






EDITOR

 ทำำ�วัันน้�เพื่่�ออน�คตข้้�งหน้� ทำั�งทำ้�ไม่่ม่้ใครร้้อน�คต 

แต่ย่ิ่�งควั�ม่ไม่่ชััดเจนม้่ม่�กเท่ำ�ไหร่ ระยิ่ะเวัล�น�นเท่ำ�ไหร่ 

ก็ยิ่่�งต้องเตร้ยิ่ม่ก�รให้พื่ร้อม่ทำ้�สุุด และเร็วัทำ้�สุุดแม่้วั่� 

ในตอนทำ้ �เร่ �ม่ทำำ�นั �นเร�อ�จจะยิ่ังไม่่เห็นผลในทำันทำ้ 

ซึ่่�งเปร้ยิ่บเหม่่อนก�รลงทำุนทำ้�จะต้องรอเก็บเก้�ยิ่วัดอกผล

ในอน�คต

	 โลกเปล่ �ยน	 สัังคมเปล่ �ยน	 พฤติิกรรมคนเปล่ �ยน	

เราทุุกคนก็เปล่�ยน

	 ไม่ว่่าจะติั�งใจ	 ร้�ติัว่	 หรือไม่	 อยากหรือไม่อยากก็ติาม 

	 การยึดติิดอย้ ่ก ับว่ิธี ่การแบบเดิมๆ	 ทุ่ � เคยทุำาให� 

ประสับคว่ามสัำาเร็จในอด่ติ	 ไม่ปรับติัว่เปล่�ยนติามโลก 

ทุ่�หมุนเร็ว่ขึ้ึ�นเรื�อยๆ	 ว่ันหนึ�งเราจะช้�าลงและไม่สัามารถ 

ก�าว่ทัุนโลกทุ่�เปล่�ยนไปได�

	 เทุคโนโลย่เป็นหัว่ใจสัำาคัญสัำาหรับการเปล่�ยนแปลง 

ว่ิถ่ช้่ว่ิติขึ้องสัังคม	 และโรคระบาด	 COVID-19	 เป็นอ่ก 

ปัจจัยสัำาคัญทุ่�เร่งให�สัังคมเขึ้�าสั้ ่คว่ามเป็นดิจิทุัลในทุุก 

บริบทุ	 เช้่น	 สัถานทุ่�ทุำางาน	 การศึึกษาการประชุ้มและ 

การสัันทุนาการซึึ่�งได�ปรับเขึ้�าส่้ัร้ปแบบออนไลน์	

	 สัมาคมฯ	เราเองก็ม่คว่ามติระหนักในการเปล่�ยนแปลง

ทุ่�จะเกิดขึ้ึ�นในอนาคติ	 และเติร่ยมคว่ามพร�อมเพื�อรับมือ 

กับมัน	 เราม่การลงทุุนเพิ �มเติิมติลอดเว่ลาโดยเพิ �ม 

เทุคโนโลย่ใหม่ๆ	 เขึ้�ามาช้่ว่ยในการดำาเนินกิจกรรมขึ้อง 

สัมาคมฯ	 รว่มถึงการสัื�อสัารกับสัังคมภายนอก	 และยังได� 

ว่างแผนทุ่�จะดำาเนินกิจกรรมให�ติอบรับคว่ามเปล่�ยนแปลง

ต่ิางๆ	และถือเป็นการทุำาเพื�ออนาคติ	 เช่้น	การจัดสััมมนา 

วิ่ช้าการทุ่�จะขึ้ยายไปในต่ิางจังหวั่ด	การจัดกิจกรรมสัมาชิ้ก 

ทุ่�เป็นทุ่�สันใจขึ้องสัมาชิ้กในแต่ิละ	Generation	การปรับปรุง 

ระบบฐานขึ้�อม้ลสัมาชิ้ก	ทัุ�งในด�านการสัมัคร	การ	Update	

นายก
คุุยด้้วย

ขึ้�อม้ลให�เป็นปัจจุบัน	 รว่มถึงการพัฒนาสัิทุธีิประโยช้น ์

เพิ�มเติิมให�กับสัมาชิ้ก

	 เรื �องในอนาคติทุ่ �เรายังไม่สัามารถล่ว่งร้ �ได�	 เมื �อ 

คว่ามไม่แน่นอนหรือการเปล่�ยนแปลงเขึ้�ามากระทุบเรา		

หากเราม่กังว่ลทุ่�มากเกิน	 หรือติ่อติ�านไม่ยอมรับ	 ก็จะยิ�ง 

ทุำาให�เหนื �อย	 ลำาบากมากยิ �งขึ้ึ �นอ่กทุั �งทุ่ �ก็ไม่สัามารถ 

คว่บคุมได�	 การเติร่ยมพร�อมรับมือและลงทุุนเพิ �มเติิม 

ในสั่ว่นทุ่�จำาเป็นหรือยังขึ้าดไป	 จะทุำาให�เราม่คว่ามพร�อม	

นอกจากน่ �หากเราสัามารถจัดการด�ว่ยคว่ามหว่ังและ 

คว่ามสันุก	 ก็จะทุำาให�เราม่คว่ามสัุขึ้เพลิดเพลินไปกับ 

สิั�งต่ิางๆ	แม�ว่่าจะเหนื�อย	หรือม่คว่ามลำาบากบ�าง	ก็ถือว่่า 

ช้่ว่ิติม่รสัช้าติิด่

	 โลกจะต้้องเปล่ �ยนไป	 เหมืือนที่่ �มืันเคยเป็น	 โดย 

ไมื่สนใจว่่าเราจะคิดอย่างไร	 ที่ำาอย่างไร	 จะยืนนิ �ง 

ต้้านกระแสคว่ามืเปล่�ยนแปลง	 หรือจะรับร้้ปรับเปล่�ยน 

และเพลิดเพลินไปกับสิ �งต้่างๆ	 ที่ำาว่ันน่ �เพื �ออนาคต้ 

ท่ี่�สดใส	ก็	“เป็นสิที่ธิิของเรา”

Investment for the future

วัศ่ิน วััฒนวัรก่จกุล









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

TEAMS

ฝ่ายวารสารสัมพันธ์
คุณสุมาลี ทองนาค ประธานฝ่าย
คุณชื่นจิต โปตระนันทน์ 
คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ
อาจารย์พรพรหม วงศ์พิวัฒน์
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ 
รศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุุล
คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต
คุณสุวดี  สุวรรณวลัยกร
คุณสุรพล ไชยเศรษฐ์
คุณสกล หรรษานนท์
คุณนิตยา เอื้อรักสกุล 
คุณพรรณทิพย์ กสิวัตร

ฝ่ายรายได้
คุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานฝ่าย
คุณศรีประภา พริ้งพงษ์
คุณทิพา โรจน์วาธรรม
คุณภัทรกฤช เตชะศิกานต์
คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์
คุณชูฉัตร ประมูลผล
คุณอายุษกร อารยางกูร
คุณทิพย์ สีอัมพรโรจน์

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

ISBN 1513-7422
ฉบับที่ 60 มิถุนายน 2564
วารสารสมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุม่�ชั่กสุ�ม่�รถอ่�นวั�รสุ�รเภตร�
จ�ก www.shicualumni.com 

หร่ออ่�นผ่�นแอพื่พื่ล่เคชัั�น OOKBEE Buffet

และ MEB ได้ทำั�งในระบบ iOS และ Android

และเพื่จข้องสุม่�คม่ https://www.facebook 

.com/shicualumni

และโปรดแจ้งสุม่�คม่ฯ ห�กประสุงค์จะงดรับ 

วั�รสุ�รเภตร�ทำ้�เป็นร้ปเล่ม่เพื่่�อชั่วัยิ่กัน 

ลดก�รใชั้กระด�ษ ลดภ�วัะโลกร้อน

ประสานงาน
คุณดุษณี ศกุนะสิงห์
   โทรศัพท์: 0 2255 8614

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

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

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณสหัส ตรีทิพยบุตร
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
รศ.ดร.ว่ิเลิศึ	ภ้้ริว่ัช้ร	

นายกสมาคมฯ
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล

  อัตราค่าโฆษณา 4 สี / เต็มหน้า

• ปกหลัง 60,000 บาท

• ปกหน้าด้านใน 50,000 บาท

• ปกหลังด้านใน 50,000 บาท

• หน้า 3  35,000 บาท

• หน้า 5  35,000 บาท

• หน้า 7  35,000 บาท

• หน้า 9  35,000 บาท

• หน้าทั่วไป 28,000 บาท

• 4 สี (½ หน้า) 18,000 บาท

           (อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
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 CHAMCHURI SQUARE
NEWS
  10 • คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร ์
    และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ  
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี
   • สมาคม ฯ ได้จัด สัมมนาทางวิชาการ  
    เรื่อง Update TFRSs  for PAEs  และ  TFRS  for  NPAEs
  11 • สามนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  
    ทีม L’itreal Consulting คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
    “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2021” ครั้งที่ 18 ของประเทศไทย
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ   
    เพื่อร่วมกันรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19
  19 • ถอดรหัสจุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 
    ระดับโลกอันดับ 1 ของเอเชีย

MEETING GROUP 
  12 • Shi 24, Shi 26
  13 • Shi 31, Shi 32

 INTERVIEW
 23 บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20
   1. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร MBA รุ่น 20
   2. คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา รุ่น SHI 34
   3. คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รุ่น SHI 40 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รุ่น SHI 40 
   5. คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ รุ่น SHI 42
   6. คุณขัตติยา อินทรวิชัย รุ่น SHI 44
   7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร รุ่น SHI 46
   8. คุณฉัตรชัย ศิริไล รุ่น SHI 50 
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รุ่น SHI 51
  

 MANAGEMENT & INVESTMENT
  16 SPACE
 20 Green Investing
 42 มองไปในอนาคตด้วย Purpose ไม่ใช่ Vision
 45 ไทยติดอันดับ 1 ของโลก ด้านการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล
   แบบ Wholesale CBDC
 48 เศรษฐกิจไทย สมัยนายกในยุคต่างๆ
 51 พูดออนไลน์อย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล?
 54 บัญชีภาษีสำาหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
 57 เงินไร้ตัวตนโดยคนไร้เงา

 F00D & HEALTH
 60 “Muscle Relaxation Techniques”
 62 Sri Trat Restaurant & Bar ร้านอาหารศรีตราด

 MINDSET & LIFESTYLE
 64 Shi 30 วัยเก๋า ชวนไปเที่ยวทะเล้...ทะเลงามเมืองสตูล ไปกันเล้ยๆๆ
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 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เข้าเฝ้้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

จากการจัดการ แข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา สปอร์ตคลับ 

#ShicuAlumni  #ShiCUGolf2020

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี10

 วันท่ี 7 เมษายน  2564  สมาคม ฯ ได้จัด สัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “Update TFRSs  for PAEs  และ  TFRS  for  NPAEs” 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  2 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ� ทุมมานนท์
 •  อาจารย์ประจำาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร ์
   และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี  
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 
 •  อาจารย์ประจำาภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์ 
     และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                             
 •  กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม แมนดาริน เอบี 
   ช้ัน 1 โรงแรม แมนดาริน  กรุงเทพ มหานคร

สมาคม ฯ ได้จัด สัมมนา 
ทางวิชาการ เร่ือง UPDATE 
TFRSS  FOR PAES  และ
TFRS  FOR  NPAES



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ เพ่ือร่วมกัน 
รักษาคนไข้ท่ีติดเช้ือโควิด-19
 เร ิ ่มแล้ววันนี ้ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ  

เพื่อร่วมกันรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19

  ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญ

ท่านร่วมส่งกำาลังใจสู่แพทย์พยาบาลและผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดโดย 

การบริจาคและร่วมสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น 

หรือบริจาคเงินตามช่องทาง #cbsChula
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 เตรียมพร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2021” ระดับโลกร่วมกับ 

ผู้ชนะจากอีก 65 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวภัทรา รีสิริเกษม นางสาวมรกต กัณฑะวงษ์ 

และ นางสาวณัฐธิดา ศิริมังคลานุรักษ์  นิสิตหลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 2 ได้ร่วมกันคิดค้นแอปพลิเคชัน 

FOUNDME ท่ีสามารถจับคู่หน้าตา สภาพผิว และสภาพเส้นผมของผู้ใช้กับผู้โพสต์รายอ่ืนท่ีมีลักษณะ 

คล้ายกัน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหารีวิวกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับตัวเองได้สะดวก 

และง่ายดายยิ่งขึ้น โดยแอปพลิเคชันจะรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผูใ้ช้งานจริง มีฟังก์ชันให้ซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ได้ภายในแอปพลิเคชันน้ี อีกท้ังยังเป็นส่ือบันเทิงให้ผู้ใช้ได้มาร่วมสนุกผ่านการแบ่งปันข้อมูล 

และพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงาม

สามนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทีม 
L’itreal Consulting คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
“ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2021” ครั้งที่ 18 ของประเทศไทย



 Shi รุ่น 26 ร่วมกับชมรม CU08 ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ 
เป็น 2 ส่วน คือ ส่่วนท่ี่� 1. บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ “ฝ้าครอบ 
ศีรษะสำาหรับอัดอากาศ” เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อน 
ทางปอดรุนแรง เครือ่งมือนี้จะเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจเพื่อ 
เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอโดยยังไม่ต้องใส่ท่อหายใจช่วย
ลดความเสี่ยงจากการใส่ท่อ ให้แก่ โรงพยาบาล 11 แห่งใน 11 
จังหวัด เป็นเงินรวม 232,000.- บาท  ส่่วนท่ี่� 2. บริจาคเพ่ือสมทบทุน 
“โครงการผลิตวัคซีนใบยา” เพื่อต้านโควิด-19 ผ่านมูลนิธิซียูเอ็น 
เทอร์ไพรส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงินรวม 205,000.- บาท

Shi 26 ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า CU08 
บริจาคเงินเพ่่อช่วยเหล่อ 2 ส่วนงาน

โรงพื่ยิ่�บ�ล
จ.ข้อนแกน่

 รศ.ไพลิน ผ่องใส และเพื่อนบัญชีจุฬาฯ รุ่น 24  มอบอาหารกล่อง ให้กับ 
“ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” เพื่อนำาไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร 
และประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยมอบอาหารกล่อง 
วันละ 100 กล่อง ตั ้งแต่วันที ่ 27-31 พฤษภาคม 2564 และวันที ่ 1-4 
มิถุนายน 2564

รศ.ไพลิน ผ่องใส และเพื่อนบัญชีจุฬาฯ
รุ่น 24 มอบอาหารกล่อง ให้กับ 
“ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ”
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  เพื่อน Shi 31 ร่วมฝ้่าฟันวิกฤติโควิด-19 

ด้วยการร่วมกันบริจาคเงินเพื ่อจัดหาของ 

จำาเป็นมอบให้โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

• เครื่องวัดความดัน โลหิต 20 เครื่อง

• เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว 

 Pulse Oximeter50 ชิ้น

• ร่วมบริจาคค่าอาหาร 100 กล่องในโครงการ 

 อาหารแสนกล่อง กับสนจ.

• ร่วมกับคณะบัญชีฯบริจาคแอลกอฮอล์ 

 100 ลิตรให้จุฬานิวาส

เพ่ือน Shi 31 ร่วมฝ่าฟััน
วิกฤติโควิด-19 ด้วยการ 
ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือ
จัดหาของจำาเป็นมอบให้
โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

Shi 32 - CU14 ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมในปี 2564
 เพ่ือสานสัมพันธ์ครบรอบปีท่ี 50 ของการ 
เข้ามาเป็นนิสิตจุฬาฯ กิจกรรมมีมากมาย 
ภายใต้ปณิธาน “รักษ์นำา้ ฟ้�นป่า ตอบแทนคุณ 
จุฬาฯพัฒนาคน”

MEETING GROUP 13



 ผ้้บร่ห�รจุฬ�ฯ และชั�วัจุฬ�ฯ ทัำ�งหม่ด

ล้วันเป็นสุ่วันสุำ�คัญข้องควั�ม่สุำ�เร็จทำ้ � 

ย่ิ่�งใหญ่น้�

 จ�กก�รพ้ื่ดคุยิ่กับ รศิ.ดร.ณััฐชั� ทำว้ัแสุง 

สุกุลไทำยิ่ รองอธิ่ก�รบด้ด้�นก�รวั�งและ 

กำ�หนดยุิ่ทำธิศิ�สุตร์ นวััตกรรม่และพัื่นธิก่จ

สุ�กลจุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่	แม่งานใหญ่ 

ขึ้องคว่ามสัำาเร็จน่�	 อาจารย์ให�คว่ามเห็นว่่า	

ผลการจัดอันดับมหาวิ่ทุยาลัย	THE	Impact	

Rankings	 ปี	 2021	 ซึ่ึ�งจุฬาฯครองอันดับ 

ทุ่�	1	ขึ้องเอเช่้ย	อันดับทุ่�	23	ขึ้องโลก	ถือเป็น 

อันดับทุ่�ส้ังทุ่�สุัดทุ่�มหาวิ่ทุยาลัยไทุยเคยได�รับ

ในการจัดอันดับทุ่�ม่ช้ื �อเสั่ยงทุ่�สัุดขึ้องโลก 

ด�านมหาว่ิทุยาลัยแห่งคว่ามยั�งยืน	 ผลการ 

จัดอันดับครั�งน่�เป็นกระจกบานใหญ่ทุ่�สัะทุ�อน

ถึงคุณภาพมหาว่ิทุยาลัยในมุมมองขึ้อง 

นานาช้าติิ	โดยในปีน่�ม่มหาวิ่ทุยาลัยถึง	1,115	

แห่งทัุ�ว่โลกเขึ้�าร่ว่มการจัดอันดับ

	 คว่ามสัำาเร็จครั �งสัำาคัญขึ้องจุฬาฯ	 ใน 

THE	 Impact	 Rankings	 2021	 เกิดจาก 

การเติร่ยมการขึ้องมหาว่ิทุยาลัยมายาว่นาน	

โดยสัภามหาวิ่ทุยาลัยได�ให�นโยบายสันับสันุน	

และอธิีการบด่จุฬาฯ	 ได�กำาหนดเป้าหมายขึ้อง 

มหาวิ่ทุยาลัยในการก�าว่ขึึ้�นเป็นมหาวิ่ทุยาลัย	

Top	 3	 ในอาเซึ่่ยนภายในปี	 2024	 รว่มทุั�ง 

ม่การตัิ�ง	SDG	Working	Team	ทุำาการศึึกษา 

ถึงเกณฑ์์การว่ัดผลอย่างละเอ่ยดขึ้อง	 THE	

Impact	Rankings	

 

	 ทัุ�งน่�คะแนนในหัว่ขึ้�อย่อยขึ้องการประเมิน	

คือ	 SDG	 3	 (สัุขึ้ภาพและคว่ามเป็นอย้่ทุ่�ด่)	

SDG	9	 (โครงสัร�างพื�นฐาน	นวั่ติกรรม	และ 

อุติสัาหกรรม)	 SDG15	 (ระบบนิเว่ศึบนบก)	

จุฬาฯ	 ยังได�รับการจับอันดับเป็น	 1	 ใน	 10	

ขึ้องโลกด�ว่ย
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CHAMCHURI SQUARE
ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Shi 63
ผู้ช่วยอธิการบดีและทีมศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ

   เมื ่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
มีข่าวดีอย่างยิ่งของชาวจุฬาฯ 
และชาวไทย คือ จุฬาลงกรณ  ์
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความย่ังยืน 
THE Impact Rankings ปี 2021 
อันดับท่ี 1 ของเอเชีย อันดับท่ี 23 
ของโลก

ถอดรหัสจุฬาฯ 
ผงาดมหาวิทยาลัย
แห่งความย่ังยืน 
ระดับโลกอันดับ 1
ของเอเชีย



 เบ่ �องหลังควั�ม่สุำ�เร็จข้องจุฬ�ฯ ทำ้� 

สุ�ม่�รถครองอันดับ 1 ในเอเช้ัยิ่และอันดับ 

23 ข้องโลกม่�จ�ก 4 ปัจจัยิ่หลักดังน้�

 1. ก�รวั�งกลยิ่ทุำธิ์ (Strategy) สัร�าง 

คว่ามเขึ้�าใจในเรื�องเกณฑ์์	 SDG	 ทัุ�ง	 17	 ขึ้�อ	

วิ่ธ่ีวั่ดคุณภาพมหาวิ่ทุยาลัยขึ้องTHE	Impact	

Rankings	 และกติิกาการคำานว่ณ	 ซึ่ึ�งการ 

จัดอันดับมหาว่ิทุยาลัยโดย	 THE	 Impact	

Rankings	 สัอดคล�องกับยุทุธีศึาสัติร์ขึ้อง 

มหาวิ่ทุยาลัยคือ	“ก�รเป็นผ้้นำ�ก�รสุร้�งสุรรค์  

องค์ควั�ม่ร้้และนวััตกรรม่ เพื่่�อสุร้�งเสุร่ม่ 

สัุงคม่สุ่้ก�รพัื่ฒน�อย่ิ่�งยัิ่�งย่ิ่น”	ซึึ่�งดำาเนินการ 

ผ่าน	 3	 ยุทุธีศึาสัติร์สัำาคัญขึ้องจุฬาฯ	 ได�แก่	

การสัร�างผ้�นำาแห่งอนาคติ	(Future	Leaders)	

การสัร�างผลงานวิ่จัย	นวั่ติกรรมทุ่�ม่ประโยช้น์

สั้งเพื�อสัังคม	 (Impactful	 Research	 and	

innovation)	 และการพัฒนาสัังคมอย่าง 

ยั�งยืน	(Sustainability)

 2. ก�รว่ัเคร�ะห์ Impact Content	ได�

คัดเลือกผลงานขึ้องคณาจารย์และนิสัิติทุ่�ม ่

ผลกระทุบสั้งในระดับโลก	 ม่การอ�างอิงใน 

ว่งว่ิช้าการติ่างช้าติิมาก	 ม่การเช้ื�อมโยงกับ 

สัังคมและในระดับช้าติิ	 นำาเสันอแก่	 THE	

Impact	Rankings	

 3. ก�รประสุ�นพื่ลังจุฬ�ฯ ในก�รทำำ�ง�น 

ร่วัม่กัน	 ติั�งแติ่สัภามหาว่ิทุยาลัย	 อธีิการบด่	

ผ้�บริหารมหาวิ่ทุยาลัย	 คณะหน่ว่ยงานต่ิางๆ	

เพื�อรว่บรว่มขึ้�อม้ล	 ว่ิเคราะห์ผลงานว่ิจัย	

นวั่ติกรรมจุฬาฯ	ทุ่�โดดเด่นอย่างแทุ�จริง

 4. ก�รเล่�เร่�อง (Storytelling) ผนว่ก 

เนื�อหาขึ้�อม้ลงานวิ่จัย	นวั่ติกรรมจุฬาฯ	เร่ยบ

เร่ยงเป็นเรื�องราว่ทุ่�น่าสันใจ	และสืั�อสัารออก

ไปว่่างานวิ่จัยและนวั่ติกรรมนั�นส่ังผลกระทุบ

ต่ิอสัังคมอย่างไร				

	 ผลการจัดอันดับมหาว่ิทุยาลัยโดย	 THE	

Impact	 Rankings	 ทุำาให�รับร้ �ถึงจุดแขึ้็ง 

ขึ้องจุฬาฯ	 และจุดทุ่�คว่รเพิ�มเติิม	 สัำาหรับ 

การจัดอันดับมหาว่ิทุยาลัยในปีหน�าจุฬาฯ	

ติ�องทุำาให�ด ่กว่ ่าเด ิม	 โดยเปร่ยบเทุ่ยบ 

มหาวิ่ทุยาลัยทุ่�อันดับด่กว่่า	ว่่าม่จุดเด่นอะไร	

 สุ ่ �งทำ ้ �ม่ห�วั่ทำยิ่�ลัยิ่วั�งแผนไวั้เพื่่ �อ 

ผลักดันควั�ม่ยิ่ั�งยิ่่นอยิ่่�งต่อเน่�องในปีหน้�

แบ่งได้เป็น 2 สุ่วันค่อ 

 1. ก�รเน้นเร่ �องวั่จัยิ่ให้ม่�กยิ่่ �งข้่ �น 

จากการศึึกษาเกณฑ์์	THE	Impact	Rankings	

จะพบว่่า	27%	เก่�ยว่ขึ้�องกับการวิ่จัย	หากม่ 

การบ้รณาการนวั่ติกรรมงานวิ่จัยกับการเร่ยน 

การสัอนและการบริการว่ิช้าการช้่ว่ยเหลือ 

สัังคม	 มหาว่ิทุยาลัยจะเป็นคว่ามหว่ังให�กับ 

สัังคมได�อ่กมาก	 ทุุกว่ันน่�บริบทุทุางสัังคม 

เปล่�ยนไปมาก	มหาวิ่ทุยาลัยไทุยติ�องพัฒนา 

ผลงานว่ิจัยขึ้ึ�นเองเพื�อให�ทุันกับคว่ามร้�และ 

สัร�างคว่ามมั�นคงในประเทุศึ	 มหาว่ิทุยาลัย 

ติ�องเป็นกลไกสัำาคัญทุ่�ติอบโจทุย์สัังคม

 2. จุฬ�ฯ จะบ้รณั�ก�รง�นสุอนและ 

ง�นบร่ก�รสุังคม่	 เพื�อสัร�างโอกาสัคว่าม 

เทุ่าเทุ่ยมแก่คนในสัังคมให�มากยิ�งขึ้ึ�นเช้่น	

โครงการจุฬาฯ-ช้นบทุ	 เพิ�มการศึึกษาทุ่�ม่ 

คุณภาพ	 การเร่ยนร้�ติลอดช้่ว่ิติ	 การเร่ยน 

การสัอนในร้ปแบบออนไลน์	 เสัริมคว่ามร้� 

เรื�อง	Sustainable	Development	Goals	

ขึ้องสัหประช้าช้าติิทัุ�ง	17	ขึ้�อให�แก่นิสิัติจุฬาฯ

	 จุฬาฯ	 ต้้องแข่งขันกับมืหาว่ิที่ยาลัยใน 

อาเซี่ยนและในเอเชี่ย	 การนำามืหาว่ิที่ยาลัย 

ส้่คว่ามืยั�งยืนอันดับ	 1	 ของเอเชี่ยนั�นเป็น 

เรื�องน่าต้ื�นเต้้น	 เป็นเครื�องชี่�ว่่าคุณภาพของ 

มืหาวิ่ที่ยาลัยไที่ยที่ัดเที่่ยมืมืหาว่ิที่ยาลัยโลก	

เชีื�อว่่าคณาจารย์และนิสิต้จะนำาคว่ามืสำาเร็จ

สำาคัญน่�	 มืาสร้างคว่ามืมุ่ืงมัื�นตั้�งใจที่ำางานวิ่จัย

ท่ี่�ม่ืประโยชีน์ส้งต่้อสังคมือย่างต่้อเนื�องต่้อไป	

สมืแก่สโลแกนใหม่ืของจุฬาฯ	Innovations	

for	Society

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 
รองอธิการบดีด้านการวาง และกำาหนดยุทธศาสตร์ 
นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHAMCHURI SQUARE 15
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อวกาศ
	 กลายเป็นแหล่งโอกาสัทุ่�ไม่ม่ขึ้อบเขึ้ติ	
ทุ่�มนุษย์ลำ�าๆ	 ได�ล่ว่งลำ�าเขึ้�าไปหลายปีแล�ว่	
แต่ิในไม่ก่�ปีหลังๆ	มาน่�	เริ�มก�าว่กระโดดเริ�มจาก 
พื�นฐานคือดาว่เทุ่ยมทุ่�ทุำาให�เราไม่ติ�องรอ 
เช้็คผลพร่เม่ยร์ล่กจากหนังสัือพิมพ์ฉบับเช้�า 
ว่ันจันทุร์เหมือนอย่างในอด่ติ	 มาถึงปัจจบุัน 
องค์กรธุีรกิจภาคเอกช้นทุ่�เป็นผ้�นำารายแรกๆ	
อย่าง	Space	X	ก็ก�าว่ลำ�ากว่่าองค์กรรัฐขึ้นาด 
ยกัษ์อย่าง	 NASA	 ในการนำาจรว่ดกลับมาลง 
จอดใช้�งานใหม่ได�	 และทุำาให�ว่ิทุยาการด�าน 

อากาศึยานก�าว่ใหญ่ๆ	 ไปอ่กขึ้ั�น	 มาจนถึง	
Space	 X	 flight	 ทุ่�จะพาใครก็ได�ทุ่ �ม่เงิน	
ไปโคจรดว่งจันทุร์ในปี	 2023	 ครับอ่ก	 2	 ป ี
ขึ้�างหน�าน่�เอง	 (Virgin	 Galactic	 ขึ้องทุ่าน 
Sir	 Richard	 Branson	 เองก็จะม่ทุริปทุ่อง 
อว่กาศึในอ่กไม่นาน	 โดยเมื�อปลายปี	 2020	
ทุ่�ผ่านมาก็ม่การทุดสัอบ	1	 ใน	 3	 final	 test	
flight	 ผ่านแล�ว่)	 ไม่ใช้่แค่นั�น	 Elon	Musk	
ม่แผนอ่กมากมายในอว่กาศึอย่าง	 Starlink	
ทุ่�เป็น	broadband	internet	ผ่านดาว่เทุ่ยม 
ครอบคลุมทัุ�ว่โลกทุ่�จะทุำาให�	internet	provider	
บนโลกอ่กหลายองค์กรไม่ม่งานทุำา	 ไปจนถึง 
ประโยคเลื�อนลั�นสันั�นมว่ลมนุษยช้าติิ	“I'd	like	
to	die	on	Mars,	just	not	on	impact”	ทุ่�	
Musk	 มองไว่�ว่่ามนุษย์จะเดินทุางไปถึงดาว่ 
อังคารในปี	 2026	 เพ่ยง	 2	 ปีหลังโครงการ	
Artemis	 ขึ้อง	NASA	 ทุ่�จะส่ังนักบินอว่กาศึ 
ไปลงดว่งจันทุร์ในปี	 2024	 แติ่ก็อาจจะเป็น 
การเดินทุางทุ่�น่าเศึร�าขึ้องว่่รบุรุษและสัติร่ 

เพราะ	Musk	 คิดว่่าม่โอกาสัส้ังทุ่�กลุ่มมนุษย์ 
กลุ่มแรกๆ	ทุ่�ไปถึงจะไปเส่ัยช่้วิ่ติทุ่�นั�น	และไม่ม่ 
โอกาสักลับมาโลกอ่กและคงไม่ใช้่แค่ฟากฝั่ั�ง 
ติะวั่นติกทุ่�หวั่งขุึ้มทุรัพย์อว่กาศึ	ภาคติะวั่นออก 
อย่างประเทุศึจ่นก็เห็นขึ้องด่จากด�านมืดขึ้อง 
ดว่งจันทุร์	 ด�านทุ่�มนุษย์ทุ่�มองจากบนโลก 
อย่างเราจะไม่ม่ว่ันได�เห็น	 และอ่กหลาย 
โครงการทุ่�มว่ลมนุษย์คิดทุ่�จะไปสัอยพลังงาน
และสัารพัดแร่ธีาติุอันม่ค่าจากฝัุ่�นคว่ันใน 
จักรว่าล

	 ผมนึกถึงคำาน่�ขึ้ึ�นมา	 และก็นึกเล่นๆ	 ว่่า 
คำาเด่ยว่กันจะม่คว่ามหมายหลักแติกติ่าง 
ไปติามช้่ว่งว่ัย	 การศึึกษา	 และภาว่ะคว่าม 
เปล่�ยนแปลง	 คว่ามหมายแรกทุ่�เราเร่ยนร้� 
ในติอนเด็กๆ	คำาว่่า	space	คือ	อว่กาศึ	พื�นทุ่�
อันน่าพิสัมัยล่ �ลับนอกโลกและฉากอันน่า 
ติื�นเติ�นขึ้องอุลติร�าแมน	 พอโติขึ้ึ�นจับเครื�อง 
อะไรทุ่�ม่	keyboard	ไม่ว่่าจะแบบจับติ�องหรือ
หน�าจอแบบสััมผัสั	 เราก็จะร้�จักกับ	 space	
ในอ่กคว่ามหมาย	 พอเติิบโติเขึ้�าช้่ว่งว่ัยรุ่น	
(และจว่บจนถึงวั่ยช้รา)	 ผ้�คน	 การงานสัังคม 
และสัารพัดทุ่ �ติ�องม่ปฏิิสััมพันธี์ทุำาให�เรา 
ติ�องการ	space	ในคว่ามหมายขึ้องพื�นทุ่�รอบตัิว่ 
เราบ�าง		ไม่ว่่า	space	ในเชิ้งกายภาพ	คือออกไป 
สั้่สัถานทุ่�	 ทุ่ �เราได�พักผ่อนห่างไกลจากสัิ�ง 
คุ�นเคย	 และ	 space	 ในเช้ิงมโนภาพภายใน	
ขึ้องการทุำาจิติให�ม่สัมาธีิและว่่าง	 มาจนถึง 
สัถานการณ์ปัจจุบันทุ่�	 space	 เขึ้�ามาในช่้วิ่ติ 
ผ้ �คนพร�อมกันทุั �ว่โลกและทุุกว่ัย	 space	
ระหว่่างกัน	1-2	เมติร	เพื�อคว่ามปลอดภัยต่ิอ
การดำารงช้่พติ่อไป	 และ	 ไม่ว่่าจะ	 space 
ในคว่ามหมายใด	 ก็ม่ธีุรกิจเขึ้�าไปเก่�ยว่ขึ้�อง 
ได�เสัมอ

 Sir Richard Branson

  Elon Musk 

SPACE X
FLIGHT

VIRGIN GALACTIC
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Space ท่ีปลายน้ิว
สู่ คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร

	 การสัื�อสัารเอาใกล�ติัว่สัุดๆ	 ทุ่�เราได�ยิน	
ได�ใช้�กัน	 แม�จะยังไม่เติ็มสั้บก็เถอะก็คือ 
เทุคโนโลย่	5G	และแม�	5G	จะเพิ�งมาไม่นาน	
แต่ิ	6G	ก็เริ�มศึึกษาในเชิ้ง	concept	กันไปแล�ว่	
เพราะ	 5G	 ม่	 Huawei	 หรืออ่กนัยยะคือ 
จ่นเป็นผ้�นำา	ดังนั�นทุ่าน	Trump	ขึ้ณะอย้่ใน 
ติำาแหน่งก็ประกาศึว่่า	6G	จะติ�องมาอย่้ในมือ 
ผ้�นำาเทุคโนโลย่หน�าเดิมคือ	อเมริกา	อยากร้�ว่่า	
5G	 เร็ว่ขึ้นาดไหน	 ก็ติ�องลองนึกเทุ่ยบกับ 
4G	 ทุ่ � เราใช้ �และคุ �นเคยกันมานานโดย 
คว่ามเร็ว่ขึ้อง	 4G	 อย้่ทุ่�	 1Gbps	 สั่ว่น	 5G 
อย้่ทุ่�	20	Gbps	หรือ	เร็ว่กว่่า	20	เทุ่า	ปัจจัย 
สัำาคัญอ่กติัว่หนึ�งคือ	 latency	 หรือคว่าม 
หน่ว่งขึ้องสััญญาณ	 หรือการติอบสันอง 
ขึ้องการรับส่ังสััญญาณ	ซึึ่�ง	5G	อย้่ทุ่�	<1ms	
(น�อยกว่่าหนึ�งมิลลิว่ินาทุ่)	 สั่ว่น	 4G	 อย้่ทุ่�	
10ms	 และน่�คือจุดทุ่�จะทุำาให�การขึ้ับขึ้่�ไร� 
คนขึ้ับทุ่�คว่บคุมทุางไกลเป็นจริงได�ง่ายขึ้ึ�น 
เพราะในกรณ่เกิดเหติุการณ์ฉุกเฉินหากค่า	
latency	ไม่ติำ�าพอ	(ติอบสันองคำาสัั�งไม่เร็ว่พอ)	
กว่ ่าสั ัญญาณภาพจากสัถานการณ์จร ิง 
จะมาถึงห�องคว่บคุมบว่กกับสััญญาณการ 
คว่บคุมทุ่�จะส่ังกลับไปถึงยานพาหนะ	อาจจะ 
ยาว่นานเกินไป	 อ่กทุั �ง	 5G	 ยังสัามารถ 
กระจายสััญญาณไปได�สั้งถึง	 300	m	 และ 
รองรับคว่ามหนาแน่นในการใช้�งานได�ถึง	 1	
ล�านคนติ่อติารางกิโลเมติรในขึ้ณะทุ่�	 4G	
ทุำาให�เพ่ยง	 1	 แสันคน	 หากอ่านแล�ว่ยัง 

ไม่น่าสันุกเทุ่าไหร่	 เรามาลองด้	 เทุคโนโลย่	
คอมพิว่เติอร์เช้ ิงคว่อนติัม	 (quantum 
computer)	 กันด่กว่่า	 เอาแบบว่่า	 ไม่ติ�อง 
เขึ้�าใจเยอะหรอกนะฮะ	 ผมพยายามอ่าน 
พยายามฟังมาหลายรอบ	 ก็ยอมรับเลย 
ว่่ามันเกินจินตินาการขึ้องสัมองน�อยๆ	 ขึ้อง 
ผมทุ่�จะเขึ้�าใจได�	 แติ่แค่ฟังหรืออ่านเอาสันุก 
มันก็ร้�สึักลำ�ามากแล�ว่	เริ�มทุ่�แบบพื�นฐานสุัดๆ 
เราแทุบทุุกคนน่าจะทุราบว่่า	 คอมพิว่เติอร์ 
ม่ภาษาทุ่�ใช้�สัื�อสัารมาจากพื�นฐานขึ้องเลขึ้ 
ฐาน	2	ซึึ่�งก็คือม่	0	กับ	1	(Binary	Digits	หรือ	
Bits)	แต่ิ	คอมพิว่เติอร์เชิ้งคว่อนตัิม	ทุำางาน 
ด�ว่ยศึาสัติร์ทุ่�เก่�ยว่ขึ้�องกับทุฤษฎี่คว่อนติัม 
ฟิสัิกสั์	 ซึ่ึ �งคอมพิว่เติอร์เช้ิงคว่อนติัมใช้� 
Qubit	(Quantum	Bit)	จึงม่ได�หลายสัถานะ 
ในติำาแหน่งเด่ยว่คือ	ไม่จำาเป็นติ�องเป็นแค่เพ่ยง 
0	หรือ	1	เทุ่านั�นในสัถานะการณ์หนึ�งๆ	แค่น่� 

ผมก็นึกภาพไม่ทัุนแล�ว่แม�จะจบวิ่ศึว่ะ	 (ด�ว่ย 
เกรดติำ�าเต่ิ�ย	ฮ่าๆๆ)	คุณจิรวั่ฒน์	ตัิ�งปณิธีานนท์ุ	
หรือ	 ‘ทุิว่’	 นักฟิสัิกสั์ด่กร่ปริญญาติร่-โทุ	
มหาว่ิทุยาลัยเคมบริดจ์	 และปริญญาเอก 
ด�านฟิสัิกสั์	 ทุฤษฎี่ทุ่�มหาว่ิทุยาลัยแห่งช้าติิ 
สัิงคโปร์	 บอกว่่า	 “ในโลกขึ้องอะติอมจะม่ 
บางปรากฏิการณ์ทุ่�	 ‘เหนือสัามัญ-สัำานึก’	 ซึ่ึ�ง 
ไม่ปรากฏิในโลกแห่งวั่ติถุ”	(อื�มเห็นด�ว่ยเลยฮะ) 
เช้่น	 อะติอมสัามารถม่หลายสัถานะในเว่ลา 
เด่ยว่กัน	 (คอมพิว่เติอร์เช้ิงคว่อนติัมประมว่ล 
ผลค่า	0	และ	1	ได�พร�อมกันในเว่ลาเด่ยว่กัน)	
หรืออะติอมติัว่หนึ �งสัามารถสัื �อสัารกับ 
อะติอมอ ่กติ ัว่ทุ่ �อย้ ่ไกลออกไปได�ทุันทุ่	
โดยไม่ติ�องผ่านตัิว่กลาง	(อันน่�ออกแนว่พลังจิติ	

ผมเคยฟังคุณทุิว่ให�สััมภาษณ์กับคุณสัุทุธีิช้ัย	
หยุ่นว่่า	 เคยม่การทุดลองใช้�คอมพิว่เติอร ์
เช้ิงคว่อนติัมสัื�อสัารกันในแบบไร�ติัว่กลาง 
ขึ้�ามประเทุศึและสัามารถสั่งขึ้�อม้ลถึงกัน 
ได�จริง	ฟังแล�ว่น่าตืิ�นเติ�น	แต่ิเขึ้าไม่ได�บอกเล่า 
วิ่ธ่ีการนะครับ	เพราะต่ิอให�บอกผมก็อาจจะ
ฟังไม่เขึ้�าใจอย้่ด่)	 คุณสัมบัติิขึ้�างติ�นทุำาให� 
คอมพิว่เติอร์เชิ้งคว่อนตัิมม่การประมว่ลผลทุ่� 
เร็ว่กว่่าคอมพิว่เติอร์ทัุ�ว่ไปมหาศึาล		Google	
ซึ่ึ�งเป็นองค์กรหนึ�งทุ่�ลงทุุนใน	 quantum	
computer	มหาศึาล	เคยเผยแพร่ขึ้�อคว่ามว่่า 
‘Google	 D-Wave	 2X	 คอมพิว่เติอร  ์
ทุ่ �ใช้ �เทุคโนโลย่เช้ ิงคว่อนติัมม่คว่ามเร็ว่ 
มากกว่่าคอมพิว่เติอร์ปกติิ	100	ล�านเทุ่า’	
 เพ่ยงเท่ี่าน่�เรื�อง	5G	6G	ก็เลยฟัังคล้าย
นิที่านอ่สปข้�นมืาที่ันที่่



	 กลายเป็นเรื�องง่ายๆ	 ไปแล�ว่ทุ่�มนุษย์ 
ไม่ว่่าจะอย่้ส่ัว่นใดขึ้องโลกก็สัามารถว่างแผน 
การทุ่องเทุ่�ยว่เดินทุางไปได�ทุุกทุ่�ทุ่�อยากไป	
เพราะโรงแรม	สัายการบิน	ขึ้�อม้ลการทุ่องเทุ่�ยว่	
การเงิน	 และทุุกอย่างทุ่ �จะช้่ว่ยทุำาให�คุณ 
สัามารถหน่จากคว่ามซึ่ำ�าซึ่ากจำาเจในช้่ว่ิติ	
อย้่บนมือคุณแล�ว่	 ในปี	 2014	 ผมอุ�มล้ก 
ว่ัยขึ้ว่บครึ �งไปเทุ่ �ยว่แนว่	 backpacker	
ทุ่ �ร ัสัเซึ่่ย	 ผมจำาได�ด่ว่ ่าก่อนเดินทุางก็ม่ 
คนเติือนผมว่่าไปรัสัเซึ่่ยพ้ดภาษาเขึ้าไม่ได�	
ไม่ม่คนร้�จัก	จะไหว่หรอ	ยิ�งม่เด็กเล็กไปด�ว่ย	
เพราะป้ายต่ิางๆ	ก็ไม่ค่อยม่ภาษาอังกฤษนะ
เป็นภาษารัสัเซึ่ ่ย	 จนเมื �อผม	 landing	
ทุ่�สันามบิน	 Domodedovo	 แล�ว่บังเอิญ 
เจอคนไทุยทุ่�รอผ่าน	 ติม.	 แล�ว่เห็นสัามคน 
พ ่อแม ่ล ้กกระเติงก ันมาก ็ย ั งอ ุติสั ่าห ์ 
หันมาถามและเติือนด�ว่ยคว่ามเป็นห่ว่ง 
ด�ว่ยประโยคทุ่�คล�ายคลึงกับก่อนทุ่�จะเดินทุาง 
ออกจากประเทุศึไทุย	 กลับมาจากทุริปนั�น	

หาพ้ืนท่ีว่างรอบตัว
ผ่าน online platform
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ผมถึงขึ้นาดสัามารถนำาเนื�อหาการเทุ่�ยว่แบบ	
backpacker	 ทุริปนั�น	 มาเขึ้่ยน	 pocket	
book	 ช้ื�อ	 ได�เว่ลาเทุ่�ยว่รัสัเซึ่่ย	 ขึ้ายได�เลย	
(พิมพ์	2	หนด�ว่ยนะเออ)	แต่ิเด่�ยว่น่�คงไม่จำาเป็น 
แล�ว่กระมัง	 เพราะอยากร้�อะไรก�มไปบนมือ 
ก็เจอ	 อยากไปไหนก็กด	 Google	 Map	
แล�ว่ก็เลือกเสั�นทุางทุั�งรถไฟ	 รสับัสั	 ม่ให� 
เลือกหมด	 ขึ้นาดเงินยังไม่ติ�องแลกเลย	
อย่างไรก็ด่	 โคว่ิด-19	 ทุ่�อย้่กับเรามาและ 
ยังไม่ผ่านไปเสั่ยทุ่	 เราเลยยังไม่ร้�ช้ัดเจนว่่า 
โควิ่ด-19	จะเปล่�ยนโฉมอุติสัาหกรรมเหล่าน่� 
ไปทุางไหนอ่กหรือไม่	
	 ถ �ามองในทุางด่	 ติอนน่ � 	 internet 
literacy	ขึ้องคนทัุ�ว่โลกเพิ�มแบบก�าว่กระโดด 
น่าจะเป็นโอกาสัอันด่หลังโควิ่ด-19	 สัามารถ 
อย่้กับมนุษย์ได�เหมือนไขึ้�หวั่ดใหญ่	 แติ่ว่่ากับ 
พฤติิกรรมการใช้�ช้่ว่ติิทุ่�เปล่�ยนไปน่�สัิ	 ไม่ร้�ว่่า
พลังด�านไหนจะส่ังผลกับการหาทุ่�ว่่างรอบตัิว่
มากกว่่ากัน

ติั�งสัถาบันทุ่�สัอนสัมาธีิและว่ันหนึ�งเขึ้าก็เจอ 
เขึ้�ากับ	 คุณ	 Richard	 Pierson	 ซึ่ึ �งมา 
ฝั่ึกสัมาธีิกับคุณ	 Puddicombe	 คนทุั�งสัอง 
ม่แนว่คิดติรงกันทุ่�อยากจะขึ้ยายแนว่ทุาง 
นั�งสัมาธีิออกไปให�คนอื�นมากขึ้ึ�น	 จึงเกิด 
เป็นแอพพลิเคช้ั �น	 Headspace	 ขึ้ึ �นมา	
Headspace	 ใช้�การสัอนนั�งสัมาธีิผ่านการ 
เล่าเรื �องด�ว่ยแอนิเมช้ั �นบว่กกับเสั่ยงทุ่ �ม ่
คว่ามเป็นมิติรขึ้อง	 Puddicombe	 ทุำาให�	
Headspace	ม่ยอดดาว่น์โหลดมากกว่่า	65	
ล�านครั�ง	สัร�างรายได�มากกว่่า	100	ล�านเหร่ยญ 
สัหรัฐฯ	 ในปี	 2019	 และม่คน	 subscribe	
มากกว่่า	 2	 ล�านคน	 ซึ่ึ�งรว่มทุั�งบริษัทุใหญ่ๆ 
ใน	 ซึ่ิลิกอน	 ว่ัลเลย์	 อย่าง	 Google	 หรือ	
LinkedIn	ทุ่�เลือกสัมัครแพ็กเกจขึ้อง	Head-
space	เพื�อให�พนักงานได�ใช้�งานกัน

สร้างพ้ืนท่ีว่างรอบใจ โดยใช้เทคโนโลยี
	 ด �ว่ยคว่ามทุ ่ � โลกเช้ ื �อมติ ่อก ันด �ว่ย 
เทุคโนโลย่	คว่ามเชื้�อคว่ามศึรัทุธีาเองก็ใช่้ว่่า	
จะเป็นเรื�องล�าสัมัยอ่กต่ิอไปเรา	ได�เห็นข่ึ้าว่กัน 
เสัมอเรื�องราว่ขึ้องบริษัทุติ่างๆ	 ในซึ่ิลิกอน	
ว่ัลเลย์	 หันมาให�คว่ามสันใจในการฝั่ึกจิติ 
ฝั่ึกสัมาธีิเพราะผลลัพธี์ทุ่�ได�รับการยอมรับ 
คือสัามารถทุำาให�คนทุำางานทุ่�ประสัิทุธีิภาพ 
มากขึ้ึ�น	 ซึ่ึ�งเมื�อประมาณ	 10	 ปีทุ่�แล�ว่	 ก็ม ่
แอพพลิเคช้ั �นติัว่หนึ �งเกิดขึ้ึ �นในปี	 2012 
ช้ื �อ	 Headspace	 ซึ่ึ �งเป็นแอพพลิเคช้ั �น 
ฝั่ึกทุำาสัมาธีิ	 คนทุ่�สัร�างแอพติัว่น่�เคยเป็น 
นักบว่ช้ในธิีเบติมากว่่า	10	ปี	คือ	คุณ	Andy	
Puddicombe	 ว่ันหนึ �งเมื �อเขึ้าออกจาก 
การเป็นนักบว่ช้แติ่ยังเห็นว่่าการฝั่ึกสัมาธี ิ
มันม่ประโยช้น์และเขึ้าอยากจะสัอนคน 
แม�จะไม่ได�เป็นนักบว่ช้แล�ว่	 เขึ้าจึงออกมา 

HEADSPACE
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	 ระยะห่าง	 1	 เมติรทุ่�เราเคยช้ินกับมัน	
ได�สัร�างโอกาสัให�อ่กหลายอย่าง	 ทุ่�เราเห็น 
ช้ัดๆ	 ในติอนน่ �คือประช้ากรไทุยแทุบทุุก 
หย่อมหญ�าคุ�นเคยกับการช้�อปปิ�งออนไลน์ 
ซึ่ึ�งสั่งผลบว่กต่ิอธุีรกิจขึ้นส่ังโดยเฉพาะเหล่า 
ไรเดอร์บนแอพพลิเคช้ั�นออนไลน์	 รว่มไปถึง 
การใช้�เงินติราอิเล็กทุรอนิกสั์กันอย่างคล่อง 
มือโดยไม่ร้ �เนื �อร้ �ติัว่ผ่านสัารพัดแพ็คเกจ 
เย่ยว่ยาขึ้องรัฐบาล	อ่กสิั�งทุ่�โควิ่ด-19	ได�ทุำาให� 
เกิดโอกาสัในการลงทุุนใหม่ๆ	 เพราะ	 fund	
flow	 ในงว่ดน่�ม่คว่ามแปลก	 เหล่ากุนซึ่ือ 
หัว่เก่าๆ	 ก็เกาหัว่แกรกๆ	 ซึ่ื �อเว่ลากันไป 
เพราะติลาดหุ�นก็แปลกเศึรษฐกิจยังไม่กลับมา 
เหมือนเดิมแติ่ดัช้น่ด่ดกลับมาเร่ยบร�อย 
แล�ว่	 เพราะสัารพัดเงินอัดฉ่ดมันไม่ม่ทุ่�ไป 
แติ่จะให�ฟันธีงกันว่่าฟองสับ้ ่ติลาดหุ �นก  ็
ไม่กล�า	 ถ�าเป็นเมื�อก่อนสัภาว่ะแบบน่�	 ก็แค่ 
เช้่ยร์ให�ไปซึ่ื�อทุองก็จบ	 ซึ่ึ�งทุองก็ว่ิ �งพรว่ด 
ไปทุ่�	 30,000	 บาทุจริงๆ	 แติ่แค่ระยะสัั�นๆ 
สัั�นมากพอทุ่�จะทุำาให�เกิดยอดเขึ้าอันหนาว่ 
เหน็บได�อ่กนาน	 และเหล่าก้ร้ทุ่�เช้่ยร์ทุอง 
ไว่�ว่ ่าทุะลุ	 30,000	 และคนเร่ยกอาจารย ์

กันทุั�ว่ติอนน่�ก็ได�แติ่แถๆ	 ไปว่่า	 ทุองยังไง 
ก็มาไปด้ประวั่ติิศึาสัติร์สิั	ทุองมาจากเทุ่าไหร่	
ไม่เคยย�อนกลับ	 พ้ดอ่กก็ถ้กอ่กนะครับ	 แติ ่
ติอนทุ่�ทุ่านเช้่ยร์คนขึ้ึ�นเขึ้าทุ่านไม่ได�บอก 
ระยะยาว่น่�นา	และทุ่�ว่่า	 fund	flow	 มันไม่ 
เหมือนเดิมเพราะนอกจากทุ่�กล่าว่มาปกติิ 
เราก็จะนึกถึงแหล่งพักอันปลอดภัยคือ 
ติลาดพันธีบัติรรัฐบาลแติ่ติอนน่ �ม่แหล่ง 
อันเร�าใจเขึ้�ามา	อย่างเช่้นติลาด	DeFi	ทุ่�เติิบโติ 
อย่างติ่อเนื�อง	 ติลาดติราสัารอนุพันธี์แบบ	
decentralized	 ก็โติ	 ทุำาให�น ักลงทุุน 
สัามารถเปิดเทุรด	 call	หรือ	put	options 
ในติลาดเหร่ยญคริปโติได�ซึ่ึ �งเจ�าเหร่ยญ 

คริปโติก็ทุำาเอาก้ร้เกาหัว่แกรกๆ	 เพราะ 
ราคาขึ้ ึ �นลงแบบรถไฟเหาะเหล ือเก ิน	
ทุฤษฎี่เดิมๆ	 จับไม่ทุันแล�ว่ยิ�งบางติัว่เกิน 
จินตินาการ	 อย่างเจ�า	 dogecoin	 ทุ่�ราคา 
พุ ่งพรว่ดจนว่่ากันว่่าจะเป็นเงินทุ่ �ใช้�กัน 
บนดาว่อังคารกันแล�ว่	 (จะไปซึ่ื�ออะไรกัน 
บนนั�นหรอ)	

	 นอกจากนั�น	 โคว่ิด-19	 ก่อนหน�าน่�ก็ได� 
สัร�างโอกาสัให�ประเทุศึไทุยด้เหมือนจะเป็น 
ดินแดนแห่งคว่ามปลอดภัยม่สัุขึ้อนามัย 
ระบบสัาธีารณสัุขึ้	 ม่การแพทุย์พยาบาลทุ่� 
สัามารถเป็นโอกาสัทุ่�จะดึงเงินลงทุุนจาก 
ติ่างช้าติิทุ่�ให�คว่ามสัำาคัญกับสัิ�งเหล่าน่�มาได�	
(แต่ิไม่ร้�ว่่า	 โควิ่ด-19	 รอบ	2,3,….	 จะทุำาให� 
ภาพลักษณ์และโอกาสัเหล่าน่�ปลิว่ไปหรือ 
ป�าว่)	 และยังม่โอกาสัติ่างๆ	 ทุ่�อาจจะถ้ก 
คาดการณ์อ่กมากแติ่ก็ม่มุมมองทุั�ง	 2	 ด�าน	
เช่้น	การ	work	from	anywhere	จะทุำาให�	
co-working	 space	 บ้ม	 คอนโดม่เน่ยม	
อาจจะเน�นพื�นทุ่�สั่ว่นกลางมากขึ้ึ�น	 ใหญ่ขึ้ึ�น	
เพราะการ	work	 from	home	 ก็ทุำาให�คน 
อาจจะออกมายืดเสั�นยืดสัายพักผ่อน	 (แติ ่
ทุั�ง	 2	 เรื�องก็ม่มุมแย�งว่่าติ่อไป	 คนอาจจะ 
หล่กเล่�ยงทุ่�จะใช้�พื�นทุ่�ร่ว่มกับคนแปลกหน�า) 
คอนโดทุ่ �ม่ลิฟทุ์สั่ว่นติัว่รว่มไปถึงจุดขึ้าย 
จากการจัดการพว่กเรื �องสัุขึ้อนามัยติ่างๆ	
เป็นติ�น	 รว่มไปถึงเราได�เห็น	 คนใกล�ๆ	 ติัว่	
ผันตัิว่เองเป็นเช้ฟ	เป็นนักปล้กติ�นไม�	เป็นอ่ก 
สัารพัดจากการทุ่�	work	from	home	และ 
สัารพัดนักทุำาโน่นทุำาน่�มือสัมัครเล่นน่�แหละ 
ก็เริ�มทุำาติัว่	 เป็นพ่อค�าแม่ค�ามืออาช้่พขึ้ึ�นมา 
ทัุ�งสัร�างเพจเองหรือประกาศึขึ้ายกันบนหน�า	
social	media	 ขึ้องติัว่เองและก็เร่ยกเหล่า 
ไรเดอร์ไปส่ัง	

	 อย่าว่ ่าอย่างนั �นอย่างน่ � เลยผมืเอง 
ชีอบปล้กต้้นไมื้แต้่เด็ก	 ก็ได้ถู้ก	 โคว่ิด-19	
สร้างให้กลายเป็นนักชี้อปต้้นไมื้	 กลายเป็น 
นักเพาะต้้นไม้ื	 นักปล้กไม้ืจิ�ว่	 และ	กำาลังจะ 
เป็นพ่อค้าต้้นไม้ืพ่อล้กอ่อนเร็ว่ๆ	น่�	จบกันดื�อๆ 
แบบน่�แหละ 

Space
จากโควิด-19
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Green
Investing

 เร�คงปฏิ่เสุธิไม่่ได้ครับวั่� ควั�ม่เจร่ญอยิ่่�งเข้ยิ่่งก้�วักระโดด 

ข้องม่นุษยิ่์เร่�ม่ต้นจ�กก�รปฏิ่วััต่อุตสุ�หกรรม่ชั่วังปล�ยิ่ศิตวัรรษ 

ทำ้� 18 ทำ้�ม่้จุดกำ�เหน่ดจ�กเทำคโนโลยิ่้พื่ลังง�นไอนำ��จ�กถ่�นห่น 

ซ่ึ่�งก่อให้เก่ดระบบก�รผล่ตอุตสุ�หกรรม่และระบบข้นสุ่งทำ�งรถไฟ  

ต่อม่�ในศิตวัรรษท้ำ� 19 เทำคโนโลย้ิ่พื่ลังง�นร้ปแบบใหม่่จ�กเคร่�องยิ่นต์

สัุนด�ปและจ�กก�รผล่ตกระแสุไฟฟ้�ได้เข้้�ม่�พื่ล่กโฉม่ระบบ ก�ร 

ข้นสุ่งและก�รผล่ตภ�คอุตสุ�หกรรม่อ้กรอบ และทำ้�สุำ�คัญไฟฟ้� 

ถ่อเป็นเทำคโนโลยิ่้ต้นกำ�เน่ดข้องยิุ่คด่จ่ทำัลและก�รสุ่�อสุ�รไร้สุ�ยิ่ 

ทำ้�เข้้�ม่�พื่ล่กโฉม่วั่ถ้ชั้วั่ตม่นุษยิ่์อยิ่่�งสุ่�นเชั่งในชั่วังหล�ยิ่สุ่บปี                            

ทำ้�ผ่�นม่� จ�กจุดเร่�ม่ข้องก�รปฏิว่ััต่อุตสุ�หกรรม่จนม่�วัันน้�เพื่้ยิ่ง 

250 ปี หล�ยิ่พื่ันล้�นชั้วั่ตได้ม่้ก�รพื่ัฒน�คุณัภ�พื่ควั�ม่เป็นอยิ่้่ 

อย่ิ่�งท้ำ�ไม่่เคยิ่ม้่ม่�ก่อนในประวััต่ศิ�สุตร์โลก

	 ในศึติว่รรษทุ่�	21	ทุ่�เรากำาลังเดินหน�าต่ิอไป	จะเป็นหัว่เล่�ยว่หัว่ต่ิอ

ทุ่�สัำาคัญทุ่�มนุษย์จะติ�องปฏิิว่ัติิเทุคโนโลย่พลังงานครั�งใหญ่อ่กครั�ง 

แติ่ครั�งน่�ไม่ใช้่เพ่ยงเพื�อการพัฒนาคุณภาพช้่ว่ิติให�ด่ยิ�งขึ้ึ�น	 แติ่เป็น 

คว่ามจำาเป็นทุ่ �ติ�องพัฒนาเพื�อให�เราสัามารถสั่งติ่อโลกทุ่�มนุษย ์

ยังสัามารถดำารงช้่ว่ิติอย้่ได�ให�คนรุ่นติ่อไป	 มันจะเป็นคว่ามทุ�าทุาย 

ครั�งใหญ่ทุ่�สัุดขึ้องมนุษยช้าติิทุ่�ติ�องการทุั�งเงินทุุน	 มันสัมอง	 และ 

คว่ามมุ่งมั �นในระดับเว่ทุ่โลก	 คว่ามทุ�าทุายน่�จะมาพร�อมโอกาสั 

การลงทุุนครั�งใหญ่ทุ่�สุัดขึ้องศึติว่รรษทุ่�เราเร่ยกว่่า	Green	Investing	

มาด้กันครับว่่ามันคืออะไร	

	 จากจุดเริ�มขึ้องการปฏิิวั่ติิอุติสัาหกรรม	 ร้ปแบบการสัร�างพลังงาน 

ทุ่�ใช้�	ม่การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกทุ่�มาจากการเผาไหม�นำ�ามัน	ถ่านหิน	

ผลขึ้�างเค่ยงจากการเกษติรและการอุติสัาหกรรม	ขึึ้�นส่้ัชั้�นบรรยากาศึ 

อย่างทุว่่ค้ณซึ่ึ�งได�สั่งผลให�อุณหภ้มิเฉล่�ยขึ้องโลกได�ปรับติัว่สั้งขึ้ึ�น 

ประมาณ	 1	 องศึาจากยุคก่อนการปฏิิว่ัติิอุติสัาหกรรม	 ณ	 ว่ันน่�	

ประเทุศึจ่น	 สัหรัฐ	 และ	 ยุโรปเป็นผ้�ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกกว่่า 

ครึ�งหนึ�งขึ้องโลก	 โดยม่จ่นเป็นผ้�ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกอันดับหนึ�ง 

ซึึ่�งปัญหาเหล่าน่�จะม่แต่ิทุว่่คว่ามรุนแรงขึึ้�นเรื�อยๆจากการพัฒนาขึ้อง

ประเทุศึกำาลังพัฒนาขึ้นาดใหญ่ในโลก	

	 หน่ว่ยงานขึ้ององค์การสัหประช้าช้าติิได�ทุำาการคำานว่ณติามแบบ

จำาลองการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกแล�ว่พบว่่า	ถ�ามนุษย์ไม่ได�ม่การนำา

นโยบายและเทุคโนโลย่ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกมาใช้�ติั�งแติ่น่� 

เป็นติ�นไป	อุณหภ้มิเฉล่�ยขึ้องโลกจะปรับส้ังขึึ้�นเป็น	4	องศึาภายในสิั�น 

ศึติว่รรษน่�	 นักว่ิทุยาศึาสัติร์ทุั�ว่โลกคาดการณ์ว่่าอุณหภ้มิทุ่�เพิ�มขึ้ึ�น 

4	องศึาก่อนสิั�นศึติว่รรษ	เราอาจเห็นพืช้และสััติว์่กว่่า	50%	ขึ้องโลก 

สั้ญพันธี์	 เกิดว่ิกฤติการขึ้าดแคลนอาหารรุนแรงจากภาว่ะแห�งถาว่ร 

ในระดับภ้มิภาค	แหล่งอาหารจากทุะเลหายหมดสิั�นจากการส้ัญเส่ัย

ปะการังอย่างถาว่รทุั�ว่โลก	 และทุ่�สัำาคัญระดับนำ�าทุะเลทุ่�จะสั้งขึ้ึ�น 

หลายเมติรจากการละลายขึ้องนำ�าแข็ึ้งขัึ้�ว่โลก	จะส่ังผลให�เมืองทุ่าใหญ่ๆ	

และประช้ากรเกือบพันล�านคนติ�องอพยพถิ �นฐานเพื �อหลบหน่ 

ภัยพิบัติิทุางนำ�า	 ซึ่ึ�งน่�เป็นเพ่ยงติัว่อย่างขึ้องผลกระทุบทุ่�เขึ้�าใจง่าย 

ไม่ใช่เพียงแค่รักโลก 
แต่คือโอกาสการลงทุน
แห่งศตวรรษ
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โดยสัรุปคือเรากำาลังพ้ดถึงสัภาพแว่ดล�อมขึ้องโลกทุ่�จะไม่สัามารถ 

รองรับการใช้�ช่้วิ่ติมนุษย์ได�อ่กต่ิอไป	

	 สัิ�งสัำาคัญทุ่�สัุด	 ณ	 จุดน่�	 คือการติระหนักว่่าปัญหาน่�ยังไม่สัาย 

เกินแก�	 ผ้�นำาประเทุศึทุั�ว่โลกได�พยายามร่ว่มมือกันหาทุางออกโดย 

เว่ทุ่ครั�งสัำาคัญจากการประชุ้มผ้�นำาโลกทุ่�กรุงปาร่สัในปี	 2015	 ได�ม่ 

การบรรลุขึ้�อติกลงจากผ้�นำา	196	ประเทุศึทุ่�ยอมรับขึ้�อติกลง	ทุ่�จะออก 

กฎีหมายและนโยบายในระดับประเทุศึ	 เพื�อผลักดันให�มก่ารลดการ 

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกอย่างเป็นร้ปธีรรมและม่เป้าหมายช้ัดเจน 

ณ ขึ้ณะน่�เกือบทุุกประเทุศึทุ่�ร่ว่มลงนามม่การติั�งเป้าทุ่�จะหยุดการ 

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกภายในปี 2050 ซึ่ึ�งในช้่ว่งปลายปี 2021 น่� 

จะม่การประชุ้มเว่ทุ่โลกอ่กครั�งทุ่�ประเทุศึอังกฤษทุ่�จะประเมินคว่าม 

คืบหน�าในการบรรลุขึ้�อติกลงทุ่�ให�ไว่�ทุ่�กรุงปาร่สั และหารือเพิ�มเติิม 

ในการลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกให�เร็ว่ขึึ้�นกว่่าเดิม	เป้าหมายส้ังสุัด

ในการประชุ้มคือขึ้�อติกลงในการรักษาระดับอุณหภ้มิโลกไม่ให�ร�อนขึึ้�น

ไปอ่กเกินหนึ�งอาศึานับจากว่ันน่�	 ซึ่ึ�งจะเกิดขึ้ึ�นได�ถ�าทุั�งโลกสัามารถ 

หยุดปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกได�อย่างสิั�นเชิ้งภายในปี	2050

	 ปัจจัยสัำาคัญทุ่�สัุดติ่อคว่ามสัำาเร็จในการหยุดปล่อยก๊าซึ่เรือน 

กระจกได�อย่างสัิ�นเช้ิงภายในปี 2050 คือการพัฒนาและนำามาใช้� 

ซึ่ึ�งเทุคโนโลย่ทุางเลือกทุ่�จะทุำาให�การผลิติและใช้�พลังงาน การขึ้นสั่ง	

การผลิติภาคอุติสัาหกรรม	 และการเกษติรโดยไม่ม่การปล่อยก๊าซึ่ 

เรือนกระจก	 ม่ติ�นทุุนทุ่�ถ้กกว่่าเทุคโนโลย่ปัจจุบันซึ่ึ�งการแขึ้่งขึ้ันเพื�อ 

เป็นผ้�นำาเทุคโนโลย่ทุางเลือกขึ้องมหาอำานาจขัึ้�ว่จ่น	สัหรัฐ	และยุโรป	

ได�ถ้กนำาขึ้ึ�นมาเป็นว่าระแห่งช้าติิเพื�อเป็นการสัร�างคว่ามสัามารถ 

ในการแข่ึ้งขัึ้นทุางเศึรษฐกิจในศึติว่รรษทุ่�	21	ทัุ�งสิั�น	โจ	ไบเดน	และ	

ส่ั	จิ�งผิง	ต่ิางผลักดันเรื�องเทุคโนโลย่ทุางเลือกน่�ด�ว่ยนโยบายอย่างจริงจัง	

แรงผลักครั�งใหญทุ่ั�งงบประมาณ	กฏิหมาย	 และนโยบายน่� จะสัร�าง 

คว่ามติ�องการเทุคโนโลย่	ผลิติภัณฑ์์	และบริการอย่างมหาศึาลในธ่ีม

การลงทุุน	Green	Investing	น่�	น่�คือโอกาสัการลงทุุนแห่งศึติว่รรษทุ่�พ้ดถึง

	 คว่ามเขึ้�าใจถึงแหล่งทุ่�มาขึ้องการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและ 

ศัึกยภาพขึ้องเทุคโนโลย่	 ผลิติภัณฑ์์	 บริการทุ่�จะติ�องนำามาใช้�ลดการ

ปล่อยก๊าซึ่ในแติ่ละแหล่งทุ่ �ม่คือหัว่ใจในการมองหาการลงทุุนทุ่� 

ครอบคลุมโอกาสัการลงทุุนน่�อย่างแทุ�จริง	 จากขึ้�อม้ลในแผนภาพ 

ขึ้�างติ�น	 จะเห็นได�ว่่าการผลิติกระแสัไฟฟ้าทุุกร้ปแบบจากโรงไฟฟ้า 

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกถึง	 1	 ใน	 4	 ขึ้องทุั�งหมด	 ในขึ้ณะทุ่�การผลิติ 

ภาคอุติสัาหกรรมปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกอ่กประมาณ	20%	ในขึ้ณะทุ่� 

การเผาผลาญนำ�ามันในภาคการขึ้นส่ังซึึ่�งได�รับคว่ามสันใจจากนักลงทุุน

อย่างมากในเรื �องขึ้องเทุคโนโลย่รถไฟฟ้า	 หรือ	 EV	 เป็นติ�นเหติ ุ

ขึ้องปัญหาเพ่ยง	 14%	 สัุดทุ�ายคือการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกจาก 

การเกษติรและปศึุสััติว่์ทุ่�รับผิดช้อบในการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 

อ่ก	 1	 ใน	 4	 ขึ้องโลกทุ่�จะม่คว่ามทุ�าทุายสั้งสัุดในการแก�	 เนื�องจาก 

ม่คนนับพันล�านทุ่�เก่�ยว่ขึ้�องกับว่งจรการผลิติอาหารเพื�อเล่�ยงมนุษย์น่�

 สุ่วันแรก	 โอกาสัการลงทุุนจากการแก�ปัญหาก๊าซึ่เรือนกระจก 

จากการผลิติไฟฟ้าจะมาจากสัามทุาง	คือ

	 1.	 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเว่่ยนทุ่�จะสัร�างใหม่เพื�อรองรับคว่าม 

ติ�องการไฟฟ้าทุ่�เพิ�มขึ้ึ�นอย่างมากจากประเทุศึกำาลังพัฒนาและการ 

แปลงรถยนติ์ทุั�งโลกมาใช้�ไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุ่�จะสัร�างมาทุดแทุน 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 นำ�ามัน	 และก๊าซึ่ธีรรมช้าติิทุ่�หมดอายุใช้�งานในอ่ก	

40	 ปีขึ้�างหน�าทุั�ว่โลก	 เทุคโนโลย่พลังลมและแสังอาทุิติย์จะเป็น 

ทุางเลือกหลักทุ่�ทัุ�งโลกจะม่คว่ามติ�องการ	บริษัทุอย่าง	Jinko	ซึึ่�งเป็น

บริษัทุสััญช้าติิจ่นผ้�ผลิติแผง	 solar	 ทุ่�ใหญ่ทุ่�สัุดขึ้องโลก	 หรือบริษัทุ	

Siemens	 Gemasa	 ผ้�ผลิติกังหันลมผลิติไฟฟ้าอันดับหนึ�งขึ้องยุโรป 

เป็นธุีรกิจทุ่�จะเติิบโติอย่างมากในอนาคติ	



	 2.	 ระบบโครงสัร�างพื�นฐานและเทุคโนโลย่การคว่บคุมการจ่าย 

ไฟฟ้าทัุ�งโลกทุ่�ติ�องขึ้ยายและอัปเกรดให�เป็น	smart	grid	เพื�อรองรับ

แหล่งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว่่ยน	บริษัทุอย่าง	Itron	เป็นผ้�นำาด�าน 

อุปกรณ์	ระบบคว่บคุม	และบริการครบว่งจรขึ้องระบบ	smart	grid													

ในสัหรัฐอเมริกา	 จะได�ประโยช้น์อย่างมากจากคว่ามติ�องการสัร�าง	

smart	grid	ในโลก	

	 3.	 เทุคโนโลย่การเก็บกักไฟฟ้าระดับเครือขึ้่าย	 หรือ	 utility-

scaled	 power	 storage	 ทุ่�จะมค่ว่ามติ�องการมหาศึาลเพื�อรองรับ 

แหล่งไฟฟ้าพลังงานหมุนเว่่ยน	บริษัทุอย่าง	Tesla	เป็นผ้�นำาการพัฒนา 

และผลิติแบติเติอร่�ระดับเครือขึ้่ายอย่างเช้่นแบติเติอร่�ลิเทุ่ยมไอรอน	

315	เมกาวั่ติต์ิ	ใหญ่ทุ่�สุัดในโลกทุ่�โรงไฟฟ้าพลังลม	ณ	เมืองฮอนส์ัเดล	

ประเทุศึออสัเติรเล่ย	

 สุ่วันท้ำ�สุอง	 โอกาสัการลงทุุนจากการแก�ปัญหาก๊าซึ่เรือนกระจก

จากการขึ้นส่ังมาซึึ่�งจะมาจากสัองทุาง	ได�แก่

	 1.		ธุีรกิจทัุ�งว่งจรการผลิติและจำาหน่ายรถไฟฟ้า	EV	

	 2.	 เทุคโนโลย่การผลิติแบติเติอร่�สัำาหรับรถไฟฟ้า	 บริษัทุผลิติ 

รถไฟฟ้าทัุ�ว่โลกอย่าง	Nio	และ	BYD	ขึ้องจ่น	หรือ	Tesla	ขึ้องสัหรัฐ

รว่มทุั�งผ้�นำาการผลิติแบติเติอรร่�รถไฟฟ้าขึ้องโลกอย่าง	 CATL	 ก็จะ 

เป็นโอกาสัการลงทุุนทุ่�น่าสันใจ	

 สุ่วันท้ำ�สุ�ม่	 โอกาสัการลงทุุนจากการแก�ปัญหาก๊าซึ่เรือนกระจก

จากภาคอุติสัาหกรรม	 โดยจะม่เทุคโนโลย่ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือน 

กระจกจากการผลิติซึ่่เมนติ์	 การถลุงเหล็ก	 และการผลิติปิโติรเคม่	

เป็นหลัก	ซึึ่�งการแก�ปัญหาน่�ม่สัามแนว่ทุางหลักคือ

	 1.	 การนำาไฟฟ้าทุ่�มาจากแหล่งพลังงานหมุนเว่่ยนมาใช้�เป็นแหล่ง 

พลังงานในอุติสัาหกรรมทุดแทุนถ่านหิน	 นำ�ามัน	 และก๊าซึ่ธีรรมช้าติ ิ

ให�มากทุ่�สัุด	 ซึ่ึ �งโอกาสัการลงทุุนน่ �สัามารถเขึ้�าถึงได�จากบริษัทุ 

ทุ่�ทุำาธีุรกิจการผลิติไฟฟ้าหมุนเว่่ยนติามติัว่อย่างขึ้�างติ�น	

	 2.	 การนำามาใช้�ขึ้องเทุคโนโลย่ดักเก็บก๊าซึ่เรือนกระจกทุ่�ปล่อยจาก 

กระบว่นการผลิติ	(Carbon	Capture,	Utilization	and	Storage	–	CCUS)	

บริษัทุอย่าง	Heidelberg	Cement	 ผ้�นำาการผลิติซ่ึ่เมนต์ิทุ่�ไม่ม่การ 

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกในกรรมวิ่ธ่ีการผลิติเป็นหนึ�งในผ้�นำาเทุคโนโลย่ทุ่� 

สิันค�าจะม่คว่ามติ�องการส้ังเพื�อลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก

	 3.	 แหล่งพลังงานคว่ามหนาแน่นสั้งจากไฮโดรเจนทุ่�ม่คว่าม 

จำาเป็นสัำาหรับการผลิติภาคอุติสัาหกรรมทุ่�พลังงานไฟฟ้าไมส่ัามารถ

ทุดแทุนได�	เช่้นคว่ามร�อนในการถลุงแร่เหล็กหรือการเดินเครื�องจักร 

อุติสัาหกรรมขึ้นาดใหญ่	บริษัทุอย่าง	Plug	Power	เป็นผ้�นำาเทุคโนโลย่

การผลิติและกักเก็บพลังงานจากไฮโดรเจน	 ซึ่ึ�งเทุคโนโลย่น่�ยังอย้่ 

ในช่้ว่งติ�นขึ้องการนำาไปใช้�	 แต่ิม่ศัึกยภาพส้ังสุัดในการแก�ปัญหาแหล่ง 

พลังงานคว่ามหนาแน่นสั้งขึ้องภาคอุติสัาหกรรมและการขึ้นสั่ง 

ขึ้นาดใหญ่ทุั�งหมด	 คว่ามติ�องการเทุคโนโลย่น่�จะเขึ้ย่งก�าว่กระโดด 

ในลำาดับต่ิอไปในอนาคติ

 สุ่วันสุุดทำ้�ยิ่	 โอกาสัการลงทุุนจากการแก�ปัญหาการปล่อยก๊าซึ่ 

เรือนกระจกจากการเกษติรและปศุึสััติว์่	ติ�นเหตุิขึ้องปัญหาอ่ก	1	ใน	

4	 ขึ้องโลก	 ซึ่ึ�งจะเป็นอ่กโอกาสัการลงทุุนใหญ่ทุ่�ยังอย้่ในช้่ว่งเริ�มติ�น 

ขึ้องการพัฒนา	 การปล่อยขึ้องเสั่ยขึ้องปศึุสััติว่์	 การทุำาปุ�ย	 และ 

การทุำาลายป�าเพื�อการเพาะปล้ก	 คือติ�นติอหลักขึ้องปัญหาทุ่�ม่คว่าม

ทุ�าทุายในการแก�	 แติ่ว่ันน่�เราม่บริษัทุทุ่�เป็นผ้�นำาในการแก�ปัญหาน่� 

บางส่ัว่นทุ่�สัามารถลงทุุนได�แล�ว่อย่างเช่้น	Beyond	Meat	ผ้�นำาการผลิติ 

เนื�อทุดแทุนจากพืช้	(Plant	based	meat)	โดยใช้�เทุคโนโลย่ช่้ว่ภาพ	

(Biotechnology)	 ทุ่�ม่ผลิติภัณฑ์์ในหลายร้ปแบบ	 เช้่น	 เนื�อสัเติ็ก																			

ไสั�กรอก	เนื�อสัับ	ทุ่�ม่รายได�เติิบโติกว่่าปีละ	100%	ในช่้ว่ง	4	ปีทุ่�ผ่าน

มาจากคว่ามติ�องการขึ้องผ้�บริโภคทุ่�ติระหนักถึงขึ้�อเทุ็จจริงว่่าการ 

ปศึุสััติว่์ขึ้องทุั�งโลก	 ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกเทุ่ยบเทุ่าการเผาไหม� 

นำ�ามันจากรถยนต์ิทัุ�ว่โลกรว่มกัน	ธุีรกิจน่�ม่รายได�กว่่าพันล�านเหร่ยญ

สัหรัฐติ่อปีและยังสัามารถเติิบโติในอัติราน่�ได�ในอนาคติ	 เนื�องจาก 

ขึ้นาดติลาดการบริโภคเนื�อใหญ่มหาศึาลในเชิ้งเปร่ยบเทุ่ยบ

 โดยสรุป	 จะเห็นได้ว่่าที่างเลือกในธิ่มืการลงทีุ่นแบบ	 Green 

Investing	 ที่่�เริ�มืมื่เข้ามืานำาเสนอให้นักลงทีุ่นไที่ยพอสมืคว่ร	 ผมื 

แนะนำาให้ลองไปหาการลงทุี่นแนว่น่�ด้กันครับ	นอกจากจะช่ีว่ยรักษา 

โลกแล้ว่จะยังเป็นโอกาสการลงทีุ่น	 ที่่ �จะสร้างผลต้อบแที่นที่่�ด ่

ในอนาคต้	 ผมืหว่ังว่่าข้อมื้ลที่่�เล่ามืาว่ันน่�จะชี่ว่ยให้เราต้ระหนักถู้ง 

ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง	 และยังเห็นโอกาสการลงทีุ่นที่่�เป็น 

ร้ปธิรรมืจากแรงผลักดันที่ั�งโลกที่่�จะต้้องแก้ปัญหาน่�ให้ได้	 Happy	

Green	Investing	ครับ
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1.
ดร.ยุพา

ทวีวัฒนะกิจบวร
MBA รุ่น 202.

คุณพิทักษ์
ลาภปรารถนา

รุ่น SHI 34

7.
รองศาสตราจารย์

ดร.วิเลิศ
ภูริวัชร

รุ่น SHI 46

4.
รองศาสตราจารย์ 

ดร.วรศักด์ิ ทุมมานนท์
รุ่น SHI 40

5.
คุณปนันท์

ประจวบเหมาะ
รุ่น SHI 42

9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์

รุ่น SHI 51

6.
คุณขัตติยา
อินทรวิชัย
รุ่น SHI 44

3.
คุณวรรณพร

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รุ่น SHI 40

8.
คุณฉัตรชัย

ศิริไล
รุ่น SHI 50

บัญชีจุฬาฯดีเด่นคร้ังท่ี 20
ประจำาปี พ.ศ.2563 

 ในวัันทำ้� 29 ม่กร�คม่ข้องทำุกๆ ปีไม่่ต้องบอกเลยิ่วั่� เป็นวัันอะไร สุำ�หรับพื่วักเร�ชั�วับัญชั้จุฬ�ฯ ยิ่่อม่ร้้วั่� 

เป็นวัันง�นคน่สุ้่เหยิ่�้ประจำ�ปี ต่�งก็เฝ้�้รอคอยิ่ อยิ่�กพื่บปะกันต�ม่ประสุ�รุน่พื่้�รุ่นน้อง สุำ�หรับในปนี้� 29 ม่กร�คม่ 

2564 ทำ้�ผ่�นม่� สุถ�นก�รณั์ covid-19 ยิ่ังระบ�ดอยิ่้่ ทำำ�ให้สุม่�คม่ฯไม่่สุ�ม่�รถจัดง�นค่นสุ้่เหยิ่้�ได้เชั่นเด้ยิ่วักับ 

ทำุกๆปี พื่่ธิ้แสุดงควั�ม่ยิ่่นด้กับบัญชั้จุฬ�ฯด้เด่นครั�งทำ้� 20 น้� จ่งเป็นพื่่ธิ้แบบ New Normal โดยิ่น�ยิ่กสุม่�คม่ 

คุณัวัศ่ิน วััฒนวัรก่จกุล ได้ม่อบหม่�ยิ่ให้กรรม่ก�รสุม่�คม่ฯไปม่อบช่ัอดอกไม้่และหนังสุ่อแสุดงควั�ม่ย่ิ่นด้กับน่สุ่ตบัญช้ั

จุฬ�ฯด้เด่น ข้องเร�ทัำ�ง 9 ท่ำ�น แทำนพ่ื่ธ้ิเช่ัดช้ัเก้ยิ่รต่บนเวัท้ำในง�นค่นสุ่้เหย้ิ่�ท้ำ�ได้เคยิ่ปฎ่ิบัต่กันม่�ทุำกปี

	 ว่ารสัารเภติราจึงขึ้อประกาศึเก่ยรติิคุณเผยแพร่ประวั่ติิ	 ผลงาน	คว่ามสัำาเร็จในหน�าทุ่�การงาน	 ซึึ่�งทุุกๆทุ่าน	 ได�กล่าว่ถึง 

คว่ามประทัุบใจในสัมัยทุ่�เร่ยนอย่้ในคณะฯ	คว่ามร้�สึักทุ่�ม่ต่ิอคณาจารย์ผ้�สัอน	เพื�อนร่ว่มรุ่น	รุ่นพ่�รุ่นน�อง	เหล่าน่�ล�ว่นเป็นพื�นฐาน

ทุ่�ทุรงอิทุธิีพล	และเป็นพลังให�ทุุกๆทุ่านประสับคว่ามสัำาเร็จก�าว่หน�า	มาจนถึงทุุกวั่นน่�	 สุัดทุ�ายหลายๆทุ่านได�ให�คว่ามเห็น 

เก่�ยว่กับ	ทิุศึทุางการลงทุุนในอนาคติ	ในแง่มุมต่ิางๆจากหลากหลายธุีรกิจหลายอาช่้พได�อย่างน่าสันใจ	น่าคิดวิ่เคราะห์ติิดติาม

เป็นอย่างยิ�ง	มาร้�จักกับคนเก่ง	คนด่	ม่คว่ามสัามารถ	ทุ่�ถ้กสัรรหาให�เป็นนิสิัติเก่าบัญช่้จุฬาฯด่เด่นทัุ�ง	9	ทุ่านในปีน่�กันเถอะ....

บัญชีจุฬาฯ
ดีเด่น

ครั้งที่ 20



 

   ควั�ม่ประทำับใจทำ้�ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั้ 

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่ 

	 ด�ว่ยคว่ามเช้ื�อมั�นและศึรัทุธีาติ่อสัถานศึึกษาอันทุรงเก่ยรติ	ิ

จุฬาลงกรณ์มหาว่ิทุยาลัย	 ทุำาให�ดิฉันติัดสัินใจเขึ้�าศึึกษาติ่อ 

ทุั �งในระดับปริญญาโทุและปริญญาเอก	 คว่ามประทุับใจ 

ทุ่ �ม ่ติ ่อคณะพาณิช้ยศึาสัติร ์และการบ ัญช้ ่	 จ ุฬาลงกรณ	์

มหาว่ิทุยาลัยนั�น	 สัิ�งแรก	 ได�แก่	 การจัดเนื�อหาหลักสั้ติรว่ิช้าทุ่�ม่ 

คว่ามครอบคลุม	 เขึ้�มขึ้�น	 และสัามารถนำาไปใช้�ได�จริงจว่บจน 

ปัจจุบัน	 สิั�งทุ่�ประทัุบใจต่ิอมา	 คือ	 บุคลากร	 ทัุ�งอาจารย์	 ผ้�สัอน 

ทุ่�เอาใจใสั่ล้กศึิษย์	 ติิดติาม	 สัอบถาม	 จว่บจนล้กศึิษย์ทุ่ �จบ 

การศึึกษาไปแล�ว่	 ทุ่านยัง	 ติิดติามให�กำาลังใจเป็นทุ่�ปลาบปลื�ม 

อย่างยิ�ง	 รว่มถึงว่ิทุยากรพิเศึษทุ่�ล�ว่นแล�ว่	 แติ่เป็นผ้�ทุรงคุณวุ่ฒ ิ

ผ้�มากประสับการณ์	 สัร�างมุมมองใหม่ๆ	 ให�กับผ้�ฟัง	 รว่มถึง 

บุคลากร	 เจ�าหน�าทุ่�	 ทุ่�พร�อมให�บริการติลอดเว่ลา	 จึงเกิดเป็น 

คว่ามผ้กพัน	ทัุ�งอาจารย์	นักศึึกษา	บุคลากรขึ้องคณะบัญช่้	และ

ย ังได �ร ับเก ่ยรติ ิจากคณะพาณิช้ยศึาสัติร ์และการบ ัญช้ ่	

จุฬาลงกรณ์มหาว่ิทุยาลัย	 ให�เป็นศึิษย์เก่าด่เด่น	 จึงถือเป็น 

เก่ยรติิประว่ัติิและเป็นขึ้ว่ัญกำาลังใจ	 ให�ดิฉันได�ปฏิิบัติิหน�าทุ่� 

อย่างเติ็มกำาลัง	 และนำาช้ื�อเสั่ยงมาสั้่จุฬาลงกรณ์มหาว่ิทุยาลัย	

สัถาบันอันทุรงเก่ยรติิ	 ทุ่�บ่มเพาะคว่ามร้�	 ค้ ่คุณธีรรม	 สัมดั�ง 

เก่ยรติิภ้มิจุฬา

   ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จ เป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 ด�ว่ยภารกิจหลักขึ้องหน่ว่ยงานราช้การและองค์กรภาครัฐ	

ค ือการดำาเนินงาน	 เพื �อสัาธีารณประโยช้น์และคำานึงถ ึง 

ประโยช้น์สัุขึ้ขึ้องประช้าช้นเป็นสัำาคัญ	 ดังนั�น	 หลักการบริหาร 

งานขึ้องดิฉันจึงยึดหลักธีรรมาภิบาลขึ้องการบริหารกิจการ 

บ�านเมืองทุ่�ด่	(Good	Governance)	เป็นทุ่�ตัิ�ง	ซึึ่�งประกอบด�ว่ย	

(1)	หลักนิติิธีรรม	 (2)	หลักคุณธีรรม	 (3)	หลักคว่ามโปร่งใสั	 (4)	

หลักคว่ามม่สั่ว่นร่ว่ม	 (5)	 หลักคว่ามรับผิดช้อบ	 และ	 (6)	

หลักคว่ามคุ�มค่า	 สั่ว่นสัิ �งสัำาคัญสัำาหรับการกำาหนดกลยุทุธี ์

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร MBA รุ่น 201

บัญชีจุฬาฯ ดีเด่นครั้งที่ 2024

ปร่ญญ�โทำ : บร่ห�รธุิรก่จม่ห�บัณัฑ่ิต รุ่น 20 จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่  
ปร่ญญ�เอก : บร่ห�รธุิรก่จดุษฎ้ิบัณัฑ่ิต สุ�ข้�ธุิรก่จเทำคโนโลย้ิ่
และก�รจัดก�รนวััตกรรม่ จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่ 
ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	ปลัดกระทุรว่งวั่ฒนธีรรม	กระทุรว่งวั่ฒนธีรรม	
ดร.ยุพา	เป็นผ้�ม่คว่ามสัามารถในการบริหารงานด�านศึาสันา	
ศิึลปะและวั่ฒนธีรรม	ทุ่�ผ่านมาทุ่านจะได�รับมอบหมายให�ด้แลงานใหญ่ๆ	
มาโดยติลอด	อาทิุ	งานด้แลเด็กเยาว่ช้นผ่านเครือข่ึ้ายเฝ้ั่าระวั่งทุาง
วั่ฒนธีรรม		ม่ส่ัว่นร่ว่มในการจัดงานพระราช้พิธ่ีถว่ายพระเพลิงพระบรมศึพ

ในหลว่งรัช้กาลทุ่�	9	และพระราช้พิธ่ีบรมราช้าภิเษก	รัช้กาลทุ่�	10	



 

ระดับองค์กร	 คือ	 การสัร�าง	 การม่สั่ว่นร่ว่มขึ้องผ้ �ม่สั่ว่นได� 

สั่ว่นเสั่ยจากทุุกภาคสั่ว่น	 ด�ว่ยการสัร�างว่ิสััยทุัศึน์ร่ว่มกัน 

ขึ้องทุุกคนในองค์กรว่่า	 ผลประโยช้น์สั่ว่นบุคคลเป็นรองกว่่า 

ประโยช้น์สั่ว่นรว่ม	 โดยคำานึงถึง	 ประสัิทุธีิภาพ	 ประสัิทุธีิผล	

และผลสััมฤทุธีิ �ขึ้องงานเป็นสัำาคัญ	 เพื �อประโยช้น์สั ้งสั ุด	

ขึ้องประช้าช้น	

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโคว่ัด-19 สุ่งผลกระทำบต่อทุำกธุิรก่จ 

จ่งข้อทำร�บวั่�ทำ่�นม่้ แนวัค่ดอยิ่่�งไร เพื่่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถ 

จัดก�รกับสุ่�งต่�งๆ ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง

	 จากสัถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้องโรคติิดเช้ื�อไว่รัสัโคโรนา 

2019	 (โคว่ิด	 -19)	 สั่งผล	 กระทุบติ่อทุุกภาคสั่ว่นขึ้องสัังคม 

และก่อให�เกิดการเปล่ �ยนแปลงว่ิถ่ช้ ่ว่ ิติขึ้องผ้ �คนในสัังคม														

ทุุกระดับ	 หน่ว่ยงานและองค์กรติ่างๆ	 ทุุกภาคสั่ว่นจำาเป็นติ�อง 

ปรับเปล่�ยนนโยบาย	 แนว่คิด	 และกระบว่นการทุำางาน	 ดิฉัน 

ในฐานะผ้ �บริหารขึ้องหน่ว่ยงานราช้การก็ติ�องปรับแนว่คิด 

และ	 ว่ิธี่การบริหารงาน	 เมื�อว่ิธี่การเดิมๆ	 ไม่อาจนำามาใช้�ได�ใน 

สัถานการณ์ว่ิถ่ช้่ว่ิติใหม่	 (New	 normal)	 จึงเห็นคว่รใช้�ว่ิกฤติ 

ให�เป็นโอกาสัในการพัฒนาศัึกยภาพบุคลากรให�พร�อมรับ	ปรับใช้�	

ค�นหาเทุคนิค	 และวิ่ธ่ีการทุำางานใหม่ๆ	 เพื�อให�ทัุนต่ิอสัถานการณ์ 

ทุ่�เปล่�ยนแปลง	 สั่ว่นแนว่คิดในการสัร�างพลังในสัถานการณ ์

เช่้นน่�	 ดิฉันเห็นว่่าการสัร�างแรงบันดาลใจให�กับผ้�ใติ�บังคับบัญช้า 

ทุุกระดับ	 และการเห็นอกเห็นใจ	 (Empathy)	 เป็นสัิ�งสัำาคัญ	

เพื�อให�ทุุกคน	 ร่ว่มแรงร่ว่มใจกันปฏิิบัติิหน�าทุ่�ราช้การอย่างสัุด 

คว่ามสัามารถ	 มุ่งเน�นทุ่�ประโยช้น์สัาธีารณะ	 และร่ว่มกันนำาพา 

ประเทุศึช้าติิให�ผ่านพ�นวิ่กฤติการณ์ไปให�ได�
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 เน่�องจ�กสุถ�นก�รณ์ั โคว่ัด-19 กำ�ลังสุ่งผลกระทำบต่อก�ร 

ลงทำุน จ่งข้อทำร�บควั�ม่เห็น “ทำ่ศิทำ�งก�รลงทำุนในอน�คต” 

จะเป็นอย่ิ่�งไร

	 ด�ว่ยสัถานการณ์โคว่ิด-19	 สั่งผลกระทุบให�เกิดว่ิกฤติทุาง	

เศึรษฐกิจ	 ซึ่ึ�งม่คว่ามยืดเยื�อยาว่นาน	 และม่คว่ามไม่แน่นอนสั้ง	

หากมองถึงการลงทุุนในอนาคติ	 ดิฉันในฐานะปลัดกระทุรว่ง 

ว่ัฒนธีรรมซึ่ึ�งเป็นผ้�บริหารขึ้องหน่ว่ยงานราช้การ	 ติ�องขึ้อกล่าว่	

ถึงนโยบายระบบเศึรษฐกิจแบบ	BCG	 โมเดลขึ้องรัฐบาล	 (BCG	

Economy)	 หรือ	 เศึรษฐกิจช้่ว่ภาพ	 เศึรษฐกิจหมุนเว่่ยน	 และ	

เศึรษฐกิจ	ส่ัเข่ึ้ยว่	(Bio-Circular-Green	Economy)	ทุ่�เป็นโมเดล	

การพัฒนาเศึรษฐกิจแบบองค์รว่ม	โดยมุ่งเน�นการพัฒนาประเทุศึ	

ทุั�งในมิติิเศึรษฐกิจ	 สัังคม	 และสัิ�งแว่ดล�อม	 และสัอดรับกับการ 

พัฒนาทุ่�ยั�งยืนติามหลักปรัช้ญาขึ้องเศึรษฐกิจพอเพ่ยงซึ่ึ�งเป็น 

หลักสัำาคัญในการพัฒนาเศึรษฐกิจและสัังคมขึ้องประเทุศึไทุย	

โดย	นโยบายขึ้องกระทุรว่งวั่ฒนธีรรมทุ่�จะช่้ว่ยกระตุิ�นเศึรษฐกิจ	

คือการสั่งเสัริมเศึรษฐกิจสัร�างสัรรค์	 (Creative	 Economy) 

ด�ว่ยการนำาทุุนทุางว่ัฒนธีรรมมาพัฒนาติ่อยอดเพื�อสั่งเสัริม 

เศึรษฐกิจ	 ฐานรากด�ว่ยการพัฒนาผลิติภัณฑ์์และบริการทุาง 

ว่ัฒนธีรรม	 สั่งเสัริม	 อตุิสัาหกรรมภาพยนติร์และการทุ่องเทุ่�ยว่ 

ด�ว่ยการใช้�	 Soft	 Power	 ซึ่ึ�งเป็นการพัฒนาเศึรษฐกิจระดับ 

ชุ้มช้นทุ่�เป็นฐานรากทุางเศึรษฐกิจขึ้องประเทุศึ	ให�ม่คว่ามมั�นคง	

มั�งคั�ง	 ยั�งยืน	 อันนำาไปสั้่การกระจายรายได�	 ลดคว่ามเหลื�อมลำ�า 

ขึ้องสัังคม	 เพิ�มคว่ามสัามารถในการแขึ้่งขึ้ันระหว่่างประเทุศึ 

และลดผลกระทุบด�านลบติ่อทุรัพยากรและสัิ�งแว่ดล�อมขึ้อง 

ประเทุศึ



คุณ พิทักษ์ ลาภปรารถนา รุ่น SHI 342
บัญช้ับัณัฑ่ิต	รุ่น	34	ประธีานกลุ่มบริษัทุ	เฮลท์ุแลนด์กรุ๊ป
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง		ประธีานบริหารธุีรกิจในกลุ่ม	Health	Land	Spa	&Massage,
Health	Land	Resort	&	Spa,	โครงการบ�านจัดสัรร	H	Living	และ	A	Living

ติ่างประเทุศึ	 โดยในปี	 2560	 Health	 Land	 Spa	 &	 Massage	

ได�รับยกย่องจาก	CNN	ให�เป็น	1	ใน	15	สัถานทุ่�ทุ่�ให�คว่ามสุัขึ้มากทุ่�สุัด

ในโลก	นอกจากนั�นแล�ว่คุณพิทัุกษ์	 ยังเป็นวิ่ทุยากรบรรยายให�คว่ามร้� 

แก่นิสัิติจุฬาฯ	 และเปิดให�นักศึึกษาจากสัถาบันการศึึกษาติ่าง ๆ

ทัุ�งในประเทุศึและต่ิางประเทุศึเขึ้�าเย่�ยมช้มธุีรกิจสัปาและนว่ดแผนไทุย

	 Health	 Land	 Spa	&	Massage	 เป็นธุีรกิจด�านสุัขึ้ภาพ	 ทุ่�เป็น 

ทุ่�ร้�จักขึ้องประเทุศึไทุย	ซึึ่�งได�รับการยกย่องจากสัำานักข่ึ้าว่	CNN	ให�เป็น	

1	ใน	15	สัถานทุ่�ทุ่�ให�คว่ามสุัขึ้มากทุ่�สุัดในโลกและยังได�รับการคัดเลือก

จากนักทุ่องเทุ่�ยว่จ่นให�เป็น	 1	 ใน	 10	 สัถานทุ่�ทุ่�นักทุ่องเทุ่�ยว่จ่นติ�อง 

มาเยือนเมื�อมาประเทุศึไทุย	จากการเป็นทุ่�ยอมรับทุางธุีรกิจ	คุณพิทัุกษ์

จึงได�ม่โอกาสัรับเช้ิญเป็นว่ิทุยากรให�คว่ามร้�และเผยประสับการณ ์

ในการทุำาธีุรกิจ	 ให�กับรุ่นน�องทุั�งระดับปริญญาติร่และปริญญาโทุ	

รว่มทัุ�งหน่ว่ยงานภาครัฐและเอกช้น

 ควั�ม่ประทำับใจทำ้ �ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั ้

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

	 ผมจบจากคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้	แผนกพาณิช้ยศึาสัติร์	

รุ่นทุ่�	 34	 ซึ่ึ�งติอนทุ่�ได�เขึ้�าเร่ยน	 ผมได�ทุำากิจกรรมติ่างๆ	 กับเพื�อนๆ	

รุ่นพ่�และรุ่นน�องจนสันิทุสันมกัน	และเมื�อติอนทุ่�เร่ยนอย่้ชั้�นปีทุ่�	2	ผมได�

นำาคว่ามร้�จากวิ่ช้าทุ่�เร่ยนมาต่ิอยอดและเป็นแนว่ทุางในการดำาเนินธุีรกิจ 

ขึ้องตัิว่เอง	 ซึึ่�งนั�นก็เป็นจุดเริ�มติ�นและเป็นแรงบันดาลใจในการทุำาธุีรกิจ 

ขึ้องผมจนถึงปัจจุบัน	นอกเหนือจากคว่ามร้�ทุ่�ผมได�รับ	ผมยังได�มิติรภาพด่ๆ 

จากเพื�อน	รุ่นพ่�และรุ่นน�องทุ่�คณะฯ	คอยให�คำาปรึกษา	ช่้ว่ยเหลือ	ม่คว่าม 

ปรารถนาด่ต่ิอกันอย่างเหน่ยว่แน่นมาตัิ�งแต่ิอด่ติจนถึงปัจจุบัน

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไรจ่งทำำ�ให้องค์กรประสุบ 

ควั�ม่สุำ�เร็จเป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 Health	Land	Spa	&Massage	เป็นสัถานทุ่�ทุ่�ติอบโจทุย์คว่ามติ�อง

การขึ้องผ้�ทุ่�รักสัุขึ้ภาพและถือเป็นคว่ามโช้คด่ทุ่�ผมได�ทุำาธีุรกิจด�าน 

สัุขึ้ภาพทุ่�ติอบสันองคว่ามติ�องการขึ้องติัว่ผมเองและคนโดยทุั�ว่ไป 

ซึึ่�งธุีรกิจน่�ทุำาให�ผมหันมาใส่ัใจสุัขึ้ภาพมากขึึ้�น	 ในการทุำางานช่้ว่งแรกๆ 

ผมเจออุปสัรรคหลายอย่าง	ทุ่�เกิดจากตัิว่เราเองและภายนอก	ซึึ่�งเหนือ 

การคว่บคุม	 แติ่สัิ�งทุ่�ทุำาให�เราผ่านพ�นอุปสัรรคไปได�คือคว่ามอดทุน 

และพนักงานในองค์กรก็ให�คว่ามร่ว่มมือก�าว่ผ่านอุปสัรรคไปด�ว่ยกัน 

26

	 ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	ประธีานกลุ่มบริษัทุในเครือเฮลท์ุแลนด์กรุ๊ป	

และเป็นผ้�ก่อตัิ�ง	“Health	Land	Spa	&	Massage”	ศ้ึนย์สุัขึ้ภาพเพื�อ 

ติอบสันองผ้�รักและห่ว่งใยสุัขึ้ภาพและผ้�ป�ว่ยทุ่�ติ�องเปล่�ยนวิ่ถ่ช่้วิ่ติในการ

ด้แลร่างกายและจิติใจ	ซึึ่�งปัจจุบันได�เปิดให�บริการแล�ว่ทัุ�งหมด	11	สัาขึ้า	

รว่มทุั�งได�ก่อติั�งโรงเร่ยนเฮลทุ์แลนด์นว่ดแผนไทุย	 ทุ่�ได�รับรองจาก 

กระทุรว่งศึึกษาธีิการและกระทุรว่งสัาธีารณสัุขึ้	 อันเป็นแหล่งผลิติ 

วิ่ช้าช่้พให�กับพนักงานนว่ดซึึ่�งส่ัว่นใหญ่เป็นพนักงานทุ่�ขึ้าดโอกาสัทุาง 

การศึึกษาให�ม่อาช่้พทุ่�มั�นคง	และยังเป็นแหล่งให�คว่ามร้�แก่บุคคลทัุ�ว่ไป 

ด�ว่ย	 คุณพิทุักษ์	 ยังได�ทุำาโครงการบ�านจัดสัรร	 จำานว่น	 4	 โครงการ	

และโรงแรมเฮลท์ุแลนด์	ร่สัอร์ทุแอนด์สัปา	ทุ่�พัทุยา	เพื�อเป็นทุ่�พักผ่อนกาย 

และใจ	 รว่มทุั�งยังได�สัุขึ้ภาพทุ่�ด่ด�ว่ย	 บริษัทุในเครือเฮลทุ์แลนด์กรุ๊ป 

สัามารถสัร�างงานให�แก่สัังคมได�ถึงประมาณ	2,000	คน	อ่กทัุ�งยังส่ังเสัริม 

การทุ่องเทุ่�ยว่เช้ิงสัุขึ้ภาพทุ่�เป็นทุ่�ร้�จักและยอมรับทุั�งในประเทุศึและ 
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ซึึ่�งผมเองก็ให�คว่ามสัำาคัญกับการสืั�อสัารภายในองค์กร	 เพราะองค์กร 

ขึ้องเราม่พนักงานจำานว่นมาก	 เพื�อให�เกิดการทุำางานทุ่�ม่ประสิัทุธิีภาพ 

เราติ�องม่การสืั�อสัารกันได�อย่างทัุ�ว่ถึง	 เขึ้�าใจนโยบายขึ้ององค์กรและ 

เปิดโอกาสัให�ทุุกคนได�แสัดงคว่ามคิดเห็น	 เพราะทุุกคนล�ว่นม่สั่ว่น 

ผลักดันให�องค์กรก�าว่หน�าและเดินไปขึ้�างหน�าด�ว่ยกัน		

	 ผมใช้�กลยุทุธ์ีในการบริหารแบบคว่บค่้	 ทัุ�งบริหารในมุมขึ้องผ้�บริหาร 

และมุมผ้�บริโภค	 เพราะถ�ามองในมุมผ้�บริหารเพ่ยงอย่างเด่ยว่	 เราก ็

ไม่สัามารถสัร�างธุีรกิจประเภทุบริการได�อย่างติอบโจทุย์คว่ามติ�องการ 

ล้กค�า	โดยยึดหลัก	“มัดใจล้กค�าด�ว่ยสุัดยอดบริการ”	และอย่างทุ่�ผ้�ใช้� 

บริการ	Heath	Land	จะทุราบด่ว่่า	บริการนว่ดและโรงแรมขึ้องเรานั�น

ราคาสัามารถจับติ�องได�	มาใช้�บริการได�รับคว่ามร้�สึักอบอุ่นเหมือนอย่้

บ�านติัว่เอง	 สับายใจทุ่�จะมาใช้�บริการ	 และกลับมาใช้�บริการอย่าง 

ม่คว่ามสุัขึ้	นั�นก็ถือว่่าประสับคว่ามสัำาเร็จแล�ว่ครับ

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโควั่ด - 19 สุ่งผลกระทำบต่อธิุรก่จ 

ท่ำ�นสุ�ม่�รถจัดก�รกับผลกระทำบนั�นได้อย่ิ่�งไร

	 ธีุรกิจขึ้องเราได�รับผลกระทุบโดยติรงจากว่ิกฤติโรคระบาดครั�งน่� 

จำาเป็นติ�องหยุดให�บริการทุั�งธีุรกิจนว่ดและธีุรกิจโรงแรม	 จึงทุำาให� 

พนักงานในองค์กรกว่่า	 2,000	 ช้่ว่ติิติ�องหยุดงาน	 ซึ่ึ�งเป็นผลกระทุบ 

ทุ่�หนักมาก	 แต่ิผมได�มองปัญหาทุ่�เกิดขึึ้�น	 เป็นแรงผลักดัน	พลิกวิ่กฤติิ 

เป็นโอกาสั	 ติ�องสัร�างคว่ามเช้ื�อมั�นให�พนักงานและร่ว่มมือร่ว่มใจกัน 

ฝั่�าฝั่ันอุปสัรรคในครั�งน่�ไปด�ว่ยกัน	 ระหว่่างทุ่�เราติ�องหยุดให�บริการ 

เรายังคงดำาเนินการอบรมฝั่ึกฝั่นและพัฒนาศึักยภาพให�บุคลากรใน 

องค์กรให�ม่ประสิัทุธิีภาพ	 รว่มไปถึงการปรับปรุงสัถานทุ่�	 เพื�อรองรับ 

และเติร่ยมพร�อมการให�บริการ	หลังจากทุ่�สัามารถเปิดให�บริการได�แล�ว่	

เรายิ�งกังว่ลมากกว่่าช่้ว่งปิด	 เพราะบริการนว่ด	 เป็นการให�บริการแบบ 

สััมผัสัโดยติรงระหว่่างผ้�ให�บริการและผ้�รับบริการ	 ซึ่ึ�งล้กค�าค่อนขึ้�าง 

จะกังว่ลในการเขึ้�ารับบริการอย่างแน่นอน	 ด�ว่ยเหตุิน่�เราจึงติ�องสัร�าง 

คว่ามมั�นใจให�กับล้กค�าทุ่�จะมาใช้�บริการกับเรา	 เราม่มาติรการป้องกัน 

และรักษาคว่ามปลอดภัยทุ่�ได�รับมาติรฐานจากกระทุรว่งสัาธีารณสัขุึ้ 

และยังคงทุำาอย่างต่ิอเนื�อง	 จึงทุำาให�ล้กค�าไว่�ว่างใจทุ่�มาใช้�บริการกับเรา 

 ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คต

	 ทุุกรัฐบาลจากน่�ไปจะม่นโยบายสั่งเสัริมและสันับสันุนให�ม่การ 

ลงทุุนและผลักดันให�ประเทุศึไทุย	 เป็นศึ้นย์กลางด�านการทุ่องเทุ่�ยว่ 

เชิ้งสุัขึ้ภาพ	(Medical	and	Wellness	Tourism)	ทุ่�เป็นธุีรกิจทุ่�โดดเด่น 

ขึ้องประเทุศึ	 โดยม่กระทุรว่งสัาธีารณสัุขึ้เป็นแม่งาน	 ทุำาว่ิจัย 

และหาขึ้�อม้ลเช้ิงลึกเก่�ยว่กับ	Medical	 and	Wellness	 Tourism	

และธีุรกิจด้แลผ้�สั้งอายุ	 เพื�อออกกฎีหมายและกฎีระเบ่ยบ	 สั่งเสัริม 

ธีุรกิจด�านน่�ทุ่�จะเป็นติลาดใหญ่ในอนาคติโดยร่ว่มมือกับกระทุรว่ง 

การทุ่องเทุ่�ยว่และก่ฬาและอ่กหลายกระทุรว่งทุ่�ม่สั่ว่นเก่�ยว่ขึ้�องกับ 

นโยบายน่�

	 โดยประเทุศึไทุยม่จุดแขึ้็งทุางด�านภ้มิศึาสัติร์	 ม่แหล่งทุ่องเทุ่�ยว่ 

ทุางธีรรมช้าติิทุ่�สัมบ้รณ์	ม่หาดทุรายและทุ�องทุะเลทุ่�สัว่ยงามจำานว่น

มาก	 พร�อมทุั�งว่ัฒนธีรรม	 ประเพณ่	 โบราณสัถานสัถานทุ่�ทุ่องเทุ่�ยว่ 

ติั�งแติ่เหนือจรดใติ�และว่ิถ่ช้่ว่ิติขึ้องคนไทุยก็เหมาะกับธีุรกิจการให� 

บริการ	 ทุ่�ผ่านมาประเทุศึไทุยม่การลงทุุนเก่�ยว่กับการทุ่องเทุ่�ยว่ 

จำานว่นมหาศึาล	 ม่ทุั�งโรงแรม	 แหล่งทุ่องเทุ่�ยว่มากมาย	 ม่อาหาร 

สุัขึ้ภาพทุ่�รองรับนักทุ่องเทุ่�ยว่จากทัุ�ว่โลก

	 Health	 Land	 เองก็เป็นแบรนด์สัุขึ้ภาพ	 ธีุรกิจขึ้องเราด้แล 

ทุางด�านการนว่ดและสัปา	 ม่คล่นิครักษาโดยแพทุย์แผนไทุยและ 

แผนไทุยประยุกติ์	 ติอนน่�เราเปิดให�บริการโรงแรมในร้ปแบบขึ้อง	

Resort	 &	 Spa	 ทุ่�พัทุยาและกำาลังดำาเนินการสัร�างโรงแรมเพิ�มอ่ก 

หนึ�งแห่งให�เขึ้�าconceptสุัขึ้ภาพ	 เพื�อติอบสันองการทุ่องเทุ่�ยว่เชิ้งสุัขึ้ภาพ	

อ่กทุั�งเรายังลงทุุนทุำาโครงการศึ้นย์สัุขึ้ภาพองค์รว่ม	 (Wellness	

Center)	ทุ่�เขึ้าใหญ่	ม่ทัุ�งโรงแรม	ม่ห�องสััมมนา	และสัถานทุ่�ปรับสัมดุล

ทุางร่างกายทุ่�ติอบโจทุย์การเสัริมสัร�างสัุขึ้ภาพทุ่�ด่ด�ว่ยหลัก	 5	 อ 

(อาหาร	 อากาศึ	 อารมณ์	 ออกกำาลังกาย	 และ	 อนามัยสัิ�งแว่ดล�อม) 

และแบ่งพื�นทุ่�ส่ัว่นหนึ�งเป็นสัว่นผักผลไม�ออร์แกนิค	 และสัว่นสัมุนไพร 

เพื�อสั่งเสัริมผลิติภัณฑ์์ขึ้อง	 Health	 Land	 และม่การพัฒนาด�าน 

อสัังหาริมทุรัพย์	บ�านทุ่�อย่้อาศัึยเพื�อรองรับผ้�ทุ่�รักสุัขึ้ภาพ	และผ้�เกษ่ยณ 

อายุ	ทัุ�งช้าว่ไทุยและต่ิางช้าติิ	ยิ�งเมื�อม่สัถานการณ์	COVID-19	เกิดขึึ้�น	

ก็ทุำาให�คนรักและด้แลสุัขึ้ภาพกันมากขึึ้�น	 คาดว่่าทิุศึทุางการทุ่องเทุ่�ยว่ 

เช้ิงสัุขึ้ภาพในอนาคติขึ้องประเทุศึไทุยน่าจะเติิบโติขึ้ึ �นและเป็น	

Medical	&	Wellness	Hub	ขึ้องเอเช่้ยอย่างแน่นอนครับ

 สุดที่้ายน่�ผมือยากฝากอ่กหน้�งเรื�องที่่�สำาคัญ	 ผมือยากให้ทีุ่กคน 

เล็งเห็นถู้ง	ประโยชีน์ของการม่ืสุขภาพท่ี่�ด่	เพราะถู้าเราม่ืสุขภาพกาย

และใจท่ี่�ด่	จะที่ำาให้เราใช้ีช่ีวิ่ต้อย่างม่ืคว่ามืสุข	คนรอบข้างและสังคมื

ก็จะน่าอย่้และม่ืคว่ามืสุขไปด้ว่ย		อยากให้คนไที่ยช่ีว่ยกันรักษามืรดกไที่ย

อันลำ�าค่าอย่าง	 “นว่ดไที่ย”	 ชี่ว่ยกันผลักดันส่งเสริมืให้ประเที่ศไที่ย 

เป็น	Wellness	&	Medical	Destination	(การท่ี่องเท่ี่�ยว่เชิีงสุขภาพ)	

เพื�อท่ี่�จะได้สร้างงานสร้างอาช่ีพให้กับคนในประเที่ศของเราต่้อไป	....	

เราฝ่าวิ่กฤติ้น่�ไปด้ว่ยกันนะครับ
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คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รุ่น SHI 403

 ควั�ม่ประทำับใจทำ้�ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั้ 

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

	 คว่ามคิดแว่่บแรกทุ่�ได�ร้ �ว่่ากำาลังจะเป็นสั่ว่นหนึ�งขึ้องคณะ 

พาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช้่	 คือ	 คว่ามภ้มิใจทุ่�ได�เป็นสั่ว่นหนึ�ง 

ในคณะทุ่�ได�ช้ื�อว่่าม่สัาว่สัว่ยและเก่งเป็นอันดับติ�น ๆ	 ขึ้องจุฬาฯ	

แต่ินั�นเป็นเพ่ยงภาพลักษณ์ทุ่�คนภายนอกมองเขึ้�ามา	เมื�อถึงวั่นทุ่�

ได�เขึ้�าศึึกษาเป็นนิสัิติขึ้องบัญช้่	 จุฬาฯ	 เติ็มติัว่ทุำาให�ร้�ว่่าติลอด 

ระยะเว่ลา	4	ปีทุ่�อย้่ในรั�ว่จุฬาฯ	สิั�งทุ่�ประทัุบใจ	คือ	คณะพาณิช้ย-

ศึาสัติร์และการบัญช้่เป็นเสัมือนบ�านหลังใหญ่ทุ่�ม่เพื�อน ๆ รุ่นพ่�	

รุ่นน�องทุ่�คอยด้แลช้่ว่ยเหลือกัน	 คว่ามผ้กพันมากมายเกิดขึ้ึ�นทุ่�น่�	

และยังม่คณาจารยท่์ุ�เป็นเหมือนผ้�ให�ทัุ�งคว่ามร้�และประสับการณ์ 

ช่้วิ่ติไม่เพ่ยงแค่ทุฤษฎ่ีในห�องเร่ยน	แต่ิประสับการณ์นอกห�องเร่ยน 

ก็ม่จุดเริ�มติ�นจากทุ่�น่�	ทุุกอย่างจากบ�านหลังน่�หลอมรว่มให�เราเป็น 

เราจนทุุกว่ันน่�	 เป็นช้่ว่งเว่ลาทุ่�ม่คว่ามสัุขึ้	 สันุกสันานปัจจุบัน 

เพื�อน ๆ ก็ยังแว่ะเว่่ยน	 ติิดติ่อกันอย้่บ่อย ๆ 4 ปีทุ่�จุฬาฯ เป็น 

ช้่ว่งเว่ลาสัั�น ๆ ทุ่�ติ่อยอดคว่ามร้�สัึกทุ่�ยาว่นาน ราว่กับว่่าเว่ลานั�น 

ไม่เคยผ่านไปเลย

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จ เป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 ติัว่พ่ �เองยึดมั �นหลักในการบริหารอย้ ่	 2	 สัิ �ง	 นั �นก็คือ 

“ธีรรมา-ภิบาล”	(Good	Governance)	และ	“คน”	คงไม่ม่กลยุทุธ์ี 

หรือหลักการบริหารใดทุ่�จะทุำาให�องค์กรประสับคว่ามสัำาเร็จ	 

และร้�สึักภาคภ้มิใจเทุ่ากับการใช้�หลักธีรรมาภิบาลในการบริหาร 

องค์กร	 การติั�งมั�นทุ่�จะทุำาเพื�อประช้าช้นและประเทุศึช้าติิด�ว่ย 

คว่ามโปร่งใสั	 การปกครองผ้�ใติ�บังคับบัญช้าด�ว่ยคว่ามถ้กติ�อง 

ช้อบธีรรม	ประพฤติิตินอย้ใ่นศ่ึลธีรรม	 คุณธีรรม	จริยธีรรม	และ 

การผลักดันให�องค์กรสัามารถขึ้ับเคลื�อนไปได�	 สัิ �งสัำาคัญทุ่�สัุด 

คือ	 ทุรัพยากรบุคคล	 ด�ว่ยคว่ามทุ่�องค์กรขึ้องพ่�เป็นองค์กรทุ่�ม่ 

คว่ามเก่ �ยว่ขึ้�องกับเทุคโนโลย่และนว่ัติกรรม	 การสัร�างพลัง 

(Empowerment)	 ให�กับบุคลากรจึงเป็นสัิ�งทุ่�ขึ้าดไม่ได�	 การ 

กระติุ�นให�คนทุำางานทุุกระดับม่โอกาสัคิด	 แสัดงคว่ามคิดเห็น	 

และติัดสัินใจด�ว่ยตินเองทุำาให�องค์กรได�ร ับแนว่คิดใหม่ๆ	 
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ปร่ญญ�ตร้ : บัญช่้บัณฑิ์ติ	รุ่น	40	
ปร่ญญ�โทำ : บริหารธุีรกิจมหาบัณฑิ์ติ	สัาขึ้าคว่ามสััมพันธ์ี
ระหว่่างประเทุศึ	Azusa	Pacific	University	สัหรัฐอเมริกา	
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	เลขึ้าธิีการ	สัำานักงานคณะกรรมการดิจิทัุล
เพื�อเศึรษฐกิจและสัังคมแห่งช้าติิ	กระทุรว่งดิจิทัุลเพื�อเศึรษฐกิจ
และสัังคม	(ติำาแหน่งเทุ่ยบเทุ่าอธิีบด่)	ซึึ่�งเป็นหน่ว่ยงานขึ้องรัฐ
ทุ่�รับผิดช้อบในการขัึ้บเคลื�อนนโยบายดิจิทัุลเพื�อเศึรษฐกิจ
และสัังคมในภาครัฐ	(พ.ศึ.2561-2580)	
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ทุ่�น่าสันใจอย้่เสัมอ	 นอกจากน่�ว่ัฒนธีรรมองค์กรก็เป็นเรื �อง 

สัำาคัญทุ่ �พ่ �ให�คว่ามสัำาคัญด�ว่ยเช้่นกัน	 คำาว่่า	 Teamwork	

เน�นการทุำางานเป็นทุ่ม	 เพื�อองค์กร	 เพื�อให�นว่ัติกรรมเกิดขึ้ึ �น 

ในองค์กรขึ้องพ่�

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโคว่ัด-19 สุ่งผลกระทำบต่อทุำกธุิรก่จ 

จ่งข้อทำร�บวั่�ทำ่�นม่้แนวัค่ดอยิ่่�งไรเพื่่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถจัดก�ร 

กับสุ่�งต่�ง ๆ ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง 

	 คว่ามร้�และคว่ามพร�อมคือสัิ�งทุ่�สัามารถจัดการกับสัิ�งติ่างๆ	

ได�อย่างม่พลัง	 การรับมือกับ	 Digital	 disruption	 ทุ่�เคยคิดว่่า 

เป็นเรื�องใหญ่กลายเป็นเรื�องพื�นฐานในช้่ว่งเว่ลาขึ้องการแพร่ 

ระบาดขึ้องเช้ื�อไว่รัสัโคโรน่า	 หรือทุ่�เราเร่ยกกันว่่า	 COVID-19 

ซึ่ึ�งได�แพร่กระจายทุั�งในประเทุศึและติ่างประเทุศึอย่างไม่ทุัน 

ตัิ�งตัิว่	หลายธุีรกิจได�รับผลกระทุบ	และติ�องปรับตัิว่อย่างรว่ดเร็ว่

เพื�อรับมือกับสิั�งทุ่�ไม่คาดคิดว่่าจะเกิดขึึ้�น	เทุคโนโลย่จึงม่บทุบาทุ 

สัำาคัญและยิ �งทุว่่คว่ามสัำาคัญมากขึ้ึ �นในการช้่ว่ยลดการแพร่ 

ระบาดขึ้องโรคและเป็นเครื �องมือในการทุำางานทุ่ �ขึ้าดไม่ได� 

ในฐานะผ้�บริหารและขึ้�าราช้การทุ่�รับใช้�ประช้าช้นในสัำานักงาน 

คณะกรรมการดิจิทัุลเพื�อเศึรษฐกิจและสัังคมแห่งช้าติิ	กระทุรว่ง

ดิจิทัุลเพื�อเศึรษฐกิจและสัังคม	 จึงได�ดำาเนินการเพื�อว่างโครงสัร�าง 

พื�นฐานด�านเทุคโนโลย่มาโดยติลอด	รว่มถึงส่ังเสัริม	กระตุิ�น	และ

ผลักดันให�ประช้าช้นทุุกเพศึทุุกว่ัยเกิดการเร่ยนร้ �ในการใช้� 

เทุคโนโลย่ซึ่ึ�งคว่ามร้�นั�นเป็นสัิ�งทุ่�สัำาคัญทุ่�สัุดในการจัดการกับ 

ทุุกการเปล่�ยนแปลง	เมื�อม่คว่ามร้�	ก็เกิดคว่ามพร�อมในการรับมือ 

กับทุุกโอกาสัและทุุกวิ่กฤติทุ่�จะเขึ้�ามา	

 “ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คตจะเป็นอย่ิ่�งไร investment 

for the future”

	 แน่นอนว่่าทิุศึทุางการลงทุุนในอนาคติคงหน่ไม่พ�นเทุคโนโลย่ 

แติ่เทุคโนโลย่และอุติสัาหกรรมทุ่�น่าจับติามองเป็นอย่างมาก 

คือเทุคโนโลย่ด�านการแพทุย์และสัาธีารณสัุขึ้ขึ้องประเทุศึไทุย 

ติ�องบอกว่่าพื �นฐานขึ้องประเทุศึเราคือม่คว่ามพร�อมในด�าน 

อุติสัาหกรรมการทุ่องเทุ่�ยว่และบริการ	การแพทุย์ทุ่�เขึ้�าถึงได�ง่าย

และไม่เป็นรองใคร	ค่าครองช่้พทุ่�ยังไม่ส้ังนัก	และแนว่โน�มสัังคม

ผ้�ส้ังอายุทุ่�กำาลังเติิบโติขึึ้�นเรื�อย	ๆ	สิั�งเหล่าน่�ทุำาให�เกิดธุีรกิจขึึ้�นมา 

รองรับมากมาย	 ทุั�งการรับฝั่ากด้แลผ้�สั้งอายุ	 โครงการบ�านพัก 

ผ้ �สั้งอายุพร�อมบริการด�านการแพทุย์	 เพราะคนกลุ ่มน่ �คือ 

บุคคลทุ่�ม่กำาลังทุรัพย์พร�อมทุ่�จะจ่ายให�กับบริการทุ่�ตินพึงพอใจ 

อุติสัาหกรรมทุ่�น่าลงทุุนจึงหน่ไม่พ�น	 การลงทุุนในการพัฒนา 

ด�านเครื�องมือแพทุย์	 การพัฒนายารักษาโรค	 การพัฒนายา 

ในศึาสัติร์ด�านการช้ะลอว่ัย	 การพัฒนาอสัังหาริมทุรัพย์สัำาหรับ 

ผ้ �สั้งอายุ	 และเทุคโนโลย่สัำาคัญทุ่ �ช้่ว่ยในการด้แลผ้ �สั้งอาย ุ

และผ้�ป�ว่ยอย่าง	AI	(Artificial	Intelligence)	รว่มทัุ�งธุีรกิจในการ 

พัฒนาทุักษะให�กับแรงงานในด�านน่�ด�ว่ย	 นอกจากน่�ในด�านการ 

แพทุย์และสัาธีารณสัุขึ้	 ประเทุศึไทุยถือว่่าเป็นประเทุศึทุ่�ได�รับ 

การยอมรับในระดับโลก	 สัถานการณ์โรคระบาด	 COVID-19 

เป็นเครื�องพิสั้จน์ว่่าเราสัามารถจัดการกับโรคระบาดได�ด่ไม่แพ� 

ประเทุศึมหาอำานาจ	ทุำาให�ไทุยกลายเป็นจุดหมายขึ้องนักทุ่องเทุ่�ยว่

ทุ่�ติ�องการเดินทุางเขึ้�ามารักษาติัว่ในประเทุศึไทุย	 และยังดึงด้ด 

ช้าว่ต่ิางช้าติิวั่ยเกษ่ยณให�เขึ้�ามาอย้่อาศึัยในประเทุศึไทุยอ่กด�ว่ย	

ก็คงติ�องด้กันว่่า	 โลกหมุน	 เว่ลาเปล่�ยน	 เทุคโนโลย่พัฒนาอย่าง 

ก�าว่กระโดด	 กลุ่มคนเหล่าน่�	 ม่คว่ามติ�องการในสั่ว่นไหนทุ่�ยัง 

ไม่ถ้กเติิมเต็ิม	 นั�นจะกลายเป็นช่้องว่่างทุ่�ทุำาให�เกิดธุีรกิจและการ 

ลงทุุนในอนาคติได�
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	 ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	 รองศึาสัติราจารย์ประจำาภาควิ่ช้าการ 

บัญช่้	คณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้	จุฬาลงกรณ์มหาวิ่ทุยาลัย	

โดยสัอนทุั�งในระดับปริญญาติร่	 ปริญญาโทุ	 และปริญญาเอก	

ทุ่�คณะฯ	มาเป็นเว่ลากว่่า	36	ปี	และปัจจุบันทุ่านยังเป็นประธีาน 

คณะกรรมการกำาหนดมาติรฐานการบัญช้่	 สัภาว่ิช้าช้่พบัญช้ ่

ในพระบรมราช้้ปถัมภ์	 ในว่าระปัจจุบัน	 ปี	 2563	 -2566	และอ่ก 

หลายว่าระทุ่�ผ่านมาในระหว่่างปี	2551-2560	ซึึ่�งคณะกรรมการน่� 

ม่บทุบาทุสัำาคัญอย่างยิ�งในการกำาหนดทิุศึทุางมาติรฐานการรายงาน

ทุางการเงินต่ิาง	ๆ	ขึ้องประเทุศึไทุย	เพื�อยกระดับมาติรฐานบัญช่้ 

ปร่ญญ�ตร้ : บัญช่้บัณฑิ์ติ	(เก่ยรติินิยม)	รุ่น	40
ปร่ญญ�โทำ :	วิ่ทุยาศึาสัติรมหาบัณฑิ์ติ	ด�านบัญช่้	(M.S.	Accounting)	Oklahoma	State	University	สัหรัฐอเมริกา
ปร่ญญ�เอก :	ปรัช้ญาดุษฎ่ีบัณฑิ์ติ	ด�านบัญช่้	(Ph.D.	Accounting)	Oklahoma	State	University	สัหรัฐอเมริกา

30

และการรายงานทุางการเงินขึ้องทุั�งภาคเอกช้นและภาครัฐใน 

ประเทุศึไทุยให�เป็นไปติามมาติรฐานสัากล	และทุ่านยังดำารงติำาแหน่ง 

นายกสัมาคมการบัญช้่ไทุย	 ซึ่ึ�งเป็นสัมาคมขึ้องอาจารย์ผ้�สัอน 

วิ่ช้าการบัญช่้ขึ้องมหาวิ่ทุยาลัยต่ิาง	ๆ	ในประเทุศึไทุย	ทุ่�ม่พันธีกิจ 

ในการพัฒนาคุณภาพและจริยธีรรมขึ้องอาจารย์ผ้�สัอนวิ่ช้าการบัญช่้	

ในว่าระปี	 2562-2565	 นอกจากนั�นแล�ว่	 ทุ่านยังเป็นว่ิทุยากร 

ให�คว่ามร้�ด�านการบัญช่้แก่ผ้�ประกอบวิ่ช้าช่้พทุางบัญช่้ทัุ�ว่ไปอย่าง 

สัมำ�าเสัมอ	และเป็นทุ่�ยอมรับและได�รับการยกย่องจากผ้�ประกอบ 

ว่ิช้าช้พ่บัญช่้อย่างกว่�างขึ้ว่าง	 ผลงานทุ่านได�สัร�างประโยช้น์และ 

นับเป็นคุณ้ปการแก่ว่งการบัญช่้ขึ้องสัังคมและประเทุศึ	 และทุ่าน 

ยังเป็นวิ่ทุยากรในการสััมมนาทุางการบัญช่้ทุ่�ทุางสัมาคมนิสิัติเก่า 

คณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้จัดสัมำ�าเสัมอมา	 ทุ่านจึงนับเป็น

บุคคลผ้�สัร�างผลงานทุ่�เป็นประโยช้น์ด�านการบัญช้่ติ่อประเทุศึ 

และติ่อจุฬาลงกรณ์มหาว่ิทุยาลัยอย่างเป็นทุ่�ประจักษ์	 อ่กทุั�ง 

ทุ่านยังได�รับการยอมรับว่่าเป็นผ้�ทุ่�สัามารถสัอน	ถ่ายทุอดคว่ามร้� 

ได�อย่างด่เย่�ยม	ม่การบ้รณาการองค์คว่ามร้�ทุางวิ่ช้าการร่ว่มสัมัย

และประยุกติ์เหติุการณ์ปัจจุบันให�เขึ้�ากับเนื�อหาทุ่�สัอนอย่าง 

สัมำ�าเสัมอ	 ทุั�งยังบ้รณาการองค์คว่ามร้�ด�านบัญช่้ให�เขึ้�ากับศึาสัติร์ 

อื�นๆ	ทุ่�เก่�ยว่ขึ้�อง	เช่้นการเงิน	กลยุทุธ์ี	และคณิติศึาสัติร์ประกันภัย	

ได�เป็นอย่างด่	 ทุำาให�ทุ่านได�รับรางวั่ลยกย่องเชิ้ดช้้เก่ยรติิอาจารย์ 

ด�านการเร่ยนการสัอน	 ซึึ่�งม่ผลงานเป็นทุ่�ประจักษ์	 ม่คว่ามมุ่งมั�น	

ทุุ่มเทุ	เส่ัยสัละ	ทุำาประโยช้น์ต่ิอว่งวิ่ช้าการขึ้องประเทุศึ	“ในระดับ 

ด่มาก”	 จากกองทุุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเก่ยรติิจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิ่ทุยาลัย	ประจำาปี	2562

 ควั�ม่ประทำับใจทำ้�ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั ้

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

 ม่มาตัิ�งแต่ิสัมัยเป็นนิสิัติในขึ้ณะทุ่�ศึึกษาอย่้ในระดับปริญญาติร่	

สัิ �งแรกคือคณาจารย์ทุ่ �ม่คว่ามพร�อมทุั�งทุางด�านการถ่ายทุอด 

องค์คว่ามร้�	 การจัดบรรยากาศึในช้ั�นเร่ยนให�น่าสันใจเร่ยนอย้ ่
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ติลอดเว่ลาติั�งแติ่ติอนอย้่ปี 1 จนถึงปี	 4	 ติลอดจนคว่ามเมติติา 

กรุณาในหลาย	 ๆ ด�านทุ่�ม่ให�แก่นิสัิติทุุกช้่ว่ิติทุ่�ได�เขึ้�ามาเป็น 

สั่ว่นหนึ�งขึ้องคณะฯ	 จว่บจนกระทุั�งเมื�อได�เขึ้�ามาเป็นสั่ว่นหนึ�ง 

ขึ้องคณาจารย์ภาคว่ิช้าการบัญช้่ในเว่ลาติ่อมา	 คว่ามเอื�ออาทุร 

ขึ้องผ้�บริหารคณะฯ	 และหัว่หน�าภาคว่ิช้าติ่อผ้�ใติ�บังคับบัญช้า 

ม่ให�ได�เห็นอย้ ่ในทุุกยุคทุุกสัมัยอย่างติ่อเนื �องประกอบกับ 

คณาจารย์เพื�อนร่ว่มงานทัุ�งในภาควิ่ช้าการบัญช่้และนอกภาควิ่ช้า

เองทุ่�พร�อมถ่ายทุอดองค์คว่ามร้�และทุักษะการเร่ยนการสัอน 

ให�กันและกันอย่างเปี�ยมล�น	 ทุำาให�ช้่ว่ิติการทุำางานเร่ยกได�ว่่า 

ไม่ม่ว่ันใดทุ่�ไม่ม่คว่ามสัุขึ้กับการเป็นสั่ว่นหนึ�งขึ้องคณะพาณิช้ย-

ศึาสัติร์และการบัญช่้	จุฬาลงกรณ์มหาวิ่ทุยาลัย	ไม่เคยคิดว่่าจะม่ 

สัถานทุ่�ทุำางานใดในโลกใบน่�แล�ว่ทุ่�ให�เราและเพื�อนร่ว่มงาน 

ได�มากเทุ่าคณะฯ	น่�อ่กแล�ว่	

 สุำ�หรับกลยุิ่ทำธ์ิหร่อหลักบร่ห�รท้ำ�ทำำ�ให้องค์กรประสุบควั�ม่ 

สุำ�เร็จเป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 น่าจะเริ�มติ�นทุ่�ผ้�บริหารเป็นทุ่�ยอมรับขึ้องทุุกๆ	 ฝั่�ายในองค์กร	

ม่วิ่สััยทัุศึน์ทุ่�ชั้ดเจน	 สัามารถเอาช้นะใจผ้�ใติ�บังคับบัญช้าผ่านการ 

เอาใจผ้�ใติ�บังคับบัญช้ามาใสั่ใจติน	 ติลอดจนเขึ้�าใจถึงคว่ามร้�สัึก 

นึกคิดและหยั�งร้�ถึงคว่ามติ�องการขึ้องผ้�ใติ�บังคับบัญช้า	นอกจากน่� 

จัดบรรยากาศึการทุำางานให�เสัมือนหนึ�งการจัดการช่้วิ่ติครอบครัว่	

ม่การทุำางานร่ว่มกันเป็นทุ่ม	 พร�อมแบ่งปันองค์คว่ามร้�ใหม่ๆ	

ซึ่ึ�งกันและกัน	 เปิดโอกาสัให�เพื�อนร่ว่มงานได�แสัดงคว่ามคิดเห็น 

อย่างเต็ิมทุ่�และพร�อมน�อมรับฟังขึ้�อคิดเห็นขึ้องเพื�อนร่ว่มงานผ้�อื�น 

ในเว่ลาเด่ยว่กัน	ประการสัำาคัญสุัดคือแผนงาน	โครงการ	และนโยบาย 

ต่ิางๆ	ทุ่�ได�ว่างไว่�คงติ�องไม่ใช่้เป็นเพ่ยงแค่คำาพ้ดหรือลายลักษณ์อักษร	

แติ่ติ�องได�รับการนำาไปปฏิิบัติิจริงด�ว่ย	 พร�อมทุั�งจัดระบบการ 

ประเมินผลการปฏิิบัติิงานขึ้องพนักงานให�สัอดคล�องกับร้ปแบบ 

และวั่ฒนธีรรมองค์กร	นอกจากน่�	 ยังติ�องคำานึงอย่้เสัมอว่่าองค์กร 

ขึ้องเราได�ให�อะไรแก่สัังคม	ชุ้มช้นและสัภาพแว่ดล�อมทุ่�องค์กรเป็น

ส่ัว่นหนึ�งแล�ว่หรือยัง		

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโคว่ัด - 19 สุ่งผลกระทำบต่อทุำกธุิรก่จ 

ก�รจะจัดก�รกับสุ่�งต่�งๆ ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง ควัรจะเป็นเช่ันไร

	 คงติ�องอาศัึยคว่ามร่ว่มมือขึ้องทุุกๆ	ฝั่�ายโดยเฉพาะประช้าช้นทุ่�

ได�รับผลกระทุบโดยติรงจะเพ่ยงแค่ติระหนักในปัญหาอย่างเด่ยว่ 

คงไม่ได�	 แต่ิติ�องให�คว่ามร่ว่มมือร่ว่มใจกับภาครัฐในการแก�ปัญหา 

เหล่านั�นอย่างจริงจังผ่านโครงการแบ่งปันนำ�าใจ	 ไม่รว่มกลุ่ม 

จำานว่นมาก	รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด	และปรับเปล่�ยนวิ่ถ่ทุาง 

ในการทุำางานให�สัอดคล�องกับสัถานการณ์โรคระบาดโควิ่ด – 19 

ไม่ว่่าภาครัฐหรือภาคเอกช้นคว่รสันับสันุนให�เกิดบรรยากาศึ	Work	

from	home	ให�มากขึึ้�น	พร�อมจัดหาอุปกรณ์ทุ่�จำาเป็นแก่พนักงาน	

ลดขัึ้�นติอนการทุำางานทุ่�ไม่จำาเป็นและไม่ก่อให�เกิดคุณค่าแก่องค์กร	

ปรับเปล่�ยนทุัศึนคติิทุ่�ม่ติ่อเทุคโนโลย่	 ไปสั้่การใช้�ดิจิทุัลในการ 

ดำารงช่้วิ่ติ	การทุำางาน	การประกอบธุีรกิจ	รว่มถึงกระบว่นการเร่ยน 

การสัอนในรั�ว่มหาว่ิทุยาลัย	 ทุ่�สัำาคัญสัุดคือรักและใสั่ใจช้่ว่ิติ 

ขึ้องผ้�อื�นไม่แติกต่ิางจากช่้วิ่ติขึ้องเราเอง

 ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คต

	 การลงทุุนใน	infrastructure	เช่้น	โครงการรถไฟฟ้า	ทุางด่ว่น	

น่าจะยังขึ้ยายอย่างต่ิอเนื�อง	 แต่ิการลงทุุนในการขึ้ยายธุีรกิจคงจะ

ม่ขึ้นาดลดลง	 รว่มถึงการก่อสัร�างอาคารพาณิช้ย์ให�เช้่าน่าจะม ่

น�อยลงติามลำาดับ	 เนื�องจากพฤติิกรรมขึ้องผ้�คนจะเปล่�ยนมา 

work	 from	home	มากขึึ้�น	 ทุำาให�คว่ามติ�องการพื�นทุ่�เช่้าลดลง	

ประกอบการกับค�าขึ้ายผ่านระบบ	online	จะเติิบโติมากขึึ้�นเรื�อยๆ	

ทุำาให�คว่ามจำาเป็นในการม่พื�นทุ่�เพื�อขึ้ายสิันค�าหรือบริการหน�าร�าน

ลดน�อยลง	 นอกจากน่�	 คาดว่่าจะเห็นการเติิบโติขึ้องธุีรกิจให�เช่้า 

อสัังหาริมทุรัพย์ต่ิอไป	 ทัุ�งน่�	 เพื�อลดการจม	 ขึ้องเงินในทุรัพย์สิัน 

ทุ่�ม่แหล่งภายนอกจัดหาให�ได�	 เช้่น	 การเช้่าอุปกรณ์สัำานักงาน	

ยานพาหนะ	สุัดทุ�าย	น่าจะเห็นการเติิบโติขึ้องการลงทุุนในร้ปขึ้อง	

inorganic	 growth	 ผ่านการเขึ้�าไปซึ่ื�อหรือ	 takeover	 บริษัทุ 

ทุ่�ม่อนาคติด่แต่ิยังติ�องการเครือข่ึ้ายเพื�อการขึ้ยายการลงทุุนเขึ้�ามา

รว่มอย่้ในอาณาจักรมากขึึ้�น		
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คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ รุ่น SHI 425
 ควั�ม่ประทำับใจทำ้�ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั้

	 ผมม่คว่ามผ้กพันและประทัุบใจกับคณะฯเป็นการส่ัว่นตัิว่มาตัิ�ง

แติ่เด็กเนื�องจากคุณแม่เป็นอาจารย์สัอนภาษาอังกฤษทุ่�คณะฯ	

ม่คุณลุง	คุณเฉลิม	ประจว่บเหมาะ	ซึึ่�งเป็นศิึษย์เก่าบัญช่้จุฬารุ่นหนึ�ง	

เป็นแรงบันดาลใจให�ติัดสัินใจเลือกคณะบัญช้่เป็นอันดับ	 1	

ติอนสัอบเอนทุรานซ์ึ่	คว่ามประทัุบใจทุ่�ม่ต่ิอคณะฯ	คือ	คณาจารย์ 

ทุ่�สัอนเป็นผ้�ทุรงคุณวุ่ฒิ	 ม่คว่ามร้�	 คว่ามสัามารถระดับช้ั�นนำา 

ขึ้องประเทุศึจริงๆ	ผมได�เร่ยนร้�ไม่ใช่้แค่วิ่ช้าการแต่ิรว่มถึงจริยธีรรม 

ในการเป็นคนด่	 การบริหารจัดการธีุรกิจทุ่�ม่ธีรรมมาภิบาลและ 

จริยธีรรม	 อ่กเรื�องหนึ�งทุ่�ประทุับใจคือ	 คว่ามสััมพันธี์กับเพื�อนๆ 

พ่�ๆ	และน�องๆ ทุ่�เป็นศิึษย์เก่า หลายทุ่าน เมื�อทุราบว่่าผมจบจาก 

คณะฯ น่�	 ผมมักได�รับคำาแนะนำา	 ช้่ว่ยเหลือ	 รว่มถึงการสัร�าง 

สัายสััมพันธ์ีในการทุำาธุีรกิจอื�นๆ

 กลยิุ่ทำธิ์/หลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กรประสุบ 

ควั�ม่สุำ�เร็จเป็นอย่ิ่�งด้

	 หลักการบริหารทุ่�สัำาคัญเริ �มจากการม่ว่ัฒนธีรรมองค์กร 

ทุ่�ด่	 พนักงานทุุกคนม่คว่ามเขึ้�าใจใน	 CORE	 VALUE	 ขึ้องบริษัทุ 

และนำาไปใช้�เป็นหลักปฎีิบัติิในการทุำางานอันได�แก่	 HONESTY	

INTEGRITY	และ	RESPECT	TO	PEOPLE	สิั�งเหล่าน่�เป็นพื�นฐาน 

ทุ่�สัำาคัญทุำาให�บริษัทุฯ	 ได�คนด่ในการทุำางานและบริหารธุีรกิจด�ว่ย 

ธีรรมาภิบาลทุ่�ด่	 เรื�องถัดมาเป็นเรื�องขึ้องกลยุทุธ์ีและการจัดการ 

ด�านธีุรกิจ	 การสัร�างเป้าหมายร่ว่มกันในการทุำางานทุ่�ช้ัดเจน 

คว่ามเขึ้�าใจอย่างถ่องแทุ�ในคว่ามติ�องการขึ้องล้กค�า	การว่างเป้าหมาย 

ติ�องม่คว่ามทุ�าทุายทุั�งระยะสัั �นและระยะยาว่	 การว่างแผน 

การติิดติามผลการทุำางาน	 การบริหารจัดการคว่ามเสั่�ยง	 การ 

ปรับเปล่�ยนแผนงานให�เขึ้�ากับสัถานการณ์ทุ่�เปล่�ยนไป	เรื�องทุ่�สัำาคัญ 

ไม่แพ�กันคือเราติ�องม่คนเก่งทุ่�ม่คว่ามกระตืิอรือร�นในการพัฒนา 

ตัิว่เองติลอดเว่ลา	 ม่ทัุกษะในการสืั�อสัารและทุำางานร่ว่มกับผ้�อื�น	

ทุ่�เช้ลล์เรานำาหลักการเรื�อง	Outward	mindset	ซึึ่�งสัอนให�พนักงาน 

ม่มุมมองทุ่�เขึ้�าใจคว่ามติ�องการขึ้องผ้�อื�นไม่ว่่าจะเป็นล้กค�าหรือ 

เพื�อนร่ว่มงาน	 ทุ่�สัำาคัญม่ทุัศึนคติิเป็นบว่ก	 มองการให�คว่าม 

ช่้ว่ยเหลือผ้�อื�นให�บรรลุผลสัำาเร็จในการทุำางานเป็นคว่ามสัำาเร็จขึ้อง

32

ปร่ญญ�ตร้ :	บัญช่้บัณฑิ์ติ		รุ่น	42
ปร่ญญ�โทำ :	บัญช่้มหาบัณฑิ์ติ	(Master	of	Accounting)	Washington	
State	University	สัหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	ประธีานกรรมการ	(Country	Chairman)	
คว่บค่้กับติำาแหน่ง	กรรมการบริหาร	ฝั่�ายการเงิน	(CFO)
บริษัทุ	เช้ลล์แห่งประเทุศึไทุย	จำากัด		นับเป็นนิสิัติเก่าคณะพาณิช้ยศึาสัติร์ 
และการบัญช่้	จุฬาลงกรณ์มหาวิ่ทุยาลัย	ทุ่านแรกทุ่�ได�ดำารงติำาแหน่ง
ผ้�บริหารส้ังสุัดขึ้องบริษัทุ	เช้ลล์แห่งประเทุศึไทุย	จำากัด	
ซึึ่�งเป็นองค์กรขึ้�ามช้าติิชั้�นนำาและม่ชื้�อเส่ัยงแห่งหนึ�งขึ้องโลกทุ่�ม่

ประวั่ติิการดำาเนินธุีรกิจมายาว่นานในประเทุศึไทุย
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ตินเองด�ว่ย	 มองการทุำางานผิดพลาดเป็นโอกาสัในการปรับปรุง 

ผลงานครั�งถัดไปให�ด่ขึึ้�น	Mindset	เหล่าน่�ม่คว่ามสัำาคัญมากในการ

ทุำางานร่ว่มกับผ้�อื�นและการทุำางานเป็นทุ่ม

	 เช้ลล์ดำาเนินธีุรกิจในประเทุศึไทุย	 ปีน่�เป็นปีทุ่�	 129	 ธีุรกิจ 

พลังงานม่คว่ามสัำาคัญติ่อการเจริญเติิบโติทุางเศึรษฐกิจและ 

สิั�งแว่ดล�อมขึ้องประเทุศึ	 เช้ลล์ม่คว่ามภ้มิใจทุ่�ม่ส่ัว่นสัำาคัญในการ 

เปล่�ยนพลังงานขึ้องประเทุศึมาโดยติลอด	 ไม่ว่่าจะเป็นธุีรกิจการ 

ขุึ้ดเจาะนำ�ามัน	โรงกลั�นนำ�ามัน	และธุีรกิจก๊าซึ่ธีรรมช้าติิ	คว่ามสัำาเร็จ

เหล่าน่�เป็นผลมากจากการทุำางานร่ว่มกับภาครัฐ	คว่ามร้�	คว่ามเขึ้�าใจ 

ในนโยบายภาครัฐ	 การทุำางานร่ว่มกับภาคเอกช้นและล้กค�า	

เรายึดมั�นในเจตินารมณ์	TRUSTED	PARTNER	FOR	BETTER	LIFE	

ในการทุำางานร่ว่มกับ	 Partners	 มาโดยติลอด	 สัิ�งทุ่�ได�รับคือ 

คว่ามภ้มิใจ	การม่ส่ัว่นร่ว่มขึ้องทุุกฝั่�ายและคว่ามสัำาเร็จในว่งกว่�าง 

มากกว่่าทุ่�เราทุำาคนเด่ยว่	

 สุ่บเน่�องจ�กก�รระบ�ดข้องโควั่ด-19 สุ่งผลกระทำบต่อ 

ทำุกธิุรก่จทำ่�นม่้แนวัค่ดอยิ่่�งไร เพื่่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถจัดก�รกับ 

สุ่�งต่�งๆ ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง

	 การมองโลกในแงด่่เป็นสัิ�งทุ่�สัำาคัญในการจัดการกับสัิ�งติ่างๆ 

โดยเฉพาะในสัถานการณ์ทุ่�คับขัึ้นได�อย่างม่เป้าหมายและรอบคอบ	

การมองโลกในแง่ด่	 ช้่ว่ยให�เราเห็นปัญหาในมุมมองทุ่�เป็นบว่ก	

มองทุางออกในระยะยาว่	 ช่้ว่ยให�เราเห็นโอกาสัใหม่และทุางเลือก

ทุ่�หลากหลาย	ซึึ่�งจะช่้ว่ยให�เราพลิกวิ่กฤติให�เป็นโอกาสัได�	การมอง 

และวิ่เคราะห์สัถานการณ์ในอนาคติในร้ปแบบต่ิางๆ	 (Scenario	

analysis)เป็นเครื�องมือทุ่�สัำาคัญในการว่างแผนและตัิดสิันใจทุาง 

ธุีรกิจ	 เรื�องทุ่�สัามคงไม่พ�นเรื�องขึ้องการบริหารบุคลากร	ทุำาอย่าง 

การดึงศัึกยภาพส้ังสุัดขึ้องพนักงานและการทุำางานเป็นทุ่มออกมา 

เป็นสิั�งทุ่�จะช่้ว่ยให�การจัดการเป็นไปอย่างทุ่�ม่ประสิัทุธิีภาพ		

	 สัุดทุ�ายเป็นเรื�องขึ้องคว่ามสัามารถในการปรับติัว่ให�ม่คว่าม 

พร�อมกับ	การเปล่�ยนแปลงต่ิางๆ	อาทิุ	คว่ามติ�องการขึ้องผ้�บริโภค	

นโยบายภาครัฐ	 การแข่ึ้งขัึ้นทุางธุีรกิจ	 คว่ามติ�องการใช้�พลังงาน 

เพิ�มขึึ้�น	การเปล่�ยนสัภาพทุางสัังคม		การเปล่�ยนแปลงขึ้องเทุคโนโลย่

(Disruption)	 ทุ่�สัำาคัญคือ	 การลดภาว่ะโลกร�อนทุ่�ทุุกคนกำาลัง 

ติื�นติัว่	 รว่มทุั�งคว่ามจำาเป็นในการด้แลสัังคมและสัิ�งแว่ดล�อม	

สิั�งเหล่าน่�ถือเป็นการ	DISRUPT	ธุีรกิจพลังงานทุ่�ติ�องม่การปรับตัิว่

อย่างมาก

 ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คต

	 การลงทุุนในอนาคติเป็นเรื�องทุ่�ซัึ่บซึ่�อนมากขึึ้�น	 ธุีรกิจในร้ปแบบ 

อุติสัาหกรรมพื�นฐานเดิมจะถ้กแทุนทุ่�ด�ว่ยธีุรกิจร้ปแบบใหม่ๆ 

คว่ามติ�องการขึ้องผ้�บริโภคทุ่�เปล่�ยนไปในอนาคติ	 อันเกิดจากการ 

ผลักดันขึ้องปัจจัยหลักต่ิางๆ	อันได�แก่	Globalization	ทุางเศึรษฐกิจ,		

การเจริญเติิบโติขึ้อง	 Emerging	market,	 US-China	 Trade 

Tension,	 เทุคโนโลย่�	 Disruption	 and	Digitalization,	 สัังคม 

ผ้�สั้งอายุในหลายๆ	 ประเทุศึ	 (Aging	 society),	 คว่ามติ�องการ 

ขึ้องคนรุ่นใหม่	 และสัุดทุ�ายภาว่ะโลกร�อน	 (Climate	 change)	

เป็นติ�น	 ปัจจัยเหล่าน่�เป็นสัิ�งจำาเป็นในการพิจารณาสัำาหรับการ 

ลงทุุนในอนาคติ	เราจะเห็นการเปล่�ยนผ่านในธุีรกิจและอุติสัาหกรรม	

อาทิุเช่้น	ธุีรกิจค�าปล่กอุติสัาหกรรมนำ�ามัน	อุติสัาหกรรมผลิติรถยนต์ิ 

และชิ้�นส่ัว่น	เป็นติ�น	

	 ในส่ัว่นขึ้องคว่ามเส่ั�ยงทุางการเงินขึ้องการลงทุุนสัถานการณ์ 

โคว่ิด-19	 ทุ่�ผ่านมา	 เห็นได�ช้ัดเจนว่่า	 Product	 Portfolio	 ทุ่� 

หลากหลายม่คว่ามจำาเป็นอย่างยิ�ง	 โครงสัร�างทุางการเงินทุ่�ติ�อง 

พึ�งพาการก้�ยืมส้ัง ทุำาให�ธุีรกิจขึ้าดคว่ามยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ	

การม่เงินทุุนสัำารองในสัภาว่ะวิ่กฤติ เราน่าจะเห็นการลงทุุนทุ่�เป็น 

ลักษณะ Asset light หรือ Virtual asset มากขึ้ึ�น เช้่น virtual	

power plant ทุ่�ซืึ่�อไฟฟ้าจากประช้าช้นทัุ�ว่ไปมาทุำาธุีรกิจเชิ้งพาณิช้ย์ 

การทุำาธุีรกิจในร้ปขึ้อง	B&B	หรือ	Grab	ก็เขึ้�าข่ึ้ายน่�เช่้นกัน		

	 การลงทีุ่นในอนาคต้จะมื่การนำาเที่คโนโลย่ที่าง	 IT	 เชี่น 

Digitalization,	Data	analytic,	Online	payment	และ	Block	

chain	เป็นต้้นนำามืาใช้ีมืากข้�น	ในบางอุต้สาหกรรมือาจม่ืการลงทุี่น 

ร่ว่มืกันในโครงสร้างพื�นฐาน	 (Joint	 Venture)	 เพื�อเป็นการ 

ใชี้ที่รัพยากรร่ว่มืกันอย่างมื่ประสิที่ธิิภาพ	 ลดต้้นทีุ่นต้่อหน่ว่ย 

อันจะเป็นประโยชีน์	แก่ผ้้บริโภค	และไปเน้นการแข่งขันกันในด้าน 

คุณภาพสินค้าและบริการท่ี่�หลากหลายแที่น
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คุณขัตติยา อินทรวิชัย รุ่น SHI 446

 ควั�ม่ประทำับใจทำ้�ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั้ 

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

	 คว่ามประทุับใจทุ่�ม่ติ่อคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช้่	

จุฬาฯ	 เป็นคว่ามประทัุบใจทุ่�ไม่ได�จบลงแค่	 4	 ปี	 พร�อมกับทุ่�จบ 

การศึึกษาแต่ิยังคงเป็นคว่ามประทัุบใจทุ่�ต่ิอเนื�องแม�หลังเร่ยนจบ

ไปแล�ว่	ติอนเร่ยนหนังสืัอ	เพื�อนๆ	ก็เร่ยนด�ว่ยกันอย่างสันุกสันาน	

ช้่ว่ยกันเร่ยน	 ช้่ว่ยกันจดแล�ว่ก็แบ่งเลคเช้อร์กัน	 ทุุกว่ันน่�	 เว่ลา 

ไปเจอกันติามทุ่�ต่ิางๆ	ก็ยังสันิทุแน่นแฟ้น	

	 เป็นทุ่�ร้�กันว่่าจุฬาฯ	เป็นแหล่งผลิติคนเก่งมาอย่้ในว่งการธุีรกิจ	

สัังคม	 และ	 ประเทุศึมากมายซึ่ึ�งทุุกว่ันน่�ศึิษย์เก่าหลายทุ่าน 

ก็ช่้ว่ยเหลือสัังคมและสัร�างผลกระทุบในเชิ้งบว่กได�อย่างมหาศึาล	

และด�ว่ยคว่ามแน่นแฟ้นทุ่�เรายังม่อย้่	 ก็ทุำาให�เรายังเกื�อก้ลกัน 

สั่งเสัริมกันให�ยิ �งม่พลังทุ่ �จะช้่ว่ยขึ้ับเคลื�อนประเทุศึช้าติิให�ด ่

ยิ�งขึึ้�นไปอ่ก

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จ เป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 ติ�องมองว่่าทุุกวั่นคือการเร่ยนร้�	ติ�องสันุกกับการเร่ยนร้�สิั�งใหม่	

และมองว่่าการเปล่�ยนแปลงในเรื�องติ่างๆ	 เป็นเรื�องปกติิในช้่ว่ิติ	

พร�อมปรับตัิว่รับคว่ามเปล่�ยนแปลง	ม่คว่ามเพ่ยรพยายามไม่ย่อทุ�อ	

ลองผิดลองถ้กได�	 ถ�าพลาดแล�ว่ล�มก็ลุกให�เร็ว่แล�ว่เร่ยนร้�ทุ่�จะไป 

ขึ้�างหน�าติ่อ	 ในฐานะผ้�นำาองค์กรติ�องปล้กฝั่ังให�เป็นว่ัฒนธีรรม 

องค์กร	 ให�องค์กรสัามารถเร่ยนร้�และค�นพบสิั�งด่ๆ	 ได�ด�ว่ยตัิว่เอง	

โดยไม่ติ�องรอให�	 ผ้�ทุ่�เป็นหัว่หน�าคอยสัั�งการแติ่เพ่ยงอย่าเด่ยว่	

(Lead	by	Design)	และติ�องทุำาเป็นตัิว่อย่างทุ่�ด่ให�พนักงานเห็น	

(Lead	by	Example)	นอกจากน่�	ผ้�นำาองค์กรยังติ�องม่เป้าหมาย 

ทุ่�ใหญ่กว่่าติัว่เอง	 หรือองค์กรขึ้องติัว่เอง	 โดยติ�องมองให�ไกล 

เพื�อสัังคมส่ัว่นรว่มและประเทุศึช้าติิด�ว่ย
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ปร่ญญ�ตร้ : บริหารธุีรกิจบัณฑิ์ติ	รุ่น	44
ปร่ญญ�โทำ : บริหารธุีรกิจมหาบัณฑิ์ติ	(การเงินและการลงทุุน)
The	University	of	Texas	at	Austin	สัหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	ประธีานเจ�าหน�าทุ่�บริหารธีนาคารกสิักรไทุย	
จำากัด	(มหาช้น)	โดยเป็นผ้�บริหารระดับส้ังสุัดขึ้องธีนาคารคนแรก
ทุ่�เป็นสุัภาพสัติร่และไม่ได�มาจากติระก้ลลำ�าซึ่ำา	นอกจากนั�นแล�ว่	
ทุ่านยังให�การสันับสันุนกิจการหลายอย่างขึ้องคณะฯ	
สันับสันุนการเร่ยนการสัอนขึ้องคณะฯ	ผ่านสืั�อออนไลน์	

สันับสันุนโครงการศ้ึนย์กลางนวั่ติกรรมขึ้องจุฬาฯ	เป็นติ�น	
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 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโคว่ัด - 19 สุ่งผลกระทำบต่อทุำกธุิรก่จ 

ทำ่�นม่้แนวัค่ดอยิ่่�งไร เพื่่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถจัดก�รกับสุ่�งต่�งๆ 

ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง

	 ติัว่พ่ �เปิ �ลเอง	 (ขึ้ัติติิยา)	 ก็ผ่านมาหลายว่ิกฤติ	 ทุั �งว่ิกฤติ 

ติ�มยำากุ�ง	 แฮมเบอร์เกอร์	 (Hamburger	 Crisis)	 นำ�าทุ่ว่ม	 ว่ิกฤติ 

การเมือง	 จนมาถึง	 Covid19	 สัิ�งหนึ�งทุ่�ได�เร่ยนร้�คือ	 เมื�อว่ิกฤติ 

เกิดขึึ้�นมา	เราติ�องใช้�สัติิและปัญญาผ่านมันไปให�ได�	และวิ่กฤติใหม่ 

ก็จะเกิดขึ้ึ�นมาอ่ก	 ติ�องมองเรื�องน่�ให�เป็นสั่ว่นหนึ�งขึ้องช้่ว่ิติและ 

ทุ่�สัำาคัญคือ	เราติ�องเร่ยนร้�จากวิ่กฤติ	อย่างทุ่�	Winston	Churchill	

กล่าว่ไว่�ว่่า	“Never	let	a	good	crisis	go	to	waste”	แล�ว่ถ�า 

วิ่กฤติแบบเดิมกลับมาอ่กครั�ง	เราจะรอดและทุำาได�ด่ขึึ้�น	หรือถ�าม่ 

วิ่กฤติใหม่มาเราก็ส้ั�	แล�ว่ก็จะผ่านมันไป	

 “ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คต” จะเป็นอย่ิ่�งไร

	 เขึ้�าใจว่่าทุุกคนก็คงอยากได�ผลติอบแทุนสั้งๆ	 จากการลงทุุน	

แติ่มันไม่ม่	 Solution	 ทุ่�สัำาเร็จร้ปติายติัว่	 แติ่ละคนก็ติ�องด้การ 

ลงทุุนทุ่�เหมาะกับตัิว่เอง	เช่้น	บางคนม่สัภาพคล่องเยอะ	บางคน 

ม่น�อย	 บางคนรับคว่ามเสั่�ยงได�มาก	 บางคนได�น�อย	 สัภาว่ะการ 

ลงทุุนก็จะติ่างกัน	 ให�ศึึกษาหาคว่ามร้�	 ถามผ้�ร้ �ซึ่ึ �งทุุกว่ันน่�ก็ม ่

แหล่งขึ้�อม้ลให�เขึ้�าถึงมากมาย	 รว่มถึงม่แบบทุดสัอบด�ว่ยว่่า 

เราเหมาะกับการลงทุุนแบบไหน	 รับคว่ามเสั่�ยงได�มากแค่ไหน	

“การลงทุุนม่คว่ามเสั่�ยง	 ผ้�ลงทุุนคว่รศึึกษาขึ้�อม้ลให�รอบคอบ 

ก่อนติัดสัินใจลงทุุน”	 เป็นประโยคทุิ�งทุ�ายทุ่�เรามักจะได�ยินเสัมอ 

ในการลงทุุน
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร รุ่น SHI 467

 ควั�ม่ประทำับใจทำ้ �ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั ้

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

									สิั�งทุ่�สัร�างคว่ามประทัุบใจทุ่�ม่ต่ิอคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้	

จุฬาลงกรณ์มหาวิ่ทุยาลัย	ในฐานะทุ่�เป็นศิึษย์เก่า	ในฐานะทุ่�เป็นอาจารย์	

ในฐานะทุ่�เคยเป็นหัว่หน�าภาคว่ิช้าการติลาด	 และในฐานะทุ่�ปัจจุบัน 

เป็นคณบด่	เป็นสิั�งทุ่�เหมือนกันนั�นคือคว่ามประทัุบใจทุ่�เกิดจากบุคคล

ในคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช้่ทุั�งหมด	 ไม่ว่่าจะเป็นคณาจารย์	

บุคลากร	 หรือนิสัิติ	 โดยในสั่ว่นขึ้องคณาจารย์	 คณาจารย์ทุุกทุ่าน 

ไม่ได�เป็นเพ่ยงแค่คณาจารย์ทุ่�ให�คว่ามร้�แก่นิสัิติ	 แติ่เป็นการด้แล 

เอาใจใส่ัในฐานะทุ่�เป็นล้กศิึษย์กับอาจารย์อย่างแทุ�จริง	แม�ในปัจจุบัน

ยุคสัมัยจะมก่ารเปล่�ยนแปลงไปเป็นยุคแห่งเทุคโนโลย่	 แติ่คณาจารย์ 

ภายในคณะฯ	 ก็ยังคงม่คว่ามเมติติา	 กรุณา	 ติ่อนิสัิติ	 ซึ่ึ �งเป็น 

คว่ามประทุับใจในบรรยากาศึขึ้องคว่ามเป็นศึิษย์กับอาจารย์ทุ่�ยัง 

เกิดขึึ้�นอย่างต่ิอเนื�องซึึ่�งคว่ามเมติติาจากคร้ไปส่้ัล้กศิึษย์เป็นสิั�งทุ่�ทุำาให�

เกิดคว่ามประทัุบใจซึึ่�งกันและกัน

	 สัำาหรับคว่ามประทุับใจขึ้องบุคลากรภายในคณะฯ	 เป็นเรื�องขึ้อง 

การปฏิิบัติ ิงานทุ่ �ทุ ุกคนทุำางานอย่างเติ็มคว่ามสัามารถและม  ่

ประสัิทุธีิภาพในปัจจุบัน	 ยุคสัมัยได�ม่การเปล่�ยนแปลงไปเป็นยุคขึ้อง 

ดิจิทุัล	 หรือ	 Digital	 Disruption	 ซึ่ึ�งทุำาให�โลกม่การเปล่�ยนแปลง 

อย่างรว่ดเร็ว่	 แติ่อย่างไรก็ติามบุคลากรขึ้องคณะฯ	 ยังคงม่ทุัศึนคติิ 

ทุ่�พร�อมจะปฏิิบัติิงานในทุุกสัถานการณ์	 รว่มถึงม่การปรับติัว่ให�สัอด 

คล�องกับยุคสัมัยในปัจจุบันและสันองติ่อนโยบายสัภาพแว่ดล�อม 

ได�เป็นอย่างด่	 ดังจะเห็นได�ว่่าในช้่ว่งสัถานการณ์โคว่ิด-19	 ทุุกทุ่าน 

ก็ยังคงปฏิิบัติิหน�าทุ่�อย่างเติ็มกำาลังเติ็มคว่ามสัามารถ	

	 นิสัิติภายในคณะฯ	 เร่ยกได�ว่่าเป็นนิสัิติทุ่�ม่คว่ามร้�คว่ามสัามารถ	

นิสัิติทุ่�รับมาในระยะหลังๆ	 เป็นนิสัิติทุ่�ม่คะแนนในการสัอบเขึ้�าเป็น 

อันดับหนึ�งในประเทุศึไทุย	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งหลักสั้ติรบริหารธีุรกิจ	

(หลักสั้ติรนานาช้าติิ)	 ซึ่ึ�งคะแนน	 SAT	 ม่การเพิ�มสั้งขึ้ึ�นทุุกปี	 นิสัิติ 

ทุ่�ผ่านการคัดเลือกเขึ้�ามาศึึกษาภายในคณะฯได�ม่การ	คัดกรองมาเป็น 

อย่างด่	 คือ	 ม่คว่ามติั�งใจ	 ม่คว่ามร้�คว่ามสัามารถ	 และม่คว่ามพร�อม 

ทุ่�จะเร่ยนร้�สิั�งใหม่ๆ ซึึ่�งคุณสัมบัติิเหล่าน่� ทุำาให�เกิดการกระตุิ�นบรรยากาศึ 

ในการเร่ยน	 นิสัิติสัามารถซึ่ักถาม	 สัามารถแสัดงคว่ามคิดเห็น 

หรือเสันอแนะแก่อาจารย์ผ้�สัอนได�	 ทุำาให�บรรยากาศึในการเร่ยน 

น่าสันใจมากยิ�งขึ้ึ�น ถือได�ว่่าเป็นคณะฯ ทุ่�หลายๆ คนใฝั่�ฝั่ันอยากจะ 

เขึ้�ามาเร่ยน	

	 แติ่สัิ�งทุ่�สัำาคัญทุ่�สัุด	 คือ	 คว่ามประทุับใจขึ้องคว่ามสััมพันธี์ขึ้อง 

รุ่นพ่�ทุ่�ม่ต่ิอรุ่นน�อง	ไม่ว่่าจะเป็นรุ่นพ่�ทุ่�จบไปแล�ว่ได�ยื�นมือเขึ้�าช่้ว่ยเหลือ 

พร�อมทุ่�จะสัร�างคว่ามสััมพันธี์ระหว่่างรุ่นสั้่รุ่น	 และม่กิจกรรมอย่าง 

ต่ิอเนื�อง	กิจกรรมการถ่ายทุอดประสับการณ์และคว่ามร้�จากรุ่นพ่�ไปส่้ั

รุ่นน�อง	 เป็นการสัร�างคว่ามประทุับใจขึ้องนิสัิติปัจจุบันทุ่�ม่ติ่อรุ่นพ่� 

ดังจะเห็นได�จากสัมาคมนิสัิติเก่าขึ้องคณะฯ	 ทุ่�ยังม่กิจกรรมอย่าง 

ต่ิอเนื�อง	เพื�อสันับสันุนนิสิัติรุ่นน�องติลอดมา

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จเป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง

	 องค์กรติ�องม่คว่ามเป็นพลว่ัติร	 ติ�องม่การปรับติัว่อย้่ติลอดเว่ลา	

ไม่ใช้่แค่ให�ทุันสัมัย	 แติ่ติ�องปรับติัว่ให�ลำ�าสัมัย	 เพราะคว่ามร้�ในโลก 
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ปร่ญญ�ตร้ :	บริหารธุีรกิจบัณฑิ์ติ	รุ่น	46
ปร่ญญ�โทำ :	บริหารธุีรกิจมหาบัณฑิ์ติ		มหาวิ่ทุยาลัยธีรรมศึาสัติร์
ปร่ญญ�โทำ :	Master	of	Private	and	Public	Management,
Yale	University	สัหรัฐอเมริกา
ปร่ญญ�เอก :	Ph.D.	(Management	Studies),
University	of	Oxford	สัหราช้อาณาจักร
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	คณบด่คณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้	
จุฬาลงกรณ์มหาวิ่ทุยาลัย	ในระหว่่างทุ่�รองศึาสัติราจารย์	ดร.วิ่เลิศึ
ดำารงติำาแหน่งหัว่หน�าภาควิ่ช้าการติลาด	2	ว่าระ	ทุ่านได�ทุำาการจัดตัิ�ง
หลักส้ัติรปริญญาโทุด�านแบรนด์และการติลาด	หรือ	Master	in	
Branding	and	Marketing	(MBM)	จนทุำาให�ปัจจุบันหลักส้ัติรน่�
อย้ใ่นระดับแนว่หน�าขึ้องประเทุศึ	
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ดิจิทุัลมักจะเป็นเรื�องขึ้องการหาคว่ามร้�ทุางช้่องทุางออนไลน์	 ดังนั�น	

การปรับติัว่ทุ่�สัำาคัญขึ้ององค์กร	 คือ	 องค์คว่ามร้�ทุ่�เกิดขึ้ึ�นในคณะฯ 

ติ�องเป็นองค์คว่ามร้�ทุ่�ไม่สัามารถหาได�จากช้่องทุางออนไลน์	 เพราะ 

เป็นเรื�องขึ้องทัุกษะคว่ามเฉล่ยว่ฉลาด	ไม่ใช่้แค่คว่ามร้�	 ซึึ่�งองค์คว่ามร้� 

แห่งคว่ามเฉลย่ว่ฉลาดติ�องเกิดจากคว่ามเขึ้�าใจเทุ่านั�น	 จึงกล่าว่ได�ว่่า 

องค์กรไม่ได�เป็นเพ่ยงสัถาบันการศึึกษาทุ่�ให�แค่คว่ามร้�	 แติ่เป็นการ 

พัฒนาให�เกิดคว่ามเฉล่ยว่ฉลาด	 เพราะคว่ามร้�ไม่นานก็จะล�าสัมัย 

แติ่คว่ามเฉลย่ว่ฉลาดไม่เคยล�าสัมัยและจะคงอย้อ่ย่างยั�งยืน	 กลยุทุธี์ 

ติ่อมาคือการมองการไกลและม่ว่ิสััยทุัศึน์	 (Visionary)	 การบริหาร 

งานในยุคปัจจุบัน	ติ�องม่การคาดการณ์เหตุิการณ์ทุ่�จะเกิดขึึ้�นในอนาคติ	

และติ�องหากลยุทุธ์ีทุ่�ติอบสันองเพื�อจะทุำาให�บรรลุวิ่สััยทัุศึน์ขึ้ององค์กร 

ให�ได�	 รว่มถึงการปรับองค์กรให�ม่เครื�องมือทุ่�ม่ประสัิทุธีิภาพจะเป็น 

กลยุทุธี์อย่างด่ทุ่�ทุำาให�บรรลุว่ิสััยทุัศึน์ขึ้ององค์กรได�	 การปรับองค์กร 

ให�ม่คว่ามเป็นนานาช้าติิให�ถึงข่ึ้ดสุัด	 ก็ถือเป็นกลยุทุธ์ีในการบริหารทุ่�

สัำาคัญเช่้นเด่ยว่กัน	กล่าว่คือ	คณะฯติ�องสัรรหาพันธีมิติรในระดับโลก	

การเป็นพันธีมิติรกับมหาวิ่ทุยาลัยต่ิาง ๆ	 ในระดับโลกจะเป็นส่ัว่นเสัริม 

ทุ่�ทุำาให�มหาว่ิทุยาลัยประสับคว่ามสัำาเร็จ	 ทุางคณะฯ	 ยังติ�องสัร�าง 

Accreditation	 จากสัถาบันช้ั �นนำาทุ่�เป็นเครื �องยืนยันมาติรฐาน 

การศึึกษาในระดับโลก	 ทุ่�ผ่านมาทุางคณะฯ	 ได�บรรลุว่ัติถุประสังค์	

ไม่ว่่าจะเป็น	 AACSB	 EQUIS ซึ่ึ�งการรับรองทุั�งสัองเป็นเครื�องมือ 

ยืนยันระดับมาติรฐานการศึึกษาระดับนานาช้าติิขึ้องคณะฯ	 ได�เป็น 

อย่างด่	 สัุดทุ�ายน่�สัิ �งทุ่ �สัำาคัญทุ่�สัุดคือการทุ่�ติ�องทุำาให�คณาจารย ์

บุคลากร	นิสิัติทุุกคนทุ่�อย่้ในองค์กรเกิดคว่ามร้�สึักเป็นเจ�าขึ้อง	คว่ามร้�สึัก 

คว่ามเป็นเจ�าขึ้อง	หรือ	Sense	of	belonging	จะทุำาให�ทุุกคนเกิดคว่าม 

ร้�สัึกทุ่�อยากจะม่สั่ว่นร่ว่มเกิดคว่ามรักในองค์กรเกิดคว่ามติ�องการ 

ทุ่�อยากพัฒนาองค์กรให�ด่ขึ้ึ�น	 เมื�อไหร่ก็ติามทุ่�คนในองค์กรร้�สัึกเป็น 

พรรคพว่กเด่ยว่กัน	 เป็นกลุ่มก�อนเด่ยว่กัน	 ม่คว่ามสัามัคค่ในองค์กร 

ม่เป้าหมายร่ว่มกันก็จะทุำาให�องค์กรประสับคว่ามสัำาเร็จได�อย่างยั�งยืน

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโคว่ัด-19 สุ่งผลกระทำบต่อธุิรก่จ จ่งข้อ

ทำร�บว่ั�ท่ำ�นม้่แนวัค่ดอย่ิ่�งไรเพ่ื่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถจัดก�รกับสุ่�งต่�งๆ 

ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง

	 จากสัถานการณ์โควิ่ด-19	ทุำาให�ม่การปรับตัิว่ขึ้องคณะฯทุ่�จะติ�อง

เปล่�ยนว่ิธี่ในการดำาเนินงาน	 ซึ่ึ�งหลักในการดำาเนินงานขึ้องคณะฯ 

คือ	 5RE	 ดังน่ �	 Re-Process	 ม่การเปล่ �ยนกระบว่นการทุำางาน	

กระบว่นการสัอน	 ให�เป็นออนไลน์	 แติ่ทุั�งน่�ก็ยังคงประสัิทุธีิภาพ 

ในการสัอนและการทุำางานให�เหมือนกับการสัอนและการทุำางาน 

ในแบบออฟไลน์	 Re-Target	 เนื�องจากนิสัิติช้าว่ติ่างช้าติิไม่สัามารถ 

เดินทุางเขึ้�ามาเร่ยนได�	 กลุ ่มเป้าหมายขึ้องทุางคณะฯจึงม่การ 

เปล่�ยนแปลงไปเป็นนิสิัติต่ิางช้าติิทุ่�เร่ยนร้�ไปพร�อมกับนิสิัติประเทุศึไทุย	

แต่ิเป็นการเร่ยนผ่านช่้องทุางออนไลน์	นอกจากน่�	สัถานการณ์โควิ่ด-19	

ยังสั่งผลให�นักธีุรกิจหรือบุคคลทุั�ว่ไปได�รับผลกระทุบด�ว่ย	 ซึ่ึ�งทุำาให� 

กลุ่มเป้าหมายขึ้องทุางคณะฯเปล่�ยนไป	 เพราะเมื�อนักธีุรกิจหรือ 

บุคคลทุั�ว่ไปติ�องการคว่ามร้�ทุางด�านธีุรกิจเพื�อปรับติัว่ในสัถานการณ์

น่�จึงทุำาให�เกิด	Re-Business	คือการเปล่�ยนร้ปแบบการเร่ยนการสัอน	

ซึ่ึ �งไม่ใช้่เป็นการเร่ยนในห�องเร่ยน	 ทุางคณะฯได�ออกหลักสั้ติร 

Quick-MBA	from	home	ซึึ่�งเป็นการเปิดโลกการศึึกษาแบบออนไลน์	

ให�คว่ามร้�กับนักธีุรกิจทุ่�ติ�องการคว่ามร้�	 กลยุทุธี์ธีุรกิจทุ่�ติ�องการ 

เพื �อปรับติัว่ให�สัอดคล�องกับสัถานการณ์ทุ่ � เก ิดขึ้ึ �น	 Re-Tool	

เครื�องมือทุ่�ใช้�	 คือ	การปรับเปล่�ยนเทุคโนโลย่	นำาเทุคโนโลย่เขึ้�ามาใช้� 

ในช้่ว่งโคว่ิด-19	 ไม่ว่่าจะเป็นโปรแกรมติ่าง ๆ	 ทุ่�ทุำาให�นิสัิติเร่ยนร้� 

มากขึึ้�น	มากกว่่าการเร่ยนร้�ผ่าน	Zoom	หรือ	MS	Team	เช่้น	การนำา	

Black	 Board	 เขึ้�ามาใช้�	 หรือการเร่ยนร้�ทุ่�ออนไลน์ผสัมกับออฟไลน ์

นั�นเอง	Re-Unite	คว่ามร่ว่มมือกับองค์กรต่ิางๆ	ทุ่�ผ่านมาทุางคณะฯ 

ได�รับคว่ามร่ว่มมือจากหลากหลายบริษัทุ	ยกตัิว่อย่างเช่้นทิุพยประกันภัย 

ทุ่�ให�ประกันภัยกับคณาจารย์	บุคลากร	และนิสิัติทุุกคนภายในคณะฯ

ในช้่ว่งโคว่ิด-19	 หรือ	 คว่ามร่ว่มมือกับบริษัทุ	 COM7	 โดยให�การ 

สันับสันุนม่การบริจาคอุปกรณ์คอมพิว่เติอร ์ทุ ั �งหมดและยัง 

ม่การลดราคาเพื �อให�นิสั ิติและบุคลากรยังสัามารถทุำางานอย้ ่ 

ได�อย่างปกติิ

 เน่�องจ�กสุถ�นก�รณ์ัโคว่ัด-19กำ�ลังสุ่งผลกระทำบต่อก�รลงทุำน 

จ่งข้อทำร�บควั�ม่เห็น “ท่ำศิทำ�งก�รลงทุำนในอน�คต” จะเป็นอย่ิ่�งไร

	 คงปฏิ ิ เสัธีไม ่ ได �ว่ ่าผลกระทุบจากสัถานการณ์โคว่ ิด-19 

ยังคงม่อย่างติ่อเนื�อง	 แติ่อย่างไรก็ติามการลงทุุนในปัจจุบันติ�องเป็น 

การลงทุุนทุ่�พิจารณาเรื�องขึ้องสัภาพคล่อง	 (Liquidity)	 ให�มากกว่่า 

อัติราผลติอบแทุนกำาไร	เพราะสัถานการณ์ในปัจจุบันม่คว่ามไม่แน่นอน

เป็นอย่างสั้ง	 การช้ะลอคว่ามเสั่�ยงทุ่�มากเกินจำาเป็นก็จะเป็นแนว่โน�ม

ขึ้องการลงทุุนในอนาคติ	 นอกจากน่�เทุคโนโลย่ใหม่ๆ	 ผลิติภัณฑ์ ์

ทุางการเงินใหม่ๆ	 หรือว่ิธี่การลงทุุนใหม่ๆ	 เป็นสัิ�งทุ่�นักลงทุุนทุุกคน 

คว่รจะจับติามอง	 เพราะเช้ื�อมั�นเหลือเกินว่่าโลกขึ้องนว่ัติกรรมทุาง 

การเงิน	 จะทุำาให�ว่ิธี่การลงทุุน	 ร้ปแบบการลงทุุน	 ทุั�งในประเทุศึ 

และต่ิางประเทุศึเปล่�ยนแปลงไป
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คุณฉัตรชัย ศิริไล รุ่น SHI 508
 ควั�ม่ประทำับใจทำ้ �ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์และก�รบัญชั ้

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

 “จุดกำ�เน่ดข้องก�รค่ดอย่ิ่�งเป็นระบบ Systematic Thinking” 

คณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช้่	 จุฬาลงกรณ์มหาว่ทิุยาลัย	 สัร�าง 

ระบบโปรแกรมในหัว่ขึ้�อชุ้ดวิ่ช้าคว่ามร้�ต่ิางๆ	วิ่ช้าทุ่�เร่ยน	อาจารย์ทุ่�สัอน 

สัังคม	 เพื�อน	 รุ่นพ่�และรุ่นน�อง	 หล่อหลอมให�เรานำามาปรับใช้�ในการ 

บริหารองค์กรได�อย่างม่ประสัิทุธีิภาพ	 เพราะการเร่ยนทุ่�น่�ทุำาให�เรา 

พยายามคิดหาคำาติอบทุ่�มากกว่่า	 1	 เสัมอ	 เพื�อให�เราได�ฝั่ึกมองอะไร 

หลายๆ	 ด�าน	 และม่คว่ามพยายามในการไปถึงจุดมุ่งหมายให�ได�	

ดังนั�นจึงบอกได�ว่่า	 ถ�าไม่ได�เร่ยนทุ่�คณะพาณชิ้ยศึาสัติร์และการบัญช้่

จุฬาลงกรณ์มหาว่ิทุยาลัยในว่ันนั�น	 ก็อาจจะไม่สัามารถประสับคว่าม

สัำาเร็จขึ้ึ�นมาบริหารองค์กรทุ่�เป็นผ้�นำาด�านสัินเช้ื�อเพื�อทุ่�อย้่อาศึัยขึ้อง 

ประเทุศึไทุยได�อย่างในวั่นน่�	

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จ เป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง 

	 เราเชื้�อว่่า	“Good Result comes from Good Process” 

หรือผลลัพธีท์ุ่�ด่	 มาจากกระบว่นการทุ่�ด่	 ติั�งแติ่ผ้�นำาระดับสั้งทุบทุว่น 

ระบบการนำาองค์กร	โดยกำาหนดเป้าหมายพร�อมด�ว่ยกลยุทุธ์ีองค์กรทุ่� 

ช้ัดเจน	 และถ่ายทุอดให�บุคลากรทุั�ว่ทุั�งองค์กรได�ปฏิิบัติิไปในทุิศึทุาง 

เด่ยว่กัน	ติอบสันองคว่ามติ�องการขึ้องล้กค�ารว่มถึงผ้�ม่ส่ัว่นได�ส่ัว่นเส่ัย	

ด�ว่ยการเปล่�ยนกระบว่นการให�บริการโดยคำานึงถึงคว่ามสัะดว่กขึ้อง 

ล้กค�า	พร�อมกับวิ่เคราะห์	ติิดติาม	ประเมินผลคว่บค่้ไปกับการจัดการ

คว่ามร้�ขึ้ององค์กร	 และเปล่�ยนแปลงเทุคโนโลยใ่ห�ทัุนต่ิอสัถานการณ์	

ส่ัว่นด�านบุคลากร	ธีนาคารได�พัฒนาร้ปแบบการบริหารคนโดยใช้�กลยุทุธ์ี	

5	 R	 คือ	 Recruit,	 Retrain,	 Reallocate,	 Restructure	 และ 

Re-Attitude	 และยกระดับการสั่งเสัริมพฤติิกรรมขึ้องบุคลากรด�ว่ย 

การเพิ�มเติิมค่านิยมองค์กรจาก	GIVE	เป็น	GIVE+4	เพื�อปล้กฝัั่ง	DNA	

ให�คนเพิ�มเติิม	 คือ	 (En)Courage	 to	 Change	 กล�าเปล่�ยนแปลง 

Achievement	 Oriented	 มุ่งมั �นสั้่คว่ามสัำาเร็จ	 Professional	

ม่คว่ามเป็นมืออาช่้พ	 เช่้�ยว่ช้าญในงาน	และ	Speed	ทุำางานให�เสัร็จ 

ติามแผน	 และสัิ�งเหล่าน่�ช้่ว่ยให�คน	 ธีอสั.	 ทุุกคน	 เขึ้�าใจว่่าม่หน�าทุ่�	

“ทุำาให�คนไทุยม่บ�าน”	และเดินหน�าส่้ัการเป็น	“ธีนาคารทุ่�ด่ทุ่�สุัดสัำาหรับ 

การม่บ�าน”	ติามวิ่สััยทัุศึน์ขึ้องธีนาคารร่ว่มกันต่ิอไป
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ปร่ญญ�ตร้ : สัถิติิบัณฑิ์ติ	รุ่น	50
ปร่ญญ�โทำ :	วิ่ทุยาศึาสัติร์มหาบัณฑิ์ติ	(M.S.	Computer	Science)	
Syracuse	University	สัหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	กรรมการผ้�จัดการ	(ปัจจุบันอย้่ในว่าระทุ่�	2)	
ธีนาคารอาคารสังเคราะห์	ซึึ่�งเป็นสัถาบันการเงินเฉพาะกิจ	สัังกัด 
กระทุรว่งการคลัง	ในช่้ว่งทุ่�คุณฉัติรชั้ย	เป็นผ้�นำาองค์กร	ยังสัร�างให�องค์กร
เป็นสัถาบันขึ้องรัฐเพ่ยงแห่งเด่ยว่ทุ่�ได�รับการประเมินคุณธีรรมและ
คว่ามโปร่งใสั	(ITA)	เป็นอันดับ	1	ขึ้องประเทุศึ	3	ปีซึ่�อน	และยัง 
เป็นสัถาบันการเงินหน่ว่ยงานรัฐวิ่สัาหกิจเพ่ยงแห่งเด่ยว่ทุ่�ได�รับรางวั่ล 
คุณภาพแห่งช้าติิ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	ประจำาปี	2562
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 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโควั่ด - 19 สุ่งผลกระทำบต่อทำุกธิุรก่จ 

จ่งข้อทำร�บวั่�ทำ่�นม่้แนวัค่ดอยิ่่�งไร เพื่่�อทำำ�ให้สุ�ม่�รถจัดก�รกับ 

สุ่�งต่�งๆ ได้อย่ิ่�งม้่พื่ลัง

	 ธีอสั. กำาหนด Theme ในการบริหารงานติั�งแติ่เกิดปัญหาการ 

แพร่ระบาดขึ้อง	COVID-19	คือ	Be	Simple,	Make	it	Simple	หรือ 

การทุำาให�ง่ายๆ ซึึ่�งไม่ใช่้ทุำาอะไรก็ได� แต่ิคือการทุำาให�คนม่บ�านได�ง่ายๆ 

โดยทุ่� Operation ขึ้อง ธีอสั. ติ�องง่าย ภายใติ�การทุำางานหนักและม่ 

ประสิัทุธิีภาพขึ้อง คน ธีอสั. อย่างไรก็ติามไม่ม่ใครร้�ว่่าปัญหา COVID-19 

จะคล่�คลายลงเมื�อใด หรือหลังจากปัญหา	COVID-19	จบแล�ว่ จะเกิด

ปัจจัยลบใหม่อย่างอื�นอ่กหรือไม่	 ดังนั�นการทุ่�องค์กรธีุรกิจรว่มถึง 

ติัว่บุคคลจะอย้่รอดติ่อไปได�หรือไม่นั�นขึ้ึ�นอย้่ทุ่�	 “ใครปรับติัว่ได�เร็ว่ 

และบริหารคว่ามเสั่�ยงเป็น” การว่างแผนระยะยาว่ไม่ใช้่สัิ�งทุ่�สัำาคัญ 

เหมือนในอด่ติ	 เพราะไม่สัามารถร้�	 Factor	 ทุ่�จะเกิดขึ้ึ�นในอนาคติ 

จึงคว่รกำาหนดเป้าหมายและพยายามให�ถึงเป้าหมายภายใติ�การปรับตัิว่

ระหว่่างทุาง	ทัุ�งน่�	แม�เราจะประสับคว่ามสัำาเร็จ	หรือม่คว่ามแข็ึ้งแรงในอด่ติ	

แต่ิหากยังไม่ปรับตัิว่	สิั�งเหล่าน่�ก็ไม่ใช่้สิั�งทุ่�การันต่ิได�ว่่า	เราจะอย้ร่อด

ต่ิอไปได�ในอนาคติหรือแม�กระทัุ�งในวั่นพรุ่งน่�		

 

 ทำ่ศิทำ�งก�รลงทำุนในอน�คต จะเป็นอยิ่่�งไร

	 ในภาว่ะทุ่�เศึรษฐกิจไทุยและทัุ�ว่โลกผันผว่นจากปัญหาการระบาด

ขึ้องโคว่ิด-19	 ติั�งแติ่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทุำาให�การลงทุุน 

ทุ่ �เคยให�ผลติอบแทุนคุ �มค่า ทุั �งการลงทุุนในติลาดหุ �น ทุ่ �บริษัทุ 

จดทุะเบ่ยนในติลาดหลักทุรัพย์ (บจ.) ประกาศึจ่ายเงินปันผลในปี	

2563 ลดลง และยังม่แนว่โน�มลดลงติ่อเนื �องในปี 2564 รว่มถึง 

การลงทุุนในทุองคำา	ทุ่�เป็นสิันทุรัพย์มั�นคง	แม�สัามารถทุำากำาไรในช่้ว่ง

ทุ่�ผ่านมาได�ด่	 แติ่ก็ม่คว่ามผันผว่น	 สัะทุ�อนได�จากการปรับขึ้ึ�นลงขึ้อง 

ราคาในแต่ิละวั่น สัามารถลงทุุนได�ในระยะสัั�นๆ เทุ่านั�น	ทุำาให�นักลงทุุน 

ม่คว่ามเสั่ �ยง ขึ้ณะทุ่�การฝั่ากเงินไว่�กับธีนาคารถือเป็นทุางเลือก 

ทุ่�ม่คว่ามมั�นคง คว่ามเสั่�ยงติำ�า และยังม่โอกาสัได�รับผลติอบแทุน 

ทุ่�ด่เนื�องจากปัจจุบันธีนาคารอาคารสังเคราะห์	 (ธีอสั.)	 ได�จัดทุำา 

ผลิติภัณฑ์์ประเภทุ“สัลากออมทุรัพย์”	ซึึ่�งถือว่่าให�ผลติอบแทุนส้ังกว่่า 

อัติราดอกเบ่�ยเงินฝั่ากออมทุรัพย์ในติลาด	 และ	 ไม่ม่คว่ามเสั่�ยงจาก 

การลงทุุนแม�แติ่น�อย	 เนื�องจากเงินทุ่�ลงทุุนไปนั�นหากไถ่ถอนเมื�อ 

ครบกำาหนด	ล้กค�าจะได�รับเงินคืนครบทัุ�งจำานว่น	100%	และยงัได�รับ 

ติอบแทุนเป็นอัติราดอกเบ่�ยทุ่�ส้ังกว่่าอัติราดอกเบ่�ยเงินฝั่ากออมทุรัพย์ 

ทัุ�ว่ไป ทุ่�สัำาคัญม่โอกาสัลุ�นรางวั่ลใหญ่-เล็กมากมายในทุุกๆ งว่ด	ติลอด 

อายุสัลาก	เปร่ยบเสัมือนได�โบนัสัจากเงินทุ่�ลงทุุนไปแบบฟร่ๆ	แถมยัง

ได�รับการยกเว่�นภาษ่เงินได�บุคคลธีรรมดาอ่กด�ว่ย	

	 โดยนับติั �งแติ่ทุ่ �ธีนาคารเริ �มจำาหน่ายสัลากออมทุรัพย์ติั �งแติ่ 

ปี	2562	ถึงปัจจุบันม่เปิดจำาหน่ายมาแล�ว่ทัุ�งสิั�น	4	รุ่นล้กค�าสันใจซืึ่�อ 

สัลากออมทุรัพย์	ธีอสั.	เป็นม้ลค่ารว่มกว่่า	1	แสันล�านบาทุ	ปัจจุบัน 

(ณ	วั่นทุ่�	29	เมษายน	2564)		ธีอสั.	ยังคงเปิดจำาหน่ายสัลากออมทุรัพย์	

ชุ้ดเกล็ดดาว่	 หน่ว่ยละ	 5,000	 บาทุ	 อายุสัลาก	 2	 ปี	 ผลติอบแทุน 

หน�าสัลากอย้่ทุ่�	 0.4%	 ติ่อปี	 รางว่ัลทุ่�	 1	 ม้ลค่าสั้งถึง	 1	 ล�านบาทุ	

รว่มถึงยังม่รางว่ัลทุ่�	 2	 รางว่ัลทุ่�	 3	 และรางว่ัลทุ่�	 4	 แถมยังได�ลุ�น 

รางว่ัลเลขึ้สัลับ	 หรือรางว่ัลเลขึ้ทุ�าย	 2	 ติัว่	 และ	 3	 ติัว่	 ทุ่�ไม่เคยม ่

ในสัลากออมทุรัพย์ทุ่�ไหนมาก่อน	 นอกจากน่�ดอกเบ่�ยและเงินรางว่ัล 

ทุ่�ได�รับจากสัลากออมทุรัพย์	 ธีอสั.	 ยังได�รับการยกเว่�นภาษ่เงินได� 

บุคคลธีรรมดาอ่กด�ว่ย	 จึงนับเป็นการลงทุุนทุ่�คุ �มค่า	 สัร�างคว่าม 

มั�นคงและมั�งคั�งในอนาคติได�เป็นอย่างด่อ่กด�ว่ย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รุ่น SHI 519
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 ควั�ม่ประทำับทำ้ �ม่้ต่อคณัะพื่�ณั่ชัยิ่ศิ�สุตร์ และก�รบัญชั้ 

จุฬ�ลงกรณ์ัม่ห�ว่ัทำยิ่�ลัยิ่

	 ดิฉันจบในคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช้่	 จุฬาลงกรณ์ 

มหาว่ิทุยาลัย	 ซึ่ึ�งดิฉันมองว่่าจุฬาลงกรณ์มหาว่ทิุยาลัยเป็นมากกว่่า 

สัถาบันการศึึกษา	 แติ่เป็นแหล่งปล้กฝั่ังค่านิยมทุ่�ด่งามและทุักษะ 

ปร่ญญ�ตร้ :	บัญช่้บัณฑิ์ติ	รุ่น	51
ปร่ญญ�โทำ :	บริหารธุีรกิจมหาบัณฑิ์ติ	(Finance	and	Accounting)	
University	of	California	สัหรัฐอเมริกา
ปร่ญญ�โทำ :	ศิึลปศึาสัติรมหาบัณฑิ์ติ	ด�านเศึรษฐศึาสัติร์	
(M.A.	Economic)	Claremont	GraduateUniversity	สัหรัฐอเมริกา
ปร่ญญ�เอก :	ปรัช้ญาดุษฎ่ีบัณฑิ์ติ	ด�านเศึรษฐศึาสัติร์	
(PH.D.	Economic)	Claremont	GraduateUniversity	สัหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	กรรมการผ้�จัดการ	บริษัทุเสันาด่เว่ลลอปเมนท์ุ	
จำากัด	(มหาช้น)	บริษัทุประกอบธุีรกิจพัฒนาอสัังหาริมทุรัพย์ประเภทุ
ทุ่�อย่้	ได�แก่	บ�านเด่�ยว่	ทุาว่น์เฮ�าส์ั	อาคารพาณิช้ย์	อาคารชุ้ด	อพาร์ทุเมนท์ุ
ให�เช่้า	Community	Mall	อาคารสัำานักงาน	สันามกอล์ฟ	และธุีรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานแสังอาทิุติย์		ปัจจุบันทุ่านก็ยังคงอุทิุศึเว่ลาเป็นอาจารย์พิเศึษ
ในระดับปริญญาโทุให�กับคณะพาณิช้ยศึาสัติร์และการบัญช่้	
และคณะเศึรษฐศึาสัติร์	

การใช้�ปัญญาเพื�อแก�ปัญหาในช้่ว่ิติประจำาโดยเฉพาะการบริหาร 

จัดการในธุีรกิจ	ติลอดจนการเป็นนักธุีรกิจทุ่�ด่	ทุ่�ติ�องม่คว่ามรับผิดช้อบ 

ต่ิอหน�าทุ่�ขึ้องตัิว่เอง	 ม่คว่ามซืึ่�อสััติย์และเป็นส่ัว่นหนึ�งในการช่้ว่ยเหลือ 

และติอบแทุนคืนส่้ัสัังคมทุ่�ด่	

 ทำ่�นใชั้กลยิุ่ทำธิ์หร่อหลักก�รบร่ห�รอยิ่่�งไร จ่งทำำ�ให้องค์กร 

ประสุบควั�ม่สุำ�เร็จ เป็นอย่ิ่�งด้ย่ิ่�ง 

	 ในฐานะทุ่�ดิฉันเป็นผ้�บริหารทุ่�เป็นผ้�หญิง	 ขึ้�อด่ขึ้องเพศึหญิง 

คือ	 “ค่ดเผ่�อ ค่ดละเอ้ยิ่ด”	 ใสั่ใจกับทุุกเรื�องและลงรายละเอ่ยด 

ทุุกขึ้ั �นติอน	 ทุำาให�กลายเป็นแนว่คิดขึ้อง	 MADE FROM HER 

ในทุุกวั่นน่�	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการบริหารองค์กรให�ประสับคว่ามสัำาเร็จ	

ดิฉันมองว่่า	 “คน”	 และ	 “ทำ้ม่เวั่ร์ก”	 คือสัิ�งสัำาคัญและหัว่ใจหลัก 

ในการบริหารงาน	บริหารธุีรกิจ	 ซึึ่�งทุางบริษัทุ	 เสันาด่เว่ลลอปเม�นท์ุ	

จำากัด	(มหาช้น)	หรือ	SENA	ให�คว่ามสัำาคัญอันดับติ�น	ๆ 	ในการทุำาธุีรกิจ	

ปัจจุบันม่พนักงานทุั�งในสัำานักงานใหญ่	 (Head	 Office)	 และติาม 

สัำานักงานโครงการต่ิางๆ	รว่ม	600-	700	คน	ยังไม่นับรว่มคนทุำางาน 

ในแผนกอื�นๆ	 และสั่ว่นทุ่�เป็นเอาติ์ซึ่อร์ซึ่	 เช้่นผ้�รับเหมาไปจนถึง 

แรงงานในพื�นทุ่�ก่อสัร�างด�ว่ยทุ่�สัำาคัญ	 ดิฉันบอกกับทุุกคนว่่า	 ให�คิด 

เสัมอว่่าไม่ม่ปัญหาอะไรในองค์กรทุ่ �ไม่ใช้่ปัญหาขึ้องเรา	 ดังนั �น 

สัิ�งสัำาคัญทุ่�จะเขึ้�ามาช้่ว่ยเหลือให�พนักงานกลายเป็นเนื�อเด่ยว่กัน 

ก็คือ	 “การสัื�อสัาร”	 ภายในองค์กร	 ฉะนั�นสัิ�งทุ่�เสันาให�คว่ามสัำาคัญ 

อ่กอย่างก็คือ	“ทุ่มเวิ่ร์ก”	นั�นเอง

	 “ในฐานะทุ่�เป็นอาจารย์มาก่อน	การทุำางานคนเด่ยว่เราอาจจะร้�สึัก

ว่่าด่	 แติ่ในการทุำางานร่ว่มกัน	 ไม่ถามหรือคุยกับคนอื�นมันก็อย้่ไม่ได� 

ถ�าเป็นแบบน่�ก็ถือว่่าไม่ใช้่คนในแบบทุ่�เสันาติ�องการเพราะธีุรกิจคือ 

ทุ่มเว่ิร์ก	 ขึ้ายเก่งไม่ม่ประโยช้น์ถ�าหากว่่าสัุดทุ�ายแล�ว่บ�านทุ่�ก่อสัร�าง 

แล�ว่เสัร็จแติ่โอนไม่ได�ก็จบ	 เมื�อเราช้ัดเจนว่่าคนในแบบเสันาจะติ�อง 

เติ็มทุ่�และให�คว่ามสัำาคัญขึ้องล้กค�าและทุ่มเว่ิร์ก	 เป็นหน�าทุ่�ขึ้องฝั่�าย	

HR	 ทุ่�จะหาคนทุำางานให�ได�ติามสัเป็กทุ่�ติ�องการ”	 ทุ่�ผ่านมา	 ดิฉัน 

พยายามสัื�อสัารกับพนักงานทุุกคน	 และทุุกระดับให�ทุั�ว่ถึง	 เพื�อให� 

เขึ้�าใจถึงนโยบายขึ้องบริษัทุทุ่ �ติรงกัน	 และม่คว่ามคิดเห็นไปใน 

ทุิศึทุางเด่ยว่กัน	 ดิฉันบอกกับพนักงานทุุกคนว่่าติ�องคิดให�เสัมือนว่่า 

เราเป็น	 “ล้กค�า”	 เพราะในช้่ว่ิติขึ้องคนจะม่บ�านสัักก่�หลังบางคน 

ติ�องใช้�เงินเก็บทัุ�งช่้วิ่ติ		แต่ิหากเลือกมาเป็นล้กค�าขึ้องเสันาเทุ่ากับว่่า	

เขึ้าไห�คว่ามไว่�ว่างใจในบริษัทุเรา	 และอยากให�พนักงานคว่รภ้มิใจ 

ทุ่�ถ้กเลือก	 ฉะนั�น	 จะติ�องติอบสันองคว่ามติ�องการและด้แลล้กค�า 

ให�ด่ทุ่�สุัด	 ตัิ�งแต่ิผลิติบ�านด�ว่ยคุณภาพ	 ม่บริการหลังการขึ้ายทุ่�เขึ้�าถึง 
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ใจล้กค�า	 หากเกิดปัญหาก็ติ�องแก�ไขึ้ได�รว่ดเร็ว่	 สัิ�งเหล่าน่�ล�ว่นถ้ก 

กำาหนดไว่�ในว่ิสััยทุัศึน์ขึ้ององค์กรด�ว่ย	 เหล่าน่�คือ	 core	 value	

ขึ้องบริษัทุ	 ซึ่ึ�งในทุางปฎีิบัติิเอง	 ไม่อยากให�ทุุกคนมองในมุมขึ้อง	

producer	 ติ�องคิดในมุมมองขึ้อง	 consumer	 เสัมอ	 ไม่ว่่าจะ 

ตัิดสิันใจในเรื�องใดก็ติาม

 สุ่บเน่�องจ�กโรคระบ�ดโควั่ด – 19 สุ่งผลกระทำบต่อธิุรก่จ 

ท่ำ�นม้่แนวัค่ดแก้ปัญห�อย่ิ่�งไร 

	 การบริหารธีุรกิจทุ่�เป็นมากกว่่าคว่ามเสั่�ยงคือว่ิกฤติทุ่�เกิดขึ้ึ�นบน 

คว่ามไม่แน่นอน	 และการแก�ไขึ้ปัญหาวิ่กฤติโควิ่ดครั�งน่�จะใช้�หลักคิด 

	 C	A	P	นั�นก็คือ….

	 Cope	–	แก�ไขึ้ปัญหาระยะสัั�นทุ่�เกิดขึึ้�นให�ด่ทุ่�สุัด

	 Adjust	–	ปรับตัิว่	ปรับวิ่ธ่ีการทุำางาน	ไม่ยึดติิดวิ่ถ่เดิม ๆ

	 Positioning	–	มองระยะไกล	คิดเผื�อเพื�ออนาคติไว่�ด�ว่ย	

	 หลังว่ิกฤติบริษัทุจะเดินหน�าไปอย่างไร?และอ่กโจทุย์หนึ�งทุ่ �	

ดิฉันบอกทุุกคนมาโดยติลอดก็คือว่่า	 ไม่ว่่าโคว่ิด-19	 จะอย้่อ่กก่�ป ี

ก็ติาม	พนักงานติ�องอย้่ครบ	คือ	เราจะไม่เอาคนออกแน่นอน	

	 ในแง่การบริหารงานขึ้องบริษัทุ	ช่้ว่งก่อนหน�าน่�เราได�ออกแคมเปญ	

SENA	 Zero	 COVID	 คือการปรับติัว่รับสัถานการณ์	 โคว่ิด – 19	

พร�อมจัดติั�งทุ่มเฉพาะกิจ	 BCP	 Center	 ดแ้ลล้กค�าเก่า - ล้กค�าใหม่	

และล้กบ�าน  ติลอดจนพนักงานทุุกคนเพื�อช้่ว่ยบรรเทุาผลกระทุบ 

การเงิน - สุัขึ้ภาพ	- สัร�างพื�นทุ่�ปลอดภัยในโครงการและสัำานักงานใหญ่	

บนสัโลแกนทุ่�ว่่า	 “เราจะส้ั�ไปด�ว่ยกันจนกว่่าจะเป็น	 Zero	 COVID”		

ขึ้ณะเด่ยว่กัน	 ปัจจุบันมองว่่าคนม่คว่ามกลัว่น�อยลง	 และช้ินติ่อ 

สัถานการณ์และเช้ื�อโคว่ิดมากขึ้ึ�น	 ผ้�บริโภคเองก็ม่การปรับติัว่ติ่อ 

การเปล่�ยนแปลงทุ่�เกิดขึึ้�น	ถือว่่าเป็นบทุเร่ยนให�เราติ�องระมัดระวั่งตัิว่	

ด้แลสุัขึ้ภาพทุางกาย	และสุัขึ้ภาพทุางการเงิน	เพราะเราไม่สัามารถร้�

ได�ว่่าปีน่�จะเกิดอะไรขึึ้�นอ่กบ�าง	หรือ	10	-20	ปีนับจากน่�	จะเกิดโรค 

อะไรขึ้ึ �นมาอ่ก	 แติ่สัิ �งหนึ �ง	 ดิฉันมองว่่าช้่ว่ิติก็ติ�องดำาเนินติ่อไป	

ช้่ว่งเว่ลาทุ่�ผ่านมา	 ในมุมขึ้องธีุรกิจเอง	 ติ�องปรับติัว่	 และ	 เติร่ยมติัว่ 

รับมือติ่อสัถานการณ์ว่ิกฤติโคว่ิดมาโดยติลอด	 แติ่เมื�อเกิดขึ้ึ�นมาอ่ก 

รอบใหม่	เชื้�อว่่าเราจะไม่ได�เริ�มติ�นจากศ้ึนย์แล�ว่	เพราะเราม่การปรับตัิว่

และเร่ยนร้�กับการทุำาธีุรกิจและใช้�ช้่ว่ิติอย้่ในว่ิกฤติมาสัักพักใหญ่	

เราร้�ว่่าจะใช้�ช้่ว่ิติ	 หรือ	 ด้แลติัว่เองอย่างไร	 ขึ้ณะทุ่�กลยุทุธี์ทุ่�สัำาคัญ 

ในการฝั่�าทุุกๆ	 ว่ิกฤติเพื�อให�ก�าว่ขึ้�ามไปได�นั�น	 ด่ฉันม่องวั่� ก�ร 

จัดก�รบร่ห�รสุภ�พื่คล่องทำ�งก�รเง่นเป็นเร่ �องทำ้�สุำ�คัญทำ้�สุุด 

ก�รปรับลดต้นทุำนท้ำ�ไม่่จำ�เป็น	 การทุำาให�รอบขึ้องโครงการหมุนเร็ว่ขึึ้�น

กว่่าเดิม	 หาทุำาเลเป็นยุทุธีศึาสัติร์ในการทุำาโครงการทุ่�เหมาะสัม 

และปรับปรุงการทุำางาน	 และองค์กรให�แขึ้็งแกร่งยิ�งขึ้ึ�น	 การพัฒนา 

โครงการยังคงเปิดแต่ิก็ติ�องระมัดระวั่งอย่าลงทุุนเกินตัิว่		

 ทำ่ศิทำ�งก�รลงทำุนในอน�คต 

 SENA มุ่่งมั่�นค่อ ก�รพัื่ฒน�โครงก�รท้ำ�ตนเองถนัดและจุดข้�ยิ่ 

ท้ำ�ชััดเจน	สัำาหรับทิุศึทุางการลงทุุนในอนาคตินั�น	ดิฉัน	ยังคง	Focus	

กับ	 ธีุรกิจอสัังหาริมทุรัพย์	 ติ่อไป	 สัินค�าหลักยังเป็นการพัฒนาทุ่�อย้ ่

อาศึัย	 ไม่ว่่าจะเป็นบ�าน	 ทุาว่น์โฮม	 คอนโดมิเน่ยม	 ให�ครอบคลุม 

ทุุกเซึ่กเมนทุ์และกระจายติามแหล่งงานติ่างๆ	 ทุั�งกรุงเทุพฯ	 และ 

ปริมณฑ์ล	 สั่ว่นติ่างจังหว่ัดม่บ�าง	 แติ่ติ�องค่อยๆศึึกษาติลาดใหม่ๆ	

และกลุ่มล้กค�าเป้าหมายให�ด่	โดยเฉพาะในยุคน่�	“ท้ำ�อย่้ิ่อ�ศัิยิ่เป็นเร่�อง 

ทำ้�ละเอ้ยิ่ดอ่อน”	 ทุ่�ผ่านมา	 ดิฉันมักจะม่คำาพ้ดอย่างหนึ�ง	 ทุ่�บอกกับ 

พนักงานทุุกคนว่่า	“ในโลกน่�ไม่ม่คำาว่่าเพอร์เฟ็กต์ิม่แต่ิคำาว่่าพยายาม

พัฒนาอย่างต่ิอเนื�อง”	สิั�งน่�ก็เป็นสิั�งทุ่�ดิฉันนำามาใช้�กับตัิว่เองและสัอน 

ล้กน�องอย้่เป็นประจำาเหมือนกัน	

	 นอกจากน่�	 เสันาจะม่	 ธุิรก่จ Recurring income	 คือรายได�ทุ่� 

เขึ้�ามาต่ิอเนื�องเป็นรายเดือนหรือรายปี	เช่้น	แว่ร์เฮ�าส์ั	และคอมม้นิต่ิ� 

มอลล์	 ปัจจุบันม่คอมม้นิต่ิ�มอลล์	แถว่เจริญนคร	 ชื้�อ	 “SENA	 fest”	

สันามกอล์ฟ	Pattaya	Country	Club	และ	SENA	House	อพาร์ทุเม�นท์ุ

บริการห�องพักรายเดือนและรายวั่นขึ้ณะเด่ยว่กัน	รว่มถึง	ธุิรก่จโซึ่ล�ร์ 

เป็นผ้�ให�คำาปรึกษา	การออกแบบและติิดตัิ�ง	และการบริการหลังการ

ขึ้ายครบว่งจรเรื�องขึ้องพลังงานแสังอาทิุติย์	

	 และอ่กหนึ�งธิุรก่จตัวัแทำนข้�ยิ่และให้เชั่�อสุังห�ร่ม่ทำรัพื่ยิ่์ 

พร�อมรับปรึกษาทุางด�านอสัังหาริมทุรัพย์และบริหารด�านการเช้่า 

อสัังหาริมทุรัพย์	สัำาหรับล้กค�าบุคคล	องค์กรและนักลงทุุนทัุ�ว่ไปแบบ

ครบว่งจร	

	 ขึ้ณะเด่ยว่กันก็กำาลังศึึกษาคว่ามเป็นไปได�ในการเขึ้�าสั้่ธีุรกิจอื�น 

ด�ว่ย	 ดิฉันเน�นว่่าติ�องด้อัติราการเติิบโติขึ้องอุติสัาหกรรมเป็นสัำาคัญ	

แติ่อย่างไรก็ติาม	 การลงทุุนติ�องศึึกษาทุำาคว่ามเขึ้�าใจติลาด	 และ 

ธุีรกิจนั�น	ๆ	ให�ด่	ลงทุุนอย่างระมัดระวั่งไม่เกินตัิว่	

 สำำ�หรัับ ดิิฉัันมองว่่� สิำ�งสำำ�คััญต้้องรัักษ�สำภ�พคัล่่องท�งก�รัเงิน

ของบริัษัทให้แข็งแรังด้ิว่ย 
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รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 
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ภายใต้้ Theme เร่่องของ 
Investment for the Future 
ของวารสารเภต้ราในฉบับน้ี 

นอกเหน่อจากประเด็นเร่่องการ
ลงทุนเพ่่ื่ออนาคต้แล้ว 

อีกประเด็นหน่่งท่ีศิิษย์เก่า และ 
ผู้้้บริหารทุกท่านควรจะคำาน่งถ่ึง 

ค่อการคิดเพ่่ื่ออนาคต้น้ัน 
ไม่่ควรท่ีจะม่องแต่้เฉพื่าะ 

วิสัยทัศิน์แต่้เพีื่ยงอย่างเดียว
เหม่่อนในอดีต้ แต่้ควรจะมี่เร่่องของ 
Purpose เข้าม่าเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการพิื่จารณาถ่ึงอนาคต้ 
และทิศิทางขององค์กรด้วย

	 ติามหลักการบริหารทุ่�คุ �นเคยนั�นเว่ลาจะเริ�มติ�นบริหารองค์กรหรือ 

คิดกลยุทุธี์	 ก็มักจะติ�องเริ�มติ�นจากการกำาหนดว่ิสััยทุัศึน์หรือภาพขึ้องสัิ�งทุ่� 

อยากจะเป็น	อยากจะบรรลุและอยากจะทุำาในอนาคติ	ดังนั�นเมื�อพิจารณา

ว่ิสััยทุัศึน์ขึ้องหลายๆ	 องค์กรก็มักจะออกมาในทุำานองเด่ยว่กัน	 นั�นคือ 

“เป็นองค์กรช้ั�นนำาในธีุรกิจในภ้มิภาค”	 โดยคำาขึ้�างในก็มักจะเปล่�ยนกันไป 

ติามคว่ามติ�องการและสัถานการณ์ขึ้องแติ่ละองค์กรซึ่ึ�งเมื�อพิจารณาใน 

ว่ิสััยทุัศึน์ในหลายๆ	 องค์กรมากๆ	 ก็จะพบว่่าหลายๆ	 องค์กรจะคิดถึง 

แต่ิสิั�งทุ่�ตินเองติ�องการเป็นหลัก

	 อย่างไรก็ด่เริ �มม่อ่กแนว่คิดหนึ�งทุ่ �มองว่่าว่ิสััยทุัศึน์ในร้ปแบบเดิมๆ 

นั�นไม่เพ่ยงพอสัำาหรับโลกอนาคติทุั�งน่�เนื�องจากว่ิสััยทุัศึน์ในร้ปแบบเดิม 

จะมองทุ่ �ติ ัว่องค์กรเป็นหลัก	 โดยเฉพาะจากมุมมองขึ้องผ้ �บร ิหาร	

(หรือผ้�ทุ่�เก่�ยว่ขึ้�อง)	 ทุ่�อยากจะเห็นตัิว่องค์กรเป็นอย่างไรในอนาคติขึ้�างหน�า 

แติ่จากบริบทุขึ้องธีุรกิจทุ่�เปล่�ยนไป	 ผ้�ม่สั่ว่นเก่�ยว่ขึ้�องติ่างๆ	 จะม่คว่าม 

คาดหวั่งต่ิอบทุบาทุหน�าทุ่�ขึ้องธุีรกิจทุ่�เปล่�ยนไป	 จากในอด่ติทุ่�ทุุกคนเขึ้�าใจว่่า 

หน�าทุ่ �ขึ้องธีุรกิจคือการทุำากำาไรสั้งสัุด	 (ภายใติ�ขึ้อบเขึ้ติขึ้องกฎีหมาย) 

และการสัร�างผลติอบแทุนส้ังสุัดให�กับผ้�ถือหุ�น	แต่ิปัจจุบัน	นักลงทุุน	ล้กค�า 

พนักงาน	 หรือ	 สัังคมทุั�ว่ไปก็คาดหว่ังติ่อบทุบาทุหน�าทุ่�ขึ้องธีุรกิจทุ่�ม่ติ่อ 

ผ้�ม่ส่ัว่นเก่�ยว่ขึ้�องอื�นๆ	สัังคม	ชุ้มช้น	สิั�งแว่ดล�อมมากขึึ้�น

มองไปใน
อนาคตด้วย

Purpose ไม่ใช่
Vision



Stakeholder Capitalism
	 ประเด็นแนว่โน�มการเปล่�ยนแปลงขึ้�างติ�นจะเริ�มเห็นได�จาก 

กระแสัเรื�องขึ้อง	Stakeholder	Capitalism	ทุ่�เน�นการคำานึงถึง 

ผ้�ม่สั่ว่นเก่�ยว่ขึ้�องติ่างๆ	 ขึ้ององค์กรทุ่�ได�กลายมาเป็นอ่กหนึ�ง 

ประเด็นสัำาคัญทุ่�หลายๆ	 องค์กรคำานึงถึงและเริ�มจะมาทุดแทุน 

แนว่คิด	 Shareholder	 Capitalism	 (ทุ่�คำานึงถึงแติ่การสัร�าง 

ผลติอบแทุนให�กับผ้�ถือหุ�นเป็นหลัก)	ในแบบทุ่�คุ�นเคยกัน	ตัิว่อย่าง 

ทุ่�ช้ัดเจนทุ่�สัุดขึ้อง	 Stakeholder	 Capitalism	 คือแนว่คิด 

เรื�องขึ้อง	ESG	(Environment,	Social,	Governance)	ทุ่�บรรดา 

บริษัทุจดทุะเบ่ยนในติลาดหลักทุรัพยข์ึ้องไทุยต่ิางม่คว่ามตืิ�นตัิว่ 

และให�คว่ามสัำาคัญมากขึึ้�นในช่้ว่งไม่ก่�ปีทุ่�ผ่านมา

	 ถ�าอธีิบายง่ายๆ	 Stakeholder	 Capitalism	 คือระบบการ 

บริหารองค์กรทุ่�คำานึงถึงประโยช้น์ขึ้องผ้�ม่สั่ว่นเก่�ยว่ขึ้�องติ่างๆ	

ทัุ�งล้กค�า	 ผ้�ผลิติวั่ติถุดิบ	พนักงาน	 ชุ้มช้น	และผ้�ถือหุ�น	ภายใติ� 

ระบบการบริหารน่�	 เป้าหมายขึ้ององค์กรคือการสัร�างม้ลค่าส้ังสุัด 

ในระยะยาว่ให�กับผ้�ม่ส่ัว่นเก่�ยว่ขึ้�องต่ิางๆ	 ไม่ใช่้การทุำากำาไรส้ังสุัด 

และสัร�างผลติอบแทุนส้ังสุัดให�กับผ้�ถือหุ�นเหมือนทุ่�ผ่านมา

	 Stakeholder	 Capitalism	 ไม่ใช้่เรื�องใหม่	 แนว่คิดน่�เป็น 

แนว่คิดทุางด�านการบริหารทุ่�เป็นทุ่�นิยมกันอย่างแพร่หลาย 

ในช่้ว่งทุศึว่รรษทุ่�	1950-1960	แต่ิพอถึงช่้ว่งทุศึว่รรษทุ่�	1970s	

คว่ามสัำาคัญขึ้อง	 Shareholder	 value	 ได�เพิ �มมากขึ้ึ �น 

นักเศึรษฐศึาสัติร์จะระบุเลยว่่าคว่ามรับผิดช้อบหนึ�งเด่ยว่ทุ่� 

องค์กรม่	 คือการเพิ�มม้ลค่าให�กับผ้�ถือหุ�นซึ่ึ�งแนว่คิดน่�ก็ได�รับ 

คว่ามนิยมและยึดถือเรื�อยมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ด่พอมาถึง 

ยุคปัจจุบัน	 จากปัญหาทุางสัังคมสัิ�งแว่ดล�อมคว่ามเหลื�อมลำ�า 

ทุางสัังคม	 รว่มถึงการประพฤติิตินทุ่�สั่อไปในทุางทุุจริติหรือ 

ผิดศึ่ลธีรรมขึ้องบรรดาผ้�บริหารในหลายๆ	 องค์กร	 ทุำาให�คว่าม 

ไว่�ว่างใจทุ่�สัังคมม่ต่ิอผ้�บริหารและองค์กรธุีรกิจเริ�มลดถอยลง

	 จากปัญหาและกระแสัติ่างๆ	 ขึ้�างติ�น	 ทุำาให�เรื�อง	 Stake-

holder	Capitalism	ได�เริ�มกลับมาใหม่และได�รับการสันับสันุน

จากผ้ �บริหารองค์กรธีุรกิจยักษ์ใหญ่ติ่างๆ	 ในโลกติะว่ันติก	

ทัุ�งผ่านบรรดาซ่ึ่อ่โอจำานว่น	181	คนใน	Business	Roundtable	

ทุ่�ได�ปรับ	 Statement	on	 the	Purpose	of	 a	Corporation 

ใหม่ให�ครอบคลุมบรรดา	 Stakeholders	 อื�นๆ	 เพิ�มมากขึ้ึ�น 

(ปรับจากขึ้องเดิมทุ่�ใช้�มาติั �งแติ่ปี	 1997)	 หรือ	 การประชุ้ม 

World	Economic	Forum	2020	ในปีน่�ทุ่�กำาหนดประเด็นหลัก 

ในการประชุ้มเป็นเรื�อง	Stakeholders	for	a	cohesive	and 

sustainable	 world	 รว่มทุั�งปรับแถลงการณ์	 (Manifesto)	

ขึ้องการประชุ้มประจำาปี	WEF	 ใหม่	 โดยระบุเป็น	 Universal	

Purpose	 ขึ้ององค์กรธีุรกิจไว่�ว่่า	 “The	 purpose	 of	 a 

company	 is	to	engage	all	 its	stakeholders	 in	shared	

and	sustained	value	creation.”

	 สัำาหรับในประเทุศึไทุย	 Stakeholder	 Capitalism	 เป็น 

เรื�องทุ่�องค์กรช้ั�นนำาขึ้องประเทุศึไทุยได�ให�คว่ามสันใจกันมาพอ 

สัมคว่ร	 ไม่ว่่าจะผ่านทุางเรื�องขึ้อง	 CSR	 (Corporate	 Social	

Responsibility)	หรือ	ESG	(Environment,	Social,	Governance)	

หรือ	การเขึ้�ารับการประเมินโดย	DJSI	(Dow	Jones	Sustain-

ability	 Index)	 รว่มถึงกิจกรรมทุ่�แติ่ละองค์กรมุ่งเน�นไม่ว่่า 

จะเป็น	Circular	 Economy	หรือ	Creating	 Shared	Value	

หรือ	Sustainability	

จาก Stakeholder Capitalism สู่่� Purpose
	 นอกเหนือจากแนว่คิดเรื�องขึ้อง	Stakeholder	Capitalism	

ทุ่�ทุำาให�เกิดกระแสัคว่ามตืิ�นตัิว่ในเรื�องขึ้องการกำาหนด	Purpose	

แล�ว่	 พฤติิกรรมและมุมมองทุ่ � เปล ่ �ยนไปขึ้องคนรุ ่นใหม่ 

ทุ่ �เขึ้�าสั้ ่ติลาดแรงงานก็สั่งผลให�องค์กรธีุรกิจติ่างๆ	 ติ�องให� 

คว่ามสัำาคัญกับเรื�องขึ้อง	Purpose	มากขึึ้�น	สัำาหรับคนรุ่นใหม่นั�น	

สั ่ว่นใหญ่ไม ่ได �ติ �องการทุ่ �จะทุ ำางานในองค ์กรทุ ่ � เน �นแติ  ่

การทุำากำาไรสั้งสัุดให�กับผ้�ถือหุ�นเพ่ยงอย่างเด่ยว่	 คนรุ่นใหม ่

ติ�องการทุ่�จะม่สั่ว่นร่ว่มในสัิ�งทุ่�ยิ�งใหญ่กว่่าเพ่ยงแค่การทุำากำาไร	

และสัิ �งทุ่ �ย ิ �งใหญ่นั �นจะติ�องเกิดประโยช้น์ให�กับบุคคลอื �น 

สัังคม	ชุ้มช้นหรือสัิ�งแว่ดล�อมด�ว่ย
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	 ดังนั�นจะไม่แปลกใจว่่าแนว่คิดในเรื�องขึ้อง	 Purpose	 นั�น 

กำาลังได�รับคว่ามสันใจมากขึึ้�นเรื�อยๆ	Purpose	นั�นจะติอบคำาถาม 

ทุ่�สัำาคัญสัองคำาถามคือ

	 1.		องค์กรตัิ�งขึึ้�นมาหรือดำารงอย้่เพื�ออะไร?

	 2.	 องค์กรก่อให�เกิดผลในเช้ิงบว่ก	 (Positive	 impact)	

ให�กับใครบ�าง?	Purpose	จะช่้ว่ยให�องค์กรม่มุมมองในระยะยาว่

มากขึ้ึ�น	 อ่กทุั�งช้่ว่ยติอบโจทุย์คว่ามคาดหว่ังและคว่ามติ�องการ 

ขึ้องผ้�ม่สั่ว่นเก่�ยว่ขึ้�องติ่างๆ	 และสัามารถดึงด้ดคนรุ่นใหม่เขึ้�ามา 

ผลิติภัณฑ์์ทุ่�ออกมาเพื�อช้่ว่ยเหลือสัังคมและประช้าช้นในช้่ว่ง 

โควิ่ดทุ่�เกิดขึึ้�น

	 อย่างไรก็ด่การม่	 Purpose	 (ไม่ว่่าจะปรากฎีในว่ิสััยทุัศึน์ 

หรือแยกออกมาอย่างช้ัดเจน)	 ก็ไม่ใช้่เพ่ยงแค่สัโลแกนหรือคำา 

สัว่ยหร้ในลักษณะขึ้องคำาขึ้ว่ัญเทุ่านั �น	 และทุ่�สัำาคัญคือติ�อง 

แติกติ่างจากแนว่คิดขึ้องว่ิสััยทุัศึน์ในลักษณะดั�งเดิมทุ่�เป็นเป้า 

สัำาหรับบริษัทุเพื�อไปให�ถึง	แต่ิ	Purpose	นั�นจะติ�องถ้กฝัั่งเขึ้�าไป 

ในกระบว่นงานและกิจกรรมต่ิางๆ	ขึ้ององค์กรให�ได�

Purpose
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ทุำางานได�ด�ว่ย	 และทุ่�สัำาคัญสัุดคือม่งานว่ิจัยออกมาแล�ว่ว่่า 

Purpose	ยังช่้ว่ยส่ังผลต่ิอผลประกอบการทุางการเงินทุ่�ด่ขึึ้�นด�ว่ย

	 บางองค์กรช้ั�นนำาขึ้องโลกถึงขึ้ั�นไม่เขึ้่ยนว่ิสััยทุัศึน์อ่กติ่อไป	

หรือบางแห่งก็เพิ�ม	 Purpose	 เขึ้�าไปแยกติ่างหากจากว่ิสััยทุัศึน์	

เช้่น	 กรณ่ขึ้องสัายการบิน	 Southwest	 ทุ่�ม่ทุั�ง	 Purpose	 และ	

Vision	 ขึ้ณะเด่ยว่กันก็เริ�มเห็นหลายๆ	 องค์กรทุ่�นำาขึ้�อคว่ามทุ่�ม่ 

ลักษณะคล�ายๆ	 Purpose	 เขึ้�าไปผสัมผสัานอย้ใ่นว่ิสััยทุัศึน์หรือ 

พันธีกิจขึ้ององค์กร	 เช้่น	 SCG	 ทุ่�ในว่ิสััยทุัศึน์ขึ้องบริษัทุนั�น 

ปิดทุ�ายด�ว่ยขึ้�อคว่ามว่่า	 “เพื�อส่ังต่ิอ	 สิั�งทุ่�ด่กว่่าให�ล้กค�า	 ภายใติ� 

คำามั�นสััญญา	 Passion	 for	 Better”	 และแนว่คิดเรื �องขึ้อง 

Passion	for	Better	ขึ้องกลุ่ม	SCG	ก็ถ้กถ่ายทุอดส่้ักลยุทุธ์ีและ

แนว่ทุางในการดำาเนินธีุรกิจขึ้องทุางเครือ	 ดั�งทุ่�จะเห็นได�จาก 

สิั�งต่ิางๆ	ทุ่�ทุางเครือ	SCG	ได�นำาเสันอออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ�ง

	 ติัว่อย่างเช้่นขึ้องบริษัทุย้นิล่เว่อร์	 ทุ่�กำาหนด	 Purpose	 ไว่�ว่่า	

“make	 sustainable	 living	 commonplace”	 ก็ได�ม่การ 

นำาแนว่คิดจาก	 Purpose	 ดังกล่าว่แปลงไปเป็นกลยุทุธี์และ 

Business	model	 รว่มทุั�งเป็นพื�นฐานแนว่คิดในการทุำางาน 

ขึ้องบริษัทุในกิจกรรมต่ิางๆ	ตัิ�งแต่ิการหาขึ้�อม้ลล้กค�า	นวั่ติกรรม	

การหาแหล่งว่ัติถุดิบ	 การผลิติ	 การขึ้นสั่ง	 การติลาด	 การขึ้าย	

และการบริโภคขึ้องล้กค�า

 ว่ิสัยที่ัศน์ในร้ปแบบเดิมืที่่�มืุ่งเน้นแต้่สิ�งที่่�องค์กรอยากหรือ 

ต้้องการจะเป็น	จะไม่ืใช่ีสิ�งท่ี่�จะช่ีว่ยนำาพาองค์กรต่้อไปในอนาคต้	

ผ้้บริหารจะต้้องเริ�มืคิดแล้ว่ว่่า	 ธิุรกิจต้นเองดำารงอย้่เพื�ออะไร 

(ที่่�ยิ�งใหญ่กว่่าและนอกเหนือจากกำาไร)	 รว่มืที่ั�งก่อประโยชีน์ใด 

ให้กับผ้้อื�นบ้างไหมื?	จากนั�นค่อยนำา	Purpose	ท่ี่�ได้มืาบ้รณาการ 

เข้ากับการที่ำางานให้ได้	



	 การออกใช้�สักุลเงินดิจิทุัลทุ่�กำากับโดย 

ธีนาคารกลาง	 (Central	 Bank	 Digital 

Currency	 :	 CBDC)	 กำาลังได�รับคว่ามสันใจ 

แพร่หลาย	 โดยติอนน่�ม่ธีนาคารกลางกว่่า	 60	

ประเทุศึหันมาศึึกษาการออกใช้�สักุลเงิน 

ดิจิทุัลทุั�งในร้ปแบบสักุลเงินดิจิทุัลสัำาหรับ 

ธุีรกรรมรายย่อยขึ้องภาคธุีรกิจและประช้าช้น

ทุั�ว่ไป	 (Retail	 CBDC)	 และสักุลเงินดิจิทุัล 

สัำาหรับการทุำาธีุรกรรมระหว่่างธีนาคาร 

(Interbank	 or	wholesale	 CBDC)	 ซึึ่�ง	 1	

ในนั�นคือ	 ธีนาคารกลางแห่งประเทุศึไทุยทุ่� 

เริ�มศึึกษาและพัฒนาแบบ	Wholesale	CBDC	

ภายใติ�ชื้�อ	 “โครงการอินทุนนท์ุ”	 ตัิ�งแต่ิเมื�อ 

ปี	62	จนปัจจุบันโครงการดังกล่าว่ได�พัฒนา

ไปอย่างรว่ดเร็ว่ถึงขัึ้�นจับมือกับธีนาคารกลาง 

ประเทุศึอื�นเพื�อทุดสัอบระบบไปแล�ว่	 โดย 

น�งสุ�วั วั่ไลพื่ร ทำวั้ล�ภพื่ันทำอง หุ�นส่ัว่น 

สัายงานธุีรกิจทุ่�ปรึกษา	และหัว่หน�ากลุ่มธีุรกิจ

บริการทุางการเงิน	บริษัทุ	PwC	ประเทุศึไทุย	

ได�เปิดเผยถึงรายงาน	 PwC	CBDC	Global	

Index	 2021	 ซึ่ึ�งจัดทุำาดัช้น่เพื�อว่ัดระดับ 

คว่ามพร�อมขึ้องธีนาคารกลางทุั�ว่โลกในการ 

ปรับใช้�สักุลเงินดิจิทุัล	 โดยแบ่งประเภทุขึ้อง 

การพัฒนาสักุลเงินดิจิทัุลออกเป็น	2	ร้ปแบบ 

คือ	 สักุลเงินดิจิทุัลสัำาหรับธีุรกรรมรายย่อย 

ขึ้องภาคธีุรกิจและประช้าช้นทุั�ว่ไป	 (Retail	

CBDC)	 และสักุลเงินดิจิทุัลสัำาหรับการทุำา 

ธีุรกรรมระหว่่างธีนาคาร	 (Interbank	 or	

wholesale	 CBDC)	 พบว่่า	 ไทุยและเขึ้ติ 

ปกครองพิเศึษฮ่องกงม่คว่ามก�าว่หน�าในการ 

ไทยติดอันดับ 1 ของโลก
ด้านการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลแบบ

Wholesale CBDC

พัฒนาสักุลเงินดิจิทุัลสัำาหรับการทุำาธีุรกรรม 

ระหว่่างธีนาคารอย้ ่ในอันดับทุ่ �	 1	 โดยม ่

ค่าดัช้น่ทุ่�	80	เทุ่ากัน	เป็นผลมาจากโครงการ 

อินทุนนท์ุ-ไลออนร็อก	(Project	Inthanon-

LionRock)	 ซึ่ึ �งเป็นคว่ามร่ว่มมือระหว่่าง 

ธีนาคารแห่งประเทุศึไทุย	(ธีปทุ.)	และธีนาคาร 

กลางฮ่องกง	(The	Hong	Kong	Monetary	

Authority:	HKMA)
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หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา

และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน
บริษัท PwC ประเทศไทย



	 “โครงการอินทุนนท์ุ-ไลออนร็อก	ถือได�ว่่า
เป็นโครงการสักุลเงินดิจิทัุลทุ่�ม่คว่ามก�าว่หน�า
ทุ่ �สัุดทุั �งในด�านการออกแบบและพัฒนา 
ระบบแบบ	Wholesale	 CBDC	 โดยในปี	
2562	 ทุางแบงก์ช้าติิขึ้องไทุยได�ร่ว่มมือกับ 
ธีนาคารกลางฮ่องกงในการทุดสัอบการ 
ใช้�งาน	CBDC	เพื�อทุำาธุีรกรรมขึ้�ามพรมแดนขึึ้�น	
รว่มทุั�งยังเป็นการพัฒนาซึ่อฟติ์แว่ร์ติ�นแบบ 
ในการช้ำาระเงินระหว่่างประเทุศึและขึ้ยาย 
ขึ้อบเขึ้ติการใช้�งานไปในด�านอื�นๆ”	
	 ทัุ�งน่�	ปัจจุบันโครงการดังกล่าว่	กำาลังเขึ้�าส่้ั 
การพัฒนาระยะทุ่�	 2	 โดยได�ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติ 
การช้ำาระเงินขึ้�ามพรมแดนจากแบบทุว่ิภาค่	
ไปสั้ ่การรองรับสักุลเงินดิจิทุัลทุ่ �ออกโดย 
ธีนาคารกลางอื �นๆ	 และครอบคลุมหลาย 
สักุลเงินมากขึึ้�น
	 เมื�อเดือนกุมภาพันธี์ทุ่�ผ่านมา	 ธีนาคาร 
กลางแห่งสัหรัฐอาหรับเอมิเรติสั์	 (CBUAE)	
และสัถาบันศึึกษาสักุลเงินดิจิทัุลขึ้องธีนาคาร
กลางแห่งสัาธีารณรัฐประช้าช้นจ่น	(PBC	DCI)	
ได�ประกาศึเขึ้�าร่ว่มโครงการอินทุนนทุ์-
ไลออนร็อก	 และได�เปล่�ยนช้ื�อโครงการเป็น	
“โครงการ	Multiple	Central	Bank	Digital	
Currency	 (m-CBDC)	 Bridge”	 หรือ	m-
CBDC	Bridge	เพื�อร่ว่มกันพัฒนาโครงสัร�าง
พื�นฐานสัำาหรับการโอนเงินระหว่่างประเทุศึ	
โดยจะม่การประเมินผลการทุดสัอบเพื �อ 
พิจารณาคว่ามเป็นไปได�ขึ้องการนำาโครงการ	

m-CBDC	Bridge	มาใช้�จริงในระยะต่ิอไป
	 “การพัฒนา	CBDC	จะยิ�งช่้ว่ยให�ติ�นทุุน
ในการทุำาธีุรกรรมทุางการเงินถ้กลง	 และ 
เพิ�มประสัิทุธีิภาพระบบการช้ำาระเงินขึ้อง 
ประเทุศึโดยเฉพาะอย่างยิ�ง	 เมื�อถ้กนำาไปใช้� 
คว่บค่้กับเทุคโนโลย่บล็อกเช้นทุ่�อย่้เบื�องหลัง
ขึ้องสักุลเงินดจิิทุัล	 จะทุำาให�ระบบนิเว่ศึทุาง
การเงินยุคใหม่เกิดคว่ามปลอดภัยและม ่
คว่ามโปร่งใสัมากยิ�งขึึ้�น”	
	 นอกจากน่�	 รายงานขึ้อง	 PwC	 ระบุว่่า 
ปัจจุบันม่ธีนาคารกลางทุั�ว่โลกจำานว่นมาก 
กว่่า	60	แห่งทุ่�กำาลังศึึกษาการพัฒนาเงินสักุล
ดิจิทัุลทัุ�งในร้ปแบบการใช้�งานธุีรกรรมระหว่่าง 
ธีนาคาร	(Wholesale	CBDC)	และการใช้�งาน
สัำาหรับธีุรกรรมรายย่อยขึ้องภาคธีุรกิจและ 
ประช้าช้น	 (Retail	 CBDC)	 โดยโครงการ 
สักุลเงินดิจิทัุลประเภทุรายย่อย	จะม่บทุบาทุ 
ในกลุ่มประเทุศึเศึรษฐกิจเกิดใหมทุ่่�ติ�องการ
ม่บริการทุางการเงินทุ่�ทัุ�ว่ถึง	(Financial	in-
clusion)	 ขึ้ณะทุ่�โครงการประเภทุระหว่่าง 
สัถาบัน	 สั่ว่นใหญ่เกิดอย้ ่ในประเทุศึทุ่ �ม ่
เศึรษฐกิจทุ่�พัฒนาแล�ว่ทุ่�ม่ระบบก้�ยืมเงิน 
ระหว่่างธีนาคาร	และติลาดทุุนทุ่�ม่คว่ามพร�อม
สัำาหรับโครงการประเภทุ	Retail	CBDC	นั�น	
ประเทุศึบาฮามาสัถ้กจัดให�อย้่ในอันดับทุ่�	 1	
(โครงการ	Sand	Dollar)	ติามด�ว่ยอันดับทุ่�	
2	 คือประเทุศึกัมพ้ช้า	 (โครงการ	 Bakong)	
โดยม่ค่าดัช้น่ทุ่�	92	และ	83	ติามลำาดับ	โดย

โครงการดังกล่าว่ขึ้องสัองประเทุศึน่�	ได�เกิดขึึ้�น
และใช้�ได�จริงเร่ยบร�อยแล�ว่

3 แนวัโน้ม่ข้องก�รพื่ัฒน� CBDC ทำ้�ต้อง 
จับต�ในปีน้�
	 ทัุ�งน่�	รายงานขึ้อง	PwC	ยังได�ระบุถึง	3	
แนว่โน�มขึ้องการพัฒนา	CBDC	ทุ่�จะเกิดขึึ้�น 
ในปี	2564	ไว่�	ดังต่ิอไปน่�
 1. ก�รพัื่ฒน� CBDC จะได้รับควั�ม่สุนใจ 
ม่�กข้่�น	 หลังจากธีนาคารกลางทุั�ว่โลกกว่่า 
60	แห่งได�เริ�มศึึกษาการพัฒนาสักุลเงินดิจิทัุล
ขึ้องตินเองไปติั�งแติ่ปี	 2557	 สั่งผลให�หลาย 
โครงการในติอนน่�เริ�มเขึ้�าสั้่ขึ้ั �นติอนการนำา 
ไปใช้�	ขึ้ณะทุ่�การม่ส่ัว่นร่ว่มขึ้องสัถาบันต่ิางๆ	
ในการพัฒนาโครงการ	CBDC	 เพื�อเสัริมคว่าม 
แข็ึ้งแกร่งขึ้องระบบนิเว่ศึทุางการเงินขึ้องโลก
จะยังคงม่อย้่อย่างติ่อเนื�อง	 โดยหน่ว่ยงาน 
อย่างธีนาคารเพื�อการช้ำาระบัญช้่ระหว่่าง 
ประเทุศึ	(Bank	for	International	Settle-
ments:	 BIS)	 ธีนาคารโลก	 กองทุุนการเงิน 
ระหว่่างประเทุศึ	(International	Monetary	
Fund:	 IMF)	 รว่มทุั �งสัภาเศึรษฐกิจโลก	
(World	Economic	Forum:	WEF)	จะเป็น
องค์กรชั้�นนำาทุ่�ผลักดันการพัฒนาในเรื�องน่�
 2. ปร่ม่�ณัธิุรกรรม่ยิ่ังเป็นสุ่ �งทำ้�ต้อง 
ต่ดต�ม่	แม�ว่่าปัจจุบันจะม่โครงการประเภทุ	
Retail	 CBDC	 สัองโครงการทุ่�ม่การเปิดใช้� 
อย่างเป็นทุางการแล�ว่ในโลก	 แติ่โครงก�ร 
ประเภทำ Wholesale CBDC ยิ่ังไม่่ได้ถ้ก 
พื่ัฒน�ไปถ่งข้ั�นทำ้�ใชั้ง�นได้จร่ง	 โดยเกือบ	
70%	 ขึ้องโครงการประเภทุ	Wholesale	
CBDC	กำาลังอย่้ในช่้ว่งขึ้องการนำาร่อง	ขึ้ณะทุ่� 
ม่เพ่ยง	23%	ขึ้องโครงการประเภทุ	Retail	
CBDC	เทุ่านั�นทุ่�เขึ้�าส่้ัขัึ้�นติอนขึ้องการประยุกต์ิ
ใช้�งาน
 3. บล็อกเชันจะเป็นเทำคโนโลย้ิ่พ่ื่�นฐ�น 
มากกว่่า	88%	ขึ้องโครงการ	CBDC	ทัุ�งแบบ 
นำาร่อง	 หรืออย้่ในขึ้ั�นติอนการผลิติติ่างใช้� 
บล็อกเช้นเป็นเทุคโนโลย่พื�นฐาน	โดยเทุคโน
โลย่น่ �ม ่ประโยช้น์ติ่อการพัฒนา	 CBDC	
หลายด�าน	เช่้น	ช่้ว่ยให�การถ่ายโอนคว่ามเป็น
เจ�าขึ้องสักุลเงินดิจิทุัลม่คว่ามปลอดภัย	 ซึ่ึ�ง 

1	ข่ึ้าว่	ธีปทุ.	ฉบับทุ่�	11/2564	เรื�อง	กลุ่มธีนาคารกลางเขึ้�าร่ว่มโครงการพัฒนาสักุลเงินดิจิทัุลทุ่�ออกโดยธีนาคารกลางสัำาหรับการโอนเงินระหว่่างประเทุศึ,	
ธีนาคารแห่งประเทุศึไทุย
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ถือเป็นกุญแจสัำาคัญในการสันับสันุนเงินดิจิทัุล	
นอกจากน่�	 ยังสัามารถนำาสััญญาอัจฉริยะ	
(Smart	 contract)	 มาประยุกติ์ใช้�ในการ 
กำาหนดเงื�อนไขึ้ขึ้องสััญญาทุ่�ติ�องปฏิิบัติิติาม 
ได�อย่างช้ัดเจนม่เสั�นทุางการติรว่จสัอบทุ่� 
โปร่งใสั	และเพิ�มคว่ามสัามารถในการทุำางาน
ร่ว่มกันกับสิันทุรัพย์ดิจิทัุลอื�นๆ	เป็นติ�น
	 “ระยะถัดไปขึ้องการพัฒนา	 CBDC	
ขึ้องไทุยคือ	 เร่งให�โครงการ	 Wholesale	
CBDC	ทุ่�ยังอย่้ในระยะนำาร่องสัามารถใช้�งาน 
ได�จริง	และในขึ้ณะเด่ยว่กัน	แบงก์ช้าติิม่การ
เปิดรับฟังคว่ามคิดเห็นจากประช้าช้นทุั�ว่ไป 
เพื�อร่ว่มกำาหนดแนว่ทุางการพัฒนา	 Retail	
CBDC	ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนน่�	ซึึ่�งเรา 
มองว่่า	การศึึกษาถึงการใช้�งานและผลกระทุบ
ในการนำา	CBDC	มาใช้�งานในภาคประช้าช้น	
จะเป็นการเพิ�มโอกาสัในการเขึ้�าถึงบริการ 
ทุางการเง ินให �แก ่กล ุ ่มคนจำานว่นมาก	
นอกจากน่�	 ยังจะช้่ว่ยให�รัฐจัดเก็บขึ้�อม้ลทุ่�ม ่
ประโยช้น์ติ่างๆ	 ได�ด่ขึ้ึ�น	 เช้่น	 จัดเก็บภาษ ่
ได�ด่ขึ้ึ �น	 ช้่ว่ยบริหารคว่ามเสั่ �ยงจากการ 
ฟอกเงิน	 และอื�น	 ๆ	 อย่างไรก็ด่การดำาเนิน 
นโยบายทุางการเงิน	 รว่มทุั �งบทุบาทุขึ้อง 

แบงก์ช้าติิและสัถาบันการเงิน	 จะล�ว่นเป็น 
ปัจจัยทุ่�ม่ผลติ่อคว่ามสัำาเร็จขึ้องการพัฒนา 
สักุลเงินดิจิทัุลขึ้องประเทุศึในอนาคติ”	

ข้้อม้่ลอ้�งอ่ง

	 ขึ้่าว่	 ธีปทุ.	 ฉบับทุ่�	 11/2564	 เรื�อง	 กลุ่ม 

ธีนาคารกลางเขึ้�าร่ว่มโครงการพัฒนาสักุลเงิน 

ดิจิทุัลทุ่ �ออกโดยธีนาคารกลางสัำาหรับการ 

โอนเง ินระหว่ ่างประเทุศึ,	 ธีนาคารแห ่ง 

ประเทุศึไทุย

	 1.	ข่ึ้าว่	ธีปทุ.	ฉบับทุ่�	21/2564	เรื�อง	ทิุศึทุาง 

การพัฒนา	 Retail	 CBDC	 ขึ้องประเทุศึไทุย,	

ธีนาคารแห่งประเทุศึไทุย

	 2.	PwC	CBDC	Global	Index	2021	

	 3.	The	 Outcomes	 and	 Findings	 of	

Project	 Inthanon-LionRock	and	 the	Next	

Steps,	The	Hong	Kong	Monetary	Authority	

เก้�ยิ่วักับ PwC

	 ทุ่�	 PwC	 เป้าประสังค์ขึ้องเรา	 คือ	 การสัร�าง 

คว่ามไว่�ว่างใจในสัังคมและช้่ว่ยแก�ป ัญหา 

สัำาคัญให�กับล้กค�า	เราเป็นหนึ�งในบริษัทุเครือข่ึ้าย	

155	 ประเทุศึทุั�ว่โลกและม่พนักงานมากกว่่า	

284,000	 คนทุ่ �ยึดมั �นในการสั่งมอบบริการ 

คุณภาพด�านการติรว่จสัอบบัญช้่ทุ่�ปรึกษาทุาง 

ธุีรกิจ	กฎีหมายและภาษ่	หากคุณติ�องการขึ้�อม้ล 

เพิ�มเติิม	 สัามารถเย่�ยมช้มเว่็บไซึ่ติ์ขึ้องเราได�ทุ่�	
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พ.ศึ.	 2502	 โดยม่บทุบาทุในการช้่ว่ยเหลือ 

และให�คำาปรึกษาแก่ธุีรกิจไทุยมานานกว่่า	62	ปี	

PwC	 ผสัมผสัานประสับการณ์	 คว่ามร้�คว่าม 

สัามารถในการทุำางานกับล้กค�าขึ้�ามช้าติิผนว่กกับ

คว่ามเขึ้�าใจติลาดภายในประเทุศึเป็นอย่างด  ่

สัิ�งเหล่าน่�ล�ว่นทุำาให�ช้ื�อเสั่ยงขึ้อง	 PwC	 เป็นทุ่� 

ยอมรับและได�รับคว่ามไว่�ว่างใจจากภาคธีุรกิจ 

ต่ิาง	ๆ	โดยปัจจุบัน	 ม่บุคลากรมากกว่่า	1,800	

คนในประเทุศึไทุย
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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

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.

GREEN VALLEY COUNTRY CLUB
Paradise Golf Course Near Suvarnabhumi
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เศรษฐกิจไทย
สมัยนายกในยุคต่างๆ48

MANAGEMENT & INVESTMENT
กิติชัย เตชะงามเลิศ  MBA รุ่น B8

ผมขอเปรีียบเทีียบเศรีษฐกิจช่�วงสู่มัยตั้ั�งแตั้�นายกรีัฐมนตั้รีีทีักษิณ ช่ินวัตั้รี จนถึึง 
สู่มัยพลเอกปรีะยุทีธ์์ จันทีรี์โอช่า โดยขอเลือกเฉพาะนายกรีัฐมนตั้รีีทีี�มีการีปรีะท้ีวงใหญ่� 
หรีือเกิดรีัฐปรีะหารีมาเปรีียบเทีียบกัน ให้ด่ทีางด้านตัั้วเลขเศรีษฐกิจในแตั้�ละสู่มัย

เว่่ยดนามในช้ว่่ง	 20	 ปีทุ่�ผ่านมา	 มแ่นว่โน�ม 

ลดลงมาอย่างติ ่อเน ื �อง	 จากเด ิมทุ่ � เคย 

อย้่มากถึง	90%	เมื�อปี	1998	ลดลงมาเหลือ 

อย้่เพ่ยง	23.6%	ในปี	2018	ติามภาพทุ่�	3	

	 พอจะสัรุปได�ว่่า	 ประเทุศึไทุยในช้่ว่ง 

ทุ่�ม่การปกครองในระบอบประช้าธีิปไติย 

เติ็มใบแนว่โน�มจำานว่นคนยากจนม่จำานว่น 

ลดลง	 ในขึ้ณะทุ่ �ช้ ่ว่งสัมัยทุ่ �ปกครองโดย 

รัฐบาลทุ่�มาจากการรัฐประหารหรือระบอบ 

ประช้าธีิปไติยไม่เติ็มใบ	 กลับจะม่แนว่โน�ม 

จำานว่นคนยากจนมากขึ้ึ �น	 ขึ้อไม่นับช้่ว่ง 

ทุ่ �ม ่การทุ ำาร ัฐประหารโดยคณะปฏิิร ้ป 

การปกครองทุ่�ม่พลเอกสันธีิ	 บุญยรัติกลิน	

เป็นหัว่หน�าคณะ	ในวั่นทุ่�	19	กันยายน	2549	

ซึ่ึ �งติ ่อมาก็ได �พลเอกสัุรยุทุธี์	 จ ุลานนทุ์	

เป็นนายกรัฐมนติร่	เมื�อวั่นทุ่�	1	ตุิลาคม	2549	

บริหารประเทุศึจนถึงว่ันทุ่ �	 29	 มกราคม	

เพราะว่่าเป็นช้่ว่งเว่ลาเพ่ยงสัั �นๆ	 จึงไม่ 

สั่งผลกระทุบติ่ออัติราสั่ว่นคนยากจนใน 

ประเทุศึไทุยอย่างม่นัยยะสัำาคัญ

สู่าเหตุั้ข้อทีี� 1
 จากกราฟในภาพทุ่ �	 1	 จะเห็นได�ว่ ่า	

ติั �งแติ่สัมัยรัฐบาลทุักษิณ	 ช้ินว่ัติร	 อัติรา 

คนยากจนลดลงเรื�อยๆ	 และแนว่โน�มน่�ยังม่ 

ต่ิอเนื�องจนไปถึงสัมัยรัฐบาลยิ�งลักษณ์	ชิ้นวั่ติร	

แต่ิพอเราได�รัฐบาลทุ่�ม่ผ้�นำาชื้�อพลเอกประยุทุธ์ี	

หลังจากทุ่ �ทุ่านบริหารประเทุศึมาปีเศึษๆ 

ปรากฏิว่่าอัติราขึ้องคนไทุยทุ่ �เขึ้�าขึ้่ายว่่า 

ยากจน	เพิ�มขึึ้�นเรื�อยๆ	จากปี	2015	ทุ่�อย้่ทุ่�	

3.5%	ไต่ิระดับไปทุ่�	8.6%	ในปี	2018	และ 

เชื้�อว่่าปี	 2019	 และ	 2020	 ตัิว่เลขึ้ดังกล่าว่ 

น่าจะเกิน	 10%	 ขึ้ึ�นไปแล�ว่ทุ่�ยิ�งน่าเป็นห่ว่ง 

ว่่า	 ในทุ่ามกลางสัถานการณ์ระบาดขึ้องไว่รัสั	

covid-19	 ตัิว่เลขึ้คนยากจนในประเทุศึไทุย

อาจจะพุ ่งขึ้ึ �นไปเกิน	 15%	 ในปีหน�าซึ่ึ �ง 

สัว่นทุางก ับภาว่ะคว่ามยากจนขึ้องคน 

1. น�ยิ่กรัฐม่นตร้ ทัำกษ่ณั ช่ันวััตร  ช่ัวังระหว่ั�งปี  2544-2549 (2001-2006)

2. น�ยิ่กรัฐม่นตร้ อภ่สุ่ทำธ่ิ� เวัชัชั�ช้ัวัะ ช่ัวังระหว่ั�งปี  2551-2554 (2008-2011)

3. น�ยิ่กรัฐม่นตร้ ย่ิ่�งลักษณ์ั ช่ันวััตร  ช่ัวังระหว่ั�งปี  2554-2557 (2011-2014)

4. น�ยิ่กรัฐม่นตร้ พื่ลเอกประยุิ่ทำธ์ิ จันทำร์โอชั� ช่ัวังระหว่ั�งปี  2557-ปัจจุบัน (2014-Now)

ภ�พื่ท้ำ� 1 อัตร�สุ่วันคนยิ่�กจนในประเทำศิไทำยิ่ปี 2000-2018 
ท้ำ�ม่�: https://www.macrotrends.net/

ภ�พื่ท้ำ� 2 สุภ�พื่ควั�ม่เป็นอย่้ิ่ข้องคนยิ่�กจนในประเทำศิไทำยิ่ 
ท้ำ�ม่�ข้องภ�พื่: www.asianreport.com



สู่าเหตุั้ข้อทีี� 2 
	 ซึ่ึ�งเป็นผลติ่อเนื�องมาจากสัาเหติุขึ้�อทุ่�	 1	

เม ื �อคนไทุยจ ำานว่นมากขึ้ ึ �นทุ ่ �ม ่รายได � 

ไม่เพ่ยงพอกับค่าใช้�จ่าย	 จึงทุำาให�ติ�องม่การ 

ก้�หน่�ยืมสัินเพิ�มขึ้ึ�นเป็นจำานว่นมาก	 ซึ่ึ�งด้ได� 

จากภาพทุ่�	4	ตัิว่เลขึ้สััดส่ัว่นหน่�สิันครัว่เรือน

ต่ิอรายได�ครัว่เรือน	 โดยเพิ�มขึึ้�นจากไติรมาสั	

1	 ปี	2557	 (ซึึ่�งเป็นปีทุ่�พลเอกประยุทุธ์ีและ 

คณะคสัช้	 ทุำาการรัฐประหาร)	 ทุ่�	 138%	

พุ่งขึ้ึ�นไปถึงเกือบ	 150%	 ในไติรมาสั	 3	 ป	ี

2562	 ซึ่ึ�งคาดว่่าจนถึงสัิ�นปี	 2563	 โอกาสั 

ทุ่�จะเห็นติัว่เลขึ้ว่ิ �งไปถึง	 160%	 ม่คว่าม 

เป็นไปได�สั้ง	 เนื�องจากปีน่�ม่การระบาดขึ้อง 

ไว่รัสั	ม่การล็อกดาว่น์ประเทุศึอย่้หลายเดือน	

ทุำาให�การจับจ่ายใช้�สัอยขึ้องคนไทุยลดลง 

ทุำาให�รายได�ครัว่เรือนลดลงเป็นอย่างมาก	

และจากภาพทุ่�	5	จะเห็นได�ว่่ารายได�ครัว่เรือน 

ไทุยเริ�มลดลงเป็นครั�งแรกนับแติ่ปี	 2015	

ซึ่ึ�งเป็นปีทุ่�	 2	 ทุ่�บริหารแผ่นดินโดยพลเอก 

ประยุทุธี์	 ทุั�งๆ	 ทุ่�ในอด่ติรายได�ครัว่เรือน 

ไทุยโติขึ้ึ�นมาติลอด	 สัว่นทุางกับ	 GDP	 ขึ้อง 

ประเทุศึไทุยทุ่�ยังม่การโติติ่อเนื�อง	 ถึงแม�ว่่า 

จะโติในอัติราทุ่�ติำ�าลงก็ติาม	 แสัดงว่่ารายได� 

ขึ้องประเทุศึไปเพิ�มในสั่ว่นขึ้องบริษัทุขึ้นาด 

ใหญ่มากกว่่าธีุรกิจ	 SME	 ขึ้นาดเล็กและ 

ประช้าช้นส่ัว่นใหญ่ขึ้องประเทุศึ

	 ผมขึ้อนำามุมมองขึ้องศึ้นย์ว่ิจัยกสัิกรไทุย 

ทุ่�ม่ติ่อสัถานการณ์หน่�ครัว่เรือนในปัจจุบัน	

จากขึ้�อม้ลขึ้อง	 ธีปทุ.	 ทุ่ �เผยแพร่ออกมา 

สัะทุ�อนให�เห็นว่่า“หน่�ครัว่เรือน”	 ไติรมาสั	

2/2563	 ยอดคงค�างหน่�ครัว่เรือนขึ้องไทุย 

ยังคงขึ้ยับขึ้ึ �นสัว่นทุางเศึรษฐกิจทุ่ �หดติัว่ 

จากผลขึ้องโคว่ิด-19	 ซึ่ึ�งสั่งผลทุำาให�สุัดสุ่วัน 

หน้�ครัวัเร่อนข้องไทำยิ่เพื่่�ม่สุ้งข้่�นแตะระดับ 

สุ้งสุุดในรอบ 18 ปี ทำ้� 83.8% ต่อจ้ด้พื่้ 

(สุัดสุ่วันหน้�สุ่นครัวัเร่อนต่อ GDP ในชั่วัง 

สุมั่ยิ่ทัำกษ่ณั อย่้ิ่ท้ำ�ประม่�ณั 40% เท่ำ�นั�น) 

และเมื�อเทุ่ยบไติรมาสัติ่อไติรมาสันั�นพบว่่า 

ยอดคงค�างหน่�ครัว่เรือนเพิ�มขึึ้�น	 9.22	 หมื�น 

ล�านบาทุในไติรมาสั	 2/2563	 ซึ่ึ�งสั่ว่นใหญ่ 

มาจากสัถาบันการเงินเฉพาะกิจและธีนาคาร 

พาณิช้ย์	 คาดว่่า	 สุัดสุ่วันหน้ �ต ่อ GDP 

ข้องไทำยิ่ อ�จข้ยิ่ับสุ้งข้่ �นไปอยิ่้่ในกรอบ 

ประม่�ณั 88-90% ต่อ GDP ณั สุ่�นปี 2563 

(ในข้ณัะทำ้ �ปัจจุบันตัวัเลข้ดังกล่�วัข้อง 

ประเทำศิอ่นโดน้เซึ่้ยิ่และฟิล่ปปินสุ์ซึ่่�งเป็น 

เพ่ื่�อนบ้�นในอ�เซ้ึ่ยิ่นข้องเร�อย่้ิ่ท้ำ�ประม่�ณั 

10% ต้นๆ เท่ำ�นั�น ภ�พื่ท้ำ� 6) ซึึ่�งนับเป็น 

ระดับสั้งทุ่�สัุดในรอบ	 18	 ปี	 (ขึ้�อม้ล	 ธีปทุ.	

ย�อนหลังถึงปี	 2546)	 ซึึ่�งส่ัว่นหนึ�งสัะทุ�อนว่่า 

ภาคครัว่เรือนกำาลังรับมือกับปัญหาการหดตัิว่

ขึ้องรายได�	 ซึ่ึ�งเร็ว่กว่่าการช้ะลอติัว่ขึ้องการ 

ก้�ยืม	 ติอกยำ�าปัญหาเช้ิงโครงสัร�างทุ่�ไทุยกำาลัง 

เผชิ้ญโดยเฉพาะทุ่ามกลางแนว่โน�มเศึรษฐกิจ

ทุ่�ยังม่คว่ามไม่แน่นอนสั้งในระยะ	 1-2	 ป ี

ขึ้�างหน�าน่�โดยหน่�สัินครัว่เรือนไทุยสั่ว่นใหญ่

มาจากหน่�บัติรเครดิติ	 หน่�สิันเชื้�อส่ัว่นบุคคล	

หน่�สิันเชื้�อทุ่�อย้่อาศึัย	 หน่�ผ่อนรถยนติ์	 และ 

ผลกระทุบจากปัญหาเศึรษฐกิจรว่มทุั�งการ 

ขึ้าดสัภาพคล่องติามภาพทุ่ �	 7	 และการ 

ขึ้ยายติัว่ขึ้องหน่�ครัว่เรือนแยกติามประเภทุ 

สัินเช้ื �อ	 และประเภทุขึ้องสัถาบันการเงิน	

ติามภาพทุ่�	8

ภ�พื่ทำ้ � 4 สุัดสุ่วันหน้ �สุ่นครัวัเร่อนต่อร�ยิ่ได้ครัวัเร่อน 
ระหว่ั�งปี 2557-2562

ภ�พื่ทำ้� 5 ร�ยิ่ได้ครัวัเร่อนไทำยิ่ระหวั่�งปี 2009-2019 
ท้ำ�ม่�: EIC

ภ�พื่ท้ำ� 3 อัตร�สุ่วันคนยิ่�กจนในประเทำศิเว้ัยิ่ตน�ม่ปี 1998-2018  
ท้ำ�ม่�: https://www.macrotrends.net/
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ภ�พื่ท้ำ� 6: สัุดสุ่วันหน้�ครัวัเร่อนปี 2007 และ 2017  ท้ำ�ม่�: EIC ภ�พื่ท้ำ� 7: หน้�ครัวัเร่อนปี 2562-2563 ท้ำ�ม่�: Marketeer

ภ�พื่ท้ำ� 8: ก�รข้ยิ่�ยิ่ตัวัข้องหน้�ครัวัเร่อนแยิ่กต�ม่ประเภทำ
สุ่นเช่ั�อ และประเภทำข้องสุถ�บันก�รเง่น  ท้ำ�ม่�: EIC

ภ�พื่ท้ำ� 9: ควั�ม่มั่�งคั�งระหว่ั�งคนรวัยิ่และคนจน 
ท้ำ�ม่�: https://www.aseantoday.com/



สู่าเหตุั้ข้อทีี� 3
	 ประเทุศึไทุยเป็นหนึ �งในประเทุศึทุ่ �ม่ 

คว่ามแติกติ่างขึ้องคว่ามมั �งค ั �งระหว่่าง 

คนรว่ยและคนจนว่่างมากทุ่ �สั ุดประเทุศึ 

หนึ�งในโลก	 โดยประช้ากร	 1%	ทุ่�รว่ยทุ่�สัุด 

ขึ้องประเทุศึ	 ครอบครองคว่ามม ั � งค ั � ง 

ถึง	 66.9%	 ขึ้องคว่ามมั �งคั �งทุั �งประเทุศึ	

ติามภาพทุ่�	9	ถ�าเปร่ยบเทุ่ยบคว่ามไม่สัมดุล

ขึ้องคว่ามมั�งคั �งทุั �งอาเซึ่่ยน	 ประเทุศึไทุย 

ถ้กจัดเป็นอันดับทุ่�	 1	 ขึ้องอาเซึ่่ยน	 โดยม่ 

คะแนนอย้่ทุ่�	 90.2	 และจัดเป็นอันดับทุ่�	 4	

ขึ้องโลกในปี	2018	ติามภาพทุ่�	10	และ	11	

และจากบทุรายงานล่าสัุดขึ้องเครดิติสัว่ิสั	

ประช้ากรไทุยทุ่ �อย ้ ่ฐานล ่างสั ุด	 10%	

ครอบครองคว่ามมั�งคั�งเพ่ยง	 0%	ขึ้องคว่าม 

มั �งค ั �งขึ้องประเทุศึ	 และประช้ากรไทุย 

สู่าเหตุั้ข้อทีี� 4
	 ก า ร เ ติ ิ บ โ ติขึ้อ ง 	 GDP 

ประเทุศึไทุยในช้่ว่งสัมัยขึ้อง 

รัฐบาลประยุทุธี์	 โติติำ �าทุ่ �สั ุด 

เมื�อเทุ่ยบกับ	 3	 รัฐบาล	 โดยม่ 

รายละเอ่ยดดังน่�

สู่าเหตุั้ข้อทีี� 5
	 เง ินลงทุุนโดยติรงจากติ่างประเทุศึ 

(FDI)	 ติามภาพทุ่ �	 13	 เปร่ยบเทุ่ยบสัมัย 

รัฐบาลอภิสิัทุธิี�	ยิ�งลักษณ์	และประยุทุธ์ี	(พอ

ด ่ ผมไม ่ ม ่ ขึ้ � อม ้ ลสัม ั ยร ั ฐบาลทุ ั กษ ิณ	

จึงขึ้อไม่กล่าว่ถึง)

 จาก	5	สาเหตุ้ท่ี่�กล่าว่มืาข้างต้้น	จะเห็นได้

ว่ ่าในชี ่ว่งที่ ่ �ประเที่ศไที่ยปกครองด ้ว่ย 

ระบอบเผด็จการหรือประชีาธิิปไต้ยไมื  ่

เต้็มืใบ	 เศรษฐกิจโดยรว่มืจะแย่กว่่าต้อน 

ชี่ว่งที่่ �ประชีาธิิปไต้ยเบ่งบานเต้็มืที่่ �	 และ 

น่าจะเป็นสาเหตุ้หลักๆที่่�ประชีาชีนออกมืา 

ชีุมืนุมื	 เพื �อเร่ยกร้องให้พลเอกประยุที่ธิ ์

ลาออก	 นอกเหนือจากเร ื �องการแก ้ไข 

รัฐธิรรมืน้ญที่่�ไมื่เป็นธิรรมืและการสืบที่อด 

อำานาจ

GDP ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลทัำกษ่ณั อย่้ิ่ท้ำ�ระหว่ั�ง 3.44 ถ่ง 7.19% 6 ปี (2001-2006) เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 5.37%

GDP ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลอภ่สุ่ทำธ่ิ� อย่้ิ่ท้ำ�ระหว่ั�ง -0.69 ถ่ง 7.51% 4 ปี (2008-2011) เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 2.35%

GDP ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลย่ิ่�งลักษณ์ั อย่้ิ่ท้ำ�ระหว่ั�ง 0.84 ถ่ง 7.24% 4 ปี (2011-2014) เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 2.94%

GDP ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลประยุิ่ทำธ์ิ อย่้ิ่ท้ำ�ระหว่ั�ง -6.66(EXP) ถ่ง 4.13% 7 ปี (2014-2020) เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 1.62%

FDI ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลอภ่สุ่ทำธ่ิ� เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 7,877 ล้�นเหร้ยิ่ญสุหรัฐ หร่อ 246,550 ล้�นบ�ทำ

FDI ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลย่ิ่�งลักษณ์ั เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 9,071 ล้�นเหร้ยิ่ญสุหรัฐ หร่อ 283,922 ล้�นบ�ทำ

FDI ช่ัวังสุมั่ยิ่รัฐบ�ลประยุิ่ทำธ์ิ เฉล้�ยิ่อย่้ิ่ท้ำ� 7,279 ล้�นเหร้ยิ่ญสุหรัฐ หร่อ 227,832 ล้�นบ�ทำ

ฐานล่างสัุดขึ้ึ�นมา	 50%	 ครอบครองคว่าม 

มั�งคั�งเพ่ยง	1.7%	ขึ้องคว่ามมั�งคั�งขึ้องประเทุศึ	

ในขึ้ณะทุ่�	 ประช้ากรไทุย	 10%	ทุ่�รว่ยทุ่�สัุด 

ในประเทุศึ	ครอบครองคว่ามมั�งคั�งถึง	85.7%	

และช้่องว่่างระหว่่างคนรว่ย	 และคนจน 

ถ่างกว่�างมากขึ้ึ �นเรื �อยๆ	 ในสัมัยพลเอก 

ประยุทุธ์ี
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ภ�พื่ท้ำ� 13: FDI ไทำยิ่ ปี 2005-2019 
ท้ำ�ม่�: ธิน�ค�รแห่งประเทำศิไทำยิ่

ภ�พื่ท้ำ� 10 Wealth Inequality in 2018,
Credit: https://livingasean.com/

ภ�พื่ท้ำ� 11 ควั�ม่มั่�งคั�งระหว่ั�งคนรวัยิ่และคนจน ปี 2018, 
Credit: https://livingasean.com/

ภ�พื่ท้ำ� 12; GDP ไทำยิ่ ปี 2009-2021  ท้ำ�ม่�: https://www.statista.com/



	 หลายทุ่านอาจจะช้ื�นช้อบ	 เนื�องด�ว่ย 

คว่ามสัะดว่ก	 ลดการเสั่ยเว่ลาจากการ 

เดินทุาง	ลดคว่ามยุ่งยากในการจัดเติร่ยม 

สัถานทุ่�	ขึ้ณะทุ่�หลายทุ่านอาจจะไม่ช้อบ	

เนื�องจากร้�สึักว่่าขึ้าดการปฏิิสััมพันธ์ีแบบ	

Interactive	 ขึ้าดการเขึ้�าถึงผ้�ฟัง	 และ 

ม่ขึ้�อจำากัดในการใช้�ภาษากายเต็ิมร้ปแบบ	

ติลอดจนม่	 Eye	 Contact	 ทุ่ �ลดลง	

ซึ่ึ�งหากเป็น	 Session	 การบรรยายและ 

นำาเสันอทุ่�มุ่งเน�นการให�ขึ้�อม้ลและการ 

ถามติอบเป็นบางช้่ว่ง	 หรือการประชุ้ม 

หารือประจำาวั่นทุ่�ม่ประเด็นและโครงสัร�าง

บทุบาทุหน�าทุ ่ �ช้ ัดเจนอย้ ่แล �ว่	 ก ็คง 

ไม่ยากนักทุ่ �จะปรับใช้�เครื �องมือและ 

แพลติฟอร์มออนไลน์ให�เกิดผลสััมฤทุธีิ� 

ทุ่�ไม่แติกติ่างกันจาก	 Session	 ออฟไลน	์

อย่างไรก็ติาม	 หากเป็น	 Session	 ทุ่�ติ�อง 

อาศึัยการปฏิิสััมพันธี์ทุ่�หลากหลายมิติิ	

ม ่คว่าม	 Interactive	 ระหว่่างผ้ �ฟ ัง 

ทุ่�สั้ง	 อาทุิ	 กิจกรรม	Workshop	 เพื�อ 

ระดมคว่ามค ิดหร ือก ำาหนดกลย ุทุธี ์ 

และเป้าหมาย	การจัด	Forum	ทุ่�เน�นการ 

ม ่สั ่ว่นร ่ว่มขึ้องผ ้ �คนทุ ่ �หลากหลาย	

ซึ่ึ �งในกิจกรรมเหล่าน่ �	 โดยปกติิ	 ผ้ �พ้ด 

ทุ่ �ทุ ำาหน�าทุ่ � เป ็น	 Moderator	 หรือ 

Facilitator	 มักจะติ�องใช้�พลังงานในการ

กระติุ�นให�เกิดการม่สั่ว่นร่ว่มติั�งคำาถาม 

เพื�อให�ผ้�ฟังได�แบ่งปันมุมมองติลอดจน 

เปิดให�ม่การวิ่พากษ์แนว่คิดซึึ่�งกันและกัน	

จนเก ิดการกล ั �นกรองและติกผล ึก 

คว่ามคิดไปสั้่เป้าหมายทุ่�ติ�องการ	 ซึ่ึ�งใน	

Session	 ลักษณะดังกล่าว่	 การปรับใช้� 

เคร ื �องมือและแพลติฟอร์มออนไลน์ 

ให�เก ิดผลสััมฤทุธีิ �สั ้งสั ุดเฉกเช้่นการ 

พบปะเจอหน�าก ันนั �น	 ย ังเป ็นเร ื �อง 

ม่คว่ามทุ�าทุายอย้ ่มาก	 ในบทุคว่ามน่ � 

ผ ้ � เขึ้ ่ยนจะขึ้อแบ ่งป ันแนว่ทุางและ 

เทุคนิคเล็ก	ๆ	น�อย	ๆ	จากประสับการณ์

การเป็นว่ิทุยากรในกิจกรรมร้ปแบบ 

ออนไลน ์ 	 เพ ื � อ เป ็นประโยช้น ์ก ับ 

หลายทุ่านทุ่ �ติ �องไปพ้ดใน	 Session	

ร้ปแบบดังกล่าว่

พูดออนไลน์
อย่างไร

ให้สัมฤทธ์ิผล?
ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงท่ีผ่านมา เป็นสาเหตุ 
ให้กิจกรรมการพูดใน Session ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การประชุม บรรยาย นำาเสนอ ไปจน Workshop 
ทั้งระดมความคิดเห็นวางแผนกลยุทธ์และแนวทาง 
เชิงปฏิบัติการ ได้ถูกปรับเปลี่ยนจากเดิมในลักษณะ 
ของ Session รูปแบบออฟัไลน์ ที ่ผู ้พูดได้พบเจอ 
ผู้ฟัังแบบ Face-to-Face มาสู่โลกออนไลน์ผ่านระบบ 
แพลตฟัอร์มท่ีเป็น Virtual มากย่ิงข้้น
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ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน



PREPARATION IS ALWAYS THE KEY 

TO SUCCESS

	 “การเติร่ยมติัว่เป็นกุญแจแห่งคว่าม 

สัำาเร็จ”	 คำากล่าว่น่�เป็นจริงทุั�งการพ้ดใน	

Session	 แบบออฟไลน์และออนไลน์	

อย่างไรก็ติาม	ใน	Session	ออฟไลน์นั�น	

ผ้ �พ้ดอาจว่างแผนและว่ิเคราะห์ผ้ �ฟัง 

มาได�ระดับหนึ�ง	 แล�ว่มาประเมินติอน 

พบเจออ่กครั �งว่่าผ้ �ฟังสันใจอะไรเป็น 

พิเศึษ	ให�คว่ามสัำาคัญกับเรื�องใดแล�ว่ค่อย

ปรับเปล่�ยนว่ิธี่การนำาเสันอและดำาเนิน 

การติามบริบทุให�เหมาะสัมและเขึ้�ากับ 

ผ้�ฟังมากทุ่�สุัด	แต่ิใน	Session	ออนไลน์ 

โอกาสัในการประเมินเพื�อปรับเปล่�ยน 

ติามสัถานการณ์จะทุำาได�ยากกว่่า	เนื�องจาก

ผ้�พ้ดแทุบไม่ม่ช้่องทุางในการประเมิน 

คว่ามสันใจและคว่ามเขึ้�าใจผ้�ฟังได�ทัุนทุ่ว่งทุ่	

ซึึ่�งหากเป็นกรณ่ขึ้อง	Session	ออฟไลน์	

ผ้�พ้ดสัามารถม่บทุสันทุนาย่อย	 ๆ	 กับ 

ผ้�ฟังช้่ว่งก่อนเริ�มติ�นหรือช้่ว่งพักเบรคได�	

นอกจากน่�	ระหว่่างการพ้ด	ผ้�พ้ดยังสัามารถ 

สัังเกติ	 สัายติา	 สั่หน�าและทุ่าทุางขึ้อง 

ผ้�ฟังได�ครบในการมองรอบเด่ยว่	 (One	

single	 eye-shot)	 ดังนั�น	 ใน	 Session	

ออนไลน์	 การเติร่ยมติัว่ติ่าง	 ๆ	 จึงติ�อง 

ผ่านการคิดไติร่ติรองมาอย่างถ่�ถ�ว่น	อาทิุ	

Flow	 ขึ้องเนื�อหาทุ่�พ้ด	 แม�จะติ�องทุำาให� 

กระชั้บ	แต่ิยังติ�องยำ�าซึ่ำ�าบางประเด็นให�ไม่

มากหรือน�อยจนเกินไป	เพื�อให�มั�นใจได�ว่่า

ไม่ได�พ้ดยำ�าจนผ้�ฟังทุ่�จับประเด็นได�เร็ว่ 

เบื �อจนหลุดจากคว่ามสันใจ	 แติ่ไม่ได� 

ผ่านเร็ว่เกินไปสัำาหรับผ้�ฟังบางทุ่านทุ่�ติ�อง 

ใช้�เว่ลาในจับประเด็นและย่อยขึ้�อม้ล	ทัุ�งน่�

ผ้ �พ้ดอาจเติร่ยมการเพิ�มเติิม	 โดยการ 

สั่งคำาถามหรือแบบประเมินตินเองแบบ 

สัั�นๆ	 ให�แก่ผ้ �ฟังได�ทุำาล่ว่งหน�า	 เพื �อ 

ว่ิเคราะห์คว่ามสันใจ	 คว่ามเขึ้�าใจ	 หรือ 

มุมมองเบื�องติ�นขึ้องผ้�ฟังต่ิอประเด็นต่ิาง	ๆ 	

ได�ก่อน	 นอกจากน่ �	 การกำาหนดองค์ 

ประกอบแว่ดล�อมให�ม่ทุิศึทุางเด่ยว่กัน	

จะช้่ว่ยให�ผ้�พ้ดดำาเนินการใน	 Session	

ได�ง่ายขึ้ึ�น	 เช้่น	 การกำาหนดช้ื�อขึ้องผ้�ฟัง 

ทุ่�แสัดงในแพลติฟอร์มคว่รเป็นร้ปแบบ 

เด่ยว่กันและสัะดว่กติ่อการเร่ยกได�ทุันทุ่	

การเติร ่ยมกลุ ่มสั ำาหร ับ	 Breakout 

Session	ทุ่�ม่การแจ�งไว่�ล่ว่งหน�า	ไปจนถึง 

การเติร่ยม	 Pattern	 ทุ่�จะใช้�เป็น	 Back-

ground	 ให�ผ้ �ฟังได�ใช้�ร้ปเด่ยว่กันเพื�อ 

คว่ามสับายติาขึ้องทุุกคน	เป็นติ�น	

CHAT IS AN ADVANTAGE

	 ขึ้ �อได �เปร ่ยบหนึ �งขึ้อง	 Session	

ออนไลน์	 คือ	 การม่ระบบ	 Chat	 ซึ่ึ�งจะ 

ช้่ว่ยให�ผ้�พ้ดได�เห็นภาพรว่มขึ้องมุมมอง 

คว่ามคิด	อาทิุ	ในช่้ว่งขึ้องการหารือและ

ถกเถ่ยงประเด็นติ่างๆ	 ให�ผ้�พ้ดสัามารถ 

ตัิ�งประเด็นคำาถามไว่�และให�เว่ลาผ้�ฟัง	3-5	

นาทุ่	 เพื�อติกผลึกและพิมพ์มุมมองคว่าม

คิดลงใน	 Chat	 ซึ่ึ�งในระหว่่างนั�น	 ผ้�พ้ด 

จะม่เว่ลาในการทุยอยอ่านประเด็นทุ่ � 

พรั�งพร้มาใน	 Chat	 แล�ว่จึงค่อยหยิบยก 

มุมมองทุ่�น่าสันใจมาจุดประกายในการ 

พ้ดคุยติ่อ	 โดยให�เจ�าขึ้องคว่ามคิดเห็น 

เปิดไมค์มาอธิีบายและแบ่งปันมุมมอง	ซึึ่�ง 

นับว่่าเป็นขึ้�อได�เปร่ยบ	เนื�องจากใน	Session	

ทุ่ �เป็นร้ปแบบออฟไลน์นั �น	 การแสัดง 

คว่ามคิดเห็นอาจไม่ทัุ�ว่ถึงมากนัก	เพราะ

ผ้�ฟังบางคนอาจร้�สึักกังว่ลกับการพ้ดในทุ่�

ชุ้มช้น	 ขึ้ณะทุ่ �บางคนอาจจะพ้ดหรือ 

ยกมือไม่ทุันจนเสั่ยโอกาสัแสัดงมุมมอง 

ด่	ๆ 	หรือในบางกรณ่ผ้�พ้ดเร่ยกถามก็อาจ

ได�ประเด็นมุมมองทุ่�ซึ่ำ�าซึ่�อนกัน	 ติ่างจาก 

ในกรณ่ขึ้อง	Chat	ผ้�พ้ดสัามารถเห็นโพย 

ทุ่�เป็นภาพรว่มก่อนว่่าม่ประเด็นใดบ�าง	

ประเด็นใดเฉ่ยบคม	 ประเด็นใดซึ่ำ�าซึ่�อน	

ประเด็นใดแติกติ่าง	 ทุำาให�ผ้�พ้ดสัามารถ 

เจาะประเด็นและสัร�างบทุสันทุนาได� 

น่าสันใจและลึกซึึ่�งยิ�งขึึ้�น

SMALL TALK BY BREAKOUT SESSION 

 สัำาหรับ	 Session	 ออนไลน์ทุ่�ม่ผ้�ฟัง 

เยอะมาก	 ผ้�พ้ดอาจแบ่งเว่ลาประมาณ 

1	ใน	3	หรือ	1	ใน	4	สัำาหรับการแบ่งกลุ่มย่อย 

เป็น	 Breakout	 Session	 เพื�อหารือใน 

ประเด็นต่ิาง	ๆ	ในเชิ้งลึกหรือทุำากิจกรรม 

สันทุนาร่ว่มกัน	 ซึ่ ึ �งการ	 Breakout 

Session	จะเปร่ยบเสัมือน	Small	Talk	

ทุ่�ช้่ว่ยผ้�พ้ดเขึ้�าถึงมุมมองและ	 Connect	

กับผ้�ฟังได�ด่ขึึ้�น	 ซึึ่�งแพลติฟอร์มส่ัว่นใหญ่ 

จะม่ฟังก์ช้ั�นดังกล่าว่อย้่แล�ว่	 นอกจากน่�	

การทุ่�ผ้�พ้ดสัามารถเขึ้�าไปร่ว่มบทุสันทุนา 
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ในห�อง	Breakout	แต่ิละห�องได�	ทุำาให�ได�

ม่โอกาสัในการรับฟังมุมมองและอธีิบาย 

เพิ�มเติิมเรื�องราว่ติ่าง	 ๆ	 ในรายละเอ่ยด 

มากขึึ้�น	ทัุ�งน่�	การกำาหนดให�ม่	Facilitator	

เป็นผ้�ดำาเนินรายการประจำากลุ่ม	จะช่้ว่ย

ให�การสันทุนาในกลุ ่มย่อยม่ทุิศึทุาง	

เป้าหมาย	และได�ขึ้�อสัรุปทุ่�ช้ัดเจนยิ�งขึ้ึ�น

FLAWLESS BACK-UP PLAN

	 สัำาหรับ	 Session	 ออนไลน์	 อุปกรณ์ 

เป็นเรื �องสัำาคัญมาก	 เพราะปัญหาเช้ิง 

เทุคนิคอาจขึ้ัดจังหว่ะคว่ามติ่อเนื �อง 

ในการพ้ดได�ทุุกเมื�อ	 ทุั�งน่ �	 การทุ่�ผ้ �ฟัง 

สั่ว่นใหญ่อย้ ่คนเด่ยว่และจดจ�องกับ 

หน�าจอคอมพิว่เติอร์	 ทุำาให�ผ้�ฟังร้�สัึกว่่า 

ช้่ว่งขึ้องการเง่ยบ	 (Silence)	 ทุ่�เกิดขึ้ึ�น 

ใน	 Session	 ออนไลน์	 ยาว่นานกว่่า 

ใน	 Session	 แบบออฟไลน์	 นอกจากน่�	

การขึ้าดช้่ว่งดังกล่าว่	ยังอาจเป็นสัาเหติ ุ

ให�คว่ามสันใจ	 คว่ามติั �งใจและสัมาธีิ 

ขึ้องผ้ �ฟ ังลดลงไป	 ด ังน ั �น	 การเพิ �ม 

ระดับคว่ามเขึ้�มขึ้�นขึ้องแผนสัำารองหรือ 

Back-up	Plan	จึงเป็นเรื�องสัำาคัญมาก	

การม่อุปกรณ์ทุ่ �มากเกินคว่ามจำาเป็น 

ยังด่กว่่าการขึ้าดอุปกรณ์ทุ่�ติ�องใช้�เมื �อ 

เกิดปัญหาเช้ิงเทุคนิค	อาทุิ	ผ้�พ้ดอาจใช้�	

Laptop	 สัองเครื�องค้่กัน	 เครื�องหนึ�งใช้� 

บรรยายให�เห็นหน�าติา	 ขึ้ณะทุ่�อ่กเครื�อง 

ใช้�เปิดและ	Share	Presentation	Slides	

ซึ่ึ�งการใช้�	 2	 เครื�องพร�อมกันจะช้่ว่ยให� 

ผ้�พ้ดไม่เสั่ย	 Eye	 Contact	 จากผ้�ฟัง 

จากการติ�องด้	 Slide	 กับพ้ดไปด�ว่ย 

ในหน�าจอเด่ยว่กัน	 และหาก	 Laptop	

เครื�องใดม่ปัญหาฉุกเฉิน	 ก็ยังสัามารถ 

ใช้�อ่กเครื�องดำาเนินการต่ิอได�	นอกจากนั�น	

อาจม่การป้องกันสัายหลุดเนื �องจาก 

ระบบอินเทุอร์เน็ติ	 (กรณ่ขึ้อง	 Wifi)	

ขัึ้ดขึ้�องฉุกเฉินโดย	Log-in	จากโทุรศัึพท์ุ 

มือถือด�ว่ยระบบ	Cellular	 Data	 ทุิ�งไว่� 

เพื�อให�ผ้�พ้ดยังอย้่กับผ้�ฟังได�ติลอด	 หรือ 

ถ�าผ้�พ้ดใช้�งานห้ฟังไร�สัายก็อาจจะเติรย่ม 

ห้ฟังสัำารองไว่�	 ป้องกันแบติเติอร่�หมด 

และแน่นอนว่่าทุ่ �ช้าร์จแบติเติอร่ �ขึ้อง 

อุปกรณ์ติ่าง	 ๆ	 ติ�องพร�อมใกล�มือติลอด 

เว่ลา	 กล่าว่คือ	 ติ�องคิดทุุกโอกาสัทุ่�จะ 

เกิดปัญหาทุางเทุคนิคและเติร่ยมทุาง 

ออกไว่�ทัุ�งหมด	

ENGAGEMENT MATTERS

	 คว่ามประทัุบใจจาก	Session	ในทุ�าย 

ทุ่�สัุด	 ยังขึ้ึ�นกับคว่ามร้�สัึกม่สั่ว่นร่ว่มขึ้อง 

ผ้�ฟัง	โดยเฉพาะในการพ้ดร้ปแบบออนไลน์

ทุ่ �ผ้ �ฟังอาจจะไม่ได�ติื �นเติ�นหรือร้ �สัึกม ่

สั่ว่นร่ว่มมากนัก	 เนื �องจากการนั�งฟัง 

อย้่กับตินเอง	 ไม่ได�พบปะเจอหน�าผ้�คน 

ดังนั �นผ้ �พ้ดจึงม่บทุบาทุสัำาคัญในการ 

สัร�างบรรยากาศึขึ้องการม่สั ่ว่นร่ว่ม 

ให�เกิดขึึ้�น	 ซึึ่�ง	Ground	Rule	ขึ้�อแรกทุ่� 

ง่ายทุ่�สุัด	แต่ิสัำาคัญทุ่�สุัด	คือ	Open	Face	

กล่าว่คือ	 ทุุกคนติ�องเปิดกล�องให�เห็น 

หน�า	เป็นจุดแรกทุ่�สัำาคัญอย่างยิ�ง	เพราะ 

ทุั�งภาษากาย	 การแสัดงออกขึ้องทุ่าทุาง 

หน�าติา	 (Facial	 Expression)	 และ 

Eye	 Contact	 คือหน�าติ่างบานแรก 

ขึ้องการเกิด	 Engagement	 นอกจากน่�	

การเปิดกล�องยังทุำาให�เกิดบรรยากาศึ 

คว่ามเช้ื�อใจระหว่่างกันอ่กด�ว่ย	 สัำาหรับ	

Ground	 Rule	 ขึ้�อทุ่�สัอง	 คือ	 Open	

Mind	ผ้�ฟังทุ่�ติ�องเพ่งคว่ามสันใจทุ่�หน�าจอ 

ติลอดเว่ลาจะม่คว่ามร้�สึักอึดอัด	และเมื�อ 

ติ�องเปิดไมค์พ้ด	 ก็อาจร้�สัึกเสัมือนถ้ก 

จับจ�องมาจากสัายติาทุุกค้ ่ในหน�าจอ 

ดังนั�นผ้ �พ้ดจึงติ�องสัร�างคว่ามสับายใจ 

ให�กับผ้�ฟังได�เปิดใจให�มากทุ่�สัุด	 อาทุ ิ

กล่าว่ติั �งแติ่ติ�นว่่าถ�าใครม่อะไรขึ้อให� 

เปิดไมค์แทุรกเขึ้�ามาคุยได�เลย	 หรือใคร 

ไม่สัะดว่กคุย	 สัามารถพิมพ์	 chat	 ทิุ�งไว่�	

หรือ	 Direct	 Message	 มาโดยติรง 

ก็ได �	 ซึ่ ่ �งจะทุำาให�ผ ้ �ฟ ังไม่กดดันและ 

ร้�สัึกเปิดใจในการติั�งคำาถามและแบ่งปัน 

มุมมอง	และ	Ground	Rule	ขึ้�อสุัดทุ�าย	

คือ	Open	Conversation	ซ่ึ่�งเป็นบทุบาทุ 

หลักขึ้องผ้ �พ ้ดในฐานะ	 Moderator	

ทุ่�ติ�องเน�นยำ�าถามบ่อย	ๆ	ว่่าใครม่คำาถาม	

ม่มุมมอง	 ติามทุันหรือไม่	 หรือม่มุมมอง 

ใดอยากแบ่งปัน	 ติลอดจนสั่งคำาถาม 

หรือประเด็นทุ่�เขึ้�ามาให�ผ้ �ฟังคนอื�น	 ๆ	

ได�ติอบ	ได�ถกเถ่ยงกัน	 เช่้น	ช้อบมุมมอง 

น่�ในด�านใด	 เห็นด�ว่ยหรือไม่	 ม่แนว่คิด 

ทุางเลือกอื �นหรือไม่	 เป็นติ�น	 เพื �อให� 

เกิด	 Dynamic	 และทุำาให�ผ้�ฟังร้�สัึกว่่า	

Session	 ม่ช้่ว่ิติช้่ว่าโดยทุุกคนเป็นผ้ � 

ม่สั่ว่นร่ว่มทุั �งหมดไม่ใช้่เพ่ยงการพ้ด 

คนเด่ยว่หรือการโติ�ติอบกันแค่สัองหรือ 

สัามคน

	 ในยุคปัจจุบันที่่�ผ้้พ้ดในโอกาสต้่าง	 ๆ	

จะต้้องพบเจอ	 Session	 ออนไลน์เป็น 

เรื�องปกติ้	ดังนั�น	โจที่ย์ท่ี่�นา่สนใจคือจะใช้ี

ว่ิธิ่การอย่างไร	 จ้งสามืารถูยกระดับผล 

สัมืฤที่ธิิ�ของการพ้ดใน	Session	ออนไลน์ 

ได้มืากที่่�สุด	 ต้ลอดจนมื่โอกาสหรือข้อ 

ได้เปร่ยบอะไรที่่�สามืารถูที่ำาเพิ�มืเต้ิมืจาก	

Session	 ปกต้ิอ่กบ้างและในอนาคต้ 

อันใกล้ท่ี่�	Session	ในร้ปแบบผสมืผสาน 

หรือ	 Hybrid	 กำาลังเริ�มืได้รับคว่ามืนิยมื 

และมื่คว่ามืแพร่หลายมืากข้ �น	 ย ่อมื 

ส่งผลให้ที่ักษะและคว่ามืสามืารถูในการ 

พ้ดและดำาเนินรายการได้ที่ั�งในร้ปแบบ 

ออฟัไลน์และออนไลน์	 กลายเป็นเรื�อง 

จำาเป็นที่่�ทีุ่กคนไมื่ว่่าจะเป็นนักบริหาร	

เจ้าของกิจการ	วิ่ที่ยากร	อาจารย์	นักวิ่ชีาการ 

ไปจนกระที่ั�งผ้ ้เชี่ �ยว่ชีาญว่ิชีาชี่พ	 ต้้อง 

ม่ืการปรับตั้ว่และพัฒนาต่้อไป
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พรรณี วรวุฒิจงสถิต Shi 32
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บัญชีภาษี
สำาหรับการลงทุน
ในสินทรัพย์

ดิจิทัล

ปัจจุบันการีลงทีุนในสู่ินทีรีัพย์ดิจิทีัลมีมากมายหลายรี่ปแบบ ก�อนอื �นตั้้องเข้าใจว�า 
สู่ินทีรีัพย์ดิจ ิทีัลตั้ามกฎหมายบ้านเรีาหมายถึึง โทีเคนดิจิทีัลกับ ครีิบโทีเคอรี์เรีนซี  ี
ดังมาตั้รีา 3 ในพรีะรีาช่กําหนดการีปรีะกอบธ์ุรีกิจสู่ินทีรีัพย์ดิจิทีัล พ.ศ. 2561 ปรีะกาศใน 
รีาช่กิจจานุเบกษา เมื�อวันทีี� 13 พฤษภาคม 2561 กําหนดความหมายไว้ดังนี�

 “คร่ปโทำเคอร์เรนซึ่้”	 หมายคว่ามว่่า 

หน่ว่ยขึ้�อม้ลอิเล็กทุรอนิกสั์ซึ่ึ�งถ้กสัร�างขึ้ึ�น 

บนระบบหรือ	 เครือขึ้่ายอิเล็กทุรอนิกสั ์

โดยม่คว่ามประสังค์ทุ่�จะใช้�เป็นสัื�อกลาง 

ในการแลกเปล่ �ยน	 เพ ื �อให �ได �มาซึ่ ึ �ง 

สัินค�า	 บริการ	 หรือสัิทุธีิอื �นใด	 หรือ 

แลกเปล่ �ยนระหว่่างสัินทุรัพย์ด ิจ ิทุ ัล	

และให�หมายคว่ามรว่มถึงหน่ว่ยขึ้�อม้ล 

อิเล็กทุรอนิกส์ัอื�นใด	ติามทุ่�คณะกรรมการ	

ก.ล.ติ.	ประกาศึกำาหนด	

 “โทำเคนด่จ่ทัำล”	หมายคว่ามว่่าหน่ว่ย 

ขึ้�อม้ลอิเล็กทุรอนิกสั์	 ซึ่ึ�งถ้กสัร�างขึ้ึ�นบน 

ระบบหรือเครือข่ึ้ายอิเล็กทุรอนิกส์ั	โดยม่ 

วั่ติถุประสังค์เพื�อ

	 (๑)	 กำาหนดสัิทุธีิขึ้องบุคคลในการ 

เขึ้�าร่ว่มลงทุุนในโครงการหรือกิจการใด	ๆ 	 

	 (๒)	 กำาหนดสิัทุธิีในการได�มาซึึ่�งสิันค�า

หรือบริการหรือสิัทุธิีอื�นใดทุ่�เฉพาะเจาะจง	

ทุั�งน่�	 ติามทุ่�กำาหนดในขึ้�อติกลงระหว่่าง 

ผ้�ออกและผ้�ถือ	และให�หมายคว่ามรว่มถึง

หน่ว่ยแสัดงสัิทุธีิอื�นติามทุ่�คณะกรรมการ	

ก.ล.ติ.	ประกาศึกำาหนด

 “สุ่นทำรัพื่ยิ่์ด่จ่ทำัล”	 หมายคว่ามว่่า	

คริปโทุเคอร์เรนซ่ึ่และโทุเคนดิจิทัุล

	 สัำาหรับคณะกรรมการ	 ก.ล.ติ.	 ก็ได� 

ม่กฎีการกำากับด้แลผ้ �ประกอบธีุรกิจ 

ทุ่ � เก ่ �ยว่ก ับสั ินทุร ัพย ์ด ิจ ิทุ ัล	 ทุ ่ �ติ �อง 

ได�รับใบอนุญาติ	 ได�แก่ผ้�ประกอบธีุรกิจ 



ได�เหมือนเงินปกติิ	แต่ิปรากฎีว่่าในว่งการ 

มาติรฐานบัญช้่	 ไม่ถือว่่าเงิน	 คริปโทุ 

เป็นเงินสัด	 และไม่นับว่่าเป็นรายการ 

เทุ่ยบเทุ่าเงินสัดด�ว่ย	 ดังนั �นการไปซึ่ื�อ 

เงินคริปโทุจึงกลายเป็นเสัมือนรายการ 

เงินลงทุุน

	 แต่ิทุว่่า		กิจการก็ยังไม่สัามารถบันทึุก

เป็นเงินลงทุุนได�เพราะไม่เขึ้�าขึ้�อกำาหนด 

การเป็นเครื�องมือทุางการเงินติามนิยาม 

ขึ้องมาติรฐานการบัญช่้	ถ�าเช่้นนั�นกิจการ

จะบันทึุกเงินลงทุุนน่�ได�อย่างไร	 เพราะยัง

ไม่ม่มาติรฐานการบัญช้่รองรับ	 จากการ 

พิเคราะห์	พิจารณาขึ้องเหล่าก้ร้ในว่งการ

มาติรฐานการบัญช้่	 ก็ยังไม่ม่ขึ้�อยุติิทุ่�เป็น 

เอกฉันทุ์เทุ่าใดนัก	 แติ่เสั่ยงสั่ว่นใหญ่ 

ก็เห็นว่่า	สัมคว่รให�นำามาติรฐานการบัญช่้

เรื�องสิันทุรัพย์ไม่ม่ตัิว่ติน	หรือสิันค�าคงเหลือ 
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ศึ้นย์ซึ่ื �อขึ้ายสัินทุรัพย์ดิจิทุัล	 (Digital 

Asset	 Exchange)และการเสันอขึ้าย 

โทุเคนดิจิทุัลติ่อประช้าช้น	 (ICO)	 หรือ 

ช้ื�อเติ็มคือ	 Initial	 Coin	 Offering	 คือ 

การระดมทุุนแบบดิจิทัุลด�ว่ยการเสันอขึ้าย 

โทุเคนดิจิทุัล	 ซึ่ึ �งในการออกและการ 

เสันอขึ้ายโทุเคนจะติ�องม่การขึ้ออนุญาติ

และเปิดเผยขึ้�อม้ลติามทุ่�ก.ล.ติ.	 กำาหนด 

รว่มถึงติ�องออกและขึ้ายผ่าน	ICO	Portol	

ทุ่�ทุำาหน�าทุ่�คัดกรองคุณสัมบัติิผ้�ออกและ 

ทุำาหน�าทุ่�เสันอขึ้ายด�ว่ย	คล�ายกับทุ่�ปรึกษา 

ทุางการเงิน	 (FA)	 และผ้ �จัดจำาหน่าย 

หลักทุรัพย์และรับประกันการจัดจำาหน่าย

หุ�นไอพ่โอ	(Under	writer)	ในขึ้ณะเด่ยว่กัน 

ธีนาคารแห่งประเทุศึไทุยก็ได�ม่แนว่ทุาง 

ในการประกอบธีุรกิจสัินทุรัพย์ดิจิทุัล 

สัำาหรับสัถาบันการเงินและบริษัทุในกลุ่ม

ให�สัถาบันการเงินปฏิิบัติิติาม	ทุ่�กล่าว่มาน่� 

ก็เป็นกฎีหมายสัำาหรับผ้�ประกอบธีุรกิจ 

ทุ่�เก่�ยว่กับสัินทุรัพย์ดิจิทุัล			

	 สัำาหรับกิจการทัุ�ว่ไป	ถ�าติ�องการลงทุุน 

ในสัินทุรัพย์ดิจิทุัล	 ก็ให�ทุำาการลงทุุน 

ผ่านผ้�ขึ้ายทุ่�ได�รับใบอนุญาติก็จะทุำาให� 

มั�นใจได�ว่่า	การลงทุุนขึ้องเราจะปลอดภัย

ในระดับหนึ�ง	 นอกจากผ้�ขึ้ายสัินทุรัพย ์

ดิจิทุัลแล�ว่	 สัินค�าหรือคริปโทุเคอร์เรนซึ่ ่

ทุ่�จะซึ่ื�อ	 ก็เป็นอ่กสัิ�งหนึ�งทุ่�ติ�องพิจารณา 

ปัจจุบันทุ่�นิยมซึ่ื�อขึ้ายกันมากลำาดับหนึ�ง 

ได�แก่	Bitcoin	ลำาดับสัองคือเหร่ยญ	Ether 

โดยสักุลเงินคริปโทุสัองสักุลน่ �เป็นทุ่ � 

น่าเช้ื �อถือในบรรดาสักุลคริปโทุทุ่�ม่อย้ ่

หลากหลายเนื �องจากเราเป็นนักบัญช้ ่

การนำาเงินกระดาษไปซืึ่�อหรือแลกเปล่�ยน

เป็นเงินคริปโทุก็น่าจะเหมือนกับแลกเปล่�ยน

สักุลเงิน	เกิดผลต่ิางกำาไรขึ้าดทุุนจากการ

แลกเปล่�ยนเงิน	เพราะจะว่่าไป	เงินคริปโทุ 

ก็สัามารถนำาไปซึ่ื �อสัินค�าหรือบริการ 

มาใช้�โดยอนุโลมไปพลาง	ๆ	 ก่อน	 ทุ่�พ้ดน่� 

หมายถึงมาติรฐานการบัญช่้ชุ้ดใหญ่นะคะ		

แติ่ในคว่ามเห็นสัว่่นติัว่แล�ว่น่าจะเป็นเงิน

ลงทุุนมากกว่่า	 เพราะเงินลงทุุนแสัดงใน 

ม้ลค่ายุติิธีรรมติลอดเว่ลาสัอดคล�องกับ 

ม้ลค่าเงินคริปโทุทุ่�เปล่�ยนแปลงขึ้ึ�นลงอย้่

ติลอดเว่ลา	หากถือเป็นสิันค�าก็ติ�องบันทึุก

ในราคาทุุน	 และเปร่ยบเทุ่ยบระหว่่าง 

ราคาทุุนหรือม้ลค่าสุัทุธิีทุ่�จะได�รับแล�ว่แต่ิ

อะไรจะติำ�ากว่่า	ณ	วั่นสิั�นงว่ด		หากถือเป็น 

สิันทุรัพย์ไม่ม่ตัิว่ติน	 เนื�องจากเงินคริปโทุ

ไม่ม่กำาหนดอายุ	ก็บันทึุกในราคาทุุน	ไม่ม่

การตัิดจำาหน่ายให�ใช้�พิจารณาการด�อยค่า

แทุน	 กรณ่ทุ่�ม่ม้ลค่ายุติิธีรรมทุ่�เช้ื�อถือได� 

ในติลาดซืึ่�อขึ้ายคล่องก็อาจจะม่การต่ิราคา

เพิ�มได�	จะเห็นว่่ามาติรฐานทุ่�นำามาใช้�ก็ไม่

สัามารถทุำาให�ผ้ �อ่านงบการเงินเห็นถึง 

ม้ลค่าเงินคริปโติทุ่�ได�เปล่�ยนแปลงไปจาก



การลงทุุนในครั �งแรก	 ในติ่างประเทุศึ 

ม่บางกิจการก็ใช้�สิัทุธิีบันทึุก	เป็นเงินลงทุุน

โดยแสัดงเป็นรายการทุ่�ไม่ม่มาติรฐาน 

บัญช่้รองรับ	อย่างไรก็ติามการทุ่�จะแสัดง

เป็นสัินค�าคงเหลือหรือสัินทุรัพย์ไม่ม่ 

ตัิว่ติน	ก็ขึึ้�นกับนโยบายการประกอบธุีรกิจ

ขึ้องกิจการนั�น	ๆ	ถ�ากิจการซืึ่�อมาขึ้ายไป 

เป็นปกติิธีุระ	 ก็ถือเป็นสัินค�าคงเหลือ 

ถ�ากิจการจะลงทุุนในระยะยาว่ก็คว่รเป็น

สิันทุรัพย์ไม่ม่ตัิว่ติน	ทัุ�งน่�แล�ว่แต่ิลักษณะ 

ขึ้องการลงทุุน	 เช้ื�อว่่าในอนาคติอันใกล� 

จะได�ม่การพัฒนามาติรฐานการบัญช้่ 

สิันทุรัพย์ดิจิทัุลขึึ้�นมาอย่างแน่นอน	เพราะ

เป็นกิจกรรมทุ่�เป็นปกติิธีุระในโลกธีุรกิจ 

ยุคดิจิทัุล

	 ทุางด�านการเก็บภาษ่จากธีุรกรรม 

สัินทุรัพย์ดิจิทุัลในประเทุศึไทุย	 สัำาหรับ 

นิติิบุคคล	กรมสัรรพากรมองว่่าเป็นธุีรกรรม

สัินทุรัพย์ไม่ม่ติัว่ตินซึ่ึ�งประมว่ลรัษฎีากร 

ได�ครอบคลุมถึงอย้่แล�ว่	 สัินทุรัพย์ไม่ม่ 

ติัว่ตินถือเสัมือนเป็นขึ้ายสัินทุรัพย์หรือ 

สิันค�าถ�าม่ม้ลค่าเกิน	1.8	ล�านบาทุก็ติ�อง 

ม่การเส่ัยภาษ่ม้ลค่าเพิ�มอัติรา	7%	หากม่ 

กำาไรจากการลงทุุนก็ติ�องเสั่ยภาษ่เงินได� 

นิติิบุคคล	20%	และยังได�ม่พระราช้กำาหนด

แก�ไขึ้เพิ�มเติิมประมว่ลรัษฎีากร	(ฉบับทุ่�	19)	

พ.ศึ.	 2561	 เก่�ยว่กับการจัดเก็บภาษ่จาก 

สิันทุรัพย์ดิจิทัุล	ประกาศึในราช้กิจจานุเบกษา 

เมื�อว่ันทุ่�	 13	 พฤษภาคม	 2561	 โดยได� 

เพิ�มเติิมประเภทุเงินได�บุคคลธีรรมดาจาก 

การถือครองสิันทุรัพย์ดิจิทัุลดังน่�			

	 ม	 40(4)	 (ซึ่)	 เงินสั่ว่นแบ่งขึ้องกำาไร 

หรือผลประโยช้น์อื�นใดในลักษณะเด่ยว่กัน

ทุ่�ได�จากการถือหรือครอบครองโทุเคน 

ดิจิทัุล

	 ม40(4)	(ฌ)	ผลประโยช้น์ทุ่�ได�รับจาก

การโอนคริปโทุเคอร์เรนซึ่่หรือโทุเคน 

ดิจิทุัล	 ทุั�งน่�	 เฉพาะซึ่ึ�งติ่ราคาเป็นเงินได� 

เกินกว่่าทุ่�ลงทุุน

	 และกำาหนดให�ผ้�จ่ายเงินได�	ติามมาติรา	

40(4)(ซึ่)	และ	(ฌ)	ให�คำานว่ณหักในอัติรา	

ร�อยละ	15	ขึ้องเงินได�	ส่ัว่นบุคคลธีรรมดา 

เมื�อถ้กหักภาษ่เงินได�	ณ	ทุ่�จ่ายแล�ว่	สิั�นปี

ติ�องนำาเงินได�ไปรว่มคำานว่ณเพื�อเสั่ยภาษ่ 

เงินได�บุคคลธีรรมดาติามอัติราก�าว่หน�า	

ทุ่�อัติราส้ังสุัด	35%

	 สัำาหรับการทุำา	 ICO	 หากเป็นการ 

เพิ�มทุุนติามปกติิ	 แล�ว่นำาเงินทุุนไปลงทุุน	

ก็ยังไม่ม่ภาระภาษ่	 แติ่ถ�ากิจการ	 ออก 

เหร ่ยญคริปโติเองแล�ว่ระดมขึ้ายกับ 

บุคคลทุั�ว่ไป	 กรณ่เช้่นน่�เงินทุ่�ได�มาจะถือ 

เป็นรายได�	 เมื�อหักติ�นทุุนค่าใช้�จ่ายทุ่�ทุำา	

ICO	 แล�ว่ก็ติ�องนำากำาไรทุ่�ได�ไปเสั่ยภาษ ่

เงินได�นิติิบุคคล	 ทุั �งน่ �ยังติ�องเสั่ยภาษ่ 

ม้ลค่าเพิ�มอ่กด�ว่ย	แต่ิถ�าหากการออก	ICO	

ทุ่�เป็นโทุเคนดิจิทุัล	 ทุ่�เป็นสัิทุธีิเพื �อให� 

ผ้�ซึ่ื�อได�ผลประโยช้น์จากการนำาสัิทุธีินั�น	

ไปลงทุุนต่ิอ		กรณ่เช่้นน่�ผ้�เข่ึ้ยนเองเขึ้�าใจว่่า 

น่าจะยังไม่ม่ภาระภาษ่	เพราะคนซืึ่�อสิัทุธิี

เสัมือนเป็นเจ�าหน่�	รอรับรายได�จากส่ัว่นแบ่ง

สัิทุธีิทุ่�นำาไปลงทุุน	 รายได�จะเกิดติ่อเมื�อ 

ได�สั่ว่นแบ่งหรือผลประโยช้น์จากการ 

ไปลงทุุนต่ิอ	

	 จะเห็นได้ว่่าสำาหรับเรื�องสินที่รัพย์ดิจิทัี่ล		

เป็นเรื�องใหม่ื	ที่างด้านบัญช่ี	ยังไม่ืม่ืคว่ามื

ชีัดเจนในการบันที่้กบัญชี่ไมื่มื่มืาต้รฐาน 

รองรับโดยเฉพาะ	 ส่ว่นการเส่ยภาษ่ก็ยัง 

ไมื่มื่คว่ามืเข้าใจในกฎหมืายอย่างแที่้จริง			

แมื้กิจการผ้ ้ลงทีุ่นจะเข้าใจการลงทีุ่น 

ในสินที่รัพย์ดิจิที่ัลเป็นอย่างด่มื่ระบบ 

การที่ำางานรองรับ	 ม่ืการจัดการคว่ามืเส่�ยง 

ในการลงทีุ่นเพื�อป้องกันคว่ามืเส่ยหาย 

ที่่�อาจเกิดข้ �น	 แต้่ในเมืื �อกฎหมืาย	 กฎ 

ระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยว่ข้องยังไม่ืได้ออกมืารองรับ

ด้ว่ยคว่ามืเข้าใจในธิุรกิจอย่างถู่องแที่้ 

การท่ี่�จะก้าว่ข้ามืไปส่้ธุิรกิจยุคดิจิทัี่ลอย่าง

แท้ี่จริงก็คงเป็นไปได้ยากในปัจจุบัน
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 พื่รรณ้ั วัรวุัฒ่จงสุถ่ต
18 พื่ฤษภ�คม่ 2564            



เงินไร้ตัวตนโดยคนไร้เงา
❝เพื่ราะหลงชอบ Technology  ก็เลยเป็นท่ีปร่กษาจำาเป็นให้เพ่่ื่อนๆ พ่ีื่ๆ 

เวลามี่เร่่อง Technology  เข้าม่า ก็จะหาวิธีีง่ายๆ ท่ีจะอธิีบายให้คนรอบตั้วเข้าใจ❞

1	 https://letknow.news/th/news/40596.html
2	 นันยาง	 จึงเพิ�มช้่องการให�ล้กค�านำาเงินสักุลดิจิทุัล	 หรือ	 Cryptocurrency	 แลกสัินค�านันยาง	 โดยเปิดรับ	 3	 สักุลได�แก่	 Bitcoin(BTC)	 /	 

	 Ethereum(ETH)	/	Dogecoin(DOGE)	ทุ่านทุ่�สันใจสัามารถติิดต่ิอทุางกล่องขึ้�อคว่าม	facebook	นันยาง	และรอรับสิันค�าไม่เกิน	3	วั่นทุำาการ	 

	 https://www.prachachat.net/marketing/news-639116
3	 https://ahead.asia/2021/03/02/china-shutting-down-major-bitcoin-mining-hub/
4	 ม่ผ้�ใช้�บิทุคอยน์โอนเงินจำานว่น	 29,999	 BTC	 ม้ลค่าประมาณ	 194	 ล�านเหร่ยญดอลลาร์สัหรัฐ	 โดยม่การเสั่ยค่าธีรรมเน่ยมแค่	 $0.1	 

	 หรือเทุ่ยบได�กับ	6,000	ล�านบาทุ	ต่ิอการเส่ัยค่าธีรรมเน่ยมเพ่ยง	3	บาทุ	http://builddi.moneytable.com/moneytable/btc/
5	 https://www.bbc.com/thai/international-54295408

เม่ือคนเทคอยากมายุ่งกับโลกการเงิน  
	 ยังจำาได�ว่่าติอนเร่ยนบัญช่้	ปี	1	หลักการบัญช่้ค่้ม่ประวั่ติิสืับย�อน

ไปได�ถึงสัมัยสุัเมเร่ยน	(ใครลืม	ยกมือขึึ้�น)	

	 แต่ิเจ�า	Bitcoin	ทัุ�งทุ่�มันก็เพิ�งเริ�มติ�นเมือปี	2009	หรือ	แค่	12	ปี 

ทุ่�แล�ว่เอง	คนก่อตัิ�งถ้กร้�จักในชื้�อ	Satoshi	Nakamoto	(ซึึ่�งจนทุุกวั่นน่�	

ก็ยังไม่ร้�ว่่าคือใคร	แต่ิคงจะรว่ยมากติอนน่�)
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ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย 

 ตัดม่� 5 ข้่�วั เร้ยิ่กควั�ม่สุนใจ ถ้�อ่�นหัวัข้้อข้่�วัแล้วั 
ไม่่คุ้นแต่สุนใจ กรุณั�อ่�นต่อ
1.	 นักลงทุุน	 bitcoin	 รายใหญ่ย �ายการลงทุุนมากกว่่า	 
	 2,000	ล�านดอลลาร์ใน	BTC	ในเว่ลาเพ่ยง	24	ชั้�ว่โมง1

2.	 นันยาง:	จากติำานานรองเทุ�าช้�างดาว่	สั้่การแลกสัินค�าผ่าน	 
	 “บิติคอยน์”2 
3.	 เขึ้ติปกครองในจ่น	แบนการขึุ้ด	“บิติคอยน์”	ช้่�ผลกระทุบ 
	 ใช้�พลังงานไฟฟ้ามหาศึาล3 
4.	 โอนเงินหลักพันล�าน	แติ่ค่าธีรรมเน่ยมหลักหน่ว่ย	ศึักยภาพ 
	 ทุ่�แทุ�จริงขึ้อง	Cryptocurrency4

5.	 “ถ�าคุณม่เงินเพ่ยง	10	ดอลลาร์สัหรัฐฯ	(ประมาณ	300	บาทุ) 
	 ธีนาคารไม่สัามารถทุำาเงินได�จากคุณ	 แติ่สักุลเงินดิจิทุัล 
	 ทุุกคนม่สิัทุธิี�ทุ่�จะเขึ้�ามาได�	ข่ึ้ดจำากัดขึ้องการเขึ้�ามาติำ�ามาก”5
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6		 Double	Spending	-	ใช้�เงินก�อนเด่ยว่กระทุำาธุีรกรรมสัองครั�ง	เช่้น	เราม่นาฬิิกา	1	เรือน	หากเราอยากจะมอบให�ใคร	เราก็จะมอบนาฬิิกา 

	 เรือนนั�น	 ให�คนๆ	 นั�นได�คนเด่ยว่	 แติ่เมื�อการสั่งนาฬิิกาให�กันอย้่ในร้ปแบบดิจิติอล	 เช้่น	 ไฟล์ภาพนาฬิิกา	 เราก็สัามารถสั่งภาพนาฬิิกาได� 

	 ทุาง	facebook	,	Line	หรือ	email	ให�ม่หลายคนได�ในเว่ลาพร�อมกัน	

	 อ่ติาคนน่�	 ก็คิดว่่าในโลกการเงินทุ่�เราอย้่กันน่�	 มันม่ติัว่กลาง	

เพราะเราไม่เชื้�อใจกันและกัน	ซึึ่�ง	ตัิว่กลางในโลกเดิม	ถ�าจะน่าเชื้�อถือ	

ติ�องม่ขึ้นาดใหญ่	ทุุนหนา	ม่ขัึ้�นติอน	Check	&	Balance	ม่	3	line 

of	defend	 ม่	 regulator	 (คุ�นๆ	 เหมือนติำาราทุ่�เราเร่ยนถึงลักษณะ 

ทุ่�ด่ขึ้องสัถาบันการเงินไหม)	

	 แต่ิตัิว่กลางเหล่าน่�ก็ขึ้าดประสิัทุธิีภาพในหลายมิติิ	ทุำาไมโอนเงิน

ทุ่ติ�องเสั่ยเว่ลาเป็นว่ันๆ	 หรือ	 ถ�าขึ้�ามประเทุศึอาจถึงเป็นอาทุิติย์		

ในขึ้ณะทุ่�เทุคโนโลย่ทุำาให�เราส่ัง	 email	 ขึ้�ามโลกเหมือนกันได�ในหลัก 

ไม่ถึงนาทุ่	หรือ	ทุำาไมติ�องคิดค่าธีรรมเน่ยมเป็นเปอร์เซ็ึ่นต์ิขึ้องจำานว่น

ทุั�งๆ	ทุ่�มันก็ทุำางานเทุ่ากันไม่ว่่าจะโอนสัิบบาทุหรือล�านบาทุ

	 คุณ	Satoshi	น่�แกก็เลยเข่ึ้ยน	paper	ออกมาตัิว่หนึ�ง	ชื้�อ	Bitcoin:	

A	Peer-to-Peer	Electronic	Cash	System		https://bitcoin.org/

bitcoin.pdf	(ถ�านอนไม่หลับ	แนะนำาให�อ่าน)	มันเป็นการผสัมผสัาน 

หลักการขึ้องการ	 cryptographic	 proof	 (อธีิบายง่ายๆ	 ว่่า 

การเขึ้�ารหัสัแบบซึ่ับซึ่�อนเกินคว่ามสัามารถคนทุั �ว่ไปจะคิดได�) 

+	computational	proof	of	the	chronological	order	of	trans-

action	 (อันน่�ก็คือ	 Blockchain	 Concept	 นั�นละ	 คือ	 มันม่การ 

ยืนยันการมาติ่อกันขึ้องรายการ	 เอาคนจำานว่นเยอะๆ	 มาช้่ว่ยกัน	

ดังนั�นการลักไก่	แบบ	Double	Spending6	จะเกิดไม่ได�ในระบบน่�) 

	 สัรุปใน	1	ประโยค	 มันคือ	 ระบบคอมพิว่เติอร์ทุ่�เชื้�อมทุรัพย์สิัน 

เขึ้�าหากันแบบมั�นคงปลอดภัย	โดยไม่ติ�องร้�ว่่าเราคือใคร	ม่คนช่้ว่ยกัน

ยืนยันการทุำารายการขึ้องเรา	

 

แล้วมันจะมาแทนเงินตราท่ีเราใช้ไหม
	 เทุ่ยบกับสักุลเงินแบบ	Physical	ทัุ�งหมดในโลกม่	180	สักุลเงิน	

หมุนเว่่ยนอย้่ใน	 197	 ประเทุศึ	 ในขึ้ณะทุ่�เราม่	 Digital	 Currency 

แบบ	 bitcoin	 อย้่	 4,850	 สักุล	 ช้ื�อดังทุ่�อาจจะเคยได�ยิน	 ก็ม่เช้่น	

Ethereum,	 Ripple,	 Litecoin,	 NEO,	 IOTA,	 Stellar	 แติ่คว่ามทุ่� 

อย้่มานาน	bitcoin	ก็ครองติลาดกว่่า	80%	

	 แต่ิปริมาณธุีรกรรมขึ้อง	Digital	Currency	 เหล่าน่�	ยังห่างไกล 

เงินติราแบบ	 Physical	 โดย	 Visualcapitalist.com	 ได�รว่บรว่ม 

ขึ้�อม้ลเมื�อสัิ�นปี	2020	ดังน่�

Digital	Currency
เงินเหร่ยญและธีนบัติร

ทุองคำา
Money	Supply	ในคว่ามหมายแคบ

244
6,662
10,891
35,183

ม้่ลค่�
(พัื่นล้�นดอลล�ร์สุหรัฐ)ประเภทำ

	 แติ่ถ�าจะให�คาดเดา	Digital	Currency	อาจม่การ 

ใช้�งานจริงในการโอนเงินขึ้ึ�นมาเทุ่ยบเค่ยงกับ	Physical 

Currency	ได�ในไม่เกิน	10	ปี	แต่ิถ�าในมุมราคาอาจจะ 

ไปเร็ว่กว่่านั�น	เพราะอย่าง	bitcoin	ว่างระบบให�ม่เหร่ยญ 

จำากัดทุ่�		฿21,000,000	ซึ่ึ�ง	ณ	ว่ันทุ่�	20	ม่นาคม	2564	

ม่การเอาออกมาใช้�แล�ว่	 ฿18,660,000	 รว่มถึงแรง 

สันับสันุนจากบริษัทุใหญ่ๆ	ทุ่�ติ�องการบริหารคว่ามเสั่�ยง	

เช้่น	 หลายบริษัทุในอเมริกา	 เริ �มไม่สัะสัมเงินสักุล 

ดอลลาร์	 แติ่แบ่งมา	 5%	 เพื �อสัะสัมเป็นเงินสักุล	

บิติคอยน์	ทุ่�เป็นทุ่�ร้�จัก	ก็อย่าง	บริษัทุ	Tesla	ทุ่�ประกาศึ 

ไปแล�ว่ว่่า	 จะสัะสัม	 บิติคอยน์	 แทุนร้ปแบบเงินสัด	

ทุ่�ม่ปัญหาเรื�อง	 เงินเฟ้อมาก	หลังจากรัฐบาลออก	QE	

และ	Megaproject	จำานว่นมาก	จึงติ�องลดคว่ามเสั่�ยง 

ทุ่�เกิดจากการกระทุำาขึ้องรัฐ	 ด�ว่ยการไปเก็บสัะสัม 

ในสัินทุรัพย์ทุ ่ �ให �ผลติอบแทุนมากกว่่า	 ปลอดภัย 

มากกว่่า	(มากกว่่าเงิน	US	!!!)



ท่ีเค้าบอกว่า “ไปทำาเหมือง” “ไปขุดกัน” ตกลง 
มันไปขุดอะไร
	 เอาแบบง่ายสัุด	 การทุ่�เราไปทุำางานช้่ว่ยพิสั้จน์รายการให�คนอื�น 

เพื�อป้องกันการทุำา	 double	 spending	 ในระบบ	 Bitcoin	 ใช้�ว่ิธี่ 

ทุ่�เร่ยก	ว่่า	Proof	of	Work	ถ�าสักุลอื�นก็ใช้�วิ่ธ่ีอื�นต่ิางกันไป	มันคืออะไร	

มันคือการหาค่า	 random	 ทุ่�ติรงกับโจทุย์ทุ่ �ม่การติั�งทุ่ �เช้ื �อมโยง 

มาจากโจทุย์ก่อนหน�า	 เอาว่่าโจทุย์มันยากระดับ	 โยนเขึ้็มหนึ�งเล่ม 

ลงไปในสัระนำ�าขึ้นาดแข่ึ้งโอลิมปิค	 แล�ว่เราต่ิางคนต่ิางกระโจนลงไปหา	

มันก็เลยเป็นทุ่�มาขึ้องคำาว่่า	“ทุำาเหมือง”	หรือ	“ขุึ้ด”	ดังนั�นบางคนโช้คด่	

ขึุ้ดปุ�บเจอ	 บางคนก็ขึุ้ดพร�อมเครืองมือมากมาย	 แติ่เค�าก็เช้ื�อกันว่่า	

ม่เครื �องมือเยอะๆ	 มันจะช้่ว่ย	 ดังนั �นคนทุ่ �อยากมาทุำาเหมืองน่ � 

ก็จะทุุ ่มมหาศึาลกับคว่ามสัามารถขึ้องคอมพิว่เติอร์	 ซึ่ ึ �งก ็อ ่ก	

คอมพิว่เติอร์พว่กน่ �ก ินไฟมหาศึาล	 ปล่อยคว่ามร�อนมหาศึาล		

เอาเป็นว่่า	 ติอนน่ �เค�าถึงกับไปติั �งเหมืองกันทุ่ �ขึ้ั �ว่โลกเหนือแล�ว่	

เจาะไปทุำา	lab	ใติ�นำ�า					

	 กลับมาติ่อ	 ขึุ้ด	 แล�ว่ยังไง	 คือ	 ถ�าเราช้นะ	 ในการทุำา	 1	 block	

เราก็จะได�รางว่ัลเป็นเหรย่ญ	 bitcoin	 โดยถ�าเราเริ�มทุำา	 12	 ปีทุ่�แล�ว่	

เราจะได�	 ฿50	 per	 block	 แติ่อ่ติา	 Satoshi	 แกก็ติั �งเกณฑ์์ไว่�	

เพราะแกก็คงเดาได�ว่่า	 Super	 Computer	 มันคงจะออกมาแน่ๆ 

แกก็เลยให�ลดม้ลค่ารางว่ัลลงครึ �งหนึ �งทุุกๆ	 210,000	 blocks	

ติอนน่�จาก	 ฿50	 per	 block	 เหลือ	 ฿6.25	 per	 block	 ไปลอง 

คำานว่ณเอาเองแล�ว่กันว่่าเกิด	 transaction	 กันไปก่ �รอบขึ้อง 

210,000	blocks	 ยังมีเร่ืองอยากเล่าอีกมากมาย - ความเส่ียง 
- การลงบัญชี - ประเทศไทยจะได้ใช้หรือยัง  
	 แต่ิเล่าทุางตัิว่อักษรไม่ถึงใจ	เลยว่่าจะจัดคุยเล่น	ให�มาถามติอบกัน	

ให�เฮฮาภาษาพ่�น�องช้าว่บัญช้่	 เอาว่่าสั่งทุ�ายด�ว่ยเรื�องจริงทุ่�เพิ�งเกิด 

เร็ว่ๆน่�		เหตุิเกิดในงานแต่ิงงานล้กขึ้องเพื�อนคนหนึ�ง	ขึ้องช้ำาร่ว่ย	เป็น	

card	 ม่ติัว่เลขึ้	 ติัว่อักษร	 ยาว่พรืด	 	 เพื�อนๆ	 แม่เจ�าบ่าว่ถึงกับงงว่่า 

แจกอะไรมาเน่�ย	 เลยติ�องเขึ้�าไปแทุรกบอกว่่า	 เก็บให�ด่เลยนะขึ้องน่�	

เอาร้ปติัว่อย่างมาให�ด้	 ไม่ใช้่ขึ้องจริง	 ถ�าอ่านมาถึงติรงน่�น่าจะพอเดา 

ได�ไหมว่่ามันคืออะไร	

 เชี่นน่�แล้ว่	 จะที่ำาให้เกิดกระแสใหมื่	 “ลงทีุ่นเงินคริปโต้	 แที่นที่่� 

จะสะสมืเป็น	ที่องคำา”	และเกิดคำาว่่า	Gold	2.0	ไหมืน้า 
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  แรงบันด�ลใจในก�รเข้้ยิ่นเร่ �องน้ �ม่�จ�กเม่่ �อปีทำ้ �แล้วั 
ตอนท้ำ�ท่ำพื่ย์ิ่ช่ัวัยิ่จัดง�นกอล์ฟก�รกุศิลบัญช้ั จุฬ�ฯ

	 ขึ้ณะทุ่�ประชุ้มกันในเรื�องขึ้องช้ำาร่ว่ยนักกอล์ฟ	 ทุิพย์หยิบ 
อุปกรณ์ฝั่ึกซึ่�อมกอล์ฟติลอดจนถึงอุปกรณ์ช้่ว่ยคลายกล�ามเนื�อ 
หลังการฝั่ึกซึ่�อม	 อย่างโฟมโรลเลอร์	 มาสัสัาจบอล	 ปืนนว่ด 
กล�ามเนื �อมาให�พ่ �ๆ	 คณะกรรมการด้ปรากฏิว่่าสัิ �งเหล่าน่ � 
ไม่เป็นทุ่�ร้�จักขึ้องพ่�ๆ	เลย	ทิุพย์จึงตัิ�งใจไว่�ว่่าจะเข่ึ้ยนเรื�องอุปกรณ์
ช้่ว่ยคลายกล�ามเนื �อในเภติราฉบับน่ �ค ่ะ	 เพราะมันเป็นว่ิธี่ 
การด้แลตัิว่เองเบื�องติ�นง่ายๆ	ทุ่�สัามารถทุำาเองได�ทุ่�บ�านค่ะ

60

ทิพย์ สีอัมพรโรจน์์ Shi 64
โปรกอล์ฟ สังกัดสิงห ์

	 ในช่้วิ่ติประจำาวั่นขึ้องเรา	ไม่ว่่าจะเป็นการทุำางานหรือว่่าการ 
ออกกำาลังกาย	 เรามักจะใช้�กล�ามเนื �อมัดเดิมๆ	 ซึ่ำ �าๆ	 กัน 
เป็นเว่ลานานๆ	 เช้่น	 การนั�งพิมพ์คอมพิว่เติอร์เป็นเว่ลานานๆ	
จนทุำาให�กล�ามเนื�อ	คอ	บ่า	ไหล่แข็ึ้งเป็นก�อน	การออกกำาลังกาย 
ก็เช่้นเด่ยว่กัน	ก่ฬาทุ่�เราเล่นกัน	เช่้น	เทุนนิสั	แบดมินตัิน	เรามัก 
ใช้�แขึ้นขึ้ว่าและกล�ามเนื �อซึ่่กขึ้ว่า	 (กล�ามเนื �อด�านทุ่ �ถนัด)	
หนักกว่่าซึ่่กซึ่�าย	 (กล�ามเนื�อด�านทุ่�ไม่ถนัด)	 ทุำาให�เกิดคว่ามไม ่
สัมดุลขึ้ึ �นในร่างกายขึ้องเรา	 กล�ามเนื �อทุ่ �ถ้กใช้�อย้ ่ติลอดจะ 
แขึ้็ง	 เกร็งเป็นปมทุ่�เร่ยกว่่าน็อติ	 (Knot)	 ซึ่ึ�งปมอันน่�	 ถ�าได�ใช้� 
อุปกรณ์อื�นมาช้่ว่ยด�ว่ย	 จะสัามารถคลายปมได�เร็ว่กว่่าว่ิธี่การ 
ยืดเหยย่ดกล�ามเนื�อเพ่ยงอย่างเด่ยว่	

วิธี
ผ่อนคลาย

กล้ามเน้ือ
ด้วยตัวเอง

แบบง่ายๆ

สวัสดีค่ะ พื่ี่น้องชาวบัญชีจุฬาฯ 
ที่รักทุกท่าน เม่่่อเด่อนเม่ษายน 
ที่ผู้่านม่า พื่วกเราได้ประสบกับ 
การล็อคดาวน์อีกคร้ังหน่่ง มี่การ 
ปิดสถึานที่ม่ากม่าย ไม่่ว่าจะเป็น 
สถึานบันเทิง สถึานท่ีออกกำาลังกาย 
สนาม่กีฬา ต้ลอดจนถ่ึง ร้านนวด 
ผู้่อนคลายและสปาต้่างๆ  เราจ่ง 
จำาเป็นที่จะต้้องหาวิธีีผู้่อนคลาย 
กล้าม่เน่ ้อและคลายเครียดจาก 
การทำางานด้วยตั้วของเราเอง
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❝Muscle
Relaxation 

Techniques❞



	 อุปกรณ์นว่ดผ่อนคลายม่มากมายในทุ�องติลาด 
แต่ิทุ่�กำาลังเป็นทุ่�นิยมใช้�กันในขึ้ณะน่�	คือ	ปืนนว่ดกล�ามเนื�อ	
(Massage	 gun)	หรือทุ่�เร่ยกกันอ่กอย่างหนึ�งว่่า	 Thera	
Gun	 อุปกรณ์น่�ม่ร้ปทุรงการออกแบบคล�ายกับเครื�อง	
Shock	wave	ทุางการแพทุย์ทุ่�นักกายภาพใช้�ติามคล่นิค
กายภาพหรือโรงพยาบาล		เพ่ยงแต่ิว่่า	อุปกรณ์น่�ถ้กผลิติ
มาเพื�อให�คนทุั�ว่ไปได�ใช้�กันเอง	 ดังนั�นปืนนว่ดกล�ามเนื�อ 
จึงเป็นการใช้�แรงกดธีรรมดาด�ว่ยคว่ามเร็ว่ทุ่�แติกติ่างกัน		
ไม่ได�ใช้�คลื�นคว่ามถ่�ใดๆ	เพราะถ�าเป็นเครื�อง	Shock	wave	
ติ�องถ้กใช้�โดยผ้�เช้่�ยว่ช้าญหรือนักกายภาพบำาบัดเทุ่านั�น 
	 ปืนนว่ดกล�ามเนื �อจะช้่ว่ยผ่อนคลายกล�ามเนื �อ 
โดยเฉพาะบริเว่ณทุ่�เป็นปมให�เราใช้�ปืนนว่ดกล�ามเนื�อค่อยๆ	
นว่ดกล�ามเนื�อบริเว่ณทุ่�แขึ้็งเกร็งหดเป็นปมไปทุุกว่ันๆ 
จะช่้ว่ยทุำาให�ปมกล�ามเนื�อทุ่�แข็ึ้งเกร็งค่อยๆ	คลายตัิว่ลงค่ะ	

1. โฟัมโรลเลอร์
(Foam Roller)  
	 หลักการทุำางานขึ้องโฟมโรลเลอร์
คือให�นำ�าหนักขึ้องร่างกายเรากดทัุบไปทุ่�
จุดทุ่�เป็นปมกล�ามเนื�อ	(knot)	ซึึ่�งปมกล�ามเนื�อ 
สั่ว่นใหญ่	 จะเกิดบริเว่ณหลัง	 สั่ว่นบนติ�นขึ้า 
ด�านขึ้�าง	สัะโพก	และน่อง	การใช้�โฟมโรลเลอร์
กลิ �งด �ว่ยตินเองนั �น	 สัามารถกลิ �งได �ทุ ั �ง 
กล�ามเนื�อหลังสัว่่นบน	 กล�ามเนื�อเอว่ด�านขึ้�าง	
ติลอดจนกล�ามเนื�อติ�นขึ้าทัุ�งด�านนอก	ด�านใน	
ด�านหน�า	 และด�านหลัง	 โดยเฉพาะเสั�นเอ็น 
ติ�นขึ้าด�านขึ้�าง	 (IT	 Band)	 ในบริเว่ณติ�นขึ้า 
ด�านนอก	 โฟมโรลเลอร์นว่ดกล�ามเนื�อมัดน่� 
ได�ด่มากๆ	ค่ะ
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 ล้กเทุนนิสัหรือมาสัสัาจบอลนั�น	 ม่หลักการทุำางานเช้่นเด่ยว่กันกับ 
โฟมโรลเลอร์เพ่ยงแติ่ว่่า	 ล้กเทุนนิสัหรือมาสัสัาจบอลนั �นเป็นร้ป 
ทุรงกลม	 นักก่ฬามักใช้�นว่ดติามกล�ามเนื�อบริเว่ณสัะโพก	 สัะบักหลัง	
และบริเว่ณฝั่�าเทุ�า	 สัำาหรับกล�ามเนื�อสัะโพก	 เราจะใช้�ว่ิธี่การนั�งทุับ 
ล้กเทุนนิสัหรือมาสัสัาจบอล	แล�ว่ค่อยๆ	คลึงล้กนั�นไปมาช้�าๆ	ติามแนว่ 
กล�ามเนื�อสัะโพก	 	 สัำาหรับกล�ามเนื�อสัะบักให�เรายืนพิงกำาแพงและใช้� 
ล้กเทุนนิสัหรือมาสัสัาจบอลคลึงบริเว่ณสัะบัก	 ในบริเว่ณฝั่�าเทุ�าก็เช้่นกัน	
ให�เรายืนเหย่ยบล้กเทุนนิสั	(หรือว่่าจะเป็นล้กกอล์ฟก็ได�สัำาหรับผ้�ทุ่�ช้อบ
การนว่ดหนัก	ๆ )	แล�ว่คลึงเป็นว่งกลมว่นไปเรื�อยๆ	ถ�าหากพบจุดทุ่�เป็นปม 
แล�ว่ให�ค่อยๆ	คลึงให�ปมกล�ามเนื�อนั�นๆ	คลายตัิว่ลง

3. พีนัทบอล (Peanut ball)  
	 พ่นัทุบอลเป็นลก้บอลนว่ดผ่อนคลายทุ่�ม ่
ร้ปทุรงคล�ายกับถั�ว่ลิสัง	คือ	จะม่เว่�าติรงกลาง	
เหมาะสัำาหรับการนว่ดบริเว่ณหลัง	 เพราะ 
ช้่ว่งทุ่�เว่�าลงไปเป็นการเว่�นช้่ว่งขึ้องกระด้ก 
สัันหลังพอด่	 การนว่ดด�ว่ยพ่นัทุบอลจึงเป็นว่ิธี่
ผ่อนคลายกล�ามเนื�อหลังทุ่�ด่มากอ่กวิ่ธ่ีหนึ�ง
	 แต่ิละขึ้นาดสัามารถนว่ดคลายกล�ามเนื�อ 
ในบริเว่ณทุ่�แติกต่ิางกัน	ล้กพ่นัทุบอลขึ้นาดเล็ก
สัามารถนำามานว่ดบริเว่ณแขึ้นและน่องได�ด�ว่ย
ช่้ว่ยให�ร้�สึักผ่อนคลายและสับายมาก

						พ่�ๆ	น�องๆ	ลองเลือกใช้�อุปกรณ์ดังกล่าว่ขึ้�างติ�นกันด้
นะคะ	 นอกจากจะทุำาให �ร ่างกายผ ่อนคลายแล �ว่	
จิติใจก็ผ่อนคลายไปด�ว่ยค่ะ

	 ปล.	ถู้าพ่�ๆ	น้องๆ	อ่านจบ	1	รอบ	อาการปว่ดเมืื�อย 
อาจจะหายไป	10%	ถู้าอ่านจบ	2	รอบ	อาจจะหายเมืื�อย 
ไปได้	15	%	แต้่จะเมืื�อยต้าเพิ�มืข้�น	5	%	ค่ะ	อิๆ	:)

       
 ท่ำพื่ย์ิ่ สุ้อัม่พื่รโรจน์

 วั ันน ้ �ทำ ่พื่ยิ่ ์ม่ ้ต ัวัอยิ่ ่�งอ ุปกรณั ์
ผ่อนคล�ยิ่กล้�ม่เน่ �อร้ปแบบต่�งๆ 
ม่�ฝ้�กพ้ื่�ๆ  น้องๆ ชั�วัสุำ�เภ�สุ้ฟ้�กันค่ะ

2. ลูกเทนนิส
(Tennis ball) หรือ
มาสสาจ บอล
(Massage ball) 

4. อุปกรณ์นวดไฟัฟ้ัา
(Electric massage 
device)



 สุวััสุด้ค่ะ พื่้�น้องบัญชั้จุฬ�ฯ วัันน้� 
จะข้อม่�แนะนำ� ร้�นอ�ห�รศิร้ตร�ด 
ข้องน้อง ตั�ม่ นนทำวัรรณั จ่ตวััฒน�กร 
Shi 56 สุ�ข้�บร่ห�รเอก MIS กรุ�ป ก 5 
นะคะ

	 น�องตัิ�มเคยทุำางานทุ่�	Oracle	Thailand	
ก่อนทุ่�จะไปเร่ยนต่ิอทุ่�	Carnegie	Mellon	
และทุำางานอ่กหลายเมืองทุ่�	USA	กลับมา 
เมืองไทุย	แล�ว่เริ�มติ�นเปิดร�าน	ศึร่ติราดในปี	
2016	 น�องเริ �มคิดจะมาทุำาร�านอาหาร 

 • อาหารไทุยทุ่�เก๋มักจะไม่ใช้่อาหาร 
ดั�งเดิม	มักจะเป็น	fusion
 • ร�านอาหารทุ่�อร่อยแบบดั�งเดิม	 มัก 
ไม่ม่บรรยากาศึและการบริการทุ่�น่าสันใจ
 • ไม่ม่ร�านอาหารไทุยทุ่�ให�คว่ามสัำาคัญ 
กับบาร์เครื �องดื �มอย่างจริงจัง	 ซึ่ึ �งขึ้�อน่� 
แติกต่ิางจากร�านอาหารฝั่รั�งมาก	ทุ่�ทุุกคน 
คงทุราบว่่า	 เครื �องดื �มด่ๆ	 เป็นติัว่เพิ �ม 
perceived	 value	 และ	margin	 ให�กับ 
ร�านอาหารได�อย่างมาก
	 เลยติัดสัินใจลองทุำาร �านอาหารด้	
โดยเอาประสับการณ์ด�าน	 UX	 (User 
Experience	 Design)	 ทุ่ �น�องสัองคน 
เคยทุำางานมา	 เอามาใช้�ในการออกแบบ 
ประสับการณ์ในร�านค่ะ	
 ศิร้ตร�ด	 เป็นร�านอาหารไทุยพื�นบ�าน	
จากจังหว่ัดติราด	 ภาคติะว่ันออก	 อย้่ใน 
ซึ่อยสัุขึุ้มว่ิทุ	 33	 ใกล�ๆ	 แยกอโศึก	 เป็น	
restaurant	&	bar	 ซึึ่�งหมายถึงว่่าจริงจัง 
ทัุ�งในเรื�อง	อาหาร	บริการ	เครื�องดื�ม	และ
ทุ่�สัำาคัญทุ่�สัุดคือประสับการณ์ขึ้องแขึ้ก 

เนื�องจาก	passion	และ	opportunity	ค่ะ	
	 Passion	มาจากสัาม่	ทุานอาหารฝีั่มือ 
คุณแม่	ซึึ่�งเป็นคนติราด	มาตัิ�งแต่ิเล็ก	และ
เล็งเห็นว่่าอาหารติะว่ันออกมค่ว่ามอร่อย	
ม่เอกลักษณ์ทุ่�ติ่างจากอาหารไทุยแบบทุ่� 
เราทุานกันในกรุงเทุพฯ	 แติ่ไม่ค่อยม่คน 
ร้�จักเลย	เคยตัิ�งปณิธีานว่่าจะทุำาให�อาหาร 
ติะวั่นออกเป็นทุ่�ร้�จักให�ได�
	 ส่ัว่น	opportunity	มาจากการทุ่�เห็น 
ช่้องว่่างใน	dining	scene	ขึ้องอาหารไทุย 
ในกรุงเทุพฯ	ในติอนนั�น	คือ
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Sri Trat Restaurant & Bar ร้านอาหารศรีตราด

น้อง ตั�ม่ นนทำวัรรณั จ่ตวััฒน�กร



ทุ่�มาทุ่�ร�าน	 แม�ว่่าอาหารจะเป็นพื�นบ�าน 
แบบดั�งเดิม	 แติ่ว่่าอาหาร	 จะติั �งใจจัด 
ออกมาสัว่ยงามน่าทุานโดยแฝั่งคว่ามเป็น
พื �นบ�านเขึ้�ากับคว่าม	 nostalgic	 และ 
food	styling	ทุ่�เห็นว่่าเป็นคว่าม	“ลงตัิว่”		
ทุำาให�ทุุกอย่างทุ่ �จัดว่างบนโติ๊ะอาหาร 
compliment	 กัน	 ติั�งแติ่สั่โติ๊ะ	 อาหาร 
และอุณหภ้มิขึ้องสั่ไฟทุ่�สั่องมาทุ่�โติ๊ะค่ะ			
ทุำาให�น่ามอง	และยังถ่ายร้ปสัว่ย	โดยไม่ด้ 
พยายามจนเกินไป		
	 อ่กอย่างทุ่�ให�คว่ามสัำาคัญมาก	 คือการ
ทุ่�แขึ้กมาร�านแล�ว่ได�รับการบริการอย่าง 
อบอุ่น	 เป็นกันเอง	 เหมือนมาทุ่�บ�านคนทุ่� 
ร้�จักกันอย่างด่	อาหารภาคติะวั่นออกจะม่
เอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะ	เช่้น	การนำา
ผลไม�และสัมุนไพรมาประกอบกันอย่าง 
น่าสันใจ		
 • แกงมัสัมั�นไก่ทุุเร่ยน	 ซึ่ึ�งใช้�ทุุเร่ยน 
ดิบแทุนมันฝั่รั�ง		
 • ปลากะพงติ�มสั�มระกำา	 ซึ่ึ�งนำาระกำา 
มาให�คว่ามหอมและเปร่ �ยว่กับนำ �าแกง 
อย ่างม ่ เอกล ักษณ์อาหารทุะเลแบบ 
ช้าว่ประมง

 • ปลานำ�าดอกไม�พล่า	 ปลานำ�าดอกไม� 
ถ้กทุำาให�สัุกโดยใช้�คว่ามเป็นกรดขึ้อง 
นำ�าสั�มสัายช้้แทุนทุ่�จะใช้�คว่ามร�อนจากไฟค่ะ	
น่�เป็น	cooking	technique	คล�ายๆ	กับ 
การทุำา	 ceviche	 ขึ้องทุางอเมริกาใติ�	
ทุานกับ	 chopped	 salad	 แบบไทุยๆ 
ทุ่�เติ็มไปด�ว่ยสัมุนไพร	 และทุ่�เด็ดสัุดคือ 
นำ�าจิ�มถั�ว่ติัด	 ซึ่ึ�งนำาเอาขึ้นมถั�ว่ติัดไปบุบ	
แล�ว่ผสัมกับนำ �าพริกเกลือ	 ม่รสัเปร่ �ยว่	
หว่าน	เค็ม	เผ็ด	ครบรสั	ประกอบกับคว่าม
มันขึ้องถั�ว่ลิสังและคาราเมลกรอบๆ	 จาก 
ถั�ว่ตัิด
	 น่ �ค ือติัว่อย่างเมน้แนะนำาขึ้องร�าน 
ศึร่ติราดนะคะ	 เป็นร�านทุ่�ได�ไปทุานมา 
หลายครั�ง	 แติ่เพิ�งทุราบว่่าเป็นร�านขึ้อง 
น�องบัญช้่เราน่�เองค่ะ	 คนจบบัญช้่ทุำาได� 
หลายอย่างจริงๆ	ค่ะ	น�องบอกว่่า	สิั�งสัำาคัญ 
ทุ่�สุัดทุ่�ได�รับจากคณะฯ	ขึ้องเราและจุฬาฯ	
คือมิติรภาพค่ะ	 ใช้่ค่ะคว่ามทุรงเก่ยรติิ 
ขึ้องสัถาบันและวิ่ช้าคว่ามร้�ทุ่�ได�มา	ติ�องม่ 
ค่ามากมายอย่างแน่นอน		แต่ิเรากำาลังพ้ด
ถึงคว่ามประทุับใจนะคะ	 มติิรภาพทุ่�น�อง 
ได�รับจากการเร่ยนทุ่�คณะฯ	ขึ้องเรา	มันฝัั่ง 

รากลึกและกว่�างไกลมาก	 ไม่ใช้่แค่ติอนทุ่� 
เร่ยนอย้่ด�ว่ยนะคะ	 เมื�อคุณเป็นเด็กจุฬาฯ 
แล�ว่	ไม่ว่่าจะอย้่ทุ่�ใดในโลก	คุณก็จะได�รับ
การช่้ว่ยเหลือและติ�อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เพื�อนๆ	พ่�ๆ 	น�องๆ	เลือดจุฬาฯ	ด�ว่ยกันเสัมอ		
คำาพ้ดน่�ติรงใจเรามากค่ะ	

ร�งวััลตัวัหลักๆ ท้ำ�ร้�นศิร้ตร�ดได้รับ 
	 -	 Micheline	 Plate	 2021,	 2020,	
2019,	 2018	 (ได�ทุุกปีติั�งแติ่เมืองไทุยม่	
Michelin	มา)
	 -	BK	Mag	Top	Tables		2020		(#19	
จากทุั �งหมด	 100	 ร�าน),	 2019	 (#17	
จากทัุ�งหมด	100	ร�าน),	2018			
	 -	 Thailand	 Tatler's	 Top	 Thai 
Restaurants	Of	2020,	2019,	2018
	 เช้ิญช้ว่นมาเย่�ยมร�านขึ้องพ่�น�องบัญช้่ 
ขึ้องเรานะคะ	 รับรองว่่าจะประทุับใจ 
ในรสัช้าติิ	 ขึ้องอาหารและบรรยากาศึ 
ขึ้องร�านจริงๆ	ค่ะ
	 น้องยังมื่ร้านอก่ร้านชีื�อ	 บ้รพา	 นะคะ 
ร้านน่�มื่เอกลักษณ์การต้กแต้่งร้านน่านั�ง 
มืากค่ะ	จะขอแนะนำาในครั�งต่้อไปนะคะ

ปล�กะพื่งต้ม่สุ้ม่ระกำ�

มั่สุมั่�นไก่ทุำเร้ยิ่น หลนป้ไข่้

คอหม้่หมั่กข่้�ทำอด 
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 เป็นท้ำ�ทำร�บกันว่ั� UNESCO ได้ประก�ศิ 
ข่้�นทำะเบ้ยิ่น อุทำยิ่�นธิรณ้ัโลกสุต้ล (Satun 
Geopark) เป็นแห่งแรกข้องประเทำศิไทำยิ่ 
เม่่�อวัันท้ำ� 17 เม่ษ�ยิ่น 2562 นับเป็นแห่งท้ำ� 
5 ข้องเอเช้ัยิ่ตะวัันออกเฉ้ยิ่งใต้ ก็เพื่ร�ะ 
อุทำยิ่�นฯ ม้่ควั�ม่พื่ร้อม่ในทุำกองค์ประกอบ 
ค่อพื่่�นทำ้�กวั้�งใหญ่ครอบคลมุ่ 4 อำ�เภอ 
ข้องสุต้ล ค่อ อำ�เภอเม่่อง ละง้ ทุ่ำงหว้ั� และ 
อำ�เภอม่ะนัง ม้่ทัำ�งเท่ำอกเข้�ห่นป้น ม้่เก�ะ 
น้อยิ่ใหญ่ม่�กม่�ยิ่ม่้ชั�ยิ่ห�ดทำร�ยิ่ข้�วั 
สุวัยิ่ง�ม่ ว่ัถ้ช้ัว่ัตดั�งเด่ม่ข้องชั�วับ้�นนั�นเอง
	 กลุ่มสัถิติิ	 แม่งานใหญ่จึงช้ว่นเพื�อน	
Shi30	 ไปช้มขึ้องด่เมืองสัต้ิลกัน	 กลุ่มแรก 
ไปแล�ว่เมื�อ	 12-15	 ม่นาคม	 2563	 กลุ่มทุ่� 
สัองออกเดินทุาง	 12-15	 ม่นาคม	 2564 
คณะเราเดินทุางโดยเครื�องบินถึงหาดใหญ่	
เดินทุางติ่อด�ว่ยรถบัสัไปองค์การบริหาร 
สั่ว่นติำาบลทุุ่งหว่�า	 อำาเภอทุุ่งหว่�า	 จังหว่ัด 

สัติ้ล	 เพื �อไปเย่ �ยมช้มพิพิธีภัณฑ์์ช้�าง 
ดึกดำาบรรพ์เป็นแห่งแรกเจ�าหน�าทุ่ �ได� 
นำาเสันอขึ้�อม้ล	ทุำาไม	UNESCO	ได�ประกาศึ 
ขึ้ึ �นทุะเบ่ยนให�เป็น	 อุทุยานธีรณ่โลก 
(Satun	 Geopark)	 ม่การนำาเสันอขึ้�อม้ล 
ทัุนสัมัยน่าสันใจมาก
	 ภายในพิพิธีภัณฑ์์	 ม่การแสัดงขึ้�อม้ล 
การเสัด็จเยือนทุุ่งหว่�าขึ้องรัช้กาลทุ่�	 9	 ถึง 
4	 ครั�ง	 รว่มถึงขึ้�อม้ลขึ้องช้�างค่้พระบารม่	
นอกจากนั�น	 ยังม่ช้ิ�นสั่ว่นซึ่ากกระด้กขึ้า 
กรรไกรพร�อมฟันกราม	ซ่ึ่�ทุ่�	2	และ	3	ด�าน
ล่างขึ้ว่าขึ้องช้�างดึกดำาบรรพ์แสัดงไว่�ด�ว่ย 
จุดติ่อไปเราก็จะไปล่องเรือในถำ�าด�ว่ยเรือ 
แคนน้	 แติ่ก่อนจะล่องก็ฟังบรรยายสัรุป 

Shi 30 วัยเก๋า ชวนไปเท่ียว
ทะเล้...ทะเลงามเมืองสตูล ไปกันเล้ยๆๆ

▲ พ่ื่พ่ื่ธิภัณัฑ์ิช้ั�งด่กดำ�บรรพ์ื่

64

สายจิต  ขุทรานนท์  Shi 30
 

MINDSET & LIFESTYLE



เก่�ยว่กับถำ�าน่�	 เริ�มติั�งแติ่ทุำาคว่ามร้�จักกับ 
ช้ื�อถำ�าแห่งน่�ทุ่�ฟังด้แปลกๆ	 เหมือนไม่ใช้ ่
ภาษาไทุย	แต่ิทุ่�แทุ�คือภาษาไทุย	เพราะถำ�าเล	
คือถำ�าทุ่�ม่นำ�าทุะเลไหลผ่าน	 สัเติโกดอน 
เป็นช้ื�อสัายพันธีุ์ช้�างดึกดำาบรรพ์ในยุค	
Pleistocene	 ซึ่ึ�งเคยม่ช้่ว่ิติอย้่เมื�อ	 1.8 
ล�านปีก่อนทุ่�นักธีรณ่ว่ิทุยาพบฟอสัซึ่ิล 
ขึ้องช้�างสัายพันธ์ุีน่�ในถำ�าน่�	เลยนำามาตัิ�งชื้�อ	
ถำ�าเลสัเติโกดอน	ทุ่�ม่ชื้�อเดิมคือ	ถำ�าวั่งกล�ว่ย
						การล่องเรือในถำ�าเล	เป็นกิจกรรมทุ่�สันุก	
ตืิ�นติาตืิ�นใจ	เรือแคนน้ก็เป็นเรือทุ�องแบน
ทุำาด �ว่ยพลาสัติิก  1  ลำา  นั �งได �  2  คน	
ม่คนพายอ่ก 1 คนรว่มเป็นสัามคน	 ก่อน 
ลงเรือม่การสัาธีิติว่ิธี่การนั�งเรือทุ่�ถ้กติ�อง 
ปลอดภัย และม่เงื�อนไขึ้ทุ่�สัำาคัญคือทุุกคน 
ติ�องใสั่เสัื�อช้้ช้่พ ห�ามจับ หินงอกหินย�อย	
ทุุกทุ่� เจ�าขึ้องเรือม่ไฟฉายให�ลำาละ 1 อัน 
การมาเทุ่�ยว่ล่องเรือในถำ�าติ�องติิดติ่อทุ่� 
อบติ	 ทุุ่งหว่�าล่ว่งหน�า	 เพื�อคว่ามปลอดภัย 
ทุั�งด�านจำานว่นคน	 ทุ่ �จำากัดและระดับ 
นำ�าทุะเล	สัามารถเขึ้�าได�ทุุกฤด้กาล	ด้เหมือน
ทุุกคนจะติื �นเติ�นมากติั �งแติ่เริ �มลงเรือ		

ล่องเรือไปในคว่ามมืด	ภายในถำ�า	 เหมือน 
อุโมงค์ใติ�ภ้เขึ้าขึ้นาดใหญ่	 โค�งไปโค�งมา	
ม่อากาศึโปร่งสับาย	 ไม่อึดอัด	 สัายนำ�าไหล 
พาเราล่องไปสัักพัก	 ก็เริ �มเห็นหินงอก 
หินย�อย	เล็กบ�างใหญ่บ�าง	ติามเพดานและ 
ผนังถำ�า บางจุด คนพายเรือจะจอดเรือแล�ว่ 
แนะนำาให�ด้หินงอกหินย�อย	 ทุ่�ม่ลักษณะ 
เด่นๆ	ติลอด	จนเกิดจินตินาการและเร่ยก 
ขึ้านชื้�อต่ิางๆ	กันไป	เมื�อเราเอาไฟฉายส่ัอง
ติรงหินงอกหินย�อย	 จะม่ประกาย	 ระยิบ 
ระยับ	 เหมือนโรยด�ว่ยกากเพช้ร	 เพราะ 
ม่ส่ัว่นขึ้องแร่แคลไซึ่ด์อย่้	 ถำ�าน่�ม่คว่ามยาว่ 
จากปากถำ�าถึงทุางออกประมาณ	 4	 กม. 
ระหว่่างทุางม่จุดช้มฟอสัซึ่ิลทุ่�ม่อย้่หลาย 
ฟอสัซึ่ิล	 การล่องเรือในถำ�าน่�ติ�องพึ�งพา	
การขึ้ึ�นลงขึ้องระดับนำ�าทุะเล	 เว่ลาทุ่�อย้ ่
ในถำ �า	 2	 ช้ั �ว่โมงติื �นเติ�นติลอดเสั�นทุาง 
พอออกจากถำ�า	 ติ�องนั�งเรือแคนน้	 ไปติ่อ 
เรือยาว่	 แติ่ได�ช้มป�าโกงกางสัมบ้รณ์มาก	
อากาศึด่มาก
	 ติอนบ่าย	 พว่กเราได�ไปเย่�ยมช้มร�าน 
ปั �นหยาบาติิค	 แหล่งผลิติผ�ามัดย�อม 

เลื�องชื้�อขึ้องสัต้ิล	 ทุ่�ใช้�ส่ัจากวั่สัดุธีรรมช้าติิ	
พว่กเราได�ฝั่ึกทุำาผ�ามัดย�อมเป็นทุ่�ระลึก 
อ่กด�ว่ย	 ผ�ามัดย�อมขึ้องสัติ้ลจะออกแบบ 
ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทุ่�นั �นเทุ่านั�น	
สัว่ยงามน่าใช้�
	 แล�ว่เราก็ได�ไปเดินเล่นทุ่�	ปากบารา	ทุ่�น่�
เป็นสัถานทุ่�พักผ่อนหย่อนใจทุ่�สังบ	 เง่ยบ	
คว่ามงามไม่ได�อย้่ทุ่�หาดทุรายขึ้าว่	 แติ่ม ่
เสัน่ห์จากทุัศึน่ยภาพรอบๆ	 ด�านเป็น 
ทุ่าเรือนำ�าลึก	 เป็นจุดช้มพระอาทุิติย์ติก 
ทุ่�นักทุ่องเทุ่�ยว่ไม่คว่รพลาดเลยเมื�อมา 
เย่�ยมอุทุยานธีรณ่โลก	
	 เพ่ยงกิจกรรมว่ันแรก	 ร้�สัึกได�เลยว่่า	
ด่ใจทุ่�ได�มาเย่�ยมสัต้ิล	ไปเทุ่�ยว่สัต้ิลกันเถอะ
				เช้�าวั่นทุ่�สัอง	เดินทุางด�ว่ยเรือสัปีดโบ�ทุ	
นำ�าทุะเลใสั	 ทุะเลสัว่ยงามมาก	 คณะเรา 
แว่ะช้มเกาะสัำาคัญๆ	หลายเกาะ เก�ะไข่  
จะม่ภ้เขึ้าทุ่�ม่ร้ขึ้นาดคนเดินผ่านสัว่นกันได�
สับายๆ	ภาษาทุางการเขึ้าเร่ยกซุึ่�มประต้ิหิน
ธีรรมช้าติิ	หรือซุึ่�มรักนิรันดร์	 ใครมาเทุ่�ยว่ 
ทุ่�น่ �จะติ�องถ่ายร้ปกับซึุ่�มประติ้หิน	 จน 
กลายเป็นsignature	ขึ้องเกาะไข่ึ้	ม่ช้ายหาด 
สัว่ยงามมากๆ	ทุรายขึ้าว่ละเอ่ยด	 เกาะน่� 
เป็นแหล่งว่างไข่ึ้ขึ้องเต่ิา	 จึงได�ชื้�อว่่าเกาะไข่ึ้	
เก�ะหินง�ม	 ก็เป็นไปติามชื้�อคือ	 มันเป็น 
คว่ามมหัศึจรรย์มากทุ่�ก�อนหินสั่เทุาดำา 
ผิว่เกล่�ยงมากองอย่้เต็ิมพื�นทุ่�ทัุ�งเกาะ
 เก�ะต้รุัเต้�	กว่�างขึ้ว่าง	ติ�นไม�มากมาย	
ช้ายหาดสัว่ยไม่ทุิ�งร่องรอยขึ้องสัถานทุ่� 
กักกันนักโทุษการเมืองในอด่ติให�เห็นเลย	
นอกจากคุกทุ่�คณะเราไม่ได�ไปเย่�ยมช้ม	
เก�ะหล้เป๊ะ	 หาดทุรายขึ้าว่เน่ยนสัว่ยงาม 
ร�านค�าเปิดประปรายในยามน่�	 กิจกรรม 
สัุดทุ�ายขึ้องว่ันน่ �	 คณะเราได�ไปดำานำ �า 
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ด้ปะการัง	 ทุ่�ร่องนำ�าจาบังทุ่�เป็นทุ่�อย้่ขึ้อง 
ปะการังสัว่ยมาก	ทุ�องทุะเลสัติ้ลสัว่ยงาม	
ม่เสัน่ห์มาก	ติ�องไปๆๆๆๆ
 เช้ั�วัันท้ำ�สุ�ม่	คณะเราก็ทุ่องเทุ่�ยว่หลาย 
เกาะทุ่�ไม่ห่างฝั่ั�งมากนัก	 จุดแรกล่องเรือ 
ช้ม	ปราสัาทุหินพันยอดทุ่�เกิดจากหินป้น 
ก่อติัว่เป็นช้ั�นๆ	 กลายเป็นเสัมือนกำาแพง 
ม่สั่ว่นบนสัุดม่ลักษณะแหลมๆ	 เหมือน 
ยอดปราสัาทุ	 สุัดแสันเส่ัยดายทุ่�	 คณะเรา 
พลาดการพายเรือคายัคลอดถำ�า	 เขึ้�าไปช้ม 
ด�านในปราสัาทุพันยอด	 เพราะเมื�อ	 20	
กุมภาพันธ์ี	 2564	 เกิดการถล่มขึ้องหินป้น 
ก�อนใหญ่มหึมาติรงทุางเขึ้�า	 เนื�องจากเป็น 
ปรากฏิการณ์ทุางธีรรมช้าติิทุ่�ย่อมเกิดได� 
ทุุกเว่ลา
	 แว่ะช้มเกาะหินเหล็กไฟ	 ทุ่�ม่จุดเช็้คอิน 
สัำาหรับถ่ายร้ปสัว่ยงามมาก	บนเกาะเต็ิมไป
ด�ว่ยหินทุ่�ม่แร่ธีาตุิทัุ�งนั�น
	 อ่าว่โติ๊ะบ๊ะ	 เป็นอ่กจุดทุ่�คณะเราได� 
แว่ะช้มซึ่ากฟอสัซึ่ิลดึกดำาบรรพ์	 ทุ่�สัุสัาน 
นอติิลอยด์	 ติ�องปีนขึ้ึ�นไปด้บนเนินหินสั้ง 

พอสัมคว่ร	 แติ่ก็ม่มุมให�ได�พักเหนื �อย 
ส้ัดอากาศึ	 ถ่ายร้ปกับวิ่ว่หลักล�าน	 แล�ว่ถึง 
เดินกลับ	 มาทุานขึ้�าว่และนั�งสั้ดอากาศึ 
ทุ่�บริสัุทุธีิ�เขึ้�าปอด	 เขึ้�าห�องนำ�า	 ม่ร่มไม� 
ให�พักผ่อนนั�งเล่นหลังทุานอาหาร	 ก่อน 
เดินทุางติ่อไปแว่ะทุ่�เกาะเล็กๆ	 ทุ่�เป็น 
หม่้บ�านช้าว่ประมง	ม่ช้าว่บ�านนำา	กุ�ง	หอย	
ป้	 ปลา	 กะปิ	 มาขึ้ายด�ว่ยก็ได�อุดหนุน 
บ�างติามสัมคว่ร
	 จุดทุ่ �ได�ไปเย่ �ยมช้มอ่กจุดหนึ �งคือ	
เขึ้ติขึ้�ามกาลเว่ลา	 ทุ่ �ฟังด้ออกจะยาก 
ต่ิอการเขึ้�าใจ	 มันเป็นเรื�องขึ้องธีรณ่วิ่ทุยา 
ทุ่�พบว่่าหินทุ่�ม่อายุต่ิางกันประมาณ	 100 
ล�านปีมาอย้่ติิดกันเพราะการเคลื�อนไหว่ 
ขึ้องเปลือกโลก	 ถ�าเราก�าว่ติรงหินทุราย 
ส่ัแดง	ยุคแคมเบร่ยน	อายุ	ประมาณ	540	
ล�านปี	 ไปยังหินป้นสั่ยุคออร์โดว่ิเช้่ยน																	

อายุประมาณ	485	ล�านปี	ทุ่�อย่้ติิดกันเพ่ยง 
ก�าว่เด่ยว่แต่ินั�นหมายถึงก�าว่ขึ้�ามกาลเว่ลา	
ติามชื้�อทุ่�ตัิ�งซึึ่�งม่คว่ามหมายเหมาะสัมมาก 
	 เป็นทุ่ �น่าเสั่ยดายทุ่ �จ ุดไฮไลทุ์ขึ้อง 
สัถานทุ่ �น ่ � 	 อย ้ ่ระหว่่างการซึ่่อมแซึ่ม 
ห�ามเขึ้�าก็ได�แต่ิฟังการบรรยาย	และถ่ายร้ป 
กับบรรยากาศึบริเว่ณนั�น	 ก่อนกลับทุ่�พัก 
	 ก่อนอำาลาสัต้ิล	 สิั�งทุ่�พลาดไม่ได�จริงคือ
อาหารว่่างยามคำ�าร�านโรติ่	 บังฟานล้กค�า 
มาก	 แติ่การบริหารจัดการค่อนขึ้�างด่	
โรติ่ร้ปร่างเหมือนกระโจม	 ว่างบนจาน 
แล�ว่ม่ผงโกโก�โรย	 โรต่ิม่หลายแบบ	ช้าชั้ก 
ก็อร่อยชื้�นใจ	 ขึ้องด่สัต้ิลอันน่�ก็ห�ามพลาด 
 เชั้�วัันทำ้ �สุ้ � ว่ันสัุดทุ�ายขึ้องทุริปน่ � 
คณะขึ้องเรานั �งเร ือออกไปช้มพื �นทุ ่ �	
ทุ่�เร่ยกว่่าสัันหลังมังกร	 หรือทุะเลแหว่ก 
เป็นสัันทุรายทุ่�โผล่ขึ้ึ�นมาติอนนำ�าทุะเลลด	
เป็นพื �นทุ่ �ยาว่ประมาณ3-4	 กิโลเมติร	
เป็นทุ่�อย้่ขึ้องหอยราก	หอยกะพง	จะเห็น 
ม่เปลือกหอยอย้่ทัุ�ว่ไป
	 พว่กเราสัาว่สัะพรั�ง	 ติ่างเพลิดเพลิน	
เหมือนเดินเล่นอย้ก่ลางทุะเล	 ถ่ายร้ปกัน 
สันุกสันาน	 เป็นสัถานทุ่�	 ทุ่�ติ�องไม่พลาด 
ในการไปเย่�ยมสัต้ิล
	 ม่ืเว่ลาอ่กพอสมืคว่ร	คณะเราได้แว่ะชีมื
บ้านบุคคลสำาคัญของสต้้ลคือคฤหาสน ์
ก้เด็นหรือพิพิธิภัณฑ์์สถูานแห่งชีาต้ิสต้้ล	
สร้างข้�นโดยพระยาภ้มิืนารถูภักด่	 ในสมัืย 
รัชีกาลท่ี่�	 5	 และชีมืงานศิลปะต้ามืฝาผนัง																		
ที่่ �บรรยากาศเง่ยบเหงา	 ก่อนเดินที่าง 
ไปหาดใหญ่	 และแว่ะซีื �อของที่่ �ต้ลาด 
กิมืหยงในบรรยากาศที่่�เง่ยบเหงากลับถู้ง	
กที่มื	ด้ว่ยคว่ามืปลอดภัยทุี่กคน
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▲ พ่ื่พ่ื่ธิภัณัฑ์ิสุถ�นแห่งชั�ต่สุต้ล






