าติค่ะ เหมือนเค้ก 
ท่ี่�เราจะช่อบให้ม่หลายๆ รสให้เลือก (ปีระมาณ 
14-15 รสช่าติให้เลือกในแต่ละวัน ซึ่ึ�งบางรส 
จะสลับเปีล่�ยนไปีในแต่ละวันค่ะ) รสท่ี่�เป็ีนท่ี่�นิยม 
ของที่างร้าน เช่่น Strawberry&Rose Scone, 
Earlgrey&Lavender Scone, Lemon & 
Rosemary Scone, Bacon&Cheddar Cheese 
Scone หรือจะเป็ีนรส Orginal/Plain Scone 
ซึ่ึ�งเปี็นรส classic ที่่�ขายด้่ตลอด้ค่ะ ที่านคู่กับ 
clotted cream และแยมโฮมเมด้กวนเอง 
สูตรหวานน้อย ผ่ลไม้เน้นๆ ไม่ใส่เจลาตินค่ะ 
นอกจากน่�เรายังม่เบเกอร่� ขนมปัีง ครัวซึ่อง เค้ก 
และไอศกรม่ซึ่ึ�งที่่กอย่างเปี็นโฮมเมด้ที่ำาเองหมด้
โด้ยไอศกร่มเราจะที่ำาที่่ละไม่มากเพูื �อความ 
สด้ใหม่อยูต่ลอด้เวลา ม่หลายรสท่ี่�อยากแนะนำา
ซึึ่�งเป็ีนสูตรเฉพูาะของที่างร้าน เช่่น รส Lavender 
honey lemon, Red Velvet cream cheese, 
Earlgrey&Honey หรือ Peach&Chardonnay 

wine sorbet เป็ีนต้น เราใช้่เนยสด้แท้ี่ๆ นำาเข้า
จากฝ่รั�งเศสแคว้นนอร์มังด้่ซึ่ึ�งม่ความหอมอร่อย 
เป็ีนพิูเศษ ไม่ใช้่มาการ่น จึงมั�นใจได้้ว่าไม่ม่ไขมัน
ที่รานส์เพูื�อส่ขภาพู และไม่ใส่สารกันบูด้หรือ 
วัตถึ่กันเส่ย เพูราะเราถึือคติว่า เราต้องซึ่ื�อสัตย ์
กับลูกค้า เลือกใช้่วัตถ่ึดิ้บท่ี่�ด่้ท่ี่�ส่ด้ ที่ำาขนมให้ลูกค้า 
เหมือนเวลาเราที่ำาให้คนที่่�เรารักในครอบครัว 
ที่านค่ะ นอกจากขนมเบเกอร่�โฮมเมด้ เราก็ม่ 
all-day breakfast&brunch อาหารจานเด่้ยว 
เครื�องดื้�มต่างๆ ทัี่�งช่า Blend tea และกาแฟ้สด้ 
บริการด้้วยค่ะ ตอนน่�เราแพูลนจะเปีิด้คาเฟ้ ่
สาขาที่่� 2 ภายในปีีหน้าจะเปี็นคาเฟ้่ริมนำ�าใน 
เขาใหญ่ค่ะ ธ่มการตกแต่งจะม่ความแตกต่างจาก 
สาขาเดิ้ม แต่จ่ด้เด่้นเมนูซิึ่กเนเจอร์ของเรายังคง 
เปี็นโฮมเมด้สโคน และไอศกร่มเหมือนเด้ิม 
ค่ะ แต่คงจะม่รสช่าติท่ี่�แปีลกใหม่ เป็ีนเอกลักษณ์ 
แตกต่างจากสาขาเดิ้มค่ะ
	 อยากฝ่ากถึ้งทุั้กๆ	คน์ว่าถ้้าเร่าม้ความฝั่น์	แล้ะ 
รู้่ว่าเร่าช้อบแล้ะรั่กจะทั้ำาใน์สิ�งนั์�น์	 ไม่อยากให้ล้ะทิั้�ง 
ความฝ่ัน์น์ั�น์ค่ะ	 อยากให้เร่าล้องตั�งเป้าหมาย 
แล้้วพยายาม	 ศิึกษาหาความรู่้เพิ�มเติมใน์สิ�งนั์�น์	
แล้ะมุ่งมั�น์ทั้ำาให้สำาเร่็จตามเป้าหมาย	 อย่างน์้อย 
เม่�อเวล้าผ่่าน์ไป	 เร่าจะได้้ไม่รู้่สึกเส้ยด้ายว่า	 เร่าไม่ได้้ 
กล้้าทั้้�จะลุ้กข้ึ�น์มาทั้ำาความฝ่ัน์น์ั�น์ให้เป็น์จร่ิงค่ะ	
สำาหรั่บพ้�ๆ 	น้์องๆ	บัญช้้ท้ั้�แวะมาอุด้หนุ์น์	Fairy’s	
Scone	House	Khaoyai	เร่าม้ส่วน์ล้ด้	5%	ให้ค่ะ	
ยิน์ด้้ต้อน์รั่บทุั้กท่ั้าน์น์ะคะ

 เบคอนั้และเชด้ด้้าช่สเฟิรนั้ช์ฟิรายส์ที่อด้กรอบๆ 
โรยด้้วยเบคอนั้ที่อด้กรอบห้�นั้เป็นั้ชิ�นั้เล็กๆ และ 
เชด้ด้้าช่สนั้ำาเข้าไปอบต่อในั้เตาอบ จนั้ช่สเยิ�มๆ 
ตกแต่งด้้วยต้นั้หอมก่อนั้เสิร์ฟิ เมนัู้นั้่�ไว้ที่านั้เล่นั้ๆ 
เพลินั้ๆ ค่ะ

 เมนูั้ Tuna Cheese Melt Toasties สามารถ 
เลือกชนั้ิด้ขนั้มปังโฮมเมด้ของที่่�ร้านั้ที่่�ที่ำาในั้แต่ละ 
ว้นั้ได้้ เช่นั้ ขนั้มปังแครนั้เบอร่ ขนั้มปังม้นั้ม่วง 
ญ่�ปุ่นั้ หรือขนั้มปังฟิักที่อง ข้างบนั้เป็นั้ทีู่นั้่ามาโย 
โรยด้้วยเชด้ด้้าช่สและมอสซึ่าเรล่าช่ส นั้ำาเข้าไป 
อบในั้เตาอบจนั้ช่สเยิ�มๆ เสิร์ฟิคู่ก้บสล้ด้ผ้กค่ะ
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นี่คือ…คิวบา (ตอน 2)
 โปรแกรมว้นั้ท่ี่� 4 วันน่�เราจะออกนอกเมือง
เพืู�อไปีเท่ี่�ยวเมืองปิีนาร์ เด้ล ริโอ (Pinar Del Rio) 
กับห่บเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ห่บเขา 
ที่่�คนคิวบาบอกว่าภูมิอากาศภูมิปีระเที่ศที่่�นั�น 
พูระเจ้าให้มา สำาหรับการปีลูกต้นยาสูบที่่�ให้ 
ใบยาที่่�ม่ค่ณภาพูด้่ที่่�ส่ด้ในโลกกับไปีดู้โรงงาน 
ที่ำาซึ่ิการ์ ระยะที่างเกือบ 200 กม. ใช่้เวลา 
ราว 3 ชั่�วโมง แต่ไม่น่าเบื�อเลยเพูราะเออร์เนสโต
ไกด้์ของเราที่่�ม่อาช่่พูหลักเปี็นวิศวกร ช่่างพููด้ 
ช่่างเล่า และความรู้ด่้มากมาย วิว 2 ข้างที่างก็สวย 
ด้้วยต้นปีาล์มต้นใบยาสูบแต่มันเง่ยบสงบมาก 
และบ่อยครั�งที่่�ที่ั�งถึนนม่รถึเราวิ�งอยู่คันเด้่ยว 
นานมาก…… มาก จนบางขณะต้องถึามตัวเองว่า 
ตอนน่�เรา 3 คนพู่�น้องกำาลังอยู่ส่วนไหนในโลก 
คำาตอบคือ… in the middle of nowhere! 

แบนคิวบาแบบร้อยเปีอร์เซึ่็นต์ คิวบันซึ่ิการ์ใน 
อเมริกาจะเปี็นของผ่ิด้กฎหมายที่ันที่่ ด้ังนั�น 
ในวันที่่� 6 ก่มภาพูันธ์ 1962 เจเอฟ้เค ก็สั�ง 
ช่าลิงเจอร์ (Pierre Salinger) ผู้่ช่่วยให้ไปีกว้านซืึ่�อ 
Petit Upmann ร่่นโปีรด้ให้ได้้ซัึ่ก 1,000 มวน 
ภายในพูร่่งน่�เช่้า วันร่่งขึ�น 8 โมงตรงของวันที่่� 
7 ก่มภาพัูนธ์ ช่าลิงเจอร์บอกว่าได้้มา 1,200  มวน 
เคนเนด่้�พููด้แค่สั�น ๆ  ว่า fantastic แล้วก็จรด้ปีากกา 
เซึ่็น Embargo Bill สั�งแบนการค้าที่่กช่นิด้ 
ท่ี่กรายการรวมถึึงซิึ่การ์กับคิวบาในทัี่นท่ี่ 
 โปรแกรมว้นั้ท่ี่� 5 วันน่�เราต้องเดิ้นที่างไกล
และย้ายเมืองไปีซึ่านตาคลาร่า(Santa Clara) 
ที่างใต้ของคิวบาเพูื�อไปีเย่�ยมอน่สรณ์สถึานของ
เพูื�อนรักคนสำาคัญของช่าวคิวบา…เช่ เกวารา  
ระยะที่างจากฮาวานาถึึงซึ่านตาคลาร่า 280 กม. 
ราว 4 ช่ั�วโมง เราก็มาถึึงซึ่านตาคลาร่าเมืองที่่� 
กองทัี่พูปีฏิิวัติปีระกาศชั่ยช่นะจนปีระธานาธิบด่้
บาติสตาต้องหน่ออกนอกปีระเที่ศในวันที่่� 1 
มกราคม 1959 ที่่�เมืองน่�เราได้้ไปีดู้สมรภูมิรบ 
ซึ่านตาคลาร่า จ่ด้ที่่ �ม ่การปีระกาศช่ัยช่นะ 
ของกองที่ัพูปีฏิิวัติ แล้วไปีดู้อน่สรณ์สถึานและ 
พิูพิูธภัณฑ์ิ เช่ เกวารา ซึึ่�งท่ี่�น่�เป็ีนท่ี่กอย่างสำาหรับ 
ความที่รงจำาเก่�ยวกับ เช่ ม่อน่สาวร่ย์ใหญ่มหึมา 
ของ เช่ อยู่ด้้านหน้า ม่ร่างของ เช่ ฝั่งอยู่ข้างใต้ 
ม่ห้องท่ี่�ม่เรื�องราวการต่อสู้ รูปีภาพูในท่ี่กช่่วงช่่วิต 
ของใช่้ที่่กอย่างของ เช่ ปีืนหลายกระบอก 
กล้องถ่ึายรูปี รวมถึึงเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ  แต่ท่ี่�
ม่ค่ณค่าและปีระทัี่บใจมากท่ี่�ส่ด้ คือ สม่ด้บันทึี่ก 
มากมายของ เช่ ที่่�จด้บันที่ึก ด้้วยลายมือเร่ยบ 
เปี็นระเบ่ยบ เช่ เปี็นนักจด้บันที่ึก เที่่าที่่�เห็น 
สม่ด้บันที่ึกของเขา เช่ น่าจะจด้บันที่ึกที่่กวัน 
ไม่ว ่าจะล่ยนำ �า ล่ยโคลน อยู ่ในสมรภูมิรบ 
เลือด้เด้ือด้ขนาด้ไหน และสม่ด้บันที่ึกของเขา 
น่�เอง ที่่�นอกจากจะบอกเล่าเรื�องราวที่่�เกิด้ขึ�น 

ยังอยู่ที่เรื่องราวสนุก น่าตื่นตาตื่นใจ ที่คิวบากันนะคะ
ในท่ี่�ส่ด้เราก็มาถึึงไร่ใบยาสูบ ที่านข้าวเท่ี่�ยงในไร่ 
ดู้วิธ่เก็บ วิธ่บ่มใบยา จนถึึงวิธ่มวน ซิึ่การ์ทัี่�งมวน 
คือใบยาสูบล้วนๆ จำานวนใบยา อาย่ของใบยา 
และการบ่มใบยาเป็ีนตัวกำาหนด้รสช่าติ ค่ณภาพู 
และราคาของซิึ่การ์ ท่ี่กขั�นตอนเป็ีนเรื�องท่ี่�ที่ำาด้้วย
ความรักความภูมิใจเหมือนเปี็นศิลปีะที่่�อยู่ใน 
แท่ี่งใบยาท่ี่�เร่ยกว่า “คิวบันซิึ่การ์” ซิึ่การ์ท่ี่�ได้้ชื่�อว่า 
ด่้ท่ี่�ส่ด้ในโลก จนเป็ีนท่ี่�ปีลื�มของคนดั้งท่ี่�รักซิึ่การ์
ที่ั�วโลก วินสตัน เช่อร์ช่ิล ช่อบสูบร่่น Romeo 
Y Julieta ปีระธานาธิบด้่เคนเนด้่ �ช่อบสูบ 
ร่ ่น Petit Upmann ส่วน ฟ้ิเด้ล คาสโตร 
เช่ เกวารา กับ ที่อม ครูซึ่ ช่อบ Cohiba แต่เรื�อง 
เม้าที่์เก่ �ยวกับซึ่ิการ์ที่่ �ด้ังที่่ �ส่ด้ในโลกคงไม่ม่ 
เรื�องไหนเกินเรื�องของ เจเอฟ้เค ที่่�เปี็นคนติด้ 
ซิึ่การ์จากคิวบาเอามากๆ และแน่นอนถ้ึาอเมริกา
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แล้วยังบอกถึึงความคิด้และอ่ด้มการณ์ของเขา 
อย่างชั่ด้เจน แต่เอกสารท่ี่�สำาคัญท่ี่�ส่ด้คือจด้หมาย
ฉบับส่ด้ที่้ายที่่� เช่ เข่ยนอำาลาคิวบาถึึง ฟ้ิเด้ล 
คาสโตร ขอคืนท่ี่กตำาแหน่งในคณะปีฏิิวัติและใน
คณะรัฐมนตร่ (หลังการปีฏิิวัติ เช่ เคยเปี็นที่ั�ง               
ผู้่บัญช่าการที่หาร เป็ีนรัฐมนตร่คลัง เป็ีนผู้่ว่าการ 
แบงค์ช่าติ ฯลฯ) และรวมทัี่�งขอคืนสัญช่าติคิวบา 
ด้้วย จด้หมายน่� เช่ เข่ยนด้้วยลายมือของเขาเอง 
และบอกด้้วยว่า ถึึงแม้เขาจะต้องไปีที่ำาตาม 
อ่ด้มการณ์ของเขาให้กับปีระเที่ศอื�น แต่เขายังคง 
รักและผู่กพูันกับปีระเที่ศคิวบา คนคิวบา 
และตัวฟิ้เด้ลเอง อย่างมาก แม้ว่าถ้ึาเขาจะต้อง
ตายไปีใต้ท้ี่องฟ้้าของท่ี่�อื�น…if the final hour 
comes upon me under other skies , my 
last thought will be for this people and 
especially for you.  ถ้ึาจะพููด้ถึึงเรื�องราวของ 
เช่ อย่างเด้่ยว คงหมด้เนื�อที่่�ที่่�จะเล่าเรื�องอื�น 
โด้ยสร่ปี เช่ เกวารา คือหมอช่าวอาร์เจนตินา 
ท่ี่�มาช่่วย ฟิ้เด้ล คาสโตร ปีฏิิวัติปีลด้แอกคิวบา 
จากระบบเผ่ด้็จการจนสำาเร็จในปีี 1959 ด้้วย 
ความจริงใจ ม่่งมั �นในอ่ด้มการณ์ ช่าวคิวบา 
จึงรู้สึกว่าจริงๆ แล้ว เช่ คือคนคิวบาที่่�บังเอิญ 
ไปีเกิด้ที่่�อาร์เจนตินา ช่าวคิวบารัก เช่ เหมือน 
เพูื �อนสนิที่จนถึึงปีัจจ่บันน่ �ที่่กหนแห่งยังคง 
ม่รูปีของ เช่ ปีรากฏิอยูต่ามผ่นังตึก บนเสื�อยืด้ 
บนแก้วนำ�า บนหมวก บนกระเป๋ีา บนถ้ึวยกาแฟ้ 
ฯลฯ เมื�อช่่วยฟ้ิเด้ล คาสโตร ปีฏิิวัติจนสำาเร็จ 
และอยู่ช่่วยจัด้ระบบบริหารปีระเที่ศอยู่ 6 ปี ี
เช่ ค ิด้ว ่าที่ ่กอย่างในคิวบาเร ิ �มเข ้าที่ ่ �แล ้ว 
และคิด้ว่ายังม่ปีระเที่ศอื�นอ่กที่่�เขาอยากเข้าไปี 
ช่่วยปีลด้แอกแบบที่่ �ที่ ำากับคิวบา จึงเข่ยน 
จด้หมายลาจากคิวบาไปีช่่วยกองที่ัพูโบลิเว่ย 
ในปีี 1965 และถูึกฆ่าตายท่ี่�โบลิเว่ยในปีี 1967 
ที่่ามกลางความเศร้าโศก เส่ยใจส่ด้ซึ่ึ �งของ 
ช่าวคิวบา  ในวันท่ี่�ร่างบางส่วนของ เช่ ถูึกส่งจาก 
โบลิเว่ยมาท่ี่�คิวบา ในปีี 1997 (30 ปีี จากวันท่ี่� 
เขาถึูกฆ่า) ในวันนั�นคนคิวบามายืนรอรับเขา 
เป็ีนระยะที่างยาวเป็ีนร้อยกิโลเมตร เด็้กนักเร่ยน 

และช่าวคิวบาร่วมกันยืนรับร่างของเขาที่่�ใส่มา 
ในโลงไม้เล็กๆ วางมาบนรถึจ่�ปีส่เข่ยว พูร้อม 
ร้องเพูลง Hast Siempre (Until forever) 
ที่่�นักแต่งเพูลงช่าวคิวบา Caslos Puebla ได้ ้
แต่งเพูลงน่�ให้เขา แที่นใจของช่าวคิวบาที่่กคน 
ยังไม่หายซึ่ึ �ง หายอิน กับเรื �องราวการต่อสู ้ 
ของ เช่ เราก็ต้องออกเด้ินที่างต่อ เพูื�อไปีเมือง 
เซ่ึ่ยนฟ้วยโกส (Cienfuegos ) เมืองสวยริมที่ะเล 
ท่ี่�เคยเป็ีนศูนย์กลางการค้า นำ�าตาล อ้อย ยาสูบ 
และกาแฟ้ สมัยอยู่ใต้การปีกครองของสเปีน 
ที่่ �เข้ามาปีักหลักค้าขายที่่ �น่ �ตั �งแต่ ปีี 1819 
สถึาปีัตยกรรมของเมืองน่ �ส ่วนใหญ่จึงเปี็น 
รูปีแบบน่โอคลาสสิค ซึ่ึ �งยังคงสวยงามมาก 
จนถึึงปัีจจ่บัน  จนกระทัี่�งยูเนสโกปีระกาศให้เป็ีน
เมืองมรด้กโลกในปีี 2005 คืนน่�เราพูักค้างคืน 
ที่่ �เซึ่่ยนฟ้วยโกส ที่่�โรงแรมเล็กๆ กลางเมือง 
โรงแรมอาจไม่สวยเก๋ สะด้วกสบายเท่ี่าท่ี่�ฮาวานา 
แต่มาตรฐานโรงแรมที่่ �ค ิวบาน่ �ต ้องบอกว่า 
ใช่้ได้้เลย คืนนั�นเราออกมาเดิ้นเล่นเพืู�อหาอะไร
ที่าน ก็พูบว่าเมืองเก่าน่ารักน่�เต็มไปีด้้วยบาร ์
ร้านเล็กร้านน้อยที่่�ม่เส่ยงด้นตร่ลอยมาที่่กร้าน 
คิวบาน่�เป็ีนเมืองแห่งเส่ยงเพูลงจริงๆ เรามาจบ 
ที่่�ร้านอาหารเล็กๆ ที่่�ม่วงแจ๊สกับหน่่มนักร้อง 
หน้าเข้ม ซึึ่�งพูอ 3 ป้ีาจากเมืองไที่ย ถูึกใจเพูลง 

อะไรก็เด้ินไปีหย่อน 1 เหร่ยญยูเอส หย่อนไปี 
2-3 รอบ พู่อหน่่มก็ขยับวง ขยับไมค์ หันหน้า 
มาที่าง 3 ป้ีา พูร้อมจะร้องเพูลงท่ี่กเพูลงที่่�ปี้าๆ 
อยากฟั้ง หลังจากหย่อนกัน จนใบละ 1 ยูเอส 
หมด้กระเปี๋า เราก็เซึ่ย์กู ๊ด้ไนที่์กับพู่อหน่ ่ม 
นักร้องนักด้นตร่ กลับไปีนอนพัูกเอาแรงเพืู�อล่ย
ต่อพูร่่งน่�
 โปรแกรมว้นั้ที่่� 6 หลังอาหารเช่้า เราก ็
เช็่คเอาท์ี่เพืู�อไปีตรินิแด้ด้ อ่กหนึ�งเมืองมรด้กโลก 
ที่่�อยู่ห่างไปี แค่ 85 กม. ตรนิิแด้ด้เปี็นอก่หนึ�ง 
เมืองท่ี่�เก่าแก่มากของคิวบา เมืองน่�ถูึกค้นพูบโด้ย 
ช่าวสเปีนตั�งแต่ ปีี 1514 ราว 500 ปีีมาแล้ว แต่ 
อาคารบ้านเรือนยังคงสวยงามด้้วยสถึาปัีตยกรรม 
ในย่คท่ี่�คิวบา ร่่งเรือง รำ�ารวย ด้้วยอ่ตสาหกรรม 
นำ�าตาล อาคารหลายหลังตกแต่งด้้วยกระเบื�อง 
เคลือบจากฝ่รั �งเศส พูื �นหินอ่อนจากอิตาล ่
เด้ินเที่่ �ยวในเมืองสวยที่่ �เต ็มไปีด้้วยอาคาร 
บ้านเรือนในย่คอาณานิคมส่สันสด้ใส เท่ี่�ยวโบสถ์ึ 
สวย ตลาด้นัด้พูื�นเมือง แล้วก็ออกไปีที่่�ห่บเขา 
แห่งอ้อยและนำ�าตาล Sugar mills valley แหล่ง 
รายได้้ใหญ่ของคิวบาในช่่วงศตวรรษท่ี่� 18 ไปีดู้
โรงงานผ่ลิตนำ �าตาลและบ้านสวยมากแบบ 
โคโลเน่ยลของเศรษฐ่คิวบา นาคัส อิสกานา 
ท่ี่�เป็ีนผู้่ควบค่มกิจการผ่ลิตนำ�าตาลในย่คนั�น จาก 
ตรินิแด้ด้ เราเด้ินที่างกลับฮาวานาระยะที่าง 
330 กม.โด้ยในระหว่างที่างได้้แวะพัูกที่านอาหาร 
กลางวันบนหาด้ขาวตัด้กับนำ�าที่ะเลส่นำ�าเงินสด้ 
Playa Ancon อันสวยงามบนที่ะเลแคริบเบ่ยน 
คืนน่�ท่ี่�ฮาวานาเป็ีนคืนส่ด้ท้ี่ายในคิวบา เราเลือก 
พูักที่่�นาซึ่ิโอนัล (Hotel National de Cuba) 
โรงแรมที่่�เปี็นยิ�งกว่าโรงแรม คือเปี็นสถึานที่่� 
ที่่�ถึือเปี็นตำานานของคิวบาที่่�นักที่่องเที่่�ยวต้อง 
มาเที่่�ยวมาดู้แม้ไม่ได้้มาพูัก เพูราะโรงแรมน่� 
เปี็นปีระวัติศาสตร์หน้าสำาคัญมากถึึงมากที่่�ส่ด้ 
หน้าหนึ�งของคิวบา บางคนบอกว่าโรงแรมน่�เป็ีน
เหมือนที่ำาเน่ยบบัญช่าการแห่งท่ี่�สองของรัฐบาล
จอมเผ่ด้็จการบาติสตาด้้วยซึ่ำ�า เจ้าของโรงแรม 
คือมาเฟี้ยผู้่โด่้งดั้ง ชื่�อ ไมเยอร์ แลนสก่� (Myer 
Lansky) มาเฟ้ียผู่้สามารถึจัด้การให้นายพูล 
บาติสตาขึ �นมาเปี็นปีระธานาธิบด้่แล้วออก 
กฎหมายยกเว้นภาษ่และเอื�อปีระโยช่น์มากมาย 
ให้ธ่รกิจของเหล่ามาเฟ้ีย ซึ่ึ�งนอกจากแลนสก่� 
แล้วยังม่บัคซึ่่� ซึ่่เกล (Bugsy Siegel) ลัคก่� 
ลูซิึ่อาโน (Lucky Luciano) หัวหน้ามาเฟี้ยใหญ่ 
จากอเมริการ่วมอยู่ในแก๊งสารพัูด้ขบวนการธ่รกิจ
ผิ่ด้กฎหมายในคิวบาด้้วย หลังการปีฏิิวัติ โรงแรม 
ที่่�เปี็นตำานานแห่งน่�ก็ตกเปี็นของรัฐ โรงแรม 
ตั�งอยู่บนหาด้มาเลคอนอันสวยงาม ห่างจาก 
ตัวเมืองเก่าหรือโรงแรมเด้ิมของเราราว 6 กม. 
ด้้วยกิตติศัพูที่์ของโรงแรม เรารู้สึกตื�นเต้นที่ันที่่ 
ที่่�รถึเล่�ยวเข้ามาจอด้หน้าโรงแรม และแค่ก้าว 



เข้าไปีในโรงแรม บรรยากาศมาเฟ้ียก็เข้ามา 
กระที่บความรู้สึกอย่างจัง ทัี่�งตู้นาฬิิกาแบบโบราณ 
โที่รศัพูที่์ส่ด้ำาแบบใช่้มือหม่น เฟ้อร์นิเจอร์ไม ้
ส่โอ๊คเข้ม รวมถึึงโคมไฟ้ กระเบื�องปูีพืู�น กระเบื�อง 
ผ่นังย่คฟ้ิฟ้ต่� แต่ที่่�ช่่วยบิ�วบรรยากาศได้้เต็มๆ 
คือช่่องเก็บเงินของแคช่เช่่ยร์ที่่�ม่ลูกกรงเหล็ก 
ลูกกรงไม้ กั �นอยู ่ข้างหน้า อารมณ์เด้่ยวกับ 
ซึ่่องค้าฝ่ิ �นของมาเฟ้ียในเซึ่่ �ยงไฮ้ ยังไม่รวม 
รูปีขาวด้ำากับรายช่ื�อผู่้ยิ �งใหญ่ที่่�เคยมาพูักที่่�น่� 
ท่ี่�ม่ทัี่�งปีระธานาธิบด่้ ผู้่นำาปีระเที่ศ คนโก้คนดั้ง 
ในหล้าโลกที่่�มาเยือนคิวบาที่ั�งในช่่วงก่อนและ 
หลังปีฏิิวัติ  ขบวนการเช็่คอินท่ี่�น่�ใช้่เวลานานมาก 
กว่าจะเช่็คอินเสร็จก็เกือบ 2 ที่่่ม โผ่ล่เข้าไปี 
ในห้องนอน บรรยากาศมืด้ที่ึม ยิ �งดู้เก่าแก่ 
โบราณหนักกว่าในล็อบบ่ � ที่ั �งเฟ้อร์นิเจอร์ 
ทัี่�งผ้่าม่าน เป็ีนครั�งแรกท่ี่�รู้สึกจะแอบกลัวผ่่นิด้ๆ 
คืนนั �นก่อนนอน ไหว้พูระ ขออน่ญาตเจ้าที่่ � 
เสร็จ ก็นึกในใจว่าถึ้าจะเจอใครที่่ �เคยนอน 
ในห้องน่�ก็ขอเป็ีนแบบสวยๆ หล่อๆ แบบ แฟ้รงค์ 
สิเนตรา หรือ มาลอน แบรนโด้ หรือ เอวา 
การ์ด้เนอร์ ก็แล้วกัน จะได้้ค้่มท่ี่�อ่ตส่าห์กลัว

 โปรแกรมว้นั้ที่่ � 7 วันน่ �เปี็นวันส่ด้ที่้าย 
ในคิวบา โปีรแกรมเที่่�ยววันน่�แน่นเอ่�ยด้จนถึึง 
เวลาไปีสนามบินเพูื �อไปีเม็กซึ่ิโกตอนเย็น 
วันน่�เราตื�นกันแต่เช่้า เพูื�อไปีนั�งที่านอาหารเช่้า 
ในบรรยากาศมาเฟ้ียส่งที่้าย ซึ่ึ �งเราก็ได้้นั �ง 
ละเล่ยด้กันเต็มที่่ � เพูราะวงแจ๊สเล็กๆ และ 
ไวโอลินในห้องอาหารกับนักร้องสาวท่ี่�ร้องเพูลง 
เบซึ่าเม มูโช่ เพูราะจนไม่อยากล่กจากโต๊ะ 
หลังอาหารเช้่า เราต้องทัี่วร์โรงแรม แต่น่าเส่ยด้าย
มากที่่ �ว ันนั �นเขาไม่เปีิด้ห้องบัญช่าการของ 
มาเฟ้ีย ห้อง 112 ซึ่ึ�งก็คือห้องของ ไมเยอร ์
แลนสก่� ให้ดู้ เส่ยด้ายมากที่่�อยู่ที่่�น่�แค่คืนเด้่ยว 
ถึ้าอยู่ 2 คืนตามแพูลนเด้ิมคงจะได้้ดู้อะไรมาก 
กว่าน่�  สิบโมงเช้่าเราต้องเช็่คเอาท์ี่ออกจากโรงแรม 
เพูื�อไปีเที่่�ยวบ้าน เออร์เนสต์เฮมิ�งเวย์ (Ernest 
Hemingway) คนอเมริกันที่่�คนคิวบารักและ 
ปีลื�มจนเร่ยกเขาว่าปีาป้ีา บ้านน่� เป็ีนบ้านจริงๆ 
ที่่�เขาซึ่ื�อและอยู่อาศัยรวมที่ั�งนั�งเข่ยนหนังสือ 
หลังจากใช่้เวลาอยู ่ที่่ �โรงแรมอัมโบสม่นโด้ส 
ในเมืองเก่าอยู่หลายปีี บ้านหลังน่�ตั�งอยู่ห่างจาก
กลางเมืองฮาวานาออกไปีราว 15 กม. ในหมู่บ้าน 
ริมที่ะเลเล็กๆ เปี็นบ้านที่่�สร้างแบบกึ�งวิลล่า 
สเปีน บรรยากาศร่มรื �นสบายเหมาะกับการ 
เข่ยนหนังสืออย่างมาก บริเวณบ้านเต็มไปีด้้วย
ต้นไม้มากมายแถึมในวันอากาศด้่ๆ จะเห็น 
วิวที่ะเลสวยไปีไกลถึึงฮาวานา ปีาปี้าไปีซึ่ื �อ 
บ้านน่�ต่อมาจากเจ้าของเดิ้มในปีี 1940 แล้วมา
นั�งเข่ยนหนังสือด้ังมากมายหลายเรื�องที่่�น่� เช่่น 

For whom the bell Tolls, A movable 
Feast, The oldman and the sea ที่่�ได้้ 
รับรางวัลพููลิตเซึ่อร์ ซึ่ึ�งเล่มน่�คนไที่ยค่อนข้าง 
รู้จักกันด่้ ในภาคภาษาไที่ยชื่�อ “เฒ่าผ่จญที่ะเล” 
ปีาป้ีา นั�งเข่ยนหนังสือท่ี่�บ้านน่� จนได้้รับรางวัล 
โนเบลในปีี 1954 ในบ้านโปีร่งสบายแห่งน่ � 
ม่หนังสืออยู่ราว 10,000 เล่ม ม่อยูใ่นท่ี่กๆ ห้อง 
กระที่ั �งห้องนำ �า นอกจากหนังสือมากมาย 
ในบ้านยังเต็มไปีด้้วยรูปีภาพู เอกสารสำาคัญ 
ของใช่้ส่วนตัว พูิมพู์ด้่ด้ เสื�อผ่้าและของสะสม 
ต่างๆ ของปีาป้ีา ท่ี่กอย่างจัด้วางไว้เหมือนตอน
ปีาปี้ายังม่ช่่วิตอยู่ ตอนเด้ินช่มบ้าน ช่มของใช่้ 
ในบ้านก็ยังม่ความรู้สึกว่าอ่กเด่้�ยวคงเห็น ปีาป้ีา 
เด้ินมานั�งที่่�โต๊ะแล้วลงมือเข่ยนหนังสือที่่�เข่ยน 
ค้างไว้ แต่ในความจริงไม่ม่วันเป็ีนอย่างนั�น เพูราะ 
เมื�อเขากลับไปีอเมริกาในปีี 1960 เขาก็ไม่ได้ ้
กลับมาท่ี่�น่�อ่กเลย เพูราะด้้วยโรคซึึ่มเศร้า ปีาป้ีา 
ได้้ยิงตัวตายด้้วยปีืนล่าสัตว์ของเขาในปีีถึัด้มา 
ในวันที่่� 2 กรกฎาคม 1961 ที่่กวันน่�บ้านของ 
ปีาป้ีาเป็ีนความภูมิใจของช่าวคิวบา เป็ีนสมบัติ
ของรัฐบาลที่่ �ได้้กลายเปี็นพูิพูิธภัณฑิ์ม่ช่่วิต 
อ่กแห่งหนึ�งของคิวบา เราออกจากบ้านปีาปี้า 
ด้้วยความรู้สึกอิ�มใจที่่�เหมือนได้้มาเที่่�ยวบ้าน 
เพืู�อนท่ี่�รู้จักมักจ่�กันมานาน ออกจากบ้านปีาป้ีา 
ก็ต ้องร ่บเก็บรายการส่ด้ที่้ายในโปีรแกรม 
คือบ้านและที่่�ที่ำางานหรือกองบัญช่าการของ 
เช่ เกวารา ในฮาวานา จริงๆ พูอเราไปีดู้อน่สรณ์
สถึานอันใหญ่โตที่่�ซึ่านตาคลาร่า ของเขามา 
แล้ว ที่่ �น่ �เลยดู้เล็กไปีถึนัด้ใจ แต่ยังไงก็เปี็น 
รายการส่งที่้ายที่่�น่าปีระที่ับใจเพูราะถึึงจะเล็ก 
แต่ก็ม่การจัด้วางสิ�งของต่าง ๆ ของ เช่ รวมถึึง 
เส้นที่างการที่ำางานหลังการปีฏิิวัติท่ี่�เติมเต็มภาพู 
ของเขาให้ชั่ด้เจนมากยิ�งขึ�น เราจบรายการทัี่วร์ 
แบบกระหืด้กระหอบที่่�เริ�มตั�งแต่เช่้าที่่�โรงแรม 
มาเฟี้ยจนมาถึึงรายการส่ด้ท้ี่ายตอนบ่าย 2 โมง 
พูวกเราเริ�มหิว ไกด้ร์ู้ใจบอกว่าที่างไปีสนามบิน 
ม่ร้านอาหารแบบพูื�นเมืองเสริ์ฟ้เมนูล็อบสเตอร์
ย่างอร่อย ฟ้ังบรรยายสรรพูค่ณยังไม่ที่ันจบ 
พูวกเราร่บพูยักหน้าบอกไปีโลด้ แล้วก็ไม่ผิ่ด้หวัง 
ล็อบสเตอร์อร่อยมากเช่่นเคย จากร้านอาหาร 
ไปีสนามบิน ใจเริ�มหงอย ต้องลาจากคิวบาแล้ว
รู ้สึกยังไม่เต็มอิ�มกับคิวบาเลย ระหว่างที่าง 
น ั �งพูล ิกหนังส ือหลายเล ่มที่่ � ได้ ้มา ต ั �งแต ่ 
The Thought of Che…Fidel Castro My life… 
Remembering Che…ไล่มาจนถึึง The mafia 
in Havana จนมาถึึงปีระวัติของโรงแรมมาเฟี้ย 
National de Cuba Hotel Revelations 
of The Legend รู ้สึกได้้เลยว่า ยังพูลาด้ 
อ่กหลายรายการ 
	 บอกตัวเองว่าคงต้องกล้ับมาใหม่จร่ิงๆ 
Hasta	pronto……See	you	soon…	Cuba
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