นายก
คุุยด้้วย

EDITOR
Investment for the future
ทำำ�วัันนี้้�เพื่่�ออนาคตข้้างหน้้า ทั้้�งที่่�ไม่่มีีใครรู้้�อนาคต
แต่่ยิ่ง�่ ความไม่่ชัดั เจนมีีมากเท่่าไหร่่ ระยะเวลานานเท่่าไหร่่
ก็็ยิ่่�งต้้องเตรีียมการให้้พร้้อมที่่�สุุด และเร็็วที่่�สุุดแม้้ว่่า
ในตอนที่่� เริ่่ � ม ทำำ � นั้้� น เราอาจจะยัั ง ไม่่ เ ห็็ น ผลในทัั น ทีี
ซึ่่�งเปรีียบเหมืือนการลงทุุนที่่�จะต้้องรอเก็็บเกี่่�ยวดอกผล
ในอนาคต
โลกเปลี่่ � ย น สัั ง คมเปลี่่ � ย น พฤติิ ก รรมคนเปลี่่ � ย น
เราทุุกคนก็็เปลี่่�ยน
ไม่่ว่่าจะตั้้�งใจ รู้้�ตััว  หรืือไม่่ อยากหรืือไม่่อยากก็็ตาม
การยึึ ด ติิ ด อยู่่�กัั บ วิิ ธี ี ก ารแบบเดิิ ม ๆ ที่่ � เ คยทำำ � ให้้
ประสบความสำำ�เร็็จในอดีีต  ไม่่ปรัับตััวเปลี่่�ยนตามโลก
ที่่�หมุุนเร็็วขึ้้�นเรื่่�อยๆ วัันหนึ่่�งเราจะช้้าลงและไม่่สามารถ
ก้้าวทัันโลกที่่�เปลี่่�ยนไปได้้
เทคโนโลยีีเป็็นหััวใจสำำ�คััญสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง
วิิถีีชีีวิิตของสัังคม และโรคระบาด COVID-19 เป็็นอีีก
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�เร่่งให้้สัังคมเข้้าสู่่�ความเป็็นดิิจิิทััลในทุุก
บริิบท  เช่่น สถานที่่�ทำำ�งาน การศึึกษาการประชุุมและ
การสัันทนาการซึ่่�งได้้ปรัับเข้้าสู่่�รููปแบบออนไลน์์
สมาคมฯ เราเองก็็มีีความตระหนัักในการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต  และเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือ
กัั บ มัั น เรามีีการลงทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม ตลอดเวลาโดยเพิ่่� ม
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินกิิจกรรมของ
สมาคมฯ รวมถึึงการสื่่�อสารกัับสัังคมภายนอก และยัังได้้
วางแผนที่่�จะดำำ�เนิินกิิจกรรมให้้ตอบรัับความเปลี่่�ยนแปลง
ต่่างๆ และถืือเป็็นการทำำ�เพื่่�ออนาคต เช่่น การจััดสััมมนา
วิิชาการที่่จ� ะขยายไปในต่่างจัังหวััด การจััดกิิจกรรมสมาชิิก
ที่่เ� ป็็นที่่ส� นใจของสมาชิิกในแต่่ละ Generation การปรัับปรุุง
ระบบฐานข้้อมููลสมาชิิก ทั้้�งในด้้านการสมััคร การ Update

ข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน รวมถึึงการพััฒนาสิิทธิิประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมให้้กัับสมาชิิก
เรื่่� อ งในอนาคตที่่ � เรายัั ง ไม่่ ส ามารถล่่ ว งรู้้ � ไ ด้้  เมื่่� อ
ความไม่่แน่่นอนหรืือการเปลี่่�ยนแปลงเข้้ามากระทบเรา  
หากเรามีีกัังวลที่่�มากเกิิน หรืือต่่อต้้านไม่่ยอมรัับ ก็็จะยิ่่�ง
ทำำ�ให้้เหนื่่�อย ลำำ�บากมากยิ่่�งขึ้้�นอีีกทั้้�งที่่�ก็็ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้  การเตรีียมพร้้อมรัับมืือและลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ในส่่วนที่่�จำำ�เป็็นหรืือยัังขาดไป จะทำำ�ให้้เรามีีความพร้้อม
นอกจากนี้้� หากเราสามารถจัั ดการด้้วยความหวัั งและ
ความสนุุก ก็็จะทำำ�ให้้เรามีีความสุุขเพลิิดเพลิินไปกัับ
สิ่่�งต่่างๆ แม้้ว่่าจะเหนื่่�อย หรืือมีีความลำำ�บากบ้้าง ก็็ถืือว่่า
ชีีวิิตมีีรสชาติิดีี
โลกจะต้้ อ งเปลี่่ � ย นไป เหมืื อ นที่่ � มั ั น เคยเป็็ น โดย
ไม่่ ส นใจว่่ า เราจะคิิ ด อย่่ า งไร ทำำ � อย่่ า งไร จะยืื น นิ่่� ง
ต้้านกระแสความเปลี่่�ยนแปลง หรืือจะรัับรู้้�ปรัับเปลี่่�ยน
และเพลิิ ด เพลิิ น ไปกัั บ สิ่่� ง ต่่ า งๆ ทำำ �วั ั น นี้้� เ พื่่� อ อนาคต
ที่่�สดใส ก็็ “เป็็นสิิทธิิของเรา”

วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล
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วารสารเภตรา เป็นวารสารรายหกเดือนของสมาคมนิสติ เก่าคณะพาณิชย

ศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด พิ ม พ์ ข้ึน เพื่อ เป็ น
สื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่านิ สิ ต ปั จ จุ บั น และคณะฯ โดยเป็ น
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คณะกรรมการสมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม 2564 คณะกรรมการสมาคมนิิสิิตเก่่า
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ วัังสระปทุุม ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิิน
จากการจััดการ แข่่งขัันกอล์์ฟชิิงถ้้วยพระราชทานฯ เมื่่�อวัันที่่� 14
ธัั น วาคม 2563 ณ สนามกอล์์ ฟ กรุุ ง เทพกรีี ฑ า สปอร์์ ต คลัั บ
#ShicuAlumni #ShiCUGolf2020

สมาคมฯได้้จัด
ั สััมมนา
ทางวิิชาการ เรื่่�อง UPDATE
TFRSS FOR PAES และ
TFRSFORNPAES
	วัันที่่� 7 เมษายน 2564 สมาคมฯได้้จััด สััมมนาทางวิิชาการ
เรื่่�อง “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs”
โดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 2 ท่่าน
1. รองศาสตราจารย์์ ดร.วรศัักดิ์์� ทุุมมานนท์์
•		 อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาการบััญชีี คณะพาณิิชยศาสตร์์
			 และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•		 ประธานคณะกรรมการกำำ � หนดมาตรฐานการบัั ญ ชีี
			 สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2.	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สัันสกฤต วิิจิิตรเลขการ
•		 อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาการบััญชีีคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•		 กรรมการกำำ�หนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีีพบััญชีี
			 ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ณ ห้้องประชุุมแมนดาริินเอบีี
			ชั้้�น 1 โรงแรมแมนดาริิน กรุุงเทพมหานคร
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สามนิิสิิตคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาฯ ทีีม
L’itreal Consulting คว้้ารางวััลชนะเลิิศการแข่่งขััน
“ลอรีีอััล แบรนด์์สตอร์์ม 2021” ครั้้�งที่่� 18 ของประเทศไทย
เตรีียมพร้้อมเป็็นตััวแทนเข้้าร่่วมการแข่่งขััน “ลอรีีอัลั แบรนด์์สตอร์์ม 2021” ระดัับโลกร่่วมกัับ
ผู้้�ชนะจากอีีก 65 ประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วย นางสาวภััทรา รีีสิิริิเกษม นางสาวมรกต กััณฑะวงษ์์
และ นางสาวณััฐธิิดา ศิิริมัิ งั คลานุุรักั ษ์์ นิิสิติ หลัักสููตรนานาชาติิ ชั้้�นปีีที่่� 2 ได้้ร่ว่ มกัันคิิดค้้นแอปพลิิเคชััน
FOUNDME ที่่�สามารถจัับคู่่�หน้้าตา สภาพผิิว และสภาพเส้้นผมของผู้้�ใช้้กับั ผู้้�โพสต์์รายอื่่�นที่่�มีีลักั ษณะ
คล้้ายกััน ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคสามารถหารีีวิิวกัับข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือและเหมาะสมกัับตััวเองได้้สะดวก
และง่่ายดายยิ่่�งขึ้้�น โดยแอปพลิิเคชัันจะรวบรวมข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์จากผู้้�ใช้้งานจริิง มีีฟัังก์์ชัันให้้ซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์ได้้ภายในแอปพลิิเคชัันนี้้� อีีกทั้้�งยัังเป็็นสื่่�อบัันเทิิงให้้ผู้้�ใช้้ได้้มาร่่วมสนุุกผ่่านการแบ่่งปัันข้้อมููล
และพููดคุุยเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ความงาม

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้จััดตั้้�ง
โรงพยาบาลสนามจุุฬาฯ เพื่่�อร่่วมกััน
รัักษาคนไข้้ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
เริ่่�มแล้้ ว วัั น นี้้� จุุ ฬ าลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััยได้้จััดตั้้�งโรงพยาบาลสนามจุุ ฬ าฯ
เพื่่�อร่่วมกัันรัักษาคนไข้้ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
ทางคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยขอเรีียนเชิิญ
ท่่านร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจสู่่�แพทย์์พยาบาลและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิดโดย
การบริิจาคและร่่วมสมทบทุุนไม่่ว่่าจะเป็็นการบริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ที่่�จำำ�เป็็น
หรืือบริิจาคเงิินตามช่่องทาง #cbsChula
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รศ.ไพลิิน ผ่่องใส และเพื่่�อนบััญชีีจุุฬาฯ
รุ่่�น 24 มอบอาหารกล่่อง ให้้กัับ
“ศููนย์์ข้้าวเพื่่�อหมอ”
รศ.ไพลิิน ผ่่องใส และเพื่่�อนบััญชีีจุุฬาฯ รุ่่�น 24 มอบอาหารกล่่อง ให้้กัับ
“ศููนย์์ข้้าวเพื่่�อหมอ” เพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ อาสาสมััคร
และประชาชน ผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากโควิิด-19 โดยมอบอาหารกล่่อง
วัันละ 100 กล่่อง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27-31 พฤษภาคม 2564 และวัันที่่� 1-4
มิิถุุนายน 2564

Shi 26 ร่่วมกัับชมรมนิิสิิตเก่่า CU08
บริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือ 2 ส่่วนงาน

โรงพยาบาล
จ.ขอนแก่น

Shi รุ่่�น 26 ร่่วมกัับชมรม CU08 ได้้บริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือ
เป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1. บริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ “ฝาครอบ
ศีีรษะสำำ�หรัับอััดอากาศ” เพื่่�อใช้้กัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการแทรกซ้้อน
ทางปอดรุุนแรง เครื่่�องมืือนี้้�จะเชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องช่่วยหายใจเพื่่�อ
เพิ่่�มปริิมาณออกซิิเจนให้้เพีียงพอโดยยัังไม่่ต้้องใส่่ท่่อหายใจช่่วย
ลดความเสี่่�ยงจากการใส่่ท่่อ ให้้แก่่ โรงพยาบาล 11 แห่่งใน 11
จัังหวััด เป็็นเงิินรวม 232,000.- บาท ส่่วนที่่� 2. บริิจาคเพื่่�อสมทบทุุน
“โครงการผลิิตวััคซีีนใบยา” เพื่่�อต้้านโควิิด-19 ผ่่านมููลนิิธิิซีียููเอ็็น
เทอร์์ไพรส์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นเงิินรวม 205,000.- บาท
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เพื่่�อน Shi 31 ร่่วมฝ่่าฟััน
วิิกฤติิโควิิด-19 ด้้วยการ
ร่่วมกัันบริิจาคเงิินเพื่่�อ
จััดหาของจำำ�เป็็นมอบให้้
โรงพยาบาลสนามจุุฬาฯ
		 เพื่่�อน Shi 31 ร่่วมฝ่่าฟัันวิิกฤติิโควิิด-19
ด้้ ว ยการร่่ ว มกัั น บริิ จ าคเงิิ น เพื่่�อจัั ด หาของ
จำำ�เป็็นมอบให้้โรงพยาบาลสนามจุุฬาฯ
• เครื่่�องวััดความดััน โลหิิต 20 เครื่่�อง
• เครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือดจากปลายนิ้้�ว
Pulse Oximeter50 ชิ้้�น
• ร่่วมบริิจาคค่่าอาหาร 100 กล่่องในโครงการ
อาหารแสนกล่่อง กัับสนจ.
• ร่่ ว มกัั บ คณะบัั ญ ชีี ฯ บริิ จ าคแอลกอฮอล์์
100 ลิิตรให้้จุุฬานิิวาส

Shi 32 - CU14 ร่่วมกััน
จััดกิิจกรรมในปีี 2564

เพื่่�อสานสััมพัันธ์์ครบรอบปีีที่่� 50 ของการ
เข้้ามาเป็็นนิิ สิิตจุุฬาฯ กิิจกรรมมีีมากมาย
ภายใต้้ปณิิธาน “รัักษ์์น้ำ��ำ ฟื้้น� ป่่า ตอบแทนคุุณ
จุุฬาฯพััฒนาคน”

CHAMCHURI SQUARE
ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Shi 63

ผู้ช่วยอธิการบดีและทีมศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ
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ถอดรหััสจุุฬาฯ
ผงาดมหาวิิทยาลััย
แห่่งความยั่่�งยืืน
ระดัับโลกอัันดัับ 1
ของเอเชีีย
เมื่่�อเดืื อ นเมษายนที่่�ผ่่ า นมา
มีี ข่ ่ า วดีี อ ย่่ า งยิ่่�งของชาวจุุ ฬ าฯ
และชาวไทย คืื อ จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยได้้รัับการจััดอัันดัับ
เป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งความยั่่�งยืืน
THE Impact Rankings ปีี 2021
อัันดัับที่่� 1 ของเอเชีีย อัันดัับที่่� 23
ของโลก

ผู้้�บริิหารจุุฬาฯ และชาวจุุฬาฯ ทั้้�งหมด
ล้้ ว นเป็็ น ส่่ ว นสำำ � คัั ญ ของความสำำ � เร็็ จ ที่่�
ยิ่่�งใหญ่่นี้้�
จากการพููดคุุยกับั รศ.ดร.ณััฐชา ทวีีแสง
สกุุลไทย รองอธิิการบดีีด้้านการวางและ
กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ นวััตกรรมและพัันธกิิจ
สากลจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย แม่่งานใหญ่่
ของความสำำ�เร็็จนี้้� อาจารย์์ให้้ความเห็็นว่่า
ผลการจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััย THE Impact
Rankings ปีี 2021 ซึ่่�งจุุฬาฯครองอัันดัับ
ที่่� 1 ของเอเชีีย อัันดัับที่่� 23 ของโลก ถืือเป็็น
อัันดัับที่่สูู� งที่่สุ� ดุ ที่่ม� หาวิิทยาลััยไทยเคยได้้รัับ
ในการจััดอัันดัับที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดของโลก
ด้้านมหาวิิทยาลััยแห่่งความยั่่�งยืืน ผลการ
จััดอัันดัับครั้้ง� นี้้เ� ป็็นกระจกบานใหญ่่ที่ส�่ ะท้้อน
ถึึ ง คุุ ณ ภาพมหาวิิ ท ยาลัั ย ในมุุ ม มองของ
นานาชาติิ โดยในปีีนี้้มีี� มหาวิิทยาลััยถึึง 1,115
แห่่งทั่่�วโลกเข้้าร่่วมการจััดอัันดัับ

ความสำำ�เร็็จครั้้�งสำำ�คััญของจุุฬาฯ ใน
THE Impact Rankings 2021 เกิิดจาก
การเตรีียมการของมหาวิิทยาลััยมายาวนาน
โดยสภามหาวิิทยาลััยได้้ให้้นโยบายสนัับสนุุน
และอธิิการบดีีจุุฬาฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายของ
มหาวิิทยาลััยในการก้้าวขึ้้น� เป็็นมหาวิิทยาลััย
Top 3 ในอาเซีียนภายในปีี 2024 รวมทั้้�ง
มีีการตั้้ง� SDG Working Team ทำำ�การศึึกษา
ถึึงเกณฑ์์การวััดผลอย่่างละเอีียดของ THE
Impact Rankings
ทั้้ง� นี้้ค� ะแนนในหััวข้้อย่่อยของการประเมิิน
คืือ SDG 3 (สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี)
SDG 9 (โครงสร้้างพื้้�นฐาน นวััตกรรม และ
อุุตสาหกรรม) SDG15 (ระบบนิิเวศบนบก)
จุุฬาฯ ยัังได้้รัับการจัับอัันดัับเป็็น 1 ใน 10
ของโลกด้้วย
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ผลกระทบสููงในระดัับโลก มีีการอ้้างอิิงใน
วงวิิชาการต่่างชาติิมาก มีีการเชื่่�อมโยงกัับ
สัังคมและในระดัับชาติิ นำำ�เสนอแก่่ THE
Impact Rankings

เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จของจุุฬาฯ ที่่�
สามารถครองอัันดัับ 1 ในเอเชีียและอัันดัับ
23 ของโลกมาจาก 4 ปััจจััยหลัักดัังนี้้�
1. การวางกลยุุทธ์์ (Strategy) สร้้าง
ความเข้้าใจในเรื่่�องเกณฑ์์ SDG ทั้้�ง 17 ข้้อ
วิิธีีวััดคุุณภาพมหาวิิทยาลััยของTHE Impact
Rankings และกติิกาการคำำ�นวณ ซึ่่�งการ
จััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโดย THE Impact
Rankings สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ของ
มหาวิิทยาลััยคืือ “การเป็็นผู้้�นำ�ำ การสร้้างสรรค์์
องค์์ความรู้้�และนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างเสริิม
สัังคมสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน” ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการ
ผ่่าน 3 ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญของจุุฬาฯ ได้้แก่่
การสร้้างผู้้นำ� �ำ แห่่งอนาคต (Future Leaders)
การสร้้างผลงานวิิจัยั นวััตกรรมที่่มีี� ประโยชน์์
สููงเพื่่�อสัังคม (Impactful Research and
innovation) และการพััฒนาสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Sustainability)
2. การวิิเคราะห์์ Impact Content ได้้
คััดเลืือกผลงานของคณาจารย์์และนิิสิิตที่่�มีี

3. การประสานพลัังจุุฬาฯ ในการทำำ�งาน
ร่่วมกััน ตั้้�งแต่่สภามหาวิิทยาลััย อธิิการบดีี  รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
รองอธิการบดีดา้ นการวาง และกำ�หนดยุทธศาสตร์
ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย คณะหน่่วยงานต่่างๆ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่่�อรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ผลงานวิิจััย
นวััตกรรมจุุฬาฯ ที่่�โดดเด่่นอย่่างแท้้จริิง
สัังคมได้้อีีกมาก ทุุกวัันนี้้�บริิบททางสัังคม
เปลี่่�ยนไปมาก มหาวิิทยาลััยไทยต้้องพััฒนา
4. การเล่่าเรื่่�อง (Storytelling) ผนวก ผลงานวิิจััยขึ้้�นเองเพื่่�อให้้ทัันกัับความรู้้�และ
เนื้้�อหาข้้อมููลงานวิิจััย นวััตกรรมจุุฬาฯ เรีียบ สร้้างความมั่่�นคงในประเทศ  มหาวิิทยาลััย
เรีียงเป็็นเรื่่�องราวที่่น่� ่าสนใจ และสื่่�อสารออก ต้้องเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�ตอบโจทย์์สัังคม
ไปว่่างานวิิจัยั และนวััตกรรมนั้้น� ส่่งผลกระทบ
ต่่อสัังคมอย่่างไร    
2. จุุฬาฯ จะบููรณาการงานสอนและ
งานบริิการสัังคม เพื่่�อสร้้างโอกาสความ
ผลการจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโดย THE เท่่าเทีียมแก่่คนในสัังคมให้้มากยิ่่�งขึ้้�นเช่่น
Impact Rankings ทำำ�ให้้รัับรู้้�ถึึงจุุดแข็็ง โครงการจุุฬาฯ-ชนบท  เพิ่่�มการศึึกษาที่่�มีี
ของจุุฬาฯ และจุุดที่่�ควรเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับ คุุณภาพ การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต  การเรีียน
การจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยในปีีหน้้าจุุฬาฯ การสอนในรููปแบบออนไลน์์ เสริิมความรู้้�
ต้้องทำำ � ให้้ดีีกว่่ า เดิิ ม โดยเปรีียบเทีียบ เรื่่�อง Sustainable Development Goals
มหาวิิทยาลััยที่่อั� ันดัับดีีกว่่า ว่่ามีีจุุดเด่่นอะไร ของสหประชาชาติิทั้้ง� 17 ข้้อให้้แก่่นิสิิ ตจุ
ิ ฬุ าฯ
	สิ่่ � ง ที่่� ม หาวิิทยาลัั ยวา งแผนไว้้ เ พื่่ � อ
ผลัักดัันความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีหน้้า
แบ่่งได้้เป็็น 2 ส่่วนคืือ
1. การเน้้ น เรื่่ � อ งวิิจัั ย ให้้ มา กยิ่่ � ง ขึ้้� น
จากการศึึกษาเกณฑ์์ THE Impact Rankings
จะพบว่่า 27% เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััย หากมีี
การบููรณาการนวััตกรรมงานวิิจัยั กัับการเรีียน
การสอนและการบริิการวิิชาการช่่วยเหลืือ
สัังคม มหาวิิทยาลััยจะเป็็นความหวัังให้้กัับ

จุุฬาฯ ต้้องแข่่งขัันกัับมหาวิิทยาลััยใน
อาเซีียนและในเอเชีีย การนำำ�มหาวิิทยาลััย
สู่่�ความยั่่�งยืืนอัันดัับ 1 ของเอเชีียนั้้�นเป็็น
เรื่่�องน่่าตื่่�นเต้้น เป็็นเครื่่�องชี้้�ว่่าคุุณภาพของ
มหาวิิทยาลััยไทยทััดเทีียมมหาวิิทยาลััยโลก
เชื่่�อว่่าคณาจารย์์และนิิสิิตจะนำำ�ความสำำ�เร็็จ
สำำ�คัญ
ั นี้้ ม
� าสร้้างความมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจทำำ�งานวิิจัยั
ที่่มีี� ประโยชน์์สููงต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
สมแก่่สโลแกนใหม่่ของจุุฬาฯ Innovations
for Society
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ผมนึึกถึึงคำำ�นี้้�ขึ้้�นมา และก็็นึึกเล่่นๆ ว่่า
คำำ�เดีียวกัันจะมีีความหมายหลัักแตกต่่าง
ไปตามช่่วงวััย การศึึกษา และภาวะความ
เปลี่่�ยนแปลง ความหมายแรกที่่�เราเรีียนรู้้�
ในตอนเด็็กๆ คำำ�ว่่า space คืือ อวกาศ พื้้�นที่่�
อัันน่่าพิิสมััยลี้้�ลัับนอกโลกและฉากอัันน่่า
ตื่่�นเต้้นของอุุลตร้้าแมน พอโตขึ้้�นจัับเครื่่�อง
อะไรที่่�มีี keyboard ไม่่ว่า่ จะแบบจัับต้้องหรืือ
หน้้าจอแบบสััมผััส  เราก็็จะรู้้�จัักกัับ space
ในอีีกความหมาย พอเติิบโตเข้้าช่่วงวััยรุ่่�น
(และจวบจนถึึงวััยชรา) ผู้้�คน การงานสัังคม
และสารพัั ด ที่่ � ต้้ องมีีปฏิิ สั ั ม พัั น ธ์์ ทำ ำ � ให้้เรา
ต้้องการ space ในความหมายของพื้้น� ที่่ร� อบตััว
เราบ้้าง  ไม่่ว่า่ space ในเชิิงกายภาพ คืือออกไป
สู่่�สถานที่่� ที่่�เราได้้พัักผ่่อนห่่างไกลจากสิ่่�ง
คุ้้น� เคย และ space ในเชิิงมโนภาพภายใน
ของการทำำ�จิิตให้้มีีสมาธิิและว่่าง มาจนถึึง
สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่� space เข้้ามาในชีีวิิต
ผู้้ � ค นพร้้อมกัั น ทั่่� ว โลกและทุุ ก วัั ย space
ระหว่่างกััน 1-2 เมตร เพื่่อ� ความปลอดภััยต่่อ
การดำำ�รงชีีพต่่อไป และ ไม่่ว่่าจะ space
ในความหมายใด ก็็มีีธุุรกิิจเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง
ได้้เสมอ
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อวกาศ

อากาศยานก้้าวใหญ่่ๆ ไปอีีกขั้้�น มาจนถึึง
กลายเป็็นแหล่่งโอกาสที่่�ไม่่มีีขอบเขต  Space X flight ที่่�จะพาใครก็็ได้้ที่่�มีีเงิิน
ที่่�มนุุษย์์ล้ำำ��ๆ ได้้ล่่วงล้ำำ��เข้้าไปหลายปีีแล้้ว  ไปโคจรดวงจัันทร์์ในปีี 2023 ครัับอีีก 2 ปีี
แต่่ในไม่่กี่ปี�่ หี ลัังๆ มานี้้� เริ่่ม� ก้้าวกระโดดเริ่่ม� จาก ข้้างหน้้านี้้�เอง (Virgin Galactic ของท่่าน
พื้้�นฐานคืือดาวเทีียมที่่�ทำำ�ให้้เราไม่่ต้้องรอ Sir Richard Branson เองก็็จะมีีทริิปท่่อง
เช็็คผลพรีีเมีียร์์ลีีกจากหนัังสืือพิิมพ์์ฉบัับเช้้า อวกาศในอีีกไม่่นาน โดยเมื่่�อปลายปีี 2020
วัันจัันทร์์เหมืือนอย่่างในอดีีต  มาถึึงปััจจุุบััน ที่่ผ่� า่ นมาก็็มีีการทดสอบ 1 ใน 3 final test
องค์์กรธุุรกิิจภาคเอกชนที่่เ� ป็็นผู้้นำ� �ำ รายแรกๆ flight ผ่่านแล้้ว) ไม่่ใช่่แค่่นั้้�น Elon Musk
อย่่าง Space X ก็็ก้้าวล้ำำ�� กว่่าองค์์กรรััฐขนาด มีีแผนอีีกมากมายในอวกาศอย่่าง Starlink
ยัักษ์์อย่่าง NASA ในการนำำ�จรวดกลัับมาลง ที่่เ� ป็็น broadband internet ผ่่านดาวเทีียม
จอดใช้้งานใหม่่ได้้  และทำำ�ให้้วิิทยาการด้้าน ครอบคลุุมทั่่ว� โลกที่่จ� ะทำำ�ให้้ internet provider
บนโลกอีีกหลายองค์์กรไม่่มีีงานทำำ�  ไปจนถึึง
VIRGIN GALACTIC ประโยคเลื่่อ� นลั่่น� สนั่่�นมวลมนุุษยชาติิ “I'd like
to die on Mars, just not on impact” ที่่�
Musk มองไว้้ว่่ามนุุษย์์จะเดิินทางไปถึึงดาว
อัังคารในปีี 2026 เพีียง 2 ปีีหลัังโครงการ
Artemis ของ NASA ที่่จ� ะส่่งนัักบิินอวกาศ
ไปลงดวงจัันทร์์ในปีี 2024 แต่่ก็็อาจจะเป็็น
Sir Richard Branson การเดิินทางที่่�น่่าเศร้้าของวีีรบุุรุุษและสตรีี

เพราะ Musk คิิดว่่ามีีโอกาสสููงที่่ก� ลุ่่�มมนุุษย์์
กลุ่่�มแรกๆ ที่่ไ� ปถึึงจะไปเสีียชีีวิิตที่นั่่�่ น� และไม่่มีี
โอกาสกลัับมาโลกอีีกและคงไม่่ใช่่แค่่ฟากฝั่่�ง
ตะวัันตกที่่ห� วัังขุุมทรััพย์์อวกาศ ภาคตะวัันออก
อย่่างประเทศจีีนก็็เห็็นของดีีจากด้้านมืืดของ
ดวงจัันทร์์ ด้้านที่่�มนุุษย์์ที่่�มองจากบนโลก
อย่่างเราจะไม่่ มีีวัันได้้เห็็น และอีีกหลาย
โครงการที่่ม� วลมนุุษย์์คิดิ ที่่จ� ะไปสอยพลัังงาน
และสารพััดแร่่ธาตุุอัันมีีค่่าจากฝุ่่�นควัันใน
จัักรวาล

SPACE X
FLIGHT

Elon Musk
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Space ที่่�ปลายนิ้้�ว
สู่่� คอมพิิวเตอร์์และการสื่่�อสาร

การสื่่�อสารเอาใกล้้ตััวสุุดๆ ที่่�เราได้้ยิิน
ได้้ใช้้กัั น แม้้จะยัั ง ไม่่ เ ต็็ มสููบก็็ เ ถอะก็็ คื ื อ
เทคโนโลยีี 5G และแม้้ 5G จะเพิ่่�งมาไม่่นาน
แต่่ 6G ก็็เริ่่ม� ศึึกษาในเชิิง concept กัันไปแล้้ว 
เพราะ 5G มีี  Huawei หรืืออีีกนััยยะคืือ
จีีนเป็็นผู้้�นำำ� ดัังนั้้�นท่่าน Trump ขณะอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งก็็ประกาศว่่า 6G จะต้้องมาอยู่่�ในมืือ
ผู้้นำ� �ำ เทคโนโลยีีหน้้าเดิิมคืือ อเมริิกา อยากรู้ว่�้ า่
5G เร็็วขนาดไหน ก็็ต้้องลองนึึกเทีียบกัับ
4G ที่่ � เราใช้ ้ แ ละคุ้้� น เคยกัั น มานานโดย
ความเร็็วของ 4G อยู่่�ที่่� 1Gbps ส่่วน 5G
อยู่่�ที่่� 20 Gbps หรืือ เร็็วกว่่า 20 เท่่า ปััจจััย
สำำ�คััญอีีกตััวหนึ่่�งคืือ latency หรืือความ
หน่่ ว งของสัั ญ ญาณ หรืื อ การตอบสนอง
ของการรัับส่่งสััญญาณ ซึ่่�ง 5G อยู่่�ที่่� <1ms
(น้้อยกว่่าหนึ่่�งมิิลลิิวิินาทีี) ส่่วน 4G อยู่่�ที่่�
10ms และนี่่�คืือจุุดที่่�จะทำำ�ให้้การขัับขี่่�ไร้้
คนขัับที่่�ควบคุุมทางไกลเป็็นจริิงได้้ง่่ายขึ้้�น
เพราะในกรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินหากค่่า
latency ไม่่ต่ำ��ำ พอ (ตอบสนองคำำ�สั่่ง� ไม่่เร็็วพอ)
กว่่ า สัั ญ ญาณภาพจากสถานการณ์์ จ ริิ ง
จะมาถึึงห้้องควบคุุมบวกกัับสััญญาณการ
ควบคุุมที่่จ� ะส่่งกลัับไปถึึงยานพาหนะ อาจจะ
ยาวนานเกิิ น ไป อีีกทั้้� ง 5G ยัั ง สามารถ
กระจายสััญญาณไปได้้สููงถึึง 300 m และ
รองรัับความหนาแน่่นในการใช้้งานได้้ถึึง 1
ล้้านคนต่่อตารางกิิโลเมตรในขณะที่่� 4G
ทำำ � ให้้เพีียง 1 แสนคน หากอ่่ านแล้้วยัั ง

ไม่่น่่าสนุุกเท่่าไหร่่ เรามาลองดูู  เทคโนโลยีี 
คอมพิิ ว เตอร์์ เชิิ ง ควอนตัั ม (quantum
computer) กัันดีีกว่่า เอาแบบว่่า ไม่่ต้้อง
เข้้าใจเยอะหรอกนะฮะ ผมพยายามอ่่าน
พยายามฟัั ง มาหลายรอบ ก็็ ย อมรัั บ เลย
ว่่ามัันเกิินจิินตนาการของสมองน้้อยๆ ของ
ผมที่่�จะเข้้าใจได้้  แต่่แค่่ฟัังหรืืออ่่านเอาสนุุก
มัันก็็รู้สึ้� ึกล้ำำ��มากแล้้ว เริ่่�มที่่�แบบพื้้�นฐานสุุดๆ
เราแทบทุุกคนน่่าจะทราบว่่า คอมพิิวเตอร์์
มีีภาษาที่่�ใช้้สื่่�อสารมาจากพื้้�นฐานของเลข
ฐาน 2 ซึ่ง�่ ก็็คือื มีี 0 กัับ 1 (Binary Digits หรืือ
Bits) แต่่ คอมพิิวเตอร์์เชิิงควอนตััม ทำำ�งาน
ด้้วยศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทฤษฎีีควอนตััม
ฟิิ สิ ิ ก ส์์ ซึ่่ � ง คอมพิิ ว เตอร์์ เชิิ ง ควอนตัั ม ใช้้
Qubit (Quantum Bit) จึึงมีีได้้หลายสถานะ
ในตำำ�แหน่่งเดีียวคืือ ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเป็็นแค่่เพีียง
0 หรืือ 1 เท่่านั้้�นในสถานะการณ์์หนึ่่�งๆ แค่่นี้้�

ผมก็็นึึกภาพไม่่ทันั แล้้วแม้้จะจบวิิศวะ (ด้้วย
เกรดต่ำำ�� เตี้้ย�  ฮ่่าๆๆ) คุุณจิิรวััฒน์์ ตั้้ง� ปณิิธานนท์์
หรืือ ‘ทิิว’ นัักฟิิสิิกส์์ดีีกรีีปริิญญาตรีี-โท 
มหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ และปริิญญาเอก
ด้้านฟิิสิิกส์์ ทฤษฎีีที่่�มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิ
สิิงคโปร์์ บอกว่่า “ในโลกของอะตอมจะมีี
บางปรากฏการณ์์ที่�่ ‘เหนืือสามััญ-สำำ�นึกึ ’ ซึ่่�ง
ไม่่ปรากฏในโลกแห่่งวััตถุ”ุ (อื้้ม� เห็็นด้้วยเลยฮะ)
เช่่น อะตอมสามารถมีีหลายสถานะในเวลา
เดีียวกััน (คอมพิิวเตอร์์เชิิงควอนตััมประมวล
ผลค่่า 0 และ 1 ได้้พร้้อมกัันในเวลาเดีียวกััน)
หรืื อ อะตอมตัั ว หนึ่่� ง สามารถสื่่� อ สารกัั บ
อะตอมอีีกตัั วที่ ่ � อ ยู่่�ไกลออกไปได้้ทัั น ทีี 
โดยไม่่ต้้องผ่่านตััวกลาง (อัันนี้้อ� อกแนวพลัังจิิต 

ผมเคยฟัังคุุณทิิวให้้สััมภาษณ์์กัับคุุณสุุทธิิชััย
หยุ่่�นว่่า เคยมีีการทดลองใช้้คอมพิิวเตอร์์
เชิิงควอนตััมสื่่�อสารกัันในแบบไร้้ตััวกลาง
ข้้ามประเทศและสามารถส่่งข้้อมููลถึึงกััน
ได้้จริิง ฟัังแล้้วน่่าตื่่น� เต้้น แต่่เขาไม่่ได้้บอกเล่่า
วิิธีีการนะครัับ เพราะต่่อให้้บอกผมก็็อาจจะ
ฟัังไม่่เข้้าใจอยู่่�ดีี) คุุณสมบััติิข้้างต้้นทำำ�ให้้
คอมพิิวเตอร์์เชิิงควอนตััมมีีการประมวลผลที่่�
เร็็วกว่่าคอมพิิวเตอร์์ทั่่ว� ไปมหาศาล  Google
ซึ่่�งเป็็นองค์์กรหนึ่่�งที่่�ลงทุุนใน quantum
computer มหาศาล เคยเผยแพร่่ข้้อความว่่า
‘Google D-Wave 2X คอมพิิ ว เตอร์์
ที่่ � ใช้ ้ เ ทคโนโลยีีเชิิ ง ควอนตัั ม มีีความเร็็ ว
มากกว่่าคอมพิิวเตอร์์ปกติิ 100 ล้้านเท่่า’
เพีียงเท่่านี้้�เรื่่�อง 5G 6G ก็็เลยฟัังคล้้าย
นิิทานอีีสปขึ้้�นมาทัันทีี
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หาพื้้�นที่่�ว่่างรอบตััว
ผ่่าน online platform
กลายเป็็นเรื่่�องง่่ายๆ ไปแล้้วที่่�มนุุษย์์
ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ส่่วนใดของโลกก็็สามารถวางแผน
การท่่องเที่่�ยวเดิินทางไปได้้ทุุกที่่�ที่่�อยากไป
เพราะโรงแรม สายการบิิน ข้้อมููลการท่่องเที่่ย� ว 
การเงิิน และทุุกอย่่างที่่ � จ ะช่่ วยทำำ � ให้้คุุ ณ
สามารถหนีีจากความซ้ำำ��ซากจำำ�เจในชีีวิิต 
อยู่่�บนมืือคุุณแล้้ว  ในปีี 2014 ผมอุ้้�มลููก
วัั ย ขวบครึ่่� ง ไปเที่่ � ย วแนว  backpacker
ที่่ � รั ั ส เซีีย ผมจำำ � ได้้ดีีว่่ า ก่่ อ นเดิิ น ทางก็็ มีี
คนเตืือนผมว่่าไปรััสเซีียพููดภาษาเขาไม่่ได้้ 
ไม่่มีีคนรู้้จั� ัก จะไหวหรอ ยิ่่�งมีีเด็็กเล็็กไปด้้วย
เพราะป้้ายต่่างๆ ก็็ไม่่ค่่อยมีีภาษาอัังกฤษนะ
เป็็ น ภาษารัั ส เซีีย จนเมื่่� อ ผม landing
ที่่�สนามบิิน Domodedovo แล้้วบัังเอิิญ
เจอคนไทยที่่�รอผ่่าน ตม. แล้้วเห็็นสามคน
พ่่ อ แม่่ ลูู กกระเตงกัั น มาก็็ ยั ั ง อุุ ตส่ ่ า ห์์
หัั น มาถามและเตืื อ นด้้วยความเป็็ น ห่่ ว ง
ด้้วยประโยคที่่ค� ล้้ายคลึึงกัับก่่อนที่่จ� ะเดิินทาง
ออกจากประเทศไทย กลัับมาจากทริิปนั้้�น

สร้้างพื้้�นที่่�ว่่างรอบใจ โดยใช้้เทคโนโลยีี
ด้้วยความที่่ � โ ลกเชื่่� อ มต่่ อ กัั น ด้้วย
เทคโนโลยีี ความเชื่่�อความศรััทธาเองก็็ใช่่ว่่า
จะเป็็นเรื่่อ� งล้้าสมััยอีีกต่่อไปเรา ได้้เห็็นข่่าวกััน
เสมอเรื่่�องราวของบริิษััทต่่างๆ ในซิิลิิกอน
วััลเลย์์ หัันมาให้้ความสนใจในการฝึึกจิิต
ฝึึกสมาธิิเพราะผลลััพธ์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
คืือสามารถทำำ�ให้้คนทำำ�งานที่่�ประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ซึ่่�งเมื่่�อประมาณ 10 ปีีที่่�แล้้ว ก็็มีี
แอพพลิิ เ คชั่่� น ตัั ว หนึ่่� ง เกิิ ด ขึ้ ้ � น ในปีี 2012
ชื่่� อ Headspace ซึ่่ � ง เป็็ น แอพพลิิ เ คชั่่� น
ฝึึกทำำ�สมาธิิ คนที่่�สร้้างแอพตััวนี้้�เคยเป็็น
นัักบวชในธิิเบตมากว่่า 10 ปีี คืือ คุุณ Andy
Puddicombe วัั นหนึ่่� งเมื่่� อเขาออกจาก
การเป็็นนัักบวชแต่่ยัังเห็็นว่่าการฝึึกสมาธิิ
มัั น มีีประโยชน์์ แ ละเขาอยากจะสอนคน
แม้้จะไม่่ได้้เป็็นนัักบวชแล้้ว  เขาจึึงออกมา

ตั้้�งสถาบัันที่่�สอนสมาธิิและวัันหนึ่่�งเขาก็็เจอ
เข้้ากัั บ  คุุ ณ Richard Pierson ซึ่่ � ง มา
ฝึึกสมาธิิกัับคุุณ Puddicombe คนทั้้�งสอง
มีีแนวคิิดตรงกัันที่่�อยากจะขยายแนวทาง
นั่่�งสมาธิิออกไปให้้คนอื่่�นมากขึ้้�น จึึงเกิิด
เป็็ น แอพพลิิ เ คชั่่� น Headspace ขึ้้ � น มา
Headspace ใช้้การสอนนั่่�งสมาธิิผ่่านการ
เล่่ า เรื่่� อ งด้้วยแอนิิ เ มชั่่� น บวกกัั บ เสีียงที่่ � มีี
ความเป็็นมิิตรของ Puddicombe ทำำ�ให้้ 
Headspace มีียอดดาวน์์โหลดมากกว่่า 65
ล้้านครั้้�ง สร้้างรายได้้มากกว่่า 100 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐฯ ในปีี 2019 และมีีคน subscribe
มากกว่่า 2 ล้้านคน ซึ่่�งรวมทั้้�งบริิษัทั ใหญ่่ๆ
ใน ซิิลิิกอน วััลเลย์์ อย่่าง Google หรืื อ
LinkedIn ที่่เ� ลืือกสมััครแพ็็กเกจของ Headsspace เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ใช้้งานกััน

ผมถึึงขนาดสามารถนำำ�เนื้้�อหาการเที่่ย� วแบบ
backpacker ทริิปนั้้�น มาเขีียน pocket
book ชื่่�อ ได้้เวลาเที่่�ยวรััสเซีีย ขายได้้เลย
(พิิมพ์์ 2 หนด้้วยนะเออ) แต่่เดี๋๋ย� วนี้้�คงไม่่จำ�ำ เป็็น
แล้้วกระมััง เพราะอยากรู้้�อะไรก้้มไปบนมืือ
ก็็ เจอ อยากไปไหนก็็ ก ด Google Map
แล้้วก็็เลืือกเส้้นทางทั้้�งรถไฟ รสบััส มีีให้้
เลืื อ กหมด ขนาดเงิิ น ยัั ง ไม่่ ต้้ องแลกเลย
อย่่างไรก็็ดีี  โควิิด-19 ที่่�อยู่่�กัับเรามาและ
ยัังไม่่ผ่่านไปเสีียทีี  เราเลยยัังไม่่รู้้�ชััดเจนว่่า
โควิิด-19 จะเปลี่่�ยนโฉมอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�
ไปทางไหนอีีกหรืือไม่่
ถ้้ามองในทางดีี ตอนนี้้� internet
literacy ของคนทั่่ว� โลกเพิ่่�มแบบก้้าวกระโดด
น่่าจะเป็็นโอกาสอัันดีีหลัังโควิิด-19 สามารถ
อยู่่�กัับมนุุษย์์ได้้เหมืือนไข้้หวััดใหญ่่ แต่่ว่่ากัับ
พฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปนี่่สิ� ิ ไม่่รู้้�ว่่า
พลัังด้้านไหนจะส่่งผลกัับการหาที่่ว่� า่ งรอบตััว
มากกว่่ากััน

HEADSPACE
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คริิ ปโตก็็ ทำ ำ � เอากููรููเกาหัั ว แกรกๆ เพราะ
ราคาขึ้้ � น ลงแบบรถไฟเหาะเหลืื อ เกิิ น
ทฤษฎีีเดิิมๆ จัับไม่่ทัันแล้้วยิ่่�งบางตััวเกิิน
จิินตนาการ อย่่างเจ้้า dogecoin ที่่�ราคา
พุ่่�งพรวดจนว่่ า กัั น ว่่ า จะเป็็ น เงิิ น ที่่ � ใช้้กัั น
บนดาวอัังคารกัันแล้้ว  (จะไปซื้้�ออะไรกััน
บนนั้้�นหรอ)

Space
จากโควิิด-19

ระยะห่่าง 1 เมตรที่่�เราเคยชิินกัับมััน
ได้้สร้้างโอกาสให้้อีีกหลายอย่่าง ที่่�เราเห็็น
ชัั ด ๆ ในตอนนี้้� คื ื อ ประชากรไทยแทบทุุก
หย่่อมหญ้้าคุ้้�นเคยกัับการช้้อปปิ้้�งออนไลน์์
ซึ่่�งส่่งผลบวกต่่อธุุรกิิจขนส่่งโดยเฉพาะเหล่่า
ไรเดอร์์บนแอพพลิิเคชั่่�นออนไลน์์ รวมไปถึึง
การใช้้เงิินตราอิิเล็็กทรอนิิกส์์กัันอย่่างคล่่อง
มืื อ โดยไม่่รู้้�เนื้้�อรู้้�ตััวผ่่านสารพััดแพ็็คเกจ
เยีียวยาของรััฐบาล อีีกสิ่่ง� ที่่โ� ควิิด-19 ได้้ทำำ�ให้้
เกิิดโอกาสในการลงทุุนใหม่่ๆ เพราะ fund
flow ในงวดนี้้�มีีความแปลก เหล่่ากุุนซืือ
หััวเก่่าๆ ก็็เกาหัั วแกรกๆ ซื้้�อเวลากัันไป
เพราะตลาดหุ้้น� ก็็แปลกเศรษฐกิิจยัังไม่่กลัับมา
เหมืื อ นเดิิ ม แต่่ ดั ั ชนีีดีี ดกลัั บ มาเรีียบร้้อย
แล้้ว  เพราะสารพััดเงิินอััดฉีีดมัันไม่่มีีที่่�ไป
แต่่ จ ะให้้ฟัั น ธงกัั น ว่่ า ฟองสบู่่�ตลาดหุ้้� น ก็็
ไม่่กล้้า ถ้้าเป็็นเมื่่�อก่่อนสภาวะแบบนี้้� ก็็แค่่
เชีียร์์ให้้ไปซื้้�อทองก็็จบ ซึ่่�งทองก็็วิ่่�งพรวด
ไปที่่� 30,000 บาทจริิงๆ แต่่แค่่ระยะสั้้�นๆ
สั้้�นมากพอที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดยอดเขาอัันหนาว
เหน็็บได้้อีีกนาน และเหล่่ากููรููที่่�เชีียร์์ทอง
ไว้้ว่่ า ทะลุุ 30,000 และคนเรีียกอาจารย์์

กัันทั่่�วตอนนี้้�ก็็ได้้แต่่แถๆ ไปว่่า ทองยัังไง
ก็็มาไปดููประวััติศิ าสตร์์สิิ ทองมาจากเท่่าไหร่่
ไม่่เคยย้้อนกลัับ พููดอีีกก็็ถููกอีีกนะครัับ แต่่
ตอนที่่�ท่่านเชีียร์์คนขึ้้�นเขาท่่านไม่่ได้้บอก
ระยะยาวนี่่�นา และที่่�ว่่า fund flow มัันไม่่
เหมืือนเดิิมเพราะนอกจากที่่�กล่่าวมาปกติิ
เราก็็ จ ะนึึ ก ถึึ ง แหล่่ ง พัั ก อัั น ปลอดภัั ย คืื อ
ตลาดพัั น ธบัั ต รรัั ฐ บาลแต่่ ต อนนี้้� มีี แหล่่ ง
อัันเร้้าใจเข้้ามา อย่่างเช่่นตลาด DeFi ที่่เ� ติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตลาดตราสารอนุุพัันธ์์แบบ
decentralized ก็็ โ ต ทำำ � ให้้นัั ก ลงทุุ น
สามารถเปิิดเทรด call หรืือ put options
ในตลาดเหรีียญคริิ ป โตได้้ซึ่ ่ � ง เจ้้าเหรีียญ

นอกจากนั้้�น โควิิด-19 ก่่อนหน้้านี้้�ก็็ได้้
สร้้างโอกาสให้้ประเทศไทยดููเหมืือนจะเป็็น
ดิิ น แดนแห่่ ง ความปลอดภัั ย มีีสุุ ข อนามัั ย
ระบบสาธารณสุุข มีีการแพทย์์พยาบาลที่่�
สามารถเป็็นโอกาสที่่�จะดึึงเงิินลงทุุนจาก
ต่่างชาติิที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งเหล่่านี้้�มาได้้ 
(แต่่ไม่่รู้้�ว่่า โควิิด-19 รอบ 2,3,…. จะทำำ�ให้้
ภาพลัักษณ์์และโอกาสเหล่่านี้้�ปลิิวไปหรืือ
ป่่าว) และยัังมีีโอกาสต่่างๆ ที่่�อาจจะถููก
คาดการณ์์อีีกมากแต่่ก็็มีีมุุมมองทั้้�ง 2 ด้้าน
เช่่น การ work from anywhere จะทำำ�ให้้ 
co-working space บููม คอนโดมีีเนีียม
อาจจะเน้้นพื้้�นที่่�ส่่วนกลางมากขึ้้�น ใหญ่่ขึ้้�น
เพราะการ work from home ก็็ทำำ�ให้้คน
อาจจะออกมายืืดเส้้นยืืดสายพัักผ่่อน (แต่่
ทั้้�ง 2 เรื่่�องก็็มีีมุุมแย้้งว่่าต่่อไป คนอาจจะ
หลีีกเลี่่ย� งที่่จ� ะใช้้พื้้น� ที่่ร่� ่วมกัับคนแปลกหน้้า)
คอนโดที่่ � มีีลิ ิ ฟ ท์์ ส่่ ว นตัั ว รวมไปถึึ งจุุ ดขาย
จากการจััดการพวกเรื่่�องสุุขอนามััยต่่างๆ
เป็็นต้้น รวมไปถึึงเราได้้เห็็น คนใกล้้ๆ ตััว 
ผัันตััวเองเป็็นเชฟ เป็็นนัักปลููกต้้นไม้้ เป็็นอีีก
สารพััดจากการที่่� work from home และ
สารพััดนัักทำำ�โน่่นทำำ�นี่่�มืือสมััครเล่่นนี่่�แหละ
ก็็เริ่่�มทำำ�ตััว  เป็็นพ่่อค้้าแม่่ค้้ามืืออาชีีพขึ้้�นมา
ทั้้�งสร้้างเพจเองหรืือประกาศขายกัันบนหน้้า
social media ของตััวเองและก็็เรีียกเหล่่า
ไรเดอร์์ไปส่่ง
อย่่ า ว่่ า อย่่ า งนั้้� น อย่่ า งนี้้� เ ลยผมเอง
ชอบปลููกต้้นไม้้แต่่เด็็ก ก็็ได้้ถููก โควิิด-19
สร้้างให้้กลายเป็็นนัักช้้อปต้้นไม้้ กลายเป็็น
นัักเพาะต้้นไม้้ นัักปลููกไม้้จิ๋๋�ว  และ กำำ�ลัังจะ
เป็็นพ่่อค้้าต้้นไม้้พ่อ่ ลููกอ่่อนเร็็วๆ นี้้� จบกัันดื้้อ� ๆ
แบบนี้้�แหละ
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ไม่่ใช่่เพีียงแค่่รัักโลก
แต่่คืือโอกาสการลงทุุน
แห่่งศตวรรษ
เราคงปฏิิเสธไม่่ได้้ครัับว่่า ความเจริิญอย่่างเขย่่งก้้าวกระโดด
ของมนุุษย์์เริ่่�มต้้นจากการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมช่่วงปลายศตวรรษ
ที่่� 18 ที่่�มีีจุุดกำำ�เหนิิดจากเทคโนโลยีีพลัังงานไอน้ำำ��จากถ่่านหิิน
ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดระบบการผลิิตอุุตสาหกรรมและระบบขนส่่งทางรถไฟ
ต่่อมาในศตวรรษที่่� 19 เทคโนโลยีีพลัังงานรููปแบบใหม่่จากเครื่อ�่ งยนต์์
สัันดาปและจากการผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้เข้้ามาพลิิกโฉมระบบ การ
ขนส่่งและการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมอีีกรอบ และที่่�สำำ�คััญไฟฟ้้า
ถืือเป็็นเทคโนโลยีีต้้นกำำ�เนิิดของยุุคดิิจิิทััลและการสื่่�อสารไร้้สาย
ที่่�เข้้ามาพลิิกโฉมวิิถีีชีีวิิตมนุุษย์์อย่่างสิ้้�นเชิิงในช่่วงหลายสิิบปีี
ที่่�ผ่่านมา จากจุุดเริ่่�มของการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมจนมาวัันนี้้�เพีียง
250 ปีี หลายพัันล้้านชีีวิิตได้้มีีการพััฒนาคุุณภาพความเป็็นอยู่่�
อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อนในประวััติิศาสตร์์โลก
ในศตวรรษที่่� 21 ที่่�เรากำำ�ลัังเดิินหน้้าต่่อไป จะเป็็นหััวเลี้้�ยวหััวต่่อ
ที่่�สำำ�คััญที่่�มนุุษย์์จะต้้องปฏิิวััติิเทคโนโลยีีพลัังงานครั้้�งใหญ่่อีีกครั้้�ง
แต่่ครั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่เพีียงเพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น แต่่เป็็น
ความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องพััฒนาเพื่่�อให้้เราสามารถส่่งต่่อโลกที่่�มนุุษย์์
ยัังสามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้ให้้คนรุ่่�นต่่อไป มัันจะเป็็นความท้้าทาย
ครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุดของมนุุษยชาติิที่่�ต้้องการทั้้�งเงิินทุุน มัันสมอง และ
ความมุ่่�งมั่่�นในระดัับเวทีีโลก ความท้้าทายนี้้�จะมาพร้้อมโอกาส
การลงทุุนครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุดของศตวรรษที่่�เราเรีียกว่่า Green Investing
มาดููกัันครัับว่่ามัันคืืออะไร

จากจุุดเริ่่ม� ของการปฏิิวัติั อุิ ตส
ุ าหกรรม รููปแบบการสร้้างพลัังงาน
ที่่ใ� ช้้ มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ม� าจากการเผาไหม้้น้ำำ��มันั  ถ่่านหิิน
ผลข้้างเคีียงจากการเกษตรและการอุุตสาหกรรม ขึ้้น� สู่่�ชั้้น� บรรยากาศ
อย่่างทวีีคููณซึ่่�งได้้ส่่งผลให้้อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกได้้ปรัับตััวสููงขึ้้�น
ประมาณ 1 องศาจากยุุคก่่อนการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ณ วัันนี้้�
ประเทศจีีน สหรััฐ และ ยุุโรปเป็็นผู้้�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกกว่่า
ครึ่่�งหนึ่่�งของโลก โดยมีีจีีนเป็็นผู้้�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอัันดัับหนึ่่�ง
ซึ่่ง� ปััญหาเหล่่านี้้�จะมีีแต่่ทวีีความรุุนแรงขึ้้น� เรื่่อ� ยๆจากการพััฒนาของ
ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาขนาดใหญ่่ในโลก
หน่่วยงานขององค์์การสหประชาชาติิได้้ทำำ�การคำำ�นวณตามแบบ
จำำ�ลองการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกแล้้วพบว่่า ถ้้ามนุุษย์์ไม่่ได้้มีีการนำำ�
นโยบายและเทคโนโลยีีลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมาใช้้ตั้้�งแต่่นี้้�
เป็็นต้้นไป อุุณหภููมิิเฉลี่่ย� ของโลกจะปรัับสููงขึ้้น� เป็็น 4 องศาภายในสิ้้น�
ศตวรรษนี้้� นัักวิิทยาศาสตร์์ทั่่�วโลกคาดการณ์์ว่่าอุุณหภููมิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
4 องศาก่่อนสิ้้�นศตวรรษ เราอาจเห็็นพืืชและสััตว์์กว่่า 50% ของโลก
สููญพัันธ์์ เกิิดวิิกฤตการขาดแคลนอาหารรุุนแรงจากภาวะแห้้งถาวร
ในระดัับภููมิิภาค แหล่่งอาหารจากทะเลหายหมดสิ้้�นจากการสููญเสีีย
ปะการัังอย่่างถาวรทั่่�วโลก และที่่�สำำ�คััญระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�จะสููงขึ้้�น
หลายเมตรจากการละลายของน้ำำ�� แข็็งขั้้ว� โลก จะส่่งผลให้้เมืืองท่่าใหญ่่ๆ
และประชากรเกืื อ บพัั น ล้้านคนต้้องอพยพถิ่่� น ฐานเพื่่� อ หลบหนีี
ภััยพิิบััติิทางน้ำำ��  ซึ่่�งนี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่่างของผลกระทบที่่�เข้้าใจง่่าย
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โดยสรุุปคืือเรากำำ�ลัังพููดถึึงสภาพแวดล้้อมของโลกที่่�จะไม่่สามารถ
รองรัับการใช้้ชีีวิิตมนุุษย์์ได้้อีีกต่่อไป
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด ณ จุุดนี้้� คืือการตระหนัักว่่าปััญหานี้้�ยัังไม่่สาย
เกิินแก้้ ผู้้�นำำ�ประเทศทั่่�วโลกได้้พยายามร่่วมมืือกัันหาทางออกโดย
เวทีีครั้้�งสำำ�คััญจากการประชุุมผู้้�นำำ�โลกที่่�กรุุงปารีีสในปีี 2015 ได้้มีี
การบรรลุุข้้อตกลงจากผู้้นำ� � 
ำ 196 ประเทศที่่ย� อมรัับข้้อตกลง ที่่จ� ะออก
กฎหมายและนโยบายในระดัับประเทศ  เพื่่�อผลัักดัันให้้มีีการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีเป้้าหมายชััดเจน
ณ ขณะนี้้�เกืือบทุุกประเทศที่่�ร่่วมลงนามมีีการตั้้�งเป้้าที่่�จะหยุุดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายในปีี 2050 ซึ่่�งในช่่วงปลายปีี 2021 นี้้�
จะมีีการประชุุมเวทีีโลกอีีกครั้้�งที่่�ประเทศอัังกฤษที่่�จะประเมิินความ
คืืบหน้้าในการบรรลุุข้้อตกลงที่่�ให้้ไว้้ที่่�กรุุงปารีีส และหารืือเพิ่่�มเติิม
ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้เร็็วขึ้้น� กว่่าเดิิม เป้้าหมายสููงสุุด
ในการประชุุมคืือข้้อตกลงในการรัักษาระดัับอุุณหภููมิิโลกไม่่ให้้ร้้อนขึ้้น�
ไปอีีกเกิินหนึ่่�งอาศานัับจากวัันนี้้� ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นได้้ถ้้าทั้้�งโลกสามารถ
หยุุดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างสิ้้�นเชิิงภายในปีี 2050
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อความสำำ�เร็็จในการหยุุดปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกได้้อย่่างสิ้้�นเชิิงภายในปีี 2050 คืือการพััฒนาและนำำ�มาใช้้
ซึ่่�งเทคโนโลยีีทางเลืือกที่่�จะทำำ�ให้้การผลิิตและใช้้พลัังงาน การขนส่่ง
การผลิิตภาคอุุตสาหกรรม และการเกษตรโดยไม่่มีีการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก มีีต้้นทุุนที่่�ถููกกว่่าเทคโนโลยีีปััจจุุบัันซึ่่�งการแข่่งขัันเพื่่�อ
เป็็นผู้้นำ� ำ�เทคโนโลยีีทางเลืือกของมหาอำำ�นาจขั้้�วจีีน สหรััฐ และยุุโรป
ได้้ถููกนำำ�ขึ้้�นมาเป็็นวาระแห่่งชาติิเพื่่�อเป็็นการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจในศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งสิ้้�น โจ ไบเดน และ
สีี จิ้้ง� ผิิง ต่่างผลัักดัันเรื่่อ� งเทคโนโลยีีทางเลืือกนี้้ด้้ว
� ยนโยบายอย่่างจริิงจััง
แรงผลัักครั้้�งใหญ่่ทั้้�งงบประมาณ กฏหมาย และนโยบายนี้้� จะสร้้าง

ความต้้องการเทคโนโลยีี ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการอย่่างมหาศาลในธีมี
การลงทุุน Green Investing นี้้ นี่
� คื�่ อื โอกาสการลงทุุนแห่่งศตวรรษที่่พูู� ดถึึง
ความเข้้าใจถึึงแหล่่งที่่�มาของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและ
ศัักยภาพของเทคโนโลยีี  ผลิิตภััณฑ์์ บริิการที่่�จะต้้องนำำ�มาใช้ล้ ดการ
ปล่่อยก๊๊าซในแต่่ละแหล่่งที่่�มีีคืือหััวใจในการมองหาการลงทุุนที่่�
ครอบคลุุมโอกาสการลงทุุนนี้้�อย่่างแท้้จริิง จากข้้อมููลในแผนภาพ
ข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่าการผลิิตกระแสไฟฟ้้าทุุกรููปแบบจากโรงไฟฟ้้า
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกถึึง 1 ใน 4 ของทั้้�งหมด ในขณะที่่�การผลิิต
ภาคอุุตสาหกรรมปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอีีกประมาณ 20% ในขณะที่่�
การเผาผลาญน้ำำ�มั
� นั ในภาคการขนส่่งซึ่่ง� ได้้รัับความสนใจจากนัักลงทุุน
อย่่างมากในเรื่่�องของเทคโนโลยีีรถไฟฟ้้า หรืือ EV เป็็นต้้นเหตุุ
ของปััญหาเพีียง 14% สุุดท้้ายคืือการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
การเกษตรและปศุุสััตว์์ที่่�รัับผิิดชอบในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อีีก 1 ใน 4 ของโลกที่่�จะมีีความท้้าทายสููงสุุดในการแก้้  เนื่่�องจาก
มีีคนนัับพัันล้้านที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับวงจรการผลิิตอาหารเพื่่�อเลี้้ย� งมนุุษย์์นี้้�
	ส่่วนแรก โอกาสการลงทุุนจากการแก้้ปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการผลิิตไฟฟ้้าจะมาจากสามทาง คืือ
1. โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�จะสร้้างใหม่่เพื่่�อรองรัับความ
ต้้องการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากจากประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและการ
แปลงรถยนต์์ทั้้�งโลกมาใช้้ไฟฟ้้าและโรงไฟฟ้้าที่่�จะสร้้างมาทดแทน
โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน น้ำำ��มััน และก๊๊าซธรรมชาติิที่่�หมดอายุุใช้้งานในอีีก
40 ปีีข้้างหน้้าทั่่�วโลก เทคโนโลยีีพลัังลมและแสงอาทิิตย์์จะเป็็น
ทางเลืือกหลัักที่่�ทั้้�งโลกจะมีีความต้้องการ บริิษััทอย่่าง Jinko ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทสััญชาติิจีีนผู้้�ผลิิตแผง solar ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก หรืือบริิษััท 
Siemens Gemasa ผู้้�ผลิิตกัังหัันลมผลิิตไฟฟ้้าอัันดัับหนึ่่�งของยุุโรป
เป็็นธุุรกิิจที่่�จะเติิบโตอย่่างมากในอนาคต 
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2. ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและเทคโนโลยีีการควบคุุมการจ่่าย
ไฟฟ้้าทั้้�งโลกที่่�ต้้องขยายและอััปเกรดให้้เป็็น smart grid เพื่่�อรองรัับ
แหล่่งไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน บริิษััทอย่่าง Itron เป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
อุุปกรณ์์ ระบบควบคุุม และบริิการครบวงจรของระบบ smart grid             
ในสหรััฐอเมริิกา จะได้้ประโยชน์์อย่่างมากจากความต้้องการสร้้าง
smart grid ในโลก
3. เทคโนโลยีีการเก็็บกัักไฟฟ้้าระดัับเครืือข่่าย หรืือ utilityscaled power storage ที่่�จะมีีความต้้องการมหาศาลเพื่่�อรองรัับ
แหล่่งไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน บริิษัทั อย่่าง Tesla เป็็นผู้้นำ� �ำ การพััฒนา
และผลิิตแบตเตอรี่่�ระดัับเครืือข่่ายอย่่างเช่่นแบตเตอรี่่�ลิิเทีียมไอรอน
315 เมกาวััตต์์ ใหญ่่ที่สุ�่ ดุ ในโลกที่่โ� รงไฟฟ้้าพลัังลม ณ เมืืองฮอนส์์เดล
ประเทศออสเตรเลีีย
	ส่่วนที่่�สอง โอกาสการลงทุุนจากการแก้้ปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการขนส่่งมาซึ่่�งจะมาจากสองทาง ได้้แก่่
1.  ธุุรกิิจทั้้�งวงจรการผลิิตและจำำ�หน่่ายรถไฟฟ้้า EV
2. เทคโนโลยีีการผลิิตแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับรถไฟฟ้้า บริิษััทผลิิต
รถไฟฟ้้าทั่่�วโลกอย่่าง Nio และ BYD ของจีีน หรืือ Tesla ของสหรััฐ
รวมทั้้�งผู้้�นำำ�การผลิิตแบตเตอรรี่่�รถไฟฟ้้าของโลกอย่่าง CATL ก็็จะ
เป็็นโอกาสการลงทุุนที่่�น่่าสนใจ
	ส่่วนที่่�สาม โอกาสการลงทุุนจากการแก้้ปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
จากภาคอุุตสาหกรรม โดยจะมีีเทคโนโลยีีลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกจากการผลิิตซีีเมนต์์ การถลุุงเหล็็ก และการผลิิตปิิโตรเคมีี 
เป็็นหลััก ซึ่่�งการแก้้ปััญหานี้้�มีีสามแนวทางหลัักคืือ
1. การนำำ�ไฟฟ้้าที่่ม� าจากแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนมาใช้้เป็็นแหล่่ง
พลัังงานในอุุตสาหกรรมทดแทนถ่่านหิิน น้ำำ�มั
� ัน และก๊๊าซธรรมชาติิ
ให้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งโอกาสการลงทุุนนี้้�สามารถเข้้าถึึงได้้จากบริิษััท
ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจการผลิิตไฟฟ้้าหมุุนเวีียนตามตััวอย่่างข้้างต้้น
2. การนำำ�มาใช้้ของเทคโนโลยีีดัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ป� ล่่อยจาก
กระบวนการผลิิต (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS)
บริิษััทอย่่าง Heidelberg Cement ผู้้�นำำ�การผลิิตซีีเมนต์์ที่่�ไม่่มีีการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในกรรมวิิธีกี ารผลิิตเป็็นหนึ่่ง� ในผู้้นำ� �ำ เทคโนโลยีีที่่�
สิินค้้าจะมีีความต้้องการสููงเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

3. แหล่่งพลัังงานความหนาแน่่นสููงจากไฮโดรเจนที่่�มีีความ
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมที่่�พลัังงานไฟฟ้้าไม่่สามารถ
ทดแทนได้้ เช่่นความร้้อนในการถลุุงแร่่เหล็็กหรืือการเดิินเครื่่�องจัักร
อุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ บริิษัทั อย่่าง Plug Power เป็็นผู้้นำ� �ำ เทคโนโลยีี
การผลิิตและกัักเก็็บพลัังงานจากไฮโดรเจน ซึ่่�งเทคโนโลยีีนี้้�ยัังอยู่่�
ในช่่วงต้้นของการนำำ�ไปใช้้ แต่่มีีศักั ยภาพสููงสุุดในการแก้้ปััญหาแหล่่ง
พลัังงานความหนาแน่่นสููงของภาคอุุตสาหกรรมและการขนส่่ง
ขนาดใหญ่่ทั้้�งหมด ความต้้องการเทคโนโลยีีนี้้�จะเขย่่งก้้าวกระโดด
ในลำำ�ดัับต่่อไปในอนาคต
	ส่่วนสุุดท้้าย โอกาสการลงทุุนจากการแก้้ปััญหาการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกจากการเกษตรและปศุุสััตว์์ ต้้นเหตุุของปััญหาอีีก 1 ใน
4 ของโลก ซึ่่�งจะเป็็นอีีกโอกาสการลงทุุนใหญ่่ที่่�ยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้น
ของการพััฒนา การปล่่อยของเสีียของปศุุสััตว์์ การทำำ�ปุ๋๋�ย และ
การทำำ�ลายป่่าเพื่่�อการเพาะปลููก คืือต้้นตอหลัักของปััญหาที่่�มีีความ
ท้้าทายในการแก้้  แต่่วัันนี้้�เรามีีบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในการแก้้ปััญหานี้้�
บางส่่วนที่่ส� ามารถลงทุุนได้้แล้้วอย่่างเช่่น Beyond Meat ผู้้นำ� �ำ การผลิิต
เนื้้�อทดแทนจากพืืช (Plant based meat) โดยใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพ
(Biotechnology) ที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์ในหลายรููปแบบ เช่่น เนื้้�อสเต็็ก                   
ไส้้กรอก เนื้้�อสัับ ที่่มีี� รายได้้เติิบโตกว่่าปีีละ 100% ในช่่วง 4 ปีีที่่�ผ่่าน
มาจากความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�ตระหนัักถึึงข้้อเท็็จจริิงว่่าการ
ปศุุสััตว์์ของทั้้�งโลก ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเทีียบเท่่าการเผาไหม้้
น้ำำ��มัันจากรถยนต์์ทั่่�วโลกรวมกััน ธุุรกิิจนี้้�มีีรายได้้กว่่าพัันล้้านเหรีียญ
สหรััฐต่่อปีีและยัังสามารถเติิบโตในอััตรานี้้�ได้้ในอนาคต  เนื่่�องจาก
ขนาดตลาดการบริิโภคเนื้้�อใหญ่่มหาศาลในเชิิงเปรีียบเทีียบ
โดยสรุุป จะเห็็นได้้ว่่าทางเลืือกในธีีมการลงทุุนแบบ Green
Investing ที่่�เริ่่�มมีีเข้้ามานำำ�เสนอให้้นัักลงทุุนไทยพอสมควร ผม
แนะนำำ�ให้้ลองไปหาการลงทุุนแนวนี้้�ดููกัันครัับ นอกจากจะช่่วยรัักษา
โลกแล้้วจะยัังเป็็นโอกาสการลงทุุน ที่่�จะสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีี
ในอนาคต  ผมหวัังว่่าข้้อมููลที่่�เล่่ามาวัันนี้้�จะช่่วยให้้เราตระหนัักถึึง
ปััญหาโลกร้้อนอย่่างจริิงจััง และยัังเห็็นโอกาสการลงทุุนที่่�เป็็น
รููปธรรมจากแรงผลัักดัันทั้้�งโลกที่่�จะต้้องแก้้ปััญหานี้้�ให้้ได้้ Happy
Green Investing ครัับ
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บััญชีีจุุฬาฯดีีเด่่นครั้้�งที่่� 20
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563

ในวัันที่่� 29 มกราคมของทุุกๆ ปีีไม่่ต้้องบอกเลยว่่า เป็็นวัันอะไร สำำ�หรัับพวกเราชาวบััญชีีจุุฬาฯ ย่่อมรู้้�ว่่า
เป็็นวัันงานคืืนสู่่�เหย้้าประจำำ�ปีี ต่่างก็็เฝ้้ารอคอย อยากพบปะกัันตามประสารุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้อง สำำ�หรัับในปีีนี้้� 29 มกราคม
2564 ที่่�ผ่่านมา สถานการณ์์ covid-19 ยัังระบาดอยู่่� ทำำ�ให้้สมาคมฯไม่่สามารถจััดงานคืืนสู่่�เหย้้าได้้เช่่นเดีียวกัับ
ทุุกๆปีี พิิธีีแสดงความยิินดีีกัับบััญชีีจุุฬาฯดีีเด่่นครั้้�งที่่� 20 นี้้� จึึงเป็็นพิิธีีแบบ New Normal โดยนายกสมาคม
คุุณวศิิน วััฒนวรกิิจกุุล ได้้มอบหมายให้้กรรมการสมาคมฯไปมอบช่่อดอกไม้้และหนัังสืือแสดงความยิินดีีกัับนิิสิิตบััญชีี
จุุฬาฯดีีเด่่น ของเราทั้้�ง 9 ท่่าน แทนพิิธีีเชิิดชููเกีียรติิบนเวทีีในงานคืืนสู่่�เหย้้าที่่�ได้้เคยปฎิิบััติิกัันมาทุุกปีี
วารสารเภตราจึึงขอประกาศเกีียรติิคุณ
ุ เผยแพร่่ประวััติิ ผลงาน ความสำำ�เร็็จในหน้้าที่่ก� ารงาน ซึ่ง�่ ทุุกๆท่่าน ได้้กล่่าวถึึง
ความประทัับใจในสมััยที่่เ� รีียนอยู่่�ในคณะฯ ความรู้สึ�้ กึ ที่่มีีต่
� อ่ คณาจารย์์ผู้ส�้ อน เพื่่อ� นร่่วมรุ่่�น รุ่่�นพี่่รุ่่�� นน้้อง เหล่่านี้้ล้้ว
� นเป็็นพื้้น� ฐาน
ที่่�ทรงอิิทธิิพล และเป็็นพลัังให้้ทุุกๆท่่านประสบความสำำ�เร็็จก้้าวหน้้า มาจนถึึงทุุกวัันนี้้� สุุดท้้ายหลายๆท่่านได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่ย� วกัับ ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต ในแง่่มุมุ ต่่างๆจากหลากหลายธุุรกิิจหลายอาชีีพได้้อย่่างน่่าสนใจ น่่าคิิดวิิเคราะห์์ติดิ ตาม
เป็็นอย่่างยิ่่ง� มารู้้จั� กั กัับคนเก่่ง คนดีี มีีความสามารถ ที่่ถูู� กสรรหาให้้เป็็นนิิสิติ เก่่าบััญชีีจุุฬาฯดีีเด่่นทั้้�ง 9 ท่่านในปีีนี้้กั� นั เถอะ....

1.

2.

4.

รองศาสตราจารย์์
ดร.วรศัักดิ์์� ทุุมมานนท์์
รุ่่�น SHI 40

คุุณพิิทัักษ์์
ลาภปรารถนา
รุ่่�น SHI 34

7.

รองศาสตราจารย์์
ดร.วิิเลิิศ
ภููริิวััชร
รุ่่�น SHI 46

ดร.ยุุ พา
ทวีี วัั ฒนะกิิ จบวร
MBA รุ่่�น 20

5.

คุุณปนัันท์์
ประจวบเหมาะ
รุ่่�น SHI 42

9.

3.

คุุณวรรณพร
เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา
รุ่่�น SHI 40

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.เกษรา
ธััญลัักษณ์์ภาคย์์
รุ่่�น SHI 51

8.

คุุณฉััตรชััย
ศิิริิไล
รุ่่�น SHI 50

6.

คุุณขััตติิยา
อิินทรวิิชััย
รุ่่�น SHI 44
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1

ดร.ยุุพา ทวีีวััฒนะกิิจบวร MBA รุ่่�น 20

ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิติ รุ่่�น 20 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาเอก : บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาธุุรกิิจเทคโนโลยีี
และการจััดการนวััตกรรม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
ดร.ยุุพา เป็็นผู้้มีี� ความสามารถในการบริิหารงานด้้านศาสนา
ศิิลปะและวััฒนธรรม ที่่�ผ่่านมาท่่านจะได้้รัับมอบหมายให้้ดููแลงานใหญ่่ๆ
มาโดยตลอด อาทิิ งานดููแลเด็็กเยาวชนผ่่านเครืือข่่ายเฝ้้าระวัังทาง
วััฒนธรรม  มีีส่่วนร่่วมในการจััดงานพระราชพิิธีถี วายพระเพลิิงพระบรมศพ
ในหลวงรััชกาลที่่� 9 และพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก รััชกาลที่่� 10

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นและศรััทธาต่่อสถานศึึกษาอัันทรงเกีียรติิ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ทำำ�ให้้ดิิฉัันตััดสิินใจเข้้าศึึกษาต่่อ
ทั้้� ง ในระดัั บ ปริิ ญ ญาโทและปริิ ญ ญาเอก ความประทัั บ ใจ
ที่่ � มีีต่ ่ อ คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยนั้้�น สิ่่�งแรก ได้้แก่่ การจััดเนื้้�อหาหลัักสููตรวิิชาที่่�มีี
ความครอบคลุุม เข้้มข้้น และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิงจวบจน
ปััจจุุบััน สิ่่�งที่่�ประทัับใจต่่อมา คืือ บุุคลากร ทั้้�งอาจารย์์ ผู้้�สอน
ที่่�เอาใจใส่่ลููกศิิษย์์ ติิดตาม สอบถาม จวบจนลููกศิิษย์์ที่่�จบ
การศึึกษาไปแล้้ว ท่่านยััง ติิดตามให้้กำำ�ลัังใจเป็็นที่่�ปลาบปลื้้�ม
อย่่างยิ่่�ง รวมถึึงวิิทยากรพิิเศษที่่�ล้้วนแล้้ว  แต่่เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ผู้้�มากประสบการณ์์ สร้้างมุุมมองใหม่่ๆ ให้้กัับผู้้�ฟััง รวมถึึง
บุุคลากร เจ้้าหน้้าที่่� ที่่�พร้้อมให้้บริิการตลอดเวลา จึึงเกิิดเป็็น
ความผููกพััน ทั้้�งอาจารย์์ นัักศึึกษา บุุคลากรของคณะบััญชีี และ
ยัั ง ได้้รัั บ เกีียรติิ จ ากคณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี 
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น จึึงถืือเป็็น
เกีียรติิประวััติิและเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจ ให้้ดิิฉัันได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อย่่างเต็็มกำำ�ลััง และนำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่�จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สถาบัันอัันทรงเกีียรติิ ที่่�บ่่มเพาะความรู้้� คู่่�คุุณธรรม สมดั่่�ง
เกีียรติิภููมิิจุุฬา
ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร จึึงทำำ�ให้้องค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
ด้้วยภารกิิจหลัักของหน่่วยงานราชการและองค์์กรภาครััฐ
คืื อ การดำำ � เนิิ น งาน เพื่่� อ สาธารณประโยชน์์ แ ละคำำ �นึ ึ ง ถึึ ง
ประโยชน์์สุุขของประชาชนเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�น หลัักการบริิหาร
งานของดิิ ฉัันจึึงยึึดหลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการ
บ้้านเมืืองที่่ดีี 
� (Good Governance) เป็็นที่่�ตั้้�ง ซึ่่�งประกอบด้้วย
(1) หลัักนิิติิธรรม (2) หลัักคุุณธรรม (3) หลัักความโปร่่งใส (4)
หลัั ก ความมีีส่่ ว นร่่ ว ม (5) หลัั ก ความรัั บ ผิิ ด ชอบ และ (6)
หลัักความคุ้้�มค่่า ส่่วนสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
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เนื่่อ� งจากสถานการณ์์ โควิิด-19 กำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อการ
ลงทุุน จึึงขอทราบความเห็็น “ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต”
จะเป็็นอย่่างไร
ด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบให้้เกิิดวิิกฤตทาง
เศรษฐกิิจ ซึ่่�งมีีความยืืดเยื้้�อยาวนาน และมีีความไม่่แน่่นอนสููง
หากมองถึึงการลงทุุนในอนาคต ดิิฉัันในฐานะปลััดกระทรวง
วััฒนธรรมซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารของหน่่วยงานราชการ ต้้องขอกล่่าว 
	สืืบเนื่่อ� งจากโรคระบาดโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ ถึึงนโยบายระบบเศรษฐกิิจแบบ BCG โมเดลของรััฐบาล (BCG
จึึงขอทราบว่่าท่่านมีี แนวคิิดอย่่างไร เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถ Economy) หรืือ เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
จััดการกัับสิ่่ง� ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีพลััง
เศรษฐกิิจ สีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่่เ� ป็็นโมเดล
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา การพััฒนาเศรษฐกิิจแบบองค์์รวม โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาประเทศ 
2019 (โควิิด -19) ส่่งผล กระทบต่่อทุุกภาคส่่วนของสัังคม ทั้้�งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และสอดรัับกัับการ
และก่่ อ ให้้เกิิ ด การเปลี่่ � ย นแปลงวิิ ถีีชีีวิ ิ ตข องผู้้ � ค นในสัั ง คม               พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงซึ่่�งเป็็น
ทุุกระดัับ หน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ ทุุกภาคส่่วนจำำ�เป็็นต้้อง หลัักสำำ�คััญในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไทย
ปรัับเปลี่่�ยนนโยบาย แนวคิิด และกระบวนการทำำ�งาน ดิิฉััน โดย นโยบายของกระทรวงวััฒนธรรมที่่จ� ะช่่วยกระตุ้้น� เศรษฐกิิจ
ในฐานะผู้้ � บ ริิ ห ารของหน่่ ว ยงานราชการก็็ ต้้ องปรัั บ แนวคิิ ด คืือการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative Economy)
และ วิิธีีการบริิหารงาน เมื่่�อวิิธีีการเดิิมๆ ไม่่อาจนำำ�มาใช้้ได้้ใน ด้้วยการนำำ�ทุุนทางวััฒนธรรมมาพััฒนาต่่อยอดเพื่่�อส่่งเสริิม
สถานการณ์์วิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New normal) จึึงเห็็นควรใช้้วิิกฤต เศรษฐกิิจ ฐานรากด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทาง
ให้้เป็็นโอกาสในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรให้้พร้้อมรัับ ปรัับใช้้  วััฒนธรรม ส่่งเสริิม อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และการท่่องเที่่�ยว
ค้้นหาเทคนิิค และวิิธีกี ารทำำ�งานใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ ด้้วยการใช้้  Soft Power ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาเศรษฐกิิจระดัับ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง ส่่วนแนวคิิดในการสร้้างพลัังในสถานการณ์์ ชุุมชนที่่เ� ป็็นฐานรากทางเศรษฐกิิจของประเทศ ให้้มีีความมั่่น� คง
เช่่นนี้้� ดิฉัิ นั เห็็นว่่าการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับผู้้ใ� ต้้บัังคัับบััญชา มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน อัันนำำ�ไปสู่่�การกระจายรายได้้  ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทุุกระดัับ และการเห็็นอกเห็็นใจ (Empathy) เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ของสัังคม เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันระหว่่างประเทศ
เพื่่�อให้้ทุุกคน ร่่วมแรงร่่วมใจกัันปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการอย่่างสุุด และลดผลกระทบด้้านลบต่่อทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมของ
ความสามารถ มุ่่�งเน้้นที่่�ประโยชน์์สาธารณะ และร่่วมกัันนำำ�พา ประเทศ
ประเทศชาติิให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤตการณ์์ไปให้้ได้้
ระดัับองค์์กร คืือ การสร้้าง การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่ ว นเสีียจากทุุ ก ภาคส่่ ว น ด้้วยการสร้้างวิิ สั ั ย ทัั ศน์ ์ ร่ ่ ว มกัั น
ของทุุกคนในองค์์กรว่่า ผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลเป็็นรองกว่่า
ประโยชน์์ส่่วนรวม โดยคำำ�นึึงถึึง ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล
และผลสัั ม ฤทธิ์์� ข องงานเป็็ น สำำ �คั ั ญ เพื่่� อ ประโยชน์์ สูู งสุุ ด
ของประชาชน
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คุุณ พิิทัักษ์์ ลาภปรารถนา รุ่่�น SHI 34

บััญชีีบััณฑิิต รุ่่�น 34 ประธานกลุ่่�มบริิษััท เฮลท์์แลนด์์กรุ๊๊�ป
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง  ประธานบริิหารธุุรกิิจในกลุ่่�ม Health Land Spa &Massage,
Health Land Resort & Spa, โครงการบ้้านจััดสรร H Living และ A Living

ปััจจุุบันั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานกลุ่่�มบริิษัทั ในเครืือเฮลท์์แลนด์์กรุ๊๊�ป
และเป็็นผู้้ก่� อ่ ตั้้ง� “Health Land Spa & Massage” ศููนย์์สุขุ ภาพเพื่่อ�
ตอบสนองผู้้รั� กั และห่่วงใยสุุขภาพและผู้้ป่่ว
� ยที่่ต้้� องเปลี่่ย� นวิิถีีชีีวิติ ในการ
ดููแลร่่างกายและจิิตใจ ซึ่ง�่ ปััจจุุบันั ได้้เปิิดให้้บริิการแล้้วทั้้�งหมด 11 สาขา
รวมทั้้�งได้้ก่่อตั้้�งโรงเรีียนเฮลท์์แลนด์์นวดแผนไทย ที่่�ได้้รัับรองจาก
กระทรวงศึึกษาธิิการและกระทรวงสาธารณสุุข อัันเป็็นแหล่่งผลิิต
วิิชาชีีพให้้กัับพนัักงานนวดซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นพนัักงานที่่�ขาดโอกาสทาง
การศึึกษาให้้มีีอาชีีพที่่มั่่� น� คง และยัังเป็็นแหล่่งให้้ความรู้แ�้ ก่่บุคุ คลทั่่ว� ไป
ด้้วย คุุณพิิทัักษ์์ ยัังได้้ทำำ�โครงการบ้้านจััดสรร จำำ�นวน 4 โครงการ
และโรงแรมเฮลท์์แลนด์์ รีีสอร์์ทแอนด์์สปา ที่่พั� ทั ยา เพื่่อ� เป็็นที่่พั� กั ผ่่อนกาย
และใจ รวมทั้้�งยัังได้้สุุขภาพที่่�ดีีด้้วย บริิษััทในเครืือเฮลท์์แลนด์์กรุ๊๊�ป
สามารถสร้้างงานให้้แก่่สังั คมได้้ถึึงประมาณ 2,000 คน อีีกทั้้ง� ยัังส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักและยอมรัับทั้้�งในประเทศและ

ต่่างประเทศ  โดยในปีี 2560 Health Land Spa & Massage
ได้้รัับยกย่่องจาก CNN ให้้เป็็น 1 ใน 15 สถานที่่ที่� ใ�่ ห้้ความสุุขมากที่่สุ� ดุ
ในโลก นอกจากนั้้น� แล้้วคุุณพิิทักั ษ์์ ยังั เป็็นวิิทยากรบรรยายให้้ความรู้้�
แก่่นิิสิิตจุุฬาฯ และเปิิดให้้นัักศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ
ทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศเข้้าเยี่่ย� มชมธุุรกิิจสปาและนวดแผนไทย
Health Land Spa & Massage เป็็นธุุรกิิจด้้านสุุขภาพ ที่่เ� ป็็น
ที่่รู้� จั�้ กั ของประเทศไทย ซึ่่ง� ได้้รัับการยกย่่องจากสำำ�นักั ข่่าว CNN ให้้เป็็น
1 ใน 15 สถานที่่ที่� ใ�่ ห้้ความสุุขมากที่่สุ� ดุ ในโลกและยัังได้้รัับการคััดเลืือก
จากนัักท่่องเที่่ย� วจีีนให้้เป็็น 1 ใน 10 สถานที่่ที่� นั�่ กั ท่่องเที่่ย� วจีีนต้้อง
มาเยืือนเมื่่อ� มาประเทศไทย จากการเป็็นที่่ย� อมรัับทางธุุรกิิจ คุุณพิิทักั ษ์์
จึึงได้้มีีโอกาสรัับเชิิญเป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�และเผยประสบการณ์์
ในการทำำ�ธุุรกิิจ ให้้กัับรุ่่�นน้้องทั้้�งระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท 
รวมทั้้ง� หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
ความประทัั บ ใจที่่� มีีต่ ่ อ คณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ผมจบจากคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี แผนกพาณิิชยศาสตร์์
รุ่่�นที่่� 34 ซึ่่�งตอนที่่�ได้้เข้้าเรีียน ผมได้้ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ กัับเพื่่�อนๆ
รุ่่�นพี่่แ� ละรุ่่�นน้้องจนสนิิทสนมกััน และเมื่่อ� ตอนที่่เ� รีียนอยู่่�ชั้้น� ปีีที่�่ 2 ผมได้้
นำำ�ความรู้จ�้ ากวิิชาที่่เ� รีียนมาต่่อยอดและเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของตััวเอง ซึ่่ง� นั่่น� ก็็เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นและเป็็นแรงบัันดาลใจในการทำำ�ธุรุ กิิจ
ของผมจนถึึงปััจจุุบันั นอกเหนืือจากความรู้ที่�้ ผ�่ มได้้รัับ ผมยัังได้้มิิตรภาพดีีๆ
จากเพื่่อ� น รุ่่�นพี่่แ� ละรุ่่�นน้้องที่่ค� ณะฯ คอยให้้คำำ�ปรึึกษา ช่่วยเหลืือ มีีความ
ปรารถนาดีีต่่อกัันอย่่างเหนีียวแน่่นมาตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั
	ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไรจึึงทำำ�ให้้องค์์กรประสบ
ความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีียิ่่ง�
Health Land Spa &Massage เป็็นสถานที่่ที่� ต�่ อบโจทย์์ความต้้อง
การของผู้้�ที่่�รัักสุุขภาพและถืือเป็็นความโชคดีีที่่�ผมได้้ทำำ�ธุุรกิิจด้้าน
สุุขภาพที่่�ตอบสนองความต้้องการของตััวผมเองและคนโดยทั่่�วไป
ซึ่ง�่ ธุุรกิิจนี้้ทำ� �ำ ให้้ผมหัันมาใส่่ใจสุุขภาพมากขึ้น�้ ในการทำำ�งานช่่วงแรกๆ
ผมเจออุุปสรรคหลายอย่่าง ที่่เ� กิิดจากตััวเราเองและภายนอก ซึ่่ง� เหนืือ
การควบคุุม แต่่สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เราผ่่านพ้้นอุุปสรรคไปได้้คืือความอดทน
และพนัักงานในองค์์กรก็็ให้้ความร่่วมมืือก้้าวผ่่านอุุปสรรคไปด้้วยกััน
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ซึ่ง�่ ผมเองก็็ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสื่่อ� สารภายในองค์์กร เพราะองค์์กร
ของเรามีีพนัักงานจำำ�นวนมาก เพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ
เราต้้องมีีการสื่่�อสารกัันได้้อย่่างทั่่�วถึึง เข้้าใจนโยบายขององค์์กรและ
เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนได้้แสดงความคิิดเห็็น เพราะทุุกคนล้้วนมีีส่่วน
ผลัักดัันให้้องค์์กรก้้าวหน้้าและเดิินไปข้้างหน้้าด้้วยกััน  
ผมใช้ก้ ลยุุทธ์ใ์ นการบริิหารแบบควบคู่่� ทั้้ง� บริิหารในมุุมของผู้้บ� ริิหาร
และมุุมผู้้�บริิโภค เพราะถ้้ามองในมุุมผู้้�บริิหารเพีียงอย่่างเดีียว  เราก็็
ไม่่สามารถสร้้างธุุรกิิจประเภทบริิการได้้อย่่างตอบโจทย์์ความต้้องการ
ลููกค้้า โดยยึึดหลััก “มััดใจลููกค้้าด้้วยสุุดยอดบริิการ” และอย่่างที่่�ผู้้�ใช้้
บริิการ Heath Land จะทราบดีีว่่า บริิการนวดและโรงแรมของเรานั้้น�
ราคาสามารถจัับต้้องได้้ มาใช้้บริิการได้้รัับความรู้้สึ� กึ อบอุ่่�นเหมืือนอยู่่�
บ้้านตััวเอง สบายใจที่่�จะมาใช้้บริิการ และกลัับมาใช้้บริิการอย่่าง
มีีความสุุข นั่่�นก็็ถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จแล้้วครัับ

โดยประเทศไทยมีีจุุดแข็็งทางด้้านภููมิิศาสตร์์ มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์ มีีหาดทรายและท้้องทะเลที่่สว
� ยงามจำำ�นวน
มาก พร้้อมทั้้�งวััฒนธรรม ประเพณีี  โบราณสถานสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
ตั้้�งแต่่เหนืือจรดใต้้และวิิถีีชีีวิิตของคนไทยก็็เหมาะกัับธุุรกิิจการให้้
	สืืบเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด - 19 ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ บริิการ ที่่�ผ่่านมาประเทศไทยมีีการลงทุุนเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
ท่่านสามารถจััดการกัับผลกระทบนั้้น� ได้้อย่่างไร
จำำ�นวนมหาศาล มีีทั้้�งโรงแรม แหล่่งท่่องเที่่�ยวมากมาย มีีอาหาร
ธุุรกิิจของเราได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากวิิกฤตโรคระบาดครั้้�งนี้้� สุุขภาพที่่�รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวจากทั่่�วโลก
จำำ�เป็็นต้้องหยุุดให้้บริิการทั้้�งธุุรกิิจนวดและธุุรกิิจโรงแรม จึึงทำำ�ให้้
Health Land เองก็็เป็็นแบรนด์์สุุขภาพ ธุุรกิิจของเราดููแล
พนัักงานในองค์์กรกว่่า 2,000 ชีีวิิตต้้องหยุุดงาน ซึ่่�งเป็็นผลกระทบ ทางด้้านการนวดและสปา มีีคลีีนิิครัักษาโดยแพทย์์แผนไทยและ
ที่่ห� นัักมาก แต่่ผมได้้มองปััญหาที่่เ� กิิดขึ้น�้ เป็็นแรงผลัักดััน พลิิกวิิกฤติิ แผนไทยประยุุกต์์ ตอนนี้้�เราเปิิดให้้บริิการโรงแรมในรููปแบบของ
เป็็นโอกาส ต้้องสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้พนัักงานและร่่วมมืือร่่วมใจกััน Resort & Spa ที่่�พััทยาและกำำ�ลัังดำำ�เนิินการสร้้างโรงแรมเพิ่่�มอีีก
ฝ่่าฝัันอุุปสรรคในครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกััน ระหว่่างที่่�เราต้้องหยุุดให้้บริิการ หนึ่่ง� แห่่งให้้เข้้าconceptสุุขภาพ เพื่่อ� ตอบสนองการท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพ
เรายัังคงดำำ�เนิินการอบรมฝึึกฝนและพััฒนาศัักยภาพให้้บุุคลากรใน อีีกทั้้�งเรายัังลงทุุนทำำ�โครงการศููนย์์สุุขภาพองค์์รวม (Wellness
องค์์กรให้้มีีประสิิทธิภิ าพ รวมไปถึึงการปรัับปรุุงสถานที่่� เพื่่�อรองรัับ Center) ที่่เ� ขาใหญ่่ มีีทั้้ง� โรงแรม มีีห้้องสััมมนา และสถานที่่ป� รัับสมดุุล
และเตรีียมพร้้อมการให้้บริิการ หลัังจากที่่ส� ามารถเปิิดให้้บริิการได้้แล้้ว  ทางร่่างกายที่่�ตอบโจทย์์การเสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีด้้วยหลััก 5 อ
เรายิ่่ง� กัังวลมากกว่่าช่่วงปิิด เพราะบริิการนวด เป็็นการให้้บริิการแบบ (อาหาร อากาศ  อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย และ อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม)
สััมผััสโดยตรงระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการ ซึ่่�งลููกค้้าค่่อนข้้าง และแบ่่งพื้้�นที่่ส่� ว่ นหนึ่่ง� เป็็นสวนผัักผลไม้้ออร์์แกนิิค และสวนสมุุนไพร
จะกัังวลในการเข้้ารัับบริิการอย่่างแน่่นอน ด้้วยเหตุุนี้้เ� ราจึึงต้้องสร้้าง เพื่่�อส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ของ Health Land และมีีการพััฒนาด้้าน
ความมั่่น� ใจให้้กัับลููกค้้าที่่จ� ะมาใช้บ้ ริิการกัับเรา เรามีีมาตรการป้้องกััน อสัังหาริิมทรััพย์์ บ้้านที่่อ� ยู่่�อาศััยเพื่่อ� รองรัับผู้้ที่� รั�่ กั สุุขภาพ และผู้้เ� กษีียณ
และรัักษาความปลอดภััยที่่�ได้้รัับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุุข อายุุ ทั้้ง� ชาวไทยและต่่างชาติิ ยิ่่ง� เมื่่อ� มีีสถานการณ์์ COVID-19 เกิิดขึ้้น�
และยัังคงทำำ�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง จึึงทำำ�ให้้ลููกค้้าไว้้วางใจที่่ม� าใช้บ้ ริิการกัับเรา ก็็ทำ�ำ ให้้คนรัักและดููแลสุุขภาพกัันมากขึ้น�้ คาดว่่าทิิศทางการท่่องเที่่ย� ว
เชิิ ง สุุ ข ภาพในอนาคตของประเทศไทยน่่ า จะเติิ บ โตขึ้ ้ � น และเป็็ น
	ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต
Medical & Wellness Hub ของเอเชีียอย่่างแน่่นอนครัับ
ทุุกรััฐบาลจากนี้้�ไปจะมีีนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ
สุุดท้้ายนี้้�ผมอยากฝากอีีกหนึ่่�งเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ผมอยากให้้ทุุกคน
ลงทุุนและผลัักดัันให้้ประเทศไทย เป็็นศููนย์์กลางด้้านการท่่องเที่่�ยว เล็็งเห็็นถึึง ประโยชน์์ของการมีีสุุขภาพที่่�ดีี เพราะถ้้าเรามีีสุุขภาพกาย
เชิิงสุุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ที่่เ� ป็็นธุุรกิิจที่่โ� ดดเด่่น และใจที่่ดีี 
� จะทำำ�ให้้เราใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีความสุุข คนรอบข้้างและสัังคม
ของประเทศ  โดยมีีกระทรวงสาธารณสุุ ข เป็็ น แม่่ ง าน ทำำ �วิ ิ จั ั ย ก็็จะน่่าอยู่่�และมีีความสุุขไปด้้วย  อยากให้้คนไทยช่่วยกัันรัักษามรดกไทย
และหาข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับ Medical and Wellness Tourism อัันล้ำำ��ค่่าอย่่าง “นวดไทย” ช่่วยกัันผลัักดัันส่่งเสริิมให้้ประเทศไทย
และธุุรกิิจดููแลผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อออกกฎหมายและกฎระเบีียบ ส่่งเสริิม เป็็น Wellness & Medical Destination (การท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพ)
ธุุรกิิจด้้านนี้้�ที่่�จะเป็็นตลาดใหญ่่ในอนาคตโดยร่่วมมืือกัับกระทรวง เพื่่�อที่่�จะได้้สร้้างงานสร้้างอาชีพี ให้้กัับคนในประเทศของเราต่่อไป ....
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬาและอีีกหลายกระทรวงที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ เราฝ่่าวิิกฤติินี้้�ไปด้้วยกัันนะครัับ
นโยบายนี้้�
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คุุณวรรณพร เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา รุ่่�น SHI 40

ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต รุ่่�น 40
ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศ Azusa Pacific University สหรััฐอเมริิกา
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม (ตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าอธิิบดีี) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�รัับผิิดชอบในการขัับเคลื่่�อนนโยบายดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคมในภาครััฐ (พ.ศ.2561-2580)

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ความคิิดแว่่บแรกที่่�ได้้รู้้�ว่่ากำำ�ลัังจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะ
พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี คืือ ความภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในคณะที่่�ได้้ชื่่�อว่่ามีีสาวสวยและเก่่งเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ของจุุฬาฯ
แต่่นั่่�นเป็็นเพีียงภาพลัักษณ์์ที่่�คนภายนอกมองเข้้ามา เมื่่�อถึึงวัันที่่�
ได้้เข้้าศึึกษาเป็็นนิิสิิตของบััญชีี จุุฬาฯ เต็็มตััวทำำ�ให้้รู้้�ว่่าตลอด
ระยะเวลา 4 ปีีที่่�อยู่่�ในรั้้�วจุุฬาฯ สิ่่�งที่่�ประทัับใจ คืือ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีเป็็นเสมืือนบ้้านหลัังใหญ่่ที่่�มีีเพื่่�อน ๆ รุ่่�นพี่่�
รุ่่�นน้้องที่่�คอยดููแลช่่วยเหลืือกััน ความผููกพัันมากมายเกิิดขึ้้�นที่่�นี่่�
และยัังมีีคณาจารย์์ที่เ�่ ป็็นเหมืือนผู้้ใ� ห้้ทั้้�งความรู้้แ� ละประสบการณ์์
ชีีวิิตไม่่เพีียงแค่่ทฤษฎีใี นห้้องเรีียน แต่่ประสบการณ์์นอกห้้องเรีียน
ก็็มีีจุดุ เริ่่ม� ต้้นจากที่่นี่� �่ ทุุกอย่่างจากบ้้านหลัังนี้้�หลอมรวมให้้เราเป็็น
เราจนทุุกวัันนี้้� เป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีความสุุข สนุุกสนานปััจจุุบััน
เพื่่�อน ๆ ก็็ยัังแวะเวีียน ติิดต่่อกัันอยู่่�บ่่อย ๆ 4 ปีีที่่�จุุฬาฯ เป็็น
ช่่วงเวลาสั้้�น ๆ ที่่�ต่่อยอดความรู้้�สึึกที่่�ยาวนาน ราวกัับว่่าเวลานั้้�น
ไม่่เคยผ่่านไปเลย
	ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร จึึงทำำ�ให้้องค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
ตัั วพี่ ่ � เ องยึึ ด มั่่� น หลัั ก ในการบริิ ห ารอยู่่�  2 สิ่่� ง  นั่่� น ก็็ คื ื อ
“ธรรมา-ภิิบาล” (Good Governance) และ “คน” คงไม่่มีีกลยุุทธ์์
หรืือหลัักการบริิหารใดที่่�จะทำำ �ให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ
และรู้้สึ� กึ ภาคภููมิิใจเท่่ากัับการใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหาร
องค์์กร การตั้้�งมั่่�นที่่�จะทำำ�เพื่่�อประชาชนและประเทศชาติิด้้วย
ความโปร่่งใส  การปกครองผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาด้้วยความถููกต้้อง
ชอบธรรม ประพฤติิตนอยู่่�ในศีีลธรรม คุุณธรรม จริิยธรรม และ
การผลัักดัันให้้องค์์กรสามารถขัับเคลื่่�อนไปได้้ สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด
คืือ ทรััพยากรบุุคคล ด้้วยความที่่�องค์์กรของพี่่�เป็็นองค์์กรที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การสร้้างพลััง
(Empowerment) ให้้กัับบุุคลากรจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้  การ
กระตุ้้�นให้้คนทำำ�งานทุุกระดัับมีีโอกาสคิิด แสดงความคิิดเห็็น
และตัั ด สิิ น ใจด้้วยตนเองทำำ � ให้้องค์์ ก รได้้รัั บ แนวคิิ ด ใหม่่ ๆ
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ที่่�น่่าสนใจอยู่่�เสมอ นอกจากนี้้�วััฒนธรรมองค์์ ก รก็็ เ ป็็ น เรื่่� อ ง
สำำ �คั ั ญ ที่่ � พี่ ่ � ใ ห้้ความสำำ �คั ั ญ ด้้วยเช่่ น กัั น  คำำ � ว่่ า Teamwork
เน้้นการทำำ�งานเป็็นทีีม เพื่่�อองค์์กร เพื่่�อให้้นวััตกรรมเกิิดขึ้้�น
ในองค์์กรของพี่่�
สืืบเนื่่อ� งจากโรคระบาดโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ
จึึงขอทราบว่่าท่่านมีีแนวคิิดอย่่างไรเพื่่�อทำำ�ให้้สามารถจััดการ
กัับสิ่่�งต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีพลััง
ความรู้้�และความพร้้อมคืือสิ่่�งที่่�สามารถจััดการกัับสิ่่�งต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีพลััง การรัับมืือกัับ Digital disruption ที่่�เคยคิิดว่่า
เป็็นเรื่่�องใหญ่่กลายเป็็นเรื่่�องพื้้�นฐานในช่่วงเวลาของการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า หรืือที่่�เราเรีียกกัันว่่า COVID-19
ซึ่่�งได้้แพร่่กระจายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศอย่่างไม่่ทััน
ตั้้�งตััว หลายธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบ และต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็ว
เพื่่�อรัับมืือกัับสิ่่�งที่่�ไม่่คาดคิิดว่่าจะเกิิดขึ้้�น เทคโนโลยีีจึึงมีีบทบาท
สำำ�คััญและยิ่่�งทวีีความสำำ�คััญมากขึ้้�นในการช่่วยลดการแพร่่
ระบาดของโรคและเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการทำำ � งานที่่ � ข าดไม่่ ไ ด้้
ในฐานะผู้้�บริิหารและข้้าราชการที่่�รัับใช้้ประชาชนในสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ กระทรวง
ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม จึึงได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อวางโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีมาโดยตลอด รวมถึึงส่่งเสริิม กระตุ้้�น และ
ผลัั ก ดัั น ให้้ประชาชนทุุ ก เพศทุุ ก วัั ย เกิิ ด การเรีียนรู้้ � ใ นการใช้้
เทคโนโลยีีซึ่่�งความรู้้�นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการจััดการกัับ
ทุุกการเปลี่่�ยนแปลง เมื่่�อมีีความรู้้� ก็็เกิิดความพร้้อมในการรัับมืือ
กัับทุุกโอกาสและทุุกวิิกฤตที่่�จะเข้้ามา
“ทิิศทางการลงทุุนในอนาคตจะเป็็นอย่่างไร investment
for the future”
แน่่นอนว่่าทิิศทางการลงทุุนในอนาคตคงหนีีไม่่พ้้นเทคโนโลยีี
แต่่เทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมที่่�น่่าจัับตามองเป็็นอย่่างมาก
คืือเทคโนโลยีีด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุขของประเทศไทย
ต้้องบอกว่่าพื้้� นฐานของประเทศเราคืื อมีีความพร้้อมในด้้าน

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและบริิการ การแพทย์์ที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย
และไม่่เป็็นรองใคร ค่่าครองชีีพที่่�ยัังไม่่สููงนััก และแนวโน้้มสัังคม
ผู้้�สููงอายุุที่่�กำำ�ลัังเติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดธุุรกิิจขึ้้�นมา
รองรัับมากมาย ทั้้�งการรัับฝากดููแลผู้้�สููงอายุุ โครงการบ้้านพััก
ผู้้ � สูู งอายุุ พ ร้้อมบริิ ก ารด้้านการแพทย์์ เพราะคนกลุ่่�มนี้้� คื ื อ
บุุคคลที่่�มีีกำำ�ลัังทรััพย์์พร้้อมที่่�จะจ่่ายให้้กัับบริิการที่่�ตนพึึงพอใจ
อุุตสาหกรรมที่่�น่่าลงทุุนจึึงหนีีไม่่พ้้น การลงทุุนในการพััฒนา
ด้้านเครื่่�องมืือแพทย์์ การพััฒนายารัักษาโรค การพััฒนายา
ในศาสตร์์ด้้านการชะลอวััย การพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับ
ผู้้ � สูู งอายุุ และเทคโนโลยีีสำำ �คั ั ญ ที่่ � ช่ ่ ว ยในการดููแลผู้้ � สูู งอายุุ
และผู้้ป่่ว
� ยอย่่าง AI (Artificial Intelligence) รวมทั้้�งธุุรกิิจในการ
พััฒนาทัักษะให้้กัับแรงงานในด้้านนี้้�ด้้วย นอกจากนี้้�ในด้้านการ
แพทย์์และสาธารณสุุข  ประเทศไทยถืือว่่าเป็็นประเทศที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับในระดัับโลก สถานการณ์์โรคระบาด COVID-19
เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ว่่าเราสามารถจััดการกัับโรคระบาดได้้ดีีไม่่แพ้้
ประเทศมหาอำำ�นาจ ทำำ�ให้้ไทยกลายเป็็นจุุดหมายของนัักท่่องเที่่ย� ว
ที่่�ต้้องการเดิินทางเข้้ามารัักษาตััวในประเทศไทย และยัังดึึงดููด
ชาวต่่างชาติิวัยั เกษีียณให้้เข้้ามาอยู่่�อาศััยในประเทศไทยอีีกด้้วย
ก็็คงต้้องดููกัันว่่า โลกหมุุน เวลาเปลี่่�ยน เทคโนโลยีีพััฒนาอย่่าง
ก้้าวกระโดด กลุ่่�มคนเหล่่านี้้� มีีความต้้องการในส่่วนไหนที่่�ยััง
ไม่่ถููกเติิมเต็็ม นั่่�นจะกลายเป็็นช่่องว่่างที่่�ทำำ�ให้้เกิิดธุุรกิิจและการ
ลงทุุนในอนาคตได้้
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รองศาสตราจารย์์ ดร.วรศัักดิ์์� ทุุมมานนท์์ รุ่่�น SHI 40

ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม) รุ่่�น 40
ปริิญญาโท : วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต ด้้านบััญชีี (M.S. Accounting) Oklahoma State University สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาเอก : ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต ด้้านบััญชีี (Ph.D. Accounting) Oklahoma State University สหรััฐอเมริิกา

ปััจจุุบันั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รองศาสตราจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาการ
บััญชีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
โดยสอนทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีี  ปริิญญาโท  และปริิญญาเอก
ที่่ค� ณะฯ มาเป็็นเวลากว่่า 36 ปีี และปััจจุุบันั ท่่านยัังเป็็นประธาน
คณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ในวาระปััจจุุบันั  ปีี 2563 -2566 และอีีก
หลายวาระที่่ผ่� า่ นมาในระหว่่างปีี 2551-2560 ซึ่่ง� คณะกรรมการนี้้�
มีีบทบาทสำำ�คัญั อย่่างยิ่่ง� ในการกำำ�หนดทิิศทางมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินต่่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานบััญชีี

และการรายงานทางการเงิินของทั้้�งภาคเอกชนและภาครััฐใน
ประเทศไทยให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล และท่่านยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
นายกสมาคมการบััญชีีไทย ซึ่่�งเป็็นสมาคมของอาจารย์์ผู้้�สอน
วิิชาการบััญชีีของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ในประเทศไทย ที่่มีีพั
� นั ธกิิจ
ในการพััฒนาคุุณภาพและจริิยธรรมของอาจารย์์ผู้ส�้ อนวิิชาการบััญชีี 
ในวาระปีี 2562-2565 นอกจากนั้้�นแล้้ว ท่่านยัังเป็็นวิิทยากร
ให้้ความรู้้ด้้� านการบััญชีีแก่่ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพทางบััญชีีทั่่�วไปอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ และเป็็นที่่ย� อมรัับและได้้รัับการยกย่่องจากผู้้ป� ระกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีอย่่างกว้้างขวาง ผลงานท่่านได้้สร้้างประโยชน์์และ
นัับเป็็นคุุณููปการแก่่วงการบััญชีีของสัังคมและประเทศ  และท่่าน
ยัังเป็็นวิิทยากรในการสััมมนาทางการบััญชีีที่่ท� างสมาคมนิิสิติ เก่่า
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจััดสม่ำำ�� เสมอมา ท่่านจึึงนัับเป็็น
บุุคคลผู้้�สร้้างผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ด้้านการบััญชีีต่่อประเทศ
และต่่อจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยอย่่างเป็็นที่่�ประจัักษ์์ อีีกทั้้�ง
ท่่านยัังได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็นผู้้ที่� ส�่ ามารถสอน ถ่่ายทอดความรู้้�
ได้้อย่่างดีีเยี่่ย� ม มีีการบููรณาการองค์์ความรู้้ท� างวิิชาการร่่วมสมััย
และประยุุกต์์เหตุุการณ์์ปััจจุุบัันให้้เข้้ากัับเนื้้�อหาที่่�สอนอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ทั้้�งยัังบููรณาการองค์์ความรู้้ด้้� านบััญชีีให้้เข้้ากัับศาสตร์์
อื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่นการเงิิน กลยุุทธ์์ และคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ท่่านได้้รัับรางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิอาจารย์์
ด้้านการเรีียนการสอน ซึ่ง�่ มีีผลงานเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ มีีความมุ่่�งมั่่น�
ทุ่่�มเท เสีียสละ ทำำ�ประโยชน์์ต่อ่ วงวิิชาการของประเทศ “ในระดัับ
ดีีมาก” จากกองทุุนกาญจนาภิิเษกเฉลิิมพระเกีียรติิจุฬุ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี 2562
ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มีีมาตั้้ง� แต่่สมัยั เป็็นนิิสิติ ในขณะที่่ศึ� กึ ษาอยู่่�ในระดัับปริิญญาตรีี 
สิ่่�งแรกคืือคณาจารย์์ที่่�มีีความพร้้อมทั้้�งทางด้้านการถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้� การจััดบรรยากาศในชั้้�นเรีียนให้้น่่าสนใจเรีียนอยู่่�
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ตลอดเวลาตั้้�งแต่่ตอนอยู่่�ปีี 1 จนถึึงปีี 4 ตลอดจนความเมตตา
กรุุณาในหลาย ๆ ด้้านที่่�มีีให้้แก่่นิิสิิตทุุกชีีวิิตที่่�ได้้เข้้ามาเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของคณะฯ จวบจนกระทั่่�งเมื่่�อได้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของคณาจารย์์ภาควิิชาการบััญชีีในเวลาต่่อมา ความเอื้้�ออาทร
ของผู้้�บริิหารคณะฯ และหััวหน้้าภาควิิชาต่่อผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
มีีให้้ได้้เห็็ น อยู่่�ในทุุ ก ยุุ ค ทุุ ก สมัั ย อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งประกอบกัั บ
คณาจารย์์เพื่่�อนร่่วมงานทั้้ง� ในภาควิิชาการบััญชีีและนอกภาควิิชา
เองที่่�พร้้อมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และทัักษะการเรีียนการสอน
ให้้กัันและกัันอย่่างเปี่่�ยมล้้น ทำำ�ให้้ชีีวิิตการทำำ�งานเรีียกได้้ว่่า
ไม่่มีีวัันใดที่่�ไม่่มีีความสุุขกัับการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไม่่เคยคิิดว่่าจะมีี
สถานที่่�ทำำ�งานใดในโลกใบนี้้�แล้้วที่่�ให้้เราและเพื่่�อนร่่วมงาน
ได้้มากเท่่าคณะฯ นี้้�อีีกแล้้ว 
	สำำ�หรัับกลยุุทธ์ห์ รืือหลัักบริิหารที่่�ทำ�ำ ให้้องค์์กรประสบความ
สำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีียิ่่ง�
น่่าจะเริ่่ม� ต้้นที่่ผู้� บ�้ ริิหารเป็็นที่่ย� อมรัับของทุุกๆ ฝ่่ายในองค์์กร
มีีวิิสัยั ทััศน์ที่์ ชั�่ ดั เจน สามารถเอาชนะใจผู้้ใ� ต้้บัังคัับบััญชาผ่่านการ
เอาใจผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชามาใส่่ใจตน ตลอดจนเข้้าใจถึึงความรู้้�สึึก
นึึกคิิดและหยั่่ง� รู้ถึ�้ งึ ความต้้องการของผู้้ใ� ต้้บัังคัับบััญชา นอกจากนี้้�
จััดบรรยากาศการทำำ�งานให้้เสมืือนหนึ่่ง� การจััดการชีีวิิตครอบครััว 
มีีการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม พร้้อมแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ
ซึ่่�งกัันและกััน เปิิดโอกาสให้้เพื่่�อนร่่วมงานได้้แสดงความคิิดเห็็น
อย่่างเต็็มที่่แ� ละพร้้อมน้้อมรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของเพื่่�อนร่่วมงานผู้้อื่่� น�
ในเวลาเดีียวกััน ประการสำำ�คัญั สุุดคืือแผนงาน โครงการ และนโยบาย
ต่่างๆ ที่่ไ� ด้้วางไว้้คงต้้องไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่คำ�พูู
ำ ดหรืือลายลัักษณ์์อักั ษร
แต่่ต้้องได้้รัับการนำำ�ไปปฏิิบััติิจริิงด้้วย พร้้อมทั้้�งจััดระบบการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบ
และวััฒนธรรมองค์์กร นอกจากนี้้ ยั
� งั ต้้องคำำ�นึงึ อยู่่�เสมอว่่าองค์์กร
ของเราได้้ให้้อะไรแก่่สังั คม ชุุมชนและสภาพแวดล้้อมที่่อ� งค์์กรเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� แล้้วหรืือยััง  
	สืืบเนื่่อ� งจากโรคระบาดโควิิด - 19 ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ
การจะจััดการกัับสิ่่ง� ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีพลััง ควรจะเป็็นเช่่นไร
คงต้้องอาศััยความร่่วมมืือของทุุกๆ ฝ่่ายโดยเฉพาะประชาชนที่่�
ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจะเพีียงแค่่ตระหนัักในปััญหาอย่่างเดีียว
คงไม่่ได้้ แต่่ต้้องให้้ความร่่วมมืือร่่วมใจกัับภาครััฐในการแก้้ปััญหา

เหล่่านั้้�นอย่่างจริิงจัังผ่่านโครงการแบ่่งปัันน้ำำ��ใจ ไม่่รวมกลุ่่�ม
จำำ�นวนมาก รัักษาระยะห่่างอย่่างเคร่่งครััด และปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีทาง
ในการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด – 19
ไม่่ว่า่ ภาครััฐหรืือภาคเอกชนควรสนัับสนุุนให้้เกิิดบรรยากาศ Work
from home ให้้มากขึ้น�้ พร้้อมจััดหาอุุปกรณ์์ที่จำ�่ �ำ เป็็นแก่่พนัักงาน
ลดขั้้น� ตอนการทำำ�งานที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็นและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดคุุณค่่าแก่่องค์์กร
ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิที่่�มีีต่่อเทคโนโลยีี  ไปสู่่�การใช้้ดิิจิิทััลในการ
ดำำ�รงชีีวิิต การทำำ�งาน การประกอบธุุรกิิจ รวมถึึงกระบวนการเรีียน
การสอนในรั้้�วมหาวิิทยาลััย ที่่�สำำ�คััญสุุดคืือรัักและใส่่ใจชีีวิิต
ของผู้้�อื่่�นไม่่แตกต่่างจากชีีวิิตของเราเอง
	ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต
การลงทุุนใน infrastructure เช่่น โครงการรถไฟฟ้้า ทางด่่วน
น่่าจะยัังขยายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แต่่การลงทุุนในการขยายธุุรกิิจคงจะ
มีีขนาดลดลง รวมถึึงการก่่อสร้้างอาคารพาณิิชย์์ให้้เช่่าน่่าจะมีี
น้้อยลงตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากพฤติิกรรมของผู้้�คนจะเปลี่่�ยนมา
work from home มากขึ้้น�  ทำำ�ให้้ความต้้องการพื้้�นที่่เ� ช่่าลดลง
ประกอบการกัับค้้าขายผ่่านระบบ online จะเติิบโตมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
ทำำ�ให้้ความจำำ�เป็็นในการมีีพื้้�นที่่เ� พื่่อ� ขายสิินค้้าหรืือบริิการหน้้าร้้าน
ลดน้้อยลง นอกจากนี้้� คาดว่่าจะเห็็นการเติิบโตของธุุรกิิจให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดการจม ของเงิินในทรััพย์์สินิ
ที่่�มีีแหล่่งภายนอกจััดหาให้้ได้้  เช่่น การเช่่าอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ สุุดท้้าย น่่าจะเห็็นการเติิบโตของการลงทุุนในรููปของ
inorganic growth ผ่่านการเข้้าไปซื้้�อหรืือ takeover บริิษััท
ที่่มีี� อนาคตดีีแต่่ยังั ต้้องการเครืือข่่ายเพื่่�อการขยายการลงทุุนเข้้ามา
รวมอยู่่�ในอาณาจัักรมากขึ้น�้   
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คุุณปนัันท์์ ประจวบเหมาะ รุ่่�น SHI 42

ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต  รุ่่�น 42
ปริิญญาโท : บััญชีีมหาบััณฑิิต (Master of Accounting) Washington
State University สหรััฐอเมริิกา
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการ (Country Chairman)
ควบคู่่�กัับตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหาร ฝ่่ายการเงิิน (CFO)
บริิษัท 
ั เชลล์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กัดั   นัับเป็็นนิิสิติ เก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ท่่านแรกที่่�ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท เชลล์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นองค์์กรข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�และมีีชื่่�อเสีียงแห่่งหนึ่่�งของโลกที่่มีี�
ประวััติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจมายาวนานในประเทศไทย

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
ผมมีีความผููกพัันและประทัับใจกัับคณะฯเป็็นการส่่วนตััวมาตั้้ง�
แต่่เด็็กเนื่่�องจากคุุณแม่่เป็็นอาจารย์์สอนภาษาอัังกฤษที่่�คณะฯ
มีีคุุณลุุง คุุณเฉลิิม ประจวบเหมาะ ซึ่่ง� เป็็นศิิษย์์เก่่าบััญชีีจุุฬารุ่่�นหนึ่่ง�
เป็็นแรงบัันดาลใจให้้ตััดสิินใจเลืือกคณะบััญชีีเป็็นอัันดัับ 1
ตอนสอบเอนทรานซ์์ ความประทัับใจที่่มีีต่
� อ่ คณะฯ คืือ คณาจารย์์
ที่่�สอนเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ความสามารถระดัับชั้้�นนำำ�
ของประเทศจริิงๆ ผมได้้เรีียนรู้ไ�้ ม่่ใช่่แค่่วิชิ าการแต่่รวมถึึงจริิยธรรม
ในการเป็็นคนดีี  การบริิหารจััดการธุุรกิิจที่่�มีีธรรมมาภิิบาลและ
จริิยธรรม อีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ประทัับใจคืือ ความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนๆ
พี่่�ๆ และน้้องๆ ที่่�เป็็นศิิษย์์เก่่า หลายท่่าน เมื่่�อทราบว่่าผมจบจาก
คณะฯ นี้้� ผมมัักได้้รัับคำำ�แนะนำำ� ช่่วยเหลืือ รวมถึึงการสร้้าง
สายสััมพัันธ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจอื่่�นๆ
กลยุุ ทธ์ ์ / หลัั ก บริิหารอย่่ า งไร จึึงทำำ � ให้้ อ งค์์ ก รประสบ
ความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี
หลัักการบริิหารที่่�สำำ�คััญเริ่่�มจากการมีีวััฒนธรรมองค์์กร
ที่่ดีี 
� พนัักงานทุุกคนมีีความเข้้าใจใน CORE VALUE ของบริิษัทั
และนำำ�ไปใช้้เป็็นหลัักปฎิิบััติิในการทำำ�งานอัันได้้แก่่ HONESTY
INTEGRITY และ RESPECT TO PEOPLE สิ่่�งเหล่่านี้้เ� ป็็นพื้้น� ฐาน
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ได้้คนดีีในการทำำ�งานและบริิหารธุุรกิิจด้้วย
ธรรมาภิิบาลที่่ดีี 
� เรื่่อ� งถััดมาเป็็นเรื่่อ� งของกลยุุทธ์แ์ ละการจััดการ
ด้้านธุุรกิิจ การสร้้างเป้้าหมายร่่วมกัันในการทำำ�งานที่่�ชััดเจน
ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ในความต้้องการของลููกค้้า การวางเป้้าหมาย
ต้้องมีีความท้้าทายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว  การวางแผน
การติิดตามผลการทำำ�งาน การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การ
ปรัับเปลี่่ย� นแผนงานให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่เ�่ ปลี่่ย� นไป เรื่่อ� งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ไม่่แพ้้กัันคืือเราต้้องมีีคนเก่่งที่่�มีีความกระตืือรืือร้้นในการพััฒนา
ตััวเองตลอดเวลา มีีทัักษะในการสื่่อ� สารและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่่� น�
ที่่เ� ชลล์์เรานำำ�หลัักการเรื่่อ� ง Outward mindset ซึ่ง�่ สอนให้้พนัักงาน
มีีมุุมมองที่่�เข้้าใจความต้้องการของผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าจะเป็็นลููกค้้าหรืือ
เพื่่�อนร่่วมงาน ที่่�สำำ�คััญมีีทััศนคติิเป็็นบวก มองการให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้อื่่� น� ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จในการทำำ�งานเป็็นความสำำ�เร็็จของ
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ตนเองด้้วย มองการทำำ�งานผิิดพลาดเป็็นโอกาสในการปรัับปรุุง
ผลงานครั้้ง� ถััดไปให้้ดีีขึ้้น� Mindset เหล่่านี้้มีี� ความสำำ�คัญ
ั มากในการ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่่� น� และการทำำ�งานเป็็นทีีม
เชลล์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทย ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่� 129 ธุุรกิิจ
พลัังงานมีีความสำำ�คััญต่่อการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจและ
สิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศ  เชลล์์มีีความภููมิิใจที่่มีีส่
� ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการ
เปลี่่ย� นพลัังงานของประเทศมาโดยตลอด ไม่่ว่า่ จะเป็็นธุุรกิิจการ
ขุุดเจาะน้ำำ�มั
� นั โรงกลั่่น� น้ำำ�มั
� นั และธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ ความสำำ�เร็็จ
เหล่่านี้้เ� ป็็นผลมากจากการทำำ�งานร่่วมกัับภาครััฐ ความรู้�้ ความเข้้าใจ
ในนโยบายภาครััฐ การทำำ�งานร่่วมกัับภาคเอกชนและลููกค้้า
เรายึึดมั่่น� ในเจตนารมณ์์ TRUSTED PARTNER FOR BETTER LIFE
ในการทำำ�งานร่่วมกัับ Partners มาโดยตลอด สิ่่�งที่่�ได้้รัับคืือ
ความภููมิิใจ การมีีส่่วนร่่วมของทุุกฝ่่ายและความสำำ�เร็็จในวงกว้้าง
มากกว่่าที่่�เราทำำ�คนเดีียว 
สืืบเนื่่�องจากการระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อ
ทุุกธุุรกิิจท่่านมีีแนวคิิดอย่่างไร เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถจััดการกัับ
สิ่่ง� ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีพลััง
การมองโลกในแง่่ดีีเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญในการจััดการกัับสิ่่�งต่่างๆ
โดยเฉพาะในสถานการณ์์ที่คั�่ บั ขัันได้้อย่่างมีีเป้้าหมายและรอบคอบ
การมองโลกในแง่่ดีี ช่่วยให้้เราเห็็นปััญหาในมุุมมองที่่�เป็็นบวก
มองทางออกในระยะยาว ช่่วยให้้เราเห็็นโอกาสใหม่่และทางเลืือก
ที่่ห� ลากหลาย ซึ่ง�่ จะช่่วยให้้เราพลิิกวิิกฤตให้้เป็็นโอกาสได้้ การมอง
และวิิเคราะห์์สถานการณ์์ในอนาคตในรููปแบบต่่างๆ (Scenario
analysis)เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการวางแผนและตััดสิินใจทาง
ธุุรกิิจ เรื่่อ� งที่่ส� ามคงไม่่พ้้นเรื่่อ� งของการบริิหารบุุคลากร ทำำ�อย่่าง
การดึึงศัักยภาพสููงสุุดของพนัักงานและการทำำ�งานเป็็นทีีมออกมา
เป็็นสิ่่ง� ที่่จ� ะช่่วยให้้การจััดการเป็็นไปอย่่างที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ  
สุุดท้้ายเป็็นเรื่่�องของความสามารถในการปรัับตััวให้้มีีความ
พร้้อมกัับ การเปลี่่ย� นแปลงต่่างๆ อาทิิ ความต้้องการของผู้้บ� ริิโภค
นโยบายภาครััฐ การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ความต้้องการใช้้พลัังงาน
เพิ่่ม� ขึ้้น� การเปลี่่ย� นสภาพทางสัังคม  การเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีี
(Disruption) ที่่�สำำ�คััญคืือ การลดภาวะโลกร้้อนที่่�ทุุกคนกำำ�ลััง
ตื่่�นตััว  รวมทั้้�งความจำำ�เป็็นในการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่ง� เหล่่านี้้ถื� อื เป็็นการ DISRUPT ธุุรกิิจพลัังงานที่่ต้้� องมีีการปรัับตััว
อย่่างมาก

	ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต
การลงทุุนในอนาคตเป็็นเรื่่อ� งที่่ซั� บั ซ้้อนมากขึ้้น�  ธุุรกิิจในรููปแบบ
อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานเดิิมจะถููกแทนที่่�ด้้วยธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ๆ
ความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นไปในอนาคต อัันเกิิดจากการ
ผลัักดัันของปััจจััยหลัักต่่างๆ อัันได้้แก่่ Globalization ทางเศรษฐกิิจ,  
การเจริิญเติิบโตของ Emerging market, US-China Trade
Tension, เทคโนโลยี่่� Disruption and Digitalization, สัังคม
ผู้้�สููงอายุุในหลายๆ ประเทศ  (Aging society), ความต้้องการ
ของคนรุ่่�นใหม่่ และสุุดท้้ายภาวะโลกร้้อน (Climate change)
เป็็นต้้น ปััจจััยเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการพิิจารณาสำำ�หรัับการ
ลงทุุนในอนาคต เราจะเห็็นการเปลี่่ย� นผ่่านในธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
อาทิิเช่่น ธุุรกิิจค้้าปลีีกอุุตสาหกรรมน้ำำ�มั
� นั  อุุตสาหกรรมผลิิตรถยนต์์
และชิ้้น� ส่่วน เป็็นต้้น
ในส่่วนของความเสี่่ย� งทางการเงิินของการลงทุุนสถานการณ์์
โควิิด-19 ที่่�ผ่่านมา เห็็นได้้ชััดเจนว่่า Product Portfolio ที่่�
หลากหลายมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง โครงสร้้างทางการเงิินที่่�ต้้อง
พึ่่ง� พาการกู้้ยื� มื สููง ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขาดความยืืดหยุ่่�นในการบริิหารจััดการ
การมีีเงิินทุุนสำำ�รองในสภาวะวิิกฤต เราน่่าจะเห็็นการลงทุุนที่่�เป็็น
ลัักษณะ Asset light หรืือ Virtual asset มากขึ้้�น เช่่น virtual
power plant ที่่ซื้้� อ� ไฟฟ้้าจากประชาชนทั่่ว� ไปมาทำำ�ธุรุ กิิจเชิิงพาณิิชย์์
การทำำ�ธุรุ กิิจในรููปของ B&B หรืือ Grab ก็็เข้้าข่่ายนี้้เ� ช่่นกััน  
การลงทุุนในอนาคตจะมีีการนำำ�เทคโนโลยีีทาง IT เช่่น
Digitalization, Data analytic, Online payment และ Block
chain เป็็นต้้นนำำ�มาใช้้มากขึ้้น� ในบางอุุตสาหกรรมอาจมีีการลงทุุน
ร่่วมกัันในโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Joint Venture) เพื่่�อเป็็นการ
ใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดต้้นทุุนต่่อหน่่วย
อัันจะเป็็นประโยชน์์ แก่่ผู้บ�้ ริิโภค และไปเน้้นการแข่่งขัันกัันในด้้าน
คุุณภาพสิินค้้าและบริิการที่่ห� ลากหลายแทน
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ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การเงิินและการลงทุุน)
The University of Texas at Austin สหรััฐอเมริิกา
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารธนาคารกสิิกรไทย
จำำ�กััด (มหาชน) โดยเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของธนาคารคนแรก
ที่่�เป็็นสุุภาพสตรีีและไม่่ได้้มาจากตระกููลล่ำำ��ซำำ� นอกจากนั้้�นแล้้ว 
ท่่านยัังให้้การสนัับสนุุนกิิจการหลายอย่่างของคณะฯ
สนัับสนุุนการเรีียนการสอนของคณะฯ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
สนัับสนุุนโครงการศููนย์์กลางนวััตกรรมของจุุฬาฯ เป็็นต้้น

ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ความประทัับใจที่่�มีีต่่อคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี 
จุุฬาฯ เป็็นความประทัับใจที่่�ไม่่ได้้จบลงแค่่ 4 ปีี พร้้อมกัับที่่�จบ
การศึึกษาแต่่ยัังคงเป็็นความประทัับใจที่่�ต่่อเนื่่�องแม้้หลัังเรีียนจบ
ไปแล้้ว ตอนเรีียนหนัังสืือ เพื่่�อนๆ ก็็เรีียนด้้วยกัันอย่่างสนุุกสนาน
ช่่วยกัันเรีียน ช่่วยกัันจดแล้้วก็็แบ่่งเลคเชอร์์กััน ทุุกวัันนี้้� เวลา
ไปเจอกัันตามที่่�ต่่างๆ ก็็ยัังสนิิทแน่่นแฟ้้น
เป็็นที่่รู้� กั�้ นั ว่่าจุุฬาฯ เป็็นแหล่่งผลิิตคนเก่่งมาอยู่่�ในวงการธุุรกิิจ
สัังคม และ ประเทศมากมายซึ่่�งทุุกวัันนี้้�ศิิษย์์เก่่าหลายท่่าน
ก็็ช่ว่ ยเหลืือสัังคมและสร้้างผลกระทบในเชิิงบวกได้้อย่่างมหาศาล
และด้้วยความแน่่นแฟ้้นที่่�เรายัังมีีอยู่่� ก็็ทำำ�ให้้เรายัังเกื้้�อกููลกััน
ส่่งเสริิมกัันให้้ยิ่่�งมีีพลัังที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนประเทศชาติิให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก
	ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักบริิหารอย่่างไร จึึงทำำ�ให้้องค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
ต้้องมองว่่าทุุกวัันคืือการเรีียนรู้้ ต้้
� องสนุุกกัับการเรีียนรู้้สิ่่� ง� ใหม่่
และมองว่่าการเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องต่่างๆ เป็็นเรื่่�องปกติิในชีีวิิต 
พร้้อมปรัับตััวรับั ความเปลี่่ย� นแปลง มีีความเพีียรพยายามไม่่ย่อ่ ท้้อ
ลองผิิดลองถููกได้้ ถ้้าพลาดแล้้วล้้มก็็ลุุกให้้เร็็วแล้้วเรีียนรู้้�ที่่�จะไป
ข้้างหน้้าต่่อ ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรต้้องปลููกฝัังให้้เป็็นวััฒนธรรม
องค์์กร ให้้องค์์กรสามารถเรีียนรู้้�และค้้นพบสิ่่�งดีีๆ ได้้ด้้วยตััวเอง
โดยไม่่ต้้องรอให้้ ผู้้�ที่่�เป็็นหััวหน้้าคอยสั่่�งการแต่่เพีียงอย่่าเดีียว 
(Lead by Design) และต้้องทำำ�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้พนัักงานเห็็น
(Lead by Example) นอกจากนี้้� ผู้้�นำ�ำ องค์์กรยัังต้้องมีีเป้้าหมาย
ที่่�ใหญ่่กว่่าตััวเอง หรืือองค์์กรของตััวเอง โดยต้้องมองให้้ไกล
เพื่่�อสัังคมส่่วนรวมและประเทศชาติิด้้วย
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	สืืบเนื่่อ� งจากโรคระบาดโควิิด - 19 ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ
ท่่านมีีแนวคิิดอย่่างไร เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถจััดการกัับสิ่่�งต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีพลััง
ตัั วพี่ ่ � เ ปิ้้� ล เอง (ขัั ต ติิ ย า) ก็็ ผ่ ่ า นมาหลายวิิ ก ฤต ทั้้� ง วิิ ก ฤต
ต้้มยำำ�กุ้้�ง แฮมเบอร์์เกอร์์ (Hamburger Crisis) น้ำำ��ท่่วม วิิกฤต
การเมืือง จนมาถึึง Covid19 สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�คืือ เมื่่�อวิิกฤต
เกิิดขึ้น�้ มา เราต้้องใช้้สติิและปััญญาผ่่านมัันไปให้้ได้้ และวิิกฤตใหม่่
ก็็จะเกิิดขึ้้�นมาอีีก ต้้องมองเรื่่�องนี้้�ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตและ
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ เราต้้องเรีียนรู้จ�้ ากวิิกฤต อย่่างที่่� Winston Churchill
กล่่าวไว้้ว่่า “Never let a good crisis go to waste” แล้้วถ้้า
วิิกฤตแบบเดิิมกลัับมาอีีกครั้้ง� เราจะรอดและทำำ�ได้้ดีีขึ้้น� หรืือถ้้ามีี
วิิกฤตใหม่่มาเราก็็สู้้� แล้้วก็็จะผ่่านมัันไป

“ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต” จะเป็็นอย่่างไร
เข้้าใจว่่าทุุกคนก็็คงอยากได้้ผลตอบแทนสููงๆ จากการลงทุุน
แต่่มัันไม่่มีี  Solution ที่่�สำำ�เร็็จรููปตายตััว  แต่่ละคนก็็ต้้องดููการ
ลงทุุนที่่�เหมาะกัับตััวเอง เช่่น บางคนมีีสภาพคล่่องเยอะ บางคน
มีีน้้อย บางคนรัับความเสี่่�ยงได้้มาก บางคนได้้น้้อย สภาวะการ
ลงทุุนก็็จะต่่างกััน ให้้ศึึกษาหาความรู้้� ถามผู้้�รู้้�ซึ่่�งทุุกวัันนี้้�ก็็มีี
แหล่่งข้้อมููลให้้เข้้าถึึงมากมาย รวมถึึงมีีแบบทดสอบด้้วยว่่า
เราเหมาะกัับการลงทุุนแบบไหน รัับความเสี่่�ยงได้้มากแค่่ไหน
“การลงทุุนมีีความเสี่่�ยง ผู้้�ลงทุุนควรศึึกษาข้้อมููลให้้รอบคอบ
ก่่อนตััดสิินใจลงทุุน” เป็็นประโยคทิ้้�งท้้ายที่่�เรามัักจะได้้ยิินเสมอ
ในการลงทุุน
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เอาใจใส่่ในฐานะที่่�เป็็นลููกศิิษย์์กัับอาจารย์์อย่่างแท้้จริิง แม้้ในปััจจุุบััน
ยุุคสมััยจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นยุุคแห่่งเทคโนโลยีี  แต่่คณาจารย์์
ภายในคณะฯ ก็็ ยั ั ง คงมีีความเมตตา กรุุ ณ า ต่่ อ นิิ สิ ิ ต  ซึ่ ่ � ง เป็็ น
ความประทัับใจในบรรยากาศของความเป็็นศิิษย์์กัับอาจารย์์ที่่�ยััง
เกิิดขึ้น�้ อย่่างต่่อเนื่่�องซึ่ง�่ ความเมตตาจากครููไปสู่่�ลููกศิิษย์์เป็็นสิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้
เกิิดความประทัับใจซึ่�ง่ กัันและกััน
สำำ�หรัับความประทัับใจของบุุคลากรภายในคณะฯ เป็็นเรื่่�องของ
การปฏิิ บั ั ติ ิ ง านที่่ � ทุ ุ ก คนทำำ � งานอย่่ า งเต็็ ม ความสามารถและมีี
ประสิิทธิิภาพในปััจจุุบััน ยุุคสมััยได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นยุุคของ
ดิิจิิทััล หรืือ Digital Disruption ซึ่่�งทำำ�ให้้โลกมีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว  แต่่อย่่างไรก็็ตามบุุคลากรของคณะฯ ยัังคงมีีทััศนคติิ
ความประทัั บ ใจที่่� มีีต่ ่ อ คณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี ที่่�พร้้อมจะปฏิิบััติิงานในทุุกสถานการณ์์ รวมถึึงมีีการปรัับตััวให้้สอด
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
คล้้องกัับยุุคสมััยในปััจจุุบัันและสนองต่่อนโยบายสภาพแวดล้้อม
         สิ่่�งที่่สร้้
� างความประทัับใจที่่มีีต่
� อ่ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี  ได้้เป็็นอย่่างดีี ดัังจะเห็็นได้้ว่่าในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ทุุกท่่าน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในฐานะที่่เ� ป็็นศิิษย์์เก่่า ในฐานะที่่เ� ป็็นอาจารย์์ ก็็ยัังคงปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเต็็มกำำ�ลัังเต็็มความสามารถ
ในฐานะที่่�เคยเป็็นหััวหน้้าภาควิิชาการตลาด และในฐานะที่่�ปััจจุุบััน
นิิสิิตภายในคณะฯ เรีียกได้้ว่่าเป็็นนิิสิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
เป็็นคณบดีี เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� หมืือนกัันนั่่�นคืือความประทัับใจที่่เ� กิิดจากบุุคคล นิิสิิตที่่�รัับมาในระยะหลัังๆ เป็็นนิิสิิตที่่�มีีคะแนนในการสอบเข้้าเป็็น
ในคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีทั้้�งหมด ไม่่ว่่าจะเป็็นคณาจารย์์ อัันดัับหนึ่่�งในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
บุุคลากร หรืือนิิสิิต  โดยในส่่วนของคณาจารย์์ คณาจารย์์ทุุกท่่าน (หลัักสููตรนานาชาติิ) ซึ่่�งคะแนน SAT มีีการเพิ่่�มสููงขึ้้�นทุุกปีี นิิสิิต
ไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่คณาจารย์์ที่่�ให้้ความรู้้�แก่่นิิสิิต  แต่่เป็็นการดููแล ที่่ผ่� า่ นการคััดเลืือกเข้้ามาศึึกษาภายในคณะฯได้้มีีการ คััดกรองมาเป็็น
อย่่างดีี คืือ มีีความตั้้�งใจ มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีความพร้้อม
ที่่จ� ะเรีียนรู้สิ่่�้ ง� ใหม่่ๆ ซึ่่ง� คุุณสมบััติเิ หล่่านี้้� ทำำ�ให้้เกิิดการกระตุ้้น� บรรยากาศ
ในการเรีียน นิิ สิ ิ ตส ามารถซัั ก ถาม สามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น
หรืือเสนอแนะแก่่อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ ทำำ�ให้้บรรยากาศในการเรีียน
น่่าสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น ถืือได้้ว่่าเป็็นคณะฯ ที่่�หลายๆ คนใฝ่่ฝัันอยากจะ
เข้้ามาเรีียน
แต่่สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ ความประทัับใจของความสััมพัันธ์์ของ
รุ่่�นพี่่ที่� มีีต่
�่ อ่ รุ่่�นน้้อง ไม่่ว่า่ จะเป็็นรุ่่�นพี่่ที่� จ�่ บไปแล้้วได้้ยื่่�นมืือเข้้าช่่วยเหลืือ
พร้้อมที่่�จะสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างรุ่่�นสู่่�รุ่่�น และมีีกิิจกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง กิิจกรรมการถ่่ายทอดประสบการณ์์และความรู้้�จากรุ่่�นพี่่�ไปสู่่�
รุ่่�นน้้อง เป็็นการสร้้างความประทัับใจของนิิสิิตปััจจุุบัันที่่�มีีต่่อรุ่่�นพี่่�
ดัังจะเห็็นได้้จากสมาคมนิิสิิตเก่่าของคณะฯ ที่่�ยัังมีีกิิจกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุนนิิสิิตรุ่่�นน้้องตลอดมา
ปริิญญาตรีี : บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต รุ่่�น 46
ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโท : Master of Private and Public Management,
Yale University สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาเอก : Ph.D. (Management Studies),
University of Oxford สหราชอาณาจัักร
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง คณบดีีคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี 
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในระหว่่างที่่�รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิเลิิศ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าภาควิิชาการตลาด 2 วาระ ท่่านได้้ทำำ�การจััดตั้้�ง
หลัักสููตรปริิญญาโทด้้านแบรนด์์และการตลาด หรืือ Master in
Branding and Marketing (MBM) จนทำำ�ให้้ปััจจุุบัันหลัักสููตรนี้้�
อยู่่�ในระดัับแนวหน้้าของประเทศ 

	ท่่ า นใช้้ ก ลยุุ ทธ์ ์ ห รืือหลัั ก บริิหารอย่่ า งไร จึึงทำำ � ให้้ อ งค์์ ก ร
ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
องค์์กรต้้องมีีความเป็็นพลวััตร ต้้องมีีการปรัับตััวอยู่่�ตลอดเวลา
ไม่่ใช่่แค่่ให้้ทัันสมััย แต่่ต้้องปรัับตััวให้้ล้ำำ��สมััย เพราะความรู้้�ในโลก
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ดิิจิิทััลมัักจะเป็็นเรื่่�องของการหาความรู้้�ทางช่่องทางออนไลน์์ ดัังนั้้�น
การปรัับตััวที่่�สำำ�คััญขององค์์กร คืือ องค์์ความรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในคณะฯ
ต้้องเป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�ไม่่สามารถหาได้้จากช่่องทางออนไลน์์ เพราะ
เป็็นเรื่่�องของทัักษะความเฉลีียวฉลาด ไม่่ใช่่แค่่ความรู้้� ซึ่่�งองค์์ความรู้้�
แห่่งความเฉลีียวฉลาดต้้องเกิิดจากความเข้้าใจเท่่านั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่า
องค์์กรไม่่ได้้เป็็นเพีียงสถาบัันการศึึกษาที่่�ให้้แค่่ความรู้้� แต่่เป็็นการ
พััฒนาให้้เกิิดความเฉลีียวฉลาด เพราะความรู้้�ไม่่นานก็็จะล้้าสมััย
แต่่ความเฉลีียวฉลาดไม่่เคยล้้าสมััยและจะคงอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์
ต่่อมาคืือการมองการไกลและมีีวิิสััยทััศน์์ (Visionary) การบริิหาร
งานในยุุคปััจจุุบันั  ต้้องมีีการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ที่จ�่ ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต 
และต้้องหากลยุุทธ์ที่์ ต�่ อบสนองเพื่่�อจะทำำ�ให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์ข์ ององค์์กร
ให้้ได้้  รวมถึึงการปรัับองค์์กรให้้มีีเครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะเป็็น
กลยุุทธ์์อย่่างดีีที่่�ทำำ�ให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรได้้  การปรัับองค์์กร
ให้้มีีความเป็็นนานาชาติิให้้ถึึงขีีดสุุด ก็็ถืือเป็็นกลยุุทธ์์ในการบริิหารที่่�
สำำ�คััญเช่่นเดีียวกััน กล่่าวคืือ คณะฯต้้องสรรหาพัันธมิิตรในระดัับโลก
การเป็็นพัันธมิิตรกัับมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ในระดัับโลกจะเป็็นส่่วนเสริิม
ที่่�ทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยประสบความสำำ�เร็็จ ทางคณะฯ ยัังต้้องสร้้าง
Accreditation จากสถาบัันชั้้�นนำำ�ที่่�เป็็นเครื่่�องยืืนยัันมาตรฐาน
การศึึกษาในระดัับโลก ที่่�ผ่่านมาทางคณะฯ ได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ไม่่ว่่าจะเป็็น AACSB EQUIS ซึ่่�งการรัับรองทั้้�งสองเป็็นเครื่่�องมืือ
ยืืนยัันระดัับมาตรฐานการศึึกษาระดัับนานาชาติิของคณะฯ ได้้เป็็น
อย่่างดีี สุุดท้้ายนี้้�สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือการที่่�ต้้องทำำ�ให้้คณาจารย์์
บุุคลากร นิิสิติ ทุุกคนที่่อ� ยู่่�ในองค์์กรเกิิดความรู้สึ�้ กึ เป็็นเจ้้าของ ความรู้สึ�้ กึ
ความเป็็นเจ้้าของ หรืือ Sense of belonging จะทำำ�ให้้ทุุกคนเกิิดความ
รู้้�สึึกที่่�อยากจะมีีส่่วนร่่วมเกิิดความรัักในองค์์กรเกิิดความต้้องการ
ที่่�อยากพััฒนาองค์์กรให้้ดีีขึ้้�น เมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�คนในองค์์กรรู้้�สึึกเป็็น
พรรคพวกเดีียวกััน เป็็นกลุ่่�มก้้อนเดีียวกััน มีีความสามััคคีีในองค์์กร
มีีเป้้าหมายร่่วมกัันก็็จะทำำ�ให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
	สืืบเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ จึึงขอ
ทราบว่่าท่า่ นมีีแนวคิิดอย่่างไรเพื่่อ� ทำำ�ให้้สามารถจััดการกัับสิ่่ง� ต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีพลััง
จากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีการปรัับตััวของคณะฯที่่�จะต้้อง
เปลี่่�ยนวิิธีีในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งหลัักในการดำำ�เนิินงานของคณะฯ
คืือ 5RE ดัังนี้้� Re-Process มีีการเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งาน
กระบวนการสอน ให้้เป็็นออนไลน์์ แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ยัังคงประสิิทธิิภาพ
ในการสอนและการทำำ�งานให้้เหมืือนกัับการสอนและการทำำ�งาน
ในแบบออฟไลน์์ Re-Target เนื่่�องจากนิิสิิตชาวต่่างชาติิไม่่สามารถ
เดิิ น ทางเข้้ามาเรีียนได้้  กลุ่่�มเป้้ า หมายของทางคณะฯจึึ ง มีีการ
เปลี่่ย� นแปลงไปเป็็นนิิสิตต่
ิ า่ งชาติิที่เ�่ รีียนรู้้ไ� ปพร้้อมกัับนิิสิติ ประเทศไทย
แต่่เป็็นการเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์ นอกจากนี้้ ส
� ถานการณ์์โควิิด-19
ยัังส่่งผลให้้นัักธุุรกิิจหรืือบุุคคลทั่่�วไปได้้รัับผลกระทบด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้

กลุ่่�มเป้้าหมายของทางคณะฯเปลี่่�ยนไป เพราะเมื่่�อนัักธุุรกิิจหรืือ
บุุคคลทั่่�วไปต้้องการความรู้้�ทางด้้านธุุรกิิจเพื่่�อปรัับตััวในสถานการณ์์
นี้้�จึงึ ทำำ�ให้้เกิิด Re-Business คืือการเปลี่่ย� นรููปแบบการเรีียนการสอน
ซึ่ ่ � ง ไม่่ ใช่่ เ ป็็ น การเรีียนในห้้องเรีียน ทางคณะฯได้้ออกหลัั ก สููตร
Quick-MBA from home ซึ่ง�่ เป็็นการเปิิดโลกการศึึกษาแบบออนไลน์์
ให้้ความรู้้�กัับนัักธุุรกิิจที่่�ต้้องการความรู้้� กลยุุทธ์์ธุุรกิิจที่่�ต้้องการ
เพื่่� อ ปรัั บ ตัั ว ให้้สอดคล้้องกัั บ สถานการณ์์ ที่ ่ � เ กิิ ด ขึ้ ้ � น Re-Tool
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ คืือ การปรัับเปลี่่�ยนเทคโนโลยีี นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้
ในช่่วงโควิิด-19 ไม่่ว่่าจะเป็็นโปรแกรมต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้้นิิสิิตเรีียนรู้้�
มากขึ้�น้ มากกว่่าการเรีียนรู้้�ผ่่าน Zoom หรืือ MS Team เช่่น การนำำ� 
Black Board เข้้ามาใช้้  หรืือการเรีียนรู้้�ที่่�ออนไลน์์ผสมกัับออฟไลน์์
นั้้�นเอง Re-Unite ความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ ที่่ผ่� ่านมาทางคณะฯ
ได้้รัับความร่่วมมืือจากหลากหลายบริิษัท 
ั ยกตััวอย่่างเช่่นทิิพยประกัันภััย
ที่่�ให้้ประกัันภััยกัับคณาจารย์์ บุุคลากร และนิิสิิตทุุกคนภายในคณะฯ
ในช่่วงโควิิด-19 หรืือ ความร่่วมมืือกัับบริิษััท  COM7 โดยให้้การ
สนัั บ สนุุ น มีีการบริิ จ าคอุุ ป กรณ์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ทั้้ � ง หมดและยัั ง
มีีการลดราคาเพื่่� อ ให้้นิิ สิ ิ ต และบุุ ค ลากรยัั ง สามารถทำำ � งานอยู่่�
ได้้อย่่างปกติิ
เนื่่อ� งจากสถานการณ์์โควิิด-19กำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุน
จึึงขอทราบความเห็็น “ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต” จะเป็็นอย่่างไร
คงปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ว่่ า ผลกระทบจากสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19
ยัังคงมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่อย่่างไรก็็ตามการลงทุุนในปััจจุุบัันต้้องเป็็น
การลงทุุนที่่�พิิจารณาเรื่่�องของสภาพคล่่อง (Liquidity) ให้้มากกว่่า
อััตราผลตอบแทนกำำ�ไร เพราะสถานการณ์์ในปััจจุุบันั มีีความไม่่แน่่นอน
เป็็นอย่่างสููง การชะลอความเสี่่�ยงที่่�มากเกิินจำำ�เป็็นก็็จะเป็็นแนวโน้้ม
ของการลงทุุนในอนาคต  นอกจากนี้้�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ผลิิตภััณฑ์์
ทางการเงิินใหม่่ๆ หรืือวิิธีีการลงทุุนใหม่่ๆ เป็็นสิ่่�งที่่�นัักลงทุุนทุุกคน
ควรจะจัับตามอง เพราะเชื่่�อมั่่�นเหลืือเกิินว่่าโลกของนวััตกรรมทาง
การเงิิน จะทำำ�ให้้วิิธีีการลงทุุน รููปแบบการลงทุุน ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศเปลี่่�ยนแปลงไป
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คุุณฉััตรชััย ศิิริิไล รุ่่�น SHI 50

ปริิญญาตรีี : สถิิติิบััณฑิิต รุ่่�น 50
ปริิญญาโท : วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต (M.S. Computer Science)
Syracuse University สหรััฐอเมริิกา
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ (ปััจจุุบัันอยู่่�ในวาระที่่� 2)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ สัังกััด
กระทรวงการคลััง ในช่่วงที่่�คุุณฉััตรชััย เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร ยัังสร้้างให้้องค์์กร
เป็็นสถาบัันของรััฐเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ได้้รัับการประเมิินคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใส (ITA) เป็็นอัันดัับ 1 ของประเทศ 3 ปีีซ้้อน และยััง
เป็็นสถาบัันการเงิินหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััล
คุุณภาพแห่่งชาติิ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำำ�ปีี 2562

ความประทัั บ ใจที่่� มีีต่ ่ อ คณะพาณิิชยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
“จุุดกำำ�เนิิดของการคิิดอย่่างเป็็นระบบ Systematic Thinking”
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สร้้าง
ระบบโปรแกรมในหััวข้้อชุุดวิิชาความรู้ต่�้ า่ งๆ วิิชาที่่เ� รีียน อาจารย์์ที่ส�่ อน
สัังคม เพื่่�อน รุ่่�นพี่่�และรุ่่�นน้้อง หล่่อหลอมให้้เรานำำ�มาปรัับใช้้ในการ
บริิหารองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพราะการเรีียนที่่�นี่่�ทำำ�ให้้เรา
พยายามคิิดหาคำำ�ตอบที่่�มากกว่่า 1 เสมอ เพื่่�อให้้เราได้้ฝึึกมองอะไร
หลายๆ ด้้าน และมีีความพยายามในการไปถึึงจุุดมุ่่�งหมายให้้ได้้ 
ดัังนั้้�นจึึงบอกได้้ว่่า ถ้้าไม่่ได้้เรีียนที่่�คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยในวัันนั้้�น ก็็อาจจะไม่่สามารถประสบความ
สำำ�เร็็จขึ้้�นมาบริิหารองค์์กรที่่�เป็็นผู้้นำ� ำ�ด้้านสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ
ประเทศไทยได้้อย่่างในวัันนี้้�
	ท่่ า นใช้้ ก ลยุุ ทธ์ ์ ห รืือหลัั ก บริิหารอย่่ า งไร จึึงทำำ � ให้้ อ งค์์ ก ร
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
เราเชื่่�อว่่า “Good Result comes from Good Process”
หรืือผลลััพธ์์ที่่�ดีี  มาจากกระบวนการที่่ดีี ตั้้
� �งแต่่ผู้้�นำำ�ระดัับสููงทบทวน
ระบบการนำำ�องค์์กร โดยกำำ�หนดเป้้าหมายพร้้อมด้้วยกลยุุทธ์อ์ งค์์กรที่่�
ชััดเจน และถ่่ายทอดให้้บุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กรได้้ปฏิิบััติิไปในทิิศทาง
เดีียวกััน ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้ารวมถึึงผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
ด้้วยการเปลี่่�ยนกระบวนการให้้บริิการโดยคำำ�นึึงถึึงความสะดวกของ
ลููกค้้า พร้้อมกัับวิิเคราะห์์ ติิดตาม ประเมิินผลควบคู่่�ไปกัับการจััดการ
ความรู้้ข� ององค์์กร และเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีให้้ทัันต่่อสถานการณ์์
ส่่วนด้้านบุุคลากร ธนาคารได้้พััฒนารููปแบบการบริิหารคนโดยใช้้กลยุุทธ์์
5 R คืือ Recruit, Retrain, Reallocate, Restructure และ
Re-Attitude และยกระดัับการส่่งเสริิมพฤติิกรรมของบุุคลากรด้้วย
การเพิ่่�มเติิมค่่านิิยมองค์์กรจาก GIVE เป็็น GIVE+4 เพื่่�อปลููกฝััง DNA
ให้้คนเพิ่่�มเติิม คืือ (En)Courage to Change กล้้าเปลี่่�ยนแปลง
Achievement Oriented มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำำ�เร็็จ Professional
มีีความเป็็นมืืออาชีีพ เชี่่�ยวชาญในงาน และ Speed ทำำ�งานให้้เสร็็จ
ตามแผน และสิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วยให้้คน ธอส. ทุุกคน เข้้าใจว่่ามีีหน้้าที่่�
“ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” และเดิินหน้้าสู่่�การเป็็น “ธนาคารที่่ดีีที่
� สุ�่ ดุ สำำ�หรัับ
การมีีบ้้าน” ตามวิิสัยั ทััศน์ข์ องธนาคารร่่วมกัันต่่อไป
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	สืืบเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด - 19 ส่่งผลกระทบต่่อทุุกธุุรกิิจ
จึึงขอทราบว่่าท่่านมีีแนวคิิดอย่่างไร เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถจััดการกัับ
สิ่่�งต่่างๆ ได้้อย่่างมีีพลััง
ธอส. กำำ�หนด Theme ในการบริิหารงานตั้้�งแต่่เกิิดปััญหาการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 คืือ Be Simple, Make it Simple หรืือ
การทำำ�ให้้ง่่ายๆ ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ทำ�ำ อะไรก็็ได้้ แต่่คือื การทำำ�ให้้คนมีีบ้้านได้้ง่่ายๆ
โดยที่่� Operation ของ ธอส. ต้้องง่่าย ภายใต้้การทำำ�งานหนัักและมีี
ประสิิทธิภิ าพของ คน ธอส. อย่่างไรก็็ตามไม่่มีีใครรู้ว่�้ า่ ปััญหา COVID-19
จะคลี่่�คลายลงเมื่่�อใด หรืือหลัังจากปััญหา COVID-19 จบแล้้ว จะเกิิด
ปััจจััยลบใหม่่อย่่างอื่่�นอีีกหรืือไม่่ ดัังนั้้�นการที่่�องค์์กรธุุรกิิจรวมถึึง
ตััวบุุคคลจะอยู่่�รอดต่่อไปได้้หรืือไม่่นั้้�นขึ้้�นอยู่่�ที่่� “ใครปรัับตััวได้้เร็็ว
และบริิหารความเสี่่�ยงเป็็น” การวางแผนระยะยาวไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
เหมืือนในอดีีต  เพราะไม่่สามารถรู้้� Factor ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
จึึงควรกำำ�หนดเป้้าหมายและพยายามให้้ถึึงเป้้าหมายภายใต้้การปรัับตััว
ระหว่่างทาง ทั้้ง� นี้้� แม้้เราจะประสบความสำำ�เร็็จ หรืือมีีความแข็็งแรงในอดีีต 
แต่่หากยัังไม่่ปรัับตััว สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�การัันตีีได้้ว่่า เราจะอยู่่�รอด
ต่่อไปได้้ในอนาคตหรืือแม้้กระทั่่�งในวัันพรุ่่�งนี้้�  
	ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต จะเป็็นอย่่างไร
ในภาวะที่่เ� ศรษฐกิิจไทยและทั่่�วโลกผัันผวนจากปััญหาการระบาด
ของโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ทำำ�ให้้การลงทุุน
ที่่ � เ คยให้้ผลตอบแทนคุ้้� ม ค่่ า ทั้้� ง การลงทุุ น ในตลาดหุ้้� น ที่่ � บ ริิ ษั ั ท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ (บจ.) ประกาศจ่่ายเงิินปัันผลในปีี
2563 ลดลง และยัังมีีแนวโน้้มลดลงต่่อเนื่่�องในปีี 2564 รวมถึึง
การลงทุุนในทองคำำ� ที่่�เป็็นสิินทรััพย์์มั่่�นคง แม้้สามารถทำำ�กำำ�ไรในช่่วง

ที่่�ผ่่านมาได้้ดีี  แต่่ก็็มีีความผัันผวน สะท้้อนได้้จากการปรัับขึ้้�นลงของ
ราคาในแต่่ละวััน สามารถลงทุุนได้้ในระยะสั้้น� ๆ เท่่านั้้น�  ทำำ�ให้้นัักลงทุุน
มีีความเสี่่�ยง ขณะที่่�การฝากเงิินไว้้กัับธนาคารถืือเป็็นทางเลืือก
ที่่�มีีความมั่่�นคง ความเสี่่�ยงต่ำำ�� และยัังมีีโอกาสได้้รัับผลตอบแทน
ที่่�ดีีเนื่่�องจากปััจจุุบัันธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) ได้้จััดทำำ�
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภท“สลากออมทรััพย์์” ซึ่่ง� ถืือว่่าให้้ผลตอบแทนสููงกว่่า
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากออมทรััพย์์ในตลาด และ ไม่่มีีความเสี่่�ยงจาก
การลงทุุนแม้้แต่่น้้อย เนื่่�องจากเงิินที่่�ลงทุุนไปนั้้�นหากไถ่่ถอนเมื่่�อ
ครบกำำ�หนด ลููกค้้าจะได้้รัับเงิินคืืนครบทั้้�งจำำ�นวน 100% และยัังได้้รัับ
ตอบแทนเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่สูู� งกว่่าอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากออมทรััพย์์
ทั่่�วไป ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั มีีโอกาสลุ้้�นรางวััลใหญ่่-เล็็กมากมายในทุุกๆ งวด ตลอด
อายุุสลาก เปรีียบเสมืือนได้้โบนััสจากเงิินที่่ล� งทุุนไปแบบฟรีีๆ แถมยััง
ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาอีีกด้้วย
โดยนัั บตั้้� ง แต่่ ที่ ่ � ธ นาคารเริ่่� มจำำ � หน่่ า ยสลากออมทรัั พย์์ ตั้้ � งแต่่
ปีี 2562 ถึึงปััจจุุบัันมีีเปิิดจำำ�หน่่ายมาแล้้วทั้้�งสิ้้�น 4 รุ่่�นลููกค้้าสนใจซื้้�อ
สลากออมทรััพย์์ ธอส. เป็็นมููลค่่ารวมกว่่า 1 แสนล้้านบาท ปััจจุุบััน
(ณ วัันที่่� 29 เมษายน 2564)  ธอส. ยัังคงเปิิดจำำ�หน่่ายสลากออมทรััพย์์
ชุุดเกล็็ดดาว  หน่่วยละ 5,000 บาท  อายุุสลาก 2 ปีี ผลตอบแทน
หน้้าสลากอยู่่�ที่่� 0.4% ต่่อปีี รางวััลที่่� 1 มููลค่่าสููงถึึง 1 ล้้านบาท 
รวมถึึงยัังมีีรางวััลที่่� 2 รางวััลที่่� 3 และรางวััลที่่� 4 แถมยัังได้้ลุ้้�น
รางวััลเลขสลัับ หรืือรางวััลเลขท้้าย 2 ตััว  และ 3 ตััว ที่่�ไม่่เคยมีี
ในสลากออมทรััพย์์ที่่�ไหนมาก่่อน นอกจากนี้้�ดอกเบี้้�ยและเงิินรางวััล
ที่่�ได้้รัับจากสลากออมทรััพย์์ ธอส. ยัังได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
บุุคคลธรรมดาอีีกด้้วย จึึงนัับเป็็นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่า สร้้างความ
มั่่�นคงและมั่่�งคั่่�งในอนาคตได้้เป็็นอย่่างดีีอีีกด้้วย
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เกษรา ธััญลัักษณ์์ภาคย์์ รุ่่�น SHI 51

ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต รุ่่�น 51
ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (Finance and Accounting)
University of California สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท : ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต ด้้านเศรษฐศาสตร์์
(M.A. Economic) Claremont GraduateUniversity สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาเอก : ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต ด้้านเศรษฐศาสตร์์
(PH.D. Economic) Claremont GraduateUniversity สหรััฐอเมริิกา
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทเสนาดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภท
ที่่อ� ยู่่� ได้้แก่่ บ้้านเดี่่ย� ว ทาวน์์เฮ้้าส์์ อาคารพาณิิชย์์ อาคารชุุด อพาร์์ทเมนท์์
ให้้เช่่า Community Mall อาคารสำำ�นัักงาน สนามกอล์์ฟ และธุุรกิิจ
ไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์  ปั
์ จั จุุบันั ท่่านก็็ยังั คงอุุทิศิ เวลาเป็็นอาจารย์์พิเิ ศษ
ในระดัับปริิญญาโทให้้กัับคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี 
และคณะเศรษฐศาสตร์์

ความประทัั บ ที่่� มีีต่ ่ อ คณะพาณิิชยศาสตร์์ และการบัั ญ ชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ดิิ ฉั ั น จบในคณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งดิิฉัันมองว่่าจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเป็็นมากกว่่า
สถาบัันการศึึกษา แต่่เป็็นแหล่่งปลููกฝัังค่่านิิยมที่่�ดีีงามและทัักษะ

การใช้้ปััญญาเพื่่�อแก้้ปััญหาในชีีวิิตประจำำ�โดยเฉพาะการบริิหาร
จััดการในธุุรกิิจ ตลอดจนการเป็็นนัักธุุรกิิจที่่ดีี ที่
� ต้้�่ องมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อหน้้าที่่ข� องตััวเอง มีีความซื่่อ� สััตย์แ์ ละเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยเหลืือ
และตอบแทนคืืนสู่่�สัังคมที่่�ดีี 
	ท่่านใช้้กลยุุทธ์์หรืือหลัักการบริิหารอย่่างไร จึึงทำำ�ให้้องค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
ในฐานะที่่�ดิิฉัันเป็็นผู้้�บริิหารที่่�เป็็นผู้้�หญิิง ข้้อดีีของเพศหญิิง
คืือ “คิิดเผื่่�อ คิิดละเอีียด” ใส่่ใจกัับทุุกเรื่่�องและลงรายละเอีียด
ทุุกขั้้�นตอน ทำำ�ให้้กลายเป็็นแนวคิิดของ MADE FROM HER
ในทุุกวัันนี้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การบริิหารองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ดิิฉัันมองว่่า “คน” และ “ทีีมเวิิร์์ก” คืือสิ่่�งสำำ�คััญและหััวใจหลััก
ในการบริิหารงาน บริิหารธุุรกิิจ ซึ่่�งทางบริิษััท  เสนาดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ SENA ให้้ความสำำ�คัญ
ั อัันดัับต้้น ๆ ในการทำำ�ธุรุ กิิจ
ปััจจุุบัันมีีพนัักงานทั้้�งในสำำ�นัักงานใหญ่่ (Head Office) และตาม
สำำ�นัักงานโครงการต่่างๆ รวม 600- 700 คน ยัังไม่่นัับรวมคนทำำ�งาน
ในแผนกอื่่�นๆ และส่่วนที่่�เป็็นเอาต์์ซอร์์ซ  เช่่นผู้้�รัับเหมาไปจนถึึง
แรงงานในพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างด้้วยที่่�สำำ�คััญ ดิิฉัันบอกกัับทุุกคนว่่า ให้้คิิด
เสมอว่่ าไม่่มีีปัั ญหาอะไรในองค์์ กรที่่ � ไม่่ ใช่่ปัั ญหาของเรา ดัังนั้้�น
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะเข้้ามาช่่วยเหลืือให้้พนัักงานกลายเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
ก็็คืือ “การสื่่�อสาร” ภายในองค์์กร ฉะนั้้�นสิ่่�งที่่�เสนาให้้ความสำำ�คััญ
อีีกอย่่างก็็คืือ “ทีีมเวิิร์์ก” นั่่�นเอง
“ในฐานะที่่เ� ป็็นอาจารย์์มาก่่อน การทำำ�งานคนเดีียวเราอาจจะรู้สึ�้ กึ
ว่่าดีี  แต่่ในการทำำ�งานร่่วมกััน ไม่่ถามหรืือคุุยกัับคนอื่่�นมัันก็็อยู่่�ไม่่ได้้
ถ้้าเป็็นแบบนี้้�ก็็ถืือว่่าไม่่ใช่่คนในแบบที่่�เสนาต้้องการเพราะธุุรกิิจคืือ
ทีีมเวิิร์์ก ขายเก่่งไม่่มีีประโยชน์์ถ้้าหากว่่าสุุดท้้ายแล้้วบ้้านที่่�ก่่อสร้้าง
แล้้วเสร็็จแต่่โอนไม่่ได้้ก็็จบ เมื่่�อเราชััดเจนว่่าคนในแบบเสนาจะต้้อง
เต็็มที่่�และให้้ความสำำ�คััญของลููกค้้าและทีีมเวิิร์์ก เป็็นหน้้าที่่�ของฝ่่าย
HR ที่่�จะหาคนทำำ�งานให้้ได้้ตามสเป็็กที่่�ต้้องการ” ที่่�ผ่่านมา ดิิฉััน
พยายามสื่่�อสารกัับพนัักงานทุุกคน และทุุกระดัับให้้ทั่่�วถึึง เพื่่�อให้้
เข้้าใจถึึ งนโยบายของบริิ ษัั ทที่่ � ตรงกัั น และมีีความคิิดเห็็ นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ดิิฉัันบอกกัับพนัักงานทุุกคนว่่าต้้องคิิดให้้เสมืือนว่่า
เราเป็็น “ลููกค้้า” เพราะในชีีวิิตของคนจะมีีบ้้านสัักกี่่�หลัังบางคน
ต้้องใช้้เงิินเก็็บทั้้�งชีีวิิต   แต่่หากเลืือกมาเป็็นลููกค้้าของเสนาเท่่ากัับว่่า
เขาไห้้ความไว้้วางใจในบริิษััทเรา และอยากให้้พนัักงานควรภููมิิใจ
ที่่�ถููกเลืือก ฉะนั้้�น จะต้้องตอบสนองความต้้องการและดููแลลููกค้้า
ให้้ดีีที่่สุ� ุด ตั้้�งแต่่ผลิิตบ้้านด้้วยคุุณภาพ มีีบริิการหลัังการขายที่่�เข้้าถึึง
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ใจลููกค้้า หากเกิิดปััญหาก็็ต้้องแก้้ไขได้้รวดเร็็ว สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนถููก
กำำ�หนดไว้้ในวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรด้้วย เหล่่านี้้�คืือ core value
ของบริิษััท  ซึ่่�งในทางปฎิิบััติิเอง ไม่่อยากให้้ทุุกคนมองในมุุมของ
producer ต้้องคิิดในมุุมมองของ consumer เสมอ ไม่่ว่่าจะ
ตััดสิินใจในเรื่่�องใดก็็ตาม
	สืืบเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด – 19 ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ท่่านมีีแนวคิิดแก้้ปััญหาอย่่างไร
การบริิหารธุุรกิิจที่่�เป็็นมากกว่่าความเสี่่�ยงคืือวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นบน
ความไม่่แน่่นอน และการแก้้ไขปััญหาวิิกฤตโควิิดครั้้�งนี้้�จะใช้้หลัักคิิด
C A P นั่่�นก็็คืือ….
Cope – แก้้ไขปััญหาระยะสั้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นให้้ดีีที่่�สุุด
Adjust – ปรัับตััว ปรัับวิิธีกี ารทำำ�งาน ไม่่ยึึดติิดวิิถีีเดิิม ๆ
Positioning – มองระยะไกล คิิดเผื่่�อเพื่่�ออนาคตไว้้ด้้วย
หลัังวิิกฤตบริิษััทจะเดิินหน้้าไปอย่่างไร?และอีีกโจทย์์หนึ่่�งที่่�
ดิิฉัันบอกทุุกคนมาโดยตลอดก็็คืือว่่า ไม่่ว่่าโควิิด-19 จะอยู่่�อีีกกี่่�ปีี
ก็็ตาม พนัักงานต้้องอยู่่�ครบ คืือ เราจะไม่่เอาคนออกแน่่นอน
ในแง่่การบริิหารงานของบริิษัท ช่
ั ว่ งก่่อนหน้้านี้้เ� ราได้้ออกแคมเปญ
SENA Zero COVID คืือการปรัับตััวรัับสถานการณ์์ โควิิด – 19
พร้้อมจััดตั้้�งทีีมเฉพาะกิิจ BCP Center ดููแลลููกค้้าเก่่า - ลููกค้้าใหม่่
และลููกบ้้าน ตลอดจนพนัักงานทุุกคนเพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบ
การเงิิน - สุุขภาพ - สร้้างพื้้น� ที่่ป� ลอดภััยในโครงการและสำำ�นักั งานใหญ่่
บนสโลแกนที่่�ว่่า “เราจะสู้้�ไปด้้วยกัันจนกว่่าจะเป็็น Zero COVID”  
ขณะเดีียวกััน ปััจจุุบัันมองว่่าคนมีีความกลััวน้้อยลง และชิินต่่อ
สถานการณ์์และเชื้้�อโควิิดมากขึ้้�น ผู้้�บริิโภคเองก็็มีีการปรัับตััวต่่อ
การเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้น�้  ถืือว่่าเป็็นบทเรีียนให้้เราต้้องระมััดระวัังตััว 
ดููแลสุุขภาพทางกาย และสุุขภาพทางการเงิิน เพราะเราไม่่สามารถรู้้�
ได้้ว่่าปีีนี้้�จะเกิิดอะไรขึ้้�นอีีกบ้้าง หรืือ 10 -20 ปีีนัับจากนี้้� จะเกิิดโรค
อะไรขึ้้�นมาอีีก แต่่สิ่่�งหนึ่่�ง ดิิฉัันมองว่่าชีีวิิตก็็ต้้องดำำ�เนิินต่่อไป
ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ในมุุมของธุุรกิิจเอง ต้้องปรัับตััว  และ เตรีียมตััว
รัับมืือต่่อสถานการณ์์วิิกฤตโควิิดมาโดยตลอด แต่่เมื่่�อเกิิดขึ้้�นมาอีีก
รอบใหม่่ เชื่่อ� ว่่าเราจะไม่่ได้้เริ่่ม� ต้้นจากศููนย์์แล้้ว เพราะเรามีีการปรัับตััว
และเรีียนรู้้�กัับการทำำ�ธุุรกิิจและใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในวิิกฤตมาสัักพัักใหญ่่
เรารู้้�ว่่าจะใช้้ชีีวิิต  หรืือ ดููแลตััวเองอย่่างไร ขณะที่่�กลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ
ในการฝ่่าทุุกๆ วิิกฤตเพื่่�อให้้ก้้าวข้้ามไปได้้นั้้�น ดิิฉัันมองว่่า การ
จััดการบริิหารสภาพคล่่องทางการเงิินเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
การปรัับลดต้้นทุุนที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็น การทำำ�ให้้รอบของโครงการหมุุนเร็็วขึ้้น�
กว่่าเดิิม หาทำำ�เลเป็็นยุุทธศาสตร์์ในการทำำ�โครงการที่่�เหมาะสม
และปรัับปรุุงการทำำ�งาน และองค์์กรให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น การพััฒนา
โครงการยัังคงเปิิดแต่่ก็็ต้้องระมััดระวัังอย่่าลงทุุนเกิินตััว  

ทิิศทางการลงทุุนในอนาคต
SENA มุ่่�งมั่่�นคืือ การพััฒนาโครงการที่่�ตนเองถนััดและจุุดขาย
ที่่�ชััดเจน สำำ�หรัับทิิศทางการลงทุุนในอนาคตนั้้�น ดิิฉััน ยัังคง Focus
กัับ ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ต่่อไป สิินค้้าหลัักยัังเป็็นการพััฒนาที่่�อยู่่�
อาศััย ไม่่ว่่าจะเป็็นบ้้าน ทาวน์์โฮม คอนโดมิิเนีียม ให้้ครอบคลุุม
ทุุกเซกเมนท์์และกระจายตามแหล่่งงานต่่างๆ ทั้้�งกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล ส่่วนต่่างจัังหวััดมีีบ้้าง แต่่ต้้องค่่อยๆศึึกษาตลาดใหม่่ๆ
และกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายให้้ดีี โดยเฉพาะในยุุคนี้้� “ที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นเรื่่อ� ง
ที่่�ละเอีียดอ่่อน” ที่่�ผ่่านมา ดิิฉัันมัักจะมีีคำำ�พููดอย่่างหนึ่่�ง ที่่�บอกกัับ
พนัักงานทุุกคนว่่า “ในโลกนี้้�ไม่่มีีคำำ�ว่่าเพอร์์เฟ็็กต์์มีีแต่่คำำ�ว่่าพยายาม
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง” สิ่่�งนี้้�ก็เ็ ป็็นสิ่่ง� ที่่ดิ� ฉัิ นั นำำ�มาใช้้กัับตััวเองและสอน
ลููกน้้องอยู่่�เป็็นประจำำ�เหมืือนกััน
นอกจากนี้้� เสนาจะมีี ธุุรกิิจ Recurring income คืือรายได้้ที่่�
เข้้ามาต่่อเนื่่�องเป็็นรายเดืือนหรืือรายปีี เช่่น แวร์์เฮ้้าส์์ และคอมมููนิิตี้้�
มอลล์์ ปััจจุุบัันมีีคอมมููนิิตี้้�มอลล์์ แถวเจริิญนคร ชื่่�อ “SENA fest”
สนามกอล์์ฟ Pattaya Country Club และ SENA House อพาร์์ทเม้้นท์์
บริิการห้้องพัักรายเดืือนและรายวัันขณะเดีียวกััน รวมถึึง ธุุรกิิจโซลาร์์
เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา การออกแบบและติิดตั้้�ง และการบริิการหลัังการ
ขายครบวงจรเรื่่�องของพลัังงานแสงอาทิิตย์์
และอีีกหนึ่่�งธุุ รกิิจตัั วแทนขายและให้้ เช่่ าอสัั งหาริิมทรัั พย์์
พร้้อมรัับปรึึกษาทางด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์และบริิหารด้้านการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ สำ�ำ หรัับลููกค้้าบุุคคล องค์์กรและนัักลงทุุนทั่่�วไปแบบ
ครบวงจร
ขณะเดีียวกัันก็็กำำ�ลัังศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจอื่่�น
ด้้วย ดิิฉัันเน้้นว่่าต้้องดููอััตราการเติิบโตของอุุตสาหกรรมเป็็นสำำ�คััญ
แต่่อย่่างไรก็็ตาม การลงทุุนต้้องศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจตลาด และ
ธุุรกิิจนั้้�น ๆ ให้้ดีี ลงทุุนอย่่างระมััดระวัังไม่่เกิินตััว 
สำำ�หรัับ ดิิฉันั มองว่่า สิ่่ง� สำำ�คััญต้้องรัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน
ของบริิษััทให้้แข็็งแรงด้้วย
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มองไปใน
อนาคตด้้วย
Purpose ไม่่ใช่่
Vision

ภายใต้้ Theme เรื่่�องของ
Investment for the Future
ของวารสารเภตราในฉบัับนี้้�
นอกเหนืือจากประเด็็นเรื่่�องการ
ลงทุุนเพื่่�ออนาคตแล้้ว
อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�ศิิษย์์เก่่า และ
ผู้้�บริิหารทุุกท่่านควรจะคำำ�นึึงถึึง
คืือการคิิดเพื่่�ออนาคตนั้้�น
ไม่่ควรที่่�จะมองแต่่เฉพาะ
วิิสััยทััศน์์แต่่เพีียงอย่่างเดีียว
เหมืือนในอดีีต แต่่ควรจะมีีเรื่่�องของ
Purpose เข้้ามาเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ในการพิิจารณาถึง
ึ อนาคต
และทิิศทางขององค์์กรด้้วย

ตามหลัักการบริิหารที่่�คุ้้�นเคยนั้้�นเวลาจะเริ่่�มต้้นบริิหารองค์์กรหรืือ
คิิดกลยุุทธ์์ ก็็มัักจะต้้องเริ่่�มต้้นจากการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์หรืือภาพของสิ่่�งที่่�
อยากจะเป็็น อยากจะบรรลุุและอยากจะทำำ�ในอนาคต ดัังนั้้�นเมื่่�อพิิจารณา
วิิสััยทััศน์์ของหลายๆ องค์์กรก็็มัักจะออกมาในทำำ�นองเดีียวกััน นั้้�นคืือ
“เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�ในธุุรกิิจในภููมิิภาค” โดยคำำ�ข้้างในก็็มัักจะเปลี่่�ยนกัันไป
ตามความต้้องการและสถานการณ์์ของแต่่ละองค์์กรซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาใน
วิิสััยทััศน์์ในหลายๆ องค์์กรมากๆ ก็็จะพบว่่าหลายๆ องค์์กรจะคิิดถึึง
แต่่สิ่่�งที่่�ตนเองต้้องการเป็็นหลััก
อย่่างไรก็็ดีีเริ่่�มมีีอีีกแนวคิิดหนึ่่�งที่่�มองว่่าวิิสััยทััศน์์ในรููปแบบเดิิมๆ
นั้้�นไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับโลกอนาคตทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากวิิสััยทััศน์์ในรููปแบบเดิิม
จะมองที่่ � ตั ั ว องค์์ ก รเป็็ น หลัั ก โดยเฉพาะจากมุุ ม มองของผู้้ � บ ริิ ห าร
(หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) ที่่�อยากจะเห็็นตััวองค์์กรเป็็นอย่่างไรในอนาคตข้้างหน้้า
แต่่จากบริิบทของธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนไป ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่างๆ จะมีีความ
คาดหวัังต่่อบทบาทหน้้าที่่ข� องธุุรกิิจที่่เ� ปลี่่ย� นไป จากในอดีีตที่่ทุ� กุ คนเข้้าใจว่่า
หน้้าที่่�ของธุุรกิิจคืือการทำำ�กำำ�ไรสููงสุุด (ภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย)
และการสร้้างผลตอบแทนสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่ปััจจุุบััน นัักลงทุุน ลููกค้้า
พนัักงาน หรืือ สัังคมทั่่�วไปก็็คาดหวัังต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของธุุรกิิจที่่�มีีต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ สัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
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Stakeholder Capitalism
ประเด็็นแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงข้้างต้้นจะเริ่่�มเห็็นได้้จาก
กระแสเรื่่�องของ Stakeholder Capitalism ที่่�เน้้นการคำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ขององค์์กรที่่�ได้้กลายมาเป็็นอีีกหนึ่่�ง
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�หลายๆ องค์์กรคำำ�นึึงถึึงและเริ่่�มจะมาทดแทน
แนวคิิด Shareholder Capitalism (ที่่�คำำ�นึึงถึึงแต่่การสร้้าง
ผลตอบแทนให้้กัับผู้้ถื� อื หุ้้น� เป็็นหลััก) ในแบบที่่คุ้้� น� เคยกััน ตััวอย่่าง
ที่่�ชััดเจนที่่�สุุดของ Stakeholder Capitalism คืือแนวคิิด
เรื่่อ� งของ ESG (Environment, Social, Governance) ที่่บ� รรดา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ของไทยต่่างมีีความตื่่น� ตััว
และให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�นในช่่วงไม่่กี่ปี่� ีที่่�ผ่่านมา
ถ้้าอธิิบายง่่ายๆ Stakeholder Capitalism คืือระบบการ
บริิหารองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่างๆ
ทั้้�งลููกค้้า ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ พนัักงาน ชุุมชน และผู้้�ถืือหุ้้�น ภายใต้้
ระบบการบริิหารนี้้� เป้้าหมายขององค์์กรคืือการสร้้างมููลค่่าสููงสุุด
ในระยะยาวให้้กัับผู้้มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องต่่างๆ ไม่่ใช่่การทำำ�กำ�ำ ไรสููงสุุด
และสร้้างผลตอบแทนสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเหมืือนที่่�ผ่่านมา
Stakeholder Capitalism ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ แนวคิิดนี้้�เป็็น
แนวคิิดทางด้้านการบริิหารที่่�เป็็นที่่�นิิยมกัันอย่่างแพร่่หลาย
ในช่่วงทศวรรษที่่� 1950-1960 แต่่พอถึึงช่่วงทศวรรษที่่� 1970s
ความสำำ �คั ั ญ ของ Shareholder value ได้้เพิ่่� ม มากขึ้ ้ � น
นัักเศรษฐศาสตร์์จะระบุุเลยว่่าความรัับผิิดชอบหนึ่่�งเดีียวที่่�
องค์์กรมีี คืือการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งแนวคิิดนี้้�ก็็ได้้รัับ
ความนิิยมและยึึดถืือเรื่่�อยมาจนถึึงปััจจุุบัันอย่่างไรก็็ดีีพอมาถึึง
ยุุคปััจจุุบััน จากปััญหาทางสัังคมสิ่่�งแวดล้้อมความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางสัังคม รวมถึึงการประพฤติิตนที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิตหรืือ
ผิิดศีีลธรรมของบรรดาผู้้�บริิหารในหลายๆ องค์์กร ทำำ�ให้้ความ
ไว้้วางใจที่่�สัังคมมีีต่่อผู้้�บริิหารและองค์์กรธุุรกิิจเริ่่�มลดถอยลง
จากปััญหาและกระแสต่่างๆ ข้้างต้้น ทำำ�ให้้เรื่่�อง Stakehholder Capitalism ได้้เริ่่�มกลัับมาใหม่่และได้้รัับการสนัับสนุุน
จากผู้้�บริิหารองค์์กรธุุรกิิจยัักษ์์ใหญ่่ต่่างๆ ในโลกตะวัันตก
ทั้้�งผ่่านบรรดาซีีอีีโอจำำ�นวน 181 คนใน Business Roundtable
ที่่ไ� ด้้ปรัับ Statement on the Purpose of a Corporation
ใหม่่ให้้ครอบคลุุมบรรดา Stakeholders อื่่�นๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น
(ปรัับจากของเดิิมที่่�ใช้้มาตั้้�งแต่่ปีี 1997) หรืือ การประชุุม
World Economic Forum 2020 ในปีีนี้้�ที่่�กำำ�หนดประเด็็นหลััก
ในการประชุุมเป็็นเรื่่�อง Stakeholders for a cohesive and
sustainable world รวมทั้้�งปรัับแถลงการณ์์ (Manifesto)

ของการประชุุมประจำำ�ปีี WEF ใหม่่ โดยระบุุเป็็น Universal
Purpose ขององค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ไว้้ว่่ า “The purpose of a
company is to engage all its stakeholders in shared
and sustained value creation.”
สำำ�หรัับในประเทศไทย Stakeholder Capitalism เป็็น
เรื่่อ� งที่่�องค์์กรชั้้�นนำำ�ของประเทศไทยได้้ให้้ความสนใจกัันมาพอ
สมควร ไม่่ว่่าจะผ่่านทางเรื่่�องของ CSR (Corporate Social
Responsibility) หรืือ ESG (Environment, Social, Governance)
หรืือ การเข้้ารัับการประเมิินโดย DJSI (Dow Jones Sustainaability Index) รวมถึึงกิิจกรรมที่่�แต่่ละองค์์กรมุ่่�งเน้้นไม่่ว่่า
จะเป็็น Circular Economy หรืือ Creating Shared Value
หรืือ Sustainability
จาก Stakeholder Capitalism สู่่� Purpose
นอกเหนืือจากแนวคิิดเรื่่�องของ Stakeholder Capitalism
ที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดกระแสความตื่่�นตััวในเรื่่อ� งของการกำำ�หนด Purpose
แล้้ว  พฤติิ ก รรมและมุุ ม มองที่่ � เ ปลี่่ � ย นไปของคนรุ่่�นใหม่่
ที่่ � เข้้าสู่่�ตลาดแรงงานก็็ ส่ ่ ง ผลให้้องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ต่่ า งๆ ต้้องให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งของ Purpose มากขึ้น�้  สำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่นั้้น�
ส่่ ว นใหญ่่ ไ ม่่ ไ ด้้ต้้องการที่่ � จ ะทำำ � งานในองค์์ ก รที่่ � เ น้้นแต่่
การทำำ�กำำ�ไรสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเพีียงอย่่างเดีียว  คนรุ่่�นใหม่่
ต้้องการที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่าเพีียงแค่่การทำำ�กำำ�ไร
และสิ่่� ง ที่่ � ยิ่่ � ง ใหญ่่ นั้้ � น จะต้้องเกิิ ด ประโยชน์์ ใ ห้้กัั บ บุุ ค คลอื่่� น
สัังคม ชุุมชนหรืือสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
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ดัังนั้้�นจะไม่่แปลกใจว่่าแนวคิิดในเรื่่�องของ Purpose นั้้�น
กำำ�ลังั ได้้รัับความสนใจมากขึ้น�้ เรื่่อ� ยๆ Purpose นั้้�นจะตอบคำำ�ถาม
ที่่�สำำ�คััญสองคำำ�ถามคืือ
1.  องค์์กรตั้้�งขึ้้�นมาหรืือดำำ�รงอยู่่�เพื่่�ออะไร?
2. องค์์กรก่่อให้้เกิิดผลในเชิิงบวก (Positive impact)
ให้้กัับใครบ้้าง? Purpose จะช่่วยให้้องค์์กรมีีมุุมมองในระยะยาว
มากขึ้้�น อีีกทั้้�งช่่วยตอบโจทย์์ความคาดหวัังและความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่างๆ และสามารถดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามา

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ออกมาเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมและประชาชนในช่่วง
โควิิดที่่�เกิิดขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีีการมีี  Purpose (ไม่่ว่่าจะปรากฎในวิิสััยทััศน์์
หรืือแยกออกมาอย่่างชััดเจน) ก็็ไม่่ใช่่เพีียงแค่่สโลแกนหรืือคำำ�
สวยหรููในลัักษณะของคำำ�ขวััญเท่่านั้้�น และที่่�สำำ�คััญคืือต้้อง
แตกต่่างจากแนวคิิดของวิิสััยทััศน์์ในลัักษณะดั้้�งเดิิมที่่�เป็็นเป้้า
สำำ�หรัับบริิษััทเพื่่�อไปให้้ถึึง แต่่ Purpose นั้้�นจะต้้องถููกฝัังเข้้าไป
ในกระบวนงานและกิิจกรรมต่่างๆ ขององค์์กรให้้ได้้

Purpose

ทำำ�งานได้้ด้้วย และที่่�สำำ�คััญสุุดคืือมีีงานวิิจััยออกมาแล้้วว่่า
Purpose ยัังช่่วยส่่งผลต่่อผลประกอบการทางการเงิินที่่ดีี� ขึ้น�้ ด้้วย
บางองค์์กรชั้้�นนำำ�ของโลกถึึงขั้้�นไม่่เขีียนวิิสััยทััศน์์อีีกต่่อไป
หรืือบางแห่่งก็็เพิ่่�ม Purpose เข้้าไปแยกต่่างหากจากวิิสััยทััศน์์
เช่่น กรณีีของสายการบิิน Southwest ที่่�มีีทั้้�ง Purpose และ
Vision ขณะเดีียวกัันก็็เริ่่�มเห็็นหลายๆ องค์์กรที่่�นำำ�ข้้อความที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายๆ Purpose เข้้าไปผสมผสานอยู่่�ในวิิสััยทััศน์์หรืือ
พัันธกิิจขององค์์กร เช่่น SCG ที่่�ในวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทนั้้�น
ปิิดท้้ายด้้วยข้้อความว่่า “เพื่่�อส่่งต่่อ สิ่่�งที่่�ดีีกว่่าให้้ลููกค้้า ภายใต้้
คำำ�มั่่�นสััญญา Passion for Better” และแนวคิิดเรื่่�องของ
Passion for Better ของกลุ่่�ม SCG ก็็ถููกถ่่ายทอดสู่่�กลยุุทธ์์และ
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของทางเครืือ ดั่่�งที่่�จะเห็็นได้้จาก
สิ่่�งต่่างๆ ที่่�ทางเครืือ SCG ได้้นำำ�เสนอออกมาโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

ตััวอย่่างเช่่นของบริิษััทยููนิิลีีเวอร์์ ที่่�กำำ�หนด Purpose ไว้้ว่่า
“make sustainable living commonplace” ก็็ได้้มีีการ
นำำ�แนวคิิดจาก Purpose ดัังกล่่าวแปลงไปเป็็นกลยุุทธ์์และ
Business model รวมทั้้�งเป็็นพื้้�นฐานแนวคิิดในการทำำ�งาน
ของบริิษััทในกิิจกรรมต่่างๆ ตั้้�งแต่่การหาข้้อมููลลููกค้้า นวััตกรรม
การหาแหล่่งวััตถุุดิิบ การผลิิต  การขนส่่ง การตลาด การขาย
และการบริิโภคของลููกค้้า
วิิสััยทััศน์์ในรููปแบบเดิิมที่่�มุ่่�งเน้้นแต่่สิ่่�งที่่�องค์์กรอยากหรืือ
ต้้องการจะเป็็น จะไม่่ใช่่สิ่่ง� ที่่จ� ะช่่วยนำำ�พาองค์์กรต่่อไปในอนาคต 
ผู้้�บริิหารจะต้้องเริ่่�มคิิดแล้้วว่่า ธุุรกิิจตนเองดำำ�รงอยู่่�เพื่่�ออะไร
(ที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่าและนอกเหนืือจากกำำ�ไร) รวมทั้้�งก่่อประโยชน์์ใด
ให้้กัับผู้้�อื่่�นบ้้างไหม? จากนั้้�นค่่อยนำำ� Purpose ที่่�ได้้มาบููรณาการ
เข้้ากัับการทำำ�งานให้้ได้้
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วิไลพร ทวีลาภพันทอง Shi 51
หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา
และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน
บริษัท PwC ประเทศไทย
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ไทยติิดอัันดัับ 1 ของโลก

ด้้านการพััฒนาสกุุลเงิินดิิจิิทััลแบบ

Wholesale CBDC

การออกใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�กำำ�กัับโดย
ธนาคารกลาง (Central Bank Digital
Currency : CBDC) กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจ
แพร่่หลาย โดยตอนนี้้มีีธ
� นาคารกลางกว่่า 60
ประเทศหัั น มาศึึ ก ษาการออกใช้้สกุุลเงิิน
ดิิจิิทััลทั้้�งในรููปแบบสกุุลเงิินดิิจิิทััลสำำ�หรัับ
ธุุรกรรมรายย่่อยของภาคธุุรกิิจและประชาชน
ทั่่�วไป (Retail CBDC) และสกุุลเงิินดิิจิิทััล
สำำ � หรัั บ การทำำ �ธุ ุ ร กรรมระหว่่ า งธนาคาร
(Interbank or wholesale CBDC) ซึ่่ง� 1
ในนั้้�นคืือ ธนาคารกลางแห่่งประเทศไทยที่่�
เริ่่ม� ศึึกษาและพััฒนาแบบ Wholesale CBDC
ภายใต้้ชื่่�อ “โครงการอิินทนนท์์” ตั้้�งแต่่เมื่่�อ
ปีี 62 จนปััจจุุบัันโครงการดัังกล่่าวได้้พััฒนา
ไปอย่่างรวดเร็็วถึงึ ขั้้น� จัับมืือกัับธนาคารกลาง
ประเทศอื่่�นเพื่่�อทดสอบระบบไปแล้้ว  โดย
นางสาว วิิไลพร ทวีีลาภพัันทอง หุ้้น� ส่่วน
สายงานธุุรกิิจที่่ป� รึึกษา และหััวหน้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ
บริิการทางการเงิิน บริิษัท 
ั PwC ประเทศไทย
ได้้เปิิดเผยถึึงรายงาน PwC CBDC Global
Index 2021 ซึ่่�งจััดทำำ�ดััชนีีเพื่่�อวััดระดัับ
ความพร้้อมของธนาคารกลางทั่่�วโลกในการ

ปรัับใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััล โดยแบ่่งประเภทของ
การพััฒนาสกุุลเงิินดิิจิทัิ ัลออกเป็็น 2 รููปแบบ
คืือ สกุุลเงิินดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกรรมรายย่่อย
ของภาคธุุรกิิจและประชาชนทั่่�วไป (Retail
CBDC) และสกุุลเงิินดิิจิิทััลสำำ�หรัับการทำำ�
ธุุรกรรมระหว่่างธนาคาร (Interbank or
wholesale CBDC) พบว่่า ไทยและเขต
ปกครองพิิเศษฮ่่องกงมีีความก้้าวหน้้าในการ

พััฒนาสกุุลเงิินดิิจิิทััลสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ระหว่่ า งธนาคารอยู่่�ในอัั น ดัั บ ที่่ � 1 โดยมีี
ค่่าดััชนีีที่่� 80 เท่่ากััน เป็็นผลมาจากโครงการ
อิินทนนท์์-ไลออนร็็อก (Project InthanonLionRock) ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคาร
กลางฮ่่องกง (The Hong Kong Monetary
Authority: HKMA)
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โครงการดัังกล่่าวของสองประเทศนี้้� ได้้เกิิดขึ้น�้
และใช้้ได้้จริิงเรีียบร้้อยแล้้ว

“โครงการอิินทนนท์์-ไลออนร็็อก ถืือได้้ว่่า
เป็็นโครงการสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั ที่่มีี� ความก้้าวหน้้า
ที่่ � สุ ุ ด ทั้้� ง ในด้้านการออกแบบและพัั ฒ นา
ระบบแบบ Wholesale CBDC โดยในปีี
2562 ทางแบงก์์ชาติิของไทยได้้ร่่วมมืือกัับ
ธนาคารกลางฮ่่ อ งกงในการทดสอบการ
ใช้้งาน CBDC เพื่่อ� ทำำ�ธุรุ กรรมข้้ามพรมแดนขึ้้น�
รวมทั้้�งยัังเป็็นการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ต้้นแบบ
ในการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศและขยาย
ขอบเขตการใช้้งานไปในด้้านอื่่�นๆ”
ทั้้ง� นี้้ ปั
� จั จุุบันั โครงการดัังกล่่าว กำำ�ลังั เข้้าสู่่�
การพััฒนาระยะที่่� 2 โดยได้้ขยายขอบเขต
การชำำ�ระเงิินข้้ามพรมแดนจากแบบทวิิภาคีี 
ไปสู่่�การรองรัับสกุุลเงิินดิิ จิิทััลที่่�ออกโดย
ธนาคารกลางอื่่�นๆ และครอบคลุุมหลาย
สกุุลเงิินมากขึ้้�น
เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา ธนาคาร
กลางแห่่งสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ (CBUAE)
และสถาบัันศึึกษาสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั ของธนาคาร
กลางแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน (PBC DCI)
ได้้ประกาศเข้้าร่่ ว มโครงการอิิ น ทนนท์์ ไลออนร็็อก และได้้เปลี่่�ยนชื่่�อโครงการเป็็น
“โครงการ Multiple Central Bank Digital
Currency (m-CBDC) Bridge” หรืือ mCBDC Bridge เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานสำำ�หรัับการโอนเงิินระหว่่างประเทศ 
โดยจะมีีการประเมิิ น ผลการทดสอบเพื่่� อ
พิิจารณาความเป็็นไปได้้ของการนำำ�โครงการ

m-CBDC Bridge มาใช้้จริิงในระยะต่่อไป
“การพััฒนา CBDC จะยิ่่�งช่่วยให้้ต้้นทุุน
ในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินถููกลง และ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการชำำ�ระเงิินของ
ประเทศโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อถููกนำำ�ไปใช้้
ควบคู่่�กัับเทคโนโลยีีบล็็อกเชนที่่อ� ยู่่�เบื้้�องหลััง
ของสกุุลเงิินดิิจิิทััล จะทำำ�ให้้ระบบนิิเวศทาง
การเงิินยุุคใหม่่เกิิดความปลอดภััยและมีี
ความโปร่่งใสมากยิ่่�งขึ้้�น”
นอกจากนี้้� รายงานของ PwC ระบุุว่่า
ปััจจุุบัันมีีธนาคารกลางทั่่�วโลกจำำ�นวนมาก
กว่่า 60 แห่่งที่่กำ� �ลั
ำ งั ศึึกษาการพััฒนาเงิินสกุุล
ดิิจิทัิ ลั ทั้้ง� ในรููปแบบการใช้้งานธุุรกรรมระหว่่าง
ธนาคาร (Wholesale CBDC) และการใช้้งาน
สำำ�หรัับธุุรกรรมรายย่่อยของภาคธุุรกิิจและ
ประชาชน (Retail CBDC) โดยโครงการ
สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั ประเภทรายย่่อย จะมีีบทบาท
ในกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจเกิิดใหม่่ที่่�ต้้องการ
มีีบริิการทางการเงิินที่่�ทั่่�วถึึง (Financial incclusion) ขณะที่่�โครงการประเภทระหว่่าง
สถาบัั น  ส่่ ว นใหญ่่ เ กิิ ด อยู่่�ในประเทศที่่ � มีี
เศรษฐกิิจที่่�พััฒนาแล้้วที่่�มีีระบบกู้้�ยืืมเงิิน
ระหว่่างธนาคาร และตลาดทุุนที่่มีี� ความพร้้อม
สำำ�หรัับโครงการประเภท Retail CBDC นั้้�น
ประเทศบาฮามาสถููกจััดให้้อยู่่�ในอัันดัับที่่� 1
(โครงการ Sand Dollar) ตามด้้วยอัันดัับที่่�
2 คืือประเทศกััมพููชา (โครงการ Bakong)
โดยมีีค่่าดััชนีีที่่� 92 และ 83 ตามลำำ�ดัับ โดย

3 แนวโน้้มของการพััฒนา CBDC ที่่�ต้้อง
จัับตาในปีีนี้้�
ทั้้�งนี้้� รายงานของ PwC ยัังได้้ระบุุถึึง 3
แนวโน้้มของการพััฒนา CBDC ที่่�จะเกิิดขึ้�น้
ในปีี 2564 ไว้้ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การพััฒนา CBDC จะได้้รับั ความสนใจ
มากขึ้้�น หลัังจากธนาคารกลางทั่่�วโลกกว่่า
60 แห่่งได้้เริ่่ม� ศึึกษาการพััฒนาสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั
ของตนเองไปตั้้�งแต่่ปีี 2557 ส่่งผลให้้หลาย
โครงการในตอนนี้้�เริ่่�มเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการนำำ�
ไปใช้้ ขณะที่่ก� ารมีีส่่วนร่่วมของสถาบัันต่่างๆ
ในการพััฒนาโครงการ CBDC เพื่่อ� เสริิมความ
แข็็งแกร่่งของระบบนิิเวศทางการเงิินของโลก
จะยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยหน่่วยงาน
อย่่างธนาคารเพื่่�อการชำำ�ระบััญชีีระหว่่าง
ประเทศ (Bank for International Settlemments: BIS) ธนาคารโลก กองทุุนการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) รวมทั้้� ง สภาเศรษฐกิิ จ โลก
(World Economic Forum: WEF) จะเป็็น
องค์์กรชั้้�นนำำ�ที่่�ผลัักดัันการพััฒนาในเรื่่�องนี้้�
2. ปริิมาณธุุรกรรมยัังเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้อง
ติิดตาม แม้้ว่่าปััจจุุบันั จะมีีโครงการประเภท 
Retail CBDC สองโครงการที่่�มีีการเปิิดใช้้
อย่่างเป็็นทางการแล้้วในโลก แต่่โครงการ
ประเภท Wholesale CBDC ยัังไม่่ได้้ถููก
พััฒนาไปถึึงขั้้�นที่่�ใช้้งานได้้จริิง โดยเกืือบ
70% ของโครงการประเภท  Wholesale
CBDC กำำ�ลังั อยู่่�ในช่่วงของการนำำ�ร่อ่ ง ขณะที่่�
มีีเพีียง 23% ของโครงการประเภท Retail
CBDC เท่่านั้้น� ที่่เ� ข้้าสู่่�ขั้้น� ตอนของการประยุุกต์์
ใช้้งาน
3. บล็็อกเชนจะเป็็นเทคโนโลยีีพื้้�นฐาน
มากกว่่า 88% ของโครงการ CBDC ทั้้�งแบบ
นำำ�ร่่อง หรืืออยู่่�ในขั้้�นตอนการผลิิตต่่างใช้้
บล็็อกเชนเป็็นเทคโนโลยีีพื้้�นฐาน โดยเทคโน
โลยีีนี้้� มีี ประโยชน์์ ต่ ่ อ การพัั ฒ นา CBDC
หลายด้้าน เช่่น ช่่วยให้้การถ่่ายโอนความเป็็น
เจ้้าของสกุุลเงิินดิิจิิทััลมีีความปลอดภััย ซึ่่�ง

 ข่่าว ธปท. ฉบัับที่่� 11/2564 เรื่่�อง กลุ่่�มธนาคารกลางเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาสกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคารกลางสำำ�หรัับการโอนเงิินระหว่่างประเทศ,
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
1
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ถืือเป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุนเงิินดิิจิทัิ ลั
นอกจากนี้้� ยัังสามารถนำำ�สััญญาอััจฉริิยะ
(Smart contract) มาประยุุกต์์ใช้้ในการ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขของสััญญาที่่�ต้้องปฏิิบััติิตาม
ได้้อย่่างชััดเจนมีีเส้้นทางการตรวจสอบที่่�
โปร่่งใส และเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�งาน
ร่่วมกัันกัับสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััลอื่่�นๆ เป็็นต้้น
“ระยะถัั ด ไปของการพัั ฒ นา CBDC
ของไทยคืือ เร่่งให้้โครงการ Wholesale
CBDC ที่่ยั� งั อยู่่�ในระยะนำำ�ร่อ่ งสามารถใช้ง้ าน
ได้้จริิง และในขณะเดีียวกััน แบงก์์ชาติิมีีการ
เปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชนทั่่�วไป
เพื่่�อร่่วมกำำ�หนดแนวทางการพััฒนา Retail
CBDC ไปจนถึึงกลางเดืือนมิิถุุนายนนี้้� ซึ่่�งเรา
มองว่่า การศึึกษาถึึงการใช้้งานและผลกระทบ
ในการนำำ� CBDC มาใช้ง้ านในภาคประชาชน
จะเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงบริิการ
ทางการเงิิ น ให้้แก่่ ก ลุ่่�มคนจำำ � นวนมาก
นอกจากนี้้� ยัังจะช่่วยให้้รััฐจััดเก็็บข้้อมููลที่่�มีี
ประโยชน์์ต่่างๆ ได้้ดีีขึ้้�น เช่่น จััดเก็็บภาษีี
ได้้ดีีขึ้ ้ � น  ช่่ ว ยบริิ ห ารความเสี่่ � ย งจากการ
ฟอกเงิิน และอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ดีีการดำำ�เนิิน
นโยบายทางการเงิิน รวมทั้้�งบทบาทของ

แบงก์์ชาติิและสถาบัันการเงิิน จะล้้วนเป็็น
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จของการพััฒนา
สกุุลเงิินดิิจิิทััลของประเทศในอนาคต”
ข้้อมููลอ้้างอิิง
ข่่าว ธปท. ฉบัับที่่� 11/2564 เรื่่�อง กลุ่่�ม
ธนาคารกลางเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาสกุุลเงิิน
ดิิ จิ ิ ทั ั ล ที่่ � อ อกโดยธนาคารกลางสำำ � หรัั บ การ
โอนเงิิ น ระหว่่ า งประเทศ, ธนาคารแห่่ ง
ประเทศไทย
1. ข่่าว ธปท. ฉบัับที่่� 21/2564 เรื่่อ� ง ทิิศทาง
การพััฒนา Retail CBDC ของประเทศไทย,
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2. PwC CBDC Global Index 2021
3. The Outcomes and Findings of
Project Inthanon-LionRock and the Next
Steps, The Hong Kong Monetary Authority
เกี่่�ยวกัับ PwC
ที่่� PwC เป้้าประสงค์์ของเรา คืือ การสร้้าง
ความไว้้วางใจในสัั ง คมและช่่ ว ยแก้้ปัั ญ หา
สำำ�คัญ
ั ให้้กัับลููกค้้า เราเป็็นหนึ่่ง� ในบริิษัทั เครืือข่่าย
155 ประเทศทั่่�วโลกและมีีพนัักงานมากกว่่า

284,000 คนที่่ �ยึ ึ ดมั่่� น ในการส่่ ง มอบบริิ การ
คุุณภาพด้้านการตรวจสอบบััญชีีที่่�ปรึึกษาทาง
ธุุรกิิจ กฎหมายและภาษีี หากคุุณต้้องการข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม สามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ของเราได้้ที่่�
www.pwc.com
เกี่่�ยวกัับ PwC ประเทศไทย
PwC ประเทศไทย ถููกก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้ � น ในปีี
พ.ศ. 2502 โดยมีีบทบาทในการช่่ ว ยเหลืื อ
และให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ธุรุ กิิจไทยมานานกว่่า 62 ปีี
PwC ผสมผสานประสบการณ์์ ความรู้้�ความ
สามารถในการทำำ�งานกัับลููกค้้าข้้ามชาติิผนวกกัับ
ความเข้้าใจตลาดภายในประเทศเป็็นอย่่ า งดีี
สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนทำำ�ให้้ชื่่�อเสีียงของ PwC เป็็นที่่�
ยอมรัับและได้้รัับความไว้้วางใจจากภาคธุุรกิิจ
ต่่าง ๆ โดยปััจจุุบััน มีีบุุคลากรมากกว่่า 1,800
คนในประเทศไทย
PwC refers to the Thailand member
firm, and may sometimes refer to the
PwC network. Each member firm is a
separate legal entity. Please see www.
pwc.com/structure for further details.
© 2021 PwC. All rights reserved

GREEN VALLEY COUNTRY CLUB
Paradise Golf Course Near Suvarnabhumi

Green Valley Country Club Golf Course is located in the beautiful countryside on Bangna-Trad KM.15,
only 30 minutes from the center of Bangkok and 15 minutes from Suvarnabhumi Airport.

Contact us
92 Moo3 Bangna-Trad RD. Km.15 rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn, Thailand 10540
Tel : 0-2312-5883   Hotline : 081-350-9454   Line @greenvalley
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เศรษฐกิิจไทย

นายกในยุุคต่่างๆ

สมััย

ผมขอเปรีี ย บเทีี ย บเศรษฐกิิ จ ช่ ่ ว งสมัั ย ตั้้ � ง แต่่นายกรัั ฐ มนตรีี ทั ั ก ษิิ ณ ชิิ น วัั ตร จนถึึ ง
สมััยพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา โดยขอเลืือกเฉพาะนายกรััฐมนตรีีที่่�มีีการประท้้วงใหญ่่
หรืือเกิิดรััฐประหารมาเปรีียบเทีียบกััน ให้้ดููทางด้้านตััวเลขเศรษฐกิิจในแต่่ละสมััย
1. นายกรััฐมนตรีี ทัักษิิณ ชิินวััตร		ช่่วงระหว่่างปีี 2544-2549 (2001-2006)
2. นายกรััฐมนตรีี อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ	ช่่วงระหว่่างปีี 2551-2554 (2008-2011)
3. นายกรััฐมนตรีี ยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร		ช่่วงระหว่่างปีี 2554-2557 (2011-2014)

เวีียดนามในช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีแนวโน้้ม
ลดลงมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง จากเดิิ ม ที่่ � เ คย
4. นายกรััฐมนตรีี พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา	ช่่วงระหว่่างปีี 2557-ปััจจุุบััน (2014-Now)
อยู่่�มากถึึง 90% เมื่่�อปีี 1998 ลดลงมาเหลืือ
อยู่่�เพีียง 23.6% ในปีี 2018 ตามภาพที่่� 3
สาเหตุุข้้อที่่� 1
พอจะสรุุ ป ได้้ว่่ า ประเทศไทยในช่่ ว ง
จากกราฟในภาพที่่ � 1 จะเห็็ น ได้้ว่่ า ที่่ � มีี การปกครองในระบอบประชาธิิ ปไตย
ตั้้�งแต่่สมััยรััฐบาลทัักษิิณ ชิินวััตร อััตรา เต็็มใบแนวโน้้มจำำ�นวนคนยากจนมีีจำำ�นวน
คนยากจนลดลงเรื่่�อยๆ และแนวโน้้มนี้้�ยัังมีี ลดลง ในขณะที่่ � ช่ ่ ว งสมัั ย ที่่ � ป กครองโดย
ต่่อเนื่่อ� งจนไปถึึงสมััยรััฐบาลยิ่่ง� ลัักษณ์์ ชินิ วััตร รััฐบาลที่่�มาจากการรััฐประหารหรืือระบอบ
แต่่พอเราได้้รััฐบาลที่่มีีผู้
� นำ�้ �ชื่่
ำ อ� พลเอกประยุุทธ์์ ประชาธิิปไตยไม่่เต็็มใบ กลัับจะมีีแนวโน้้ม
ภาพที่่� 1 อััตราส่่วนคนยากจนในประเทศไทยปีี 2000-2018
ที่่�มา: https://www.macrotrends.net/
หลัังจากที่่�ท่่านบริิหารประเทศมาปีีเศษๆ จำำ � นวนคนยากจนมากขึ้้ � น  ขอไม่่ นั ั บ ช่่ ว ง
ปรากฏว่่าอััตราของคนไทยที่่ � เข้้าข่่ า ยว่่ า ที่่ � มีี การทำำ �รั ั ฐ ประหารโดยคณะปฏิิ รูู ป
ยากจน เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ จากปีี 2015 ที่่�อยู่่�ที่่� การปกครองที่่�มีีพลเอกสนธิิ บุุญยรััตกลิิน
3.5% ไต่่ระดัับไปที่่� 8.6% ในปีี 2018 และ เป็็นหััวหน้้าคณะ ในวัันที่่� 19 กัันยายน 2549
เชื่่�อว่่าปีี 2019 และ 2020 ตััวเลขดัังกล่่าว ซึ่่ � ง ต่่ อ มาก็็ ไ ด้้พลเอกสุุ ร ยุุ ทธ์ ์  จุ ุ ล านนท์์
น่่าจะเกิิน 10% ขึ้้�นไปแล้้วที่่ยิ่่� ง� น่่าเป็็นห่่วง เป็็นนายกรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2549
ว่่า ในท่่ามกลางสถานการณ์์ระบาดของไวรััส  บริิ ห ารประเทศจนถึึ ง วัั น ที่่ � 29 มกราคม
covid-19 ตััวเลขคนยากจนในประเทศไทย เพราะว่่ า เป็็ น ช่่ ว งเวลาเพีียงสั้้� น ๆ จึึ ง ไม่่
ภาพที่่� 2 สภาพความเป็็นอยู่่�ของคนยากจนในประเทศไทย
ที่่�มาของภาพ: www.asianreport.com
อาจจะพุ่่�งขึ้ ้ � น ไปเกิิ น 15% ในปีี ห น้้าซึ่ ่ � ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ อัั ต ราส่่ ว นคนยากจนใน
สวนทางกัั บ ภาวะความยากจนของคน ประเทศไทยอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ
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ภาพที่่� 3 อััตราส่่วนคนยากจนในประเทศเวีียตนามปีี 1998-2018
ที่่�มา: https://www.macrotrends.net/

ภาพที่่� 4 สัั ด ส่่ ว นหนี้้ � สิิ นครัั ว เรืือนต่่ อ รายได้้ ค รัั ว เรืือน
ระหว่่างปีี 2557-2562

ภาพที่่� 6: สััดส่่วนหนี้้�ครััวเรืือนปีี 2007 และ 2017 ที่่�มา: EIC

ภาพที่่� 7: หนี้้ค� รััวเรืือนปีี 2562-2563 ที่่มา
� : Marketeer

ภาพที่่� 8: การขยายตััวของหนี้้�ครััวเรืือนแยกตามประเภท
สิินเชื่่�อ และประเภทของสถาบัันการเงิิน ที่่�มา: EIC

ภาพที่่� 9: ความมั่่�งคั่่�งระหว่่างคนรวยและคนจน
ที่่�มา: https://www.aseantoday.com/

สาเหตุุข้้อที่่� 2
ซึ่่�งเป็็นผลต่่อเนื่่�องมาจากสาเหตุุข้้อที่่� 1
เมื่่� อ คนไทยจำำ � นวนมากขึ้ ้ � น ที่่ � มีี รายได้้
ไม่่เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย จึึงทำำ�ให้้ต้้องมีีการ
กู้้�หนี้้�ยืืมสิินเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งดููได้้
จากภาพที่่� 4 ตััวเลขสััดส่่วนหนี้้�สิินครััวเรืือน
ต่่อรายได้้ครััวเรืือน โดยเพิ่่�มขึ้�น้ จากไตรมาส 
1 ปีี 2557 (ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�พลเอกประยุุทธ์์และ
คณะคสช ทำำ�การรััฐประหาร) ที่่� 138%
พุ่่�งขึ้้�นไปถึึงเกืือบ 150% ในไตรมาส  3 ปีี
2562 ซึ่่�งคาดว่่าจนถึึงสิ้้�นปีี 2563 โอกาส
ที่่�จะเห็็นตััวเลขวิ่่� ง ไปถึึ ง 160% มีีความ
เป็็นไปได้้สููง เนื่่�องจากปีีนี้้�มีีการระบาดของ
ไวรััส มีีการล็็อกดาวน์์ประเทศอยู่่�หลายเดืือน

ทำำ�ให้้การจัับจ่่ายใช้้สอยของคนไทยลดลง
ทำำ�ให้้รายได้้ครััวเรืือนลดลงเป็็นอย่่างมาก
และจากภาพที่่� 5 จะเห็็นได้้ว่่ารายได้้ครััวเรืือน
ไทยเริ่่�มลดลงเป็็นครั้้�งแรกนัับแต่่ปีี 2015
ซึ่่�งเป็็นปีีที่่� 2 ที่่�บริิหารแผ่่นดิินโดยพลเอก
ประยุุทธ์์ ทั้้�งๆ ที่่�ในอดีีตรายได้้ครััวเรืือน
ไทยโตขึ้้�นมาตลอด สวนทางกัับ GDP ของ
ประเทศไทยที่่�ยัังมีีการโตต่่อเนื่่�อง ถึึงแม้้ว่่า
จะโตในอััตราที่่�ต่ำำ��ลงก็็ตาม แสดงว่่ารายได้้
ของประเทศไปเพิ่่�มในส่่วนของบริิษััทขนาด
ใหญ่่มากกว่่าธุุรกิิจ SME ขนาดเล็็กและ
ประชาชนส่่วนใหญ่่ของประเทศ
ผมขอนำำ�มุุมมองของศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทย
ที่่�มีีต่่อสถานการณ์์หนี้้�ครััวเรืือนในปััจจุุบััน

ภาพที่่� 5 รายได้้ ค รัั ว เรืือนไทยระหว่่ างปีี 2009-2019
ที่่�มา: EIC

จากข้้อมููลของ ธปท. ที่่ � เ ผยแพร่่ ออกมา
สะท้้อนให้้เห็็นว่่า“หนี้้�ครััวเรืือน” ไตรมาส 
2/2563 ยอดคงค้้างหนี้้�ครััวเรืือนของไทย
ยัั ง คงขยัั บ ขึ้ ้ � น สวนทางเศรษฐกิิ จ ที่่ � ห ดตััว
จากผลของโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลทำำ�ให้้สััดส่่วน
หนี้้�ครััวเรืือนของไทยเพิ่่�มสููงขึ้้�นแตะระดัับ
สููงสุุดในรอบ 18 ปีี ที่่� 83.8% ต่่อจีีดีีพีี
(สััดส่่วนหนี้้�สิินครััวเรืือนต่่อ GDP ในช่่วง
สมััยทัักษิิณ อยู่่�ที่่�ประมาณ 40% เท่่านั้้น� )
และเมื่่�อเทีียบไตรมาสต่่อไตรมาสนั้้�นพบว่่า
ยอดคงค้้างหนี้้�ครััวเรืือนเพิ่่�มขึ้น�้ 9.22 หมื่่น�
ล้้านบาทในไตรมาส  2/2563 ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
มาจากสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจและธนาคาร
พาณิิ ชย์ ์ คาดว่่ า สัั ด ส่่ ว นหนี้้ � ต่ ่ อ GDP
ของไทย อาจขยัับสููงขึ้้�นไปอยู่่�ในกรอบ
ประมาณ 88-90% ต่่อ GDP ณ สิ้้น� ปีี 2563
(ในขณะที่่� ปั ั จ จุุ บั ั น ตัั ว เลขดัั ง กล่่ าวข อง
ประเทศอิินโดนีีเซีียและฟิิลิิปปิินส์์ซึ่่�งเป็็น
เพื่่อ� นบ้้านในอาเซีียนของเราอยู่่�ที่่ป� ระมาณ
10% ต้้นๆ เท่่านั้้�น ภาพที่่� 6) ซึ่่�งนัับเป็็น
ระดัับสููงที่่�สุุดในรอบ 18 ปีี (ข้้อมููล ธปท.
ย้้อนหลัังถึึงปีี 2546) ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่ง� สะท้้อนว่่า
ภาคครััวเรืือนกำำ�ลังั รัับมืือกัับปััญหาการหดตััว
ของรายได้้  ซึ่่�งเร็็วกว่่าการชะลอตััวของการ
กู้้�ยืืม ตอกย้ำำ��ปััญหาเชิิงโครงสร้้างที่่ไ� ทยกำำ�ลังั
เผชิิญโดยเฉพาะท่่ามกลางแนวโน้้มเศรษฐกิิจ
ที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููงในระยะ 1-2 ปีี
ข้้างหน้้านี้้�โดยหนี้้�สิินครััวเรืือนไทยส่่วนใหญ่่
มาจากหนี้้�บัตั รเครดิิต  หนี้้�สินิ เชื่่อ� ส่่วนบุุคคล
หนี้้�สินิ เชื่่อ� ที่่�อยู่่�อาศััย หนี้้�ผ่่อนรถยนต์์ และ
ผลกระทบจากปััญหาเศรษฐกิิจรวมทั้้�งการ
ขาดสภาพคล่่ อ งตามภาพที่่ � 7 และการ
ขยายตััวของหนี้้�ครััวเรืือนแยกตามประเภท
สิินเชื่่�อ และประเภทของสถาบัันการเงิิน
ตามภาพที่่� 8
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ภาพที่่� 10 Wealth Inequality in 2018,
Credit: https://livingasean.com/

ภาพที่่� 11 ความมั่่�งคั่่ง� ระหว่่างคนรวยและคนจน ปีี 2018, ภาพที่่� 12; GDP ไทย ปีี 2009-2021 ที่่�มา: https://www.statista.com/
Credit: https://livingasean.com/

ภาพที่่� 13: FDI ไทย ปีี 2005-2019
ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย

สาเหตุุข้้อที่่� 3
ประเทศไทยเป็็ น หนึ่่� ง ในประเทศที่่ � มีี
ความแตกต่่ า งของความมั่่� ง คั่่� ง ระหว่่ า ง
คนรวยและคนจนว่่ า งมากที่่ � สุ ุ ด ประเทศ
หนึ่่�งในโลก โดยประชากร 1% ที่่�รวยที่่�สุุด
ของประเทศ  ครอบครองความมั่่� ง คั่่� ง
ถึึ ง 66.9% ของความมั่่� ง คั่่� ง ทั้้� ง ประเทศ 
ตามภาพที่่� 9 ถ้้าเปรีียบเทีียบความไม่่สมดุุล
สาเหตุุข้้อที่่� 4
ก า ร เ ติ ิ บ โ ตข อ ง G D P
ประเทศไทยในช่่ ว งสมัั ย ของ
รัั ฐ บาลประยุุ ทธ์ ์ โตต่ำำ � �ที่ ่ � สุ ุ ด
เมื่่�อเทีียบกัับ 3 รััฐบาล โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�

ของความมั่่�งคั่่�งทั้้�งอาเซีียน ประเทศไทย
ถููกจััดเป็็นอัันดัับที่่� 1 ของอาเซีียน โดยมีี
คะแนนอยู่่�ที่่� 90.2 และจััดเป็็นอัันดัับที่่� 4
ของโลกในปีี 2018 ตามภาพที่่� 10 และ 11
และจากบทรายงานล่่าสุุดของเครดิิตสวิิส 
ประชากรไทยที่่ � อ ยู่่�ฐานล่่ า งสุุ ด 10%
ครอบครองความมั่่�งคั่่�งเพีียง 0% ของความ
มั่่� ง คั่่� ง ของประเทศ  และประชากรไทย

ฐานล่่างสุุดขึ้้�นมา 50% ครอบครองความ
มั่่ง� คั่่ง� เพีียง 1.7% ของความมั่่ง� คั่่ง� ของประเทศ 
ในขณะที่่� ประชากรไทย 10% ที่่�รวยที่่�สุุด
ในประเทศ ครอบครองความมั่่ง� คั่่ง� ถึึง 85.7%
และช่่ อ งว่่ า งระหว่่ า งคนรวย และคนจน
ถ่่ า งกว้้างมากขึ้ ้ � น เรื่่� อ ยๆ ในสมัั ย พลเอก
ประยุุทธ์์

GDP	ช่่วงสมััยรัฐั บาลทัักษิิณ	 อยู่่�ที่่ร� ะหว่่าง 3.44 ถึึง 7.19% 6 ปีี (2001-2006) เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 5.37%
GDP	ช่่วงสมััยรัฐั บาลอภิิสิิทธิ์์� อยู่่�ที่่ร� ะหว่่าง -0.69 ถึึง 7.51% 4 ปีี (2008-2011) เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 2.35%
GDP	ช่่วงสมััยรัฐั บาลยิ่่ง� ลัักษณ์์ อยู่่�ที่่ร� ะหว่่าง 0.84 ถึึง 7.24% 4 ปีี (2011-2014) เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 2.94%
GDP	ช่่วงสมััยรัฐั บาลประยุุทธ์์ อยู่่�ที่่ร� ะหว่่าง -6.66(EXP) ถึึง 4.13% 7 ปีี (2014-2020) เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 1.62%

FDI ช่่วงสมััยรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์� เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 7,877 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือ 246,550 ล้้านบาท
FDI ช่่วงสมััยรััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์ เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 9,071 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือ 283,922 ล้้านบาท

สาเหตุุข้้อที่่� 5
เงิิ น ลงทุุ น โดยตรงจากต่่ า งประเทศ
(FDI) ตามภาพที่่ � 13 เปรีียบเทีียบสมัั ย
รััฐบาลอภิิสิิทธิ์์� ยิ่่�งลัักษณ์์ และประยุุทธ์์ (พอ
ดีีผมไม่่ มีีข้้ อมููลสมัั ย รัั ฐ บาลทัั ก ษิิ ณ
จึึงขอไม่่กล่่าวถึึง)

FDI ช่่วงสมััยรััฐบาลประยุุทธ์์ เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 7,279 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือ 227,832 ล้้านบาท

จาก 5 สาเหตุุที่ก�่ ล่่าวมาข้้างต้้น จะเห็็นได้้
ว่่ า ในช่่ ว งที่่ � ป ระเทศไทยปกครองด้้ ว ย
ระบอบเผด็็ จ การหรืื อ ประชาธิิ ป ไตยไม่่
เต็็มใบ เศรษฐกิิจโดยรวมจะแย่่กว่่าตอน
ช่่ ว งที่่ � ป ระชาธิิ ป ไตยเบ่่ ง บานเต็็ ม ที่่ � และ

น่่าจะเป็็นสาเหตุุหลัักๆที่่�ประชาชนออกมา
ชุุ มนุ ุ ม  เพื่่� อ เรีียกร้้ อ งให้้ พ ลเอกประยุุ ทธ์ ์
ลาออก นอกเหนืื อ จากเรื่่� อ งการแก้้ ไข
รััฐธรรมนููญที่่�ไม่่เป็็นธรรมและการสืืบทอด
อำำ�นาจ

MANAGEMENT & INVESTMENT

ดร. กนก กาญจนภู (เคน Shi 62)
ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
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พููดออนไลน์์
อย่่างไร

ให้้สััมฤทธิ์์�ผล?
ด้้วยสถานการณ์์ Covid-19 ในช่่วงที่่�ผ่่านมา เป็็นสาเหตุุ
ให้้กิิจกรรมการพููดใน Session ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การประชุุ ม บรรยาย นำำ � เสนอ ไปจน Workshop
ทั้้�งระดมความคิิ ด เห็็ น วางแผนกลยุุ ท ธ์์ แ ละแนวทาง
เชิิงปฏิิบััติิการ ได้้ถููกปรัับเปลี่่�ยนจากเดิิมในลัักษณะ
ของ Session รูู ป แบบออฟไลน์์ ที่่�ผู้้�พูู ด ได้้ พ บเจอ
ผู้้�ฟัังแบบ Face-to-Face มาสู่่�โลกออนไลน์์ผ่่านระบบ
แพลตฟอร์์มที่่�เป็็น Virtual มากยิ่่�งขึ้้�น

หลายท่่านอาจจะชื่่�นชอบ เนื่่�องด้้วย
ความสะดวก ลดการเสีียเวลาจากการ
เดิินทาง ลดความยุ่่�งยากในการจััดเตรีียม
สถานที่่� ขณะที่่�หลายท่่านอาจจะไม่่ชอบ
เนื่่�องจากรู้้�สึกึ ว่่าขาดการปฏิิสัมั พัันธ์์แบบ
Interactive ขาดการเข้้าถึึงผู้้�ฟััง และ
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการใช้้ภาษากายเต็็มรููปแบบ
ตลอดจนมีี  Eye Contact ที่่ � ล ดลง
ซึ่่�งหากเป็็น Session การบรรยายและ
นำำ�เสนอที่่�มุ่่�งเน้้นการให้้ข้้อมููลและการ
ถามตอบเป็็นบางช่่วง หรืือการประชุุม
หารืือประจำำ�วันั ที่่มีี� ประเด็็นและโครงสร้้าง
บทบาทหน้้าที่่ � ชั ั ด เจนอยู่่�แล้้ว ก็็ ค ง
ไม่่ ย ากนัั ก ที่่ � จ ะปรัั บ ใช้ ้ เ ครื่่� อ งมืื อ และ

แพลตฟอร์์มออนไลน์์ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�
ที่่�ไม่่แตกต่่างกัันจาก Session ออฟไลน์์
อย่่างไรก็็ตาม หากเป็็น Session ที่่ต้้� อง
อาศััยการปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�หลากหลายมิิติิ
มีีความ Interactive ระหว่่ า งผู้้ � ฟั ั ง
ที่่�สููง อาทิิ กิิจกรรม Workshop เพื่่�อ
ระดมความคิิ ด หรืื อ กำำ � หนดกลยุุ ทธ์ ์
และเป้้าหมาย การจััด Forum ที่่�เน้้นการ
มีีส่่ ว นร่่ ว มของผู้้ � ค นที่่ � ห ลากหลาย
ซึ่่�งในกิิจกรรมเหล่่านี้้� โดยปกติิ ผู้้�พููด
ที่่ � ทำ ำ � หน้้าที่่ � เ ป็็ น Moderator หรืื อ
Facilitator มัักจะต้้องใช้้พลัังงานในการ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมตั้้�งคำำ�ถาม
เพื่่�อให้้ผู้้�ฟัังได้้แบ่่งปัันมุุมมองตลอดจน

เปิิดให้้มีีการวิิพากษ์์แนวคิิดซึ่ง�่ กัันและกััน
จนเกิิ ด การกลั่่� น กรองและตกผลึึ ก
ความคิิดไปสู่่�เป้้าหมายที่่�ต้้องการ ซึ่่�งใน
Session ลัักษณะดัังกล่่าว  การปรัับใช้้
เครื่่� อ งมืื อ และแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์
ให้้เกิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� สูู งสุุ ด เฉกเช่่ น การ
พบปะเจอหน้้ากัั น นั้้� น  ยัั ง เป็็ น เรื่่� อ ง
มีีความท้้าทายอยู่่�มาก ในบทความนี้้�
ผู้้ � เ ขีียนจะขอแบ่่ ง ปัั น แนวทางและ
เทคนิิคเล็็ก ๆ น้้อย ๆ จากประสบการณ์์
การเป็็ น วิิ ท ยากรในกิิ จ กรรมรููปแบบ
ออนไลน์์ เพื่่� อ เป็็ น ประโยชน์์ กั ั บ
หลายท่่ า นที่่ � ต้้ องไปพููดใน Session
รููปแบบดัังกล่่าว
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PREPARATION IS ALWAYS THE KEY
TO SUCCESS

“การเตรีียมตััวเป็็นกุุญแจแห่่งความ
สำำ�เร็็จ” คำำ�กล่่าวนี้้�เป็็นจริิงทั้้�งการพููดใน
Session แบบออฟไลน์์และออนไลน์์
อย่่างไรก็็ตาม ใน Session ออฟไลน์์นั้้�น
ผู้้ � พูู ดอาจวางแผนและวิิ เ คราะห์์ ผู้ ้ � ฟั ั ง
มาได้้ระดัับหนึ่่�ง แล้้วมาประเมิินตอน
พบเจออีีกครั้้� ง ว่่ า ผู้้ � ฟั ั ง สนใจอะไรเป็็ น
พิิเศษ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งใดแล้้วค่่อย
ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการนำำ�เสนอและดำำ�เนิิน
การตามบริิบทให้้เหมาะสมและเข้้ากัับ
ผู้้�ฟัังมากที่่สุ� ุด แต่่ใน Session ออนไลน์์
โอกาสในการประเมิินเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
ตามสถานการณ์์จะทำำ�ได้้ยากกว่่า เนื่่อ� งจาก
ผู้้�พููดแทบไม่่มีีช่่องทางในการประเมิิน
ความสนใจและความเข้้าใจผู้้ฟั� งั ได้้ทัันท่่วงทีี 
ซึ่่�งหากเป็็นกรณีีของ Session ออฟไลน์์
ผู้้�พููดสามารถมีีบทสนทนาย่่อย ๆ กัับ
ผู้้ฟั� งั ช่่วงก่่อนเริ่่�มต้้นหรืือช่่วงพัักเบรคได้้ 
นอกจากนี้้� ระหว่่างการพููด ผู้้พูู� ดยัังสามารถ
สัังเกต สายตา สีีหน้้าและท่่าทางของ
ผู้้�ฟัังได้้ครบในการมองรอบเดีียว  (One
single eye-shot) ดัังนั้้�น ใน Session
ออนไลน์์ การเตรีียมตััวต่่าง ๆ จึึงต้้อง
ผ่่านการคิิดไตร่่ตรองมาอย่่างถี่่�ถ้้วน อาทิิ

Flow ของเนื้้�อหาที่่�พููด แม้้จะต้้องทำำ�ให้้
กระชัับ แต่่ยังั ต้้องย้ำำ�ซ้ำ
� ��ำ บางประเด็็นให้้ไม่่
มากหรืือน้้อยจนเกิินไป เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ไม่่ได้้พููดย้ำำ��จนผู้้�ฟัังที่่�จัับประเด็็นได้้เร็็ว
เบื่่� อจนหลุุ ดจากความสนใจ แต่่ ไม่่ ได้้
ผ่่านเร็็วเกิินไปสำำ�หรัับผู้้ฟั� งั บางท่่านที่่ต้้� อง
ใช้้เวลาในจัับประเด็็นและย่่อยข้้อมููล ทั้้�งนี้้�
ผู้้�พููดอาจเตรีียมการเพิ่่�มเติิม โดยการ
ส่่งคำำ�ถามหรืือแบบประเมิินตนเองแบบ
สั้้�นๆ ให้้แก่่ ผู้ ้ � ฟั ั ง ได้้ทำำ �ล่ ่ ว งหน้้า เพื่่� อ
วิิเคราะห์์ความสนใจ ความเข้้าใจ หรืือ
มุุมมองเบื้้อ� งต้้นของผู้้ฟั� งั ต่่อประเด็็นต่่าง ๆ
ได้้ก่่ อ น นอกจากนี้้� การกำำ � หนดองค์์
ประกอบแวดล้้อมให้้มีีทิิศทางเดีียวกััน
จะช่่วยให้้ผู้้�พููดดำำ�เนิินการใน Session
ได้้ง่่ายขึ้้�น เช่่น การกำำ�หนดชื่่�อของผู้้�ฟััง
ที่่�แสดงในแพลตฟอร์์มควรเป็็นรููปแบบ
เดีียวกัันและสะดวกต่่อการเรีียกได้้ทัันทีี 
การเตรีียมกลุ่่�มสำำ � หรัั บ Breakout
Session ที่่�มีีการแจ้้งไว้้ล่่วงหน้้า ไปจนถึึง
การเตรีียม Pattern ที่่�จะใช้้เป็็น Backgground ให้้ผู้้�ฟัังได้้ใช้้รููปเดีียวกัันเพื่่�อ
ความสบายตาของทุุกคน เป็็นต้้น
CHAT IS AN ADVANTAGE

ข้้อได้้เปรีียบหนึ่่� ง ของ Session

ออนไลน์์ คืือ การมีีระบบ Chat ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้ผู้้�พููดได้้เห็็นภาพรวมของมุุมมอง
ความคิิด อาทิิ ในช่่วงของการหารืือและ
ถกเถีียงประเด็็นต่่างๆ ให้้ผู้้�พููดสามารถ
ตั้้ง� ประเด็็นคำำ�ถามไว้้และให้้เวลาผู้้ฟั� งั 3-5
นาทีี  เพื่่�อตกผลึึกและพิิมพ์์มุุมมองความ
คิิดลงใน Chat ซึ่่�งในระหว่่างนั้้�น ผู้้�พููด
จะมีีเวลาในการทยอยอ่่ า นประเด็็ น ที่่ �
พรั่่�งพรููมาใน Chat แล้้วจึึงค่่อยหยิิบยก
มุุมมองที่่�น่่าสนใจมาจุุดประกายในการ
พููดคุุยต่่อ โดยให้้เจ้้าของความคิิดเห็็น
เปิิดไมค์์มาอธิิบายและแบ่่งปัันมุุมมอง ซึ่ง�่
นัับว่่าเป็็นข้้อได้้เปรีียบ เนื่่อ� งจากใน Session
ที่่�เป็็นรููปแบบออฟไลน์์นั้้�น การแสดง
ความคิิดเห็็นอาจไม่่ทั่่�วถึึงมากนััก เพราะ
ผู้้ฟั� งั บางคนอาจรู้้�สึกึ กัังวลกัับการพููดในที่่�
ชุุ ม ชน ขณะที่่ � บ างคนอาจจะพููดหรืื อ
ยกมืือไม่่ทัันจนเสีียโอกาสแสดงมุุมมอง
ดีี ๆ หรืือในบางกรณีีผู้้�พููดเรีียกถามก็็อาจ
ได้้ประเด็็นมุุมมองที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนกััน ต่่างจาก
ในกรณีีของ Chat ผู้้�พููดสามารถเห็็นโพย
ที่่�เป็็นภาพรวมก่่อนว่่ามีีประเด็็นใดบ้้าง
ประเด็็นใดเฉีียบคม ประเด็็นใดซ้ำำ��ซ้้อน
ประเด็็นใดแตกต่่าง ทำำ�ให้้ผู้้�พููดสามารถ
เจาะประเด็็ น และสร้้างบทสนทนาได้้
น่่าสนใจและลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
SMALL TALK BY BREAKOUT SESSION

สำำ�หรัับ Session ออนไลน์์ที่่�มีีผู้้�ฟััง
เยอะมาก ผู้้�พููดอาจแบ่่งเวลาประมาณ
1 ใน 3 หรืือ 1 ใน 4 สำำ�หรัับการแบ่่งกลุ่่�มย่่อย
เป็็น Breakout Session เพื่่�อหารืือใน
ประเด็็นต่่าง ๆ ในเชิิงลึึกหรืือทำำ�กิิจกรรม
สนทนาร่่ ว มกัั น ซึ่่ � ง การ Breakout
Session จะเปรีียบเสมืือน Small Talk
ที่่�ช่่วยผู้้�พููดเข้้าถึึงมุุมมองและ Connect
กัับผู้้�ฟัังได้้ดีีขึ้้�น ซึ่่�งแพลตฟอร์์มส่่วนใหญ่่
จะมีีฟัังก์์ชั่่�นดัังกล่่าวอยู่่�แล้้ว  นอกจากนี้้�
การที่่�ผู้้�พููดสามารถเข้้าไปร่่วมบทสนทนา
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ในห้้อง Breakout แต่่ละห้้องได้้ ทำำ�ให้้ได้้
มีีโอกาสในการรัับฟัังมุุมมองและอธิิบาย
เพิ่่�มเติิมเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในรายละเอีียด
มากขึ้น�้  ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดให้้มีี Facilitator
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการประจำำ�กลุ่่�ม จะช่่วย
ให้้การสนทนาในกลุ่่�มย่่ อ ยมีีทิิ ศท าง
เป้้าหมาย และได้้ข้้อสรุุปที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
FLAWLESS BACK-UP PLAN

สำำ�หรัับ Session ออนไลน์์ อุปุ กรณ์์
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก เพราะปััญหาเชิิง
เทคนิิ ค อาจขัั ด จัั ง หวะความต่่ อ เนื่่� อ ง
ในการพููดได้้ทุุกเมื่่�อ ทั้้�งนี้้� การที่่�ผู้้�ฟััง
ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�คนเดีียวและจดจ้้องกัั บ
หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังรู้้�สึึกว่่า
ช่่วงของการเงีียบ (Silence) ที่่�เกิิดขึ้้�น
ใน Session ออนไลน์์ ยาวนานกว่่ า
ใน Session แบบออฟไลน์์ นอกจากนี้้�
การขาดช่่วงดัังกล่่าว ยัังอาจเป็็นสาเหตุุ
ให้้ความสนใจ ความตั้้� ง ใจและสมาธิิ
ของผู้้ � ฟั ั ง ลดลงไป ดัั ง นั้้� น การเพิ่่� ม
ระดัับความเข้้มข้้นของแผนสำำ�รองหรืือ
Back-up Plan จึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก
การมีีอุุ ป กรณ์์ ที่ ่ � ม ากเกิิ น ความจำำ � เป็็ น
ยัังดีีกว่่าการขาดอุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้เมื่่�อ
เกิิดปััญหาเชิิงเทคนิิค อาทิิ ผู้้�พููดอาจใช้้ 
Laptop สองเครื่่�องคู่่�กััน เครื่่�องหนึ่่�งใช้้
บรรยายให้้เห็็นหน้้าตา ขณะที่่�อีีกเครื่่�อง
ใช้เ้ ปิิดและ Share Presentation Slides
ซึ่่�งการใช้้  2 เครื่่�องพร้้อมกัันจะช่่วยให้้
ผู้้�พููดไม่่เสีีย Eye Contact จากผู้้�ฟััง
จากการต้้องดูู  Slide กัั บ พููดไปด้้วย
ในหน้้าจอเดีียวกััน และหาก Laptop
เครื่่�องใดมีีปััญหาฉุุกเฉิิน ก็็ยัังสามารถ
ใช้้อีีกเครื่่อ� งดำำ�เนิินการต่่อได้้ นอกจากนั้้น�
อาจมีีการป้้ อ งกัั น สายหลุุ ด เนื่่� อ งจาก
ระบบอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต  (กรณีีของ Wifi)
ขััดข้้องฉุุกเฉิินโดย Log-in จากโทรศััพท์์

มืือถืือด้้วยระบบ Cellular Data ทิ้้�งไว้้
เพื่่�อให้้ผู้้�พููดยัังอยู่่�กัับผู้้�ฟัังได้้ตลอด หรืือ
ถ้้าผู้้�พููดใช้้งานหููฟัังไร้้สายก็็อาจจะเตรีียม
หููฟัังสำำ�รองไว้้ ป้้องกัันแบตเตอรี่่�หมด
และแน่่ น อนว่่ า ที่่ � ช าร์์ จ แบตเตอรี่่ � ข อง
อุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ต้้องพร้้อมใกล้้มืือตลอด
เวลา กล่่าวคืือ ต้้องคิิดทุุกโอกาสที่่�จะ
เกิิดปััญหาทางเทคนิิคและเตรีียมทาง
ออกไว้้ทั้้�งหมด
ENGAGEMENT MATTERS

ความประทัับใจจาก Session ในท้้าย
ที่่�สุุด ยัังขึ้้�นกัับความรู้้�สึึกมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้ฟั� งั โดยเฉพาะในการพููดรููปแบบออนไลน์์
ที่่�ผู้้�ฟัังอาจจะไม่่ได้้ตื่่�นเต้้นหรืือรู้้�สึึกมีี
ส่่วนร่่วมมากนััก เนื่่�องจากการนั่่�งฟััง
อยู่่�กัับตนเอง ไม่่ได้้พบปะเจอหน้้าผู้้�คน
ดัั ง นั้้� นผู้้ � พูู ดจึึ งมีีบทบาทสำำ �คัั ญในการ
สร้้างบรรยากาศของการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
ให้้เกิิดขึ้้�น ซึ่่�ง Ground Rule ข้้อแรกที่่�
ง่่ายที่่สุ� ดุ แต่่สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ  คืือ Open Face
กล่่าวคืือ ทุุกคนต้้องเปิิดกล้้องให้้เห็็น
หน้้า เป็็นจุุดแรกที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เพราะ
ทั้้�งภาษากาย การแสดงออกของท่่าทาง
หน้้าตา (Facial Expression) และ
Eye Contact คืื อ หน้้าต่่ า งบานแรก
ของการเกิิด Engagement นอกจากนี้้�
การเปิิดกล้้องยัังทำำ�ให้้เกิิดบรรยากาศ
ความเชื่่�อใจระหว่่างกัันอีีกด้้วย สำำ�หรัับ
Ground Rule ข้้อที่่�สอง คืือ Open
Mind ผู้้ฟั� งั ที่่ต้้� องเพ่่งความสนใจที่่ห� น้้าจอ
ตลอดเวลาจะมีีความรู้้สึ� กึ อึึดอััด และเมื่่อ�
ต้้องเปิิดไมค์์พููด ก็็อาจรู้้�สึึกเสมืือนถููก
จัั บ จ้้องมาจากสายตาทุุ ก คู่่�ในหน้้าจอ
ดัังนั้้�นผู้้�พููดจึึงต้้องสร้้างความสบายใจ
ให้้กัับผู้้�ฟัังได้้เปิิดใจให้้มากที่่�สุุด อาทิิ
กล่่ าวตั้้� งแต่่ ต้้ นว่่ าถ้้าใครมีีอะไรขอให้้
เปิิดไมค์์แทรกเข้้ามาคุุยได้้เลย หรืือใคร

ไม่่สะดวกคุุย สามารถพิิมพ์์ chat ทิ้้�งไว้้ 
หรืื อ Direct Message มาโดยตรง
ก็็ ไ ด้้ ซี่่ � ง จะทำำ � ให้้ผู้้ � ฟั ั ง ไม่่ ก ดดัั น และ
รู้้�สึึกเปิิดใจในการตั้้�งคำำ�ถามและแบ่่งปััน
มุุมมอง และ Ground Rule ข้้อสุุดท้้าย
คืือ Open Conversation ซี่่ง� เป็็นบทบาท
หลัั ก ของผู้้ � พูู ดในฐานะ Moderator
ที่่�ต้้องเน้้นย้ำำ��ถามบ่่อย ๆ ว่่าใครมีีคำำ�ถาม
มีีมุุมมอง ตามทัันหรืือไม่่ หรืือมีีมุุมมอง
ใดอยากแบ่่ ง ปัั น  ตลอดจนส่่ ง คำำ � ถาม
หรืือประเด็็นที่่�เข้้ามาให้้ผู้้�ฟัังคนอื่่�น ๆ
ได้้ตอบ ได้้ถกเถีียงกััน เช่่น ชอบมุุมมอง
นี้้�ในด้้านใด เห็็นด้้วยหรืือไม่่ มีีแนวคิิด
ทางเลืือกอื่่�นหรืือไม่่ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้
เกิิด Dynamic และทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังรู้้�สึึกว่่า
Session มีีชีีวิิ ตชีีว าโดยทุุ ก คนเป็็ น ผู้้ �
มีีส่่ ว นร่่ ว มทั้้� ง หมดไม่่ ใช่่ เ พีียงการพููด
คนเดีียวหรืือการโต้้ตอบกัันแค่่สองหรืือ
สามคน
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�ผู้้�พููดในโอกาสต่่าง ๆ
จะต้้องพบเจอ Session ออนไลน์์เป็็น
เรื่่อ� งปกติิ ดังั นั้้�น โจทย์์ที่น่�่ า่ สนใจคืือจะใช้้
วิิธีีการอย่่างไร จึึงสามารถยกระดัับผล
สััมฤทธิ์์�ของการพููดใน Session ออนไลน์์
ได้้มากที่่�สุุด ตลอดจนมีีโอกาสหรืือข้้อ
ได้้เปรีียบอะไรที่่�สามารถทำำ�เพิ่่�มเติิมจาก
Session ปกติิ อีี กบ้้ า งและในอนาคต
อัันใกล้้ที่่� Session ในรููปแบบผสมผสาน
หรืือ Hybrid กำำ�ลัังเริ่่�มได้้รัับความนิิยม
และมีีความแพร่่ ห ลายมากขึ้้ � น  ย่่ อ ม
ส่่งผลให้้ทัักษะและความสามารถในการ
พููดและดำำ�เนิินรายการได้้ทั้้�งในรููปแบบ
ออฟไลน์์และออนไลน์์ กลายเป็็นเรื่่�อง
จำำ�เป็็นที่่�ทุุกคนไม่่ว่่าจะเป็็นนัักบริิหาร
เจ้้าของกิิจการ วิิทยากร อาจารย์์ นักั วิิชาการ
ไปจนกระทั่่�งผู้้�เชี่่�ยวชาญวิิชาชีีพ ต้้อง
มีีการปรัับตััวและพััฒนาต่่อไป
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บััญชีีภาษีี

สำำ�หรัับการลงทุุน
ในสิินทรััพย์์

ดิิจิิทััล

ปัั จ จุุ บั ั น การลงทุุ น ในสิิ น ทรัั พ ย์์ ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล มีี ม ากมายหลายรููปแบบ ก่่อนอื่่� น ต้้ อ งเข้้ า ใจว่่า
สิิ น ทรัั พ ย์์ ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล ตามกฎหมายบ้้ า นเราหมายถึึ ง โทเคนดิิ จิ ิ ทั ั ล กัั บ คริิ บ โทเคอร์์ เ รนซีี
ดัังมาตรา 3 ในพระราชกํําหนดการประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2561 กำำ�หนดความหมายไว้้ดัังนี้้�

“คริิปโทเคอร์์เรนซีี” หมายความว่่า
หน่่วยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งถููกสร้้างขึ้้�น
บนระบบหรืือ เครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยมีีความประสงค์์ที่่�จะใช้้เป็็นสื่่�อกลาง
ในการแลกเปลี่่ � ย น เพื่่� อ ให้้ได้้มาซึ่่ � ง
สิิ น ค้้า บริิ ก าร หรืื อ สิิ ทธิ ิ อื่่ � น ใด หรืื อ
แลกเปลี่่ � ย นระหว่่ า งสิิ น ทรัั พ ย์์ ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล
และให้้หมายความรวมถึึงหน่่วยข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่น� ใด ตามที่่ค� ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกํําหนด

“โทเคนดิิจิิทััล” หมายความว่่าหน่่วย
ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งถููกสร้้างขึ้้�นบน
ระบบหรืือเครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
(๑) กํําหนดสิิ ทธิ ิ ข องบุุ ค คลในการ
เข้้าร่่วมลงทุุนในโครงการหรืือกิิจการใด ๆ
(๒) กํําหนดสิิทธิิในการได้้มาซึ่่�งสิินค้้า
หรืือบริิการหรืือสิิทธิอื่่ิ น� ใดที่่เ� ฉพาะเจาะจง
ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กํําหนดในข้้อตกลงระหว่่าง
ผู้้อ� อกและผู้้�ถือื และให้้หมายความรวมถึึง

หน่่วยแสดงสิิทธิิอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกํําหนด
“สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล” หมายความว่่า
คริิปโทเคอร์์เรนซีีและโทเคนดิิจิิทััล
สำำ�หรัับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็็ได้้
มีีกฎการกำำ �กั ั บ ดููแลผู้้ � ป ระกอบธุุ ร กิิ จ
ที่่ � เ กี่่ � ย วกัั บ สิิ น ทรัั พ ย์์ ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล  ที่่ � ต้้ อง
ได้้รัับใบอนุุญาต  ได้้แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
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ศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital
Asset Exchange)และการเสนอขาย
โทเคนดิิจิิทััลต่่อประชาชน (ICO) หรืือ
ชื่่�อเต็็มคืือ Initial Coin Offering คืือ
การระดมทุุนแบบดิิจิทัิ ลั ด้้วยการเสนอขาย
โทเคนดิิจิิทััล ซึ่ ่ � ง ในการออกและการ
เสนอขายโทเคนจะต้้องมีีการขออนุุญาต
และเปิิดเผยข้้อมููลตามที่่�ก.ล.ต. กำำ�หนด
รวมถึึงต้้องออกและขายผ่่าน ICO Portol
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�คััดกรองคุุณสมบััติิผู้้�ออกและ
ทำำ�หน้้าที่่เ� สนอขายด้้วย คล้้ายกัับที่่ป� รึึกษา
ทางการเงิิ น (FA) และผู้้ � จั ั ด จำำ � หน่่ า ย
หลัักทรััพย์์และรัับประกัันการจััดจำำ�หน่่าย
หุ้้น� ไอพีีโอ (Under writer) ในขณะเดีียวกััน
ธนาคารแห่่งประเทศไทยก็็ได้้มีีแนวทาง
ในการประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
สำำ�หรัับสถาบัันการเงิินและบริิษัทั ในกลุ่่�ม
ให้้สถาบัันการเงิินปฏิิบัติั ติ าม ที่่ก� ล่่าวมานี้้�
ก็็เป็็นกฎหมายสำำ�หรัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล   
สำำ�หรัับกิิจการทั่่ว� ไป ถ้้าต้้องการลงทุุน
ในสิิ นทรัั พย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ก็็ ให้้ทำำ �การลงทุุ น
ผ่่านผู้้�ขายที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตก็็จะทำำ�ให้้
มั่่น� ใจได้้ว่่า การลงทุุนของเราจะปลอดภััย
ในระดัับหนึ่่�ง นอกจากผู้้�ขายสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลแล้้ว สิินค้้าหรืือคริิปโทเคอร์์เรนซีี
ที่่�จะซื้้�อ ก็็เป็็นอีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ต้้องพิิจารณา
ปััจจุุบัันที่่�นิิยมซื้้�อขายกัันมากลำำ�ดัับหนึ่่�ง
ได้้แก่่ Bitcoin ลำำ�ดับั สองคืือเหรีียญ Ether
โดยสกุุ ล เงิิ น คริิ ป โทสองสกุุ ล นี้้� เ ป็็ น ที่่ �
น่่าเชื่่�อถืือในบรรดาสกุุลคริิปโทที่่�มีีอยู่่�
หลากหลายเนื่่�องจากเราเป็็นนัักบััญชีี
การนำำ�เงิินกระดาษไปซื้้อ� หรืือแลกเปลี่่ย� น
เป็็นเงิินคริิปโทก็็น่า่ จะเหมืือนกัับแลกเปลี่่ย� น
สกุุลเงิิน เกิิดผลต่่างกำำ�ไรขาดทุุนจากการ
แลกเปลี่่ย� นเงิิน เพราะจะว่่าไป เงิินคริิปโท
ก็็ ส ามารถนำำ � ไปซื้้� อ สิิ น ค้้าหรืื อ บริิ ก าร

ได้้เหมืือนเงิินปกติิ แต่่ปรากฎว่่าในวงการ
มาตรฐานบัั ญ ชีี  ไม่่ ถื ื อ ว่่ า เงิิ น คริิ ป โท
เป็็ น เงิิ น สด และไม่่ นั ั บ ว่่ า เป็็ น รายการ
เทีียบเท่่าเงิินสดด้้วย ดัังนั้้�นการไปซื้้�อ
เงิินคริิปโทจึึงกลายเป็็นเสมืือนรายการ
เงิินลงทุุน
แต่่ทว่่า  กิิจการก็็ยัังไม่่สามารถบัันทึึก
เป็็นเงิินลงทุุนได้้เพราะไม่่เข้้าข้้อกำำ�หนด
การเป็็นเครื่่�องมืือทางการเงิินตามนิิยาม
ของมาตรฐานการบััญชีี ถ้้าเช่่นนั้้�นกิิจการ
จะบัันทึึกเงิินลงทุุนนี้้�ได้้อย่่างไร เพราะยััง
ไม่่มีีมาตรฐานการบััญชีีรองรัับ จากการ
พิิเคราะห์์ พิิจารณาของเหล่่ากููรููในวงการ
มาตรฐานการบััญชีี ก็็ยัังไม่่มีีข้้อยุุติิที่่�เป็็น
เอกฉัั น ท์์ เ ท่่ า ใดนัั ก แต่่ เ สีียงส่่ ว นใหญ่่
ก็็เห็็นว่่า สมควรให้้นำำ�มาตรฐานการบััญชีี
เรื่่อ� งสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวต
ั น หรืือสิินค้้าคงเหลืือ

มาใช้้โดยอนุุโลมไปพลาง ๆ ก่่อน ที่่พูู� ดนี่่�
หมายถึึงมาตรฐานการบััญชีีชุุดใหญ่่นะคะ  
แต่่ในความเห็็นส่่วนตััวแล้้วน่่าจะเป็็นเงิิน
ลงทุุนมากกว่่า เพราะเงิินลงทุุนแสดงใน
มููลค่่ายุุติิธรรมตลอดเวลาสอดคล้้องกัับ
มููลค่่าเงิินคริิปโทที่่�เปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นลงอยู่่�
ตลอดเวลา หากถืือเป็็นสิินค้้าก็็ต้้องบัันทึึก
ในราคาทุุน และเปรีียบเทีียบระหว่่าง
ราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับแล้้วแต่่
อะไรจะต่ำำ�� กว่่า ณ วัันสิ้้น� งวด  หากถืือเป็็น
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวต
ั น เนื่่�องจากเงิินคริิปโท
ไม่่มีีกำำ�หนดอายุุ ก็็บัันทึึกในราคาทุุน ไม่่มีี
การตััดจำำ�หน่่ายให้้ใช้้พิิจารณาการด้้อยค่่า
แทน กรณีีที่่�มีีมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เชื่่�อถืือได้้
ในตลาดซื้้อ� ขายคล่่องก็็อาจจะมีีการตีีราคา
เพิ่่�มได้้ จะเห็็นว่่ามาตรฐานที่่นำ� ำ�มาใช้้ก็็ไม่่
สามารถทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านงบการเงิินเห็็นถึึง
มููลค่่าเงิินคริิปโตที่่�ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปจาก
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การลงทุุ น ในครั้้� ง แรก ในต่่ า งประเทศ
มีีบางกิิจการก็็ใช้้สิิทธิบัิ นั ทึึก เป็็นเงิินลงทุุน
โดยแสดงเป็็นรายการที่่�ไม่่มีีมาตรฐาน
บััญชีีรองรัับ อย่่างไรก็็ตามการที่่�จะแสดง
เป็็ น สิิ น ค้้าคงเหลืื อ หรืื อ สิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีี
ตััวตน ก็็ขึ้น�้ กัับนโยบายการประกอบธุุรกิิจ
ของกิิจการนั้้�น ๆ ถ้้ากิิจการซื้้�อมาขายไป
เป็็นปกติิธุุระ ก็็ถืือเป็็นสิินค้้าคงเหลืือ
ถ้้ากิิจการจะลงทุุนในระยะยาวก็็ควรเป็็น
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ทั้้�งนี้้�แล้้วแต่่ลัักษณะ
ของการลงทุุน เชื่่�อว่่าในอนาคตอัันใกล้้
จะได้้มีีการพัั ฒ นามาตรฐานการบัั ญ ชีี
สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ขึ้น�้ มาอย่่างแน่่นอน เพราะ
เป็็นกิิจกรรมที่่�เป็็นปกติิธุุระในโลกธุุรกิิจ
ยุุคดิิจิิทััล
ทางด้้านการเก็็ บ ภาษีีจากธุุ ร กรรม
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลในประเทศไทย สำำ�หรัับ
นิิติบุิ คุ คล กรมสรรพากรมองว่่าเป็็นธุุรกรรม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนซึ่่�งประมวลรััษฎากร
ได้้ครอบคลุุมถึึงอยู่่�แล้้ว สิินทรััพย์์ไม่่มีี
ตััวตนถืือเสมืือนเป็็นขายสิินทรััพย์์หรืือ
สิินค้้าถ้้ามีีมููลค่่าเกิิน 1.8 ล้้านบาทก็็ต้้อง

มีีการเสีียภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มอััตรา 7% หากมีี
กำำ�ไรจากการลงทุุนก็็ต้้องเสีียภาษีีเงิินได้้
นิิติบุิ คุ คล 20% และยัังได้้มีีพระราชกำำ�หนด
แก้้ไขเพิ่่ม� เติิมประมวลรััษฎากร (ฉบัับที่่� 19)
พ.ศ. 2561 เกี่่�ยวกัับการจััดเก็็บภาษีีจาก
สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2561 โดยได้้
เพิ่่�มเติิมประเภทเงิินได้้บุุคคลธรรมดาจาก
การถืือครองสิินทรััพย์์ดิจิิ ิทััลดัังนี้้�   
ม 40(4) (ซ) เงิินส่่วนแบ่่งของกํําไร
หรืือผลประโยชน์์อื่่น� ใดในลัักษณะเดีียวกััน
ที่่�ได้้จากการถืือหรืือครอบครองโทเคน
ดิิจิิทััล
ม40(4) (ฌ) ผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจาก
การโอนคริิ ป โทเคอร์์ เรนซีีหรืื อ โทเคน
ดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� เฉพาะซึ่่�งตีีราคาเป็็นเงิินได้้
เกิินกว่่าที่่�ลงทุุน
และกำำ�หนดให้้ผู้้จ่� า่ ยเงิินได้้ ตามมาตรา
40(4)(ซ) และ (ฌ) ให้้คํํานวณหัักในอััตรา
ร้้อยละ 15 ของเงิินได้้ ส่่วนบุุคคลธรรมดา

เมื่่�อถููกหัักภาษีีเงิินได้้ ณ ที่่�จ่่ายแล้้ว สิ้้�นปีี
ต้้องนำำ�เงิินได้้ไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดาตามอััตราก้้าวหน้้า
ที่่�อััตราสููงสุุด 35%
สำำ � หรัั บ การทำำ �  ICO หากเป็็ น การ
เพิ่่�มทุุนตามปกติิ แล้้วนำำ�เงิินทุุนไปลงทุุน
ก็็ยัังไม่่มีีภาระภาษีี  แต่่ถ้้ากิิจการ ออก
เหรีียญคริิ ป โตเองแล้้วระดมขายกัั บ
บุุคคลทั่่�วไป กรณีีเช่่นนี้้�เงิินที่่�ได้้มาจะถืือ
เป็็นรายได้้  เมื่่�อหัักต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายที่่�ทำำ� 
ICO แล้้วก็็ต้้องนำำ�กำำ�ไรที่่�ได้้ไปเสีียภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคล ทั้้�งนี้้�ยัังต้้องเสีียภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มอีีกด้้วย แต่่ถ้้าหากการออก ICO
ที่่�เป็็นโทเคนดิิจิิทััล ที่่�เป็็นสิิทธิิเพื่่�อให้้
ผู้้�ซื้้�อได้้ผลประโยชน์์จากการนำำ�สิิทธิินั้้�น
ไปลงทุุนต่่อ  กรณีีเช่่นนี้้ผู้� เ�้ ขีียนเองเข้้าใจว่่า
น่่าจะยัังไม่่มีีภาระภาษีี เพราะคนซื้้�อสิิทธิิ
เสมืือนเป็็นเจ้้าหนี้้� รอรัับรายได้้จากส่่วนแบ่่ง
สิิทธิิที่่�นำำ�ไปลงทุุน รายได้้จะเกิิดต่่อเมื่่�อ
ได้้ส่่ ว นแบ่่ ง หรืื อ ผลประโยชน์์ จ ากการ
ไปลงทุุนต่่อ
จะเห็็นได้้ว่า่ สำำ�หรัับเรื่่อ� งสิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั   
เป็็นเรื่่�องใหม่่ ทางด้้านบััญชีี ยัังไม่่มีีความ
ชััดเจนในการบัันทึึกบััญชีีไม่่มีีมาตรฐาน
รองรัับโดยเฉพาะ ส่่วนการเสีียภาษีีก็็ยััง
ไม่่มีีความเข้้าใจในกฎหมายอย่่างแท้้จริิง   
แม้้ กิ ิ จ การผู้้ � ล งทุุ น จะเข้้ า ใจการลงทุุ น
ในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลเป็็นอย่่างดีีมีีระบบ
การทำำ�งานรองรัับ มีีการจััดการความเสี่่ย� ง
ในการลงทุุนเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น แต่่ในเมื่่�อกฎหมาย กฎ
ระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องยัังไม่่ได้้ออกมารองรัับ
ด้้ วยความเข้้ าใจในธุุ รกิิ จอย่่ า งถ่่ อ งแท้้
การที่่จ� ะก้้าวข้้ามไปสู่่�ธุรุ กิิจยุุคดิิจิทัิ ลั อย่่าง
แท้้จริิงก็็คงเป็็นไปได้้ยากในปััจจุุบััน
พรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต
18 พฤษภาคม 2564
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เงิินไร้้ตััวตนโดยคนไร้้เงา
❝เพราะหลงชอบ Technology ก็็เลยเป็็นที่่�ปรึึกษาจำำ�เป็็นให้้เพื่่�อนๆ พี่่�ๆ

เวลามีีเรื่่�อง Technology เข้้ามา ก็็จะหาวิิธีง่
ี ่ายๆ ที่่�จะอธิิบายให้้คนรอบตััวเข้้าใจ❞
	ตััดมา 5 ข่่าว เรีียกความสนใจ ถ้้าอ่่านหััวข้้อข่่าวแล้้ว
ไม่่คุ้้�นแต่่สนใจ กรุุณาอ่่านต่่อ
1. นัั ก ลงทุุ น bitcoin รายใหญ่่ ย้้ ายการลงทุุ น มากกว่่ า
2,000 ล้้านดอลลาร์์ใน BTC ในเวลาเพีียง 24 ชั่่�วโมง1
2. นัันยาง: จากตำำ�นานรองเท้้าช้้างดาว สู่่�การแลกสิินค้้าผ่่าน
“บิิตคอยน์์”2
3. เขตปกครองในจีีน แบนการขุุด “บิิตคอยน์์” ชี้้�ผลกระทบ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้ามหาศาล3
4. โอนเงิินหลัักพัันล้้าน แต่่ค่่าธรรมเนีียมหลัักหน่่วย ศัักยภาพ
ที่่�แท้้จริิงของ Cryptocurrency4
5. “ถ้้าคุุณมีีเงิินเพีียง 10 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (ประมาณ 300 บาท)
ธนาคารไม่่สามารถทำำ�เงิินได้้จากคุุณ แต่่สกุุลเงิินดิิจิิทััล
ทุุกคนมีีสิิทธิ์์ที่� จ�่ ะเข้้ามาได้้ ขีีดจำำ�กัดั ของการเข้้ามาต่ำำ�� มาก”5
1
2

3
4

5

เมื่่�อคนเทคอยากมายุ่่�งกัับโลกการเงิิน
ยัังจำำ�ได้้ว่่าตอนเรีียนบััญชีี ปีี 1 หลัักการบััญชีีคู่่�มีีประวััติสืิ ืบย้้อน
ไปได้้ถึึงสมััยสุุเมเรีียน (ใครลืืม ยกมืือขึ้�น้ )
แต่่เจ้้า Bitcoin ทั้้�งที่่�มัันก็็เพิ่่�งเริ่่�มต้้นเมืือปีี 2009 หรืือ แค่่ 12 ปีี
ที่่แ� ล้้วเอง คนก่่อตั้้ง� ถููกรู้้จั� กั ในชื่่อ� Satoshi Nakamoto (ซึ่ง�่ จนทุุกวัันนี้้�
ก็็ยัังไม่่รู้้�ว่่าคืือใคร แต่่คงจะรวยมากตอนนี้้�)

https://letknow.news/th/news/40596.html
นัันยาง จึึงเพิ่่�มช่่องการให้้ลููกค้้านำำ�เงิินสกุุลดิิจิิทััล หรืือ Cryptocurrency แลกสิินค้้านัันยาง โดยเปิิดรัับ 3 สกุุลได้้แก่่ Bitcoin(BTC) /
Ethereum(ETH) / Dogecoin(DOGE) ท่่านที่่�สนใจสามารถติิดต่่อทางกล่่องข้้อความ facebook นัันยาง และรอรัับสิินค้้าไม่่เกิิน 3 วัันทำำ�การ
https://www.prachachat.net/marketing/news-639116
https://ahead.asia/2021/03/02/china-shutting-down-major-bitcoin-mining-hub/
มีีผู้้�ใช้้บิิทคอยน์์โอนเงิินจำำ�นวน 29,999 BTC มููลค่่าประมาณ 194 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ โดยมีีการเสีียค่่าธรรมเนีียมแค่่ $0.1
หรืือเทีียบได้้กัับ 6,000 ล้้านบาท ต่่อการเสีียค่่าธรรมเนีียมเพีียง 3 บาท http://builddi.moneytable.com/moneytable/btc/
https://www.bbc.com/thai/international-54295408
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อีีตาคนนี้้� ก็็คิิดว่่าในโลกการเงิินที่่�เราอยู่่�กัันนี้้� มัันมีีตััวกลาง
เพราะเราไม่่เชื่่�อใจกัันและกััน ซึ่่�ง ตััวกลางในโลกเดิิม ถ้้าจะน่่าเชื่่�อถืือ
ต้้องมีีขนาดใหญ่่ ทุุนหนา มีีขั้้�นตอน Check & Balance มีี 3 line
of defend มีี regulator (คุ้้�นๆ เหมืือนตำำ�ราที่่�เราเรีียนถึึงลัักษณะ
ที่่�ดีีของสถาบัันการเงิินไหม)
แต่่ตััวกลางเหล่่านี้้�ก็็ขาดประสิิทธิิภาพในหลายมิิติ ทำ
ิ �ำ ไมโอนเงิิน
ทีีต้้องเสีียเวลาเป็็นวัันๆ หรืือ ถ้้าข้้ามประเทศอาจถึึงเป็็นอาทิิตย์์  
ในขณะที่่เ� ทคโนโลยีีทำำ�ให้้เราส่่ง email ข้้ามโลกเหมืือนกัันได้้ในหลััก
ไม่่ถึึงนาทีี หรืือ ทำำ�ไมต้้องคิิดค่่าธรรมเนีียมเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ของจำำ�นวน
ทั้้�งๆ ที่่�มัันก็็ทำำ�งานเท่่ากัันไม่่ว่่าจะโอนสิิบบาทหรืือล้้านบาท
คุุณ Satoshi นี่่แ� กก็็เลยเขีียน paper ออกมาตััวหนึ่่ง�  ชื่่อ� Bitcoin:
A Peer-to-Peer Electronic Cash System  https://bitcoin.org/
bitcoin.pdf (ถ้้านอนไม่่หลัับ แนะนำำ�ให้้อ่่าน) มัันเป็็นการผสมผสาน
หลัั ก การของการ cryptographic proof (อธิิ บ ายง่่ า ยๆ ว่่ า
การเข้้ารหัั ส แบบซัั บ ซ้้อนเกิิ น ความสามารถคนทั่่� ว ไปจะคิิ ด ได้้)
+ computational proof of the chronological order of transaaction (อัันนี้้�ก็็คืือ Blockchain Concept นั่่�นละ คืือ มัันมีีการ
ยืืนยัันการมาต่่อกัันของรายการ เอาคนจำำ�นวนเยอะๆ มาช่่วยกััน
ดัังนั้้�นการลัักไก่่ แบบ Double Spending6 จะเกิิดไม่่ได้้ในระบบนี้้�)

สรุุปใน 1 ประโยค มัันคืือ ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�เชื่่�อมทรััพย์์สิิน
เข้้าหากัันแบบมั่่�นคงปลอดภััย โดยไม่่ต้้องรู้้�ว่่าเราคืือใคร มีีคนช่่วยกััน
ยืืนยัันการทำำ�รายการของเรา
แล้้วมัันจะมาแทนเงิินตราที่่�เราใช้้ไหม
เทีียบกัับสกุุลเงิินแบบ Physical ทั้้�งหมดในโลกมีี 180 สกุุลเงิิน
หมุุนเวีียนอยู่่�ใน 197 ประเทศ  ในขณะที่่�เรามีี  Digital Currency
แบบ bitcoin อยู่่�  4,850 สกุุล ชื่่�อดัังที่่�อาจจะเคยได้้ยิิน ก็็มีีเช่่น
Ethereum, Ripple, Litecoin, NEO, IOTA, Stellar แต่่ความที่่�
อยู่่�มานาน bitcoin ก็็ครองตลาดกว่่า 80%
แต่่ปริิมาณธุุรกรรมของ Digital Currency เหล่่านี้้� ยัังห่่างไกล
เงิินตราแบบ Physical โดย Visualcapitalist.com ได้้รวบรวม
ข้้อมููลเมื่่�อสิ้้�นปีี 2020 ดัังนี้้�
ประเภท

มููลค่่า
(พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)

Digital Currency
เงิินเหรีียญและธนบััตร
ทองคำำ�
Money Supply ในความหมายแคบ

244
6,662
10,891
35,183

แต่่ถ้้าจะให้้คาดเดา Digital Currency อาจมีีการ
ใช้้งานจริิงในการโอนเงิินขึ้้�นมาเทีียบเคีียงกัับ Physical
Currency ได้้ในไม่่เกิิน 10 ปีี แต่่ถ้้าในมุุมราคาอาจจะ
ไปเร็็วกว่่านั้้น� เพราะอย่่าง bitcoin วางระบบให้้มีีเหรีียญ
จำำ�กััดที่่�  ฿21,000,000 ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 20 มีีนาคม 2564
มีีการเอาออกมาใช้้ แล้้ว  ฿18,660,000 รวมถึึงแรง
สนัับสนุุนจากบริิษััทใหญ่่ๆ ที่่�ต้้องการบริิหารความเสี่่�ยง
เช่่ น หลายบริิ ษั ั ท ในอเมริิ ก า เริ่่� ม ไม่่ ส ะสมเงิิ น สกุุ ล
ดอลลาร์์ แต่่ แ บ่่ ง มา 5% เพื่่� อ สะสมเป็็ น เงิิ น สกุุ ล
บิิตคอยน์์ ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จััก ก็็อย่่าง บริิษััท Tesla ที่่�ประกาศ
ไปแล้้วว่่า จะสะสม บิิตคอยน์์ แทนรููปแบบเงิินสด
ที่่�มีีปััญหาเรื่่�อง เงิินเฟ้้อมาก หลัังจากรััฐบาลออก QE
และ Megaproject จำำ�นวนมาก จึึงต้้องลดความเสี่่�ยง
ที่่ � เ กิิ ด จากการกระทำำ�ข องรัั ฐ  ด้้วยการไปเก็็ บ สะสม
ในสิิ น ทรัั พ ย์์ ที่ ่ � ใ ห้้ผลตอบแทนมากกว่่ า ปลอดภัั ย
มากกว่่า (มากกว่่าเงิิน US !!!)
6

Double Spending - ใช้เ้ งิินก้้อนเดีียวกระทำำ�ธุุรกรรมสองครั้้�ง เช่่น เรามีีนาฬิิกา 1 เรืือน หากเราอยากจะมอบให้้ใคร เราก็็จะมอบนาฬิิกา
เรืือนนั้้�น ให้้คนๆ นั้้�นได้้คนเดีียว  แต่่เมื่่�อการส่่งนาฬิิกาให้้กัันอยู่่�ในรููปแบบดิิจิิตอล เช่่น ไฟล์์ภาพนาฬิิกา เราก็็สามารถส่่งภาพนาฬิิกาได้้
ทาง facebook , Line หรืือ email ให้้มีีหลายคนได้้ในเวลาพร้้อมกััน
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ที่่�เค้้าบอกว่่า “ไปทำำ�เหมืือง” “ไปขุุดกััน” ตกลง
มัันไปขุุดอะไร
เอาแบบง่่ายสุุด การที่่�เราไปทำำ�งานช่่วยพิิสููจน์์รายการให้้คนอื่่�น
เพื่่�อป้้องกัันการทำำ�  double spending ในระบบ Bitcoin ใช้้วิิธีี
ที่่เ� รีียก ว่่า Proof of Work ถ้้าสกุุลอื่่น� ก็็ใช้้วิิธีีอื่่น� ต่่างกัันไป มัันคืืออะไร
มัันคืือการหาค่่า random ที่่�ตรงกัับโจทย์์ที่่�มีีการตั้้�งที่่�เชื่่�อมโยง
มาจากโจทย์์ก่่อนหน้้า เอาว่่าโจทย์์มัันยากระดัับ โยนเข็็มหนึ่่�งเล่่ม
ลงไปในสระน้ำำ�ข
� นาดแข่่งโอลิิมปิิค แล้้วเราต่่างคนต่่างกระโจนลงไปหา
มัันก็็เลยเป็็นที่่ม� าของคำำ�ว่่า “ทำำ�เหมืือง” หรืือ “ขุุด” ดัังนั้้น� บางคนโชคดีี 
ขุุดปุ๊๊�บเจอ บางคนก็็ขุุดพร้้อมเครืืองมืือมากมาย แต่่เค้้าก็็เชื่่�อกัันว่่า
มีีเครื่่� อ งมืื อ เยอะๆ มัั น จะช่่วย ดัั งนั้้� น คนที่่ � อยากมาทำำ� เหมืื อ งนี้้�
ก็็ จ ะทุ่่�มมหาศาลกัั บ ความสามารถของคอมพิิ ว เตอร์์ ซึ่่ � ง ก็็ อีี ก
คอมพิิ ว เตอร์์ พ วกนี้้� กิ ิ น ไฟมหาศาล ปล่่ อ ยความร้้อนมหาศาล  
เอาเป็็ น ว่่ า ตอนนี้้� เค้้าถึึ งกัั บ ไปตั้้� งเหมืื องกัั น ที่่ � ขั้้ � วโลกเหนืื อ แล้้ว 
เจาะไปทำำ� lab ใต้้น้ำำ��     
กลัับมาต่่อ ขุุด แล้้วยัังไง คืือ ถ้้าเราชนะ ในการทำำ�  1 block
เราก็็จะได้้รางวััลเป็็นเหรีียญ bitcoin โดยถ้้าเราเริ่่�มทำำ�  12 ปีีที่่�แล้้ว 
เราจะได้้  ฿50 per block แต่่อีีตา Satoshi แกก็็ตั้้�งเกณฑ์์ไว้้ 
เพราะแกก็็คงเดาได้้ว่่า Super Computer มัันคงจะออกมาแน่่ๆ
แกก็็ เ ลยให้้ลดมููลค่่ า รางวัั ล ลงครึ่่� ง หนึ่่� ง ทุุ ก ๆ 210,000 blocks
ตอนนี้้�จาก ฿50 per block เหลืือ ฿6.25 per block ไปลอง
คำำ � นวณเอาเองแล้้วกัั น ว่่ า เกิิ ด transaction กัั น ไปกี่่ � ร อบของ
ยัังมีีเรื่่�องอยากเล่่าอีีกมากมาย - ความเสี่่�ยง
210,000 blocks
- การลงบััญชีี - ประเทศไทยจะได้้ใช้้หรืือยััง
แต่่เล่่าทางตััวอักั ษรไม่่ถึงึ ใจ เลยว่่าจะจััดคุุยเล่่น ให้้มาถามตอบกััน
ให้้เฮฮาภาษาพี่่�น้้องชาวบััญชีี  เอาว่่าส่่งท้้ายด้้วยเรื่่�องจริิงที่่�เพิ่่�งเกิิด
เร็็วๆนี้้�  เหตุุเกิิดในงานแต่่งงานลููกของเพื่่�อนคนหนึ่่�ง ของชำำ�ร่่วย เป็็น
card มีีตััวเลข ตััวอัักษร ยาวพรืืด   เพื่่�อนๆ แม่่เจ้้าบ่่าวถึึงกัับงงว่่า
แจกอะไรมาเนี่่�ย เลยต้้องเข้้าไปแทรกบอกว่่า เก็็บให้้ดีีเลยนะของนี้้�
เอารููปตััวอย่่างมาให้้ดูู  ไม่่ใช่่ของจริิง ถ้้าอ่่านมาถึึงตรงนี้้�น่่าจะพอเดา
ได้้ไหมว่่ามัันคืืออะไร
เช่่นนี้้�แล้้ว  จะทำำ�ให้้เกิิดกระแสใหม่่ “ลงทุุนเงิินคริิปโต  แทนที่่�
จะสะสมเป็็น ทองคำำ�” และเกิิดคำำ�ว่่า Gold 2.0 ไหมน้้า
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วิิธีี

ผ่่อนคลาย

กล้้ามเนื้้�อ
ด้้วยตััวเอง
แบบง่่ายๆ

สวััสดีีค่่ะ พี่่�น้้องชาวบััญชีีจุุฬาฯ
ที่่�รัั ก ทุุ ก ท่่ า น เมื่่ � อ เดืือนเมษายน
ที่่�ผ่่ า นมา พวกเราได้้ ป ระสบกัั บ
การล็็อคดาวน์์อีก
ี ครั้้�งหนึ่่ง
� มีีการ
ปิิดสถานที่่�มากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็น
สถานบัันเทิิง สถานที่่�ออกกำำ�ลัง
ั กาย
สนามกีีฬา ตลอดจนถึึง ร้้านนวด
ผ่่อนคลายและสปาต่่างๆ เราจึึง
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องหาวิิธีีผ่่อนคลาย
กล้้ า มเนื้้�อและคลายเครีี ย ดจาก
การทำำ�งานด้้วยตััวของเราเอง

❝Muscle

Relaxation
Techniques❞

แรงบัั น ดาลใจในการเขีียนเรื่่ � อ งนี้้ � มา จากเมื่่ � อ ปีี ที่่ � แ ล้้ ว
ตอนที่่�ทิิพย์ช่์ ่วยจััดงานกอล์์ฟการกุุศลบััญชีี จุุฬาฯ

ขณะที่่�ประชุุมกัันในเรื่่�องของชำำ�ร่่วยนัักกอล์์ฟ ทิิพย์์หยิิบ
อุุปกรณ์์ฝึึกซ้้อมกอล์์ฟตลอดจนถึึงอุุปกรณ์์ช่่วยคลายกล้้ามเนื้้�อ
หลัังการฝึึกซ้้อม อย่่างโฟมโรลเลอร์์ มาสสาจบอล ปืืนนวด
กล้้ามเนื้้� อ มาให้้พี่่ � ๆ คณะกรรมการดููปรากฏว่่ า สิ่่� ง เหล่่ า นี้้�
ไม่่เป็็นที่่รู้� ้�จัักของพี่่�ๆ เลย ทิิพย์์จึึงตั้้�งใจไว้้ว่่าจะเขีียนเรื่่�องอุุปกรณ์์
ช่่ ว ยคลายกล้้ามเนื้้� อ ในเภตราฉบัั บ นี้้� ค่ ่ ะ เพราะมัั น เป็็ น วิิ ธี ี
การดููแลตััวเองเบื้้�องต้้นง่่ายๆ ที่่�สามารถทำำ�เองได้้ที่่บ้้� านค่่ะ

ในชีีวิิตประจำำ�วันั ของเรา ไม่่ว่า่ จะเป็็นการทำำ�งานหรืือว่่าการ
ออกกำำ �ลั ั ง กาย เรามัั ก จะใช้ ้ ก ล้้ามเนื้้� อ มัั ด เดิิ ม ๆ ซ้ำำ � � ๆ กัั น
เป็็นเวลานานๆ เช่่น การนั่่�งพิิมพ์์คอมพิิวเตอร์์เป็็นเวลานานๆ
จนทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อ คอ บ่่า ไหล่่แข็็งเป็็นก้้อน การออกกำำ�ลัังกาย
ก็็เช่่นเดีียวกััน กีีฬาที่่�เราเล่่นกััน เช่่น เทนนิิส แบดมิินตััน เรามััก
ใช้ ้ แขนขวาและกล้้ามเนื้้� อ ซีีกขวา (กล้้ามเนื้้� อ ด้้านที่่ � ถ นัั ด )
หนัักกว่่าซีีกซ้้าย (กล้้ามเนื้้�อด้้านที่่�ไม่่ถนััด) ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่
สมดุุ ลขึ้้ � นในร่่ างกายของเรา กล้้ามเนื้้� อที่่ � ถูู กใช้้ อยู่่�ตลอดจะ
แข็็ง เกร็็งเป็็นปมที่่�เรีียกว่่าน็็อต  (Knot) ซึ่่�งปมอัันนี้้� ถ้้าได้้ใช้้
อุุปกรณ์์อื่่�นมาช่่วยด้้วย จะสามารถคลายปมได้้เร็็วกว่่าวิิธีีการ
ยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อเพีียงอย่่างเดีียว 
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วัั น นี้้ � ทิิพย์ ์ มีีตั ั ว อย่่ า งอุุ ป กรณ์์
ผ่่ อ นคลายกล้้ าม เนื้้� อ รููปแบบต่่ า งๆ
มาฝากพี่่�ๆ น้้องๆ ชาวสำำ�เภาสีีฟ้้ากันั ค่่ะ

1. โฟมโรลเลอร์์
(Foam Roller)
หลัักการทำำ�งานของโฟมโรลเลอร์์
คืือให้้น้ำำ�� หนัักของร่่างกายเรากดทัับไปที่่�
จุุดที่่เ� ป็็นปมกล้้ามเนื้้�อ (knot) ซึ่ง�่ ปมกล้้ามเนื้้�อ
ส่่วนใหญ่่ จะเกิิดบริิเวณหลััง ส่่วนบนต้้นขา
ด้้านข้้าง สะโพก และน่่อง การใช้้โฟมโรลเลอร์์
กลิ้้� ง ด้้วยตนเองนั้้� น  สามารถกลิ้้� ง ได้้ทั้้� ง
กล้้ามเนื้้อ� หลัังส่่วนบน กล้้ามเนื้้�อเอวด้้านข้้าง
ตลอดจนกล้้ามเนื้้�อต้้นขาทั้้�งด้้านนอก ด้้านใน
ด้้านหน้้า และด้้านหลััง โดยเฉพาะเส้้นเอ็็น
ต้้นขาด้้านข้้าง (IT Band) ในบริิเวณต้้นขา
ด้้านนอก โฟมโรลเลอร์์นวดกล้้ามเนื้้�อมััดนี้้�
ได้้ดีีมากๆ ค่่ะ
2. ลููกเทนนิิส
(Tennis ball) หรืือ
มาสสาจ บอล
(Massage ball)
ลููกเทนนิิสหรืือมาสสาจบอลนั้้�น มีีหลัักการทำำ�งานเช่่นเดีียวกัันกัับ
โฟมโรลเลอร์์ เ พีียงแต่่ ว่ ่ า  ลููกเทนนิิ ส หรืื อ มาสสาจบอลนั้้� น เป็็ น รููป
ทรงกลม นัักกีีฬามัักใช้้นวดตามกล้้ามเนื้้�อบริิเวณสะโพก สะบัักหลััง
และบริิเวณฝ่่าเท้้า สำำ�หรัับกล้้ามเนื้้�อสะโพก เราจะใช้้วิิธีีการนั่่�งทัับ
ลููกเทนนิิสหรืือมาสสาจบอล แล้้วค่่อยๆ คลึึงลููกนั้้�นไปมาช้้าๆ ตามแนว
กล้้ามเนื้้�อสะโพก  สำำ�หรัับกล้้ามเนื้้�อสะบัักให้้เรายืืนพิิงกำำ�แพงและใช้้
ลููกเทนนิิสหรืือมาสสาจบอลคลึึงบริิเวณสะบััก ในบริิเวณฝ่่าเท้้าก็็เช่่นกััน
ให้้เรายืืนเหยีียบลููกเทนนิิส (หรืือว่่าจะเป็็นลููกกอล์์ฟก็็ได้้สำำ�หรัับผู้้�ที่ช่� อบ
การนวดหนััก ๆ) แล้้วคลึึงเป็็นวงกลมวนไปเรื่่อ� ยๆ ถ้้าหากพบจุุดที่่เ� ป็็นปม
แล้้วให้้ค่่อยๆ คลึึงให้้ปมกล้้ามเนื้้�อนั้้�นๆ คลายตััวลง

3. พีีนััทบอล (Peanut ball)
พีีนััทบอลเป็็นลููกบอลนวดผ่่อนคลายที่่�มีี
รููปทรงคล้้ายกัับถั่่�วลิิสง คืือ จะมีีเว้้าตรงกลาง
เหมาะสำำ�หรัับการนวดบริิเวณหลััง เพราะ
ช่่วงที่่�เว้้าลงไปเป็็นการเว้้นช่่วงของกระดููก
สัันหลัังพอดีี การนวดด้้วยพีีนััทบอลจึึงเป็็นวิิธีี
ผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อหลัังที่่ดีี� มากอีีกวิิธีีหนึ่่�ง
แต่่ละขนาดสามารถนวดคลายกล้้ามเนื้้�อ
ในบริิเวณที่่แ� ตกต่่างกััน ลููกพีีนััทบอลขนาดเล็็ก
สามารถนำำ�มานวดบริิเวณแขนและน่่องได้้ด้้วย
ช่่วยให้้รู้้�สึึกผ่่อนคลายและสบายมาก
4. อุุปกรณ์์นวดไฟฟ้้า
(Electric massage
device)
อุุ ป กรณ์์ น วดผ่่ อ นคลายมีีมากมายในท้้องตลาด
แต่่ที่กำ�่ �ลั
ำ งั เป็็นที่่นิ� ยิ มใช้้กัันในขณะนี้้ คื
� อื  ปืืนนวดกล้้ามเนื้้อ�
(Massage gun) หรืือที่่�เรีียกกัันอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า Thera
Gun อุุปกรณ์์นี้้�มีีรููปทรงการออกแบบคล้้ายกัับเครื่่�อง
Shock wave ทางการแพทย์์ที่่�นัักกายภาพใช้้ตามคลีีนิิค
กายภาพหรืือโรงพยาบาล  เพีียงแต่่ว่่า อุุปกรณ์์นี้้�ถููกผลิิต
มาเพื่่�อให้้คนทั่่�วไปได้้ใช้้กัันเอง ดัังนั้้�นปืืนนวดกล้้ามเนื้้�อ
จึึงเป็็นการใช้้แรงกดธรรมดาด้้วยความเร็็วที่่�แตกต่่างกััน  
ไม่่ได้้ใช้ค้ ลื่่น� ความถี่่ใ� ดๆ เพราะถ้้าเป็็นเครื่่อ� ง Shock wave
ต้้องถููกใช้้โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือนัักกายภาพบำำ�บััดเท่่านั้้�น
ปืื น นวดกล้้ามเนื้้� อ จะช่่ ว ยผ่่ อ นคลายกล้้ามเนื้้� อ
โดยเฉพาะบริิเวณที่่เ� ป็็นปมให้้เราใช้้ปืืนนวดกล้้ามเนื้้อ� ค่่อยๆ
นวดกล้้ามเนื้้�อบริิเวณที่่�แข็็งเกร็็งหดเป็็นปมไปทุุกวัันๆ
จะช่่วยทำำ�ให้้ปมกล้้ามเนื้้อ� ที่่แ� ข็็งเกร็็งค่่อยๆ คลายตััวลงค่่ะ
      พี่่�ๆ น้้องๆ ลองเลืือกใช้้อุุปกรณ์์ดัังกล่่าวข้้างต้้นกัันดูู
นะคะ นอกจากจะทำำ � ให้้ร่่ า งกายผ่่ อ นคลายแล้้ว 
จิิตใจก็็ผ่่อนคลายไปด้้วยค่่ะ
ปล. ถ้้าพี่่�ๆ น้้องๆ อ่่านจบ 1 รอบ อาการปวดเมื่่�อย
อาจจะหายไป 10% ถ้้าอ่่านจบ 2 รอบ อาจจะหายเมื่่อ� ย
ไปได้้ 15 % แต่่จะเมื่่�อยตาเพิ่่�มขึ้้�น 5 % ค่่ะ อิิๆ :)
ทิิพย์์ สีีอััมพรโรจน์์
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Sri Trat Restaurant & Bar ร้้านอาหารศรีีตราด
	สวััสดีีค่่ะ พี่่�น้้องบััญชีีจุุฬาฯ วัันนี้้�
จะขอมาแนะนำำ� ร้้านอาหารศรีีตราด
ของน้้อง ตั้้�ม นนทวรรณ จิิตวััฒนากร
Shi 56 สาขาบริิหารเอก MIS กรุ๊๊�ป ก 5
นะคะ
น้้องตั้้ม� เคยทำำ�งานที่่� Oracle Thailand
ก่่อนที่่จ� ะไปเรีียนต่่อที่่� Carnegie Mellon
และทำำ�งานอีีกหลายเมืืองที่่� USA กลัับมา
เมืืองไทย แล้้วเริ่่ม� ต้้นเปิิดร้้าน ศรีีตราดในปีี
2016 น้้องเริ่่�มคิิดจะมาทำำ �ร้้านอาหาร

เนื่่อ� งจาก passion และ opportunity ค่่ะ
Passion มาจากสามีี ทานอาหารฝีีมือื
คุุณแม่่ ซึ่่�งเป็็นคนตราด มาตั้้�งแต่่เล็็ก และ
เล็็งเห็็นว่่าอาหารตะวัันออกมีีความอร่่อย
มีีเอกลัักษณ์์ที่่�ต่่างจากอาหารไทยแบบที่่�
เราทานกัันในกรุุงเทพฯ แต่่ไม่่ค่่อยมีีคน
รู้้จั� กั เลย เคยตั้้ง� ปณิิธานว่่าจะทำำ�ให้้อาหาร
ตะวัันออกเป็็นที่่�รู้้�จัักให้้ได้้
ส่่วน opportunity มาจากการที่่�เห็็น
ช่่องว่่างใน dining scene ของอาหารไทย
ในกรุุงเทพฯ ในตอนนั้้�น คืือ

น้้อง ตั้้�ม นนทวรรณ จิิตวััฒนากร

• อาหารไทยที่่�เก๋๋มัักจะไม่่ใช่่อาหาร
ดั้้�งเดิิม มัักจะเป็็น fusion
• ร้้านอาหารที่่�อร่่อยแบบดั้้�งเดิิม มััก
ไม่่มีีบรรยากาศและการบริิการที่่�น่่าสนใจ
• ไม่่มีีร้้านอาหารไทยที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับบาร์์เครื่่�องดื่่�มอย่่างจริิงจััง ซึ่่�งข้้อนี้้�
แตกต่่างจากร้้านอาหารฝรั่่�งมาก ที่่�ทุุกคน
คงทราบว่่า เครื่่�องดื่่�มดีีๆ เป็็นตััวเพิ่่�ม
perceived value และ margin ให้้กัับ
ร้้านอาหารได้้อย่่างมาก
เลยตัั ด สิิ น ใจลองทำำ �ร้้ านอาหารดูู 
โดยเอาประสบการณ์์ ด้้ าน UX (User
Experience Design) ที่่ � น้้ องสองคน
เคยทำำ�งานมา เอามาใช้้ในการออกแบบ
ประสบการณ์์ในร้้านค่่ะ
	ศรีีตราด เป็็นร้้านอาหารไทยพื้้�นบ้้าน
จากจัังหวััดตราด ภาคตะวัันออก อยู่่�ใน
ซอยสุุขุุมวิิท  33 ใกล้้ๆ แยกอโศก เป็็น
restaurant & bar ซึ่่�งหมายถึึงว่่าจริิงจััง
ทั้้�งในเรื่่�อง อาหาร บริิการ เครื่่�องดื่่�ม และ
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือประสบการณ์์ของแขก
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ที่่�มาที่่�ร้้าน แม้้ว่่าอาหารจะเป็็นพื้้�นบ้้าน
แบบดั้้�งเดิิม แต่่ว่่าอาหาร จะตั้้�งใจจััด
ออกมาสวยงามน่่าทานโดยแฝงความเป็็น
พื้้�นบ้้านเข้้ากัับความ nostalgic และ
food styling ที่่เ� ห็็นว่่าเป็็นความ “ลงตััว”  
ทำำ � ให้้ทุุ ก อย่่ า งที่่ � จั ั ด วางบนโต๊๊ ะ อาหาร
compliment กััน ตั้้�งแต่่สีีโต๊๊ะ อาหาร
และอุุณหภููมิิของสีีไฟที่่�ส่่องมาที่่�โต๊๊ะค่่ะ   
ทำำ�ให้้น่่ามอง และยัังถ่่ายรููปสวย โดยไม่่ดูู
พยายามจนเกิินไป  
อีีกอย่่างที่่�ให้้ความสำำ�คััญมาก คืือการ
ที่่�แขกมาร้้านแล้้วได้้รัับการบริิการอย่่าง
อบอุ่่�น เป็็นกัันเอง เหมืือนมาที่่�บ้้านคนที่่�
รู้้�จักั กัันอย่่างดีี อาหารภาคตะวัันออกจะมีี
เอกลัักษณ์์หลายอย่่างเลยค่่ะ เช่่น การนำำ�
ผลไม้้และสมุุนไพรมาประกอบกัันอย่่าง
น่่าสนใจ  
• แกงมััสมั่่�นไก่่ทุุเรีียน ซึ่่�งใช้้ทุุเรีียน
ดิิบแทนมัันฝรั่่�ง  
• ปลากะพงต้้มส้้มระกำำ�  ซึ่่�งนำำ�ระกำำ�
มาให้้ความหอมและเปรี้้� ย วกัั บ น้ำำ � � แกง
อย่่ า งมีีเอกลัั ก ษณ์์ อ าหารทะเลแบบ
ชาวประมง

มััสมั่่�นไก่่ทุุเรีียน

หลนปููไข่่

ปลากะพงต้้มส้้มระกำำ�

คอหมููหมัักข่่าทอด

• ปลาน้ำำ��ดอกไม้้พล่่า ปลาน้ำำ��ดอกไม้้
ถููกทำำ � ให้้สุุ ก โดยใช้ ้ ค วามเป็็ น กรดของ
น้ำำ�ส้้
� มสายชููแทนที่่จ� ะใช้ค้ วามร้้อนจากไฟค่่ะ
นี่่�เป็็น cooking technique คล้้ายๆ กัับ
การทำำ �  ceviche ของทางอเมริิ ก าใต้้ 
ทานกัับ chopped salad แบบไทยๆ
ที่่�เต็็มไปด้้วยสมุุนไพร และที่่�เด็็ดสุุดคืือ
น้ำำ��จิ้้�มถั่่�วตััด ซึ่่�งนำำ�เอาขนมถั่่�วตััดไปบุุบ
แล้้วผสมกัั บน้ำำ � �พริิ กเกลืื อ มีีรสเปรี้้� ย ว 
หวาน เค็็ม เผ็็ด ครบรส ประกอบกัับความ
มัันของถั่่�วลิิสงและคาราเมลกรอบๆ จาก
ถั่่�วตััด
นี่่ � คื ื อ ตัั ว อย่่ า งเมนููแนะนำำ �ข องร้้าน
ศรีีตราดนะคะ เป็็นร้้านที่่�ได้้ไปทานมา
หลายครั้้�ง แต่่เพิ่่�งทราบว่่าเป็็นร้้านของ
น้้องบััญชีีเรานี่่�เองค่่ะ คนจบบััญชีีทำำ�ได้้
หลายอย่่างจริิงๆ ค่่ะ น้้องบอกว่่า สิ่่�งสำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุดที่่�ได้้รัับจากคณะฯ ของเราและจุุฬาฯ
คืือมิิตรภาพค่่ะ ใช่่ค่่ะความทรงเกีียรติิ
ของสถาบัันและวิิชาความรู้้ที่� ่�ได้้มา ต้้องมีี
ค่่ามากมายอย่่างแน่่นอน  แต่่เรากำำ�ลัังพููด
ถึึงความประทัับใจนะคะ มิิตรภาพที่่�น้้อง
ได้้รัับจากการเรีียนที่่ค� ณะฯ ของเรา มัันฝััง

รากลึึกและกว้้างไกลมาก ไม่่ใช่่แค่่ตอนที่่�
เรีียนอยู่่�ด้้วยนะคะ เมื่่�อคุุณเป็็นเด็็กจุุฬาฯ
แล้้ว ไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ใดในโลก คุุณก็็จะได้้รัับ
การช่่วยเหลืือและต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�นจาก
เพื่่อ� นๆ พี่่ๆ�  น้้องๆ เลืือดจุุฬาฯ ด้้วยกัันเสมอ  
คำำ�พููดนี้้�ตรงใจเรามากค่่ะ
รางวััลตััวหลัักๆ ที่่�ร้้านศรีีตราดได้้รัับ
- Micheline Plate 2021, 2020,
2019, 2018 (ได้้ทุุกปีีตั้้�งแต่่เมืืองไทยมีี 
Michelin มา)
- BK Mag Top Tables  2020  (#19
จากทั้้� ง หมด 100 ร้้าน), 2019 (#17
จากทั้้�งหมด 100 ร้้าน), 2018   
- Thailand Tatler's Top Thai
Restaurants Of 2020, 2019, 2018
เชิิญชวนมาเยี่่�ยมร้้านของพี่่�น้้องบััญชีี
ของเรานะคะ รัั บ รองว่่ า จะประทัั บ ใจ
ในรสชาติิ  ข องอาหารและบรรยากาศ
ของร้้านจริิงๆ ค่่ะ
น้้องยัังมีีร้้านอีีกร้้านชื่่�อ บููรพา นะคะ
ร้้านนี้้�มีีเอกลัักษณ์์การตกแต่่งร้้านน่่านั่่�ง
มากค่่ะ จะขอแนะนำำ�ในครั้้ง� ต่่อไปนะคะ
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Shi 30 วััยเก๋๋า ชวนไปเที่่�ยว

ทะเล้้...ทะเลงามเมืืองสตููล ไปกัันเล้้ยๆๆ
เป็็นที่่ท� ราบกัันว่่า UNESCO ได้้ประกาศ
ขึ้้น� ทะเบีียน อุุทยานธรณีีโลกสตููล (Satun
Geopark) เป็็นแห่่งแรกของประเทศไทย
เมื่่อ� วัันที่่� 17 เมษายน 2562 นัับเป็็นแห่่งที่่�
5 ของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ก็็เพราะ
อุุทยานฯ มีีความพร้้อมในทุุกองค์์ประกอบ
คืือพื้้�นที่่�กว้้างใหญ่่ครอบคลุุม 4 อำำ�เภอ
ของสตููล คืือ อำำ�เภอเมืือง ละงูู ทุ่่�งหว้้า และ
อำำ�เภอมะนััง มีีทั้้�งเทืือกเขาหิินปููน มีีเกาะ
น้้อยใหญ่่มากมายมีีชายหาดทรายขาว
สวยงาม วิิถีีชีีวิิตดั้้ง� เดิิมของชาวบ้้านนั่่น� เอง
กลุ่่�มสถิิติิ แม่่งานใหญ่่จึึงชวนเพื่่�อน
Shi30 ไปชมของดีีเมืืองสตููลกััน กลุ่่�มแรก
ไปแล้้วเมื่่อ� 12-15 มีีนาคม 2563 กลุ่่�มที่่�
สองออกเดิินทาง 12-15 มีีนาคม 2564
คณะเราเดิินทางโดยเครื่่อ� งบิินถึึงหาดใหญ่่
เดิินทางต่่อด้้วยรถบััสไปองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้า อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััด

▲ พิิพิิธภััณฑ์์ช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์

สตููล เพื่่� อ ไปเยี่่ � ย มชมพิิ พิ ิ ธภั ั ณ ฑ์์ ช้ ้ า ง
ดึึกดำำ�บรรพ์์เป็็นแห่่งแรกเจ้้าหน้้าที่่�ได้้
นำำ�เสนอข้้อมููล ทำำ�ไม UNESCO ได้้ประกาศ
ขึ้้ � น ทะเบีียนให้้เป็็ น  อุุ ท ยานธรณีีโลก
(Satun Geopark) มีีการนำำ�เสนอข้้อมููล
ทัันสมััยน่่าสนใจมาก
ภายในพิิพิิธภััณฑ์์ มีีการแสดงข้้อมููล
การเสด็็จเยืือนทุ่่�งหว้้าของรััชกาลที่่� 9 ถึึง
4 ครั้้�ง รวมถึึงข้้อมููลของช้้างคู่่�พระบารมีี 
นอกจากนั้้�น ยัังมีีชิ้้�นส่่วนซากกระดููกขา
กรรไกรพร้้อมฟัันกราม ซี่่ที่� �่ 2 และ 3 ด้้าน
ล่่างขวาของช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์แสดงไว้้ด้้วย
จุุดต่่อไปเราก็็จะไปล่่องเรืือในถ้ำำ��ด้้วยเรืือ
แคนนูู  แต่่ก่่อนจะล่่องก็็ฟัังบรรยายสรุุป
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เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��นี้้� เริ่่�มตั้้�งแต่่ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ
ชื่่�อถ้ำำ��แห่่งนี้้�ที่่�ฟัังดููแปลกๆ เหมืือนไม่่ใช่่
ภาษาไทย แต่่ที่แ�่ ท้้คืือภาษาไทย เพราะถ้ำำ�� เล
คืือถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำำ��ทะเลไหลผ่่าน สเตโกดอน
เป็็นชื่่�อสายพัันธุ์์�ช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ในยุุค
Pleistocene ซึ่่�งเคยมีีชีีวิิตอยู่่�เมื่่�อ 1.8
ล้้านปีีก่่อนที่่�นัักธรณีีวิิทยาพบฟอสซิิล
ของช้า้ งสายพัันธุ์์�นี้้ใ� นถ้ำำ�นี้้
� � เลยนำำ�มาตั้้ง� ชื่่อ�
ถ้ำำ�� เลสเตโกดอน ที่่�มีีชื่่อ� เดิิมคืือ ถ้ำำ�วั
� งั กล้้วย
      การล่่องเรืือในถ้ำำ�� เล เป็็นกิิจกรรมที่่สนุ
� กุ
ตื่่�นตาตื่่�นใจ เรืือแคนนููก็็เป็็นเรืือท้้องแบน
ทำำ �ด้้ว ยพลาสติิ ก 1 ลำำ � นั่่� ง ได้้ 2 คน
มีีคนพายอีีก 1 คนรวมเป็็นสามคน ก่่อน
ลงเรืือมีีการสาธิิตวิิธีีการนั่่�งเรืือที่่�ถููกต้้อง
ปลอดภััย และมีีเงื่่อ� นไขที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือทุุกคน
ต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพ ห้้ามจัับ หิินงอกหิินย้้อย
ทุุกที่่� เจ้้าของเรืือมีีไฟฉายให้้ลำำ�ละ 1 อััน
การมาเที่่�ยวล่่องเรืือในถ้ำำ��ต้้องติิดต่่อที่่�
อบต ทุ่่�งหว้้าล่่วงหน้้า เพื่่�อความปลอดภััย
ทั้้� งด้้านจำำ �นวนคน ที่่ � จำำ�กัั ดและระดัั บ
น้ำำ�ท
� ะเล สามารถเข้้าได้้ทุุกฤดููกาล ดููเหมืือน
ทุุ ก คนจะตื่่� น เต้้นมากตั้้� ง แต่่ เริ่่� ม ลงเรืื อ  

ล่่องเรืือไปในความมืืด ภายในถ้ำำ� 
� เหมืือน
อุุโมงค์์ใต้้ภููเขาขนาดใหญ่่ โค้้งไปโค้้งมา
มีีอากาศโปร่่งสบาย ไม่่อึดึ อััด สายน้ำำ�� ไหล
พาเราล่่องไปสัักพััก ก็็เริ่่�มเห็็นหิินงอก
หิินย้้อย เล็็กบ้้างใหญ่่บ้้าง ตามเพดานและ
ผนัังถ้ำำ�� บางจุุด คนพายเรืือจะจอดเรืือแล้้ว
แนะนำำ�ให้้ดููหิินงอกหิินย้้อย ที่่�มีีลัักษณะ
เด่่นๆ ตลอด จนเกิิดจิินตนาการและเรีียก
ขานชื่่อ� ต่่างๆ กัันไป เมื่่อ� เราเอาไฟฉายส่่อง
ตรงหิินงอกหิินย้้อย จะมีีประกาย ระยิิบ
ระยัับ เหมืือนโรยด้้วยกากเพชร เพราะ
มีีส่่วนของแร่่แคลไซด์์อยู่่� ถ้ำำ�นี้้
� มีี� ความยาว
จากปากถ้ำำ��ถึึงทางออกประมาณ 4 กม.
ระหว่่างทางมีีจุุดชมฟอสซิิลที่่�มีีอยู่่�หลาย
ฟอสซิิล การล่่องเรืือในถ้ำำ��นี้้�ต้้องพึ่่�งพา
การขึ้้�นลงของระดัับน้ำำ��ทะเล เวลาที่่�อยู่่�
ในถ้ำำ��  2 ชั่่�วโมงตื่่�นเต้้นตลอดเส้้นทาง
พอออกจากถ้ำำ�� ต้้องนั่่�งเรืือแคนนูู  ไปต่่อ
เรืือยาว  แต่่ได้้ชมป่่าโกงกางสมบููรณ์์มาก
อากาศดีีมาก
ตอนบ่่าย พวกเราได้้ไปเยี่่�ยมชมร้้าน
ปั้้� น หยาบาติิ ค แหล่่ ง ผลิิ ตผ้้ ามัั ด ย้้อม

เลื่่อ� งชื่่อ� ของสตููล ที่่ใ� ช้้สีีจากวััสดุธุ รรมชาติิ
พวกเราได้้ฝึึกทำำ�ผ้้ามััดย้้อมเป็็นที่่�ระลึึก
อีีกด้้วย ผ้้ามััดย้้อมของสตููลจะออกแบบ
ลายเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะที่่�นั่่�นเท่่านั้้�น
สวยงามน่่าใช้้
แล้้วเราก็็ได้้ไปเดิินเล่่นที่่� ปากบารา ที่่นี่� �่
เป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจที่่�สงบ เงีียบ
ความงามไม่่ได้้อยู่่�ที่่�หาดทรายขาว  แต่่มีี
เสน่่ ห์ ์ จ ากทัั ศนีี ยภาพรอบๆ ด้้านเป็็ น
ท่่าเรืือน้ำำ��ลึึก เป็็นจุุดชมพระอาทิิตย์์ตก
ที่่�นัักท่่องเที่่�ยวไม่่ควรพลาดเลยเมื่่�อมา
เยี่่�ยมอุุทยานธรณีีโลก
เพีียงกิิจกรรมวัันแรก รู้้�สึึกได้้เลยว่่า
ดีีใจที่่ไ� ด้้มาเยี่่ย� มสตููล ไปเที่่ย� วสตููลกัันเถอะ
    เช้า้ วัันที่่ส� อง เดิินทางด้้วยเรืือสปีีดโบ้้ท 
น้ำำ��ทะเลใส ทะเลสวยงามมาก คณะเรา
แวะชมเกาะสำำ�คัญ
ั ๆ หลายเกาะ เกาะไข่่
จะมีีภููเขาที่่มีีรููข
� นาดคนเดิินผ่่านสวนกัันได้้
สบายๆ ภาษาทางการเขาเรีียกซุ้้ม� ประตููหิิน
ธรรมชาติิ หรืือซุ้้ม� รัักนิิรันั ดร์์ ใครมาเที่่ย� ว
ที่่�นี่่�จะต้้องถ่่ายรููปกัับซุ้้�มประตููหิิน จน
กลายเป็็นsignature ของเกาะไข่่ มีีชายหาด
สวยงามมากๆ ทรายขาวละเอีียด เกาะนี้้�
เป็็นแหล่่งวางไข่่ของเต่่า จึึงได้้ชื่่อ� ว่่าเกาะไข่่
เกาะหิินงาม ก็็เป็็นไปตามชื่่อ� คืือ มัันเป็็น
ความมหััศจรรย์์มากที่่�ก้้อนหิินสีีเทาดำำ�
ผิิวเกลี้้ย� งมากองอยู่่�เต็็มพื้้น� ที่่ทั้้� ง� เกาะ
เกาะตรุุเตา กว้้างขวาง ต้้นไม้้มากมาย
ชายหาดสวยไม่่ทิ้้�งร่่องรอยของสถานที่่�
กัักกัันนัักโทษการเมืืองในอดีีตให้้เห็็นเลย
นอกจากคุุกที่่�คณะเราไม่่ได้้ไปเยี่่�ยมชม
เกาะหลีีเป๊๊ะ หาดทรายขาวเนีียนสวยงาม
ร้้านค้้าเปิิดประปรายในยามนี้้� กิิจกรรม
สุุ ดท้้ายของวัั นนี้้� คณะเราได้้ไปดำำ �น้ำำ � �
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ดููปะการััง ที่่�ร่่องน้ำำ��จาบัังที่่�เป็็นที่่�อยู่่�ของ
ปะการัังสวยมาก ท้้องทะเลสตููลสวยงาม
มีีเสน่่ห์ม์ าก ต้้องไปๆๆๆๆ
เช้้าวัันที่่สาม
� คณะเราก็็ท่อ่ งเที่่ย� วหลาย
เกาะที่่�ไม่่ห่่างฝั่่�งมากนััก จุุดแรกล่่องเรืือ
ชม ปราสาทหิินพัันยอดที่่�เกิิดจากหิินปููน
ก่่อตััวเป็็นชั้้�นๆ กลายเป็็นเสมืือนกำำ�แพง
มีีส่่วนบนสุุดมีีลัักษณะแหลมๆ เหมืือน
ยอดปราสาท สุุดแสนเสีียดายที่่� คณะเรา
พลาดการพายเรืือคายััคลอดถ้ำำ� 
� เข้้าไปชม
ด้้านในปราสาทพัันยอด เพราะเมื่่�อ 20
กุุมภาพัันธ์์ 2564 เกิิดการถล่่มของหิินปููน
ก้้อนใหญ่่มหึึมาตรงทางเข้้า เนื่่อ� งจากเป็็น
ปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิที่่�ย่่อมเกิิดได้้
ทุุกเวลา
แวะชมเกาะหิินเหล็็กไฟ ที่่มีีจุ
� ดุ เช็็คอิิน
สำำ�หรัับถ่่ายรููปสวยงามมาก บนเกาะเต็็มไป
ด้้วยหิินที่่มีี� แร่่ธาตุุทั้้ง� นั้้น�
อ่่าวโต๊๊ะบ๊๊ะ เป็็นอีีกจุุดที่่�คณะเราได้้
แวะชมซากฟอสซิิลดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่�สุุสาน
นอติิลอยด์์ ต้้องปีีนขึ้้�นไปดููบนเนิินหิินสููง

▲ พิิพิิธภััณฑ์ส
์ ถานแห่่งชาติิสตููล

พอสมควร แต่่ก็ ็มีีมุุ มให้้ได้้พัั กเหนื่่� อย
สููดอากาศ ถ่่ายรููปกัับวิิวหลัักล้้าน แล้้วถึึง
เดิินกลัับ มาทานข้้าวและนั่่�งสููดอากาศ
ที่่�บริิสุุทธิ์์�เข้้าปอด เข้้าห้้องน้ำำ�� มีีร่่มไม้้
ให้้พัักผ่่อนนั่่�งเล่่นหลัังทานอาหาร ก่่อน
เดิินทางต่่อไปแวะที่่�เกาะเล็็กๆ ที่่�เป็็น
หมู่่�บ้้านชาวประมง มีีชาวบ้้านนำำ� กุ้้ง� หอย
ปูู  ปลา กะปิิ มาขายด้้วยก็็ได้้อุุดหนุุน
บ้้างตามสมควร
จุุ ด ที่่ � ไ ด้้ไปเยี่่ � ย มชมอีีกจุุ ด หนึ่่� ง คืื อ
เขตข้้ามกาลเวลา ที่่ � ฟั ั ง ดููออกจะยาก
ต่่อการเข้้าใจ มัันเป็็นเรื่่อ� งของธรณีีวิิทยา
ที่่�พบว่่าหิินที่่�มีีอายุุต่่างกัันประมาณ 100
ล้้านปีีมาอยู่่�ติิดกัันเพราะการเคลื่่�อนไหว
ของเปลืือกโลก ถ้้าเราก้้าวตรงหิินทราย
สีีแดง ยุุคแคมเบรีียน อายุุ ประมาณ 540
ล้้านปีี ไปยัังหิินปููนสีียุุคออร์์โดวิิเชีียน                 

อายุุประมาณ 485 ล้้านปีี ที่อ�่ ยู่่�ติดิ กัันเพีียง
ก้้าวเดีียวแต่่นั่่น� หมายถึึงก้้าวข้้ามกาลเวลา
ตามชื่่อ� ที่่ตั้้� ง� ซึ่ง�่ มีีความหมายเหมาะสมมาก
เป็็ น ที่่ � น่ ่ า เสีียดายที่่ � จุ ุ ด ไฮไลท์์ ข อง
สถานที่่ � นี้้ � อยู่่�ระหว่่ า งการซ่่ อ มแซม
ห้้ามเข้้าก็็ได้้แต่่ฟังั การบรรยาย และถ่่ายรููป
กัับบรรยากาศบริิเวณนั้้�น ก่่อนกลัับที่่�พััก
ก่่อนอำำ�ลาสตููล สิ่่�งที่่พ� ลาดไม่่ได้้จริิงคืือ
อาหารว่่างยามค่ำำ��ร้้านโรตีี บัังฟานลููกค้้า
มาก แต่่ การบริิ ห ารจัั ดการค่่ อ นข้้างดีี 
โรตีีรููปร่่างเหมืือนกระโจม วางบนจาน
แล้้วมีีผงโกโก้้โรย โรตีีมีีหลายแบบ ชาชััก
ก็็อร่่อยชื่่น� ใจ ของดีีสตููลอัันนี้้�ก็ห้้็ ามพลาด
เช้้ า วัั น ที่่� สี่่ � วัั น สุุ ด ท้้ายของทริิ ป นี้้�
คณะของเรานั่่� ง เรืื อ ออกไปชมพื้้� น ที่่ �
ที่่�เรีียกว่่าสัันหลัังมัังกร หรืือทะเลแหวก
เป็็นสัันทรายที่่�โผล่่ขึ้้�นมาตอนน้ำำ�ท
� ะเลลด
เป็็ น พื้้� น ที่่ � ย าวประมาณ3-4 กิิ โ ลเมตร
เป็็นที่่�อยู่่�ของหอยราก หอยกะพง จะเห็็น
มีีเปลืือกหอยอยู่่�ทั่่�วไป
พวกเราสาวสะพรั่่�ง ต่่างเพลิิดเพลิิน
เหมืือนเดิินเล่่นอยู่่�กลางทะเล ถ่่ายรููปกััน
สนุุกสนาน เป็็นสถานที่่� ที่่�ต้้องไม่่พลาด
ในการไปเยี่่ย� มสตููล
มีีเวลาอีีกพอสมควร คณะเราได้้แวะชม
บ้้านบุุคคลสำำ�คััญของสตููลคืือคฤหาสน์์
กููเด็็นหรืือพิิพิิธภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิสตููล
สร้้างขึ้้น� โดยพระยาภููมิินารถภัักดีี ในสมััย
รััชกาลที่่� 5 และชมงานศิิลปะตามฝาผนััง                  
ที่่�บรรยากาศเงีียบเหงา ก่่อนเดิิ น ทาง
ไปหาดใหญ่่ และแวะซื้้� อ ของที่่ � ต ลาด
กิิมหยงในบรรยากาศที่่�เงีียบเหงากลัับถึึง
กทม ด้้วยความปลอดภััยทุุกคน

