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EDITOR

	 ปีีที่่�ผ่่านมาถืือว่่าเปี็นปีีที่่�คงเหนื�อยกัันหน่อยสำำาหรัับ 

หลายที่่าน	 ซึ่่�งแม้ว่่าจะไม่รัาบรัื�น	 และม่อุปีสำรัรัคมากัมาย	

แต่่เรัายังคงรัับมือและรัอดพ้้นมาได้ด้ว่ยพ้ลังกัาย	 พ้ลังใจ	

กัารัรั่ว่มใจช่่ว่ยเหลือซึ่่�งกัันและกััน	 หนที่างต่่อไปีกั็คงไม่ม ่

คว่ามชั่ดเจน	หรืัอคาดกัารัณ์์ได้ด้ว่ยวิ่ธ่ีกัารัในอด่ต่	ม่หลาย 

อย่างกัำาลังเปีล่ �ยนแปีลง	 ไม่ว่่าจะเปี็นด้านเที่คโนโลย ่

เศรัษฐกัิจ	 สำังคม	 กัารัเงิน	 อย่างที่่�เรัาได้รัับที่รัาบและม่ 

ปีรัะสำบกัารัณ์์กัันมาบ้างแล้ว่	โลกัจะไม่เหมือนเดิม	เหตุ่กัารัณ์์

ท่ี่�ไม่คาดฝัันอาจจะเกิัดข่ึ้�นอย่างรัว่ดเร็ัว่	รุันแรัง	และกัรัะที่บ 

ในว่งกัว่้าง	 	 แต่่ไม่ว่่าจะเปี็นอย่างไรั	 ผ่มเช่ื�อว่่า	 “อนาคต่ 

ขึ้้างหน้ายังม่โอกัาสำมากัมายที่่�รัอเรัาอย่่เสำมอ”	 ขึ้อให้ใช่้ 

เรืั�องรัาว่ท่ี่�ผ่่านมาเป็ีนบที่เร่ัยน	แสำว่งหาคว่ามร้่ัอย่างต่่อเนื�อง	

ปีรัับตั่ว่และเปิีดใจ	มองไปีข้ึ้างหน้า	เพื้�อเต่ร่ัยมพ้ร้ัอมรัับโอกัาสำ 

ใหม่ๆ	ท่ี่�จะเข้ึ้ามาในอนาคต่	“Stay	ahead	Stay	Alive”	

กัันครัับ	

	 แม้ว่่าโคว่ิดจะที่ำาให้เรัาไม่สำามารัถืจัดงานคืนสำ่่เหย้า 

ต่ามร่ัปีแบบดั�งเดิมท่ี่�เคยจัดในทุี่กัๆ	ปีี	แต่่ด้ว่ยกัารัร่ัว่มใจกััน	

ที่ำาให้สำมาคมฯ	สำามารัถืจัดงานคืนส่่ำเหย้าในโลกัเสำมือนจริัง

หรัือรั่ปีแบบ	 Virtual	 เพ้ื�อพ้่�ๆ	 น้องๆ	 พ้าณ์ิช่ย์บัญช่่ได้	

ซ่ึ่�งถืือเป็ีนมิติ่ใหม่ขึ้องสำมาคมฯ	งานคืนส่่ำเหย้าและงานเชิ่ด

ช่่เกั่ยรัต่ิ	 ในว่ันเสำารั์ที่่�	 29	 มกัรัาคม	 2565	 ม่ช่ื�องานว่่า	

“จากักัรัะที่่อมสำ่ฟ้้า...สำ่ ่เภต่รัาฟ้้าใหม่”	 และมาในธี่ม 

“Connect	 the	 Future”	 โดยในงานจะม่กัิจกัรัรัม 

หลากัหลายที่ั �งกัารัรัำาล่กัและสำำาน่กัพ้รัะคุณ์ขึ้องที่่าน 

พ้รัะยาไช่ยยศสำมบัติ่		กิัจกัรัรัมกัารัแสำดงบนเว่ท่ี่	กัารัเชิ่ดช่่

เกั่ยรัต่ิบัญช่่จุฬาด่เด่นและผ่่ ้ได้รัับรัางว่ัล	 นว่ัต่เภต่รัา 

เสำว่นาใหญ่ปีรัะจำาปีีซึ่่ �งจะม่ผ่่ ้รั ่ว่มเสำว่นาเปี็นนิสำิต่เกั่า 

ที่่�โดดเด่นในว่งธีุรักัิจและว่ิช่ากัารั	 มาแลกัเปีล่�ยนคว่ามรั่ ้

และปีรัะสำบกัารัณ์์	 และที่่�พ้ิเศษไปีกัว่่านั�น	 เรัายังม่กัารั 

นายก
คุุยด้้วย

จัดนิที่รัรัศกัารับนโลกัเสำมือนจรัิง	 (Virtual	 Exhibition)	

ภายใต่้ช่ื �อ	 Petra	 Market	 ต่ั �งแต่่ว่ันที่่�	 29	 มกัรัาคม 

ถื่งว่ันที่่�	 5	 กัุมภาพ้ันธี์	 2565	 ซึ่่�งจะคัดเลือกันิสำิต่เกั่า 

ท่ี่�ปีรัะสำบคว่ามสำำาเร็ัจในกัารัที่ำาธุีรักิัจ	SME	หรืัอ	Start	Up	

มารั่ว่มออกับ่ธีในงาน	 เพ้ื�อเปี็นกัารัสำนับสำนุนสำรั้างโอกัาสำ 

ให้ศิษย์เก่ัา	และต่่อยอดส่่ำ	Business	Matching	ในเชิ่งธุีรักิัจ	

จ่งขึ้อเช่ิญช่ว่นทีุ่กัที่่านมารั่ว่มงานเพ้ื�อเปี็นกัารัรัะล่กัถื่ง 

สำายสัำมพั้นธ์ีพ่้�น้องพ้าณิ์ช่ย์บัญช่่	 และเป็ีนกัำาลังใจสำนับสำนุน 

ธุีรักิัจขึ้องพ่้�น้องขึ้องเรัาด้ว่ยกัันนะครัับ

	 สุำดท้ี่ายน่�	ขึ้อคุณ์พ้รัะศร่ัรััต่นต่รััย	และสิำ�งศักัดิ�ท่ี่�ทุี่กัท่ี่าน 

นับถืือ	อำานว่ยพ้รัให้ทุี่กัท่ี่าน	ม่คว่ามสุำขึ้กัาย	สุำขึ้ใจ	แจ่มใสำ	

เบิกับาน	สำมหวั่งดังปีรัาถืนาทุี่กัปีรัะกัารั

	 สำว่ัสำด่ปีีใหม่	 2565	 พ้่�น้องพ้าณ์ิช่ย์บัญช่่ทีุ่กัที่่านครัับ 

วศิิน วัฒนวรกิิจกุิล

Stay Ahead Stay Alive





ติดต่อสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0 2255 8614, 0 2218 5703 โทรสาร: 0 2255 3078 website: www.shicualumni.com
e-mail : contact@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 61 ธันวาคม 2564
วารสารสมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกิสามารถอ่านวารสารเภตรา
จากิ www.shicualumni.com 

หรืออ่านผ่านแอพพลิเคชั่น OOKBEE Buffet

และ MEB ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

และเพจของสมาคม https://www.facebook 

.com/shicualumni

และโปรดแจ้งสมาคมฯ หากิประสงค์จะงดรับ 

วารสารเภตราที่เป็นรูปเล่มเพื่อช่วยกิัน 

ลดกิารใช้กิระดาษ ลดภาวะโลกิร้อน

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.ว่ิเลิศ	ภ่่รัิว่ัช่รั	

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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 Shi 22 ได้จัดพิธีทำาบุญ เนื่องในวันครบ 5 ปีของการสวรรคต 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ในวันที่ 13 ตุลาคม 

2564 ที่คณะบัญชี จุฬาฯ และหลังพิธีทำาบุญ ดร. พิพิธ ศุภพิพัฒน์ 

ประธานรุ่น ได้มอบเงิน “กองทุน Shi 22” จำานวน 1,100,000 บาท 

(หนึ ่งล้านหนึ ่งแสนบาทถ้วน) ที ่เพื ่อนร่วมรุ ่นช่วยกันสมทบเงิน 

จัดตั้งขึ้นให้แก่รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ของคณะฯ สำาหรับ 

ใช ้ เป ็นท ุนการศ ึกษาช ่วยเหล ือน ิส ิตท ี ่ขาดแคลนทุนทร ัพย ์  

โดยกิจกรรมทั้งสองอย่าง Shi 22 จัดทำาขึ ้น เพื ่อน้อมถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรง 

เป็นมิ ่งขวัญของชาวจุฬาฯ เนื ่องในวาระที ่มิตรภาพของเพื ่อน 

Shi 22 ซึ ่งเริ ่มเมื ่อเข้าเป็นน้องใหม่บัญชี จุฬาฯ เมื ่อปี 2504 

ได้ยืนยาวมาครบ 60 ปี ในปี 2564

Shi 22 ฉลองมิตรภาพ
ของเพ่ือนร่วมรุ่นครบ 60 ปี
ในปี 2564
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 Shi รุ่น 19 นัดทานกลางวันที่ร้าน รถเสบียง นัดว่า 

จะมา 30 คน มาจริง 24 คนคิดเป็น 80% คิดอายุรวมกัน 

แล้วเท่ากับ Freshy 150 คน ไม่มากไม่น้อย จบงาน 

ทุกคนจำาไม่ได ้ว ่าพูดอะไรกันบ้าง แต่เจ ็บคอทุกคน 

ใครเป็นใครจำาได้ไหมแข็งแรงทุกคนเลยนะจะบอกให้

Shi รุ่น 19 นัดทานอาหาร
ที่ร้าน รถเสบียง



 บัญชีรุ ่น 32 -น้องใหม่จุฬาฯ 2514 ร่วมจัดกิจกรรม 

น้อมถวายบังคมและวางพวงมาลารำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของเรา 

เป็นไปด้วยความปลาบปล้ืมปิติยินดีกันท่ัวหน้า

 ขอขอบคุณประธานชมรมฯ คุณสัมพันธ์วงษ์ปาน และ 

เพ่ือนๆ ทุกคนยิ่ง และ โดยไม่ได้คาดหมาย เราพบรุ่นพี่ CU11 

ท่ีน่ารักใจตรงกัน ผูกพันพ่อ..

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงมีโอกาส ไปไหว้ “พ่อ” ด้วยกัน 

อีกนะคะ

วันสำาคัญ 13 ตุลาคม 2564

MEETING GROUP 9

 ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำาให้กรุ�ปสถิติซึ่งเป็นเจ้าภาพรุ่น Shi 30 ต้องจัดงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศล 

ประจำาปี 2564 ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนาราม ให้แก่คณาจารย์และเพ่ือนผู้ล่วงลับ ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยจัดถวายสังฆทาน 

พระ 1 รูป และไม่มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เหมือนท่ีเคยปฎิิบัติมา    

    ท้ังน้ี จำานวนเงินท่ีเพ่ือนๆ ร่วมทำาบุญ หลังหักค่าใช้จ่ายในงานทำาบุญและบริจาคให้วัดปทุมวนาราม 1 หม่ืนบาท ได้นำาไปบริจาค 

ให้กับ 2 โครงการ โครงการละ 100,000 บาท โดย ผ่านท่านอธิการบดีจุฬา ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ 

 • โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA เพ่ือคนไทย 

 • โครงการสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 

Shi 30 จัดงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศลประจำาปี 2564
ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนาราม



กิจกรรมดีๆ ของสมาคม
 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชีเเห่งจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย โดยฝ่่ายวิชาการ ได้จัดการอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “ประเด็น 
ที่น่าสนใจของ TFRS for NPAEs“ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ABC โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ 
สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.วรศักดิ� ทุมมานนท์ เเละผศ.ดร.สันสกฤต 
วิจิตรเลขการ อาจารย์ประจำาภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์เเละ 
การบัญชีเป็นวิทยากร โดยมีรศ.วัฒนา ศิวะเกื ้อ เป็นประธานในการ 
เปิดการอบรม มีผู ้เข้ารับการอบรมในครั ้งนี ้ 198 คน โดยการอบรมนี ้ 
นับจำานวนชั่วโมงทางบัญชีได้ 7 ชั่วโมง
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 เนื ่องในโอกิาสที่ครบรอบ 50 ปี 
ของนิสิตจุฬาฯ ที่เข้ามาศิึกิษาเมื ่อปี 
พ.ศิ. 2514 ได้รวมกัินต้ัง “ชมรมนิสิตเก่ิา 
น้องใหม่ จุฬาฯ ปี 2514” โดยร่วมกัิน 
ทำากิิจกิรรมต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศิ.2562 ภายใต้คำาขวัญ 
ว่า “รักิษ์นำ้า ฟ้ื้�นป่า ทดแทนคุณจุฬาฯ 
พัฒนาคน    ” โดยได้ต้ัง กิลุ่มของท่ีระลึกิ 
กิลุ่มกิิจกิรรมทั่วไป และกิลุ่มดิถีบุญ 
จุลกิฐิิน                                                                                                              

	 สำ่ว่นกัิจกัรัรัม	 กัลุ่มดิถื่บุญจุลกัฐิน	
ม่วั่ต่ถุืปีรัะสำงค์เพื้�อ
	 1.	 สำืบสำาน	 ธีำารัง	 พุ้ที่ธีปีรัะเพ้ณ์  ่
วั่ฒนธีรัรัมอันด่งามขึ้องไที่ย
	 2.	 ที่ำานุบำารัุง	 และสำืบสำานพ้รัะพุ้ที่ธี 
ศาสำนาให้ยั�งยืนมั�นคง

	 3.	ที่ดแที่นพ้รัะคุณ์ขึ้องแหล่งเร่ัยนมา	
คือจุฬาลงกัรัณ์์มหาวิ่ที่ยาลัย
	 4.	ที่ดแที่นคุณ์แผ่่นดิน
	 5.	ที่ำาบุญให้ปีรัะเที่ศให้พ้้นจากัโรัคภัย
กัารัที่อดจุลกัฐิน	เป็ีนที่านท่ี่�จำากััดปีรัะเภที่	
คือต่้องเปี็นสำังฆที่านจำากััดเว่ลา	 และ	
จำากััดครัาว่	เพ้รัาะจะที่ำาได้เพ่้ยงปีีละครัั�ง	
ภายใน	 1	 เดือนหลังจากัว่ันออกัพ้รัรัษา	
จำากััดไที่ยธีรัรัม	 คือผ่้าต่้องถื่กัลักัษณ์ะ	
จำากััดงาน	 คือต่้องต่ัดเย็บย้อมให้เสำรั็จใน 
วั่นเด่ยว่และในวั่ดนั�นจะต้่องม่พ้รัะจำาพ้รัรัษา	
โดยไม่ขึ้าดพ้รัรัษา	ไม่ต่ำ�ากัว่่า	5	ร่ัปี	นอกัจากั
น่�ยังเป็ีนพ้รัะพุ้ที่ธีานุญาต่อ่กัด้ว่ย
	 จุลกัฐิน	 ยังม่คว่ามพ้ิเศษกัว่่ากัฐิน 
ธีรัรัมดาที่ั�ว่ไปี	 ด้ว่ยเหตุ่ที่่�ว่่าผ่้ากัฐิน	 ไต่รั 
จ่ว่รัที่่�จะถืว่ายต่้องจัดที่ำากัันขึ้่�นเอง	 โดย 
เจ้าภาพ้ที่่�เปี็นหม่่คณ์ะรัว่มพ้ลังกัันด้ว่ย 

คว่ามศรััที่ธีามุ ่งมั �นที่่ �จะต่้องรั่ว่มแรัง 
รั่ว่มใจกัันที่ำางานใหญ่ที่่ �ม่ขึ้ั �นต่อนมากั	
เริั�มจากัเก็ับดอกัฝ้ัายมาปัี�นที่อผ้่า	ตั่ดเย็บ 
ย้อมให้เสำรั็จเปี็นผ่้ากัฐิน	 ภายในเว่ลาอัน 
จำากััดภายในวั่นเด่ยว่เท่ี่านั�นและนำาถืว่าย
ในวั่นรุ่ังข่ึ้�น		สำำาหรัับ	CU	14	ดิถ่ืบุญจุลกัฐิน	
เริั�มดำาเนินกัารัเป็ีนขัึ้�นต่อนดังน่�
	 ว่ันมาฆบ่ช่า	 26	 กัุมภาพ้ันธี์	 2564	
เปี็นว่ันเพ้าะเมล็ดฝั้าย	 ในถืุงเพ้าะเมล็ด	
สำถืานที่่�	 คือต่้นบุญธีรัรัมสำถืาน	 ที่่�จังหว่ัด 
ช่ลบุร่ั
	 วั่นวิ่สำาขึ้บ่ช่า	 26	พ้ฤษภาคม	 2564	
เปี็นว่ ันปีล่กัต่้นฝั้าย	 โดยนำาต่้นฝั้าย 
ท่ี่�เพ้าะไว้่	นำาลงดินในหลุมท่ี่�ขุึ้ดไว้่
	 วั่นท่ี่�	30	ตุ่ลาคม	2564	เก็ับดอกัฝ้ัาย	
แล้ว่ว่ันรัุ่งขึ้่�นเต่รั่ยมดอกัฝั้ายใสำ่ถืุงโปีรั่ง 
เพ้ื �อจะมอบให้ผ่ ่ ้มารั่ว่มงานนำาไปีให้ 
ช่่างที่อใช้่ที่อผ้่า
	 วั่นท่ี่�	14	พ้ฤศจิกัายน	2564	กัารัจัด 
สำถืานท่ี่�	นำาเครืั�องมือ	 อุปีกัรัณ์์ต่่างๆ	เช่่น	
กั่ �ที่อผ่้า	 มาต่ั�งที่่ �ว่ัดบรัมสำถืล	 (ว่ัดดอน	
ยานนาว่า)	 พ้รั้อมที่่มงานที่อผ่้า	 และจัด 
ปีัจจัยบรัิว่ารักัฐินด้ว่ยกัารันำาธีนบัต่รัมา 
ต่กัแต่่งเปี็นนกัย่งรัำาแพ้นโดยแต่่ละต่ัว่จะ
ม่ธีนบัต่รัจำานว่น	100	ฉบับ	แบ่งเป็ีนธีนบัต่รั 
ใบละ	20,	50,	100,	500	และ	1,000บาที่
กัารัที่อดจุลกัฐิน	ม่	2	วั่น	

CU 2514
ดิถีบุญจุลกฐิน
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	 วั่นแรักั	15	พ้ฤศจิกัายน	2564	ช่่ว่งเช้่า	
ปีรัะธีาน	 CU14	 คุณ์สำัมพ้ันธี์	 ว่งษ์ปีาน	
กัล่าว่เปีิดงาน	 ต่่อด้ว่ย	 รัศ.ดรั.กัมลพ้รั	
บัณ์ฑิิต่ยานนที่์	 ปีรัะธีาน	 CU14	 ดิถื่บุญ 
จุลกัฐิน	 อธีิบายที่่ �มาและขึ้ั �นต่อนขึ้อง	
จุลกัฐิน
	 ม่กัารัไหว่้บว่งสำรัว่ง	 เที่พ้ยดาอารัักัษ์ 
เพ้ื �อให้งานสำำาเรั็จโดยรัาบรัื �น	 ต่่อด้ว่ย 
กัารันำาดอกัฝั้ายห่อด้ว่ยผ่้าขึ้าว่มอบให ้
คณ์ะที่อผ่้าจากับ้านปี่าบุกั	 อ.ปี่าซึ่าง 
จ.ลำาพ่้น	เริั�มด้ว่ย	“อ่ดฝ้ัาย”	ใช้่เครืั�องมือ
คัดแยกัเมล็ดออกัจากัปีุยฝั้าย	 “ด่ดฝั่าย” 
ต่่ให้ฟ้่แล้ว่นำามา	 “กัิ�กัฝั้าย”	 คือม้ว่นฝั้าย 
ต่ามด้ว่ยใช่้กังปีั �นฝั้ายที่ำาเปี็นเสำ้นด้าย 
สำ่่กัารั	 “ผ่ัดหลอด”	 แล้ว่นำาเขึ้้าสำ่ ่กั่ �ที่อ 
กั่�ที่่ �นำามา	 7	 กั่�	 จะที่อผ่้าขึ้นาดต่่างกััน			
ต่ลอดพ้ิธี่	 ม่ว่งดนต่รั่ไที่ยที่่�รัว่มกัลุ่มจากั 
อด่ต่สำมาช่ิกั	 ว่งดนต่รั่ไที่ย	 สำโมสำรันิสำิต่ 
จุฬาลงกัรัณ์์มหาว่ิที่ยาลัย	 มาบรัรัเลง 
จนถ่ืงเว่ลาเท่ี่�ยง	
	 ช่ ่ว่งบ่ายเปี็นรัายกัารัแสำดงธีรัรัม	
“ม่เที่ศน์ม่ที่อล์ค”	 ด้ว่ยคว่ามอนุเครัาะห์ 
จากับรัิษัที่โอเคแมสำจำากััดและบรัิษัที่ 
ออลล์พ่้อาร์ัจำากััด
	 ช่่ว่งเย็น	ม่กัารัสำว่ดเจริัญพ้รัะพุ้ที่ธีมนต์่
ฉลองผ่้าในกั่�ที่่�กัำาลังที่อ	 เมื�อที่อผ่้าเสำรั็จ 
ครับขึ้นาดต่ามต่้องกัารักั็จะเปี็นพ้ิธี่ต่ัดผ่้า
จากักั่ � 	 โดยผ่่ ้ไปีรั ่ว่มงานจะอธีิษฐาน	
ขึ้ณ์ะตั่ดผ้่าว่่า	ตั่ดเครัาะห์	ตั่ดโศกั	ตั่ดโรัค	
ตั่ดภัยทัี่�งปีว่ง	

	 ช่่ว่งคำ�า	 กั็ม่พ้ิธี่กัว่นขึ้้าว่ที่ิพ้ย์	 โดยม่ 
สำ่ว่นผ่สำม	 คือ	 กัะที่ิ	 เนย	 นมสำด	 งาดำา	
งาขึ้าว่	 นำ�าต่าลอ้อย	 ถืั�ว่ลิสำง	 นำ�าผ่่�ง	 และ 
ข้ึ้าว่เหน่ยว่น่�ง	รัะหว่่างกัว่นข้ึ้าว่ทิี่พ้ย์ก็ัจะ
ม่กัารัสำว่ดเจริัญพ้รัะพุ้ที่ธีมนต์่ด้ว่ย
	 รัาว่	20.30	น.	เป็ีนกัรัะบว่นกัารัย้อมผ้่า	
หลังจากัต่้มสำ่ได้ที่่�แล้ว่	 กั็นำาผ่้าที่่�ต่ัดเย็บ 
เรั่ยบรั้อยมาย้อมสำ่จากัแกั่นขึ้นุนและ 
แช่่นำ�ายาท่ี่�ที่ำาให้ส่ำติ่ดที่น	อ่กัรัาว่	15	นาท่ี่	
กั่อนนำาขึ้่�นมาบิดต่ากัและรัอให้แห้ง	 เพ้ื�อ
ร่ัดให้เร่ัยบพ้ร้ัอมถืว่ายในวั่นรุ่ังข่ึ้�น
	 ปัีจจัยท่ี่�ได้จากัผ้่่ร่ัว่มบริัจาค	แบ่งเป็ีน	
2	ส่ำว่น	
	 สำ่ว่นที่่�	 1	 เจ้าภาพ้ต่้นฝั้าย	 สำ่ว่นน่�จะ 
นำามาเปี็นค่าใช่้จ่ายต่่างๆต่ั�งแต่่ปีล่กัฝั้าย	
กัารัจัดงานและปัีจจัยถืว่ายพ้รัะ	(ถ้ืาเหลือ
จะไว้่ที่ำากิัจกัรัรัมสำาธีารัณ์ปีรัะโยช่น์ต่่อไปี	) 
	 ส่ำว่นท่ี่�	 2	 เจ้าภาพ้กัฐินซ่ึ่�งเป็ีนบริัว่ารั 
กัฐิน	นำามาจัดสำรัรัดังน่�
	 1.	 มอบให้ว่ัดบรัมสำถืล	 (ว่ัดดอน) 

 ตัดทอนจากิรายงาน CU14 จุลกิฐิิน 
โดย เอมอร สัตถาวงษ์ Shi 32 / อนุกิรรมกิาร 
และเหรัญญิกิกิลุ่ม CU14 ดิถีบุญจุลกิฐิิน 
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จากั	 CU14	 และญาต่ ิม ิต่รัรั ่ว่มบ ุญ	
1,079,783	บาที่
	 2.	 มอบให้โครังกัารัว่ ัคซึ่ ่นใบยา	
1,057,000	 บาที่และโครังกัารั	 Chula-
COVID19	1,057,000	บาที่
	 โดยได้มอบเงินในวั่นภ่มิพ้ล	5	ธัีนว่าคม	
2564
	 3.	เงินท่ี่�ม่ลนิธิีภ่มิพ้โลภิกัขุึ้	ซ่ึ่�งได้จากั
กัารัเช่ิญช่ว่นให้บรัิจาคเขึ้้าบัญช่่ม่ลนิธีิ 
โดยต่รัง	2,039,600.89	บาที่



รางวัล
   

(Emerging Leader Award) คร้ังท่ี 1
ประจำาปี พ.ศ. 2563

ปีน้ีเป็นปีแรก ท่ีสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ได้มอบ รางวัล “นวัตเภตรา” (Emerging Leader Award) คร้ังท่ี 1 

ประจำาปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี จุฬาฯ ท่ีมีความรู้ความสามารถโดดเด่น เป็นผู้นำาทางความคิด มีศักยภาพ 

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นหลัง 

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างเกียรติภูมิให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซ่ึงผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นวัตเภตรา” ในปีน้ี มีจำานวน 2 ท่าน ดังน้ี

ผศ.ดร.เอกก์
ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาฯ  

 “เภตรา” ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน เพื่อสะท้อนให้เห็นการทำางาน 
การใช้ชีวิตและมุมมอง โดยเร่ิมต้นท่ีท่านแรกก่อน คือ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชา 
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

คุณสุพริศร์ 
สุวรรณิก
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจ ป๋วย อึ�งภากรณ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

INTERVIEW 
นวัตเภตรา

นวัตเภตรา



ความภูมิใจในความเป็นครูของ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 
รางวัล “นวัตเภตรา” (Emerging Leader Award) คร้ังท่ี 1 ประจำาปี 2563
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เภตรา : ขอให้เล่าถึงความผูกิพันกัิบคณะฯ
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ :		คณ์ะฯ	และจุฬาฯ	เป็ีนยิ�งกัว่่าบ้านครัับ	ช่่ว่งหลายปีี 
มาน่�	ใช้่เว่ลาอย่่ท่ี่�คณ์ะฯ	และจุฬาฯ	มากักัว่่าอย่่ท่ี่�บ้านหลายเท่ี่าตั่ว่	
(หัว่เรัาะ)	ผ่มเป็ีน	Shi’63	กัรุั�ปี	กั1	เมื�อเร่ัยนจบท่ี่�ภาควิ่ช่ากัารัต่ลาด 
แล้ว่	 ศ.ดรั.กัุณ์ฑิล่	 รัื�นรัมย์	 ซึ่่�งเปี็นหัว่หน้าภาคว่ิช่าในสำมัยนั�น	
ก็ักัรุัณ์าช่ว่นเข้ึ้าเป็ีนอาจารัย์เลย	 จ่งไม่ได้ออกัไปีอย่่ท่ี่�ไหน	แล้ว่ก็ั 
เรั ิ �มเขึ้้ามาช่่ว่ยงานสำมาคมนิสำิต่เกั่าขึ้องคณ์ะฯ	 สำมัยพ้่ �ปี ิ �ม	
(คุณ์พ้ิมพ้์ใจ	 โพ้ธีิภักัต่ิ)	 แล้ว่กั็อย่่กัับสำมาคมฯ	 เรัื�อยมาถื่งสำมัย 
พ้่�แบน	 (คุณ์ธีนะช่ัย	 สำัต่ต่ิช่ัยกั่ล)	 แล้ว่เว่้นไปีเรั่ยนต่่อ	 กั่อนที่่�จะ 
กัลับมาที่ำางานในสำมัยปีัจจุบัน	 ที่่�พ้่�ต่ิ�กั	 (นายว่ศิน ว่ัฒนว่รักัิจกัุล)	
เป็ีนนายกัสำมาคมฯ
	 ก็ัเร่ัยน	และที่ำางานอย่างสำนุกัสำนาน	เพ้ลิดเพ้ลิน	มาร้่ัตั่ว่อ่กัท่ี่ 
ก็ัใช้่ช่่วิ่ต่อย่่ท่ี่�คณ์ะฯ	มาเกืัอบ	20	ปีีแล้ว่ครัับ	จ่งทัี่�งรัักัและผ่่กัพั้น 
และยังคงเต็่มไปีเปีี�ยมด้ว่ยกัำาลังท่ี่�จะที่ำางานเพื้�อร่ัว่มพั้ฒนาคณ์ะฯ	
และจุฬาฯ	ขึ้องเรัาอย่างเต็่มท่ี่�ต่่อไปี

เภตรา : นอกิจากิกิารสอนหนังสือ อาจารย์ทำาอะไรอีกิบ้าง
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ :	 ที่ำางานบริัหารัคณ์ะฯ	 ครัับ	 ปัีจจุบันเปี็นหัว่หน้า 
ภาควิ่ช่ากัารัต่ลาด	และปีรัะธีานหลักัส่ำต่รัปีริัญญาโที่ด้านแบรันด์	
และกัารัต่ลาด	(MBM)	ภาษาอังกัฤษ	ซ่ึ่�งสำร้ัางให้เกิัดคว่ามร่ัว่มมือ 
กัับมหาว่ิที่ยาลัย	 Cambridge	 ถืือเปี็นคว่ามภ่มิใจที่่�รั่ว่มสำรั้าง 
หลักัสำ่ต่รัที่่�นำาว่ิช่ากัารักัารัต่ลาดขึ้องเรัาไปีสำ่่รัะดับนานาช่าต่ิ 
ได้อย่างชั่ดเจนอ่กัว่ารัะหน่�ง
	 งานด้านบริัหารัมหาวิ่ที่ยาลัย	เคยเป็ีนผ้่่ช่่ว่ยอธิีกัารับด่จุฬาฯ		
ซ่ึ่�งท่ี่านอธิีกัารับด่	(ศ.ดรั.บัณ์ฑิิต่	เอื�ออาภรัณ์์)	และรัองอธิีกัารับด่	
(ศ.ดรั.ปีารัิช่าต่	 สำถืาปีิต่านนที่์)	 ได้กัรัุณ์าให้โอกัาสำสำำาคัญ	 คือ							
พั้ฒนาแบรันด์ใหม่ขึ้องจุฬาฯ	ท่ี่�ใช้่กัันในปัีจจุบัน	และว่างโครังสำร้ัาง 
กัารัสำื�อสำารัที่ั�ว่ที่ั�งมหาว่ิที่ยาลัย	 และยังให้ไปีช่่ว่ยพ้ัฒนาแบรันด์ 
ขึ้องคณ์ะอักัษรัศาสำต่ร์ั	นิติ่ศาสำต่ร์ั	สัำต่ว่แพ้ที่ยศาสำต่ร์ั	ทัี่นต่แพ้ที่ย 
ศาสำต่รั์	 และว่ิที่ยาลัยปีรัะช่ากัรัศาสำต่รั์	 เปี็นต่้น	 ปีัจจุบันยังที่ำา 
หน้าท่ี่�เป็ีน	 Chief	 Brand	Officer	 (CBO)	 ขึ้องจุฬาฯ	อย่่	 และ 
พ้ยายามผ่ลักัดันกัารัสำื�อสำารัเรัื�องนว่ัต่กัรัรัมจุฬาฯ	 เช่่น	 ว่ัคซึ่่น	
หุ่นยนต์่ส้่ำโควิ่ด	และองค์คว่ามร้่ัแขึ้นงต่่าง	ๆ 	ในจุฬาฯ	ส่่ำสัำงคมโลกั	

ผ่ลงานท่ี่�ภ่มิใจคือกัารัท่ี่�จุฬาฯ	ได้รัับกัารัจัดอันดับเป็ีน	Top	100 
ด้านช่ื �อเสำ่ยงที่างว่ิช่ากัารัสำองปีีต่ิดต่่อกัันโดย	 QS	 World 
University	Rankings	ซ่ึ่�งเป็ีนองค์กัรั	ท่ี่�ได้รัับกัารัยอมรัับรัะดับโลกั	
	 งานบริัหารัภายนอกั	ปัีจจุบันดำารังต่ำาแหน่งปีรัะธีานกัรัรัมกัารั
บรัิหารั	 และกัรัรัมกัารับรัิษัที่	 ไปีรัษณ์่ย์ไที่ย	 จำากััด 	 กัรัรัมกัารั 
อำานว่ยกัารัสำื�อสำารัองค์กัรัขึ้องสำภากัาช่าดไที่ย	 กัรัรัมกัารัสำถืาบัน
วิ่จัยวิ่ที่ยาศาสำต่ร์ัและเที่คโนโลยแ่ห่งปีรัะเที่ศไที่ย	และกัรัรัมกัารั
อำานว่ยกัารัสำมาคมกัารัต่ลาดแห่งปีรัะเที่ศไที่ย	เป็ีนต้่น	
	 นอกัจากันั�น	ในช่่ว่งหลายปีีท่ี่�ผ่่านมา	ได้เป็ีนผ้่่พั้ฒนาแบรันด์	
และกัารัต่ลาดให้องค์กัรัต่่างๆ	 เช่่น	 สำภากัาช่าดไที่ย	 กัรัะที่รัว่ง 
กัารัคลัง	กัรัมสำรัรัพ้ากัรั		SCG		MBK		AirAsia		กัรุังไที่ย		ไปีรัษณ่์ย์ไที่ย		
เครืัอเบที่าโกัรั	เครืัอโรังพ้ยาบาลศิคริันที่ร์ั	และ	SCG	Packaging		
ที่ั�งน่�	 ที่ั�งนั�น	 กั็เพ้ื�อจะได้พ้ัฒนาองค์คว่ามรั่้ด้านกัารับรัิหารัธีุรักัิจ 
ที่่�ที่ันสำมัยรั่ว่มกัับแบรันด์ต่่างๆ	 และด่งคว่ามรั่้เหล่านั �นมาสำ่่ 
ช่ั�นเรั่ยน	 เพ้ื�อพ้ัฒนานิสำิต่ขึ้องเรัาให้ม่คว่ามรั่้ที่่�เหมาะสำม	 กัับโลกั 
ธุีรักิัจท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปีอย่างรัว่ดเร็ัว่
	 เรัื�องกัารัว่ิจัยกั็ยังคงดำาเนินกัารัอย่างเต่็มที่่�	 ในช่่ว่งที่่�ผ่่านมา 
ที่ำางานร่ัว่มกัับอ.กุัณ์ฑิล่	(ศ.ดรั.กุัณ์ฑิล่	รืั�นรัมย์)	เรืั�องกัารัปีรัะเมิน 
ม่ลค่าแบรันด์	 ซึ่่ �งเปี็นงานว่ิจัยที่่ �ได้รัับรัางว่ัลว่ิจัยด่เด่นด้าน 
เศรัษฐศาสำต่รั์	 ขึ้องสำภาว่ิจัยแห่งช่าต่ิ	 และช่่ว่งน่�กัำาลังสำนใจเรัื�อง 
พ้ฤติ่กัรัรัมผ้่่บริัโภค	 กัับกัารัต่่อต้่านคอร์ัรััปีชั่น	 ซ่ึ่�งที่ำางานร่ัว่มกัับ			
อ.ดรั.อภิช่าต่ิ	 คณ์ารััต่นว่งศ์	 ที่่�ภาคว่ิช่ากัารัต่ลาด	 และผ่ศ.ดรั.
ต่่อภัสำสำร์ั	ยมนาค	และผ่ศ.ดรั.ธีาน่	ชั่ยวั่ฒน์		ท่ี่�คณ์ะเศรัษฐศาสำต่ร์ั	
จุฬาฯ	และน่าจะได้ร่ัว่มกัับ	Prof.	Matthew	Stephenson	จากั	
Harvard	University	 ด้ว่ยซ่ึ่�งเป็ีนโอกัาสำด่	 ท่ี่�จะพ้างานวิ่จัยไที่ย 
ไปีส่่ำรัะดับโลกัได้

เภตรา : ทำางานเยอะมากิ แบ่งเวลาอย่างไร
ผศิ.ดร.เอกิกิ์ :	 ต่้องเรั่ยนว่่าไม่ได้ที่ำาทีุ่กัอย่างพ้รั้อมกัันนะครัับ	
ค่อยๆ	ที่ำาไปี	แต่่เรืั�องกัารัแบ่งเว่ลานั�น		ส่ำว่นตั่ว่ไม่ลำาบากัอะไรันักั	
เพ้รัาะถืือว่่า	 “งานเปี็นคว่ามสำุขึ้ขึ้องช่่ว่ิต่”	 จ่งไม่ม่คว่ามจำาเปี็น 
ต่้องแบ่งเว่ลาไปีพ้ักัผ่่อน	 ที่่องเที่่�ยว่อะไรัมากันักัที่ำาให้ม่เว่ลา 
ที่ำางานมากัหน่อย	



เภตรา : ทราบว่าอาจารย์เป็นคนเรียนเก่ิงมากิ  เป็นท่ีหน่ึงของ 
Cornell และ Cambridge  มีเคล็ดลับอย่างไร
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ :	เป็ีนคนขึ้ยันมากัครัับ	“ผ่มไม่ค่อยเชื่�อเรืั�องกัารัหา
ที่างลัด”	แต่่เชื่�อเรืั�องคว่ามมุ่นมั�น	คว่ามขึ้ยัน	ตั่�งใจ	สำมัยเร่ัยนนั�น
พ้ยายามลดเว่ลานอนให้น้อย	ตั่ดวั่นเสำาร์ัอาทิี่ต่ย์ออกั	อ่านหนังสืำอ 
ให้มากัที่่ �สำุด	 รัะล่กัเสำมอว่่าเงินที่่ �ใช่้เรั่ยนอย่ ่เปี็นเงินจุฬาฯ	
และเป็ีนภาษ่ปีรัะช่าช่น	เขึ้าไม่ได้ให้ทุี่นเรัาไปีเท่ี่�ยว่	
	 สำัปีดาห์กั่อน	 ได้ไปีออกัรัายกัารัเจาะใจ	 เล่าให้พ้่�ด่�	 (สำัญญา	
คุณ์ากัรั)	 ฟ้ังเปี็นต่ัว่อย่างว่่า	 สำมัยเรั่ยนผ่มเต่รั่ยมนำ�าแขึ้็งไว่้	 เมื�อ 
อ่านหนังสำือได้ไม่จบดังที่่�ต่ั�งใจ	 กั็จะไปียืนแช่่นำ�าแขึ้็งให้ต่ื�น	 แล้ว่ 
ร่ับกัลับไปีอ่านหนังสืำอต่่อ		ปีรัากัฏว่่า	เพื้�อนสำนิที่สำมัยเร่ัยนท่ี่�ได้ด่
รัายกัารั	 ได้แซึ่ว่มาว่่า	 ผ่มเล่าเบากัว่่าคว่ามเปี็นจรัิงไปีสำกััหน่อย	
เพ้รัาะคว่ามจรัิงโหดรั้ายกัว่่าน่�	 เขึ้าจำาได้ว่่าผ่มไม่ยอมออกัจากั 
ห้องเลยถ่ืง	2-3	วั่นสำมัยเร่ัยนหนักัๆ	

เภตรา : อะไรคือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตและกิารทำางาน 
ท่ีผ่านมา
ผศิ.ดร.เอกิกิ์ : สำิ�งที่่�ภาคภ่มิใจที่่�สำุดในกัารัที่ำางานคือ	 “กัารัได ้
เปี็นครั่”	 สำอนหนังสำือในห้องเรั่ยน	 เมื�อได้รัับหน้าที่่�ในบที่บาที่ 
ต่่างๆ	 ไม่ว่่าจะเปี็นผ่่้บรัิหารัในองค์กัรั	 ผ่่้บรัิหารัมหาว่ิที่ยาลัย 
หรัือที่ำางานว่ิจัย	 ม่ผ่ลงานว่ิช่ากัารัได้รัับกัารัต่่พ้ิมพ้์เผ่ยแพ้รั่		
จะถืามต่ัว่เองอย่่เสำมอว่่า	 เรัาได้นำาคว่ามรั่้	 และปีรัะสำบกัารัณ์์ 
ต่่าง	ๆ	เหล่านั�น	กัลับคืนมาท่ี่�ห้องเร่ัยนหรืัอยัง	
	 แม้ว่่ากัารัเปี็นผ่่้บรัิหารัที่่�ปีรัะสำบคว่ามสำำาเรั็จ	 คือกัารัสำรั้าง 
องค์กัรัให้ปีรัะสำบคว่ามสำำาเรั็จ	 แต่่กัารัเปี็นครั่นั�น	 เปี็นกัารัสำรั้าง 
ผ้่่บริัหารัท่ี่�ไปีที่ำาหน้าท่ี่�ด่แลองค์กัรัจากัรุ่ันส่่ำรุ่ัน	ต่่อไปีไม่สิำ�นสุำด
	 ผ่มต้่องขึ้อบพ้รัะคุณ์คุณ์คร่ั	ทัี่�งท่ี่�โรังเร่ัยนในรัะดับชั่�นปีรัะถืม	
มัธียมศ่กัษา	 และที่่�คณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์และกัารับัญช่่	 จุฬาฯ		
ที่่�เปี็นแบบอย่างที่่�ด่ในกัารัทีุ่่มเที่	 ที่ำาหน้าที่่�ด้ว่ยจิต่ว่ิญญาณ์ 

ขึ้องคว่ามเปี็นครั่มาโดยต่ลอด	 ซึ่่ �งเปี็นแรังบันดาลใจขึ้องผ่ม 
ในกัารัที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนคร่ัจนถ่ืงทุี่กัวั่นน่�

เภตรา : อะไรคือหลักิในกิารทำางานของอาจารย์เอกิก์ิ
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ:	“คิดถ่ืงเขึ้ามากักัว่่าคิดถ่ืงเรัา”	คือหลักัสำำาคัญในกัารั 
ที่ำางาน	ท่ี่�ย่ดถืือมาเสำมอครัับ
	 ในด้านกัารัเรั่ยนกัารัสำอน	 หมายถื่งกัารัคิดถื่งนิสำ ิต่ว่่า	
ในโลกัที่่�ม่กัารัเปีล่�ยนแปีลงนั�น	 นิสำิต่จะต่้องได้รัับคว่ามรั่้ที่่�ด่พ้อ 
ที่่�จะนำาไปีใช่้ในกัารับรัิหารัจัดกัารัธีุรักัิจรัะยะยาว่ซึ่่�งจะสำะที่้อน 
กัลับมาให้เรัาต่้องพ้ัฒนาต่นเอง	 ในกัารัเพ้ิ�มเต่ิมองค์คว่ามรั่้ใหม่	
เช่่น	เครืั�องมือที่างกัารัต่ลาดดิจิทัี่ล	เพื้�อส่ำงต่่อคว่ามร้่ัด่ๆ	ให้นิสิำต่
นำาไปีใช้่ในวิ่ช่าช่่พ้ในอนาคต่	
	 ในมุมขึ้องกัารัที่ำางานกัับองค์กัรัภาคธีุรักัิจเอกัช่น	 หรัือ 
ว่ิสำาหกัิจ	 จะคำาน่งถื่งกัารัที่ำาปีรัะโยช่น์แกั่ผ่่้รัับบรัิกัารั	 ล่กัค้า	
และธีุรักัิจขึ้ององค์กัรัมากัที่่�สำุด	 กัารัได้เห็นผ่่้อื�นได้เรั่ยนรั่้	 และ 
นำาคว่ามรั่้ไปีปีรัับใช่้ให้เกัิดปีรัะโยช่น์ในกัารัที่ำางานได้	 ที่ำาให้ม่ 
พ้ลังในกัารัที่ำางานต่่อไปี						

เภตรา : ขอให้อาจารย์แสดงความรู้สึกิท่ีได้รับรางวัลนวัตเภตรา 
ผศิ.ดร.เอกิกิ์ :	 ขึ้อกัรัาบขึ้อบพ้รัะคุณ์ที่่านกัรัรัมกัารัสำมาคมฯ	
และกัรัรัมกัารัสำรัรัหา	 ที่่ � เมต่ต่าพ้ิจารัณ์ามอบรัางว่ัลน่ �ให	้
และขึ้อบพ้รัะคุณ์	ศ.(พิ้เศษ)	ดรั.	สำาครั	สุำขึ้ศร่ัว่งศ์		ท่ี่�กัรุัณ์าริัเริั�ม	
และตั่�งชื่�อรัางวั่ลน่�ได้อย่างยอดเย่�ยม
	 รั่ ้สำ่กัปีลื�มใจ	 ที่่�ได้รัับกัารัปีรัะกัาศเกั่ยรัต่ิคุณ์จากัสำมาคม 
นิสำิต่เกั่าคณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์และกัารับัญช่่แห่งจุฬาฯ	 ให้ได้ 
รัับรัางว่ัลน่�	 ซึ่่�งจะเปี็นแรังใจให้มุ่งมั�นที่ำางานต่่อไปี	 ที่่�สำำาคัญคือ 
จะที่ำาหน้าที่่�ถื่ายที่อดองค์คว่ามรั่้ที่่�ม่อย่่	 และจะพ้ยายามที่ำาให้ด ่
ยิ�งข่ึ้�นไปีอ่กั		รัว่มทัี่�งจะสืำ�อสำารัเรืั�องรัาว่คว่ามคิด	แนว่ที่างกัารัที่ำางาน 
ซ่ึ่�งหวั่งว่่าจะเป็ีนปีรัะโยช่น์แก่ัน้องๆ	ขึ้องเรัา	จากัรุ่ันส่่ำรุ่ันต่่อไปี

ประวััติิ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
	 หัว่หน้าภาควิ่ช่ากัารัต่ลาด	คณ์ะพ้าณิ์ช่ยศาสำต่ร์ัและกัารับัญช่่จุฬาลงกัรัณ์์มหาวิ่ที่ยาลัย 
	 รัางวั่ล	“นวั่ต่เภต่รัา”	(Emerging	Leader	Award)	ครัั�งท่ี่�	1	ปีรัะจำาปีี	2563
กิารศึิกิษา
 - ปริญญาเอกิ Doctor	of	Philosophy	(Marketing)	University	of	Cambridge 
 - ปริญญาโท Master	 of	 Philosophy	 (Top	 of	 the	 Class)	 University	 of	 
	 	 Cambridge	in	Innovation,	Strategy,	and	Organisation
 - ปริญญาโท Master	of	Management	(Top	of	the	Class)	Cornell	University		 
	 	 in	Hospitality	Marketing	
 - ปริญญาตรี บริัหารัธุีรักิัจบัณ์ฑิิต่	(เก่ัยรัติ่นิยมอันดับ1)	จุฬาลงกัรัณ์์มหาวิ่ที่ยาลัย		 
	 	 สำาขึ้าวิ่ช่ากัารัต่ลาด
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คุณสุพริศร์  สุวรรณิก
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ�งภากรณ์  ธนาคารแห่งประเทศไทย
รางวัล “นวัตเภตรา”  (Emerging Leader Award) คร้ังท่ี 1 ประจำาปี 2563
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 ผู้ได้รับรางวัล “นวัตเภตรา” (Emerging Leader Award) 
ครั ้งที ่ 1 ประจำาปี 2563 อีกิท่านหนึ ่งที ่วารสารเภตรา 
ได้สัมภาษณ์ คือ คุณสุพริศิร์ สุวรรณิกิ นักิวิจัยอาวุโส สถาบัน 
วิจัยเศิรษฐิกิิจ ป๋วย อึ�งภากิรณ์  ธนาคารแห่งประเทศิไทย
 
เภตรา : ขอให้เล่าประวัติส้ัน ๆ 
คุณสุพริศิร์ : ปีัจจุบันผ่มเปี็นนักัว่ิจัยอาวุ่โสำอย่่ที่่�สำถืาบันว่ิจัย 
เศรัษฐกัิจปี๋ว่ย	 อ่�งภากัรัณ์์	 ธีนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย	 ที่ำาหน้าที่่� 
ผ่ลิต่งานวิ่จัยคุณ์ภาพ้เก่ั�ยว่กัับเศรัษฐกิัจไที่ย	 ทัี่�งในรัะดับมหภาค	
จุลภาค	 รัว่มถื่งด้านสำังคมด้ว่ยครัับ	 นอกัจากัน่�	 ผ่มเปี็นหน่�งใน 
คอลัมนิสำต์่	ท่ี่�แสำดงที่รัรัศนะผ่่านคอลัมน์	“บางขุึ้นพ้รัหมช่ว่นคิด”	
ในหนังสำ ือพ้ิมพ้์ไที่ยรััฐ	 ซึ่ ่ �งผ่มและนักัเศรัษฐศาสำต่รั์จากั 
แบงกั์ช่าต่ิอ่กั	 3	 ที่่าน	 จะหมุนเว่่ยนกัันมาพ้่ดคุยสำัพ้เพ้เหรัะ 
ในปีรัะเด็นต่่าง	ๆ	อย่่ทุี่กัเดือน	ส่ำว่นก่ัอนหน้าน่�	ผ่มม่ปีรัะสำบกัารัณ์์
กัารัที่ำางานในด้านเศรัษฐกิัจมหภาค	นโยบายกัารัเงิน	เสำถ่ืยรัภาพ้ 
รัะบบกัารัเงิน	 และต่ลาดกัารัเงินในธีนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
ด้านกัารับรัิหารักัารัเงินในธีนาคารัพ้าณ์ิช่ย์	 และด้านว่ิช่ากัารั 
ในสำถืาบันวิ่จัยทัี่�งในและต่่างปีรัะเที่ศ
	 ส่ำว่นด้านกัารัศ่กัษา	ผ่ม	SHI	67	ครัับ		จบบริัหารัธุีรักิัจบัณ์ฑิิต่	
(เกั่ยรัต่ินิยมอันดับ	 1)	 ด้านกัารัธีนาคารัและกัารัเงิน	 จากั 
คณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์และกัารับัญช่่	 จุฬาลงกัรัณ์์มหาว่ิที่ยาลัย	
และม่ปีริัญญาโที่สำองใบ	คือ	รััฐศาสำต่ร์ัมหาบัณ์ฑิิต่	เอกับริัหารัรััฐกิัจ	
มหาว่ิที่ยาลัยธีรัรัมศาสำต่รั์	 และ	 เศรัษฐศาสำต่รั์มหาบัณ์ฑิิต่	
เอกัเศรัษฐศาสำต่ร์ัรัะหว่่างปีรัะเที่ศ	จากั	University	of	Michigan,	
Ann	 Arbor	 สำหรััฐอเมรัิกัา	 ภายใต่้ทีุ่นกัารัศ่กัษาจากัธีนาคารั 
แห่งปีรัะเที่ศไที่ยครัับ

เภตรา : วิสัยทัศิน์ในกิารทำางานของคุณสุพริศิร์
คุณสุพริศิร์ :	 ต่ั�งแต่่ยังจำาคว่ามได้	 ผ่มม่คุณ์ปี่่	 (ศาสำต่รัาจารัย ์
เกั่ยรัต่ิคุณ์	 นายแพ้ที่ย์รั่มไที่รั	 สำุว่รัรัณ์ิกั	 บิดาแห่งเว่ช่ศาสำต่รั์ 
นิว่เคล่ยรั์ขึ้องไที่ย)	 เปี็น	 idol	 ในกัารัใช่้ช่่ว่ิต่	 โดยเฉพ้าะในด้าน 
กัารัที่ำางาน	คุณ์ป่่ี	เป็ีนผ้่่อุทิี่ศต่นเพื้�อช่่ว่ยเหลือคนไข้ึ้อย่างไม่ย่อท้ี่อ	
ไม่ว่่าจะยากัด่ม่จน	อย่่ใกัล้หรืัอไกัล	ในท้ี่องถิื�นทุี่รักัันดารั	จ่งเป็ีน 
แรังบันดาลใจให้ผ่มที่ำางานเพ้ื�อปีรัะโยช่น์สำาธีารัณ์ะเสำมอมา 
แม้จะไม่ได้เปี็นหมอเหมือนคุณ์ปี่่กั็ต่าม	 และเปี็นสำาเหตุ่สำำาคัญ 
ท่ี่�ที่ำาให้ช่่ว่งช่่วิ่ต่ขึ้องผ่มตั่�งแต่่เริั�มที่ำางานต้่นๆ	ถ่ืงปัีจจุบัน	ม่คว่าม
ขึ้้องเกั่ �ยว่กัับนโยบายสำาธีารัณ์ะ	 อันเกั่ �ยว่ขึ้้องกัับคนหม่่มากั 
มาโดยต่ลอด	
	 หน่�งในว่ิสำัยที่ัศน์ขึ้องกัารัที่ำางานขึ้องผ่มคือ	 กิารทำางาน 
ให้ได้คุณค่าและประโยชน์แกิ่คนจำานวนมากิ	 ซึ่่�งกั็โช่คด่ครัับ 
ที่่ �ผ่่านมาผ่มได้ม่โอกัาสำที่ำางานในธีนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย 

ที่ั�งในกัารัว่างแผ่นและออกัแบบนโยบายสำาธีารัณ์ะต่่าง	 ๆ	 อาที่ิ	
นโยบายกัารัเงิน	กัารัส่ำงเสำริัมคว่ามร้่ัที่างกัารัเงิน	และกัารัพั้ฒนา
นโยบายโครังสำร้ัางเศรัษฐกิัจสัำงคมต่่าง	ๆ	ในรัะยะยาว่อ่กัด้ว่ย		
	 ในช่่ว่งเว่ลานอกัเหนือจากังาน	 ผ่มได้พ้ยายามที่ำาปีรัะโยช่น์ 
แก่ัสัำงคมในด้านต่่างๆ	เช่่น	กัารับรัรัยายให้คว่ามร้่ัในสำถืานศ่กัษา	
ที่ั�งในรัะดับมหาว่ิที่ยาลัย	 โรังเรั่ยนต่่าง	 ๆ	 รัว่มถื่งบุคคลที่ั�ว่ไปี 
ผ่่านกัารัจัดรัายกัารัที่าง	 Clubhouse	 เขึ้่ยนบที่คว่ามถื่ายที่อด 
สำิ�งที่่�รั่้	 และกัารัว่ิเครัาะห์ให้กัับคนจำานว่นมากั	 รัว่มถื่งกัารัเปี็น	
mentor	 ให้กัับน้องๆ	 นิสำิต่นักัศ่กัษาในกัารับ่มเพ้าะที่ั�งในด้าน 
ว่ิช่ากัารั	 กัารัที่ำางาน	 และกัารัใช่้ช่่ว่ิต่	 เพ้ื�อเต่รั่ยมพ้รั้อมสำำาหรัับ 
โลกักัารัที่ำางานด้ว่ย
	 ส่ำว่นสำำาคัญอ่กัอยา่งหน่�งขึ้องผ่มคือ	กัารัเป็ีนนำ�าคร่ั�งแก้ัว่เสำมอ		
คือ	 เรัาต่้องหมั�นพ้ัฒนาต่นเอง	 ไม่ว่่าจะใน	 hard	 skill	 หรัือ 
soft	 skill	 เพ้รัาะไม่ม่ใครัเกั่ง	 หรัือรั่ ้ไปีหมดเสำ่ยทีุ่กัอย่าง	
เหนือฟ้้ายังม่ฟ้้า	 ขึ้ณ์ะท่ี่�เรัาที่ำาทุี่กัอย่างให้ด่ท่ี่�สุำดเท่ี่าท่ี่�เรัาที่ำาได้แล้ว่ 
เรัากั็ต่้องพ้ัฒนาศักัยภาพ้ขึ้องเรัาเสำมอ	 เพ้ื�อให้ผ่ลงานออกัมา 
ด่ข่ึ้�นเรืั�อย	ๆ			
	 อ่กัอย่างหน่�งท่ี่�ต้่องมาคว่บค่่กัันเสำมอ	นั�นคือ	กิารเข้าใจผู้คน
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และกิารปฏิิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ	ทัี่�งผ้่่ท่ี่�ม่คว่ามเก่ั�ยว่ข้ึ้อง	
คนรั่้จักัและผ่่้ที่่�รั่ว่มที่ำางานด้ว่ย	 ซึ่่�งย่อมม่ลักัษณ์ะนิสำัยแต่กัต่่าง 
กัันไปี	 เรัาคว่รัต่้องเขึ้้าใจในคว่ามแต่กัต่่างเหล่านั �นไม่ว่่าจะ 
คว่ามถืนัด	 บุคลิกั	 คว่ามคิดเห็น	 หรัือที่ัศนคต่ิ	 ที่่�สำำาคัญ	 กัารัให้	
“ใจ”	 เปี็นสำิ�งที่่�ม่คุณ์ค่าอย่างยิ�ง	 เมื�อเรัาให้คว่ามจรัิงใจผ่่้อื �น	
เอาใจเขึ้ามาใสำ่ใจเรัา	 เรัาย่อมได้รัับคว่ามจรัิงใจเหล่านั�นกัลับ 
คืนมาด้ว่ย	

เภตรา : ความรู้สึกิท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี
คุณสุพริศิร์ : 	 ต่้องบอกัเลยว่่า	 นับเปี็นเกั่ยรัต่ิ	 และคว่าม 
ภาคภ่มิใจขึ้องช่่วิ่ต่เป็ีนอย่างยิ�ง	รัางวั่ลนวั่ต่เภต่รัาหรืัอ	Emerging	
Leader	 Award	 ถืือเป็ีนรัางวั่ลท่ี่�จะช่่ว่ยสำร้ัางแรังบันดาลใจและ
พ้ลังใจให้กัับผ่มที่่�จะที่ำางานเพ้ื�อปีรัะโยช่น์ที่ั�งต่่อต่นเองและผ่่้อื�น 
ต่่อไปี	 และยังเปี็นเครัื�องเต่ือนใจ	 เต่ือนต่นให้พ้ยายามรัักัษา 
มาต่รัฐานกัารัที่ำางานขึ้องต่นเองเสำมอ	 ให้สำมกัับกัารัได้รัับรัางว่ัล 
อันที่รังเก่ัยรัติ่น่�ครัับ

เภตรา : ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของ คุณสุพริศิร์ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ในภาวะเศิรษฐิกิิจเช่นน้ี 
คุณสุพริศิร์ :	 จากัผ่ลขึ้องกัารัแพ้รั่รัะบาดขึ้องโคว่ิด-19	 ในช่่ว่ง 
ที่่�ผ่่านมา	 รัะลอกัแล้ว่รัะลอกัเล่า	 ที่ำาให้เกัิดว่ิกัฤต่เศรัษฐกัิจที่่�ม่ 
คว่ามรัุนแรังและยาว่นาน	 เกัิดผ่ลกัรัะที่บไปีที่ั�ว่โลกั	 ไม่ใช่่แต่่ 
ปีรัะเที่ศไที่ย	แต่่ไที่ยจะรุันแรังสัำกัหน่อย	ส่ำว่นหน่�งจากักัารัพ่้�งพ้า 
ต่่างปีรัะเที่ศในรัะดับสำ่ง	 โดยเฉพ้าะภาคกัารัที่่องเที่่�ยว่	 และ 
ว่ิกัฤต่เศรัษฐกัิจครัั �งน่ �	 ต่อกัยำ �าให้เห็นถื่งคว่ามเหลื �อมลำ �า 
ในรัะบบเศรัษฐกัิจเปี็นอย่างมากั	 คนต่ัว่เล็กัและเปีรัาะบาง 
ซึ่่�งเปี็นคนสำ่ว่นมากัในสำังคมได้รัับผ่ลกัรัะที่บอย่างรัุนแรังกัว่่า 
คนต่ัว่ใหญ่และแขึ้็งแรัง	 ซึ่่ �งเปี็นปีัญหาในรัะดับโครังสำรั้าง	
ท่ี่�ต้่องเร่ังดำาเนินกัารัแก้ัไขึ้	และต้่องแก้ัไขึ้อย่างต่่อเนื�อง
เพ่ือป้องกัินไม่ให้เกิิดวิกิฤตอีกิ  ผมมีข้อคิดเห็นดังน้ีครับ
	 1)	 เราทุกิคนจำาเป็นต้องตั้งกิาร์ดในทางสุขอนามัยให้สูง 
อยู่ตลอดเวลา	แม้จะได้รัับวั่คซ่ึ่นกัันแล้ว่	2	เข็ึ้ม	เพ้รัาะกัารัฉ่ดวั่คซ่ึ่น	
ไม่ได้หมายถื่งกัารัไม่แพ้รั่เช่ื �อ	 ยังม่คนจำานว่นมากัที่่�ยังไม่ได้ 
รัับว่ัคซึ่่น	 และม่คว่ามเปีรัาะบาง	 โดยเฉพ้าะผ่่้สำ่งอายุและเด็กั 
หน่วยงานภาครัฐิที่เกิี่ยวข้องเองกิ็ต้องเร่งฉีีดวัคซีีน booster 
ให้ท่ัวถึงท่ีสุด เพ่ือให้ประเทศิสามารถดำารงอยู่กัิบโควิดให้เป็น 
โรคประจำาถิ่นได้ แม้จะมีกิารกิลายพันธุ์ต่อเนื่อง และไม่ต้อง 
ล็อกิดาวน์ประเทศิซ่ึีงมีต้นทุนมหาศิาลต่อเศิรษฐิกิิจอีกิต่อไปแล้ว 
	 2)	 สำำาหรัับธีุรักัิจต่่างๆ	 ที่่�ได้รัับผ่ลกัรัะที่บจากัมาต่รักัารั 
ปี้องกัันกัารัแพ้รั่รัะบาดที่่�ผ่่านมา	 เช่่น	 ธีุรักัิจที่่องเที่่�ยว่	 โรังแรัม 
และร้ัานอาหารั	นอกัจากักัารัปีรัับร่ัปีแบบกัารัที่ำาธุีรักิัจ		ไม่ว่่าจะ 
เปี็นรั่ปีแบบกัารัขึ้ายออนไลน์	 หรัือกัารัที่ำา	 cloud	 kitchen	
ส่ิงท่ีไม่อยากิให้พลาดคือ กิารเข้ารับผลประโยชน์จากิมาตรกิาร 
ช่วยเหลือของรัฐิ ท้ังในด้านกิารเงินและกิารช่วยเหลือเยียวยา 
ต่างๆ และควรเร่งพัฒนาศิักิยภาพของธุรกิิจอย่างสมำ่าเสมอ 
เพ้รัาะต่้องยอมรัับว่่า	 กัารัแขึ้่งขึ้ันจะสำ่งขึ้่�นต่่อเนื�อง	 หลายธีุรักัิจ 
จะปิีดตั่ว่	และล้มหายต่ายจากัไปี
	 3)	 สำำาหรัับภาครััฐและหน่ว่ยงานกัำากัับต่่างๆ	 ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา	
ม่กัารับ่รัณ์กัารักัันมากัขึ้่�น	 โดยเฉพ้าะกัารัใช่้ขึ้้อม่ลเพ้ื�อให้เกัิด 
ปีรัะโยช่น์ในกัารัช่่ว่ยเหลือปีรัะช่าช่นและธุีรักิัจ	อาจจะสามารถ 
เน้นกิารเข้าถึงบุคคลที่อยู่นอกิระบบมากิขึ้น	 อาที่ิ	 แรังงาน 
นอกัรัะบบ	 โดยกัารัที่ำาแรังงานต่่างด้าว่ที่่�ผ่ิดกัฎหมายให้เขึ้้ามา 
อย่่ในรัะบบด้ว่ย	เพ้รัาะม่คว่ามจำาเป็ีนอย่างยิ�งในกัารัช่่ว่ยเติ่มเต็่ม
โครังสำรั้างแรังงานไที่ย	 โดยเฉพ้าะกัารัขึ้าดแคลนแรังงานจากั 
ภาว่ะสัำงคมส่ำงวั่ย
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เภตรา : ข้อคิดอ่ืนๆ ท่ีอยากิเล่าสู่กัินฟัื้ง
คุณสุพริศิร์ :	 คงเปี็นขึ้้อคิดเห็นที่่ �อยากัฝัากัไว่้กัับทีุ่กัที่่าน	
เพื้�อรัับมือและปีรัับตั่ว่กัับโลกัใหม่	นอกัเหนือไปีจากัสำถืานกัารัณ์์ 
โคว่ิด-19	ที่่�เรัาต่้องอย่่รั่ว่มไปีกัับมัน	 และต่้องต่ั�งกัารั์ดสำง่อย่างที่่� 
พ้่ดไปีแล้ว่	 นั�นคือ	 ความเปลี่ยนแปลงที่กิำาลังเกิิดขึ้น และ 
ไม่สามารถหลีกิเล่ียงได้ ในบริับที่โลกัใหม่	หรืัอท่ี่�เร่ัยกัง่าย	ๆ	ว่่า	
megatrends ซีึ่งกิระทบทุกิคนไม่ยกิเว้นใคร	 ยกัต่ัว่อย่างเช่่น	
คว่ามก้ัาว่หน้าที่างเที่คโนโลย่อย่างรัว่ดเร็ัว่	อาทิี่	เที่คโนโลย่กัารัเงิน	
DeFi	 หรัือแม้แต่่เที่คโนโลย่ล่าสำุดที่่�คนพ้่ดถื่งกัันมากั	 ๆ	 อย่าง 
เมที่าเว่ิรั์สำ	 คว่ามขึ้ัดแย้งที่างภ่มิรััฐศาสำต่รั์โลกั	 ผ่ลกัรัะที่บที่่� 
รัุนแรังและเห็นช่ัดขึ้่�นจากัภาว่ะโลกัรั้อนกัารัเขึ้้าสำ่่สำังคมสำ่งว่ัย 
สุำดข่ึ้ด	 แผ่ลเป็ีนที่างเศรัษฐกิัจจากัโควิ่ด	 โดยเฉพ้าะหน่�ครััว่เรืัอน
ท่ี่�รุันแรังข่ึ้�น	เป็ีนต้่น	
	 ผ่มอยากัให้ทีุ่กัคนต่รัะหนักัเกั่�ยว่กัับ	megatrends	 ต่่างๆ	
ไว่้เพ้ื�อรัับมืออย่างถื่กัต่้อง	 พ้รั้อมเพ้ิ�มขึ้่ดคว่ามสำามารัถืในกัารั 
อย่่รัอดและปีรัับต่ัว่	ดังคำาในภาษาอังกิฤษที่ว่า “resilient” 
ตลอดเวลา เพราะเป็นกิารสร้างเสริมภูมิคุ ้มกิันให้ตัวเรา 
ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรือธุรกิิจ ให้สามารถฝ่่าฟื้ันและ 
ผ่านมรสุมใด ๆ ท่ีจะเข้ามาในระยะข้างหน้าได้

ยกิตัวอย่างเช่น 
	 -	 กัารัสำร้ัางทัี่กัษะใหม่ท่ี่�จำาเป็ีนต่่อกัารัที่ำางานและกัารัพั้ฒนา
เพ้ื�อยกัรัะดับที่ักัษะเดิมให้ด่ขึ้่�น	 (reskill/upskill)	 โดยเฉพ้าะ 
ในที่ักัษะด้านเที่คโนโลย่	 ซึ่่�งม่คว่ามกั้าว่หน้าอย่างกั้าว่กัรัะโดด 
กัารัต่กัขึ้บว่นรัถืไฟ้จ่งเกัิดขึ้่�นได้ง่ายมากัในยุคขึ้องกัารัแขึ้่งขึ้ันสำ่ง 
	 -	 ปีรัะเที่ศไที่ยต้่องม่กัารักัรัะจายคว่ามเส่ำ�ยงเพิ้�มข่ึ้�น	เช่่น	ไม่
พ่้�งพ้ากัารัลงทุี่นจากัต่่างปีรัะเที่ศแบบกัรัะจุกัสัำญช่าติ่	โดยภาครััฐ
คว่รัดำาเนินกัารัยกัเลิกัหรืัอปีรัับปีรุังกัฎหมายท่ี่�ไม่จำาเป็ีนอย่างต่่อเนื�อง	
	 -	 ล่กัหน่�ที่ั�งรัะดับบุคคลและธุีรักัิจสำามารัถืเรั่งเจรัจาปีรัะน่-
ปีรัะนอมกัารัช่ำารัะหน่�ในเงื�อนไขึ้ท่ี่�เหมาะสำมได้	คว่บค่่ไปีกัับภาครััฐ
ที่่�ได้ดำาเนินกัารัปีรัับปีรัุงกัรัะบว่นกัารัฟ้้องรั้องต่่อศาลไปีแล้ว่	
และคว่รัที่ำาอย่างต่่อเนื�อง	พ้ร้ัอมกัับกัารัส่ำงเสำริัมคว่ามร้่ัที่างกัารัเงิน
ให้กัับล่กัหน่�เพ้ื�อคว่ามยั�งยืนขึ้องสำถืานะกัารัเงินในรัะยะยาว่ดว้่ย 
	 สุำดท้ี่ายน่�	 ผ่มขึ้อร่ัว่มเป็ีนกัำาลังใจ	 และร่ัว่มฟั้นฝ่ัาวิ่กัฤต่ท่ี่�กัำาลัง 
เกัิดพ้รั้อมกัับทีุ่กัที่่าน	 และขึ้อรั่ว่มพ้ัฒนาต่นเองอย่างต่่อเนื�อง 
เพื้�อรัับมือให้เท่ี่าทัี่นกัับคว่ามเปีล่�ยนแปีลงในบริับที่โลกัใหม่ด้ว่ย

	 บทสนทนาส้�น ๆ	ระหว่่างเภตรา	ก้ับผู้้�ได้�ร้บรางว้่ล	“นว้่ต 
เภตรา”	 ท้�ง	 2	 ท่าน	 สะท�อนมุุมุคิิด้	 มุุมุมุอง	 และกัารทำางาน 
ของผู้้�ได้�ร้บรางว่้ล	 อย่่างชั้ด้เจน	 เชั่ �อว่่าจะสร�างคิว่ามุสุข	
คิว่ามุภ้มิุใจ	และแรงบ้นด้าลใจ	แก่ัท่านผู้้�อ่านทุกัท่าน
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ประวััติิ  คุุณสุุพริศร์ สุุวัรรณิก
	 นักัว่ิจัยอาวุ่โสำ	สำถืาบันว่ิจัยเศรัษฐกัิจ	ปี๋ว่ย	อ่�งภากัรัณ์์	ธีนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย
	 รัางว่ัล	“นว่ัต่เภต่รัา”	(Emerging	Leader	Award)	ครัั�งที่่�	1	ปีรัะจำาปีี	2563
กิารศึิกิษา 
 - ปริญญาโท		Masters	of	Arts	in	Applied	Economics,	University	of	Michigan,	 
	 	 Ann	Arbor,	USA	(ภายใต้่ทุี่นกัารัศ่กัษาขึ้องธีนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย)	
 - ปริญญาโท	รััฐศาสำต่ร์ัมหาบัณ์ฑิิต่	สำาขึ้า	บริัหารัรััฐกิัจ	มหาวิ่ที่ยาลัยธีรัรัมศาสำต่ร์ั	
 - ปริญญาตรี	บรัิหารัธีุรักัิจบัณ์ฑิิต่	(เกั่ยรัต่ินิยมอันดับ	1)	สำาขึ้า	กัารัธีนาคารัและกัารัเงิน		 
	 	 จุฬาลงกัรัณ์์มหาว่ิที่ยาลัย	(Shi	67)



  รองศิาสตราจารย์ ดร.ศิศิิว ิมล 
ม ีอ ำาพล คณบดีคณะบริหารธ ุรกิ ิจ 
มหาวิทยาลัยเกิษตรศิาสตร์ ศิิษย์เกิ่า 
ดีเด่น และประธานฝ่่ายวิชากิาร  สมาคม
นิสิตเกิ่าคณะพาณิชยศิาสตร์และกิาร 
บัญชีแห่งจุฬาลงกิรณ์มหาวิทยาลัย   
เป็นผู้บริหารกิารศิึกิษา ที่มีแนวคิดว่า 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำา ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา 
อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ   
	 เรัามาด่มุมมอง	 ที่ัศนคต่ิ	 และแนว่ 
คว่ามคิดเช่ิงบว่กัต่ามสำถืานกัารัณ์์โลกั 
ปัีจจุบัน	ขึ้องหญิงแกัร่ังคนน่�		ในกัารับริัหารั 
งานด้านกัารัศ่กัษา	 และเปี็นผ่่ ้บรัิหารั 
องค์กัรัที่่�อย่ ่ภายใต่้แรังกัดดันมากัมาย		
ผ่่านที่างว่ารัสำารัเภต่รัา

ขอแสดงความยินดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  
มีอำาพล (Shi 46) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 2

เภตรา : ประวัติโดยสังเขป
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล :	 ดิฉันจบกัารัศ่กัษา 
รัะดับปีรัิญญาต่รั่ที่่�คณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์ 
และกัารับัญช่่	 จุฬาลงกัรัณ์์มหาว่ิที่ยาลัย	
ที่างด้านที่ฤษฎ่บัญช่่	 และไปีศ่กัษาต่่อ 
ปีรัิญญาโที่ที่่�	 University	 of	 Dallas, 
Texas	 ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมรัิกัา	 ได้รัับ 
ปีรัิญญาบัต่รั	 2	 ใบ	 ใบแรักัที่างด้าน 
MBA	(MIS)	และอ่กัใบหน่�งคือ	Master	of	
Management	 (Corporate	 Finance)	
ต่่อมา	 ได้ศ่กัษาต่่อรัะดับปีรัิญญาเอกั 
ที่างด้านบัญช่่ในโครังกัารั	Joint	Doctoral	
of	Business	Administration	ท่ี่�สำถืาบัน
บัณ์ฑิิต่พั้ฒนบริัหารัศาสำต่ร์ั		

	 ในกัารัที่ำางาน		เคยที่ำางานท่ี่�ธีนาคารั 
กัรัุงเที่พ้	 และบรัิษัที่หลักัที่รััพ้ย์เอเซึ่่ย 
ต่่อมาได้เข้ึ้าเป็ีนอาจารัย์ท่ี่�คณ์ะบริัหารัธุีรักิัจ	
มหาวิ่ที่ยาลัยเกัษต่รัศาสำต่ร์ั	จนถ่ืงปัีจจุบัน 
เปี็นเว่ลาเกัือบ	 30	 ปีี	 ซึ่่ �งต่ลอดรัะยะ 
เว่ลากัารัที่ำางาน	ดิฉันม่แนว่คิดว่่า	ผ้่่บริัหารั 
ต่้องเปี็นผ่่้นำา	 ไม่ใช่่ผ่่้บังคับบัญช่า	 ดิฉัน 
อ่อนโยน	แต่่ไม่อ่อนแอ		
	 ด ิฉ ันเน ้นกัารัเรั ่ยนรั ่ ้ ไปีพ้รั ้อมๆ 
กัับนิสำิต่	 โดยไม่ย่ดต่ิดกัารัเรั่ยนกัารัสำอน 
เดิมๆ	 แต่่ให้นิสำิต่เรั่ยนรั่ ้กัารัใช่้ช่่ว่ิต่ใน 
รัั�ว่มหาว่ิที่ยาลัยและพ้ัฒนาต่นเองให้ม่ 
คุณ์สำมบัติ่พ้ร้ัอมท่ี่�จะที่ำางานภายใต้่สำภาพ้
แว่ดล้อมใหม่ๆ	ท่ี่�ท้ี่าที่าย	เพื้�อสำร้ัางโอกัาสำ
ในอาช่่พ้กัารังานขึ้องต่น	 สำังคมและ 
ปีรัะเที่ศช่าติ่			
	 เม ื �อ เขึ้ ้าไปีเปี ็นอาจารัย ์ที่ ่ �คณ์ะ 
บรัิหารัธีุรักัิจ	 กั็เต่ิบโต่ที่ั�งด้านว่ิช่ากัารั 
และงานบริัหารั	และได้รัับต่ำาแหน่งคณ์บด่ 
คณ์ะบรั ิหารัธี ุ รักั ิ จ 	 มหาว่ ิที่ยาล ัย 
เกัษต่รัศาสำต่ร์ั		รัว่มทัี่�งได้รัับคว่ามไว้่ว่างใจ	
และได้รัับโอกัาสำจากัหน่ว่ยงานขึ้้างนอกั	
ในกัารัเขึ้้าเปี็นกัรัรัมกัารัผ่่ ้ที่รังคุณ์วุ่ฒิ 
ขึ้องรััฐวิ่สำาหกิัจ	องค์กัารัมหาช่น	รัว่มทัี่�ง 
กัรัรัมกัารัสำภามหาว่ ิที่ยาล ัยเอกัช่น 
หลายแห ่งที่ ่ � ได ้ รั ับกัารัแต่ ่งต่ ั � งจากั 
กัรัะที่รัว่งกัารัอุดมศ่กัษา	 ว่ิที่ยาศาสำต่รั์		
ว่ิจัย	 และนว่ัต่กัรัรัม	 และยังม่โอกัาสำ 
ได้กัลับมารัับใช่้สำถืาบันที่่ �ได้ศ่กัษามา		
โดยเป็ีนปีรัะธีานฝ่ัายวิ่ช่ากัารั		สำมาคมนิสิำต่
เกั่าคณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์และกัารับัญช่่	
แห่งจุฬาลงกัรัณ์์มหาวิ่ที่ยาลัย		รัว่มถ่ืงได้
เป็ีนศิษย์เก่ัาด่เด่นขึ้องคณ์ะฯ	อ่กัด้ว่ย

เภตรา : วิสัยทัศิน์ในกิารทำางาน 
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล : ช่่ว่ิต่ต่้องกั้าว่ต่่อไปี 
โดยไม่ถือย	ดิฉันยด่หลักัคิดในกัารัที่ำางาน
หลายอย่าง	 โดยจะพ้ยายามที่ำาทีุ่กัอย่าง 
เต็่มคว่ามสำามารัถืในทุี่กับที่บาที่ท่ี่�ดำารังอย่่		
ไม่อยากัมาเสำ่ยใจที่่หลัง	 เรัาต่้องมองไปี 
ขึ้้างหน้า	 อย่าคิดว่่าที่ำาไม่ได้	 ถื้ายังไม่ที่ำา	
รัว่มที่ั�งอย่ากัลัว่ที่่�จะกั้าว่ไปีช่้าๆ	 จงกัลัว่ 
ท่ี่�จะหยุดนิ�งอย่่กัับท่ี่�		
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	 ดิฉันมองว่่า	 กัารัที่ำางานที่่ �ผ่่านมา 
ในอด่ต่นั�น	 สำิ �งที่่ �ไม่ด่จะพ้ยายามไม่จำา 
แต่่ไม่ได้หมายคว่ามว่่าจะปีล่อยที่ิ �งไปี		
เพ้รัาะว่่าสำิ �งที่่ �เกัิดขึ้่ �นในอด่ต่	 จะช่่ว่ย 
สำอนเรัา	 เปี็นบที่เรั่ยนให้กัับเรัาในกัารั 
ก้ัาว่เดินต่่อไปี	
	 ดิฉันมองต่่อไปีอ่กัว่่า	 ว่ันน่�ช่่ว่ิต่คือ 
กัารัเคลื�อนท่ี่�	 ช่่วิ่ต่ต้่องเดินต่่อไปี	 ให้อภัย
ตั่ว่เองในสิำ�งท่ี่�เกิัดข่ึ้�นในอด่ต่	อะไรัท่ี่�มันไม่ด่	
มันอาจจะเกัิดจากัคว่ามไม่เขึ้้าใจ	 เรัาจะ 
ต่้องกั้าว่ไปีขึ้้างหน้าอย่างมั �นใจ	 ดิฉัน 
จะก้ัาว่ไปี	และจะที่ำาแต่่สิำ�งด่ๆ	 เพื้�อสัำงคม 
และต่นเอง	 ว่ิสำัยที่ัศน์ในกัารัที่ำางานอ่กั 
ปีรัะกัารัหน่�งกั็คือว่่า	 ดิฉันต่้องยอมรัับ 
คว่ามแต่กัต่่างขึ้องแต่่ละบุคคล	 และ 
บอกัตั่ว่เองเสำมอว่่า	ผ้่่บริัหารัต้่องเป็ีนผ้่่นำา	
ไม่ใช่่ผ้่่บังคับบัญช่า	
เภตรา : ความรู้สึกิท่ีได้รับความไว้วางใจ
ให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีอีกิคร้ัง		
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล :	 ขึ้อเรั่ยนว่่า	 ดิฉันเคย 
ดำารังต่ำาแหน่งคณ์บด่คณ์ะบรัิหารัธีุรักัิจ	
มหาว่ ิที่ยาล ัยเกัษต่รัศาสำต่รั ์มาแล ้ว่ 
ในช่่ว่งปีี	 2556-2560	 และยังได้รัับกัารั 
สำรัรัหา	 เพ้ื �อให้เขึ้ ้ามาดำารังต่ำาแหน่ง 
คณ์บด่ในว่ารัะท่ี่�	 2	 อ่กัถ่ืง	 2	ครัั�ง	 แต่่ยัง 
ไม่ม่มต่ิในกัารัแต่่งต่ั�ง	 สำำาหรัับกัารัสำรัรัหา 
ทัี่�ง	2	ครัั�ง		
	 แต่่สำุดที่้าย	 ดิฉันกั็ได้รัับกัารัแต่่งต่ั�ง 
จากัสำภามหาวิ่ที่ยาลัยฯ	ให้ดำารังต่ำาแหน่ง 
เปี็นว่ารัะที่่�	 2	 เมื�อเว่ลาผ่่านไปีถื่ง	 3	 ปี ี
10	 เดือน	 โดยดิฉันได้รัับแต่่งต่ั�งให้ดำารัง 
ต่ำาแหน่งคณ์บด่อ่กัครัั�ง	ในวั่นท่ี่�	1	กัันยายน	
2564		ม่ว่ารัะ	4	ปีีนับจากัน่�ไปี	
	 ก่ัอนอื�นต้่องบอกัว่่า	ต่ำาแหน่งคณ์บด่
เปี็นต่ำาแหน่งที่่�ม่เกั่ยรัต่ิ	 ดิฉันถืือว่่าดิฉัน 
ได้รัับกัารัยอมรัับจากับุคลากัรัในคณ์ะ 
บริัหารัธุีรักิัจ		ได้รัับกัารัยอมรัับจากักัรัรัมกัารั
สำภามหาว่ิที่ยาลัยเกัษต่รัศาสำต่รั์	 ว่ันน่ � 
บอกัได้ว่่า	บที่สำรุัปีท่ี่�เกิัดข่ึ้�นก็ัคือ	ต่ลอด	3	
ปีี	10	เดือนน่�	ดิฉันม่คว่ามอดที่นกัารัอดที่น 
นำามาส่่ำคว่ามสำำาเร็ัจในวั่นน่�
	 แน ่นอนกัารัสำรัรัหาคณ์บด ่คณ์ะ 
บรั ิหารัธี ุรักั ิจ	 ม ่ที่ ั � งคนช่อบเรัาและ 

ไม่ช่อบเรัา	ดิฉันจ่งอยากัเอาปีรัะเด็นต่รังน่�	
บอกัทุี่กัๆ	คนว่่า	คนเรัาต้่องม่คว่ามอดที่น	
ไม่ว่่าจะนานแค่ไหน	น่�คือบที่สำรุัปีว่่า		ถ้ืาเรัา 
ด่พ้อ	 คว่ามจรัิงกั็จะปีรัากัฏ	 คว่ามจรัิง 
จะเปี็นบที่พ้ิสำ่จน์ขึ้องทีุ่กัๆ	 อย่าง	 กัารัได้ 
รัับต่ำาแหน่งคณ์บด่	 ที่ำาให้ดิฉันม่โอกัาสำ 
ในกัารัที่ำาสำิ�งด่ๆ	 ให้กัับคณ์ะบรัิหารัธีรุักัิจ		
ซึ่่�งม่ผ่ลไปีถื่งนิสำิต่	 คณ์าจารัย์	 บุคลากัรั 
ทีุ่กัคน	 สำังคม	 และปีรัะเที่ศช่าต่ิ	 ซึ่่�งดิฉัน 
จะที่ำาให้ด่ท่ี่�สุำด	
	 ในอด่ต่ที่่�ผ่่านมา	 กัารัดำารังต่ำาแหน่ง 
คณ์บด่นั�น	 ต่้องบอกัว่่าเลยว่่ายากั	 และ 
ม่อุปีสำรัรัคในกัารัที่ำางานมากัมาย	เนื�องด้ว่ย 
ว่่าต่ำาแหน่งคณ์บด่	 “เปี็นต่ำาแหน่งกัารั 
บรัิหารัอนาคต่ขึ้องช่าต่ิ”	 ที่ำาไมถื่งบอกั 
แบบน่�	 เพ้รัาะอนาคต่ขึ้องช่าต่ิ	 คือนิสำิต่	
เมื�อม่กัารับริัหารัอนาคต่ขึ้องช่าติ่	เรัาต้่อง 
ที่ำาให้นิสำิต่ขึ้องเรัาเปี็นคนด่	 ม่คุณ์ธีรัรัม	
เพ้ ่ยบพ้รั ้อมด ้ว่ยคว่ามรั ่ ้พ้รั ้อมที่ ่ �จะ 
ออกัไปีส่่ำโลกัขึ้องกัารัที่ำางาน		นิสิำต่จะต้่อง 
พ้ร้ัอมในทุี่กัๆ	เรืั�อง	
	 กัารัที่่ �ได้รัับต่ำาแหน่งคณ์บด่	 เปี็น 
ต่ำาแหน่งที่่�ม่เกั่ยรัต่ิ	 ได้รัับมาพ้รั้อมกัับ 
คว่ามรั ับผ่ ิดช่อบถืือว่ ่าได ้รั ับโอกัาสำ 
ในกัารัที่ ำางาน	 ด ิฉ ันจะที่ำาให ้ เต่ ็มที่ ่ � 
ในทีุ่กับที่บาที่	 ในโอกัาสำพ้ิเศษสำุดที่่�ได้มา 
ยืนต่รังจุดน่�	 อาจจะเป็ีนสิำ�งท่ี่�ได้เปีร่ัยบกัว่่า 
คนอื�นๆ		จ่งต้่องเอาข้ึ้อได้เปีร่ัยบต่รังน่�		มา
ใช่้ในกัารับรัิหารัให้เกัิดปีรัะโยช่น์สำ่งสำุด		
แม้กัารัที่ำางานจะม่อุปีสำรัรัคมากัมาย	 แต่่ 
เมื�ออาสำาเข้ึ้ามารัับต่ำาแหน่งแล้ว่		หน้าท่ี่�ก็ั
ค ือต่ ้องแกั้ปี ัญหาเหล่าน ่ � ให ้ได ้	 โดย 
ปีรัะยุกัต่์องค์คว่ามรั่้	 ที่ั�งในอด่ต่	 ปีัจจุบัน		
และอนาคต่เขึ้้าด ้ว่ยกััน	 เพ้ื �อให้เกั ิด 
องค์คว่ามรั่ ้ใหม่ที่่ �จะต่อบโจที่ย์ปีัญหา 
ในทีุ่กัๆ	 ด้าน	 ปีรัะสำบกัารัณ์์ที่่ �ผ่่านมา	
ที่ำาให้ดิฉันเขึ้้มแขึ้็ง	 เช่ื �อว่่ากัารัที่่ �ดิฉัน 
ม่คว่ามเป็ีนคณ์บด่ท่ี่�เข้ึ้มแข็ึ้ง	ก็ัจะเป็ีนกัารั
สำ่งต่่อคว่ามเขึ้้มแขึ้็งขึ้องดิฉันไปีกัับทีุ่กัๆ	
รัะดับขึ้ององค์กัรั	 ไม่ว่ ่าจะเปี็นนิสำ ิต่	
บุคลากัรั	อาจารัย์	และศิษย์เก่ัา	
	 ดิฉันมองว่่า	 ผ่่้นำาที่่�เขึ้้มแขึ้็ง	 เปีรั่ยบ 
เสำมือนต้่นไม้ใหญ่	ท่ี่�จะต้่องแผ่่กิั�งก้ัานต่่อไปี	

นิสำิต่	 และบุคลากัรั	 คือกัิ �งกั้าน	 ที่่ �จะ 
ต่้องเขึ้้มแขึ้็งเต่ิบโต่ไปีกัับดิฉันด้ว่ย	 ดังนั�น
บุคคลที่่�ที่ำางานเกั่�ยว่ขึ้้องกัับคณ์ะบรัิหารั 
ธีุรักัิจ	 ต่้องม่คว่ามสำุขึ้และนิสำิต่ต่้องได้ 
เรั่ยนรั่้	 ฝัึกัฝัน	 สำามารัถืที่่�จะสำรั้างโอกัาสำ 
ให้กัับต่นเอง	และปีรัะเที่ศช่าติ่ได้
เภตรา : ในยุคดิจิทัล ทำาให้หลักิสูตร 
กิารเรียนกิารสอนเปล่ียนไปอย่างไร 
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล :	 ทีุ่กัว่ันน่�	 เที่คโนโลย ่
เขึ้้ามาม่บที่บาที่มากัในช่่ว่ิต่ปีรัะจำาว่ัน		
คนรัุ ่นใหม่	 รัว่มถื่งนิสำิต่ขึ้องเรัาเกัิดมา 
ในยุคดิจิที่ัล	 เขึ้าเกัิดมาพ้รั้อมกัับกัารัม ่
อินเที่อรั์เน็ต่แล้ว่	 จ่งเขึ้้าถื่งคว่ามรั่้	 หรัือ 
ขึ้้อม่ลต่่างๆ	 ได้ที่ันที่่	 เขึ้าจ่งเกั่งกัว่่า 
เด็กัรัุ ่นกั่อน	 เขึ้าค้นคว่้าแลกัเปีล่ �ยน 
ขึ้้อม่ลขึ้่าว่สำารักััน	 เขึ้าช่ื �นช่มคนเกั่ง 
คนม่วิ่สัำยทัี่ศน์	คนมองกัารัณ์์ไกัล		คนฉลาด		
และมองคนที่่ �ปีรัะสำบคว่ามสำำาเรั ็จใน 
หน้าท่ี่�กัารังาน		
	 เด็กัในว่ันน่�	 สำ่ว่นใหญ่ไม่อยากัเปี็น 
ล่กัจ้างใครั	 เขึ้าอยากัจะปีรัะสำบคว่าม 
สำำาเรั็จด้ว่ยต่ัว่เอง	 เขึ้าม่ไอดอลในช่่ว่ติ่เขึ้า 
ที่่ � เปี ็นคนรัะด ับโลกั	 เขึ้าเช่ ื �อม ั �นใน 
คว่ามยุติ่ธีรัรัม		เชื่�อในคว่ามเท่ี่าเท่ี่ยมกััน 
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	 เมื�อคนรุ่ันใหม่เปีล่�ยนแปีลงไปีแบบน่�			
ผ้่่ใหญ่ต้่องร้่ัจักัปีรัับตั่ว่ให้ทัี่นโลกั	ทัี่นสำมัยข่ึ้�น		
นิสำิต่และอาจารัย์จะต่้องเรั่ยนไปีพ้รั้อมๆ	
กััน	 	 ดิฉันมองว่่าอาจารัย์ต่้องเรั่ยนไปี 
พ้รั้อมกัับนิสำิต่	 เด็กัเขึ้าเปีิดอินเที่อรั์เน็ต่ 
ไปีกัับเรัา	 ดังนั�นเรัาต่้องสำรั้างองค์คว่ามรั่้ 
ใหม่ท่ี่�ไปีพ้ร้ัอมๆ	กัับนิสิำต่	
	 กัารัเร่ัยนกัารัสำอนในวั่นน่�	เที่คโนโลย่
จะเขึ้ ้ามาม่สำ ่ว่นช่่ว่ยเหลืออย ่างมากั 
อาจารัย์เปี็นเพ้่ยงผ่่้ช่่ �แนะแนว่ที่างมากั 
กัว่่ากัารัเปี ็นผ่ ่ ้สำอนเพ้่ยงอย ่างเด ่ยว่		
เรัาต่้องช่่ �แนะให้กัับเด็กั	 แล้ว่เด็กักั็ไปี 
แสำว่งหาคว่ามร้่ัเพิ้�มเติ่ม	 และเด็กัก็ักัลับมา
ท่ี่�ห้องเร่ัยนใหม่	
	 ดังนั �น	 กัารัเรั่ยนกัารัสำอนที่่ �ด ิฉ ัน 
จะเน้นก็ัคือ	เมื�อเด็กัเขึ้าม่กัารัคิดวิ่เครัาะห์
ด้ว่ยต่ัว่เอง	 เรัาต่้องใช่้เที่คโนโลย่มาเปี็น 
เครั ื �องม ือให้เกั ิดกัารัเรั ่ยนรั ่ ้มากัขึ้่ �น		
กัารัเรั่ยนกัารัสำอนว่ันน่�	 ต่้องเปีล่�ยนไปีให ้
รัับกัับสำภาพ้แว่ดล้อมท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี	
	 ในสำถืานกัารัณ์์โคว่ิด	 ที่่ �นิสำิต่ไม่ได้ 
ใช่้ช่่ว่ิต่ในรัั �ว่มหาว่ิที่ยาลัย	 ที่ำาให้ขึ้าด 
ที่ักัษะในกัารัเขึ้้าสำังคม	 กัารัที่่�เด็กัเขึ้้ามา 
เรั่ยนในมหาว่ิที่ยาลัย	 ไม่ได้เขึ้้ามาเพ้ื�อ 
องค์คว่ามรั่้เพ้่ยงอย่างเด่ยว่	 แต่่เขึ้้ามา 
เพ้ื �อเรั่ยนรั่ ้ว่ ิช่าและที่ักัษะกัารัใช่้ช่่ว่ิต่ 
ในสัำงคม		กัารัไม่ได้มาเร่ัยนในมหาวิ่ที่ยาลัย		
เด็กัๆ	 จะขึ้าดที่ักัษะในกัารัเขึ้้าสำังคม		

ดังนั�น	 กัารัเรั่ยนกัารัสำอนในว่ันน่�	 ต่้อง 
สำอนกัารัใช่้ช่่ว่ิต่เพ้ิ �มเต่ิมให้เขึ้า	 ต่้องม่ 
หลักัสำ่ต่รั	 และว่ิธี่กัารัสำอนที่่�ที่ำาให้เด็กั 
ม่ที่ักัษะในกัารัเขึ้้าสำังคมและกัารัเอา 
ตั่ว่รัอดในโลกัทุี่กัวั่นน่�		รัว่มทัี่�งกัารัสำอนท่ี่�
ที่ำาให้เขึ้าสำามารัถืใช่้ช่่ว่ิต่ในโลกัออนไลน์		
และใช้่ช่่วิ่ต่แบบนานาช่าติ่ได้	
	 ดิฉันจะเน้นไปีที่่ �ต่ ัว่เด็กัแต่่ละคน		
ว่่าจะต่้องพ้ัฒนาต่ัว่เองต่ามศักัยภาพ้		
เพ้รัาะว่่าเด็กัทีุ่กัคนในว่ันน่�	 ม่คว่ามเปี็น 
ศิลปีินในต่ัว่เอง	 เรัาต่้องพ้ัฒนาเด็กัต่าม 
ศักัยภาพ้ขึ้องแต่่ละคน	 ในกัารัเรั ่ยน 
กัารัสำอน	 เรัาจ่งต่้องเน้นผ่ลลัพ้ธี์มากักัว่่า 
กัรัะบว่นกัารั			
	 นอกัจากัน่�	 กัารัม่พ้ื�นที่่�ในกัารัเรั่ยนรั่้ 
ก็ัสำำาคัญ		ดิฉันมองว่่า	Co-working	Space	
กั็เปี็นอ่กัสำิ�งหน่�ง	 ที่่�ดิฉันจะม่ให้กัับเด็กัๆ		
เพ้รัาะว่่าเด็กัๆ	เร่ัยนร้่ัด้ว่ยต่นเอง	เรัาต้่อง 
เน้นกัารัช่่�แนะ	 และแนะนำาเขึ้ามากักัว่่า 
จะบังคับหรืัอคว่บคุม	
เภตรา : สถานกิารณ์โควิดมีผลกิระทบ 
กัิบกิารบริหารและนิสิตอย่างไร
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล :	 ในเมื�อว่ันน่�	 โลกัขึ้อง 
ยุคดิจิที่ัลเที่คโนโลย่เขึ้้ามาม่บที่บาที่มากั
ขึ้่ �น	 รัว่มถื่งม่สำถืานกัารัณ์์	 Covid-19	
ที่่�เกัิดขึ้่�นในขึ้ณ์ะน่�	 ที่ำาให้เด็กัอย่่กัับโลกั 
อินเที่อร์ัเน็ต่มากัข่ึ้�น	 ข้ึ้อม่ลได้มาจากัโลกั
ขึ้องอินเที่อรั์เน็ต่ทีุ่กัว่ันน่�	 อาจเปี็นขึ้้อม่ล 
ที่่�ไม่ได้ผ่่านกัรัะบว่นกัารัว่ิเครัาะห์และ 
สัำงเครัาะห์ออกัมา	
	 สำมัยกั่อนในอด่ต่	 เรัาเขึ้้าห้องสำมุด 
อ่านหนังสำือ	 เมื�อเรัาอ่านหนังสำือ	 เรัาจะ 
ม่จินต่นากัารัเกัิดขึ้่�น	 แต่่ว่ันน่�โลกัขึ้อง 
อินเที่อรั์เน็ต่ให้คำาต่อบกัับเด็กัเลย	 ซึ่่�งจะ 
ที่ำาให้เด็กัๆ	 จะขึ้าดกัารัพ้ิจารัณ์าเหต่  ุ
และผ่ล		ที่ำาให้ขึ้าดกัรัะบว่นกัารัวิ่เครัาะห์		
แยกัแยะขึ้้อม่ลขึ้่าว่สำารัต่่างๆ	 ที่่ �ได้รัับ 
มาได้	 นอกัจากัน่�	 บางที่่เด็กักั็นั�งอย่่กัับ 
คอมพ้ิว่เต่อรั์คนเด่ยว่ครั่�งว่ันค่อนว่ันได ้
โดยที่่�ไม่ได้พ้่ดจาหรัือปีฏิสำัมพ้ันธี์กัับใครั 
เลย	 ที่ำาให้เด็กัๆ	 ขึ้าดที่ักัษะในเรัื�องขึ้อง 
กัารัสำื�อสำารั	 สำ่งผ่ลให้เด็กัขึ้าดกัารัที่ำางาน 
เปี็นที่่ม	 รัว่มที่ั �งกัารัขึ้าดโอกัาสำเขึ้้ามา 

ม่ส่ำว่นร่ัว่มที่ำางานในมหาวิ่ที่ยาลัยกิัจกัรัรัม 
ต่่างๆ	จะขึ้าดหายไปี	
	 ดังนั�น	ในวั่นน่�	 เด็กัๆ	จ่งต้่องปีรัับตั่ว่ 
มากัขึ้่�น	 เด็กัๆ	 ต่้องไม่ใช่่กัารัเรั่ยนแบบ 
ท่ี่องจำา	เขึ้าต้่องคิดเป็ีนแก้ัปัีญหาได้	เขึ้าต้่อง 
ม่ทัี่กัษะในกัารัที่ำางานเป็ีนท่ี่ม		เขึ้าจะต้่อง 
เขึ้้าสำังคมให้ได้	 ต่้องม่ที่ักัษะขึ้องกัารั 
เรั่ยนรั่้ให้เยอะขึ้่�น	 เรัาจ่งต่้องเพ้ิ�มให้นิสำิต่ 
ม่อุปีนิสัำย	ทัี่กัษะคว่ามสำามารัถืเชิ่งสำมรัรัถืนะ		
ที่่�จะช่่ว่ยให้พ้ว่กัเขึ้าสำามารัถืสำื�อสำารั	 เเละ
ที่ำางานรั่ว่มกัับคนรัอบขึ้้างได้อย่างม  ่
ปีรัะสิำที่ธิีภาพ้	ซ่ึ่�งเรัาต้่องเสำริัมสำร้ัางทัี่กัษะ 
เหล่าน่ �ให้เเกั่นิสำิต่ขึ้องเรัา	 หรัือที่่ �เรัา 
มักัจะเรั่ยกักัันว่่า	 Soft	 Skills	 ม่ที่ักัษะ 
ที่่�หลากัหลาย	 เด็กัๆ	 ต่้องคิดเรั็ว่คิดล่กั 
กัว่่าเดิม	
เภตรา : ท้ายสุด...เล่าสู่กัินฟัื้ง
รศิ.ดร.ศิศิิวิมล :	 กัารัที่่�ดิฉันกั้าว่เดินมา 
ถื่งจุดน่�ได้	 กั็ด้ว่ยพ้รัะคุณ์ขึ้องคณ์าจารัย์ 
คณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั ์และกัารับ ัญช่ ่	
จุฬาลงกัรัณ์์มหาว่ิที่ยาลัย	 ที่่ �ปีรัะสำิที่ธีิ � 
ปีรัะสำาที่คว่ามรั่้ให้กัับดิฉัน	 ที่ำาให้ดิฉัน 
ได้นำาคว่ามร้่ัท่ี่�ได้รัับ	คืนกัับส่่ำองค์กัรั	และ 
สัำงคม	และยินด่อย่างมากั	 ท่ี่�ได้รัับเก่ัยรัติ่ 
เปี็นปีรัะธีานฝั่ายว่ิช่ากัารั	 ขึ้องสำมาคม 
นิสำิต่เกั่าคณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์และกัารั 
บัญช่่	จุฬาลงกัรัณ์์มหาวิ่ที่ยาลัย	ปีรัะกัอบ
กัับท่ี่�เคยได้รัับรัางวั่ลศิษย์เก่ัาด่เด่น		ดิฉัน 
ต้่องขึ้อบคุณ์ท่ี่านอาจารัย์		นายกัสำมาคมฯ		
และกัรัรัมกัารัสำมาคมฯ	 ที่่�สำนับสำนุนให ้
ดิฉันม่โอกัาสำได้ก้ัาว่มาถ่ืงต่รังน่�		
	 ตลอดระยะเวลาที่่�ดิฉัันใช้้ช้่วิตอย่�ใน 
รั�วจามจุร่	 ดิฉัันได้รับที่ั�งความร่้	 ที่ั�งการ 
ใช้้ช้่วิตร�วมกับผู้่ ้อ่ �น	 การใช้้ช้่วิตในรั �ว 
มหาวิที่ยาลัยเป็็นที่ักษะที่่�ป็่พื้่�นฐานที่ำาให้
ดิฉัันเข้้มแข็้งมาจนได้ถึึงทุี่กวันน่�		เป็็นสิิ่�งท่ี่� 
ติดตัวดิฉัันมาตลอด	 ความร่้ที่ักษะต�างๆ	
ที่่ �ได้เร่ยนร่ ้จากคณาจารย์ตลอด	 4	 ป็	ี	
สิ่ามารถึนำามาใช้้เป็็นหลัก	 ในการบริหาร	
และการที่ำางานข้องดิฉัันได้มาก	 จึงอยาก 
ฝากน้องๆ	 ให้ใช้้ช้่วิตในรั�วมหาวิที่ยาลัย 
ให้คุ้มค�า	 เก็บเก่�ยวความร้่	ป็ระสิ่บการณ์	
ทัี่กษะต�างๆ	ให้ได้มากท่ี่�สุิ่ด
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ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.สาคร  สุขศรีวงศ์ (Shi 46)
ประธานบริหาร โรงเรียนนานาชาติ 
คิงส์คอลเลจ กรุงเทพฯ

	 คณ์ะพ้าณ์ิช่ยศาสำต่รั์	 และกัารับัญช่่	
จุฬาฯ	ผ่ลิต่บัณ์ฑิิต่ออกัไปีเป็ีนบุคลากัรัท่ี่�ม่ 
คุณ์ค่า	ที่ำางานเพื้�อสัำงคม	และปีรัะเที่ศช่าติ่ 
ในด้านต่่างๆ	มากัมายหลายอาช่่พ้	บ้างก็ักั
ลับมาเป็ีนอาจารัย์ในสำถืาบันเดิม	เพื้�อถ่ืาย
ที่อดคว่ามรั่้และปีรัะสำบกัารัณ์์แกั่นิสำิต่รัุ่น 
ต่่อๆ	ไปี		ศาสำต่รัาจารัย์พิ้เศษ		ดรั.สำาครั		
สำุขึ้ศรั่ว่งศ์	 (Shi	 46)	 เปี็นอ่กัคนหน่�งที่่� 
นอกัจะกัลับมาเป็ีนอาจารัย์ท่ี่�คณ์ะฯ	แล้ว่	
ยังใช่้คว่ามรั่้	 คว่ามสำามารัถืที่่�ม่อย่่ที่ำางาน 
ในด้านต่่างๆ	อ่กัหลากัหลายและงานหน่�ง
ท่ี่�น่าสำนใจ	 คือ	 กัารัเป็ีน	ปีรัะธีานบริัหารั	
โรังเร่ัยนนานาช่าติ่	คิงส์ำคอลเลจ	กัรุังเที่พ้ฯ	
ว่ารัสำารัเภต่รัาจ่งขึ้อนำาปีรัะสำบกัารัณ์  ์
ด้านน่�มาถ่ืายที่อดส่่ำกัันฟั้ง
เภตรา : มาเป็นอาจารย์ที่คณะฯ ได้ 
อย่างไรและปัจจุบันยังทำางานอะไรให้ 
จุฬาฯ บ้าง
ดร.สาคร :	 ผ่มเรั่ยนจบจากัคณ์ะฯ	 (Shi	
46)	 ในสำาขึ้ากัารัธีนาคารัและกัารัเงิน 
และไปีเร่ัยนต่่อปีริัญญาโที่ท่ี่�สำหรััฐอเมริักัา	
ในรัะหว่่างนั�น	 กั็ได้รัับกัารัช่ักัช่ว่นจากั 
ศ.	 ดรั.อัจฉรัา	 จันที่รั์ฉาย	 และ	 รัศ.	 ดรั.
พั้กัต่ร์ัผ่จง	วั่ฒนสิำนธ์ุี	ให้เข้ึ้ามาสำมัครัสำอบ
เป็ีนอาจารัย์ปีรัะจำาท่ี่�คณ์ะฯ
	 จากัที่่�ไม่เคยคิดจะรัับรัาช่กัารั	 หรัือ 
สำอนหนังสืำอ	แต่่เมื�ออาจารัย์เล็งเห็นคุณ์ค่า
ในต่ัว่เรัา	 จ่งต่ัดสำินใจสำอบเขึ้้ารัับรัาช่กัารั 
เมื�อปีี	2534	โดยมาช่่ว่ยที่ำางานด้านกิัจกัารั
นิสำ ิต่กั ับรัองคณ์บด่ฝั ่ายกัิจกัารันิสำ ิต่ 
ในขึ้ณ์ะนั�น	 คือ	 รัศ.	 ศิรัินันที่์	 ธีนิต่ยว่งศ์		
ในยุคท่ี่�	ศ.ดรั.คุณ์หญิงสุำช่าดา	ก่ัรัะนันที่น์	
เป็ีนคณ์บด่	คว่บค่่ไปีกัับกัารัสำอนวิ่ช่ากัารั
จัดกัารัและองค์กัรั	(Management	and	
Organizat ion)	 ซึ่ ่ � งสำอนต่ ่อเน ื � อง 
มาจนถ่ืงปัีจจุบันเป็ีนเว่ลาถ่ืง	30	ปีี	
	 ปัีจจุบันยังเป็ีนท่ี่�ปีร่ักัษาคณ์ะฯ		และ 
ช่่ว่ยงานบรัิษัที่จำาลอง	 จุฬาฯ	 พ้รั้อม 
รั่ว่มกัับน้องๆ	 สำรั้างโครังกัารั	 CHAMP	
(Chulalongkorn	Alumni	Mentorship	
program)	 และเปี็นกัรัรัมกัารัสำถืาบัน 
ที่รััพ้ย ์สำ ินที่างปีัญญา	 และช่่ว่ยด่แล 
โครังกัารัอื�นๆ	ขึ้องจุฬาฯ	อ่กับ้าง

เภตรา : ทราบว่า อาจารย์ทำางานมากิมาย 
ทั ้งด ้านงานธุรกิ ิจ ส ังคม และงาน 
ระดับชาติ อาจารย์เอาพลังท่ีไหนมาทำา 
และทำาอะไรบ้าง 
ดร.สาคร :	เริั�มงานด้านธุีรักิัจครัั�งแรักัเมื�อ
ย่�สิำบกัว่่าปีีก่ัอน	โดยเป็ีนกัรัรัมกัารัผ้่่จัดกัารั
ขึ้องบรัิษัที่โที่รัคมนาคมแห่งหน่�ง	 ต่่อมา 
เป็ีนกัรัรัมกัารัรััฐวิ่สำาหกิัจหลายแห่ง	และ
อย่่ในคณ์ะกัรัรัมกัารัสำ่งเสำรัิมกัารัลงทีุ่น		
(BOI)	หลายปีี	และยังเป็ีนกัรัรัมกัารัผ้่่จัดกัารั 
ขึ้องรั้านภ่ฟ้้า	 รัว่มที่ั�งเปี็นผ่่้อำานว่ยกัารั 
สำถืาบันออกัแบบนานาช่าติ่ช่นาพั้ฒน์ก็ัถืือว่่า
เป็ีนโอกัาสำด่ท่ี่�ได้ที่ำางานหลายร่ัปีแบบ	
	 ส่ำว่นงานสำอนหนังสืำอ	 ก็ัยังม่คว่ามสุำขึ้	
และสำนุกัทีุ่กัครัั �งที่่ �ย ืนสำอนอย่ ่ในห้อง		
ไม่เคยร้่ัส่ำกัว่่าเป็ีนภารัะท่ี่�หนักั		ยังอยากัที่ำา		
เพ้รัาะกัารัท่ี่�ได้พ้บได้เจอนิสิำต่	และเห็นนิสิำต่ 
แต่่ละคนเต่ิบโต่	 ปีรัะสำบคว่ามเจรั ิญ	

ก้ัาว่หน้า		เป็ีนกัารัสำร้ัางพ้ลังบว่กัให้กัับช่่วิ่ต่
แต่่ในช่่ว่งหลังๆ	 ได้มาที่ำางานด้านสำมาธี	ิ	
ขึ้องสำถืาบันพ้ลังจิต่ต่านุภาพ้		ขึ้องสำมเด็จ 
พ้รัะญาณ์ว่ช่ิโรัดม	 หลว่งพ้่อว่ ิรั ิย ังค	์	
สำิรัินธีโรั	 จ่งเพ้ิ�งมาเรั่ยนรั่้ว่่า	 แหล่งพ้ลัง 
ท่ี่�สำำาคัญท่ี่�สุำดในช่่วิ่ต่ท่ี่�ผ่่านมาได้นั�น	ได้จากั 
ต่นเอง		คือได้จากักัารัสำว่ดมนต์่	เดินจงกัรัม	
และนั�งสำมาธีิ	 ซึ่่�งไม่เพ้่ยงแต่่ที่ำาให้ใจสำงบ	
แต่่ยังเพ้ิ �มปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ในกัารัที่ำางาน 
ได้อ่กัหลายเที่่าต่ัว่	 ถืือเปี็นกัารัลงทีุ่น 
ด้ว่ยเว่ลาท่ี่�คุ้มค่าท่ี่�สุำดในช่่วิ่ต่
เภตรา : มีความเป็นมาอย่างไร จึงเข้ามา 
เกิี่ยวข้องกิับวงกิารโรงเรียนนานาชาติ  
และกิารเรียนในโรงเรียนนานาชาติ 
จะทำา ให้เด็กิๆ ลืมความเป็นไทยได้หรือไม่
ดร. สาคร :	ผ่มม่ล่กัช่าย	4	คน	เดิมท่ี่ก็ั 
ไม่คุ้นเคยกัับกัารัศ่กัษาในรัะบบโรังเรั่ยน
นานาช่าต่ิเลย	 แต่่เมื�อรัะบบกัารัศ่กัษา 
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ขึ้องไที่ยม่ขึ้้อจำากััด	 และคว่ามที่้าที่าย 
อย่่มากั	 จ่งลองพ้ยายามหาที่างเลือกัให้ 
ล่กัๆ	 แต่่เดิม	 เข้ึ้าใจว่่าเด็กัท่ี่�เร่ัยนโรังเร่ัยน 
นานาช่าติ่	จะต้่องม่ค่านิยมเป็ีนฝัรัั�งไม่ร้่ัจักั 
ภาษาไที่ย	ขึ้าดมารัยาที่และคว่ามนอบน้อม 
แบบไที่ย	 แต่่เมื �อเขึ้้ามาศ่กัษาจรัิงจัง 
ก็ัพ้บว่่าเป็ีนคว่ามเข้ึ้าใจท่ี่�คลาดเคลื�อน	
	 ในคว่ามเป็ีนจริัง		ม่โรังเร่ัยนนานาช่าติ่ 
หลายปีรัะเภที่	 ม่ที่ั �งหลักัสำ่ต่รัอเมรัิกััน		
และหลักัสำ่ต่รัอังกัฤษ	 ซึ่่�งแต่่ละแห่งกั็ม ่
ค่านิยม	และมุ่งเน้นมารัยาที่ท่ี่�แต่กัต่่างกััน 
อย่างสำิ�นเช่ิง	 บางโรังเรั่ยนกั็จำากััดสำัดสำ่ว่น
นักัเร่ัยนไที่ย	จ่งที่ำาให้นักัเร่ัยนไที่ยต้่องอย่่
ที่่ามกัลางนักัเรั่ยนต่่างช่าต่ิ	 และซึ่่มซึ่ับ 
ว่ัฒนธีรัรัมต่่างช่าต่ิเปี็นหลักั	 สำ่ว่นหน่�ง 
ถ่ืงกัับไม่พ่้ดภาษาไที่ยเลย	หรืัอถ่ืงพ่้ดก็ัพ่้ด 
ภาษาไที่ยไม่ชั่ด
	 สำ่ว่นผ่มได้สำ่งล่กัเขึ้้าเรั่ยนในรัะบบ 
อังกัฤษ	 กั็ด่ใจที่่�เห็นล่กัๆ	 เต่ิบโต่ขึ้่�นอย่าง 
ม่คว่ามสำุขึ้	 ไม่ได้ม่คว่ามเครั่ยด	 และแรัง 
กัดดันใดๆ	 เมื�อล่กัอย่่บ้านกั็ให้พ้่ดกัันแต่ ่
ภาษาไที่ย		ล่กัๆ	จ่งพ่้ดภาษาไที่ยได้ชั่ดเจน	
แต่่กัารัท่ี่�เด็กัๆ	จะม่โอกัาสำซ่ึ่มซัึ่บวั่ฒนธีรัรัม
และว่ิถื่ไที่ยได้มากัน้อยเพ้่ยงใด	 กั็ขึ้่�นกัับ 
ปัีจจัยอื�นอ่กัหลายปีรัะกัารั		เช่่นกัารัเล่�ยงด่ 
ขึ้องครัอบครัวั่	 ซึ่่�งผ่มเองต่ั�งใจอบรัมเรัื�อง 
มารัยาที่	 และกัารัที่ำาคว่ามเคารัพ้ผ่่้ใหญ่ 
และกัรัะตุ่้นเต่ือนให้ที่ำาอย่างสำมำ�าเสำมอ		
ล่กัๆ	 กั็จะคุ ้นเคย	 ผ่มยังต่ั �งใจให้ล่กัๆ 
ใกัล้ช่ิดพ้รัะพุ้ที่ธีศาสำนา	 จ่งสำอนให้ล่กัๆ	
สำว่ดมนต์่	ไหว้่พ้รัะ	เดินจงกัรัม	และนั�งสำมาธิี 
ร่ัว่มกัันเสำมอ

เภตรา : อะไรเป็นจุดเริ่มต้น หรือแรง 
บันดาลใจให้ลงมือทำาโรงเรียนนานาชาติ
ดร. สาคร :	 เมื �อปีรัะมาณ์	 5	 ปีีกั่อน	
ล่กัช่ายคนโต่ในวั่ย	10	ขึ้ว่บ	ได้ขึ้อให้ส่ำงไปี 
เร่ัยนท่ี่�อังกัฤษ	โดยให้เหตุ่ผ่ลว่่า	โรังเร่ัยน 
ท่ี่�อังกัฤษ	ม่รัะบบกัารัศ่กัษาท่ี่�ด่กัว่่าโรังเร่ัยน	
(นานาช่าต่ิ)	 ในไที่ย	 ช่่ว่งนั�นกั็ต่กัใจมากั 
เพ้รัาะรั่ ้สำ ่กัว่่าล่กัยังเล็กัมากัและล่กัๆ 
ก็ัเร่ัยนในโรังเร่ัยนนานาช่าติ่อย่่แล้ว่ไม่น่าจะ 
แต่กัต่่างกัันในเรืั�องคุณ์ภาพ้และมาต่รัฐาน	
โดยท่ี่�ไม่เคยคิดจะส่ำงล่กัไปีเร่ัยนเมืองนอกั 
ในวั่ยขึ้นาดนั�น
	 เมื�อเขึ้ามุ่งมั�นต่ั�งใจจรัิง	 จ่งหาขึ้้อม่ล	
และพ้าล่กัไปีสำอบเขึ้้าในโรังเรั่ยนต่่างๆ		
เมื�อสำอบได้หลายแห่ง	 กั็ให้เขึ้าต่ัดสำินใจ 
เลือกัเอง	 ครัั�นเมื�อเขึ้าเรัิ�มไปีเรั่ยน	 สำิ�งที่่�ด ่
ใจคือ	เห็นล่กัม่พั้ฒนากัารัแบบก้ัาว่กัรัะโดด
มากั	รัะบบกัารัศ่กัษาก็ัแต่กัต่่างกัันจริังดังท่ี่�
ล่กัได้บอกัไว่้	 โดยเฉพ้าะอย่างยิ�งในเรัื�อง 
คุณ์ภาพ้ขึ้องครั่ผ่่้สำอนโรังเรั่ยนนานาช่าต่ิ 
ในไที่ย	ซ่ึ่�งไม่ง่ายเลยท่ี่�จะได้คร่ัคุณ์ภาพ้แบบ 
เพ้ช่รันำ�าหน่�ง	 ดังที่่�เห็นในโรังเรั่ยนที่่�ล่กั 
เรั่ยนที่่�อังกัฤษ	 จ่งคิดว่่า	 จะที่ำาอย่างไรั		
ให้เด็กัไที่ยม่โอกัาสำที่างกัารัศ่กัษาด่ๆ	
อย่างน่�	จ่งนำาเรืั�องน่�เสำนอท่ี่�บริัษัที่	ว่่าปีรัะสำงค์
จะกั่อต่ั�งโรังเรั่ยนนานาช่าต่ิ	 พ้รั้อมแจ้ง 
เงื �อนไขึ้ขึ้้อหน่�ง	 คือต่้องลงทีุ่นให้เต่็มที่่� 
และจะพ้ยายามสำรั้างผ่ลต่อบแที่นที่่ � 
เหมาะสำม	 จะไม่ที่ำาทีุ่กัอย่างเพ้ื �อกัำาไรั 
สำ่งสำ ุดเพ้่ยงอย่างเด ่ยว่	 บรัิษ ัที่ต่กัลง 
สำนับสำนุน	 พ้รั้อมยื�นเงื �อนไขึ้กัลับมาว่่า 
ขึ้อให้เป็ีนโรังเร่ัยนท่ี่�ด่ท่ี่�สุำด

เภตรา : โรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลเลจ 
กิรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนที่ดีที ่สุดตาม 
ภารกิิจท่ีได้รับ มอบหมายแล้วหรือยัง
ดร. สาคร :	 เมื�อเรัิ�มเจรัจา	 โรังเรั่ยนแม	่	
คือ	King’s	College	School,	Wimbledon	
ซึ่่�งเปี็นโรังเรั่ยนที่่�ได้รัับกัารัยอมรัับว่่าเปี็น
โรังเรั่ยนที่่ �ด่ที่่ �สำุดแห่งหน่ �งขึ้องสำหรัาช่ 
อาณ์าจักัรั	 เขึ้ากั็ต่้องกัารัสำรั้างให้เรัาเปี็น 
โรังเรั่ยนที่่�ด่ที่่�สำุดแห่งหน่�งในเอเช่่ยด้ว่ย		
จ่งถืือได้ว่่าม่เป้ีาหมายร่ัว่มกััน		
	 ดังนั�น	ในกัารัก่ัอสำร้ัางอาคารัสำถืานท่ี่�	
กัารัจัดหาวั่สำดุอุปีกัรัณ์์	และท่ี่�สำำาคัญท่ี่�สุำด	
คือกัารัหาครั่ผ่่้สำอนจ่งต่้องเน้นที่่�คุณ์ภาพ้
ที่่�ด่ที่่�สำุด	 แม้จะต่้องแลกัมาดว้่ยเงินลงทีุ่น	
และค่าใช้่จ่ายท่ี่�ส่ำงมากัก็ัต่าม
	 จนถื่งปีัจจุบัน	 ใครัได้มาเย่ �ยมช่ม 
โรังเรั่ยน	 ต่่างกั็พ้่ดเปี็นเสำ่ยงเด่ยว่กัันว่่า	
สำว่ยงามน่าเรั่ยนมากั	 พ้ื�นที่่�กั่อสำรั้างใน 
เฟ้สำแรักั	กัว่่า	42,000	ต่รั.ม.		ม่สิำ�งอำานว่ย 
คว่ามสำะดว่กัรัะดับโลกั	อาทิี่	สำรัะว่่ายนำ�า 
ในรั่ม	 (รัะบบนำ�าเกัลือ)	 ขึ้นาดโอลิมปีิค 
50	 เมต่รั	 สำนามกั่ฬาในรั่มปีรัับอากัาศ	
(ขึ้นาดสำนามบาสำเกัต่บอล	3	สำนามรัว่มกััน)		
หอปีรัะชุ่มขึ้นาด	 625	 ที่่ �นั �งพ้รั้อมจอ 
แอลอ่ด่	ขึ้นาด	66	ต่ารัางเมต่รั	ห้องซ้ึ่อม 
ดนต่รั่แบบเกั็บเสำ่ยง	 17	 ห้อง	 สำนาม 
ฟุ้ต่บอลหญ้าเที่่ยมมาต่รัฐานฟ้ีฟ้่า	 ฯลฯ			
สิำ�งต่่างๆ	 เหล่าน่�	ที่ำาเพ้รัาะมุ่งรัองรัับและ
พ้ัฒนานักัเรั่ยนให้ไปีสำ่่รัะดับโลกัได้ต่ามที่่�
ตั่�งเป้ีาหมายไว้่
	 เรัาได้รัับกัารัสำรัรัหาและสำนับสำนุนคร่ั
และที่่มบรัิหารัจากัโรังเรั่ยนแม่	 ต่ั �งแต่ ่
ครั่ใหญ่	 ซึ่่�งสำำาเรั็จกัารัศ่กัษาด้านฟ้ิสำิกัสำ์ 
ด้ว่ยเก่ัยรัติ่นิยมอันดับ	1	จากัมหาวิ่ที่ยาลัย 
อ�อกัซึ่์ฟ้อรั์ด	 และเคยเปี็นผ่่ ้บรัิหารัที่่ � 
โรังเร่ัยนแม่	พ้ร้ัอมกัับท่ี่มงานคร่ัผ้่่เช่่�ยว่ช่าญ
อ่กัหลายคน	 ซึ่่�งต่่างกั็ม่ด่กัรั่รัะดับโลกั		
อาที่ิจากัอ�อกัซึ่์ฟ้อรั์ด	 จากัเคมบรัิดจ	์	
หรืัอจากั	King’s	College	London			
	 ด้ว่ยเหตุ่ที่่ �โรังเรั่ยนแม่กัำาหนดให้ 
โรังเรั่ยนจำาเปี็นต่้องคัดเลือกันักัเรั่ยนที่่�ม ่
คุณ์ภาพ้มาต่รัฐานต่ามท่ี่�กัำาหนด	โรังเร่ัยน
จ่งไม่สำามารัถืรัับนักัเร่ัยนได้ทุี่กัคน	หากัแต่่ 
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ต่้องม่กัารัที่ดสำอบ	 โดยเปี็นกัารัที่ดสำอบ 
คว่ามพ้ร้ัอมและพั้ฒนากัารัในกัลุ่มเด็กัเล็กั	
ที่ดสำอบคว่ามสำามารัถื	และศักัยภาพ้ที่าง
กัารัศ่กัษาในกัลุ ่มเด ็กัโต่	 และม่กัารั 
สัำมภาษณ์์ผ้่่ปีกัครัองอ่กัด้ว่ย	เพื้�อคัดเลือกั
ครัอบครััว่ที่่�มุ ่งมั �นในกัารัศ่กัษาขึ้องล่กั 
และม่คุณ์ค่ารั่ว่มเปี็นแนว่ที่างเด่ยว่กัับ 
โรังเร่ัยนคือ	Good	Manners	คือม่มารัยาที่ 
ท่ี่�นอบน้อม	Kindness	 คือม่จิต่ใจเมต่ต่า	
พ้ร้ัอมช่่ว่ยเหลือ	แบ่งปัีน	และ	Wisdom	
คือม่คว่ามใฝั่รั่้สำ่่ปีัญญา	 เพ้ื�อรั่ว่มกัันสำรั้าง 
สำังคมที่่�ม่คุณ์ภาพ้สำ่งสำุดที่ั�งด้านสำต่ิปีัญญา	
และคุณ์ค่าขึ้องมนุษย์	สำมต่ามคำาขึ้วั่ญขึ้อง			
โรังเร่ัยนท่ี่�ว่่า	A	Great	Heart	Takes	You	
Further	หรืัอ	หัว่ใจท่ี่�ยิ�งใหญ่	พ้าล่กัขึ้องคุณ์ 
ไปีได้ไกัลกัว่่า		
เภตรา : ค่าเล่าเรียนปีละเท่าไหร่ สูงท่ีสุด
ในประเทศิไทยจริงหรือไม่ 
ดร. สาคร :	 ค่าเล่าเรั่ยนเรัิ�มต่ั�งแต่่ปีีละ	
500,000	 กัว่่าบาที่สำำาหรัับเด็กัเล็กั	 และ 
เพิ้�มข่ึ้�นไปีเรืั�อยๆ	ถ่ืงปีีละเกืัอบ	1,000,000	
บาที่สำำาหรัับเด็กัโต่	 จัดได้ว่่าเปี็นโรังเรั่ยน 
ที่่ �ม่ค่าเล่าเรั่ยนสำ่งที่่ �สำ ุดแห่งหน่ �งขึ้อง 
ปีรัะเที่ศไที่ย	 แต่่กั็ม่บางโรังเรั่ยนที่่�อาจ 
ส่ำงกัว่่าน่�เล็กัน้อย	
เภตรา : ปัจจุบัน มีนักิเรียนกิี่คน และ 
เปิดรับในช้ันใดบ้าง และถ้าอยากิสมัคร 
ต้องทำาอย่างไร
ดร. สาคร :	ปัีจจุบันม่นักัเร่ัยนท่ี่�ผ่่านกัารั
คัดเลือกัเข้ึ้ามาถ่ืงกัว่่า	700	คน	 โรังเร่ัยน 
เปิีดรัับสำมัครันักัเร่ัยนตั่�งแต่่อายุ	2	-	16	ปีี		
แต่่บางช่ั �นเรั ่ยน	 โดยเฉพ้าะอย่างยิ �ง	
ช่ั�นเด็กัอนุบาล	 (2-3	 ขึ้ว่บ)	 กั็ต่้องรัอคิว่ 
กัันแล้ว่	เนื�องจากัม่ใบสำมัครัเกิันจำานว่นท่ี่�
จะสำามารัถืรัับได้
เภตรา : ทราบว่ามีนิสิตเก่ิาบัญชีจุฬาฯ 
เข้ามาช่วยกัินหลายคน
ดร. สาคร :	 ผ่มโช่คด่ที่่�ได้ม่โอกัาสำรั่้จักั 
คนจำานว่นมากั	 โดยเฉพ้าะอย่างย ิ �ง		
นิสำิต่เกั่าจากับัญช่่	 จุฬาฯ	 เมื�อเรัิ�มต่้นว่่า 
จะสำรั้างโรังเรั่ยน	 ได้หารัือกัับคุณ์เบน	
(คุณ์วิ่ที่วั่สำ	พั้นธ์ีพ้านิช่	Shi	60)	ซ่ึ่�งเร่ัยนจบ 
จากัเคมบรัิดจ์	 ที่่�ค้นคว่้าหาขึ้้อม่ลต่่างๆ		

และช่่ว่ยว่างแผ่น	กัรัะทัี่�งนำาไปีส่่ำกัารัติ่ดต่่อ	
เจรัจา	 ที่ำาสำัญญากัับโรังเรั่ยนแม่เปี็น 
ผ่ลสำำาเรั็จ	 จากันั�นเมื�อคว่ามต่ั�งใจในกัารั 
ที่ำาโรังเรั่ยนที่รัาบถื่งคุณ์ว่ิช่ัย	 กัุลสำมภพ้	
(Shi	 55)	 ปีรัะธีานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารัขึ้อง 
บริัษัที่SPI	ในเครืัอสำหพั้ฒน์ฯ	ก็ัช่่ว่ยเหลือ
แนะนำาให้เขึ้้ามาต่ิดต่่อขึ้อใช่้ที่่�ดินกัับกัลุ่ม
สำหพั้ฒน์ฯ	กัรัะทัี่�งนำาไปีส่่ำกัารัเช่่าท่ี่�ดินผื่น
งามกัว่่า	 22.5	 ไรั่	 ใจกัลางกัรัุงเที่พ้ฯ	
และเป็ีนกัารัเช่่ารัะยะยาว่ถ่ืง	30+30	ปีี	
	 ในด้านกัารัต่ลาด	 กั็ได้รัับคำาแนะนำา 
จากัคุณ์เถืกัิง	 ออศิรัิช่ัยเว่ที่ย์	 (Shi	 58)	
และคุณ์มิต่ธีิดา	 ช่าญที่ว่่คุณ์	 (Shi	 61) 
ที่ำาให้โรังเรั่ยนสำามารัถืสำื�อสำารัเรัื�องรัาว่ 
ออกัไปีสำ่่สำังคมได้อย่างม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้			
ด้านกัารับริัหารังาน	ก็ัได้คุณ์ฐิติ่พ้รั	รััต่นเพ่้ยรั	
(Shi	60)	และคุณ์ธีนาพั้ที่ธ์ี	ว่่องไว่ธีนสำกุัล	
(Shi	 61)	 เขึ้้ามาช่่ว่ยกัันที่ำางาน	 กัรัะที่ั�ง 
กัารัก่ัอสำร้ัางและกัารัที่ำางานลุล่ว่งได้อย่าง
รัว่ดเร็ัว่	ด้านบัญช่่ก็ัได้คุณ์พ้รัทิี่พ้ย์	จารุัศิริั 
ธีรัางกั่รั	 (Shi	 52)	 เขึ้้ามาเปี็นผ่่้จัดกัารั 
ด้านบัญช่่	 และกัารัเงิน	 และยังม่น้องๆ	
อ ่กัหลายคน	 ที่่ � เขึ้ ้ามาให ้ค ำาแนะนำา	
และให้กัำาลังใจกัันอ่กัล้นหลาม
เภตรา : เพราะเหตุใด ลูกิศิิษย์ของอาจารย์  
จึงพาลูกิๆ มาเรียนท่ีน่ีจำานวนไม่น้อย
ดร. สาคร :	คนท่ี่�คุ้นเคยกััน		ก็ัคงที่รัาบถ่ืง 
คว่ามมุ่งมั�นต่ั�งใจ	 และเช่ื�อมั�นในคุณ์ภาพ้	
แต่่ท่ี่�ปีลื�มใจรัะคนปีรัะหลาดใจท่ี่�สุำด		ก็ัคือ
ได้ที่รัาบจากัคุณ์แม่ขึ้องนักัเรั่ยนคนหน่�ง
ว่่า	มั�นใจในตั่ว่อาจารัย์เองเป็ีนหลักั	เพ้รัาะ 
เมื �อย่ �สำิบกัว่่าปีีกั่อน	 พ้่�สำาว่ขึ้องต่นเอง 
เป็ีนล่กัศิษย์ขึ้องอาจารัย์	ได้ปีรัะสำบปัีญหา 
รั้ายแรัง	 ซึ่่�งอาจารัย์ได้ช่่ว่ยเขึ้้าไปีแกั้ไขึ้ 
กัรัะที่ั�งลุล่ว่งเรั่ยบรั้อย	 ดังนั�นเมื�อเห็นว่่า 
อาจารัย์มาสำรั้างโรังเรั่ยน	 จ่งมั �นใจใน 
คุณ์ภาพ้ว่่าต่้องด่แน่นอน	 เรัื �องอย่างน่� 
เมื�อได้ยินแล้ว่	 กั็ใหร้ัะล่กัขึ้่�นมาว่่ากัรัรัมด่
นั �นม่ผ่ลจรัิง	 แต่่จะแสำดงผ่ลเมื �อไหรั่	
และในร่ัปีแบบอย่างไรันั�น	สุำดท่ี่�จะคาดเดา
และผ่มเช่ื�อมั�นในเรัื�องคว่ามม่นำ�าใจ	 กัารั 
ช่่ว่ยเหลือแบ่งปีันซึ่่�งกัันและกััน	 ในว่ันที่่� 
ผ่มเปี็นนิสำิต่	 ผ่มกั็ได้รัับนำ�าใจจากัรัุ่นพ้่�ๆ		

และอาจารัย์หลายๆ	ท่ี่าน	เช่่น	รัศ.สุำที่ธิีมา	
ช่ำานาญเว่ช่		ซ่ึ่�งเคยช่่ว่ยสำอน	ช่่ว่ยติ่ว่ให้ผ่ม	
ในว่ันที่่�ผ่มมัว่แต่่ยุ่งกัับกัิจกัรัรัมจนเรั่ยน 
ไม่ทัี่น	โดยอาจารัย์ไม่ได้หวั่งผ่ลต่อบแที่น 
ใดๆ	 เลยผ่มจ่งแสำว่งหาโอกัาสำส่ำงต่่อนำ�าใจ
ให้คนในรัุ่นต่่อๆ	ไปี
	 ว่ันใดที่่�สำอนหนังสำือ	 ผ่มกั็ต่ั�งใจ	 และ 
ทุ่ี่มเที่อย่างท่ี่�สุำดให้นิสิำต่ได้รัับกัารัถ่ืายที่อด	
ที่ั�งคว่ามรั่้พ้รั้อมปีรัะสำบกัารัณ์์	 ในว่ันที่่� 
นิสำิต่ต่้องกัารัไปีเรั่ยนต่่อ	 หรัือจำาเปี็นต่้อง	
ตั่ดสิำนใจในเรืั�องสำำาคัญขึ้องช่่วิ่ต่	ผ่มก็ัพ้ร้ัอม 
ที่่�จะใช่้เว่ลา	 และแบ่งปีันมุมมองให้กัับ 
น้องๆ	เหล่านั�น	สิำ�งต่่างๆ	เหล่าน่�	ผ่มถืือว่่า 
ผ่มได้ส่ำงต่่อ	หรืัอ	Pay	it	forward	เพื้�อเป็ีน 
ตั่ว่อย่างให้รุ่ันต่่อๆ	ไปี		ได้	Pay	it	forward	
ต่่อเช่่นกััน	
เภตรา : อาจารย์อยากิบอกิอะไรกิับ 
นิสิตเก่ิาบ้าง
ดร. สาคร : อยากัให้ทีุ่กัคนเช่ื �อมั �นใน 
ผ่ลขึ้องกัรัรัมและกัารัที่ำาคว่ามด่		ไม่ต้่องรัอ 
ให้พ้ร้ัอม	ไม่ต้่องรัอให้รัว่ยก่ัอนจ่งค่อยที่ำา
กัารัช่่ว่ยเหลือแบ่งปีันและที่ำาคว่ามด่		
เพ้รัาะถ้ืามัว่แต่่รัอ	บางคนอาจไม่ม่โอกัาสำ
ได้ที่ำาเลยในช่าต่ิน่�	 ผ่มเช่ื�อว่่านิสำิต่จุฬาฯ		
รั่้คุณ์ขึ้องจุฬาฯ	 เมื�อรั่้คุณ์แล้ว่	 พ้่งลงมือ 
แสำว่งหาช่่องที่างเพ้ื�อต่อบแที่นในโอกัาสำ 
แรักั	และกัารัที่ำาคว่ามด่นั�น	จะส่ำงผ่ลต่อบ
แที่นตั่ว่เรัาเองอย่างท่ี่�เรัาอาจคิดไม่ถ่ืง			
	 ที่้ายที่่�สิุ่ดน่�	 ข้อให้ทีุ่กที่�านที่่�ป็ระสิ่งค ์
จะได้รับความสิุ่ข้สิ่ำาเร็จ	 ได้ใสิ่�ใจและ 
หมั�นที่ำาบุญให้กับตนเองและพื้ัฒนาจิตใจ
ข้องตนเอง	 ม่การเดินจงกรม	 ที่ำาสิ่มาธิิ 
เป็ ็นต้น	 เพื้ราะจิตที่่ �ฝ ึกด ่แล ้ว	 ย �อม 
นำาความสิุ่ข้มาให้และทีุ่กอย�างสิ่ำาเร็จ 
ได้ด้วยจิต	ข้อบคุณมากครับ

คณะกิรรมกิารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกิรุงเทพ 
ประกิอบไปด้วยศิิษย์เก่ิาบัญชี จุฬาฯ ถึง 5 ท่าน



 สวัสดีค่ะ พรพิม นาคสวัสดิ� หรือ 
พิณ Shi63 จากิ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 
พิณได้รับเกิียรติเป็นผู้ดำาเนินรายกิาร 
เมื่อครั้งที่แล้วพิณได้เล่าเรื่องราวของ 
เภตราทอล์คที่เกิิดขึ้นจากิความตั้งใจ 
จากิสมาคมนิสิตเก่ิาคณะพาณิชยศิาสตร์
และกิารบัญชีแห่งจุฬาลงกิรณ์มหา- 
วิทยาลัยของเราไปแล้ว เราอยากินำาเสนอ
ข้อมูลและคำาแนะนำาต่างๆที่ผู้ประกิอบ 
กิารและคนทำาธุรกิิจสามารถนำาไปใช้ 
ประโยชน์ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีหัวข้อ 
ท่ีจัดให้ตรงกัิบสถานกิารณ์ปัจจุบันท่ีสุด 
เพ่ือให้สมาชิกิและผู้ฟัื้ง ได้รับประโยชน์
จากินิสิตเกิ่าและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมา 
แลกิเปล่ียนประสบกิารณ์ ความรู้ เล่าสู่ 
กัินฟัื้ง เรียกิได้ว่าคนฟัื้งสามารถเอาไปใช้ 
ได้ทันทีเลย 

	 เภต่รัาที่อล์ค	หรืัอ	Petra	Talk	จัดครัั�ง 
ล่าสุำดเป็ีนครัั�งท่ี่�	5	ภายใต้่หัว่ข้ึ้อ	“กิารตลาด 
พลิกิตำารา” เมื ่อโควิดไม่จบ ตำารา 
เอาไม่อยู่ กิารตลาดจะพลิกิไปท่าไหน 
อีกิ	 ด้ว่ยกัารั	 live	สำด	 ผ่่าน	 FB	Page	 : 
Shi	 CU	 Alumni	 เมื �อว่ันอังคารัที่่ �	 7	
กัันยายน	2564	เว่ลา	20.00	–	21.00	น	
หลังจากัห่างหายไปีสำักัพ้ักั	 ปีรัะกัอบกัับ 
คว่ามไม่แน่นอนขึ้องกัารัรัะบาดขึ้องโควิ่ด
ที่่�ม่ผ่ลกัรัะที่บกัับธีุรักัิจอย่างมากั	 รัอบน่� 
ที่างที่่มงานเลยต่ั�งใจหยิบยกัคว่ามไม่แน่ 
นอนขึ้องเหตุ่กัารัณ์์เหล่าน่�	 มาเปี็นหัว่ขึ้้อ 
หลักั	 เพ้รัาะเรัาเล็งเห็นว่่า	 เรัาเดินมาถื่ง 
จุดที่่�ทีุ่กัคนน่าจะลองและใช่้ทีุ่กัว่ิถื่ที่าง 
แล้ว่ในกัารัสำรั้างคว่ามอย่่รัอด	 มันจะม่ 
อะไรัให้ได้เต่รั่ยมต่ัว่เพ้ิ�มหรัือต่ั�งต่ัว่รัับมือ 
ให้ทัี่นได้อ่กัจากัต่รังน่�	 ถ้ืาหากัเกิัดรัะลอกั 

ถัืดไปีข่ึ้�นมา	 กัารัต่ลาดเป็ีนสิำ�งท่ี่�สำำาคัญมากั 
ในกัารัที่ำาธีุรักัิจ	 เรัาจ่งเช่ิญสำองต่ัว่พ้่อ 
ขึ้องว่งกัารักัารัต่ลาดไที่ย	 และยังเปี็น 
ที่ั�งศิษย์เกั่า	 อาจารัย์	 จากัรัั�ว่จามจุรั่ด้ว่ย 
นั�นกั็คือว่ิที่ยากัรัผ่่้ที่รังคุณ์วุ่ฒิสำองที่่าน	
ได้แก่ั	คุณ์อนุวั่ต่รั	เฉลิมไช่ย	นายกัสำมาคม 
กัารัต่ลาดแห่งปีรัะเที่ศไที่ย	 ศิษย์เก่ัาคณ์ะ 
วิ่ศว่กัรัรัมศาสำต่ร์ัจุฬาลงกัรัณ์์	มหาวิ่ที่ยาลัย	
และ	 ผ่ศ.ดรั.	 เอกัก์ั	 ภที่รัธีนกุัล	 (Shi63) 
หัว่หน้าภาคว่ิช่ากัารัต่ลาดคณ์ะพ้าณ์ิช่ย 
ศาสำต่รั์และกัารับัญช่่จุฬาลงกัรัณ์์มหา 
ว่ิที่ยาลัย	 มารั่ว่มคุยหัว่ขึ้้อที่่ �น่าสำนใจ	
มาพ้ลิกัต่ำารัากััน	 เพ้ื�อช่่ว่ยสำถืานกัารัณ์ ์
โคว่ิดที่่�เกัิดต่่อเนื�องกัันมาและยังไม่จบ	
SME	 ม่ปัีญหา	 จนไม่ร้่ัว่่าจะที่ำากัารัต่ลาด
ที่่าไหนอย่างไรัด่พ้รั้อมคำาแนะนำาที่่�แที่บ 
จะจดกัันไม่ทัี่น	1	ชั่�ว่โมงเลยท่ี่เด่ยว่	
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มุมมองพฤติกิรรมลูกิค้าในสถานกิารณ์ 
new normal จะปรับเปล่ียนไปอย่างไร 
คุณอนุวัตรและผศิ.ดร.เอกิก์ิ :	กัารัต่ลาด 
พ้ลิกัต่ำารัา	 เพ้รัาะสำถืานกัารัณ์์ไม่แน่นอน 
จรัิงๆ	 ช่่ว่งโคว่ิดเกัิดใหม่ๆ	 กัล่าว่กัันว่่า 
อย่่ในยุค	vuca	world	(volatile,	uncer 
tainty,	complex,	ambiguous)	แต่่ต่อนน่� 
กัลายเปี็น	 super	 vuca	 แล้ว่เพ้รัาะ 
สำถืานกัารัณ์์กัลายเปี็นว่่าเรัาต่้องอย่่กัับ 
โควิ่ดให้ได้	คว่ามไม่แน่นอนในช่่วิ่ต่	โดยเฉพ้าะ 
คว่ามมั�นคงขึ้องต่นเอง	 จ่งคิดแล้ว่คิดอ่กั 
กั่อนใช่้จ่ายอะไรั	 เพ้ื�อให้ใช่้คุ้มค่ามากัสำุด	
กัารัที่่�ไม่ได้ออกัไปีขึ้้างนอกักั็ต่้องใช่้ช่่ว่ิต่ 
ออนไลน์แที่นสำิ �งเหล่าน่ �กั ็มาเปีล่ �ยน 
กัารัใช่้ช่่ว่ิต่ขึ้องผ่่้บรัิโภคสำ่ว่นเรัื �องที่่�ว่่า 
จะใช่้ช่่ว่ิต่จะอย่่กัับโคว่ิดอย่างไรั	 ดังนั�น 
คนที่ำาธีุรักัิจกั็ต่้องที่ำาให้ผ่่้บรัิโภคม่คว่าม 
มั �นใจในเรัื �องคว่ามปีลอดภัยหากัต่้อง 
ม่กัารัออกัมาใช้่ช่่วิ่ต่ข้ึ้างนอกั

	 ปีรัะเด็นเรัื�องขึ้อง	 เว่ฟ้	 ม่อย่่	 4	 เว่ฟ้	
เว่ฟ้ที่่ �	 1	 สำนุกัและต่ื �นเต่้น	 คนไม่เคย 
ที่ำาอะไรัก็ัได้หัดที่ำาด้ว่ยตั่ว่เองในบ้าน	เว่ฟ้ท่ี่�	
2	 ต่กัใจ	 หยุดใช่้เงิน	 เว่ฟ้ที่่ �	 3	 เกัิดที่่ � 
ที่องหล่อ	 คนช่็อค	 ที่ำาให้ที่ำาอะไรัไม่ถื่กั	
งงและสัำบสำน	 เว่ฟ้ท่ี่�	 4	 เดลต้่าเริั�มมาเยือน 
เกัินกัว่่าคำาว่่าช่็อค	 ผ่่้ปีรัะกัอบกัารัและ 
ผ่่ ้บรัิโภคเรัิ �มถือดใจ	 บ้างกั็ปีิดกัิจกัารั 
ก่ัอนที่ำาให้เศรัษฐกิัจแย่ไปีด้ว่ย
	 ที่ำาอย่างไรัให้เลิกัถือดใจแล้ว่เดิน 
ไปีต่่อให้ได้	จากัท่ี่�คุณ์อนุวั่ต่รัพ่้ดถ่ืง	vuca	
world	 และ	 super	 vuca	 ซึ่่�งเปี็นฝัั�ง 
ธุีรักิัจ	ฝัั�งขึ้องผ้่่บริัโภค	อาจารัย์ตั่�งให้คล้อง 
กัันว่่า	TUBA	(Tight	คือ	เงินไม่ม่	กัรัะเบ่ยด 
กัรัะเสำ่ยด	 คิดมากัมายจะจ่ายอะไรั	 พ้ว่กั	
Unknown	 ไม่รั่้เลย	 จะจ่ายอะไรักั่อนด่	
ช่่ว่ยบอกัหน่อย	 งงไปีหมด	 Bias	 ต่อนน่� 
ล่กัค้าม่	bias	แยะมากั	ข้ึ้อม่ลมามั�ว่ไปีหมด	
ดังนั �นกัารับรัิหารัจัดกัารัขึ้้อม่ลม่คว่าม 

สำำาคัญมากั	 ต่ัว่เองยังไม่รั่้ต่ัว่	 ว่่าต่้องกัารั 
อะไรั	 แล้ว่จะเช่ื �ออะไรัด่	 Abnormal 
ช่่วิ่ต่ไม่ปีกัติ่แน่นอนน่�เป็ีนช่่วิ่ต่ขึ้องผ้่่บริัโภค 
ในวั่นน่�)
 Trend ใหม่ๆ อะไร ท่ี เป็น Con-
sumer Trend นอกิจากิเรื ่องของ 
VUCA TUBA
สรุปจากิ ผศิ ดร. เอกิกิ์ :	 เกั่ �ยว่กัับ 
ล่กัค้า	 ม่สำามเรัื�องที่่�นักัธีุรักัิจต่้องคำาน่งถื่ง
มากั	ๆ		
	 1.	 สำมัยกั่อน	 เรัาเรั่ยกัผ่่้บรัิโภคว่่า	
Consumer	 ปีัจจุบันเรัาเรั่ยกัว่่า	 Pro-
sumer	คือ	กัารัเป็ีน	Producer	ผ่สำมกัับ	
Consumer	 หมายถื่งกัารัที่่�ล่กัค้าปีรัับ 
ตั่ว่เองเป็ีนค่่แข่ึ้งนักัธุีรักิัจ	เช่่น	ล่กัค้าไปีซืึ่�อ 
ปีัต่ต่าเล่ �ยน	 มาต่ัดผ่มคนในครัอบครััว่	
และขึ้ยายไปียังคนรัอบขึ้้าง	 กัลายเปี็น 
ช่่างต่ัดผ่มได้	 ล่กัค้ากัลายเปี็นค่่แขึ้่งแล้ว่	
เรัาต่้องที่ำาอย่างไรัต่่อไปี
	 2.	 ล่กัค้าข่ึ้�บ่นสุำดข่ึ้ดมากัข่ึ้�น	 เร่ัยกัว่่า	
bossumer	 ที่ำาอะไรักั็ไม่ถื่กัใจล่กัค้า	
บ่นออนไลน์มากัขึ้่ �น	 ค่ ่แขึ้่งกั็มากัขึ้่ �น																	
ที่ำาอย่างไรัให้ล่กัค้าพ้อใจ		
	 3.	Mindsumer		ล่กัค้าจะรัะมัดรัะวั่ง 
มากัข่ึ้�น	จะซืึ่�ออะไรัก็ัคิดแล้ว่คิดอ่กั
คุณอนุวัตร :	 ทีุ่กัว่ิกัฤต่ิต่้องม่กัารัจบสำิ�น 
ในท่ี่�สุำดคือ	
	 1.	 จบแล้ว่	 เรัาจะยืนอย่างเขึ้้มแขึ้็ง 
ได้อย่างไรั
	 2.	ต้่องม่ข้ึ้อม่ล	ต้่องด่ข้ึ้อม่ลผ้่่บริัโภค
ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี	จากัสำถิืติ่ท่ี่�ล่กัค้าไม่เคย
ออนไลน์เลย	 กัลายเปี็นคนทีุ่กัรัุ่นทีุ่กัว่ัย 
ได้ม่กัารัใช้่บริักัารัออนไลน์มากัข่ึ้�น	 กัลาย 
เปี็นเที่รันที่่�มาเรั็ว่ด้ว่ยสำถืานกัารัณ์์โคว่ิด 
จ่งต่้องออกัแบบบรัิกัารัผ่่้บรัิโภคให้สำุดๆ		
เพ้ื�อให้ได้ต่ามคว่ามต่้องกัารัล่กัค้า	 ซึ่่�งสำิ�ง 
เหล่าน่�มาจากักัารัใช่้ขึ้้อม่ลล่กัค้าในกัารั 
บรัิหารังานมาว่ิเครัาะห	์ สำังเครัาะห	์ เพ้ื�อ 
หาพ้ฤต่ิกัรัรัมที่่�เปีล่�ยนไปีขึ้องผ่่้บรัิโภคได	้	
เพื้�อให้ทัี่นค่่แข่ึ้ง	วั่นน่�มองว่่าเที่รันด์สำำาคัญ
ที่่�กัำาลังมาคือ	 กัรัะแสำกัารัด่แลสำุขึ้ภาพ้	



ต้่องมาแรัง	หรืัอกัรัะแสำคว่ามยั�งยืน	ในมุม 
สำิ�งแว่ดล้อม	 และสำังคม	 คว่ามแปีรัปีรัว่น 
ขึ้องสำิ�งแว่ดล้อม	 carbon	 foot	 print 
กัรัะแสำคนรัักัษ์โลกั	 สำิ�งเหล่าน่�จะมาแรัง 
ไม่แพ้้โคว่ิด	 ผ่่้ปีรัะกัอบกัารัต่้องมองแล้ว่ 
ต้่องม่แพ้ลต่ฟ้อร์ัมรัองรัับแบรันด์ทุี่กัแบรันด์
ที่่�ใสำ่ใจ	 ช่่ว่ยเหลือสำังคม	 สำิ�งเหล่าน่�ต่้อง 
มองให้ไปีขึ้้างหน้า	 และปีรัับต่ัว่เองให้รัับ 
กัับเที่รันด์เหล่านั�น
Trick	 &	 Tip	 เพ้ื�อผ่่้ฟ้ังรัายกัารั	 Petra 
Talk
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ  :	4	กั	โดยม่	4	เรืั�องง่าย	ๆ	 
	 1.	 กัลมกัล่อม	 คิดถื่งเขึ้า	 มากักัว่่า 
คิดถื่งเรัา	 แม้ว่ันน่�จะลำาบากักั็ต่้องคิดถื่ง 
ล่กัค้าให้มากั	 ที่ำาอะไรัให้กัลมกัล่อม	
พ่้ดง่าย	ที่ำายากั	ที่างกัารัต่ลาดคือ	ปีรัับใจ 
ให้ช่ัด	 อย่าเอาปีรัะโยช่น์เขึ้้าเรัา	 ให้เอา 
ปีรัะโยช่น์ให้เขึ้า	วั่นนั�นจะเกิัดกัารักัลมกัล่อม 
เช่่น	 อยากัจะพ้่ดแบรันด์ต่ัว่เองแต่่คน 
อยากัฟ้ังธีรัรัมะมันไม่เขึ้ ้ากัันแบรันด์ 
จะต่ายก่ัอน
	 2.	 กัลมกัลืน	 คือต่้องใช่้ภาษาที่่�คุย 
กัับเขึ้าร้่ัเรืั�อง	ต้่องกัลมกัลืนไปีกัับเหตุ่กัารัณ์์	
อย่่ในพื้�นท่ี่�ล่กัค้า
	 3.	 อย่าเกัินเลย	 อย่า	 overclaim	
จนเกิันเลย	
	 4.	 ให้เกัาะแบรันด์	 อย่าเกัาะกัรัะแสำ	
ต้่องร้่ัพื้�นท่ี่�แบรันด์เรัาคืออะไรั	 ต้่องรัักัษา 
ภาพ้แบรันด์ไว้่	จากั	4	เรืั�องท่ี่�คว่รัที่ำาและ 
ไม่คว่รัที่ำา	 ไม่อย่่ในต่ำารัาไหน	 แต่่มาพ้ลิกั 
ต่ำารัากัันในวั่นน่�

คุณอนุวัตร : กัารัใช่้ขึ้้อม่ลล่กัค้ามา 
ว่ิเครัาะห์	 ศ่กัษา	 ยกัรัะดับไปีเรัื �อยๆ	
เพ้ื�อให้ได้ขึ้้อม่ลสำมบ่รัณ์์	 และกัารัเปี็น 
แบรันด์ท่ี่�ม่จุดยืนท่ี่�ชั่ดเจน	ม่ศิลปีะในกัารั 
บรัิหารัคว่ามเสำ่�ยง	 ม่กัารับรัิหารัจัดกัารั 
สิำ�งท่ี่�มากัรัะที่บกัับเรัา	ต้่องม่จุดยืนท่ี่�แน่นอน 
ม่ต่ัว่ต่นขึ้องต่ัว่เอง	 และยืนเพ้ื �อล่กัค้า	
ที่ำาปีรัะโยช่น์เพื้�อล่กัค้า	ซ่ึ่�งจะที่ำาให้ล่กัค้า 
ม่คว่ามภักัด่ต่่อสำินค้าหรัือผ่ลิต่ภัณ์ฑิ์ได ้
ล่กัค้าจะเห็นกัารัเอาขึ้้อม่ลมาจัดกัารั 
เพ้ื �อนำาเสำนอต่ามคว่ามต่้องกัารัล่กัค้า 
นำาเสำนอสิำ�งใหม่ๆ	จะที่ำาให้ล่กัค้าปีรัะทัี่บใจ	
กัารันำาเสำนอสิำ�งใหม่ๆ	ที่างออนไลน์	 หรืัอ 
กัารัสำร้ัางกัารับรัรัจุภัณ์ฑ์ิใหม่ๆ	กัารัออกัแบบ 
ผ่ลิต่ภัณ์ฑิ์ใหม่ๆ	 ให้เขึ้้ากัับยุคสำมัย	 กัารั 
ปีรัับเปีล่�ยนไปีต่ามคว่ามต้่องกัารัผ้่่บริัโภค
ต่ลอดเว่ลา	 กั็จะสำรั้างคว่ามภักัด่ให้กัับ 
แบรันด์ได้	 ไม่ใช่่แค่ดิจิที่ัลมารั์เกั็ต่ต่ิ �ง 
อย่างเด่ยว่
สุดท้ายแล้ว ธุรกิิจควรมี mindset 
อย่างไร โดยเฉีพาะในเร่ืองของ sustain-
ability
คุณอนุวัตร :	 เรืั�อง	Growth	mind	set	
ต่้องคิดให้ได้อย่ ่แล้ว่	 และต่้องไม่ลืม 
ด่แลพ้นักังาน	 เพ้รัาะเหตุ่กัารัณ์์มันเปี็น	
never	 normal	 จะต่้องมองทีุ่กัอย่าง 
ให้เปี็นโอกัาสำและต่้องสำรั้างขึ้ว่ัญกัำาลังใจ 
ให้คนในองค์กัรั	 ต่้องใสำ่ใจกัับบุคลากัรั 
ในองค์กัรัให้มากั	 กัารัเต่รั่ยมคว่ามพ้รั้อม 
ให้ท่ี่มงาน	กัารัอบรัม	กัารัสำร้ัางสำวั่สำดิภาพ้	
สำุขึ้ภาพ้	 คว่ามปีลอดภัยขึ้องพ้นักังานเรัา 
ด่แลได้มากัน้อยแค่ไหน	 เพ้ื�อเขึ้าออกัไปี 
ที่ำางานได้อย่างปีลอดภัย	 และกัารัด่แล 
อาจต่้องคำาน่งถื่งครัอบครััว่พ้นักังานด้ว่ย 
เพื้�อให้เขึ้าร้่ัส่ำกัปีลอดภัย	ภ่มิใจท่ี่�จะที่ำางาน	
ร่ัว่มฝ่ัาฟั้นอุปีสำรัรัคไปีได้
ผศิ.ดร.เอกิก์ิ :	 ฝัากัไว้่ปีรัะเด็น	Growth	
mind	 set	 ในยุด	 never	 normal	 ต้่อง 
ที่ำาอะไรั	 ฝัากัไว่้	 7	 ที่ักัษะที่่�กัิจกัารัคว่รัม่ 
	 1.	Agility	เร็ัว่	เมื�อล้มก็ัต้่องลุกัให้เร็ัว่	
เมื�อไหรั่ล่กัค้าม่อุปีสำรัรัค	 นักักัารัต่ลาด 

ต้่องเห็นโอกัาสำ	เปีล่�ยนแปีลงให้ทัี่นท่ี่ว่งท่ี่
	 2.	Brand	Connection	ยังม่อย่่ไหม	
ไปีพ่้ดคุยไม่ได้	เพ้รัาะเขึ้ากัลัว่โควิ่ด	แต่่เรัา 
ยังต่ิดต่่อ	 สำ่งขึ้่าว่อย่างไรัม่ปีฏิสำัมพ้ันธี์ 
กัับเขึ้าอย่างไรั	 ต่้องเปีล่�ยนแปีลงว่ิธี่กัารั 
กัับโลกัท่ี่�เปีล่�ยนไปี
	 3.	Creativity	ต้่องม่คว่ามคิดสำร้ัางสำรัรัค์	
เพื้�อพั้ฒนางานให้รัองรัับกัับโอกัาสำท่ี่�ม่
	 4.	 Data	 ขึ้้อม่ล	 กัารัเกั็บขึ้้อม่ลเพ้ื�อ 
นำามาใช้่ปีรัะโยช่น์	
	 5.	Engagement	มุมมองขึ้องนักักัารั 
ต่ลาดต้่อง	engage	ล่กัค้าให้ได้	พิ้จารัณ์า 
เสำมอที่ำาอย่างไรัให้เขึ้า	in	กัับเรัา	
	 6.		Forecast	คิดยาว่	อย่าคิดสัำ�น
	 7.	Growth	mindset		คิดถ่ืงกัารัเติ่บโต่ 
ไว้่เสำมอ	แม้ล้มก็ัต้่องลุกัได้	ไปีต่่อได้	โต่ได้	
เหมือนท่ี่�ว่่า	 Fail	 is	 Fine	 ล้มก็ัไม่เป็ีนไรั	
ต้่องลุกัได้	ไปีต่่อได้
	 สำิ�งที่่�ได้จากั	 Petra	 Talk	 ครัั�งน่�ได้ 
ปีรัะโยช่น์มากั	 ได้หลายต่ัว่ย่อที่่�ต่้องไปี 
ปีฎิบัต่ิต่ามเมื�อโคว่ิดยังไม่จบ	 เรัาต่้อง 
พ้ลิกัต่ำารัาอย่างไรัด่	 เพ้รัาะต่อนน่�โลกั 
คาดกัารัณ์์ไม่ได้ธีุรักัิจกั็ต่้องปีรัับเปีล่�ยน 
ต่ัว่เอง	 กัารัที่ำากัารัต่ลาด	 ต่้องกัลมกัล่อม	
กัลมกัลืน	 อย่าเกัินเลย	 ไม่เกัาะแบรันด์ 
ทีุ่กัอย่างที่่�เปีล่�ยนไปีต่้องสำรั้างซึ่่�งขึ้้อม่ล 
สำำาคัญมากั	 ต่้องเขึ้้าใจคว่ามสำนใจและ 
พ้ฤต่ิกัรัรัมล่กัค้า	 มาว่ิเครัาะห์เพ้ื �อหา 
โอกัาสำที่่ �จะที่ำาให้ธี ุรักัิจอย่ ่รัอดต่่อไปี	
ต้่องม่กัารัปีรัับเปีล่�ยน	mindset	ต้่องมอง 
ยาว่	 และที่ำาธีุรักัิจให้ยั�งยืนที่่�สำำาคัญต่้อง 
มองล่กัค้าเป็ีนสำำาคัญ	เพื้�อผ่ลักัดันให้ธุีรักิัจ
ไปีได้อย่างยั�งยืน	
 ครั�งน่�	เราได้	feedback	ท่ี่�ด่ค�อนข้้าง 
มากเช้�นกันโดยเราจะยังคงช้ัดเจนต�อไป็ 
เร่ �อยๆ	 เพื้่�อเป็็นสิ่�วนนึงที่่�จะช้�วยธิุรกิจ 
ให้อย่�รอดและเติบโต	 สิ่ำาหรับใครท่ี่�อยาก
ฟัังย้อนหลังหร่อติดตามสิ่ัมมนาออนไลน์
ครั�งถึัดไป็	 สิ่ามารถึเข้้าช้มและติดตามได้ 
ท่ี่�	facebook	page	:	Shi	CU	Alumni		
ได้เลยค�ะ
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ก.ล.ต. กำากับดูแลอะไร
ในจักรวาล “สินทรัพย์ดิจิทัล”
เพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุน

นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์
ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

นิติศาสตร์จุฬา รุ่น 40 

	 เมื�อพ้่ดถื่งกัารักัำากัับด่แล	 “สำินที่รััพ้ย์ 

ดิจิทัี่ล”	ซ่ึ่�งปีรัะกัอบด้ว่ยคริัปีโที่เคอร์ัเรันซ่ึ่	

และ	 โที่เคนดิจิที่ัล	 ทีุ่กัสำายต่า	 น่าจะพุ้่ง 

ต่รังมาที่่�สำำานักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักัำากัับ 

หลักัที่รััพ้ย์และต่ลาดหลักัที่รััพ้ย์	(กั.ล.ต่.)	

ในฐานะหน่ว่ยงานกัำากัับด่แลภายใต้่พ้รัะรัาช่ 

กัำาหนดกัารัปีรัะกัอบธุีรักิัจสิำนที่รััพ้ย์ดิจิทัี่ล	

พ้.ศ.2561	 โดยเฉพ้าะอย่างยิ�ง	 ในช่่ว่งท่ี่� 

ผ่่านมา	 ม่ผ้่่ให้คว่ามสำนใจซืึ่�อขึ้ายสิำนที่รััพ้ย์ 

ดิจิที่ัลเพ้ิ�มมากัขึ้่�น	 ต่ลอดจนพ้ัฒนากัารั 

และแนว่คิดในกัารันำาสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล 

มาใช่้ปีรัะโยช่น์ด้านต่่างๆ	 ไม่ว่่าจะเปี็น	

อุต่สำาหกัรัรัมกัารัที่่องเที่่ �ยว่	 พ้ลังงาน	

ศิลปีกัรัรัม	 กั่ฬา	 และบันเที่ิง	 สำ่งผ่ลให ้

กัรัะแสำคว่ามนิยมในสำินที่รััพ้ย์ดิจ ิที่ ัล 

เพิ้�มข่ึ้�นอย่างมากั

ขึ้ณ์ะที่่�หลายคนอาจม่คำาถืามว่่า	 กั.ล.ต่. 

กัำากัับด่แลอะไรัในรัะบบนิเว่ศขึ้องสิำนที่รััพ้ย์

ดิจิที่ัล	 (Digital	 Asset	 Ecosystem)	

หรืัออย่่ต่รังไหนในจักัรัว่าลขึ้อง	“สิำนที่รััพ้ย์ 

ดิจิที่ัล”	 และต่้องที่ำาอะไรัเพ้ื�อคุ้มครัอง 

ผ้่่ลงทุี่น

>> มีอะไรใน “ระบบนิเวศของ 
สินทรัพย์ดิจิทัล”
	 หากัมองไปีในรัะบบนิเว่ศขึ้องสิำนที่รััพ้ย์

ดิจิทัี่ลจะพ้บว่่า	นอกัจากัคริัปีโที่เคอร์ัเรันซ่ึ่	

และ	 โที่เคนดิจิที่ัลแล้ว่ยังม่กัิจกัารัและ 

กิัจกัรัรัมท่ี่�เก่ั�ยว่ข้ึ้องอ่กัหลากัหลาย	ซ่ึ่�งต้่อง

มาที่ำาคว่ามร้่ัจักักัันสัำกัหน่อย

 สินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็ีน	2	ปีรัะเภที่	

ได้แกั่	 ครัิปีโที่เคอรั์เรันซึ่่	 และ	 โที่เคน- 

ดิจิที่ัล	 ซึ่่�งม่ลักัษณ์ะและกัารักัำากัับด่แล 

ท่ี่�แต่กัต่่างกััน

	 (1)	 คิริปโทเคิอร์เรนซีี	 (crypto 

currency)	 เปี ็นเหรั ่ยญดิจ ิที่ ัลที่ ่ � ใช่ ้ 

เปี็นสำื�อกัลางในกัารัซึ่ื�อขึ้ายแลกัเปีล่�ยน	

(means	 of	 payment)	 เพ้ื�อให้ได้มา 

ซึ่่�งสำินค้า	 บรัิกัารั	 หรัือสำิที่ธีิอื�นใด	 หรัือ 

แลกัเปีล่ �ยนรัะหว่่างสำินที่รััพ้ย์ด ิจ ิที่ ัล	

ด้ว่ยกััน	เช่่น	บิที่คอยน์	อ่เธีอเร่ัยม	เป็ีนต้่น	

รัว่มทัี่�งคริัปีโที่เคอร์ัเรันซ่ึ่ท่ี่�ม่กัารัต่ร่ังม่ลค่า	

(peg)	 ไว่้กัับสำินที่รััพ้ย์ที่่�ม่	 คว่ามมั�นคง 

เช่่น	ที่องคำา	สำกุัลเงินต่่าง	ๆ 	หรืัอท่ี่�เร่ัยกัว่่า	

“stable	coin”

	 (2)	 โทเคินด้ิจิท้ล	 (digital	 token) 

เป็ีนเหร่ัยญดิจิทัี่ลท่ี่�ให้สิำที่ธิีแก่ัผ้่่ถืือเหร่ัยญ	

โดยแยกัย่อยเป็ีน	2	ปีรัะเภที่	ได้แก่ั

	 	 2.1	 investment	 token	 ให้สิำที่ธิี 

ในกัารัเขึ้้ารั่ว่มลงทีุ่นในโครังกัารัหรัือ 

กัิจกัารัใดๆ	 โดยเหรั ่ยญ	 ปีรัะเภที่น่ �	

ม่คว่ามคล้ายคล่งกัับหลักัที่รััพ้ย์	 ที่่�อาจ 

ให้สำิที่ธีิผ่่้ถืือได้รัับผ่ลต่อบแที่นคล้ายทีุ่น	

(equity-liked)	 คล้ายหน่�	 (debt-liked)	

หรืัออ้างอิงกัับกัรัะแสำรัายรัับจากัที่รััพ้ย์สิำน	

เช่่น	 อสำังหารัิมที่รััพ้ย์	 (real	 estate-	

backed)	เป็ีนต้่น

	 	 2.2	utility	token	ให้สิำที่ธิีแก่ัผ้่่ถืือ

ในกัารัได้มาซ่ึ่�งสิำนค้า	บริักัารัหรืัอสิำที่ธิีอื�นใด 

ที่่�เฉพ้าะเจาะจง	 โดยปีัจจุบันม่แนว่คิด 

ในกัารันำาสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัลมาปีรัะยุกัต่์ใช่ ้

ในอุต่สำาหกัรัรัมต่่างๆ	 ไม ่ว่ ่าจะเปี ็น 

กัารัที่่องเที่่ �ยว่	 บันเที่ิง	 หรัือพ้ลังงาน	

ที่่�ม่กัารัแปีลงค่ปีอง	 voucher	 คะแนน 

สำะสำม	 บัต่รัเขึ้้าช่มงาน	 หรัือใบรัับรัอง 

ต่่างๆ	 ให้อย่่	 ในรั่ปี	 token	 เพ้ื�อคว่าม 

สำะดว่กัในกัารัซืึ่�อขึ้ายแลกัเปีล่�ยน	สำามารัถื 

เขึ้้าถื่งผ่่ ้ใช่้งานได้มากัยิ �งขึ้่ �น	 และด้ว่ย 

เที่คโนโลย่	 บล็อกัเช่น	 (blockchain) 

ยังช่่ว่ยเพ้ิ�มปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ในกัารัจัดกัารั 

และปี้องกัันกัารัปีลอมแปีลงได้อ่กัด้ว่ย 

	 นอกัจากัน่�	ยังม่กัารันำางานศิลปีะ	เพ้ลง	

รั ่ปีภาพ้	 ขึ้องสำะสำมเกั ่ �ยว่กั ับศ ิลปี ิน 

หรัือนักักั่ฬา	 มาที่ำาให้อย่ ่ในรั่ปี	 non-

fungible	token	(NFT)	ซ่ึ่�งเป็ีนช่่องที่าง 
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สำรั้างรัายได้และกัำาลังเปี็นที่่ �น ิยมอย่ ่ 

ในขึ้ณ์ะน่�

	 utility	 token	 ยังแบ่งเปี็น	 2	 กัลุ่ม	

ได้แกั่	 “utility	 token	 พ้รั้อมใช่้”	 และ	

“utility	token	ไม่พ้ร้ัอมใช้่”

	 •	 utility	token	พร�อมุใชั�	สำามารัถื 

	 	 ใช่้สำิที่ธีิแลกัหรัือใช่้บรัิกัารัได้ที่ันที่่ 

	 	 ตั่�งแต่่วั่นท่ี่�เสำนอขึ้าย	ครัั�งแรักั

 • utility token ไม ่พร ้อมใช ้  

	 	 ยังไม่พ้รั้อมให้ใช่้สำิที่ธีิแลกั	 หรัือ 

	 	 ใช้่ปีรัะโยช่น์สำินค้าหรัือบรัิกัารันั�น	 

	 	 ต่้องรัอใช่้สำิที่ธีิในอนาคต่	 เพ้รัาะ 

จะต่้องนำาเงินที่่�ได้จากักัารัขึ้าย	 utility	

token	ไปี	 จัดหาสิำนค้าหรืัอพั้ฒนาบริักัารั 

ให้เสำร็ัจก่ัอน

 กิิจกิารที่เกิี ่ยวกิับสินทรัพย์ดิจิทัล 

ม่อย่่หลากัหลายกัลุ่ม	หลากัหลายปีรัะเภที่	

ตั่�งแต่่เริั�มต้่นกัารัออกัเสำนอขึ้าย	เหมืองขุึ้ด	

ที่่ �ปีรั่กัษากัารัลงทีุ่น	 ผ่่ ้จ ัดกัารัเงินทีุ่น	

ศ่นย์ซึ่ื �อขึ้ายสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 ผ่่้รัับฝัากั 

ที่รััพ้ย์สำิน	 กัรัะเปี๋าเกั็บ	 สำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	

และอื�นๆ	ท่ี่�เก่ั�ยว่ข้ึ้อง

>>  ก.ล.ต. กำากับดูแล “สินทรัพย์ 
ดิจิทัล” อย่างไร
	 แม้ว่่า	กั.ล.ต่.	จะกัำากัับด่แลสิำนที่รััพ้ย์ 

ดิจิที่ัล	 แต่่ไม่ได้ครัอบคลุมที่ั�งจักัรัว่าล	

“สิำนที่รััพ้ย์ดิจิทัี่ล”	โดย	พ.ร.กิ. สินทรัพย์ 

ดิจ ิท ัลฯ และกิฎเกิณฑ์์ที ่ เกิ ี ่ยวข้อง 

กิำาหนดให้กิ.ล.ต. กิำากิับดูแลกิารออกิ 

เสนอขาย “investment token” และ 

“utility token ไม่พร้อมใช้” เน่ืองจากิ 

มีลักิษณะเป็นผลิตภัณฑ์์เพื่อกิารลงทุน 

เช่นเดียวกิับ หลักิทรัพย์	 ม่กัารัให้สำิที่ธี ิ

แก่ัผ้่่ลงทุี่นในโครังกัารั	และม่คว่ามผ่่กัพั้น 

ในที่างกัฎหมายรัะหว่ ่างผ่ ่ ้ออกัและ 

ผ่่้ถืือ	 โที่เคนดิจิที่ัล	 โดยผ่่้ออกัเสำนอขึ้าย 

โที่เคนดิจิทัี่ล	(ICO	Issuer)	จะต้่องได้รัับ 

อนุญาต่จากั	กั.ล.ต่.	 ม่กัารัเปิีดเผ่ยข้ึ้อม่ล 

ต่ามที่่�กัำาหนด	 และต่้องเสำนอขึ้ายผ่่าน 

ผ่่้ให้บรัิกัารัรัะบบเสำนอขึ้ายโที่เคนดิจิที่ัล	

(ICO	 Portal)	 ที่่�ได้รัับคว่าม	 เห็นช่อบ 

จากั	กั.ล.ต่.

 แต่หากิเป็นกิารออกิเสนอขายคริป 

โทเคอร์เรนซีี รวมท้ัง stable coin	ซ่ึ่�ง 

สำรั้างขึ้่�นเพ้ื�อเปี็นสำื�อกัลางในกัารัซึ่ื�อ	 ขึ้าย	

แลกัเปีล่�ยน	ไม่ได้ม่โครังกัารั	หรืัอกิัจกัารั 

ใดๆ	รัองรัับ	และ	utility token พร้อมใช้ 

นั้น กิ.ล.ต. ไม่ได้กิำากิับดูแลกิารออกิ 

เสนอขาย แต่จะกิำากัิบดูแลกิารทำาหน้าท่ี

ของผู้ประกิอบธุรกิิจที่เกิี่ยวกิับคริปโท-

เคอร์เรนซีี และ utility token พร้อมใช้ 

ตามท่ีกิำาหนด

	 สำำาหรัับผู้ประกิอบธุรกิิจสินทรัพย ์

ดิจิทัล	 ที่่�อย่่ภายใต่้กัารักัำากัับด่แลขึ้อง	

กั.ล.ต่.	 ในปีัจจุบันม่อย่่	 5	 ปีรัะเภที่	 ที่ั�ง 

กัารัปีรัะกัอบธีุรักัิจเกั่�ยว่กัับครัิปีโที่เคอรั์ 

เรันซ่ึ่	และ	โที่เคนดิจิทัี่ล	ได้แก่ั	ศ่นย์ซืึ่�อขึ้าย 

สำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 (exchange)	 นายหน้า 

ซึ่ื�อขึ้ายสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 (broker)	 ผ่่้ค้า 

สำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 (dealer)	 ที่่ �ปีรั่กัษา 

สิำนที่รััพ้ย์	ดิจิทัี่ล	(investment	advisor)	

และผ่่ ้จ ัดกัารัเงินทีุ่นสำินที่รััพ้ย์ดิจ ิที่ัล	

(fund	manager)	 ต่้องได้รัับใบอนุญาต่ 

ในกัารัปีรัะกัอบธีุรักัิจจากัรััฐมนต่รั่ว่่ากัารั 

กัรัะที่รัว่งกัารัคลังโดยต่้องปีฏิบัต่ิต่าม 

กัฎเกัณ์ฑิ์ที่่�	 กั.ล.ต่.	 กัำาหนด	 เช่่น	 กัารั 

ม่เงินทีุ่นเพ้่ยงพ้อรัองรัับคว่ามเสำ่�ยง	 กัารั 

ที่ำาคว่ามรั่้จักัต่ัว่ต่นขึ้องล่กัค้า	 กัารัเกั็บ 

รัักัษาที่รััพ้ย์สำินขึ้องล่กัค้า	 กัารัม่รัะบบ 

ต่่าง	ๆ 	ท่ี่�ได้มาต่รัฐานต่ามท่ี่�	กั.ล.ต่.	กัำาหนด 

และม่คว่ามปีลอดภัยที่างไซึ่เบอรั์	 เพ้ื�อ 

ให้มั�นใจได้ว่่า	 ม่คว่ามพ้รั้อมด้านรัะบบ 

งานและสำามารัถืให้บรัิกัารัแกั่ผ่่ ้ลงทีุ่น 

เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานท่ี่�กัำาหนด	ด้ว่ยคว่าม	

รัับผิ่ดช่อบ

	 ที่ ั � งน ่ � สำามารัถืต่รัว่จสำอบรัายช่ ื �อ 

ผ่่้ปีรัะกัอบธีุรักัิจและผ่่้ปีรัะกัอบว่ิช่าช่่พ้ 

ที่่�ได้รัับใบอนุญาต่	 รัว่มที่ั�งบุคคลที่่�มิใช่ ่

ผ่่้ปีรัะกัอบธีุรักัิจภายใต่้กัารักัำากัับด่แล 

ขึ้อง	 กั.ล.ต่.	 ได้ท่ี่�	www.sec.or.th	 และ 

แอปีพ้ลิเคชั่น	“SEC	Check	First”	เพ้รัาะ

หากัไปีใช่้บรัิกัารักัับผ่่ ้ปีรัะกัอบธีุรักัิจ 

สำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัลที่่ �ไม่ได้รัับใบอนุญาต่	

กั.ล.ต่.	จะไม่สำามารัถืเข้ึ้า	ไปีด่แลผ้่่ลงทุี่นได้

>>  ปรับปรุงการกำากับดูแลเพ่ือ
เพ่ิมการคุ้มครองผู้ลงทุน
 • กิารคุ ้มครองและให้ความรู ้แกิ่ 

ผู้ซ้ืีอขายคริปโทเคอร์เรนซีี

	 จากัคว่ามร้ัอนแรังและคว่ามผั่นผ่ว่นท่ี่�

เกัิดขึ้่�นในต่ลาดสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 กั.ล.ต่.	

จ่งออกัคำาเต่ือนปีรัะช่าช่นให้	 รัะมัดรัะว่ัง

หากัจะซืึ่�อขึ้ายคริัปีโที่เคอร์ัเรันซ่ึ่	 เช่่นเด่ยว่

กัับหน่ว่ยงานกัำากัับด่แลในต่่างปีรัะเที่ศ 

ที่่�แสำดงที่่าที่่เปี็น	 ห่ว่ง	 และได้ออกัมา 



เต่ ือนผ่่ ้ลงทีุ่นหรัือม่แนว่ที่างกัำาหนด 

คุณ์สำมบัต่ิผ่่ ้ลงทีุ่น	 เช่่น	 สำหรััฐอเมรัิกัา	

อังกัฤษ	 สำหภาพ้	 ยุโรัปี	 ฮ่่องกัง	 เปี็นต่้น	

นอกัจากัน่�	 กั.ล.ต่.	 อย่่รัะหว่่างพ้ิจารัณ์า 

กัำาหนดหลักัเกัณ์ฑิ์เกั่ �ยว่กัับคุณ์สำมบัต่ ิ

ด้านคว่ามร้่ัขึ้องผ้่่ซืึ่�อขึ้ายคริัปีโที่เคอร์ัเรันซ่ึ่	

ต่ามแนว่ที่างที่่�ได้รัับจากักัารัรัับฟ้ังคว่าม 

คิดเห็น	 เมื�อช่่ว่งต่้นปีี	 2564	 ต่ลอดจน 

ร่ัว่มมือกัับผ้่่ปีรัะกัอบธุีรักิัจและผ้่่ม่คว่ามร้่ั

ในแว่ดว่งสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัลในกัารัจัดที่ำา 

หลักัส่ำต่รัและให้คว่ามร้่ั	แก่ัผ้่่ซืึ่�อขึ้ายคริัปีโที่-

เคอร์ัเรันซ่ึ่หรืัอผ้่่ท่ี่�สำนใจอย่างต่่อเนื�อง

 • กิารออกิเสนอขายโทเคนดิจิทัล

กั.ล.ต่.	ยังได้ปีรัับปีรุังกัฎเกัณ์ฑ์ิกัารักัำากัับ

ด่แลกัารัออกัเสำนอขึ้ายโที่เคนดิจ ิที่ ัล 

ที่่ �อ ้างอ ิง	 หรั ือม ่กัรัะแสำรัายรั ับจากั 

อสำังหารัิมที่รััพ้ย์	 (real	 estate-backed	

token)	 โดยม่ผ่ลใช่้บังคับต่ั �งแต่่ว่ันที่่ � 

1	 ม่นาคม	 2564	 เพ้ื �อยกัรัะดับ	 กัารั 

คุ้มครัองผ่่้ลงทีุ่นให้เที่่ยบเค่ยงกัับที่รััสำต่ ์

เพื้�อกัารัลงทุี่นในอสัำงหาริัมที่รััพ้ย์	(REITs)	

ซึ่่�งเปี็นหลักัที่รััพ้ย์ที่่�ม่	 ลักัษณ์ะคล้ายกััน	

และยังม่แผ่นที่่ �จะยกัรัะดับกัารักัำากัับ 

ด่แลโที่เคนดิจิทัี่ลในลักัษณ์ะอื�น	ๆ 	เพื้�อให้ 

ม่กัลไกัคุ้มครัองผ่่้ลงทีุ่นเที่่ยบเค่ยงได้กัับ 

หลักัที่รััพ้ย์ท่ี่�ม่ลักัษณ์ะคล้ายกัันด้ว่ย

	 นอกัจากัน่ � 	 ย ังไดเ ้สำนอปีรั ับปีรั ุง 

พ้รัะรัาช่บัญญัต่ิหลักัที่รััพ้ย์และต่ลาด 

หลักัที่รััพ้ย์	พ้.ศ.	2535	ให้ม่คว่ามยืดหยุ่น	

รัองรัับกัารัออกัเสำนอขึ้ายหลักัที่รััพ้ย์ดิจิ

ที่ัล	 โดยในอนาคต่จะกัำากัับด่แลกัารัออกั 

เสำนอขึ้ายโที่เคนดิจ ิที่ ัลที่่ �ม ่	 ล ักัษณ์ะ 

ขึ้องกัารัรัะดมทีุ่น	 ได้แกั่	 investment	

token	 และ	 utility	 token	 ไม่พ้รั้อมใช่้	

ภายใต่้กัฎหมาย	 หลักัที่รััพ้ย์	 เพ้ื�อให้กัารั 

กัำากัับด่แลม่มาต่รัฐานเช่่นเด่ยว่กััน	ป้ีองกััน	

regulatory	arbitrage	และสำอดคล้องกัับ	

แนว่ที่างขึ้องต่่างปีรัะเที่ศ

 • กิารกิำากิับดูแลผู้ให้บริกิารกิระเป๋า 

สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีรับฝ่ากิสินทรัพย์ดิจิทัล

ในต่่างปีรัะเที่ศเรัิ�มม่กัฎเกัณ์ฑิ์กัำากัับด่แล 

ผ่่้ให้บรัิกัารักัรัะเปี๋าเกั็บสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล 

ที่่�ม่กัารัรัับฝัากัที่รััพ้ย์สำิน	 (custodian 

wallet)	 เช่่น	 สำหภาพ้ยุโรัปี	 ซึ่่�งเปี็นไปี 

ในแนว่ที่างเด่ยว่กัับ	 Financial	 Action	

Task	 Force	 (FATF)	 เพ้ื�อปี้องกัันกัารั 

นำาสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัลไปีใช่้ในกัารักัรัะที่ำา 

คว่ามผิ่ด	กัารัฟ้อกัเงิน	และกัารัสำนับสำนุน	

ที่างกัารัเงินแกั่กัารักั่อกัารัรั้าย	 ดังนั �น	

ในช่่ว่งต่้นปีี	 2564	 กั.ล.ต่.	 จ่งได้จัดให้ม่ 

กัารัรัับฟ้ังคว่ามคิดเห็นต่่อ	 แนว่ที่างกัารั 

กัำากัับด่แลผ่่้ให้บรัิกัารักัรัะเปี๋าสำินที่รััพ้ย์ 

ดิจิที่ัลที่่�รัับฝัากัสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล	 (digital	

	 ข�อคิิด้เห็นที�ปรากัฏในบทคิว่ามุนี�เป็นคิว่ามุเห็นของผู้้�เขีย่น	 ซี่�งไมุ่จำาเป็นต�อง 
สอด้คิล�องกั้บคิว่ามุเห็นของสำาน้กังานคิณะกัรรมุกัารกัำากั้บหล้กัทร้พย่์และตลาด้ 
หล้กัทร้พย์่
	 สำาน้กังานคิณะกัรรมุกัารกัำาก้ับหล้กัทร้พย์่และตลาด้หล้กัทร้พย์่	(กั.ล.ต.)	“กั.ล.ต.	
ด้้แลตลาด้ทุน	เพ่�อให�คุิณมุ้�นใจ”
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asset	 custodial	 wallet	 provider)	

เพ้ื �อให้สำอดคล้องกัับมาต่รัฐานสำากัล 

รัว่มทัี่�งเพื้�อคุ้มครัองที่รััพ้ย์สำนิขึ้องผ้่่ใช้่งาน

ในเรัื �อง	 มาต่รัฐานและคว่ามปีลอดภัย 

โดยจะม่กัารัพ้ิจารัณ์ากัำาหนดหลักัเกัณ์ฑิ์ 

กัารักั ำากั ับด ่แลผ่ ่ ้ ให ้บรั ิกัารักัรัะเปี ๋า 

สำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัลที่่�รัับฝัากัสำินที่รััพ้ย์ดิจิที่ัล 

ดังกัล่าว่ต่่อไปี

	 ที่ั �งหมดน่ �ก ็เพื้่ �อให้การกำากับด่แล 

สิ่ินที่รัพื้ย์ดิจ ิที่ัลให้ม่มาตรฐานตามที่่ � 

กำาหนด	และเพิื้�มการคุ้มครองผู้่้ลงทุี่น	ให้

เที่่ยบเค่ยงได้กับการลงทีุ่นในหลักที่รัพื้ย ์
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในโลกของการเปล่�ยนแปลง ไม่่วั่าจะเป็นเร่ �องของเทคุโนโลย่ท่ �ก้าวัเข้าสุ่ ่ยุคุดิจิทัล หร่อการท่� 
ติ้องปรับเปล่�ยนไปติาม่สุถานการณ์ของโรคุโคุวัิด-19 ท่�ติ้องผจญภัยอย่่ติลอดเวัลา เป็นยุคุท่� 
เร่ยกกันวั่า VUCA World นั�นคุ่อ ยุคุของคุวัาม่ผันผวัน (Volatility) คุวัาม่ไม่่แน่นอน (Uncertainty)  
คุวัาม่สุลับซัับซั้อน (Complexity) คุวัาม่คุลุม่เคุร่อ (Ambiguity) ประกอบกับระบบเศรษฐกิจ 
ท่�ไม่่สุาม่ารถเติิบโติได้ติาม่ปกติิทำาให้ธุรกิจทุกแห่งประสุบปัญหาในการดำาเนินงานอย่างหล่กเล่�ยง 
ไม่่ได้ ติ้องม่่การปรับติัวัปรับเปล่�ยนการดำาเนินงานเพ่�อให้สุาม่ารถดำาเนินงานติ่อไปได้

ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรให้ย่ังยืน

	 กัารัปีรั ับต่ ัว่ในช่ ่ว่งเว่ลาน ่ � 	 จ ่งม  ่

คว่ามสำำาคัญมากั	 ทีุ่กัคนต่้องกั้าว่ขึ้้ามยุค 

ดิจิที่ัลและสำถืานะกัารัณ์์โคว่ิด-19	 ให้ได้	

ต่้องปีรัับต่ัว่ให้อย่่รัอดปีลอดภัย	 ว่่องไว่	

ไรั้เสำ่ �ยง	 ไม่เล่ �ยงกัฎหมาย	 ม่เปี้าหมาย 

ที่่�ยั �งยืน	 กัิจกัารัต่้องม่กัารัปีรัับเปีล่�ยน 

นโยบายหรัือว่างกัลยุที่ธี์ที่่�ที่ำาให้กัิจกัารั 

สำามารัถืดำาเนินงานต่่อไปีได้ต่้องเปีล่�ยน 

มุมมอง	 แนว่คิดปีรัับเปีล่�ยนกัรัะบว่นกัารั 

ที่ำางาน	 ที่่�ม่แต่่คว่ามไม่แน่นอน	 ยุ่งยากั 

ซัึ่บซ้ึ่อนมากัข่ึ้�นให้สำอดคล้องกัับพ้ฤติ่กัรัรัม

คนและเที่คโนโลย่ที่่ � เปีล่ �ยนไปี	 กัารั 

ต่ัดสำินใจต่้องรัว่ดเรั็ว่	 ว่่องไว่	 บ่รัณ์ากัารั 

ทีุ่กัอย่างให้เปี็นหน่ �งเด่ยว่	 เพ้ื �อคว่าม 

สำะดว่กั		รัว่ดเร็ัว่และปีรัะหยัด	

	 ในกัารับรัิหารังานกัิจกัารัที่ั�ว่ๆ	 ไปีจะ 

ปีรัะกัอบด้ว่ยองค์ปีรัะกัอบขึ้องบุคลากัรั 

สำามส่ำว่น ส่วนแรกิได้แก่ิ คณะกิรรมกิาร 

บริษัทหรือเจ้าของกิิจกิาร	 ซึ่่�งจะเปี็น 

ผ่่้ที่่�นำาพ้ากิัจกัารัไปีส่ำ่เป้ีาหมายท่ี่�ต้่องกัารั 

ดังนั�นในกัารัอนุมัต่ิแผ่นกัลยุที่ธี์องค์กัรั	

หรั ือ	 กัารัจัดที่ำาว่ ิสำ ัยที่ัศน์	 พ้ ันธีกัิจ	

ว่ัต่ถืุปีรัะสำงค์	 จ่งต้่องคำาน่งถ่ืงคว่ามเส่ำ�ยง 

ที่่�จะนำาไปีปีฏิบัต่ิให้เปี็นจรัิงได้	 คว่าม 

เปี็นผ่่ ้นำาสำำาคัญมากั	 ต่้องนำาที่างเปี็น		

ต้่องม่มุมมองท่ี่�กัว้่างไกัล	มองเห็นที่างออกั	

หรัือที่างเลือกัใหม่หากัพ้ันธีกัิจที่่�ว่างไว่้ 
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เกัิดปีัญหา	 และต่้องเปี็นมุมมองที่่�ที่ำาให ้

กัิจกัารัสำามารัถืเต่ิบโต่ได้อย่างต่่อเนื�อง 

และยั�งยืน	 สำามารัถืสำ่ก้ัับค่่แข่ึ้งได้	 ต้่องเน้น 

ในเรัื �องขึ้องกัารักัำากัับด่แลกัิจกัารัที่่ �ด  ่

กัารัดำาเนินงานต่้องให้เกัิดปีรัะโยช่น์ต่่อ 

ผ่่้ม่สำ่ว่นได้เสำ่ยทีุ่กัด้านยอมรัับและรั่ ้จักั 

เที่คโนโลย่ที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปีโดยเฉพ้าะ 

ในภาว่ะกัารัเปีล่�ยนแปีลงขึ้นานใหญ่เช่่นน่�	

ผ้่่นำาต้่องกัล้าตั่ดสิำนใจปีรัับปีรุัง	ปีรัับเปีล่�ยน

นโยบายและกัลยุที่ธี์เพ้ื�อให้อย่่รัอดและ 

ไม่ใช่่แค่อย่่รัอดเที่่านั�น	 ต่้องอย่่รัอดและ 

อย่่ต่่อไปีได้อย่างยั�งยืนด้ว่ย						

 ส่วนท่ีสองได้แก่ิกิลุ่มผู้บริหาร	กัลุ่มน่� 

ในยามปีกัติ่	ก็ัต้่องบริัหารัเป็ีน	ต้่องเก่ังคิด		

เกั่งคน	 เกั่งงาน	 ม่คว่ามรัอบรั่้	 รัอบด้าน	

ปีฏิบัต่ิงานรัว่ดเรั็ว่	 เช่่�ยว่ช่าญกัารับรัิหารั 

จัดกัารั	 รั่้จักักัารับ่รัณ์ากัารังานทีุ่กัด้าน 

ให้เกิัดปีรัะสิำที่ธิีภาพ้	ได้ปีรัะสิำที่ธิีผ่ล	อย่่บน 

คว่ามปีรัะหยัดคุ้มค่า	 ม่รัะบบกัารักัำากัับ 

ด่แลกิัจกัารัท่ี่�ด่	 ม่รัะบบกัารัคว่บคุมภายใน

และกัารับรัิหารัคว่ามเสำ่�ยง	 รัว่มถื่งกัารั 

ปี้องกัันทีุ่จรัิต่	 รั่ ้จักักัารับรัิหารัจัดกัารั 

ด้ว่ยกัารัใช้่เครืั�องมือที่างเที่คโนโลย่ให้เกิัด

ปีรัะโยช่น์ส่ำงสุำด	ทัี่�งในด้านกัารัดำาเนินงาน 

และกัารัป้ีองกัันภัยที่างไซึ่เบอร์ั		และด้ว่ย 

ภาว่ะไม่ปีกัต่ิเช่่นปีัจจุบัน	 กัลุ่มน่�	 ที่่�เปี็น 

แกันกัลางเช่ื �อมต่่อรัะหว่่างกัลุ ่มที่่ �หน่ �ง 

และกัลุ่มที่่�สำาม	 กัลุ่มน่ �ต่้องพ้รั้อมที่่�จะ 

แปีลงรั่างปีฎิบ ัต่ ิงานได้หลายหน้าที่่ � 

นักับัญช่่เรัากั็จะอย่่ในกัลุ่มน่�ด้ว่ยเช่่นกััน 

ทีุ่กัคนยังต่้องคงไว่้ในคว่ามเปี็นมืออาช่่พ้	

และพ้ร้ัอมรัับกัารัเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�จะเข้ึ้ามา 

ในทุี่กัด้านต้่องบริัหารัจัดกัารัแบบบ่รัณ์ากัารั

เพ้ื �อนำาไปีสำ่ ่เปี้าหมายแห่งคว่ามสำำาเรั็จ 

ให้ได้	ต้่องปีรัับเปีล่�ยนทัี่�งกัรัะบว่นคว่ามคิด 

กัรัะบว่นกัารัที่ำางาน	 เพื้�อกัารับริัหารัจัดกัารั 

ท่ี่�รัว่ดเร็ัว่	ว่่องไว่	ไร้ัเส่ำ�ยงสำอดรัับกัับกัลยุที่ธ์ี 

องค์กัรั	 หน้าที่่�สำำาคัญคือกัำากัับด่แลและ 

จัดกัารัให้กัารัดำาเนินงานนั�นเปี็น	 ไปีต่าม 

แผ่นงานท่ี่�ว่างไว้่ให้ได้	ต้่องร้่ัจักักัารัยืดหยุ่น	

แต่่ไม่หย่อนยาน	 ในกัารัคว่บคุมด่แล			

โดยเฉพ้าะต่้องให้คว่ามสำำาคัญขึ้องรัะบบ 

IT	ด้ว่ยกัารักัำากัับด่แลและจัดกัารัด้าน	IT	

อย่างม่มาต่รัฐานด้ว่ยจ่งจะอย่่รัอดในยุค 

ดิจิทัี่ลได้	รัว่มถ่ืงกัารับริัหารัจัดกัารัท่ี่�ต้่อง

คำาน่งถื่งสำังคมและสำิ�งแว่ดล้อมรัอบด้าน	

เพื้�อนำาพ้าไปีส่่ำคว่ามยั�งยืน	

 กิลุ่มสุดท้ายคือ พนักิงาน เจ้าหน้าท่ี  

ซึ่่�งเปี็นกัลุ่มที่่�สำำาคัญมากั	 ต่้องที่ำางานเปี็น	

เพ้รัาะเป็ีนพ้ลังขัึ้บเคลื�อนให้กัารัดำาเนินงาน

เปี็นไปีต่ามเปี้าหมาย	 กัลุ่มน่�กั็ต่้องรั่้จักั 

กัารัเรั่ยนรั่้	 รั่ว่มมือ	 รัว่ดเรั็ว่	 ในกัารัที่่�จะ 

ปีฏิบัติ่งานให้เป็ีนไปีต่ามแผ่นกัลยุที่ธ์ี	และ 

ท่ี่�สำำาคัญกัารัปีฏิบัติ่นั�นต้่องม่ปีรัะสิำที่ธิีภาพ้	

ได้ปีรัะสำิที่ธีิผ่ล	 ม่คุณ์ภาพ้	 เช่ื �อถืือได  ้

ซึ่่�งในกัารัน่�กัิจกัารัเองกั็ต่้องม่รัะบบกัารั 

ที่ำางานที่่�ด่	 ม่เครัื�องไม้เครัื�องมือรัองรัับ	

เพ้ื�อให้งานได้คุณ์ภาพ้	 สำ่งมอบที่ันเว่ลา	

นำาไปีส่่ำคว่ามพ่้งพ้อใจขึ้องล่กัค้า	 ทัี่�งในด้าน 

คุณ์ภาพ้ขึ้องสิำนค้าหรืัอบริักัารั	และในด้าน 

รัาคาที่่�กัิจกัารั	 สำามารัถืต่ั�งรัาคาในอัต่รัา 

ท่ี่�เหมาะสำมได้	จากักัารัท่ี่�ปีรัับเปีล่�ยนกัารั

ที่ำางานให้เกิัดกัารัปีรัะหยัด	คุ้มค่า	เพ้รัาะ

ในภาว่ะเศรัษฐกัิจที่่�ม่ปีัญหาเช่่นน่�	 หากั 

ต่ั�งรัาคาแพ้งไปี	 แม้ไม่ม่ค่่แขึ้่ง	 แต่่ล่กัค้า 

กั็อาจม่ปีัญหาที่่�ไม่สำามารัถืจ่ายได้เช่่นกััน		

อ่กัที่ั �งสำ ินค้าหรัือบรัิกัารัที่่ �ม ่ค ุณ์ภาพ้ 

จะด่งด่ดล่กัค้าได้ด่กัว่่ากัารัโฆษณ์าใดๆ		

คนกัลุ ่มน่ �จ ่งต่้องม่ที่ักัษะ	 เช่่ �ยว่ช่าญ	

ช่ำานาญกัารั	 ในกัารัปีฏิบัต่ิหน้าที่่�ที่่�ได้รัับ 

มอบหมายอย่างเต่็มที่่�	 รัับผ่ิดช่อบจนถื่ง 

ที่่ �สำ ุด	 (Accountability)	 ต่ามกัำาลัง 

คว่ามสำามารัถื	 รั่ว่มมือรั่ว่มใจในกัารั 

ที่ำางานเพื้�อเป้ีาหมายท่ี่�ว่างไว้่	

 จะเห็นได้ว�า	 การที่่�ธิุรกิจจะอย่�รอด 

ได้หร่อไม�	 ข้ึ �นกับการกระที่ำาข้องคน 

สิ่ามกลุ �มน่ �	 ที่่ �ต้องม่ไหวพื้ริบป็ฎิิภาณ	

พื้ร้อมรับการเป็ล่�ยนแป็ลง	ร�วมม่อ	ร�วมใจ 

เป็็นที่่มเด่ยวกัน	 ในการวางแผู้นและ 

ป็ฏิิบัติการเพื้่�อความอย่�รอดให้ป็ลอดภัย 

ในทีุ่กด้าน	 ที่ั�งในยามป็กติและยามวิกฤติ	

และแน�นอนว�า	 การท่ี่�จะอย่�รอดนั�น	 ต้อง 

อย่�ต�อไป็ได้อย�างยั�งย่นด้วย	 ความมั�งคั�ง	

มั �นคง	 ยั �งย่นเป็็นสิ่ิ �งที่่ �ทีุ่กคนใฝ่ฝันหา	

แต�การจะได้มานั �น	 สิ่ิ �งสิ่ำาคัญที่่ �สิุ่ดค่อ	

ต้องม่จริยธิรรม	 ม่คุณธิรรมป็ระจำาใจ 

ในการดำาเนินช้่วิตและในการป็ระกอบ 

ธุิรกิจด้วย	ไม�ใช้�ม่เพ่ื้ยงความร้่	ความสิ่ามารถึ 

เที่�านั�น
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	 ผ่มรั่้จักัช่ื�อ	 คารั์ลอสำ	 กัอสำ์น	 (Carlos	
Ghosn)	ครัั�งแรักัในรัาว่ๆ	ต้่นขึ้อง	ค.ศ.	2000	
ช่่ว่งที่่�เขึ้าเรัิ�มเขึ้้ามา	 Turnaround	 นิสำสำัน	
(Nissan)	 และต่ิดต่ามผ่ลงานเขึ้ามาเรัื�อยๆ	
กัอสำ์น	 เปี็นช่ื�อหน่�งที่่�ผ่มช่อบเอามาเล่าให้ 
น้องๆ	 ฟ้ังถื่งคว่ามเกั่งกัาจ	 เสำ้นที่างคว่าม 
ยิ�งใหญ่ในฐานะ	CEO	ขึ้องบริัษัที่	Renaut-
Nissan	 ยาว่นานต่่อเนื�องจนมาถื่ง	 ปีลายปีี	
2018	 จนกัรัะที่ั�งมาเกัิดเหตุ่กัารัณ์์ที่่ �เปี็น 
ขึ้่าว่ใหญ่ถื่กักัล่าว่หาในขึ้้อหาทีุ่จรัิต่และถื่กั 
คว่บคุมต่ัว่โดยรััฐบาลญ่�ปีุ่น	 แต่่แล้ว่ปีลายปีี	
2019	 กัอสำ์น	 กั็ได้สำรั้างคว่ามน่าต่กัใจขึ้่�น 
อ่กัครัั �งบนหน้าสำื �อ	 โดยกัารัหน่ออกัจากั 
ปีรัะเที่ศญ่�ปีุ่นในรัะหว่่างที่่�ถื่กัคว่บคุมต่ัว่อย่่	

และกัว่่าใครัต่่อใครัจะรั่้ต่ัว่ว่่าเขึ้าหน่ออกัมา 
กั็ต่่อเมื�อเขึ้ามาโผ่ล่ออกัสำื�อในงานปีีใหม่ที่่� 
เลบานอน	แล้ว่	Shawshank	with	Redemtion	
ฉบับช่่ว่ิต่จรัิงกั็กัำาเนิดขึ้่ �นและกัำาลังจะถื่กั 
เล่าให้ฟั้ง	เรืั�องรัาว่ขึ้องช่ายท่ี่�ช่่างเหมาะกัับธ่ีม	
Stay	Ahead	Stay	Alive	เหลือเกิัน	
	 คารั์ลอสำ	 กัอสำ์น	 เกัิดว่ันที่่�	 9	 ม่นาคม	
1954	 ในปีรัะเที่ศบรัาซึ่ิล	 พ้่อและแม่เปี็น 
ช่าว่เลบานอนท่ี่�ย้ายมาอย่่บรัาซิึ่ล	เขึ้าใช้่ช่่วิ่ต่
ในว่ัยเด็กัที่่�บรัาซึ่ิลถื่ง	 6	 ปีีจากันั�นจ่งย้าย 
กัลับไปีที่่�เบรัุต่	 ปีรัะเที่ศเลบานอน	 เขึ้าย้าย 
ไปีศ่กัษาชั่�นมัธียมและต่่อด้านวิ่ศว่กัรัรัมศาสำต่ร์ั
ท่ี่�	École	Polytechnique	ในปีี	ค.ศ.	1974	
และ	Éole	des	Mines	de	Paris	ในปีี	ค.ศ.	
1978	ท่ี่�	กัรุังปีาร่ัสำ	ปีรัะเที่ศฝัรัั�งเศสำ	จากักัารั 
ที่่�ต่้องเต่ิบโต่ในหลายที่่�เขึ้าจ่งพ้่ดได้หลาย 
ภาษาทัี่�ง	อังกัฤษ	สำเปีน	อิต่าเล่ยน	โปีรัตุ่เกัสำ	
ฝัรัั�งเศสำ	 และญ่�ปีุ่น	 ซึ่่�งน่าจะมาจากัช่่ว่งที่่� 
ที่ำางานให้นิสำสำัน	 และยังถืือ	 passport	 ถื่ง 
3	สัำญช่าติ่	คือ	เลบานอน	บรัาซิึ่ล	และฝัรัั�งเศสำ

 “It would be easier to make 
money in other sectors, but since I 
was a kid, I liked cars.”
	 กัอส์ำนก้ัาว่เข้ึ้าส่่ำอุต่สำาหกัรัรัมยานยนต์่ท่ี่� 
มิช่ลิน	 (Michelin)	 บรัิษัที่ผ่ลิต่ยางรัถืยนต่์ 
สัำญช่าติ่ฝัรัั�งเศสำ	และที่ำางานอย่ท่่ี่�นั�นถ่ืง	18	ปีี	
ก่ัอนจะย้ายไปีร่ัว่มงานกัับเรัโนลท์ี่	(Renault)	
บริัษัที่ผ่ลิต่รัถืยนต์่สัำญช่าติ่ฝัรัั�งเศสำ	ในปีี	1996	
โดยเขึ้าถ่ืกัส่ำงไปีที่ำางานกัับเรัโนลท์ี่ในอเมริักัา
ใต่้	 ที่่�กัำาลังปีรัะสำบปีัญหาขึ้าดทีุ่นอย่างหนักั 
กัารัจัดกัารัปีฏิรั่ปีองค์กัรัและจัดกัารัเรัื �อง 
ต้่นทุี่นแบบเด็ดขึ้าดขึ้องกัอส์ำนส่ำงผ่ลให้เรัโนลท์ี่
กัลับมาม่กัำาไรั	 จากันั�นเขึ้าจ่งได้รัับฉายาว่่า 
Le	 Cost	 Killer	 ซึ่่�งกัอสำ์นเองไม่ได้ใสำ่ใจกัับ 
ฉายาท่ี่�ถ่ืกัตั่�งข่ึ้�นเท่ี่าไหร่ั	รัว่มถ่ืงคำาวิ่จารัณ์์ว่่า	
กัารัลดแต่่ต่้นทีุ่นไม่สำามารัถืนำาพ้าองค์กัรั 
ไปีได้ไกัลอย่างยั �งยืน	 เพ้รัาะเขึ้ายังใช่้มัน 
ต่่อมาท่ี่�นิสำสัำนด้ว่ย

Stay Ahead
Stay Alive

by Carlos Ghosn

โปรดใช้วิจารญาณในการอ่าน 
ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาช้ีนำาใดๆ

เพียงต้องการนำาเสนอเร่ืองราว 
ทางธุรกิจอันน่าเหลือเช่ือเท่าน้ัน
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 “The most interesting infor 
mat ion I  can have about  a 
competitor is the cost.”
	 ปีี 1999 คาร์ัลอสำ กัอส์ำนเข้ึ้ามาเริั�มงาน 
เปี็น CEO ที่่�กัลุ่มบรัิษัที่นิสำสำัน ที่่�โรัโนลที่์ 
เพ้ิ�งซึ่ื �อกัิจกัารัมาโดยเขึ้้าถืือหุ้นในสำัดสำ่ว่น	
40%	 โดยเรัโนลที่์ต่ั�งเปี้าหมายให้	 กัอสำ์น 
บรัิหารันิสำสำันให้กัลับมาม่กัำาไรัภายใน 2 ปี ี
ซึ่่�งผ่ลปีรัะกัอบกัารัขึ้องนิสำสำันในช่่ว่งกั่อนที่่� 
กัอส์ำนจะเข้ึ้ามาคือขึ้าดทุี่น	7	 ใน	8	 ปีีล่าสุำด 
รัว่มที่ั�งยังแบกัหน่�กั้อนมหาศาล	 และกั็เปี็น 
อ่กัครัั�งที่่�	 Le	 Cost	 Killer	 นำากัลยุที่ธี์กัารั 
บรัิหารัแบบปีรัับโครังสำรั้างและลดต่้นทีุ่น 
มาใช้่	โดยปิีดโรังงานต่่างๆท่ี่�ผ่ลปีรัะกัอบกัารั
ไม่ด่	หรืัอไม่สำร้ัางให้เกิัด	synergy	และม่กัารั 
ปีลดลดคนไปีอ่กั	 1	 ใน	 7	 แต่่นั�นกั็ที่ำาให ้
นิสำสำันกัลับมาม่กัำาไรัภายใน	 1	 ปีี	 อ่กัที่ั�ง 
ยังที่ำาให้นิสำสำันรัอดพ้้นว่ิกัฤต่กัารัณ์์ที่างกัารั 
เงินต่่าง	ๆ	ด้ว่ย	
 “The biggest enemy of manage-
ment is indifference. It's when 
people don't give a damn”
	 กัอสำ์นเองมักัได้รัับคำายกัย่องจากัฝั่าย 
ท่ี่�สำนับสำนุนเขึ้าว่่าเป็ีน	visionary	leader	ซ่ึ่�ง 
ตั่ว่อย่างหน่�งท่ี่�เห็นได้ชั่ดคือ	กัอส์ำน	นำาเสำนอ 
รัถืยนต่์พ้ลังงานไฟ้ฟ้้าอย่าง	 Nissan	 Leaf 
ออกัสำ่่ต่ลาดปีรัะเที่ศญ่�ปีุ่นและอเมรัิกัาในปี	ี
2010	 โดย	 Nissan	 Leaf	 เปี็นรัถืไฟ้ฟ้้าที่่�ม ่
คว่ามเรั็ว่มากักัว่่ารัถืยนต่์พ้ลังงานไฟ้ฟ้้า 
เจ้าอื �นๆ	 และขึ้่ �นแที่่นเปี็นรัถืยนต่์ไฟ้ฟ้้า 
ที่่�ม่ยอดจำาหน่ายสำ่งที่่�สำุดในโลกั	 กัอสำ์นได้ 
เล่าถ่ืงบที่สำนที่นาขึ้องเขึ้ากัับ	กัอร์ัดอน	 มัว่ร์ั 
(Gordon	 Moore)	 ผ่่ ้กั่อต่ั �ง	 Intel	 เมื �อ 
สิำบกัว่่าปีีก่ัอนหน้าท่ี่�จะออกั	Nissan	Leaf	ว่่า 
ในต่อนนั�น	 มัว่ร์ับอกักัับเขึ้าว่่า	 บริัษัที่ผ้่่ผ่ลิต่ 
รัถืยนต่์จะไม่ผ่ลิต่รัถืยนต่์ไฟ้ฟ้้าออกัมา 
จ ำาหน ่าย	 เพ้รัาะผ่่ ้ผ่ลิต่รัถืยนต่์ผ่ ่กัต่ ิด 
(wedded)	 กัับเครัื�องยนต่์สำันดาปีภายใน	
แต่่กัอสำ์นกั็แสำดงให้เห็นแล้ว่ว่่า	มัว่รั์คิดผ่ิด
	 ในช่่ว่ง	 10	 ปีีหลังๆ	 ขึ้องกัารับรัิหารั 
อุต่สำาหกัรัรัมรัถืยนต่์อย่่ในช่่ว่งกัารัถืดถือย 
และม่กัำาลังกัารัผ่ลิต่ล้นเกิัน	(overcapacity)	
กัอส์ำนคิดว่่าที่างรัอดคือ	ต้่องคว่บรัว่มกิัจกัารั 
(consolidation)	และกัารัแสำว่งหาพั้นธีมิต่รั	

(alliance)	 ซ่ึ่�งเขึ้าเช่่�ยว่ช่าญในด้านน่�อย่่แล้ว่	
ซ่ึ่�งก็ัม่กัารัคาดเดาไปีต่่างๆ	นานาว่่า	กัอส์ำนจะต้่อง 
เข้ึ้าไปีเป็ีนพั้นธีมิต่รักัับ	หน่�งในสำามยกััษ์ใหญ่
ผ่่้ผ่ลิต่รัถืยนต่์สำัญช่าต่ิอเมรัิกัันเปี็นแน่แที่้	
แต่่แล้ว่ในปีี	 2016	 นิสำสำันกั็เขึ้้าซึ่ื�อมิต่ซึ่่บิช่ ิ
โดยเข้ึ้าไปีถืือหุ้นหน่�งในสำามท่ี่�ม่ลค่า	2.2	พั้น
ล้านดอลลาร์ัและกัอส์ำนก็ัเป็ีนผ้่่ท่ี่�เข้ึ้าไปีบริัหารั	
พ้ันธีมิต่รัสำามฝั่ายที่่�เกัิดขึ้่�น	 เรัโนลที่์-นิสำสำัน-
มิต่ซึ่่บิช่ิ	 โดยพ้ันธีมิต่รัสำามฝั่ายม่ยอดขึ้าย 
รัว่มกัันในปีี	2016	ปีรัะมาณ์	9.96	 ล้านคัน	
ข่ึ้�นเป็ีนกัลุ่มผ้่่ผ่ลิต่รัถืยนต์่อันดับท่ี่�	4	ขึ้องโลกั	
และภายในปีีเด่ยว่คือในปีี	 2017	 กัอสำ์น 
กั็ที่ำาให้ยอดขึ้ายขึ้องกัลุ ่มเต่ิบโต่ขึ้่ �นมาที่่ �	
10.61	 ล้านคัน	 ขึ้่�นสำ่่อันดับที่่�	 2	 ขึ้องโลกั	
แซึ่งหน้า	โต่โยต้่า	(Toyota)	และเป็ีนรัองแค่	
โฟ้ล์คสำว่าเก้ัน	(Volkswagen)	เท่ี่านั�น	
	 นอกัจากันั�นในช่่ว่งปีีที่้ายๆ	 ขึ้องกัารั 
บรัิหารั	 เที่คโนโลย่ไรั ้คนขึ้ับกัลายเปี็น 
ที่ิศที่างที่่ �บรัิษัที่รัถืยนต่์และบรัิษัที่ต่่างๆ	
ในซิึ่ลิกัอนวั่ลเล่ย์	รัว่มไปีถ่ืงบริัษัที่	start-up	
ใหม่ๆ	 มุ ่งไปี	 ซึ่่ �งกัอสำ์นเอง...กั็ยอมรัับว่่า 
เขึ้าอาจจะกั้าว่ไม่ที่ันและไม่คุ้มที่่�จะเรัิ�มจากั 
ศ่นย์เพ้รัาะเที่คโนโลย่กั้าว่ไปีเรั็ว่มากั	 ซึ่่�งผ่ม 
จำาได้ว่่า	ผ่มอ่านเจอกัารัพ้าดหัว่ขึ้องนิต่ยสำารั 
ฉบับหน่�งที่่�ที่ำาให้เห็นว่ิสำัยที่ัศน์ขึ้องกัอสำ์น 
ที่่�ช่ัดเจนที่่�สำุดว่่า	 เรัาไม่จำาเปี็นต่้องเกั่งเอง 
ทีุ่กัอย่าง	 แต่่ต่้องจัดกัารัที่รััพ้ยากัรัที่่�ม่อย่่ 
ให้ด่และม่ปีรัะโยช่น์สำ่งสำุด	 โดยเขึ้าสำื�อสำารั 
ไปีสำ่่เหล่า	 start-up	 ที่่�ม่	 เที่คโนโลย่	 self-
driving	 อย่่	 แต่่ขึ้าดเงินทีุ่นหรัือที่รััพ้ยากัรั 
ท่ี่�จะพั้ฒนาไปีอ่กัขัึ้�นว่่า	“I have money, 
come to see me”

	 เนื�อหาต่่อจากัน่�ไปีขึ้อง	คาร์ัลอสำ	กัอส์ำน	
ที่ำาให้ผ่มน่กัถื่งภาพ้ยนต่รั์	 2	 เรัื �องขึ้่ �นมา 
คือ	Shawshank	with	Redemption	 กัับ	
Rachomon
 Shawshank with Redemption 
Part 2 – ภาคท่ียังไม่เคยถูกิสร้างใน Hol-
lywood “The funny thing is, on 
the outside I was an honest man. 
Straight as an arrow. I had to come 
to prison to be a crook.”
	 ในเดือนพ้ฤศจิกัายน	 2018	 กัอสำ์น 
ถื่กัจับกัุมที่ันที่่ที่่ �ลงจากัเครัื�องบินสำ่ว่นต่ัว่ 
ที่่ �สำนามบินฮ่าเนดะ	 โดยต่ำารัว่จจากักัรัม 
สำอบสำว่นคด่พ้ ิเศษญ่ �ปี ุ ่นที่ ่ �กัรั ุงโต่เกั ่ยว่ 
ในขึ้้อหารัายงานรัายได้ต่ำ �ากัว่่าคว่ามจรัิง 
ไปีกัว่่า	 44.4	 ล้านเหรั่ยญ	 และขึ้้อหาทีุ่จรัิต่ 
ใช่้เงินขึ้องบรัิษัที่ไปีกัับเรัื �องสำ่ว่นต่ัว่	 เช่่น 
กัารัยักัยอกัเงินส่ำว่นต่่างจากัอัต่รัาแลกัเปีล่�ยน
ไปีไว่้ที่่ �นิสำสำัน	 แล้ว่โอนเงินดังกัล่าว่ไปียัง 
อ่กับรัิษัที่หน่�งในปีรัะเที่ศโอมานเพ้ื�อกัารั 
ใช่้จ่ายสำ่ว่นต่ัว่	 หลังจากันั�น	 3	 ว่ัน	 เขึ้ากั็ถื่กั 
ปีลดออกัจากักัารัเปี็นปีรัะธีานนิสำสำันที่ันที่่ 
กั่อนถื่กัให้ออกัจากัต่ำาแหน่งในมิต่ซึ่่บิช่  ิ
และเรัโนลที่์ต่ ่อมา	 ผ่่ ้ เช่ ่ �ยว่ช่าญมองว่่า 
เปี ็นผ่ลมาจากักัารัสำรั ้างศ ัต่รั ่ในว่งกัารั 
คือกัารัเหย่ยบยำ�าว่ัฒนธีรัรัมกัารับรัิหารังาน 
แบบญ่�ปีุ่น	 และรัะดับค่าต่อบแที่นที่่�สำ่งจน 
ที่ำาลายมาต่รัฐานค่าต่อบแที่นขึ้องซึ่่อ่โอ 
บรัิษัที่ในญ่�ปีุ่น	 โดยเฉพ้าะอย่างยิ�งปีัญหา 
เกั่ �ยว่กัับค่าต่อบแที่นนั �น	 ไม่ได้เกัิดเปี็น 
ครัั �งแรักัขึ้องกัอสำ์นเพ้รัาะกั่อนหน้าที่่ �จะ 
ถื่กัจับกัุม	 เขึ้ากั็เคยออกัมาปีฏิเสำธีขึ้่าว่กัารั 
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ว่างแผ่นท่ี่�จะเปิีดบริัษัที่ในเนเธีอร์ัแลนด์เพื้�อ
ให้ที่างนิสำสำันจ่ายโบนัสำลับๆให้กัับเขึ้าเมื�อ 
ปีี	 2017	มาแล้ว่	 และอ่กัครัั�งก็ัคือ	ที่างกัารั 
ฝัรัั�งเศสำซึ่่�งถืือหุ้น	 15	 เปีอรั์เซึ่็นต่์ในบรัิษัที่ 
เรัโนลท์ี่	 เคยกัดดันให้กัอส์ำนตั่ดลดค่าต่อบแที่น
ที่่�ได้เมื�อปีี	 2017	 ที่่�สำ่งถื่ง	 7.25	 ล้านย่โรั	
หรืัอรัาว่	273	ล้านบาที่ต่่อปีี	ลง	30	เปีอร์ัเซ็ึ่นต์่	
เนื�องจากัถื่กัมองว่่าเปี็นรัายจ่ายที่่�มากัจน 
เกิันไปี	

 “I have to remind myself that 
some birds aren't meant to be 
caged.”
	 หลังถื่กัต่ั�งขึ้้อกัล่าว่หา	 กัอสำ์นถื่กันำาต่ัว่ 
ไปีที่่�สำถืานกัักักัันกัรัุงโต่เกั่ยว่ถื่กัสำอบสำว่น 
จนกัรัะที่ั�งเดือนม่นาคมปีี	 2019	 หลังจากั 
พ้ยายามขึ้อปีรัะกัันต่ัว่มา	 3	 ครัั �ง	 ศาลกั ็
อนุญาต่ให้ปีรัะกัันต่ัว่และกัลับไปีถื่กัคุมต่ัว่ 
ที่่�บ้านพ้ักั	 เพ้ื�อรัอกัารัพ้ิจารัณ์าคด่ที่่�คาดว่่า 
จะเกัิดในช่่ว่งต่้นปีี	 2020	 โดยที่นายขึ้อง 
กัอสำ์นได้ว่างเงิน	 1,500	 ล้านเยนในกัารั 
ปีรัะกัันต่ัว่	 แต่่กัอสำ์นต่้องที่ำาต่ามเงื �อนไขึ้ 
ที่่�กัำาหนดคือ	 ต่้องอาศัยอย่่ที่่�โต่เกั่ยว่เที่่านั�น 
ต่้องต่ิดกัล้องว่งจรัปีิดนอกัที่่ �พ้ักั	 ห้ามใช่้ 
อินเต่อร์ัเนต่	ห้ามเดินที่างออกันอกัปีรัะเที่ศ	
และก็ัยังคงถ่ืกัเร่ัยกัตั่ว่มาสำอบสำว่นเป็ีนรัะยะ
	 และแล้ว่เหตุ่กัารัณ์์ช่็อคโลกักั็เกัิดขึ้่�นใน
วั่นท่ี่�	1	มกัรัาคม	ปีี	2020	เมื�อเขึ้าปีรัากัฏตั่ว่ 
ในงานเล่�ยงปีีใหม่ที่่�ปีรัะเที่ศเลบานอน	ที่ั�งๆ	
ท่ี่�ม่กัล้องว่งจรัปิีดรัอบบ้าน	ทัี่�งๆ	ท่ี่�พ้าสำปีอร์ัต่ 
ที่ั�ง	 3	 ใบกั็ไม่ได้อย่่กัับต่ัว่กัอสำ์นแต่่อย่่กัับ 
ที่นายช่าว่ญ่�ปุ่ีนขึ้องเขึ้า	และทัี่�งๆ	ท่ี่�คนญ่�ปุ่ีน 
ทัี่�ว่ทัี่�งปีรัะเที่ศจำาหน้าเขึ้าได้	เพ้รัาะเขึ้าถืือเป็ีน	
celebrity	 คนหน่�งที่่�ญ่�ปีุ่นขึ้นาดที่่�ม่มังงะ	

ที่่�เขึ้าเปี็นต่ัว่แสำดงนำา	 ขึ้นาดที่่�เปี็นหน่�งใน 
บุรุัษท่ี่�สำต่ร่ัช่าว่ญ่�ปุ่ีนโหว่ต่ให้เป็ีนหน่�งในคนท่ี่�
อยากัออกัเดที่ด้ว่ยมากัสำุด	 และถื่กัโหว่ต่ 
อยากัให้เปี็นผ่่้นำาคนต่่อไปีโดยม่คะแนนมากั
กัว่่า	 บารััค	 โอบามา	 เสำ่ยอ่กั	 แต่่ถื่งกัรัะนั�น	
เขึ้ากั ็หลบหน ่ออกัมาได ้ 	 โดยที่างกัารั 
เลบานอนได้ปีรัะกัาศว่่า	นายคาร์ัลอสำ	กัอส์ำน	
จำาเลยในคด่ยักัยอกัเงินขึ้องบรัิษัที่นิสำสำัน 
ได้เดินที่างถื่งกัรัุงเบรัุต่	 เมืองหลว่งขึ้อง 
เลบานอน	เมื�อวั่นท่ี่�	31	ธัีนว่าคม	2019

 “Andy Dufresne - Who crawled 
through a river of shit and came 
out clean on the other side.”
	 กัารัว่างแผ่นหลบหน่ม่ต่ัว่ละครัหลักัๆ 
คือ	 แครัอล	 กัอสำ์น	 ภรัรัยาขึ้อง	 คารั์ลอสำ	
กัอสำ์น	 อาล่	 (นามแฝัง)	 ขึ้องนักัธี ุรักั ิจ 
ช่าว่เลบานอน	 ซึ่่ �งเปี็นเพ้ื �อนขึ้องแครัอล 
ไมเคิล	 เที่ย์เลอรั์ซึ่่�งเปี็น	 อด่ต่ที่หารัสำัญช่าต่ิ 
อเมริักััน-เลบานอน	ท่ี่�เคยที่ำางานในกัองกัำาลัง 
พ้ิเศษขึ้องสำหรััฐฯ	 และลาออกัมาต่ั�งบรัิษัที่ 
ด้านกัารัจัดกัารัรัักัษาคว่ามปีลอดภัยเอกัช่น
ปีีเต่อรั์	 เที่เลอรั์	 ล่กัช่ายขึ้อง	 ไมเคิล	 และ	
จอร์ัจ	ซึ่าเย็ค	ช่ายช่าว่เลบานอน
	 สำันนิษฐานว่่าแผ่นกัารัหลบหน่	 เรัิ�มต่้น 
ในว่ันที่่�	 25	 ธีันว่าคม	 2019	 นางแครัอล	
ได้จ้างว่งดนต่รั่ออเครัสำต่รั้า	 เขึ้้าไปีแสำดง 
ในงานเล่ �ยงภายในบ้านพ้ักัเนื �องในว่ัน 
ครัิสำต่์มาสำ	 ซึ่่�งว่ัต่ถืุปีรัะสำงค์จรัิงๆ	 คงเพ้ื�อให ้
กัอสำ์นได้ลองที่ดสำอบกัารัเขึ้้าไปีอย่่ในกัล่อง 
ขึ้นเครัื �องดนต่รั่ที่ั �งขึ้นาดและนำ �าหนักัว่่า 
เหมาะสำมมั�ย	ถ่ืงต่รังน่�ต้่องเล่าย้อนว่่า	ที่ำาไม 
แผ่นจ่งออกัมาเช่่นน่�	ในกัารัว่างแผ่น	ไมเคิล	
เที่เลอรั์	 พ้บว่่ากัล้องว่งจรัปีิดนอกับ้านที่่�ใช่้ 
จับต่าคว่ามเคลื�อนไหว่ขึ้องกัอสำ์นนั�น	 ไม่ได้ 
ถ่ืกัด่แล	24	ชั่�ว่โมง	แต่่จะถ่ืกันำามาต่รัว่จสำอบ
หาคว่ามผ่ิดปีกัต่ิสำัปีดาห์ละครัั�งและนั�นคือ 
ช่่องโหว่่ที่่ �เขึ้าพ้บ	 เขึ้าจ่งเต่รั่ยมแผ่นกัารั 
พ้าหลบหน่โดยม่ผ้่่ช่่ว่ยอ่กั	2	คนคือ	 ปีีเต่อร์ั	
เที่เลอรั์	 ล่กัช่ายเขึ้าเอง	 กัับ	 จอรั์จ	 ซึ่าเย็ค	
ช่ายช่าว่เลบานอน	 และในคืนว่ันที่่ �	 29	
ธีันว่าคม	 2019	 ที่ั�ง	 3	 คนมาถื่งสำนามบิน 
คันไซึ่และกั็เขึ้้าพ้ักัที่่�โรังแรัมใกัล้ๆ	 สำนามบิน	
พ้อเช่้าว่ันที่่�	 30	 ธีันว่าคม	 ไมเคิลและจอรั์จ 

กั็นั�งช่ินคันเซึ่็นจากัโอซึ่ากั้าเขึ้้าสำ่่กัรัุงโต่เกั่ยว่ 
เพ้ื�อมาพ้บกัับกัอสำ์นที่่�ห้องหน่�ง	 ในโรังแรัม 
ใกัล ้ๆ	 บ ้านพ้ักัขึ้องกัอสำ ์น	 และกัอสำ ์น 
เดินออกัมาใช่้บรัิกัารัที่านอาหารัปีรัะจำา	
จ่งไม่ม่คนสำงสำัยอะไรั	 เมื�อที่ั�ง	 3	 ได้พ้บกััน 
ปีีเต่อรั ์จ ่งให ้กัอสำ์นเปีล่ �ยนชุ่ดและสำว่ม 
หน้ากัากัอนามัยเพ้ื�อปีกัปีิดใบหน้า	 จากันั�น 
ทัี่�ง	 3	 ก็ัเดินที่างไปีข่ึ้�นชิ่นคันเซ็ึ่นเพื้�อกัลับไปี
ที่่�โอซึ่ากัาและเดินที่างเขึ้้าที่่�พ้ักัในโรังแรัม 
ภายในท่ี่�พั้กัขึ้องโรังแรัม	กัอส์ำนก็ัเข้ึ้าไปีซ่ึ่อนตั่ว่ 
ในกัล่องเครัื �องดนต่รั่เพ้ื �อแที่นที่่ �ล ำาโพ้ง 
ขึ้นาดใหญ่ที่่�ม่นำ�าหนักัใกัล้เค่ยงกััน	 จากันั�น 
กัอสำ์นและ	 2	 พ้่อล่กัเที่เลอรั์กั็ได้ที่ำากัารั 
เช็่คเอ้าท์ี่ออกัจากัโรังแรัมพ้ร้ัอมด้ว่ยกัล่องไม้
ส่ำดำาขึ้นาดใหญ่	ท่ี่�ม่กัอส์ำนซ่ึ่อนอย่่ข้ึ้างใน

 “I hope I can make it across the 
border.”
	 เว่ลาปีรัะมาณ์	 22:30	 นาฬิิกัา	 อด่ต่ 
ที่หารัรัับจ้างที่ั�ง	 2	 นายได้ที่ำากัารัขึ้นย้าย 
กัล่องไม้ดังกัล่าว่มายังสำ่ว่นขึ้องผ่่้โดยสำารั 
ขึ้าออกัรัะหว่่างปีรัะเที่ศสำำาหรัับเครัื�องบิน 
ส่ำว่นตั่ว่	ขึ้อเล่าย้อนอ่กัครัั�งว่่าในกัารัว่างแผ่น	
ไมเคิล	พ้บว่่าท่ี่�สำนามบินคันไซึ่	จะไม่ม่เครืั�อง
เอ็กัซึ่์เรัย์ขึ้นาดใหญ่	 เขึ้าจ่งเลือกัว่างแผ่นใช่้ 
กัล่องเครัื�องดนต่รั่ขึ้นาดใหญ่เพ้ื�อเล่�ยงกัารั 
ต่้องผ่่านเขึ้้าเครัื�องเอ็กัซึ่์เรัย์	 สำ่ว่นขึ้ั�นต่อน 
กัารัต่รัว่จนั�น	 เจ้าหน้าที่่�สำนามบินคงต่้องใช่้ 
เครืั�องต่รัว่จวั่ต่ถุืโลหะแบบมือถืือแที่นเท่ี่านั�น	
และเมื �อเดินที่างมาถื่งที่่ �สำนามบินจรัิงๆ	
ทุี่กัอย่างก็ัเป็ีนไปีต่ามแผ่น	 เจ้าหน้าท่ี่�ที่ำากัารั
ต่รัว่จเช่็คโดยกัารัใช่้เครัื�องต่รัว่จว่ัต่ถืุโลหะ 
แบบถืือซึ่่�งเครัื�องมือช่นิดน่�ม่ไว่้สำำาหรัับค้นหา
ว่ัต่ถืุรัะเบิด	 ดังนั�นกัอสำ์นที่่�อย่่ภายในกัล่อง 
ถื่งไม ่ถื ่กัต่รัว่จเจอ	 และพ้่อล ่กัเที่เลอรั  ์
ซึ่่�งปีลอมต่ัว่เปี็นนักัดนต่รั่ยังได้สำำาแดงแกั ่
เจ้าหน้าที่่�ศุลกัากัรัว่่าสำิ�งขึ้องภายในกัล่องนั�น
เปี็นเครัื�องดนต่รั่	 เพ้รัาะที่างญ่�ปีุ่นค่อนขึ้้าง 
ไว่้ใจและอำานว่ยคว่ามสำะดว่กัแกั่บุคคล	 VIP	
ที่่�เดินที่างโดยเครัื�องบินสำ่ว่นต่ัว่อย่่แล้ว่	 และ
น่ �กั็เปี็นจุดอ่อนที่่�พ้่อล่กัเที่เลอรั์ต่รัว่จพ้บ 
รัะหว่่างว่างแผ่นมาเช่่นกััน	 นอกัจากันั �น 
ไมเคิลกั็เสำาะหาบรัิษัที่ที่่�ให้บรัิกัารัเครัื�องบิน
สำ่ว่นต่ัว่โดยไม่เปีิดเผ่ยขึ้้อม่ลสำ่ว่นต่ัว่ขึ้องผ่่้ใช่้



บริักัารั	ซ่ึ่�งก็ัมาเจอเข้ึ้ากัับบริัษัที่	MNG	ขึ้อง 
ตุ่รักั่ที่่ �ให ้บรัิกัารัในแบบที่่ �ต่รังต่ามแผ่น 
คาดกัันว่่าเมื�อเครัื�องที่ะยานขึ้่�นแล้ว่	 กัอสำ์น 
ก็ัออกัจากักัล่องเครืั�องดนต่ร่ัท่ี่�อย่่ในห้องเก็ับ
ขึ้องบนเครืั�องบิน	แล้ว่เดินผ่่านปีรัะต่่ท่ี่�เชื่�อม
กัับห้องผ้่่โดยสำารัเข้ึ้าไปีนั�งสำบายๆ	ในเครืั�องบิน 
สำ่ว่นต่ัว่	 มุ่งหน้าสำ่่ตุ่รักั่เพ้ื�อไปีเปีล่�ยนเครัื�อง 
ไปีเลบานอน	 และเหตุ่ผ่ลที่่ �เลือกัไปีลงที่่ � 
เลบานอนเพ้รัาะกัอสำ์นเองน่าจะม่อิที่ธีิพ้ล 
ที่างกัารัเมืองที่่ �น ั �นมากัพ้อเพ้รัาะธีุรักัิจ 
หลายอย่างขึ้องกัอส์ำนท่ี่�เลบานอนนั�นม่คว่าม 
เก่ั�ยว่ข้ึ้องกัับรััฐบาลเลบานอน	

 “Get busy living or get busy 
dying.”
 หนังสำ ือพ้ิมพ้์เลอมงด์ขึ้องฝัรั ั �งเศสำ 
ลงภาพ้กัารั์ต่่นในหนังสำือพ้ิมพ้์ฉบับว่ันที่่�	 1	
ม.ค.	 2020	 ฝัีมือปีลองต่่	 นักัว่าดกัารั์ต่่น 
ชื่�อดัง	ว่าดภาพ้กัอส์ำน	วั่ย	65	ปีี	สำว่มหมว่กั 
ปีารั์ต่่�	 นอนยิ�มเผ่ล่สำบายใจอย่่บนเปีลญว่น 
สำว่นที่างกัับบรัรัยากัาศต่่งเครั่ยดในญ่�ปีุ ่น	
สำ่ว่นล่เช่่ยน	 บ่รั์เจล่	 นักัเขึ้่ยนและผ่่้กัำากัับ 
ภาพ้ยนต่รั์ช่าว่เลบานอน	 เหน็บแนมผ่่าน 
ที่ว่ิต่เต่อรั์ว่ ่า	 กัอสำ์นมาหาคว่ามสำะดว่กั 
สำบายและปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ขึ้องรัะบบยุต่ิธีรัรัม 
เลบานอนที่่�ไม่เคยจับนักักัารัเมืองทีุ่จรัิต่ 
เข้ึ้าคุกัเลย	ว่่ากัันว่่าค่าใช้่จ่ายในกัารัว่างแผ่น
หลบหน่ขึ้องกัอสำ ์นหนน่ �อย ่ ่ที่ ่ � รัาว่	 13	
ล้านดอลลาร์ั

 ราโชมอน : เมื่อต่างคนต่างเลือกิชุด 
ความจริงของตัวเอง
 กิระบวนกิารยุติธรรมของประเทศิ 
ญ่ีปุ่น:	 จากักัารัสำอบสำว่นภายในบริัษัที่พ้บว่่า 

คารั์ลอสำ	 กัอสำ์นกัรัะที่ำาผ่ิดว่ินัยรั้ายแรัง 
หลายครัั�ง	 โดยปีกัปีิดรัายได้ที่่�ต่ำ�ากัว่่าคว่าม 
เป็ีนจริังเพื้�อหล่กัเล่�ยงภาษ่	 ทัี่�งม่กัารัยักัยอกั 
เงินบรัิษัที่เพ้ื �อไปีใช่้จ่ายสำ่ว่นต่ัว่คว่ามผ่ิด 
ที่่�เกัิดขึ้่ �นอาจจะที่ำาให้กัอสำ์นถื่กัจำาคุกัถื่ง 
10	ปีี	
 - ที่่มที่นายจำาเลยขึ้องกัอสำ์น:	 อภัยให้ 
ไม่ได้	(เส่ำยหน้าอย่างมากั	เพ้รัาะ	เคยให้คำามั�น 
ว่่ากัอส์ำนจะไม่หน่ออกันอกัปีรัะเที่ศ)
 - อัยกัารั:	สำถืานกัารัณ์์น่�ถืือว่่ารุันแรังสุำดๆ 
 ทางกิารญ่ีปุ่น: ได้ที่ำากัารัต่รัว่จสำอบแล้ว่ 
ในวั่นท่ี่�	30	ธัีนว่าคม	2019	ไม่ม่บันท่ี่กักัารั 
เดินที่างออกันอกัปีรัะเที่ศขึ้องคารั์ลอสำ	
กัอสำ์น	 (แปีลว่่า	 กัอสำ์น	 หลบหน่ออกันอกั 
ปีรัะเที่ศอย่างผิ่ดกัฏหมาย)
 ทางกิารเลบานอน:	 คารั์ลอสำ	 กัอสำ์น 
เด ินที่างเขึ้ ้ าปีรัะเที่ศเลบานอนอย ่าง 
ถื่กักัฏหมาย	 (เขึ้าใช่้	 passport	 เล่มที่่�	 2	
ขึ้องฝัรัั�งเศสำ	แต่่ยังไม่ร้่ัว่่าเขึ้าม่ได้อย่างไรั)
 คาร์ลอส กิอส์น:	 ผ่มไม่ได้หน่คว่ามผิ่ด 
แต่่หน่คว่ามอยุต่ิธีรัรัมและคด่กัารัเมือง 
ในญ่�ปีุ ่น	 เพ้รัาะที่างญ่�ปีุ ่นกัลัว่ว่่าในที่่�สำุด	
เรัโนลต่์	 จะเขึ้้าย่ดกัิจกัารันิสำสำัน	 ซึ่่ �งเปี็น 
สัำญลักัษณ์์คว่ามเป็ีนญ่�ปุ่ีนท่ี่�ช่าว่ญ่�ปุ่ีนยอมรัับ 
ไม่ได้	 (นิสำสำันม่ปีรัะว่ัต่ิมาอย่างยาว่นาน	
ชื่�อนิสำสัำนมาจากั	นิปีปีอนซัึ่งเก่ัยว่	ท่ี่�แปีลว่่า	
กัลุ่มอุต่สำาหกัรัรัมญ่�ปีุ่น	 นิสำสำันนั�นจ่งเปี็น 
หน่�งในคว่ามภาคภ่มิใจขึ้องญ่�ปุ่ีน	และภายใต้่ 
กัารันำาขึ้องกัอสำ์น	 เขึ้าได้ที่ำานิสำสำันกัลับมา 
ม่กัำาไรั	 จนกัอสำ์นได้รัับกัารับันที่่กัช่ื�อลงใน	
Japan	 Automotive	 Hall	 of	 Fame 
หรืัอหอเก่ัยรัติ่ยศด้านยนต่รักัรัรัมขึ้องญ่�ปุ่ีน)	
เขึ้าถื่กักัรัะที่ำาแบบไม่ยุต่ิธีรัรัม	 เพ้รัาะเขึ้า 
ถื่กัคว่บคุมต่ัว่ในฐานะผ่่้ต่้องสำงสำัยและถื่กั 
สำอบสำว่นโดยไม่ม่ที่นายซึ่ำ�าไปีมา	โดยหลังจากั 
ถื่กัคุมต่ัว่ไว่้ครับกัำาหนด	 23	 ว่ัน	 เขึ้ากั็ถื่กั 
ปีล่อยออกัมา	 เพ้รัาะไม่ม่กัารัดำาเนินคด่ 
ที่างศาล	 แต่่กั็โดนเรั่ยกัต่่อในอ่กัคด่ที่ำาให ้
ถื่กัคุมต่ัว่ต่่ออ่กั	 23	 ว่ัน	 ซึ่่�งกั็เปี็นรั่ปีแบบน่� 
ต่่อไปีเรืั�อยๆ	 แต่่ไม่ม่กัารัดำาเนินกัารัที่างศาล 
ต่่อ	ซ่ึ่�งรัะหว่่างท่ี่�คว่บคุมตั่ว่	เขึ้าบอกัครัอบครััว่ 
ขึ้องเขึ้าว่่า	 ถื่กัเค้นให้สำารัภาพ้ว่ันละ	 7	
ช่ั�ว่โมงซึ่ำ�าไปีมาไปีเรัื�อยๆ	 โดยไม่อนุญาต่ให ้
ที่นายเขึ้้ารั่ว่มฟ้ังกัารัสำอบสำว่น	 จนหลายคน 

มองว่่ารัะบบขึ้องญ่�ปีุ่นคือ	 “Guilty	 until	
proven	Innocent”	(ญ่�ปุ่ีนม่กัารัตั่ดสิำนว่่าผ้่่
ต่้องหาที่่ �กัรัะที่ำาผ่ิดถื่ง	 99.4%	 ขึ้องกัารั 
ดำาเนินคด่	 ซ่ึ่�งเป็ีนตั่ว่เลขึ้ท่ี่�ส่ำงกัว่่าเกัาหล่เหนือ 
เส่ำยอ่กั)
 ไมเคิล เทเลอร์: ผ่มไม่ได้ที่ำาเพ้ื�อเงิน 
แต่่สำ ิ �งที่ ่ �กัอสำ์นถื่กัที่างญ่ �ปี ุ ่นกัรัะที่ำานั �น	
เหมือนกัารักัรัะที่ำากัับต่ัว่ปีรัะกััน	 เหมือน 
ต่อนที่่�เขึ้าที่ำางานเปี็นที่หารัอย่่หน่ว่ยพ้ิเศษ 
ที่่�พ้ยายาม	 กัดดันให้ผ่่้ต่้องหารัับสำารัภาพ้	
ทัี่�งท่ี่�ไม่ม่คว่ามผิ่ด
 ชาวเลบานอน:	คาร์ัลอสำ	กัอส์ำน	เปีร่ัยบ
เสำมือนฮ่่โร่ัท่ี่�สำร้ัางชื่�อเส่ำยงให้ปีรัะเที่ศ

 To be continue ….	เรืั�องน่�ยังไม่จบ	
แต่่สำถืานกัารัณ์์ปัีจจุบันเท่ี่าท่ี่�ม่	ณ์	ต่อนเข่ึ้ยน 
เรืั�องน่�คือ
	 พ้่อล่กัเที่เลอรั์	 ถื่กัจับ	 และถื่กัสำ่งต่ัว่ 
เปี็นผ่่้รั้ายขึ้้ามแดนจากั	 อเมรัิกัามาญ่�ปีุ ่น	
เที่เลอร์ัคนพ่้อถ่ืกัตั่ดสิำนจำาคุกั	 2	 ปีี	 เที่เลอร์ั 
คนล่กัโดน	 20	 เดือน	 สำ่ว่นซึ่าเย็ค	 ยังช่ิลๆ	
ใช่้เงินที่่�ไหนสำักัแห่งบนโลกั	 ถื้าให้เดากั็คง 
ในเลบานอนนั�นแหละ
	 ผ่่้บรัิหารัสำายกัารับินและนักับิน	 ที่่�พ้า 
กัอส์ำนหน่	ถ่ืกัจับ
	 กอสิ่์น	 ถึ่กตำารวจสิ่ากลออกหมายแดง	
แต�ใครเล�าจะสิ่น	 เพื้ราะเลบานอนไม�ม่ 
สิ่นธิิสิ่ัญญาสิ่�งผู้่้ร้ายข้้ามแดน	 และ	 กอสิ่์น 
ยังว�างพื้อที่่ �จะออกมาแสิ่ดงความเห็นว�า	
“กล ุ �มพื้ ันธิม ิตร	 (Renault-Nissan) 
ม่ป็ัญหาด้านความเช้่�อมั�น	 โดยสิ่�วนตัวแล้ว 
ผู้มคิดว�าผู้ลป็ระกอบการข้องที่ั�งสิ่องบริษัที่ 
ช้�างน�าสิ่มเพื้ช้	ไม�ม่การบริหารงานร�วมกัน	แต�
ม ่ระยะห�างที่่ � เก ิดจากความไม�ไว ้วางใจ 
ซึ่ึ �งกันและกัน”	 และกอสิ่์น	 ยังกล�าวถึึง 
ราคาหุ้นท่ี่�ลดตำ�าลงระหว�างเด่อนพื้ฤศจิกายน	
2018	 ถึึงมิถึุนายน	 2020	 ซึ่ึ �ง	 General 
Motors	และ	Toyota	ลดลง	12%	และ	15%	
ตามลำาดับ	 แต�	 Nissan	 กับ	 Renault	
ลดฮวบถึึง	 55%	 และ	 70%	 ตามลำาดับ 
“บริษ ัที่รถึยนต์ที่ ุกรายเผู้ช้ิญกับว ิกฤต 
Covid-19	กันถ้ึวนหน้า	แต�ด่เหม่อน	Nissan	
กับ	 Renaultจะได้รับผู้ลกระที่บหนักหน�วง
ท่ี่�สุิ่ด”
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	 ปีรัะเที่ศไที่ยเปี็นปีรัะเที่ศที่่�พ้่�งพ้าธีุรักัิจกัารัที่่องเที่่�ยว่และ 

ส่ำงออกัเป็ีนหลักัในภาคกัารัท่ี่องเท่ี่�ยว่ปีรัะสำบปัีญหาอย่างรุันแรัง	

จากันักัที่่องเที่่�ยว่ที่่�เคยมาเที่่�ยว่ถื่งปีีละปีรัะมาณ์	 40	 ล้านคน 

แต่่ปีี	 2564	 เรัาจะม่นักัที่่องเที่่�ยว่ต่่างช่าต่ิไม่เกัิน	 1	 ล้านคน 

ที่ำาให้คนที่่�อย่่ในธีุรักัิจกัารัที่่องเที่่�ยว่ต่กังานกัันเปี็นจำานว่นมากั 

รัว่มที่ั �งเจ้าขึ้องธีุรักัิจกั็เอาต่ัว่ไม่ค่อยรัอดกัันเสำ่ยสำ่ว่นใหญ  ่

ที่ำาให้	 GDP	 ขึ้องปีรัะเที่ศไที่ย	 ปีี	 2563	 ต่ิดลบไปีถื่ง	 6.09% 

และปีี	2564	ก็ัคาดกัันว่่าเศรัษฐกิัจจะโต่น้อยกัว่่า	1%	ในขึ้ณ์ะท่ี่� 

รัายได้ปีรัะช่าช่าติ่ลดลง	แต่่หน่�กัลับเพิ้�มข่ึ้�น	ที่ำาให้หน่�สำาธีารัณ์ะ 

ต่่อ	GDP	ส่ำงข่ึ้�นเกิันกัว่่าเพ้ดานท่ี่�เคยตั่�งไว้่ท่ี่�	60%	รััฐบาลจะต้่อง 

เพ้ิ�มรัายได้ปีรัะช่าช่าต่ิให้สำ่งขึ้่�นเพ้ื�อที่ำาให้อัต่รัาสำ่ว่นน่�ไม่พุ้่งมากั 

จนเกิันไปี	โดยกัารันำา	Negative	Income	Tax	(NIT)	มาใช้่

Negative
Income Tax 

(NIT)

      จากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้ 
ประเทศต่างๆ ประสบปัญหาทางด้าน 
เศรษฐกิจมีคนตกงานเป็นจำานวนมาก 
ประเทศท ี ่พ ัฒนาแล ้วโชคด ีหน ่อย 
สามารถจะจัดงบประมาณเพ่่อช่วยเหล่อ 
ประชาชนและกระตุ ้นเศรษฐกิจในขณะ 
ที ่ประเทศกำาล ังพัฒนาส่วนใหญ่จะ 
มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านงบประมาณ 
ทำาให้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ได้มากเท่าท่ีควร
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	 NIT	 ไม่ได้เปี็นโครังกัารัสำว่ัสำดิกัารั	 แต่่เปี็นโครังกัารัที่่�ต่้อง 

ที่ำางานเพ้ื�อจะได้เงินอุดหนุนจากัรััฐ	 นั�นคือรััฐจะไม่สำ่งเสำรัิม 

คนจนท่ี่�ข่ึ้�เก่ัยจ	ท่ี่�เอาแต่่คอยรัับกัารัช่่ว่ยเหลือจากัรััฐ	โดยไม่ดิ�นรัน 

ช่่ว่ยเหลือต่ัว่เองเลย	 แต่่	 NIT	 จะสำรั้างแรังจ่งใจให้คนยากัจน 

ขึ้ว่นขึ้ว่ายหารัายได้	 เพ้ื �อจะได้รัับเงินอุดหนุนจากัรััฐ	 NIT 

ในบางปีรัะเที่ศใช่้คำาว่่าเครัดิต่ภาษ่	 (Tax	 credit)	 บางปีรัะเที่ศ 

ใช่้คำาว่่าผ่ลปีรัะโยช่น์ที่างภาษ่	 (Tax	 benefit)	 บางปีรัะเที่ศ 

ใช่้คำาว่่าเงินเสำรัิมรัายได้	 (Income	 supplement)	 สำำาหรัับ 

ปีรัะเที่ศไที่ย	ผ่มคิดว่่าคว่รัจะเร่ัยกัเงินอุดหนุนจากัรััฐดังกัล่าว่ว่่า

“เบ่�ยขึ้ยัน”	 ซึ่่�งจะให้เกัิดคว่ามคิดในแง่บว่กั	 เปี็นกัารัที่ำาให ้

คนจนเหล่านั�นรั่้สำ่กัภาคภ่มิใจที่่�ต่นเองเปี็นคนขึ้ยันหมั�นเพ้่ยรั 

ไม่รั่้สำ่กัว่่าต่ัว่เองเปี็นภารัะขึ้องสำังคม	 ที่ั�งยังเปี็นกัารัสำรั้างแรัง 

จ่งใจให้คนที่่�อย่่นอกัรัะบบภาษ่	 เขึ้้ามาอย่่ในรัะบบภาษ่เพ้ื�อ 

จะได้รัับเบ่�ยขึ้ยันดังกัล่าว่	 ที่ั�งน่�รััฐยังสำามารัถืที่่�จะเขึ้้าถื่งคนจน 

ตั่ว่จริังอย่างแท้ี่จริัง	ลดปัีญหาคอรััปีชั่�นได้เป็ีนอย่างด่	

	 ร่ัปีแบบ	NIT	ท่ี่�ปีรัะเที่ศไที่ยคว่รัจะนำามาดัดแปีลงใช้่	เพื้�อให้

สำอดคล้องกัับสำภาพ้สำังคมและเศรัษฐกัิจขึ้องไที่ย	 คว่รัจะม ่

หลักัเกัณ์ฑ์ิดังต่่อไปีน่�

	 1.	 กัำาหนดคุณ์สำมบัต่ิขึ้องผ่่้ม่สำิที่ธีิรัับเบ่�ยขึ้ยัน	 ซึ่่�งคว่รัจะม่ 

คุณ์สำมบัติ่ดังต่่อไปีน่�

	 	 1.1	 ต้่องเป็ีนผ้่่ท่ี่�ม่อายุมากักัว่่า	19	ปีีข่ึ้�นไปี	โดยไม่กัำาหนด 

กัรัอบบนขึ้องช่่ว่งอายุ	และต้่องม่สัำญช่าติ่ไที่ยเท่ี่านั�น

							 1.2	 ต่้องเปี็นผ่่ ้ที่่ �ยื �นแบบแสำดงรัายกัารัเงินได้ต่่อกัรัม 

สำรัรัพ้ากัรัเที่่านั�น	 เพ้ื�อที่่�รััฐจะได้ต่รัว่จสำอบคว่ามถื่กัต่้องขึ้อง 

รัายได้	 และรัายได้ดังกัล่าว่จะต่้องเปี็นรัายได้ที่่�เกัิดจากักัารั 

ที่ำางาน	 ซึ่่�งจะต่้องไม่น้อยกัว่่า	 20,000	 บาที่ต่่อปีี	 (สำมมุต่ิว่่า 

ที่ำางานสัำปีดาห์ละ	6	วั่น	1	ปีีม่	52	สัำปีดาห์	หักัวั่นหยุดนักัขัึ้ต่ฤกัษ์	

เหลือวั่นที่ำางานจริังปีรัะมาณ์	300	วั่น	ต่กัรัายได้วั่นละปีรัะมาณ์	

67	 บาที่)	 ไม่รัว่มรัายได้ที่่�เปี็น	 Passive	 Income	 เช่่น	 ค่าเช่่า	

ลิขึ้สิำที่ธิี�	เป็ีนต้่น		ถ้ืาบุคคลใดท่ี่�ม่รัายได้ท่ี่�เป็ีน	Passive	Income	

ด้งกัล่าว่มากักัว่่า	 3,000	บาที่ต่่อปีี	 หรืัอม่รัายได้ท่ี่�เป็ีนดอกัเบ่�ย 

มากักัว่่า	1,500	บาที่ต่่อปีี	 ซ่ึ่�งหมายถ่ืงว่่าบุคคลผ้่่นั�น	 ม่เงินฝัากั 

กัับธีนาคารัปีรัะมาณ์	100,000	บาที่	 เมื�อเท่ี่ยบกัับอัต่รัาดอกัเบ่�ย 

เงินฝัากัในปีัจจุบันที่่�	 1.5	 เปีอรั์เซึ่็นต่์ต่่อปีี	 ถืือว่่าบุคคลนั�นไม่ม่ 

สำิที่ธีิ�ได้รัับเงินเบ่�ยขึ้ยัน	 จากัขึ้้อม่ล	 Big	 Data	 เหล่าน่�สำามารัถื 

ที่ำาให้รััฐต่่อยอดไปีใช่้ในกัารัออกัแบบรัะบบคว่ามช่่ว่ยเหลือขึ้อง

รััฐต่่อคนจนเหล่าน่�ได้อย่างเหมาะสำมและทัี่�ว่ถ่ืง

	 2.	กัำาหนดเบ่�ยขึ้ยันโดยให้ม่คว่ามสัำมพั้นธ์ีกัับจำานว่นบุต่รัและ

อายุบุต่รัโดยคนที่่�ม่จำานว่นบุต่รัมากัและหรัือบุต่รัที่่�ยังอย่่ใน 

ช่่ว่งอายุที่่�จะต่้องเขึ้้ารัับกัารัศ่กัษาเพ้ื�อจะได้เบ่�ยขึ้ยันในอัต่รัา 

ท่ี่�ส่ำงกัว่่าคนโสำด

	 3.	คนที่่�ม่คว่ามพ้ิกัารัคว่รัจะได้รัับเบ่�ยขึ้ยันในอัต่รัาที่่�สำ่งกัว่่า 

คนท่ี่�ม่ร่ัางกัายปีกัติ่

	 4.	คนท่ี่�ม่กัารัครัอบครัองท่ี่�ดินและหรืัอสิำ�งปีล่กัสำร้ัางท่ี่�ม่ม่ลค่า 

มากักัว่่า	200,000	ข่ึ้�นไปี	ไม่ม่สิำที่ธิี�ได้รัับเบ่�ยขึ้ยัน

	 5.	จังหวั่ดท่ี่�ม่ภาว่ะค่าครัองช่่พ้ส่ำงอย่างเช่่น	กัรุังเที่พ้มหานครั	

ภ่เกั็ต่	 พ้ัที่ยา	 เปี็นต่้น	 คว่รัจะได้รัับเบ่�ยขึ้ยันในสำัดสำ่ว่นที่่�สำ่งกัว่่า 

คนในจังหวั่ดอื�น	ท่ี่�ม่ภาว่ะค่าครัองช่่พ้ต่ำ�ากัว่่า

	 6.	กัำาหนดช่่ว่งรัายได้ออกัเป็ีน	2	ช่่ว่งคือ	ช่่ว่งแรักัท่ี่�ม่รัายได้ต่ำ�า	

ให้ม่อัต่รัาเงินเบ่�ยขึ้ยันอย่่ในอัต่รัาที่่�เรั่งต่ัว่ขึ้่�น	 ในขึ้ณ์ะที่่�ช่่ว่งหลัง

ที่่�เรัิ�มม่รัายได้สำ่งขึ้่�นแล้ว่	 กั็ให้ม่อัต่รัาเงินเบ่�ยขึ้ยันอย่่ในอัต่รัา 

ท่ี่�ถืดถือย	ดังตั่ว่อย่างท่ี่�	1	ข้ึ้างล่างน่�

NIT
Negative

Income

Tax
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เงินได้
พึงประเมินต่อปี

อัตราเงิน
เบ้ียขยัน (*1)

เงินได้
รวมท้ังส้ิน

เบ้ียขยัน
ท่ีรัฐิให้ต่อปี (*2)

20,000X25%=5,000

30,000X25%=7,500

40,000X25%=10,000

10,000-(50,000-40,000)X25%=7,500

10,000-(60,000-40,000)X25%=5,000 

10,000-(70,000-40,000)X25%=2,500 

10,000-(80,000-40,000)X25%=0

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25%

25,000 

37,500 

50,000 

57,500 

65,000 

72,500 

80,000

 ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นรายได้กัิบเบ้ียขยัน ดัดแปลง 
จากิบทความของดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตรและคณะสำานักิ 
นโยบายภาษีหมายเหตุ:
	 *1.	กัำาหนดให้อัต่รัาเงินเบ่�ยขึ้ยัน	=	25%	
	 *2.	 ช่่ว่งรัายได้รัะหว่่าง	 20,000-40,000	 เปี็นช่่ว่งที่่� 
ถืือว่่าเปี็นรัายได้ต่ำ�า	 จ่งให้ม่อัต่รัาเงินเบ่�ยขึ้ยันอย่่ในอัต่รัา 
ที่่�เรั่งต่ัว่ขึ้่�น	 กัำาหนดให้ทีุ่กั	 1	 บาที่ที่่�หาได้จะได้รัับเบ่�ยขึ้ยัน 
เพิ้�มข่ึ้�น	 0.25	 บาที่	 ส่ำว่นช่่ว่งรัายได้ตั่�งแต่่	 50,000-80,000	
บาที่ต่่อปีี	ถืือว่่าเป็ีนช่่ว่งท่ี่�เริั�มม่รัายได้ส่ำงข่ึ้�นแล้ว่	จ่งให้อัต่รัา

สรุปประโยชน์ของ NIT
	 1.	 สำามารัถืเข้ึ้าถ่ืงคนยากัจนท่ี่�แท้ี่จริัง	 เพ้รัาะคนกัลุ่มน่�ถ้ืาจะ 

รัับเบ่�ยขึ้ยันจะต่้องเขึ้้าสำ่่ในรัะบบภาษ่เที่่านั�น	 ต่้องม่กัารัยื�นแบบ 

แสำดงรัายกัารัภาษ่เงินได้ส่ำว่นบุคคลธีรัรัมดาปีรัะจำาปีี	 โดยรััฐเอง

จะต่้องม่จัดต่ั �งหน่ว่ยงาน	 เพ้ื�อให้คว่ามรั่้และคว่ามเขึ้้าใจกัับ 

คนกัลุ่มน่�	 ซึ่่�งไม่เขึ้้าใจว่ิธี่เกั็บรัว่บรัว่มหลักัฐานขึ้องรัายได้	 และ 

ขึ้ั�นต่อนในกัารัยื�นแบบแสำดงรัายกัารัภาษ่	 แต่่รัว่มๆ	 แล้ว่	 NIT 

จะม่ต่้นทีุ่นในกัารับรัิหารัจัดกัารัค่อนขึ้้างต่ำ�า	 เพ้รัาะรััฐสำามารัถื 

ท่ี่�จะโอนเงินเบ่�ยขึ้ยันให้กัับผ้่่ม่สิำที่ธิี�ได้รัับ	ผ่่านที่างบัญช่่พ้ร้ัอมเพ้ย์ 

ขึ้องผ่่้รัับได้โดยต่รัง	 ที่ำาให้ขึ้ั�นต่อนกัารัดำาเนินกัารัขึ้องรััฐสำั�นลง 

และต่ัดช่่องที่างรัั�ว่ไหลได้เปี็นอย่างด่	 ที่ั�งยังที่ำาให้รััฐม่ฐานขึ้้อม่ล 

คนจน	 เพ้ื �อสำามารัถืจะกัำาหนดนโยบายเขึ้้าช่่ว่ยเหลือคนจน 

กัลุ่มดังกัล่าว่ได้อย่างถ่ืกัต้่องและเหมาะสำม

	 2.	กัรัะตุ้่นให้คนยากัจน	พ้ยายามสำร้ัางรัายได้เพื้�อให้เข้ึ้าเกัณ์ฑ์ิ 

รัายได้ขึ้ั�นต่ำ�า	 ที่่�จะได้รัับเบ่�ยขึ้ยันจากัรััฐ	 เพ้รัาะถื้ารัายได้ยังไม่ 

เข้ึ้าเกัณ์ฑ์ิรัายได้ขัึ้�นต่ำ�าท่ี่�กัำาหนดไว้่	ก็ัจะไม่ได้รัับเบ่�ยขึ้ยนัดังกัล่าว่		

ที่ำาให้คนไที่ยที่่�อย่่ใต่้เสำ้นคว่ามยากัจนลดลงและหมดไปีในที่่�สำุด 

ซึ่่�งจะช่่ว่ยลดปีัญหาคว่ามเหลื�อมลำ�าซึ่่�งเปี็นปีัญหาขึ้องสำังคมไที่ย 

เรัาในปีัจจุบันน่�ที่ั�งยังที่ำาให้รัายได้ปีรัะช่าช่าต่ิต่่อปีรัะช่ากัรัสำง่ขึ้่�น

ซึ่่ �งย่อมสำ่งผ่ลต่่อ	 GDP	 ขึ้องปีรัะเที่ศ	 และเมื �อเว่ลาผ่่านไปี 

ปีรัะเที่ศไที่ยกั็จะได้หลุดจากัปีรัะเที่ศที่่�ม่รัายได้ปีานกัลางที่่� 

ติ่ดอย่่ในกัับดักัน่�มานาน	ข่ึ้�นไปีส่่ำปีรัะเที่ศท่ี่�ม่รัายได้ส่ำงในอนาคต่

	 3.	 ช่่ว่ยแกั้ปีัญหาเรัื�องเศรัษฐกัิจนอกัรัะบบ	 จากักัารัที่่�	 NIT	

ที่ำาให้แรังงานนอกัรัะบบบางสำ่ว่น	 ยอมเขึ้้ามาอย่่ในรัะบบ	 เพ้ื�อ 

ที่่ �จะได้รัับเบ่ �ยขึ้ยันดังกัล่าว่	 โดยปีกัต่ิปีรัะเที่ศพ้ัฒนาแล้ว่ 

จะม่เศรัษฐกัิจนอกัรัะบบคิดเปี็นจำานว่นเปีอรั์เซึ่็นต่์ต่่อ	 GDP	

ค่อนขึ้้างต่ำ �า	 ในขึ้ณ์ะที่่ �ปีรัะเที่ศกัำาลังพ้ัฒนาจะม่เศรัษฐกัิจ 

นอกัรัะบบคิดเป็ีนเปีอร์ัเซ็ึ่นต์่ต่่อ	GDP	ค่อนข้ึ้างส่ำง	

	 จากัรัายงานขึ้องธีนาคารัโลกั	 ได้ยกัให้ไที่ยเปี็นปีรัะเที่ศ 

ท่ี่�เส่ำ�ยงส่ำง	 เพ้รัาะเป็ีนปีรัะเที่ศม่เศรัษฐกิัจนอกัรัะบบสัำดส่ำว่นมากั	

โดยเศรัษฐกิัจนอกัรัะบบหมายถ่ืง	กิัจกัรัรัมที่างเศรัษฐกิัจท่ี่�ไม่อย่่

ภายใต้่	“รัะบบต่ลาด”	(Market)	กิัจกัรัรัมที่างเศรัษฐกิัจท่ี่�ไม่อย่่

เงินเบ่�ยขึ้ยันอย่่ในอัต่รัาท่ี่�ถืดถือย	โดยกัำาหนดให้ทุี่กั	1	บาที่ 
ที่่�เพ้ิ�มขึ้่�น	 จะได้รัับเบ่�ยขึ้ยันลดลง	 0.25	บาที่	 จะเห็นได้ว่่า 
ผ่่ ้ที่่ �ม่รัายได้ต่ั �งแต่่	 80,000	 บาที่ขึ้่ �นไปีจะไม่ได้รัับเงิน 
เบ่�ยขึ้ยัน	เพ้รัาะว่่าปัีจจุบันน่�อัต่รัาค่าแรังขัึ้�นต่ำ�าอย่่ท่ี่�ปีรัะมาณ์	
300	 บาที่ต่่อว่ัน	 ซึ่่�งถื้าที่ำางานสำัปีดาห์ละ	 6	 ว่ัน	 1	 ปีี	 ม่ 
52	 สำัปีดาห์	 หักัว่ันหยุดนักัขึ้ัต่ฤกัษ์เหลือว่ันที่ำางานจรัิง 
ปีรัะมาณ์	300	วั่น	ต่กัรัายได้ปีีละปีรัะมาณ์	90,000	บาที่
	 รััฐท่ี่�ด่ต้่องกัรัะตุ้่นให้คนจนออกัไปีหาปีลา	 ไม่ใช่่ให้งอมือ 
งอเที่้ารัอปีลาท่ี่�รััฐจัดให้	 มิฉะนั�นก็ัต้่องช่่ว่ยกัันไม่ม่วั่นสิำ�นสุำด 
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ในรัะบบบัญช่่ปีรัะช่าช่าต่ิ	 กัิจกัรัรัมม่ขึ้นาดเล็กัและไม่ผ่ิด 

กัฎหมาย	 เช่่น	 มอเต่อรั์ไซึ่ค์รัับจ้าง	 หาบเรั่แผ่งลอย	 กัารัรัับงาน 

มาที่ำาที่่�บ้าน	 สำินเช่ื�อนอกัรัะบบ	 แรังงานในภาคเกัษต่รักัรัรัม	

และบรัิกัารั	 ไม่รัว่มไปีถื่งกัิจกัรัรัมที่างเศรัษฐกัิจที่่�ผ่ิดกัฎหมาย	

กัิจกัรัรัมที่่�เกั่ �ยว่กัับสำินค้า	 หรัือบรัิกัารัที่่�ไม่ได้รัับอนุญาต่โดย 

กัฎหมาย	 เช่่น	 ยาเสำพ้ต่ิด	 ขึ้องเถืื�อน	 บรัิกัารัที่างเพ้ศ	 กัารัพ้นัน	

ฯลฯ	ซ่ึ่�งม่ผ่ลต่่อกัารัสำร้ัางคว่ามยืดหยุ่นให้ต่ลาดสิำนค้ากัับแรังงาน	

ในเว่ลาที่่�เศรัษฐกัิจขึ้องปีรัะเที่ศเผ่ช่ิญกัับคว่ามเสำ่�ยง	 หากัม่อะไรั 

มากัรัะที่บต่ลาดสำินค้ากัับต่ลาดแรังงาน	 รััฐบาลจะช่่ว่ยเหลือ 

ไม่ได้มากั	 เพ้รัาะไม่ม่ฐานขึ้้อม่ล	 ไม่ม่กัารัหักัภาษ่	 หรัือขึ้้อม่ล 

จัดเกั็บภาษ่อย่่ในรัะบบเลย	 TDRI	 รัายงานว่่า	 แรังงานไที่ย	 27	

ล้านคน	จากัทัี่�งหมด	40	ล้านคน	เป็ีนแรังงานท่ี่�ไม่ได้อย่่ในรัะบบ

ปีรัะกัันสำังคม	 หรัือกัว่่า	 60%	 อย่่นอกัรัะบบ	 ซึ่่�งเอสำเอ็มอ่ม่อย่่ 

2.8	ล้านรัาย	โดยม่เพ่้ยง	5	แสำนรัาย	ท่ี่�จดที่ะเบ่ยนเป็ีนนิติ่บุคคล	

ที่่�เหลืออย่่นอกัรัะบบ	 สำะที่้อนให้เห็นว่่า	 เศรัษฐกัิจนอกัรัะบบ 

ขึ้องไที่ย	 ม่ขึ้นาดใหญ่มากั	 โดยที่่�เหลือเปี็นกัารัยืมหรัือ	 กั่้เงิน 

นอกัรัะบบ

	 4.	 ลดกัารับิดเบือนกัลไกัต่ลาดเหมือนอย่างกัรัณ์่นโยบาย 

ปีรัะช่านิยมต่่างๆ	 ในอด่ต่	 เช่่น	 กัารัคำ �าปีรัะกัันรัาคาพ้ืช่ผ่ล	

กัารัจำานำาข้ึ้าว่	กัารักัำาหนดค่าแรังขัึ้�นต่ำ�า	เป็ีนต้่น	ทัี่�งยังได้ปีรัะสิำที่ธิีผ่ล 

ท่ี่�ด่กัว่่า	และปีรัะหยัดงบปีรัะมาณ์ขึ้องรััฐได้มากักัว่่าด้ว่ย

								ม่หลายคนสัำบสำนว่่าเป็ีน	NIT	ก็ัเป็ีนโครังกัารัปีรัะช่านิยม 

เหมือนกัันใช่่ไหม	 คำาต่อบคือ	 “ไม่ใช่่”	 เพ้รัาะว่่าปีรัะช่านิยม 

จะต้่องเข้ึ้าเงื�อนไขึ้ดังต่่อไปีน่�คือ

	 1.	เพ้ื�อปีรัะโยช่น์แกั่คนบางกัลุม่เที่่านั�น	 เช่่น	 โครังกัารัจำานำา 

ข้ึ้าว่ท่ี่�เอื�อปีรัะโยช่น์เฉพ้าะกัลุ่มช่าว่นาเท่ี่านั�น	เป็ีนต้่น

	 2.	เป็ีนนโยบายขึ้องพ้รัรัคใดพ้รัรัคหน่�ง	 เมื�อม่กัารัเปีล่�ยนแปีลง

ที่างกัารัเมือง	ก็ัอาจจะล้มเลิกันโยบายนั�น

	 3.	ที่ำาโดยไม่คำาน่งถ่ืงภารัะที่างกัารัคลัง

	 อน่�ง	 ปีรัะเที่ศในอาเซึ่่ยนที่่�ใช่้	 NIT	 คือปีรัะเที่ศสำิงคโปีรั์	 ซึ่่�ง 

ถื้าไม่ด่จรัิงปีรัะเที่ศน่ �คงไม่นำามาใช่้เปี็นแน่	 ผ่มช่อบคำาพ้่ด 

ขึ้องคุณ์เนลสัำน	แมนเดลา	ท่ี่�กัล่าว่ไว้่ด่มากัๆ	ท่ี่�ว่่า	“Poverty	 is	

not	natural.	It	is	man-made	and	can	be	overcome	and	

eradicated	by	 the	actions	of	human	beings.”	 ท่ี่�กัล่าว่ 

ในท่ี่�ปีรัะชุ่มขึ้องกัลุ่มรััฐมนต่ร่ักัารัคลังปีรัะเที่ศ	G7	ท่ี่�กัรุังลอนดอน	

เมื�อนานมาแล้ว่

	 นอกัจากันั�น	 ถ่ืงเว่ลาแล้ว่หรืัอยัง	 ท่ี่�รััฐบาลคว่รัจะเปิีดโอกัาสำ 

ให้ช่าว่ต่่างช่าต่ิ	 ที่่�ม่คว่ามรั่้คว่ามสำามารัถืในด้านต่่างๆ	 อาที่ิเช่่น	

หมอพ้ยาบาล	 นักัว่ิที่ยาศาสำต่รั์	 ผ่่้พ้ัฒนาแอพ้พ้ลิเคช่ั�น	 กัลุ่ม 

Start	Up	และหรืัออาช่่พ้อื�นๆ	ท่ี่�เป็ีนท่ี่�ต้่องกัารัขึ้องต่ลาดแรังงาน 

ชั่�นส่ำง	 ให้สำามารัถืขึ้อสัำญช่าติ่ไที่ยเหมือนกัับท่ี่�ปีรัะเที่ศท่ี่�เจริัญแล้ว่ 

อย่างเช่่น	 สำหรััฐอเมรัิกัา	 หรัือแคนาดาที่่�เคยม่โครังกัารัเหล่าน่� 

ออกัมา		นอกัจากัจะช่่ว่ยเพิ้�มฐานวั่ยแรังงานแล้ว่	ยังสำามารัถืท่ี่�จะ 

เพิ้�มรัายได้ปีรัะช่าช่าติ่ได้อ่กัที่างหน่�ง

	 ช่าว่ไรั่ช่าว่นา	 ที่่�เรัาเคยสำดุด่กัันว่่า	 “หน้าสำ่้ดิน	 หลังสำ่้ฟ้้า”	

ก็ัย้งคงเป็ีนคนยากัคนจน	เพ้รัาะนโยบายปีรัะช่านิยมขึ้องรััฐบาล

กั่�ชุ่ดที่่�ผ่่านมา	 	 เปี็นยาพ้ิษด่ๆ	 น่�เอง	 ที่ำาให้เขึ้าเหล่านั�นที่ำาต่ัว่ 

เหมือนเด็กัที่่�รั้องไห้งอแง	 ดิ�นลงกัับพ้ื�นหน้ารั้านขึ้ายขึ้องเล่น 

ในยามท่ี่�ผ้่่ปีกัครัองไม่ยอมซืึ่�อขึ้องเล่นต่ามใจ	ฉันใดก็ัฉันนั�น	เป็ีน

กัารัที่ำาให้พ้ฤต่ิกัรัรัมขึ้องคนเหล่าน่�เพ้่�ยนไปี	 เมื�อรั่้ว่่าถื้าต่้องกัารั 

อะไรัแล้ว่ไม่ได้	 กั็ใช่้ว่ิธี่รั้องไห้งอแง	 หรัือดิ�นลงกัับพ้ื�นเปี็นต่้น 

สัำงคมไที่ยต้่องกัารัเหตุ่กัารัณ์์เช่่นน่�กัันหรืัอครัับ

	 คนจ่นในยุคกั่อนที่่�หอบเสำื�อผ่ืนหมอนใบ	 อพ้ยพ้มาเมืองไที่ย	

ไม่ม่คว่ามรั่้ต่ิดต่ัว่มา	 รัว่มที่ั�งยังไม่สำามารัถืพ้่ดภาษาไที่ยได้ด้ว่ย 

แต่่ด้ว่ยคว่ามพ้ากัเพ้่ยรัอุต่สำาหะว่ิรัิยะ	 เขึ้าเหล่านั�นกั็ยังสำามารัถื 

ท่ี่�จะสำร้ัางเนื�อสำร้ัางตั่ว่กัันข่ึ้�นมาได้	ทัี่�งๆ	ท่ี่�ไม่ได้รัับกัารัช่่ว่ยเหลือ 

จากัที่างภาครััฐเลยในสำมัยนั�น	จนหลายท่ี่านกัลายเป็ีนคหบด่ใหญ่	

ม่กัิจกัารัมากัมายในปีรัะเที่ศไที่ย	 ถื้าเปี็นเช่่นนั �นจรัิง	 ที่ำาไม 

เรัาถื่งเห็นเศรัษฐ่ใหม่ที่่ �สำรั้างเนื �อสำรั้างต่ัว่ด้ว่ยมือขึ้องเขึ้าเอง 

กัันมากัมาย	 ไม่ใช่่คว่ามรัำ �ารัว่ยที่่ �เกัิดจากัมรัดกัต่กัที่อดจากั 

บรัรัพ้บุรุัษ

	 ดังนั�นผู้มเช่้�อว�าด้วยระบบภาษ่แบบ	Negative	Income	Tax	

น�าจะช้�วยกระตุ้นให้คนยากจนม่ความพื้ยายามมากขึ้�น	เพ่ื้�อท่ี่�จะ

หารายได้ให้เข้้าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าข้องรายได้ที่่�รัฐกำาหนดไว้	 เพื้่�อจะได ้

รับเบ่�ยข้ยัน	 ก�อนจะจบบที่ความชุ้ดน่�	 ผู้มข้อยำ�าอ่กครั�งหนึ�งว�า	

“ไม�ใช้�ว�าคนจนทีุ่กคนจะข้่ �เก่ยจ	 และก็ไม�ใช้�คนรวยทีุ่กคน 

ที่่�ข้ยัน	 ในหม่�คนจนก็ม่คนที่่�ข้ยัน	 ในหม่�คนรวยก็ม่คนที่่�ข้่�เก่ยจ 

เช้�นกัน”	 เราจึงได้เห็นคนจนที่่�หลุดพื้้นจากความยากจน	 และ 

คนรวยท่ี่�กลายเป็็นคนจนก็ม่อย่�มากมากมาย



เตรียมความพร้อมสู่
รูปแบบการทำางานแห่งอนาคต

(Workforce of the future)

 ทำาให้องค์กิรต้องหันมาทบทวน 

บทบาทหน้าที ่ของบุคลากิรในกิาร 

ทำางาน ทำาความเข้าใจระบบอัตโนมัติ 

และเปลี ่ยนวิธีกิารใช้งานทักิษะของ 

มนุษย์ เพ่ือให้สอดรับกัิบความต้องกิาร 

ของธุรกิิจในโลกิที่เปลี่ยนไป ผู้บริหาร 

ต้องม่ันใจว่า ตลอดวงจรชีวิตกิารทำางาน 

ของพนักิงาน จะสามารถปรับเปลี่ยน 

องค ์กิรให ้ท ันย ุคสม ัยและพ ัฒนา 

ทักิษะพนักิงานให้ตอบสนอง “รูปแบบ 

กิารทำางานแห่งอนาคต” ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ

การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล 
คือ การลงทุนสำาหรับอนาคต 
	 ภาว่ะ	 New	 normal	 ได้เปีล่ �ยน 

รั่ปีแบบกัารัที่ำางานไปีสำ่่	 “รั่ปีแบบกัารั 

ที่ำางานแห่งอนาคต่”	 หรั ือ	 “Work 

force	 of	 the	 future”	 ซึ่่ �งปีัจจุบัน 

รั่ปีแบบกัารัที่ำางานที่่ �ว่่าน่ �	 กัลายเปี็น 

หัว่ขึ้้อใหญ่ที่่ �ผ่่ ้บรัิหารัที่ั�ว่โลกัให้คว่าม 

สำนใจ	 คว่บค่ ่ไปีกัับกัารัมองหาโอกัาสำ 

ที่ ่ � จะเรั ่ งปีรั ับเปีล ่ � ยนกัลย ุที่ธี ์ด ้ าน 

ที่รััพ้ยากัรับุคคลเพ้ื�อให้กั้าว่ที่ันต่่อกัารั 

เปีล่ �ยนแปีลงที่่ �จะเกัิดขึ้่ �น	 ที่าง	 PwC	

จ่งได้นำาเสำนอ	 5	 กัลยุที่ธี์ด้านที่รััพ้ยากัรั 

บุคคลที่่ �ออกัแบบมาให้สำอดคล้องกัับ 

กัลยุที่ธี์เช่ิงธีุรักัิจ	 โดยมุ่งเน้นกัารัสำรั้าง 

ผ่ลลัพ้ธี์ที่่ �ยั �งยืนและมองพ้นักังานเปี็น 

หัว่ใจสำำาคัญ	ซ่ึ่�งกัลยุที่ธ์ีสำำาคัญท่ี่�ว่่าน่�จะต้่อง 

ถื่กัเสำรัิมดว้่ยกัารัปีรัะยุกัต่์ใช่้ขึ้้อม่ลดิจิที่ัล 

ผ่่านเครัื�องมือในกัารัว่ิเครัาะห์ที่่�ที่ันสำมัย 

เพ้รัาะขึ้้อม่ลเช่ิงล่กัจะช่่ว่ยให้องค์กัรั 

สำามารัถืปีรัับกัลยุที่ธี์ให้เหมาะสำมกัับ 

ธีุรักัิจและสำรั้างผ่ลลัพ้ธี์ในรัะยะยาว่ 

ต่ามท่ี่�ต้่องกัารั
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ศศินทร์ MBA รุ่น 2004

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น 
หากจะกล่าวว่าเรากำาลังเข้าสู ่ยุคสมัยของแรงงานดิจิทัล (Digital workforce) 
ก็คงจะไม่ผิดนัก เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์กับเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติ 
จะสามารถทำางานร่วมกันได้ หรือเคร่ืองจักรอาจเข้ามาแทนท่ีบางตำาแหน่งงาน
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1. กำาหนดแบบแผนการทำางาน 
(Operating Model)
	 เปี็นต่ัว่กัำาหนดบที่บาที่หน้าที่่ �กัารั 

ที่ำางาน	คว่ามรัับผิ่ดช่อบ	 รัว่มถ่ืงขึ้อบเขึ้ต่ 

กัารัต่ัดสำินใจขึ้องแต่่ละบุคคล	 องค์กัรั 

คว่รัให้คว่ามสำนใจว่่า	 งานที่่�ที่ำาจะสำ่งผ่ล 

กัรัะที่บต่่อธีุรักัิจอย่างไรั	 และให้คว่าม 

สำำาคัญกัับกัารักัำาหนดเปี้าหมายงาน 

รัายบุคคลให้สำอดคล้องกัับเป้ีาหมายขึ้อง 

องค์กัรั	 นอกัจากัน่�	 รัะบบกัารัปีรัะเมิน 

ผ่ลงานที่่ �ด่จะช่่ว่ยสำรั้างคว่ามโปีรั่งใสำ 

และคว่ามสำอดคล้องรัะหว่่างเปี้าหมาย 

งานรัายบุคคลกัับขึ้ององค์กัรั	 และนำา 

ไปีสำ่่กัารัให้ผ่ลต่อบแที่น	 กัารัว่างอนาคต่	

กัารัปีรัับที่ักัษะ	 และกัารัที่ำางานแบบ 

ยืดหยุ ่นที่่ �ต่รังกัับคว่ามต่้องกัารัขึ้อง 

พ้นักังานในแต่่ละช่่ว่งอายุที่่�แต่กัต่่างกััน 

องค์กัรัที่่ �ม่กัลยุที่ธี์กัารัขึ้ับเคลื �อนด้ว่ย 

คว่ามสำามารัถื	 (Capabilities-driven	

strategy)	 ท่ี่�ชั่ดเจน	 ถืือว่่าเป็ีนจุดเริั�มต้่น 

ท่ี่�ด่สำำาหรัับกัารัสำร้ัางแบบแผ่นกัารัที่ำางาน	

เนื�องจากัม่จุดยืนที่่�ช่ัดเจนว่่า	 “อะไรั” 

คือคว่ามสำามารัถืที่่�ที่ำาให้องค์กัรัโดดเด่น 

และแต่กัต่่างจากัคนอื �นและเรัาจะนำา 

คว่ามแต่กัต่่างที่่ �ม ่	 มาสำรั้างม่ลค่าได้	

“อย่างไรั”

2. บริหารจัดการคนเก่งในองค์กร 
(Talent Planning)
	 หลังจากัท่ี่�องค์กัรัได้สำร้ัางแบบแผ่นกัารั

ที่ำางานที่่�ช่ัดเจนแล้ว่	 ขึ้ั�นต่อนถืัดไปีคือ 

กัารัพ้ัฒนาศักัยภาพ้ขึ้องพ้นักังานอย่าง 

ต่่อเนื �อง	 เพ้ื �อให้สำามารัถืสำรัรัหาและ 

รัักัษาคนที่่ �ม ่คว่ามสำามารัถืให้อย่ ่กั ับ 

องค์กัรัในรัะยะยาว่	 โดยต่้องสำอดคล้อง 

กัับคว่ามต่้องกัารัและลำาดับคว่ามสำำาคัญ 

ขึ้องงานในองค์กัรัด้ว่ยในกัารัดำาเนินงาน

ขึ้อง	 PwC	 ได้เช่ื�อมโยงกัลยุที่ธี์เช่ิงธีุรักัิจ 

เขึ้ ้ ากั ับกัารัพ้ ัฒนาบ ุคลากัรัโดยม  ่

ว่ัต่ถืุปีรัะสำงค์เพ้ื �อสำรัรัหาบุคลากัรัที่่ �ม่ 

ที่ักัษะที่่ �ใช่ ่	 และม่ค ุณ์สำมบัต่ิต่รังกัับ 

ต่ำาแหน่งงาน	เว่ลา	และต้่นทุี่น	รัว่มไปีถ่ืง 

กัารัปีรัะเม ินกัล ุ ่มคนเกั ่งที่ ่ �ม ่อย ่ ่ ใน 

ปีัจจุบันเปีรั่ยบเที่่ยบกัับคว่ามต่้องกัารั 

ที่ั�งในปีัจจุบันและอนาคต่	 นอกัจากัน่�		

PwC	 ยังแนะนำากัรัะบว่นกัารัว่ิเครัาะห์ 

กัำาลังคนต่ามสำถืานกัารัณ์์	 (Scenario- 

based	 methodology)	 ซึ่่ �งเปี็นกัารั 

เช่ื�อมโยงกัารัว่ิเครัาะห์ช่่องว่่างกัำาลังคน 

เขึ้ ้ากั ับกัลยุที่ธี ์และแผ่นกัารัสำำาหรัับ 

กัารับริัหารัคนเก่ัง	กัารัสำรัรัหา	กัารัพั้ฒนา	

และกัารัเคลื�อนย้ายกัำาลังคน

	 ที่ั�งน่�กัารัว่างแผ่นงานสำำาหรัับเต่รั่ยม 

กั ำ าล ั งคนในองค ์กัรัสำามารัถืที่ ำ า ได ้ 

หลากัหลายว่ิธี่	 ได้แกั่	 พ้ัฒนาบุคลากัรั 

ท่ี่�ม่อย่่	 จัดหาบุคลากัรัใหม่	 จ้างพ้นักังาน 

ช่ั�ว่ครัาว่ และใช่้รัะบบอัต่โนมัต่ิ	 (Build-

Buy-BorrowBot) แต่่ไม ่ว่ ่าจะเปี ็น 

รั่ปีแบบใดกั็ต่าม	 องค์กัรัคว่รัคำาน่งถื่ง 

3	หัว่ใจสำำาคัญขึ้องกัารัเต่ร่ัยมกัำาลังคน	ดังน่�

 • กิลย ุทธ ์ด ้านกิารสรรหาและ 

คัดเลือกิคนเกิ่ง	 ใช่้กัารัว่ิเครัาะห์ขึ้้อม่ล 

เพ้ื�อที่ำาคว่ามเขึ้้าใจและคาดกัารัณ์์คว่าม 

ต่้องกัารัขึ้องกัารัสำรัรัหาคนเกั่ง	 ว่างแผ่น 

ใช้่ที่รััพ้ยากัรั	เสำาะหาผ้่่จัดจ้างจากัภายนอกั 

ที่่�ม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้หรัือใช่้เที่คนิคใหม่ๆ	

ในกัารัจ่งใจผ้่่สำมัครังาน

 • วางแผนสร้างผู้สืบทอดและผู้นำา 

กัารัด่งด่ดและรัักัษาคนท่ี่�ม่คว่ามสำามารัถื	

หรัือผ่่้ที่่�จะเปี็นผ่่้นำาในอนาคต่ให้ที่ำางาน 

กัับองค์กัรั	 ต่้องอาศัยกัลยุที่ธี์ที่่ �ล่กัซึ่่ �ง	

กัารัให้ผ่ลต่อบแที่น	 โอกัาสำในกัารัพั้ฒนา	

และคว่ามชั่ดเจนในคว่ามก้ัาว่หน้าในสำาย 

อาช่่พ้เป็ีนสิำ�งสำำาคัญ

กลยทุธส์ ำาค ัญ 5 ดา้นของการพ ัฒนาทร ัพยากรบคุคล ประกอบดว้ย

Scenario-based
methodology

MANAGEMENT & INVESTMENT 45



MANAGEMENT & INVESTMENT46

 • สร้างความหลากิหลายและกิาร 

อยู่ร่วมกัิน	จากักัารัศ่กัษาขึ้อง	PwC	พ้บว่่า 

คว่ามหลากัหลายและบรัรัยากัาศขึ้อง 

กัารัอย่่รั่ว่มกัันที่่�ด่	 คือ	 ปีัจจัยที่่�ที่ำาให้เกัิด 

นวั่ต่กัรัรัม	 เพิ้�มผ่ลงาน	 และสำร้ัางผ่ลลัพ้ธ์ี 

ท่ี่�ด่ข่ึ้�นต่่อธุีรักิัจ

3. วางแผนพัฒนาการเรียนรู  ้
ของพนักงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
(Learning and Innovation) 
ผ่ลจากักัารัสำำารัว่จ	 Hopes	 and	 Fears	

Survey	 2021	 ขึ้อง	 PwC	พ้บว่่า	 60%	

ขึ้องพ้นักังานม่คว่ามกัังว่ลว่่า	 รัะบบ 

อัต่โนมัต่ิกัำาลังจะมาแที่นที่่�งานหลายด้าน	

ด้ว่ยเหตุ่น่�	องค์กัรัต่่าง	ๆ	จ่งเร่ังปีรัับเปีล่�ยน

กัลยุที่ธี์ด้านที่รััพ้ยากัรับุคคล	 โดยมุ่งเน้น 

กัารัพ้ัฒนาศักัยภาพ้ขึ้องบุคลากัรัในด้าน 

คว่ามคิดสำรั้างสำรัรัค์	 ที่ักัษะด้านดิจิที่ัล	

และที่ักัษะกัารัแกั้ปีัญหาขึ้ั�นสำ่ง	 อ่กัที่ั�ง 

บุคลากัรัด้านเที่คโนโลย่จะเปี็นที่่�ต่้องกัารั 

อย่างมากัในอนาคต่เพ้ื�อช่่ว่ยขึ้ับเคลื�อน 

องค์กัรัให้กั้าว่ที่ันกัารัเปีล่�ยนแปีลงขึ้อง 

โลกัในยุคใหม่

	 อย่างไรัก็ัด่	 แม้องค์กัรัจะม่คว่ามตื่�นตั่ว่ 

ในกัารัใช่้งานรัะบบอัต่โนมัต่ิ	 ปีัญญา 

ปีรัะดิษฐ์	 (เอไอ)	 และเที่คโนโลย่อื�น	 ๆ	

เนื�องจากัเช่ื�อว่่า	 จะสำามารัถืช่่ว่ยให้กัารั 

ที่ำางานม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้มากัขึ้่�น	 แต่่กัารั 

ปีรัะยุกัต่์ใช่้เที่คโนโลย่เพ้่ยงอย่างเด่ยว่ 

อาจไม่เพ่้ยงพ้อ	 เพ้รัาะสิำ�งท่ี่�สำำาคญักัว่่าคือ 

กัารัที่ำางานรั่ว่มกัันรัะหว่่างผ่่้นำาองค์กัรั	

ผ่่้ใช่้เที่คโนโลย่	 และฝั่ายสำนับสำนุนจ่งจะ 

สำามารัถืผ่ล ักัด ันให ้ เกั ิดผ่ลล ัพ้ธี ์ที่ ่ �ด ่ 

ในรัะยะยาว่ได้

4. สร้างประสบการณ์ของพนักงาน 
(Employee eXperience: EX)   
 กัารัสำรั้างปีรัะสำบกัารัณ์์ขึ้องพ้นักังาน	

หรัือ	 EX	 เปี็นอ่กัปีัจจัยสำำาคัญที่่�จะช่่ว่ย 

พั้ฒนาองค์กัรัในหลากัหลายด้าน	 องค์กัรั 

จ่งต่้องมุ ่งเน้นในกัารัสำรั้าง	 EX	 ให้กัับ 

พ้นักังาน	 นั�นคือ	 “ผ่ลรัว่มขึ้องปีฏิสัำมพั้นธ์ี 

และปีรัะสำบกัารัณ์์ที่่�พ้นักังานม่ต่่อองค์กัรั 

ต่ลอดช่่ว่งอายุกัารัที่ำางานตั่�งแต่่เริั�มงานจน 

เกัษ่ยณ์อายุ”	

	 ยิ�งพ้นักังานม่	 EX	 ที่่�ด่เที่่าใด	 ย่อมสำ่ง 

ผ่ลลัพ้ธ์ีเชิ่งธุีรักิัจท่ี่�ด่ข่ึ้�นต่ามมาด้ว่ยเช่่นกััน	

กัล่าว่คือ	พ้นักังานม่คว่ามรัักัองค์กัรัมากัข่ึ้�น	

ม่คว่ามกัรัะตื่อรืัอร้ันในกัารัที่ำางานมากัข่ึ้�น	

ม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ในกัารัที่ำางานมากัขึ้่ �น 

ม่พ้ลังงานที่่�อยากัจะเรั่ยนรั่้มากัขึ้่�น	 และ 

อยากัที่่�จะสำรั้างปีรัะสำบกัารัณ์์ที่่�ด่ให้แกั ่

ล่กัค้ามากัข่ึ้�น	

	 EX	จ่งเป็ีนสิำ�งสำำาคัญท่ี่�องค์กัรัคว่รัลงทุี่น

เพื้�อรัับฟั้งเส่ำยงสำะท้ี่อนหรืัอคว่ามคาดหวั่ง 

ขึ้องพ้นักังานผ่่านที่าง	 EX	 platform 

(ด้ว่ย	Pulse	Check	หรืัอ	Pulse	Survey)		

สำิ �งสำำาคัญที่่�คว่รัที่ำาอ่กัปีรัะกัารัคือ	 กัารั 

ว่ิเครัาะห์ขึ้้อม่ลขึ้องพ้นักังานอย่างล่กัซึ่่�ง 

เพ้ื�อที่รัาบถื่งแรังผ่ลักัดันในกัารัที่ำางาน 

ที่่�แที่้จรัิงซึ่่ �งจะช่่ว่ยให้องค์กัรัสำามารัถื 

ปีรัับกัลยุที่ธี์ด ้านที่รััพ้ยากัรับุคคลให้ 

สำร้ัางเสำริัมปีรัะสำบกัารัณ์์ท่ี่�ด่สำำาหรัับพ้นักังาน

5. วางแผนสภาพแวดล้อมการ 
ทำางาน (Work Environment)
	 กัารัสำรั้างสำภาพ้แว่ดล้อมกัารัที่ำางาน 

ให้สำอดคล้องกัับกัลยุที่ธี์พ้ัฒนากัำาลังคน 

จะช่่ว่ยให้พ้นักังานที่ำางานได้อย่างม  ่
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ปีรัะสิำที่ธิีภาพ้ส่ำงสุำด	ส่ำงผ่ลให้เกิัดนวั่ต่กัรัรัม 

เพิ้�มข่ึ้�นเสำริัมสำร้ัางปีรัะสำบกัารัณ์์และผ่ลงาน

ขึ้องพ้นักังาน	 และยังสำามารัถืช่่ว่ยลด 

ค่าใช่้จ่ายในกัารัดำาเนินงานได้อ่กัด้ว่ย	

ด้ว่ยกัารัดำาเนินช่่วิ่ต่แบบ	New	Normal	ท่ี่� 

คาดว่่าจะดำาเนินไปีอย่างต่่อเนื�องในอนาคต่ 

องค ์กัรัคว่รัว่างแผ่นสำภาพ้แว่ดล ้อม 

กัารัที่ำางานด้ว่ยกัารัวิ่เครัาะห์ต่ลาดแรังงาน 

คว่บค่่กัับกัลยุที่ธ์ีด้านสำถืานท่ี่�ตั่�งเพื้�อเข้ึ้าใจ 

ถ่ืงวิ่ธ่ีกัารัที่ำางานใหม่	ๆ	 ซ่ึ่�งเป็ีนกัารัที่ำางาน 

แบบรัะยะไกัลที่่�ต่้องอาศัยกัารัปีรัะยุกัต่ ์

ใช้่เที่คโนโลย่ท่ี่�เหมาะสำม	 เป็ีนท่ี่�น่าสำนใจว่่า	

ในอนาคต่กัารัเข้ึ้ามาที่ำางาน	ณ์	สำถืานท่ี่�ที่ำางาน

อาจไม่เป็ีนท่ี่�นิยมอ่กัต่่อไปี	 โดยผ่ลสำำารัว่จ 

Pulse	Survey:	Next	in	work	2021	ขึ้อง	

PwC	 ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมรัิกัารัะบุว่ ่า 

หน่�งในสำามขึ้องผ้่่บริัหารั	 (33%)	 เห็นด้ว่ย 

กัับกัารัใช่้รั่ปีแบบกัารัที่ำางานแบบไฮ่บรัิด	

(Hybrid	 work)	 ซึ่ ่ �งเปี ็นกัารัที่ำางาน 

จากัรัะยะไกัลสำลับกัับกัารัที่ำางานแบบ 

เขึ้้าออฟ้ฟ้ิศ	 เมื�อเปี็นเช่่นน่�สำิ�งที่่�ผ่่้บรัิหารั 

คว่รัต่้องคำาน่งถื่งในกัารัว่างแผ่นกัารั 

ที่ำางานในอนาคต่	 คือรั่ปีแบบกัารัที่ำางาน 

ที่่�ยืดหยุ่นซึ่่�งต่้องต่อบรัับกัับพ้ฤต่ิกัรัรัม 

คนที่ำางานในยุคดิจิทัี่ลมากัข่ึ้�น	และสำามารัถื

ปีรัับเปีล่�ยนได้ต่ามกัารัเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อาจ 

เกิัดข่ึ้�น	 ดังนั�น	กัารัจ้างงานเชิ่งรัับอย่างเด่ยว่ 

อาจไม่เพ่้ยงพ้ออ่กัต่่อไปีแต่่องค์กัรัจะต้่อง 

หันมาเต่รั่ยมแผ่นกัารั	 หรัือช่่องที่างเสำรัิม 

กัำาลังคนในร่ัปีแบบอื�น	ๆ	ร่ัว่มด้ว่ย

	 	 	 สำุดที่้าย	 องค์กัรัยุคใหม่จะต่้องมอง 

“คน”	 เปี็นหัว่ใจสำำาคัญ	 โดยว่ัฒนธีรัรัม 

กัารัที่ำางานแบบเดิม	ๆ 	อย่าง	“เข้ึ้า	9	โมงเช้่า	

เลิกั	 5	 โมงเย็น	 สัำปีดาห์ละ	 5	 วั่น”	 อาจ 

ไม่ต่อบโจที่ย์คนในยุคน่�อ่กัต่่อไปี	 เพราะ 

สิ่งที่แรงงานรุ่นใหม่ต้องกิาร คืองานที่ 

สร้างคุณค่าและมีความหมาย รวมไปถึง 

งานที ่กิ ่อให้เกิ ิดความสัมพันธ ์และ 

ประสบกิารณ์กิารทำางานที่ดี โดยกัารั 

ที่ำางานแบบยืดหยุ่น	 จะเป็ีนกุัญแจสำำาคัญ 

ที่่�ช่่ว่ยให้พ้นักังานสำามารัถืที่ำางานจากั 

ที่่�ไหนกั็ได้	 ผ่่านกัารัใช่้เที่คโนโลย่และ 

นว่ัต่กัรัรัมดิจิที่ัลขึ้ับเคลื�อนกัารัที่ำางาน 

ที่่�จะเปี็นที่างออกั	 ให้กัับพ้นักังานในกัารั 

ที่ำางานยุคใหม่
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ดร. กนก กาญจนภู (เคน Shi 62) 
ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาด้านการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน

Data-Driven Organization
ทางรอดแห่งอนาคุติขององคุ์กร

 Clive Humby นักิคณิตศิาสตร์และผู ้ประกิอบกิาร 

ชาวอังกิฤษเคยกิล่าววลีเชิงเปรียบเทียบท่ีน่าสนใจว่า “Data 

is the new oil” ไว้ต้ังแต่ปี 2006 ซ่ึีงหากิพิจารณาอย่างเฉีพาะ 

เจาะจง ท่ีจริง ข้อมูลหรือ Data เปรียบเสมือน Crude Oil 

หรือนำ้ามันดิบ ดังนั้น Data ที่ไม่สามารถนำามาวิเคราะห์ 

แปลงสภาพและประยุกิต์ใช้ให้เกิิดคุณค่าในกิารขับเคลื่อน 

ภารกิิจหรือพัฒนาองค์กิร ย่อมเปรียบเสมือนนำ ้ามันดิบที่ 

ไม่สามารถกิลั่นออกิมาจนเป็นเบนซีินหรือดีเซีลที่มีคุณภาพ 

ได้สำาเร็จและอาจไม่สามารถใช้งานในกิารขับเคล่ือนเคร่ืองจักิร 

และเคร่ืองยนต์ได้จริง

	 กัารัใช้่ข้ึ้อม่ลให้เกิัดคุณ์ค่าต่่อองค์กัรั	หรืัอ	Transform	Data	

To	 Value	 จ่งมิได้เกั่ �ยว่ขึ้้องแต่่เพ้่ยงเรัื �องเช่ิงเที่คนิคหรัือ 

เที่คโนโลย่	 อาที่ิ	 Technological	 Infrastructure,	 Powerful	

Computation	หรืัอ	Data	Analytics	 เท่ี่านั�น	แต่่เป็ีนทิี่ศที่าง 

และกัรัะบว่นกัารัที่่�จะปีล่กัถื่ายที่ั�งแนว่คิดและแนว่ที่างในกัารั 

สำร้ัางคุณ์ค่าจากั	Data	ลงไปีในทุี่กัมิติ่ขึ้องกัารับริัหารัจัดกัารัองค์กัรั	

จนนำาไปีสำ่่กัารัเปี็นองค์กัรัที่่�ขึ้ับเคลื�อนด้ว่ยขึ้้อม่ล	 หรัือ	 Data-

driven	organization	

	 ในช่่ว่งที่่�ผ่่านมา	 ผ่่ ้เขึ้่ยนได้รั่ว่มแลกัเปีล่�ยนและแบ่งปีัน 

มุมมองด้านกัารับรัิหารัและกัารัปีรัะยุกัต่์ใช่้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัล 

ในเว่ที่่และโอกัาสำต่่าง	 ๆ	 เลยสำรัุปีปีรัะเด็นที่่�คว่รัคำาน่งต่่อกัารั 

ก้ัาว่ส่่ำกัารัเป็ีน	Data-driven	organization	เพื้�อแบ่งปัีนทัี่�งหมด	

5	 ปีรัะกัารั	 ซึ่่�งในบที่คว่ามน่�	 จะสำรัุปีหลักักัารัให้เขึ้้าใจในภาพ้ 

ใหญ่เพื้�อปีรัะโยช่น์ในกัารัต่่อยอดและปีรัะยุกัต์่ใช้่	ซ่ึ่�งหากัท่ี่านใด 

สำนใจเจาะล่กัในปีรัะเด็นรัายละเอ่ยดต่่าง	ๆ 	ย่อมสำามารัถืนำาแนว่คิด	

ไปีค้นคว้่าในเชิ่งล่กัต่่อได้
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1. Ask the Right Questions, Ask the Big Questions : 
	 กัารัที่่�คนในองค์กัรัเรัิ�มต่ั�งคำาถืามที่่�ถื่กัต่้องว่่ากัำาลังต่้องกัารั 

ขึ้้อม่ลมาเพ้ื�อใช่้ที่ำาอะไรัหรัือแกั้ปีัญหาใด	 ย่อมที่ำาให้เกัิดกัารัคิด	

กัารัค้นหา	กัารัวิ่เครัาะห์	และกัารัจัดกัารัข้ึ้อม่ลท่ี่�ม่คว่ามสำอดคล้อง

ต่่อเป้ีาหมาย	แม้จะเป็ีนงานรัะดับฝ่ัายหรืัอกัารัที่ำางานปีรัะจำาวั่น	

ย่อมนับว่่าเป็ีนพื้�นฐานต่่อกัารัก้ัาว่ไปีส่่ำ	Data-driven	organization	

อย่างไรักั็ต่าม	 หากัผ่่้บรัิหารัขึ้ององค์กัรัสำามารัถืต่ั�งคำาถืามที่่� 

เปี็น	 Big	 Questions	 เช่่น	 องค์กัรักัำาลังต่้องกัารัจะกั้าว่ไปีใน 

ที่ิศที่างใด	 ม่คว่ามที่้าที่ายอะไรัที่่�เผ่ช่ิญ	 กัารัเปีล่�ยนแปีลงอะไรั 

ท่ี่�กัำาลังนำามาซ่ึ่�งคว่ามอย่่รัอดหรืัอกัารัดับส่ำญขึ้ององค์กัรั	เป็ีนต้่น	

และต่อบคำาถืามเหล่าน่�ผ่่านกัารัปีรัะยุกัต์่ใช้่	Data	เป็ีนองค์ปีรัะกัอบ 

หลักัในกัารัต่ัดสำินใจ	 ย่อมที่ำาให้เกัิดแรังกัรัะเพ้ื�อมในรัะดับสำ่ง	

ต่อบโจที่ย์คว่ามยั�งยืนขึ้ององค์กัรั	 ต่ลอดจนสำามารัถืเห็นภาพ้ 

และเส้ำนที่างส่่ำอนาคต่ท่ี่�แม่นยำายิ�งข่ึ้�น

2. Target Centricity : 
	 ที่ ุกัองค์กัรัย ่อมม่ภารักัิจ	 หน้าที่่ �และคุณ์ค่าต่ ่อกัลุ ่ม 

เป้ีาหมายหลักั	ธุีรักิัจภาคเอกัช่นต้่องย่ดโยงล่กัค้าเป็ีนศ่นย์กัลาง	

(Customer	 Centric)	 หน่ว่ยงานภาครััฐต่้องย่ดโยงปีรัะช่าช่น 

เป็ีนศ่นย์กัลาง	(Citizen	Centric)	สำถืาบันกัารัศ่กัษาต้่องยด่โยง 

ผ้่่เร่ัยนเป็ีนศ่นย์กัลาง	 (Learner	Centric)	 ดังนั�นกัารัขัึ้บเคลื�อน 

ด้ว่ยขึ้้อม่ล	 ต่้องเช่ื�อมโยงมาสำ่่คุณ์ค่าที่่�กัลุ่มเปี้าหมายจะได้รัับ 

เป็ีนสำำาคัญเช่่น	กัารัค้นหาปัีญหาและ	Insight	ต่่าง	ๆ	กัารัแก้ัไขึ้	

Pain	point	กัารัสำร้ัาง	Experiential	Journey	ท่ี่�น่าปีรัะทัี่บใจ 

และต่อบโจที่ย์คว่ามต่้องกัารัเช่ิงล่กัขึ้องกัลุ่มเปี้าหมาย	 เปี็นต่้น	

นอกัเหนือจากัมิต่ิขึ้องกัารัเพ้ิ�มปีรัะสำิที่ธีิภาพ้และกัรัะบว่นกัารั 

ที่ำางานภายในขึ้ององค์กัรัเท่ี่านั�น

3. Leadership, Strategy, and Structure Align-
ment : 
	 กัารัสำร้ัาง	Data-driven	organization	ให้เกิัดข่ึ้�นจริังต้่องม่

ที่ิศที่างท่ี่�ชั่ดเจนจากัผ่่้นำาองค์กัรั	 ซ่ึ่�งจะถื่ายที่อดมาส่่ำกัารักัำาหนด 

กัลยุที่ธ์ีและนโยบายท่ี่�ต่อบโจที่ย์ในทุี่กัรัะดับ	ต่ลอดจนกัารัจัดกัารั 

โครังสำรั้าง	 ที่รััพ้ยากัรั	 และรัะบบกัารัที่ำางานให้เกัื�อหนุนและ 

สำอดคล้อง	ทัี่�งยังรัว่มไปีถ่ืงแนว่ที่างในกัารัช่่�วั่ดและปีรัะเมินผ่ลงาน	

หากัมิต่ิเหล่าน่�ไม่	 align	 กััน	 ย่อมเกัิดปีรัากัฎกัารัณ์์หัว่ขึ้ยับแต่ ่

หางไม่ขึ้ยับ	หรืัอแต่่ละส่ำว่นขึ้ององค์กัรัเดินไปีคนละทิี่ศคนละที่าง	

ซ่ึ่�งในกัรัณ่์ดังกัล่าว่	Data-driven	organization	ย่อมสำำาเร็ัจได้ยากั	

ดังนั�น	 เครัื�องมือในกัารับรัิหารัจัดกัารัที่่�ที่ำาให้เกัิด	 Alignment 

ทัี่�งองคาพ้ยพ้จ่งเป็ีนอ่กัปีรัะกัารัท่ี่�สำำาคัญยิ�ง

4. Human Intelligence : 
	 ในโลกัท่ี่�	Perfect	Information	ไม่ได้ม่อย่่จริัง	กัารัตั่ดสิำนใจ

ให้เกัิดคว่ามสำมดุลรัะหว่่างขึ้้อม่ลที่่�ครับถื้ว่นที่่�พ้รั้อมด้ว่ยกัารั 

ว่ิเครัาะห์ที่่ �รัอบด้าน	 ภายใต่้กัรัอบเว่ลาที่่�ที่ันกัารัณ์์ต่่อคว่าม 

จำาเปี็นและกัารัเปีล่�ยนแปีลง	 นับเปี็นเรัื�องสำำาคัญและม่ที่้าที่าย 

อย่างยิ�ง	ดังนั�น	Human	Intelligence	จ่งม่บที่บาที่สำำาคัญไม่แพ้้	

Data	Intelligence	โดยเฉพ้าะกัารัสำร้ัางกัลไกัท่ี่�สำนับสำนุนให้เกิัด

กัารัตั่ดสิำนใจท่ี่�	Smart	enough	และ	Fast	enough	ภายใต้่	Right	

timing	 และ	 Right	 context	 ต่ลอดจนสำามารัถืปีรัับเปีล่�ยน 

ให้ยืดหยุน่ต่่อสำถืานกัารัณ์์ที่่�ไม่คาดฝัันหรัือว่กิัฤต่กัารัณ์์ที่่�ไม่เคยม่

กัารัพ้ยากัรัณ์์ภายใต้่ฉากัทัี่ศน์ใด	ๆ	ได้ทัี่นท่ี่ว่งท่ี่

5. Mind the Mindset : 
	 กัลยุที่ธ์ี	กัลไกั	และกัรัะบว่นกัารัใด	ๆ	ย่อมบรัรัลุผ่ลได้ยากั	

หากัผ่่้คนที่่�เกั่�ยว่ขึ้้องมองไม่เห็นคว่ามสำำาคัญ	 ม่คว่ามคาดหว่ัง 

และคว่ามเข้ึ้าใจท่ี่�ไม่ต่รังกััน	ยิ�งไปีกัว่่านั�น	ในบางกัรัณ่์อาจต่่อต้่าน 

หรัือเมินเฉยต่่อกัารัเปีล่�ยนแปีลง	 ฉะนั�น	 Mindset	 จ่งเปีรั่ยบ 

เสำมือนกัุญแจดอกัสำุดที่้ายที่่�จะนำาไปีสำ่่คว่ามสำำาเรั็จขึ้องกัารัสำรั้าง 

Data-driven	organization	ทัี่�งน่�	หน่�งในวิ่ธ่ีกัารัสำร้ัาง	Mindset	

ที่่�ต่อบโจที่ย์	 คือ	 กัารักัำาหนดและสำรั้างสำรัรัค์ว่ัฒนธีรัรัมองค์กัรั 

ให้เหมาะสำมกัับที่ิศที่างดังกัล่าว่	 ซึ่่ �งรัายละเอ่ยดในสำ่ว่นขึ้อง 

ว่ิธี ่กัารั	 จะเปี็นกัารัเปีล่ �ยนว่ัฒนธีรัรัม	 เพ้ื �อหล่อหลอมคน	

หรืัอเปีล่�ยนคนเพื้�อปีรัับวั่ฒนธีรัรัม	เป็ีน	Organic	Change	หรืัอ	

Radical	 Change	 จะเปี็น	 Hybrid	 หรัือที่างสำายกัลางที่่�สำรั้าง 

สำมดุลในทีุ่กัมิต่ิ	 ล้ว่นเปี็นคว่ามที่้าที่ายที่่�ขึ้่�นอย่่กัับรัายละเอ่ยด 

และบริับที่ท่ี่�แต่กัต่่างกััน

 ดังวล่อมตะข้อง	Peter	Drucker	ท่ี่�กล�าวว�า	“Culture	eats	

strategy	for	breakfast”	ได้ตอกยำ�าความสิ่ำาคัญข้องวัฒนธิรรม

องค์กรว�าเป็็นสิ่ิ �งที่่ �ผู้่ ้บริหารและผู้่้นำาองค์กรไม�สิ่ามารถึที่่�จะ 

มองข้้ามไป็ได้
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คณะอนุกรรมด้านมาตรฐานและการกํากับดูแล
ภายใต้ คณะกรรมการธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์

ถอดบทเรียน
“เงินหายจากบัญชี”

 ถึงตอนนี้ความเสียหายทั้งหลาย 

จะได้รับกิารชดใช้คืนไปหมดแล้วในข้าง 

ประชาชน จะถือว่าเป็นข่าวดีไหม ก็ิยัง 

ไม่แน่ใจ เลยขอมาเล่ามาชวนคิดว่า 

อย่าเพ่ิงชะล่าใจดีไหม ลองมาไล่ๆกัินว่า 

ในกิระบวนกิาร มันมี weakest link 

ตรงไหนบ้างสำาหรับตัวละครในนิยาย 

เร่ืองน้ี มีตัวละครดังน้ี

 1. ประชาชนแบบเราๆ	 ม่บัต่รั 

Debit	 /บัต่รั	 Credit	 คนละหลายๆ	 ใบ 

ไม่ค่อยได้ต่รัว่จ	 statement	 ม่กั็จ่าย	

ไม่ม่กั็แบ่งจ่าย

 2. ธนาคารผู ้ออกิบัตร	 กั ็แที่บ 

ทีุ่กัธีนาคารัมั�ง	 ออกักัันที่ั�งบัต่รัต่ัว่เอง 

บัต่รั	 Co-Brand	 ที่่ �พ้ลาดไม่ได้กั็ต่้อง 

ม่สำัญลักัษณ์์	 VISA	 /	Master	 /	 JCB	 /	

China	Union	Pay	/	……	

 3. ผู้ให้บริกิารบัตรเครดิต	ก็ัส่ำ�ห้าเจ้า 

ที่่�ม่	 logo	 แปีะต่ามบัต่รันั�นละ	 ม่กัารั 

รัว่มต่ัว่เปี็นค่าย	 ออกักัฏรัะเบ่ยบด้าน	

security	 สำำาหรัับขึ้าออกับัต่รั	 และ	

รัับบัต่รั	เร่ัยกัได้	ว่่าเป็ีน	เจ้าพ่้อขึ้องว่งกัารัน่�	

ขึ้ยับตั่ว่ท่ี่�ไรั	ธีนาคารั	หรืัอ	ผ้่่เล่น	ทุี่กัคน 

ก็ัต้่องปีรัับตั่ว่ต่าม		ม่มาต่รัฐานท่ี่�ออกัมา	

ที่่�เรัาอาจจะพ้อเคยได้ยิน	 เช่่น	 PCI-DSS	

พ้ว่กัน่ �ให้บรัิกัารัรัว่มไปีถื่ง	 network		

ที่่�ใช่้เช่ื�อมต่่อขึ้้ามธีนาคารั	 ขึ้้ามปีรัะเที่ศ	

เค้าว่่า	network	ขึ้องผ้่่ให้บริักัารัเหล่าน่�		

เขึ้้มงว่ดมากัเรัื �องคว่ามปีลอดภัย	 และ	

กั็เรั็ว่มากัๆๆ	 ด้ว่ย	 น่กัถื่งเรัารั่ดปีี�ดๆๆ	

ถ้ืาต้่องรัอ	3-5	วิ่	เรัาคงเริั�มหงุดหงิดแล้ว่ 

	 4.	 รั้านค้ารัับบัต่รั	 กั็หลากัหลาย 

ที่ั �ง	 On	 line	 Offline	 ยิ �งเขึ้้าสำ่ ่ช่ ่ว่ง 

COVID	 -19	 เรัากั็เปีล่ �ยนพ้ฤต่ิกัรัรัม 

มา	shop	on	line	เยอะข่ึ้�น	ร้ัานค้าเปิีด 

เป็ีนดอกัเห็ด		เรัา	shopping	ไปีทัี่�ว่โลกั	

โดยไม ่ต่ ้องเด ินที่าง	 ขึ้องกั็มาสำ ่งถื ่ง 

หน้าบ้าน	 รั้านพ้ว่กัน่�ถื้ารัับบัต่รักั็ต่้อง 

ที่ำาต่ามกัฎขึ้องผ่่ ้เล่นขึ้้อ	 3	 ด้ว่ย	 ซึ่่ �ง 

ต่อนน่�เรัากั็เห็นที่ั�งแบบรั้านเด่ �ยว่และ	

เปีิดเปี็น	 mall	 ม่รั้านย่อยๆ	 มาเปีิด 

ภายในช่่ว่ยที่ำารัะบบรัับช่ำารัะเง ินให้	

ที่ำาโฆษณ์าให้	

 5. ธนาคารผู ้รับบัตร	 ง่ายๆ	 คือ 

ธีนาคารัที่่�รั้านค้ารัับบัต่รัต่้องไปีขึ้อใช่้ 

บริักัารั	ม่เครืั�อง	EDC	หรืัอ	รัะบบ	Payment	

Gateway	 ม่จำานว่นน้อยกัว่่าผ่่้เล่นข้ึ้อ	 2	

มากั	 ในปีรัะเที่ศไที่ยธีนาคารัพ้ว่กัน่ � 

จะเข้ึ้มงว่ดมากัๆ	 ในกัารัรัับร้ัานค้าเข้ึ้ามา 

อย่่ในเครัือขึ้่าย	 ต่ัว่ละครัครับแล้ว่เรัา 

ค่อยๆ	มาด่บที่บาที่ขึ้องแต่่ละตั่ว่ละครักััน

 • ประชาชน	 ก็ัพ้ว่กัเรัาน่�ละ	 ใช้่บัต่รั		

ผ่่กับัต่รัไปีกัับ	 app	 โน่นน่�	 เพ้ื�อคว่าม 

สำะดว่กัในกัารัจ่ายเง ิน	 statement	

กั็ไม่ค่อยได้เช่็ค	 ใช่้หักับัญช่่	 แล้ว่มันกั็ม่ 

ผ่้เสุ่ยหายติกเป็นเหย่�อกวั่า
40,000 ราย ติัดเงินผ่านบัติรเคุรดิติ 

และบัติรเดบิติจำานวันม่ากกวั่า
10,700 ใบ แบ่งเป็นม่่ลคุ่าคุวัาม่เสุ่ยหาย

ท่�เกิดขึ้นจากบัติรเคุรดิติประม่าณ
100 ล้านบาทและบัติรเดบิติ

จำานวัน 30 ล้านบาท
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ขึ้่าว่	 Hacker	 มันไปีเอาเบอรั์บัต่รัมาได้ 

จากัค่ายโน่นน่�	 พ้อเรัาไม่ได้รัับกัารัติ่ดต่่อ

จากัธีนาคารั	หรืัอ	เรัาไม่ได้ซืึ่�อขึ้องเจ้านั�น		

เรัาก็ัช่ะล่าใจว่่า	 เรัาไม่โดน	Hack	หรัอกั	

เรัาปีลอดภัย		เรืัองตื่�นเต้่นมันเริั�มต่รังน่�

 • Hacker	 มันไม่ได้เอามาบอกัขึ้าย	

หรืัอ		ออกัข่ึ้าว่	ทุี่กับัต่รัท่ี่�ที่ำาได้		เคสำในอด่ต่	

Hacker	 เกั็บเลขึ้บัต่รัไว่้	 3	 ปีี	 แล้ว่ค่อย 

ที่ดลองว่่าบัต่รันั�นยังใช้่ได้	password	เดิม	

ครัาว่น่�	Hacker	ก็ัลุย	

 •  เบอร์บัตรนะ	 เรัาน่กัว่่ามันเปี็น 

เลขึ้สำุ ่มใช่่ไหม	 แต่่จรัิงๆ	 มันไม่ได้สำุ ่ม 

ทัี่�งหมด	16	หลักั	บางหลักัแที่นชื่�อธีนาคารั	

บางหลักัแที่นปีี	 ซึ่่ �งกั็อ่กัละ	 Hacker	

กั็ม่โปีรัแกัรัม	 หาเลขึ้บัต่รัใกัล้เค่ยง	 ได้	

ดังนั�น	โดนไปีบัต่รัหน่�ง	ก็ัสำร้ัางบัต่รัข้ึ้างเค่ยง

ขึ้่�นมาได้แล้ว่	 งั�นบัต่รัเรัาไม่โดน	 แต่่เรัา 

อาจเป็ีนบัต่รัใกัล้เค่ยงท่ี่�	Hacker	ก็ัที่รัาบได้	

ซ่ึ่�งบัต่รัใกัล้ๆ	กััน	มันก็ัวั่นหมดอายุใกัล้ๆ	

กััน	ใช่่ปีะ	งั�นสำองตั่ว่แล้ว่	โจรัได้ไปี	

 •  อ้า มีเลขบัตร	ม่วั่นหมดอายุเหลือ	

CVV	ใช่่ไหม	เค้าบอกักัันว่่ารัหัสำน่�ปีลอดภัย 

มากั	แต่่	Hacker	อะนะ	เค้าก็ัคิดไม่เหมือน 

เรัา	เค้ากั็มองหาจุดอ่อน	ที่่�เรัาไม่เคยมอง	

จุดน่�ละ	ต่ัว่ละครั	3		เรัิ�มเขึ้้ามา

 • ตัวละครหมายเลข 3	 พ้ยายาม 

หาจุดสำมดุลรัะหว่่างคว่ามง่ายคว่าม 

สำะดว่กัในกัารัใช่้งาน	 เปีรั่ยบเที่่ยบกัับ	

คว่ามมั�นคงปีลอดภัย	มันก็ัเลยคิดวิ่ธ่ีกัารั

ออกัมาแบบหน่�งว่่า	ที่ดลองหักัเงิน	1	บาที่	

/1	 USD	 ไหม	 ถื้าหักัได้	 แสำดงว่่าบัต่รั	

Valid	 เอาไปีใช่้ต่่อได้	 แล้ว่ถื้าหักัเล็กัๆ	

น้อยๆ	แบบน่�ไม่ต้่อง	OTP	(One	Time	

Password)	 หรัอกั	 ค่าสำ่ง	 SMS	 40	

สำต่างค์ไม่คุ้มละ		งั�นก็ัไม่ส่ำง	

 • Hacker	 กั็รั่ ้ขึ้้อจำากััดน่�	 กั็จะไปี 

หักัจำานว่นเยอะที่ำาไม	ก็ัหักัจำานว่นน้อยๆ	

หว่่านแหไปีที่ั �ว่ๆ	 รัอดต่าขึ้่ายดักัจับ		

แต่่หักัครัั�งเด่ยว่	มันไม่คุ้มนิ	ก็ัหักัหลายๆ	

ครัั�ง	ถ่ื�ๆ 	เอาเว่ลานอนขึ้องคนปีกัติ่	จะได้ม่	

alert	ไปีก็ัไม่ร้่ั		ก็ัมาถ่ืง	ตั่ว่ละครัตั่ว่ท่ี่�	2

 • ปกิติ ตัวละครท่ี 2	 เค้าก็ัม่รัะบบ 

ต่รัว่จจับคว่ามผิ่ดปีกัติ่	Fraud	Detection	

นั�นละ	พ้อม่ลค่าน้อยๆ	มันก็ัหลุดต่าข่ึ้าย 

อ่กั	แถืม	Hacker	 มันก็ัเปิีดร้ัานเยอะๆๆ	

ว่นไปีเรัื�อยๆ	 มันกั็ไม่ได้เจอว่่ารั้านซึ่ำ�ามา 

ใกัล้ๆ	กััน	ก็ัหลุดต่าข่ึ้ายอ่กั	

 • แล้ว ตัวละคร 4	ละ	เป็ีน	Hacker	

หรัือเปีล่า	 อันน่�กั็ไม่แน่	 hacker	 ลงทีุ่น	

กั็อาจเปีิดรั้านค้า	 online	 มาหลอกัไว่้ 

ด้ว่ย	 ม ่ใครัเช่ ื �อมาหลงกัด	 ให้เบอรั ์ 

บัต่รัเครัดิต่/เดบิต่	 กั็สำบายได้มาง่ายๆ	

หรืัอ	อ่กัวิ่ธ่ี	ก็ัไปี	Hack	ร้ัานค้า	เอา	Code	

รั้ายๆ	 ไปีแฝังไว่้	 รัอลอกัขึ้้อม่ลต่ามบัต่รั		

หรืัอ	จะสำร้ัาง	transaction	ปีลอมออกัไปี	

ตั่ว่ละครั	1	ไม่ได้ด่ด่ๆ	ก็ัเห็นว่่าร้ัานปีรัะจำา 

กั็ผ่่านไปี	 Hacker	 กั็เปีล่�ยนเลขึ้ที่่�บัญช่่ 

ขึ้ารัับขึ้องรั้านค้ามาเขึ้้าบัญช่่ต่ ัว่เอง			

บอกัแล้ว่		Hacker	เค้าคิดไม่เหมือนเรัา

 • แล้ว ตัวละคร 5 ละ	 ไม่เกั่ �ยว่ 

เลยเหรัอ	ก็ัเก่ั�ยว่อะนะ	ถ้ืาเรัารัับร้ัานไม่ด่	

หรืัอ	ไปีเลือกัอย่่กัับเครืัอข่ึ้ายท่ี่�	security	

อ่อนๆ	รัะบบตั่ว่เองแข็ึ้งแรังไม่พ้อ	Hacker	

ก็ัมาเย่�ยม	ได้จ้า	

	 สำรุัปีว่่า	5	ตั่ว่ละครัน่�ก็ัหลุดกัันไปีคน

ละนิดละหน่อย	ม่บางเจ้าท่ี่ที่ำาด่กัว่่าเจ้าอื�น	

เช่่น	 China	 Union	 Pay	 ที่่�เกัิดที่่�หลัง 

เค้า	 เห็นจุดอ่อนที่่�เกัิดจากัคนอื�น	 กั็แลกั 

คว่ามสำะดว่กัสำบาย	ต้่องม่	PIN	จากั	ผ้่่ถืือ

บัต่รัทีุ่กัครัั�งทีุ่กัรัายกัารัที่ำาให้มันเกัิดเปี็น	

norm	ในเมืองจ่น	ซึ่่�งกั็ที่ำาได้อย่่

	 ม่ผ้่่ร้่ัคนหน่�งบอกัว่่า	จริังๆ	Cyberse-

curity	พ้ว่กัน่�	รัว่มทัี่�ง	Hacker	ทัี่�งหลาย	

กั็ไม่ได้ต่่างจากัเช่ื�อโรัคเลย	 มองไม่เห็น	

แต่่ที่ำาให้เกัิดคว่ามเสำ่ยหายได้	 ถื้าเปี็น 

องค์กัรั เค้ากั็ให้ที่ำา Prevent – Detect	

–	 Correct	 แต่่ถื้าปีรัะช่าช่นอย่างเรัาๆ	

ก็ัเอาง่ายไปี	ถ้ืา	COVID	ที่ำาให้เรัา	ต้่องใส่ำ 

หน้ากัากั	 ล ้างม ือ	 รั ักัษารัะยะห่าง	

ฉ่ดวั่คซ่ึ่น	เอาตั่ว่ออกัห่างจากั	Hacker	ก็ั	

 1. ใช้บริกิารแจ้งเตือนของธนาคาร

เพื้�อต่รัว่จสำอบยอดเงินเข้ึ้า-ออกัจากับัญช่่

 2. จำากัิดวงเงินกิารทำาธุรกิรรม		เช่่น	

บัต่รั	ATM		หรืัอ	บัต่รัเดบิต่	จะสำามารัถื 

กัำาหนดว่งเง ินขึ้ั �นสำ ่งในกัารัถือนเง ิน	

โอนเงิน	หรืัอใช้่จ่ายได้

 3. ไม่ผูกิบัญชีธนาคาร-บัตรเดบิต 

กิับธุรกิรรมออนไลน์	 รัะมัดรัะว่ังกัารั 

ผ่่กับัต่รักัับแพ้ลต่ฟ้อร์ัมท่ี่�ม่คว่ามเส่ำ�ยง	เช่่น	

เกัมออนไลน์	 แพ้ลต่ฟ้อรั์มที่่ �ไม่ม่กัารั 

ยืนยันตั่ว่ต่นก่ัอนเข้ึ้าใช้่งาน	หรืัอไม่ม่	OTP

 4. เปล่ียนรหัสผ่านบ่อย ๆ สำำาหรัับ 

บรัิกัารั	 Mobile	 Banking,	 Internet	

สรุปว่า Hacker เก่ิงข้ึน ใช้ AI ใช้ bot ใช้เทคนิคหลอกิล่อมากิมาย  อันน้ีของ KBANK 
เค้าทำาดีเลยขอบอกิต่อ



Banking,	 อ่เมล	 กัรัณ์่เปี็นรัหัสำผ่่าน 

เว่็บไซึ่ต่์หรัืออ่เมล	 คว่รัใช่้ภาษาอังกัฤษ 

ทัี่�งตั่ว่พิ้มพ์้ใหญ่และตั่ว่พิ้มพ์้เล็กั	 ผ่สำมกัับ 

ตั่ว่เลขึ้	อักัขึ้รัะพิ้เศษเพื้�อให้ยากัต่่อกัารัเดา

 5. ควรหม่ันตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ 

อย่่เสำมอ	 อย่าปีล่อยที่ิ �งไว่้นานโดยไม่ 

ปีรัับสำมุดหรืัอเช็่กัยอดเงิน	

	 ทัี่�งน่�	ธีปีที่.	และสำมาคมธีนาคารัไที่ย	

รั่ว่มกัันกัำาหนดมาต่รักัารัเพ้ิ �มเต่ิมเพ้ื �อ 

ป้ีองกัันและแก้ัปัีญหา	ดังน่�

 1. ยกิระดับความเข้มข้นในกิาร 

ตรวจจับธุรกิรรมท่ีผิดปกิติ	 ให้ครัอบคลุม

ทัี่�งธุีรักัรัรัมท่ี่�ม่จำานว่นเงินต่ำ�าและท่ี่�ม่คว่าม

ถื่�สำ่ง	 หากัพ้บธีุรักัรัรัมที่่�ผ่ิดปีกัต่ิ	 ธีนาคารั 

จะรัะงับกัารัใช่้บัต่รัที่ันที่่และแจ้งล่กัค้า 

ในทีุ่กัช่่องที่าง	 รัว่มที่ั�งต่ิดต่ามเฝั้ารัะว่ัง 

รัายกัารัธุีรักัรัรัมจากัต่่างปีรัะเที่ศเป็ีนพิ้เศษ

 2. เพิ่มกิารแจ้งเตือนลูกิค้าในกิาร 

ทำาธุรกิรรมทุกิรายกิาร ตั่�งแต่่รัายกัารัแรักั 

ผ่่านช่่องที่างต่่าง	ๆ	 เช่่น	รัะบบ	Mobile	

banking	อ่เมล	หรืัอ	SMS

 3. กิรณีที่ตรวจสอบพบว่าลกูิค้าได้

รับผลกิระทบจากิกิารทุจริตต่ามขึ้้างต่้น	

กัรัณ่์บัต่รัเดบิต่	ล่กัค้าจะได้รัับกัารัคืนเงิน 

ภายใน	5	วั่นที่ำากัารั	ส่ำว่นกัรัณ่์บัต่รัเครัดิต่	

ธีนาคารัจะยกัเลิกัรัายกัารัดังกัล่าว่	ล่กัค้า

ไม่ต่้องช่ำารัะเงินต่ามยอดเรั่ยกัเกั็บที่่ � 

ผิ่ดปีกัติ่	และจะไม่ม่กัารัคิดดอกัเบ่�ย

 4. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย 

จะเร่งหารือกัิบผู้ให้บริกิารเครือข่ายบัตร 

เช่่น	 Visa	 Mastercard	 เพ้ื �อกัำาหนด 

ให้ม่กัารัใช่้กัารัยืนยันต่ัว่ต่นเพ้ิ�มเต่ิม	 เช่่น	

OTP	กัับบัต่รัเดบิต่สำำาหรัับร้ัานค้าออนไลน์

กัรัณ์่ล่กัค้าพ้บคว่ามผ่ิดปีกัต่ิขึ้องธีุรักัรัรัม

ด้ว่ยต่นเอง	 สำามารัถืต่ิดต่่อคอลเซึ่็นเต่อรั ์

หรืัอสำาขึ้าขึ้องธีนาคารัผ้่่ออกับัต่รั	เพื้�อแจ้ง

ต่รัว่จสำอบและยืนยันคว่ามถื่กัต่้องขึ้อง 

ธีุรักัรัรัมในที่ันที่่	 โดยธีนาคารัจะด่แล 

แก้ัไขึ้ปัีญหาท่ี่�เกิัดข่ึ้�นโดยเร็ัว่ท่ี่�สุำด
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	 •	ช่ื�อผ่่้สำ่ง	 ช่ื�อแปีลกั	 ช่ื�อสำะกัดผ่ิด	 ช่ื�อที่่�ด่แล้ว่ไม่น่าเช่ื�อถืือ	
นั�นคืออ่เมลปีลอม
	 •	กัารัใช้่ภาษาและเนื�อหา	 ใช้่ภาษาไม่เป็ีนที่างกัารั	 ไม่รัะบุ 
ต่ัว่ต่น	 เนื�อหาเปี็นเรัื�องเรั่งด่ว่น	 หลอกัให้กัรัอกัขึ้้อม่ลสำำาคัญ 
ที่างอ่เมล	นั�นคืออ่เมลปีลอม
	 •	 ลิงก์ัปีลอม	เมื�อเอาเมาส์ำช่่�ท่ี่�ลิงก์ั	(ห้ามกัดเด็ดขึ้าด)	พ้บว่่า	
URL	ไม่ต่รังกัับลิงก์ัท่ี่�แสำดงในเนื�อหาอ่เมล	นั�นคืออ่เมลปีลอม
	 •	 เอกัสำารัแนบ	 ที่่�ม่ช่ื�อไฟ้ล์น่าสำงสำัยและสำกัุลไฟ้ล์แปีลกัๆ	
นั�นคืออ่เมลปีลอม

	 •	Profile	 ต่รัว่จสำอบให้ด่ว่่าคนที่่�แช่ต่มาเปี็นคนที่่�รั่ ้จักั 
หรัือเปี็นหน่ว่ยงานที่่�ต่รัว่จสำอบได้หรัือไม่	 คว่รัหล่กัเล่�ยงกัารั 
คุยกัับคนท่ี่�ไม่ร้่ัจักั
	 •	 ข้ึ้อม่ลสำำาคัญ	ข้ึ้อม่ลที่างกัารัเงิน	ห้ามเปิีดเผ่ยเด็ดขึ้าด
	 •	ต่รัว่จสำอบเหตุ่กัารัณ์์จรัิงจากัช่่องที่างอื�น	 เช่่น	 โที่รัศัพ้ที่ ์
ถืาม	อย่าเชื่�อข้ึ้อคว่ามที่างแช่ต่อย่างเด่ยว่

ภรณี หรูวรรธนะ  
CPA,	CISA,	CRISC,	CDPSE

คนจบบัญช่่ท่ี่�หลงใหลในเที่คโนโลย่	และไม่ยอมให้ใครั
มาเร่ัยกัว่่า	“ป้ีา”	อาจจะขึ้ว่างโลกัและคิดไม่เหมือนใครันะ

	 •	 ชื่�อผ้่่ส่ำง	ต้่องน่าเชื่�อถืือ	และไม่ใช่่เบอร์ัแปีลกั
	 •	 เนื�อหา	 ต่้องไม่ใช่่เรัื�องเรั่งด่ว่น	 เกัินจรัิงหรัือให้สำ่งขึ้้อม่ล 
สำำาคัญผ่่าน	SMS
	 •	 ลิงก์ั	ต้่องสัำงเกัต่ให้ด่	หากัเป็ีน	URL	แปีลกัๆ	ห้ามกัดเด็ดขึ้าด
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Shi 27

อเมริกาบริจาควัคซีน 
Pfixzer ให้ไทย ถึงแม้ 
ไม่เป็นสมาชิก Covax 
คำาร้องขอท่ีเป็นจริง

	 “	โด้ย่ไมุ่หว้่งผู้ลตอบแทนทางกัารเมุ่องใด้ท้�งสิ�น	“

	 ว่ัคซึ่่นที่่ �จะบรัิจาคที่ั�งหมด	 80	 ล้านโด�สำ	 ปีรัะกัอบด้ว่ย 

AstraZeneca	 60	 ล้านโด�สำที่่�อเมรัิกัาผ่ลิต่แล้ว่ไม่ได้ใช่้งาน 

ในปีรัะเที่ศ	บว่กักัับ	Pfizer,	Moderna,	และ	Johnson	&	John-

son	อ่กั	20	ล้านโด�สำ

	 วั่คซ่ึ่นท่ี่�สำหรััฐจะส่ำงออกัทัี่�งหมดนั�น	75	%	จะส่ำงผ่่านโครังกัารั	

Covax	ขึ้อง	WHO	ล็อต่แรักั	25	ล้านโด�สำ	แบ่งเป็ีน	

	 -	 ส่ำงต่รังแจกัจ่าย	7	ล้านโด�สำให้ปีรัะเที่ศสำมาชิ่กัในเอเช่่ยใต้่

และเอเช่่ยต่ะวั่นออกัเฉ่ยงใต้่	

	 -	 6	ล้านโด�สำให้แก่ัลาติ่นอเมริักัาและแคริัเบ่ยน

	 -	 5	ล้านโด�สำให้แอฟ้ริักัา

	 -	 อ่กั	 6	 ล้านโด�สำสำ่งให้ปีรัะเที่ศเพ้ื�อนบ้านและพ้ันธีมิต่รั 

ขึ้องสำหรััฐ

	 สำำาหรัับโคว่ต่้าขึ้องเอเช่่ยใต่้และเอเช่่ยต่ะว่ันออกัเฉ่ยงใต่	้

“Phase”	แรักั	นำาโดยอินเด่ย	นอกัจากันั�นยังม่เนปีาล	บังคลาเที่ศ	

ปีาก่ัสำถืาน	ศร่ัลังกัา	อัฟ้กัานิสำถืาน	มัลด่ฟ้ส์ำ	มาเลเซ่ึ่ย	ฟิ้ลิปีปิีนส์ำ	

เว่่ยต่นาม	อินโดน่เซ่ึ่ย	ไที่ย	ลาว่	ปีาปัีว่นิว่ก่ัน่	และไต้่หวั่น

มีีข่่าวที่ี�น่่ายิิน่ดีีจากทีุ่กสื่่�อใน่เมี่องไที่ยิ 
เมี ่ �อ 4 มีิ .ยิ.2021 อ้างแหล่่งข่่าว 
จากสื่ำาน่ักข่่าว CNBC แล่ะ เวั็บไซัด ์
ทำาเน่ยบขาวั เผยิแพร่่แถล่งการ่ณ์  ์
ข่องประธานาธิบด่ โจ ไบเดน ยิ่น่ยิัน่ 
การ่บร่ิจาควัคซีีน่โควิดี-19 ใน่สื่่วน่ 
ข่องสื่หรั่ฐฯให้แก่ปร่ะชาคมีโล่ก
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	 ในจำานว่นนี�มุีเพีย่ง	 “ไทย่”	 ประเทศเด้ีย่ว่ที �ไมุ่ได้�เป็น 

สมุาชัิกั	 COVAX	 แต่ย่้งได้�ร้บว่้คิซีีนบริจาคิจากัอเมุริกัา 

เจน	 ซีากัี	 โฆษกัที่ำาเน่ยบขึ้าว่บอกัว่่า	 กัารัสำ่งมอบว่ัคซึ่่น 

จะเกิัดข่ึ้�นเร็ัว่ท่ี่�สุำดเท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้

	 รัองปีรัะธีานาธี ิบด ่กัมลา	 แฮ่รั ิสำ	 (Kamara	 Harris) 

ได้โที่รัศัพ้ท์ี่ไปีแจ้งข้ึ้อม่ลถ่ืงผ้่่นำาแต่่ละปีรัะเที่ศโดยต่รัง	VOATHAI.

COM	 9	 มิ.ย.2021	 รัายงานว่่าอเมรัิกัาเต่รั่ยมบรัิจาคว่ัคซึ่่น	

ไฟ้เซึ่อรั์	 500	 ล้านโด�สำ	 ให้	 100	 ปีรัะเที่ศ	 โดยบรัิจาคในปีีน่� 

200	 ล้านโด�สำ	 และบรัิจาคปีีหน้า	 300	 ล้านโด�สำ	 กัารับรัิจาค 

จะดำาเนินผ่่าน	COVAX

	 เมื �อต่้นเดือน	 พ้.ค.2021	 ผ่มเคยเขึ้่ยนบที่คว่ามลงใน 

หนังสำือพ้ิมพ้์ในเมืองไที่ย	 เรัื �อง “อเมริกิาบริจาควัคซีีน 

Astra Zeneca 60 ล้านโด๊ส เมืองไทยจะขอรับด้วยไหม ?”

	 ผ่มเล่าว่่า	อเมริักัาโดยโครังกัารั	Operation Warp Speed 

ได้รั่ว่มลงทีุ่นในโครังกัารัค้นคว่้าผ่ลิต่ว่ัคซึ่่นขึ้องบรัิษัที่ต่่างๆ 

ซ่ึ่�งทุี่กับริัษัที่ต่่างปีรัะสำบคว่ามสำำาเร็ัจในกัารัผ่ลิต่วั่คซ่ึ่น	

	 อเมรัิกัาได้รัับผ่ลต่อบแที่นกัารัรั่ว่มลงทีุ่นกัับ	 AstraZeneca	

และ	 Oxford	 U	 เปี็นโคว่ต่้ากัารัผ่ลิต่	 60	 ล้านโด�สำ	 แต่่ว่ัคซึ่่น 

จำานว่นน่�ไม่จำาเปี็นต่้องใช่้ในอเมรัิกัาเพ้รัาะม่ว่ัคซึ่่นขึ้องต่ัว่เองคือ	

Pfizer,	Moderna	และJohnson	&	Johnson	อย่่เหลือเฟื้อ

 AstraZeneca	 จ่งเป็นว่้คิซีีนส่ว่นเกัิน	 FDA	 ไมุ่ร้บรอง 

ให�ฉีีด้ในประเทศ	ต�องบริจาคิสถานเดี้ย่ว่

	 เมื�อ	 2	 มิ.ย.	 2564	 นาง	Wendy Sherman	 รัมต่.ช่่ว่ย 

ว่่ากัารักัรัะที่รัว่งกัารัต่่างปีรัะเที่ศสำหรััฐฯมาเยือนปีรัะเที่ศไที่ย 

รั่ว่มแถืลงว่่า	 อเมรัิกัาพ้รั้อมช่่ว่ยไที่ยสำ่ ้โคว่ิดรัว่มม่ลค่า	 30	

ล้านเหร่ัยญ							

	 ต่่อมาม่ขึ้่าว่ว่่า	 อเมรัิกัาจัดสำ่งว่ัคซึ่่นไฟ้เซึ่อรั์ให้ปีรัะเที่ศ 

เพื้�อนบ้านขึ้องไที่ยแล้ว่	 คือจัดสำ่งให้ลาว่	 มาเลเซึ่่ย	 ฟ้ิลิปีปีินสำ	์

ศร่ัลังกัา

 Workpointtoday.com	 7	 กั.ค.2564	 รัายงานว่่า 

กัรัมคว่บคุมโรัคได้เซึ่็นสำัญญารัับมอบว่ัคซึ่่นไฟ้เซึ่อรั์ที่่ �รััฐบาล 

สำหรััฐฯบริัจาค	1.5	ล้านโด�สำแล้ว่

	 ที่ันที่่ที่่�ม่ขึ้่าว่น่�ออกัมา	 ม่นักักัารัเมืองไที่ยออกัมารัับสำมอ้าง 

ว่่าเปี็นมือด่ลว่ัคซึ่่น	 1.5	 ล้านโด�สำน่ �ให้ปีรัะเที่ศไที่ย	 โดยใช่้ 

คอนเนคช่ั �นต่ิดต่่อผ่่านอด่ต่	 รัมต่.ช่่ว่ยสำาธีารัณ์สำุขึ้อเมรัิกััน 

เปี็นกัารัแอบอ้างที่่�ไรั้ต่รัรักัโดยสำิ�นเช่ิง	 เพ้รัาะอด่ต่	 รัมต่.ช่่ว่ย 

สำาธีารัณ์สำุขึ้ในรััฐบาลเกั่าจะมาม่อิที่ธีิพ้ลในกัารัจัดสำรัรัว่ัคซึ่่น 

ให้มิต่รัปีรัะเที่ศขึ้องที่ำาเน่ยบขึ้าว่สำมัยไบเดนได้อย่างไรั

 Matichon Online	 8	 กั.ค.2564	นายไมเคิล ฮีีธ	 อุปีฑ่ิต่ 

รั ักัษารัาช่กัารัแที่นเอกัอัครัรัาช่ฑิ่ต่สำหรััฐอเมรัิกัาปีรัะจำา 

ปีรัะเที่ศไที่ย	 ได้เผ่ยแพ้รั่สำารัเปี็นถื้อยคำาภาษาไที่ย	 เกั่�ยว่กัับ 

กัารับรัิจาคว่ัคซึ่่นขึ้องสำหรััฐผ่่านที่างเฟ้สำบุ�กัสำถืานฑิ่ต่สำหรััฐฯ 

ปีรัะจำาปีรัะเที่ศไที่ย	คว่ามว่่า

	 “เรัาม่คว่ามภ่มิใจที่่ �จะบรัิจาคว่ัคซึ่่นที่่ �ปีลอดภัย	 และ 

ม่ปีรัะสำ ิที่ธี ิภาพ้ให้กั ับปีรัะเที่ศไที่ยโดยไม ่ม ่ เง ื �อนไขึ้ต่าม 

คำามั �นสำัญญาขึ้องรััฐบาลไบเดน	 เพ้ื �อช่่ว่ยพ้ันธีมิต่รัขึ้องเรัา 

ต่่อสำ่้กัับโคว่ิด	 -19	 ซึ่่�งถืือเปี็นอ่กักั้าว่สำำาคัญในคว่ามสำัมพ้ันธี์ 

ขึ้องเรัาสำองปีรัะเที่ศและเปี ็นสำ ัญญล ักัษณ์์ที่ ่ �สำะที่ ้อนถื ่ง 

พ้ันธีไมต่รั่อันยาว่นานขึ้องเรัา”

	 ท่ี่านอุปีฑ่ิต่ยังแถืลงต่่อว่่า

	 “ผู้มุขอเน�นย่ำ�าว่่า	 ข�อตกัลงด้้งกัล่าว่เป็นข�อตกัลงแบบ 

ร้ฐต่อร้ฐ	 ไมุ่มุีคินกัลางในกัารเจรจา	 ทำาเนีย่บขาว่	 กัระทรว่ง 

กัารต่างประเทศสหร้ฐ	 และสถานฑู้ตฯ	 ทำางานโด้ย่ตรงกั้บ 

กัระทรว่งกัารต่างประเทศและกัระทรว่งสาธารณสุขไทย่ 

ในกัารบริจาคิว้่คิซีีนคิร้�งนี�”

 น.ส.พ.ฐิานเศิรษฐิกิิจ	 8	 กั.ค.	 2564	นายธานี แสงรัตน์

อธีิบด่กัรัมสำารันิเที่ศและโฆษกักัรัะที่รัว่งกัารัต่่างปีรัะเที่ศได้ 

ช่่�แจงเพ้ิ�มเต่ิมเกั่�ยว่กัับปีรัะเด็น	 ว่ัคซึ่่นบรัิจาคจากัสำหรััฐอเมรัิกัา 

ว่่าจำานว่นว่ัคซึ่่นที่่�ไที่ยจะได้รัับจากัสำหรััฐฯรัว่มที่ั�งรัายละเอ่ยด 

ต่่าง	 ๆ	 กัำาลังจะม่กัารัแถืลงอย่างเปี็นที่างกัารัพ้รั้อมกัันรัะหว่่าง 

กัรัะที่รัว่งกัารัต่่างปีรัะเที่ศขึ้องไที่ยและสำหรััฐในเร็ัว่ๆ	น่�

	 ในเบื�องต่้น	 กัล่าว่ได้ว่่า	 กัารัมอบคว่ามช่ว่่ยเหลือด้านว่ัคซึ่่น	

ในครัั �งน่ �	 เปี็นผ่ลจากักัารัเจรัจาอย่างต่่อเนื �อง	 และสำะที่้อน 

มิต่รัไมต่ร่ัท่ี่�ยาว่นาน	188	ปีีขึ้องทัี่�งสำองฝ่ัาย

ภาพ : https://workpointtoday.com



	 ถื่งกัรัะนั�น	 นักักัารัเมืองคนที่่�แอบอ้างว่่าเปี็นผ่่ ้ด่ลว่ัคซึ่่น 

ไฟ้เซึ่อรั์จากัอเมรัิกัากั็ยังช่่ �แจงผ่่านเฟ้สำบุ�กัว่่า	 ต่ัว่เองม่สำ่ว่น 

ในกัารัด ่ลว่ ัคซึ่ ่นน ่ � 	 สำ ืบเน ื �องจากัเด ินที่างไปีฉ ่ดว่ ัคซึ่ ่นที่ ่ � 

รััฐนิว่ยอรั์กัแล้ว่เห็นว่่าแต่่ละรััฐม่ว่ัคซึ่่นเหลือจ่งอยากันำามา 

ฉ่ดให้คนไที่ยหลังจากัต่ิดต่่อผ่่านรััฐบาลมลรััฐจ่งรั่้ว่่าต่้องต่ิดต่่อ 

ผ่่านหน่ว่ยงาน	FEMA (Federal Emergency Management 

Agency)	จ่งติ่ดต่่อผ่่านทุี่กัคอนเนคชั่�นทัี่�งในฐานะ	“คนอเมริักััน”	

(แสำดงว่่า	เขึ้าได้	ซิึ่ติ่เซ่ึ่นแล้ว่)	และในต่ำาแหน่ง	“อนุกัรัรัมาธิีกัารั	

วุ่ฒิสำภาไที่ย”	ต้่องติ่ดต่่อไปีเรืั�อยๆ	ติ่ดต่่อทุี่กัวั่น

 ในคิว่ามุร้�ของผู้มุ	 ว่้คิซีีน	 Pfizer	 บริจาคิของอเมุริกัา 

เป็นว้่คิซีีนผู้ลิตใหมุ่ที�ร้ฐบาลอเมุริก้ันซ่ี�อจากั	Pfizer	มุาบริจาคิ	

ไมุ่ใชั่ไปรว่บรว่มุมุาจากัว่้คิซีีนเหล่อฉีีด้จากัมุลร้ฐต่างๆ	

อย่่างที�อธิบาย่

	 เมื �อเรัิ �มม่ขึ้่าว่ว่่า	 อเมรัิกัาจะบรัิจาคว่ัคซึ่่น	 60	 ล้านโด�สำ 

ผ่มเล็งเห็นถ่ืงคว่ามยากัลำาบากัขึ้องพ่้�น้องในเมืองไที่ยท่ี่�กัำาลังขึ้าด

แคลนวั่คซ่ึ่น	จ่งหาที่างช่่ว่ยผ่่อนคลาย						

	 ผู้มุได้�ทำาหน้งส่อถ่งฝ่่าย่บริหารทำาเนีย่บขาว่	 ขอบริจาคิ 

ว้่คิซีีน	ให�ประเทศไทย่	ตามุสำาเนาด้้งนี�

	 302	ถืนนท่ี่ลเพ้ลฮ็่อคเกันเหนือ

	 เรัดดิ�ง,	เพ้นซิึ่ลว่าเน่ย	19601

	 พ้ฤษภาคม	1,	2021

ฝ่ัายบริัหารัที่ำาเน่ยบขึ้าว่

1600	ถืนนเพ้นซิึ่ลว่าเน่ย	ต่ะวั่นต่กัเฉ่ยงเหนือ

ว่อชิ่งตั่น	ด่.ซ่ึ่.	20500

อ้างถ่ืง	:	ขึ้อได้โปีรัดบริัจาควั่คซ่ึ่นแอสำต่ร้ัาเซึ่เนกัาจำานว่นหน่�งให้

ปีรัะเที่ศไที่ย

เร่ัยนท่ี่านท่ี่�เคารัพ้

	 ผ่มช่ื�อ	 มงคล	 ว่ัช่รัางค์กัุล	 มาจากักัรัุงเที่พ้ฯ	 ปีรัะเที่ศไที่ย 

และม่ท่ี่�อย่่ถืาว่รัในสำหรััฐอเมริักัาหลายปีีแล้ว่

	 ผ่มเห็นข่ึ้าว่ว่่า	สำหรััฐฯ	ม่วั่คซ่ึ่นแอสำต่ร้ัาเซึ่เนกัา	60	ล้านโด�สำ

ท่ี่�จะบริัจาคให้ปีรัะเที่ศก่ั�งยากัจน	

	 ทีุ่กัว่ันน่�เกัิดกัารัแพ้รั่รัะบาดในเมืองไที่ยม่เคสำผ่่้ปี่ว่ยใหม ่

ว่ันละมากักัว่่า	 2,000–3,000	 คนและม่คนต่ายมากักัว่่า 

25–30	 คนทีุ่กัว่ัน	 เคสำผ่่ ้ปี่ว่ยใหม่ในปีรัะเที่ศไที่ยเพ้ิ�มสำ่งขึ้่ �น 

และสำ่งขึ้่�น	 เปี็นเพ้รัาะไม่ม่ว่ัคซึ่่นเพ้่ยงพ้อจะฉ่ดให้ปีรัะช่าช่น 

	 ด ังนั �น	 ผ่มจ่งขึ้อที่่านได้กัรั ุณ์าพ้ิจารัณ์าบรัิจาคว่ัคซึ่่น 

แอสำต่ร้ัาเซึ่เนกัาจำานว่นหน่�งเพื้�อช่่ว่ยช่่วิ่ต่คนไที่ย

																																								ขึ้อแสำดงคว่ามนับถืือ

																																															ลายเซ็ึ่น

																																									มงคล	วั่ช่รัางค์กุัล

																																						มือถืือ	610	401	5494

																																อ่เมล์	:	mongvac@gmail.com

	 จดหมายฉบับน่�	 ผ่มใสำ่ซึ่องปีิดแสำต่มปี์	 55	 Cents	 หย่อนต่่้ 

ไปีรัษณ่์ย์จะถ่ืงที่ำาเน่ยบขึ้าว่ภายใน	3	วั่น	

 จากิประสบกิารณ์ในอเมริกิา ผมรู้ดีว่าผู้บริหารทุกิระดับ 

จะฟื้ังเสียงประชาชน เพราะผู ้บริหารทุกิคนมาจากิกิาร 

เลือกิตั้ง ไม่ว่าจะเป็นนายกิเทศิมนตรี ผู้ว่ากิารรัฐิ สมาชิกิ 

สภาผู้แทน สมาชิกิสภาคองเกิรส รองประธานาธิบดี และ 

ประธานาธิบดี ล้วนมาจากิกิารเลือกิต้ังของประชาชนท้ังน้ัน

 พว่กัเขาล�ว่นฟัังเส ีย่งประชัาชัน	 ด้้งน้ �นจ ่งมุ้ �นใจว่่า 

จด้หมุาย่ของผู้มุจะได้�ร ้บกัารพิจารณาตามุสมุคิว่ร	 และ 

เชั่ �อว่่าคิงมุีคินไทย่คินอ่�นในอเมุริกัาชั่ว่ย่กั้นส่งจด้หมุาย่ถ่ง 

ทำาเนีย่บขาว่ให�บริจาคิว้่คิซีีนช่ัว่ย่ประเทศไทย่เช่ันก้ัน

	 เมุ ่ �อคิ ำาร �องขอมุีผู้ลเป็นจร ิง	 ผู้มุจ่งภ ้มุ ิใจและสุขใจ 

ที�มุีส่ว่นชั่ว่ย่จ้ด้หาว่้คิซีีนเพ่�อชั่ว่ย่เหล่อคินไทย่	 โด้ย่เฉีพาะ 

ได้�ร้บว่้คิซีีนไฟัเซีอร์ที�เมุ่องไทย่ต�องกัาร

	 ถืือว่่าเมืองไที่ยได้รั ับคว่ามช่่ว่ยเหลือจากัอเมรัิกัาเปี็น 

“กัรัณ์่พ้ิเศษ”	ถื่งแม้ว่่าจะไม่ได้เปี็นสำมาช่ิกั	COVAX	กั็ต่ามที่่

	 19	กั.ค.2564	ข่าวสด	รัายงานข่ึ้าว่ว่่า	น.พ.ทศิพร เสรีรักิษ์ 

สำมาช่ิกัพ้รัรัคเพ้ื�อไที่ย	 ยื�นหนังสำือถื่ง	ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ผ่่านสำถืานฑ่ิต่สำหรััฐฯ	 ขึ้อรัับบริัจาควั่คซ่ึ่นจอห์สัำนแอนด์จอห์นสัำน 

ท่ี่�เหลือฉ่ดในรััฐมิชิ่แกันจำานว่น	262,000	โด�สำให้ปีรัะเที่ศไที่ย

 ด้ีกัว่่าจะปล่อย่ให�ว่้คิซีีนหมุด้อายุ่ลงแล�ว่นำามุาทำาลาย่ทิ�ง 

เราต่างเป็นประชัาชันคินธรรมุด้าที�ชั่ว่ย่กั้นส่งเสีย่งร�องเรีย่น 

เพ่�อหาว้่คิซีีนเพิ�มุมุาช่ัว่ย่คินไทย่

	 30	กั.คิ.2564	ว่้คิซีีนบริจาคิจากัอเมุริกัามุาถ่งสุว่รรณภ้มุิ

แล�ว่

		 คิำาร�องขอได้�ร้บกัารตอบสนองที �เป็นจริง	 เพ่ �อพี �น�อง 

คินไทย่



	 ในปีี	 พ.ศิ. 2363	 ในสำมัยรััช่กัาล 

ที่่�	 2	 เกัิดอหิว่าต่กัโรัครัะบาด	 ที่่�เรั่ยกัว่่า	

“ห่า”	 ลงปีีมะโรัง	 ได้ม่กัารับันที่่กัไว่้ว่่า 

ม่กัารัสำ่ญเสำ่ยปีรัะช่ากัรัจากักัารัรัะบาด 

ขึ้องโรัครั้าย	 ในปีีนั�น	 ปีรัะมาณ์	 30,000	

คน	หรืัอคาดกัารัณ์์ว่่า	1	เปีอร์ัเซ็ึ่นต์่	ขึ้อง 

ปีรัะช่ากัรั	 โรัคน่�รัะบาดอย่่เกัือบ	 1	 ปีี 

ก็ัสำงบลง

	 ต่่อมาในปีี	พ.ศิ 2461	ในสำมัยรััช่กัาล 

ท่ี่�	6	ไข้ึ้หวั่ดใหญ่สำเปีน	เข้ึ้าส่่ำปีรัะเที่ศไที่ย 

ที่างหัว่เมืองที่างใต่้	 และรัะบาดขึ้่�นอย่าง 

รัว่ดเรั ็ว่เขึ้ ้าสำ ่ ่กัรั ุงเที่พ้มหานครั	 จากั 

รัายงานในรัาช่กิัจจานุเบกัษา	ในวั่นท่ี่�	27	

กัรักัฎาคม	พ้.ศ.	 2462 	 เล่มที่่�	 36	 หน้า	

1193	 รัายงานไว่้ว่่าขึ้ณ์ะนั�นปีรัะเที่ศไที่ย 

ม่	 17	 มณ์ฑิลปีรัะช่ากัรัปีรัะมาณ์	 8.5	

ล้านคนม่ผ่่้ปี่ว่ยไขึ้้หว่ัดใหญ่สำเปีน	 ที่ั�งสำิ�น	

2.3	ล้านคน	และเส่ำยช่่วิ่ต่	80,223	คน	หรืัอ 

ปีรัะมาณ์ว่่าอัต่รัากัารัเส่ำยช่่วิ่ต่	1	เปีอร์ัเซ็ึ่นต์่ 

ขึ้องจำานว่นปีรัะช่ากัรั

	 เช่่นเด่ยว่กัันกัับเหตุ่กัารัณ์์ในปีีที่่ � 

ผ่่านมา	2563	เรัาได้เผ่ชิ่ญกัับโรัคโควิ่ด	19	

ท่ี่�ม่จุดกัำาเนิด	จากัปีรัะเที่ศจ่น	ท่ี่�เมืองอ่่ฮั่�น	

มณ์ฑิลห่เปี่ย	 เช่ื�อโรัคเขึ้้าสำ่่ปีรัะเที่ศไที่ย	

เมื �อเดือนมกัรัาคมและเกัิดกัารัรัะบาด 

ใหญ่	 และรัอบแรักัในเดือนม่นาคม	 และ 

เมษายน	 ม่ผ่่ ้ปี่ว่ยเปี็นหลักั	 10	 ต่่อว่ัน	

เรัาม่มาต่รักัารัคว่บคุมอย่างมากัมาย	และ

อย่่สำุขึ้สำบายมาช่ั �ว่รัะยะหน่�งกั็เกัิดกัารั 

รัะบาดในรัอบ	 2	 ปีรัะมาณ์กัลางเดือน 

ธัีนว่าคมท่ี่�ต่ลาดกัลางกุ้ังจังหวั่ดสำมุที่รัสำาครั	

โดยเกัิดจากัแรังงานต่่างด้าว่ที่่ �นำาเช่ื �อ 

เข้ึ้ามา	 กัารัรัะบาดครัั�งน่�ม่ผ้่่ป่ีว่ยแต่่ละวั่น 

เป็ีนหลักัร้ัอย	 เมื�อที่ำาท่ี่าจะคว่บคุมโรัคได้ 

	 เหตุ่กัารัณ์์ท่ี่�ไม่คาดคิดก็ัเกิัดข่ึ้�น	ม่ผ้่่นำา 

โรัคสำายพ้ันธีุ ์อ ังกัฤษมาจากัปีรัะเที่ศ 

เพ้ื�อนบ้าน	 และมาเกัิดกัารัรัะบาดใหญ่ 

ในสำถืานบันเที่ิงที่่ �ที่องหล่อ	 ที่ำาให้ม  ่

ผ่่ ้ปี่ว่ยเปี็นหลักัพ้ันและต่่อมาในเดือน 

พ้ฤษภาคม	 2564	 แรังงานต่่างด ้าว่ 

ท่ี่�เป็ีนแรังงานก่ัอสำร้ัางได้ม่กัารัแพ้ร่ัรัะบาด

สำายพ้ันธีุ ์อินเด่ย	 เปี็นรัอบที่่�	 4	 ที่ำาให ้

ม่ผ่่้ปี่ว่ยเปี็นจำานว่นมากัต่่อว่ันถื่งว่ันละ 

หลักัหมื�น	 มาจนถื่งปีัจจุบันน่�	 (8	 พ้.ย. 

2564)	 ม ่ผ่ ่ ้ปี ่ว่ยรัว่มจ ำานว่นที่ ั � งสำ ิ �น	

1,946,728	 คน	 เสำ่ยช่่ว่ิต่	 19,703	 คน	

หรัืออัต่รัาปี่ว่ยต่ายอย่ ่ที่ ่ � 	 รั ้อยละ	 1	

เช่่นเด่ยว่กััน	 จะเห็นว่่าในกัารัรัะบาด 

ทุี่กั	100	 ปีีก่ัอนหน้าน่�อัต่รัากัารัป่ีว่ยต่าย

จะอย่่ที่่ �	 1%	 ขึ้องปีรัะช่ากัรั	 แต่่ครัั�งน่� 

อัต่รัากัารัปี่ว่ยอย่่ที่่�	 1	 เปีอรั์เซึ่็นต่์	 ขึ้อง 
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ในอด่ติท่�ผ่านม่าประเทศไทยและทั�วัโลกได้พบการระบาดของโรคุอุบัติิใหม่่ ท่ �ทำาให ้
เกิดคุวัาม่สุ่ญเสุ่ยติ่อชี่วัิติม่นุษย์ สุุขภาพอนาม่ัย จิติใจรวัม่ทั้งเศรษฐกิจ และสุังคุม่ 
เกิดข้ึนในทุก 100 ปี จะเห็นได้จาก

โควิด 19
จุดหมายปลายทางอยู่ท่ีไหน



จำานว่นผ้่่ป่ีว่ย	(cast	fatality	rate)	และ

นับว่ ่าน ้อยมากัเมื �อเปีรั ่ยบเที่่ยบกัับ 

อ่กัหลายปีรัะเที่ศที่่�ม่อัต่รัากัารัปี่ว่ยต่าย 

ส่ำว่นใหญ่จะอย่่ท่ี่�ร้ัอยละ	2

โรคน้ีจะยุติได้อย่างไร
	 คว่ามหว่ังในกัารัยุต่ ิโรัค	 ถื้าเปี็น 

เช่่นในอด่ต่กั็จะปีล่อยให้ม่กัารัรัะบาด 

อย่างมากั	 และเมื�อม่ผ้่่ติ่ดเชื่�อแล้ว่จำานว่น

มากักั็จะเกัิดภ่มิคุ ้มกัันหม่่เกัิดขึ้่�น	 โรัค 

กั็จะหยุดรัะบาดเอง	 โดยจะใช่ ้เว่ลา 

ปีรัะมาณ์	1	ปีี	เมื�อเข้ึ้าส่่ำปีีท่ี่�	2	ก็ัจะเข้ึ้าส่่ำ 

ภาว่ะปีกัต่ิในกัารัคว่บคุมโรัคได้	 เพ้รัาะ 

ปีรัะช่ากัรัสำ่ว่นใหญ่เคยต่ิดเช่ื �อมาแล้ว่ 

และม่ภ่มิต่้านที่านเกัิดขึ้่�นหลังกัารัต่ิดเช่ื�อ	

แต่่กั็จะเกัิดคว่ามสำ่ญเสำ่ยที่่ �ใหญ่หลว่ง	

ถื ้าปีล ่อยให ้ม ่กัารัรัะบาด	 โดยไม ่ม  ่

กัารัคว่บคุม	ก็ัจะใช้่เว่ลาเพ่้ยง	1	ปีี	ปีีท่ี่�	2	

ก็ัจะด่ข่ึ้�น	แต่่ปีรัะช่ากัรัส่ำว่นใหญ่จะติ่ดเชื่�อ 

อย่างรัว่ดเรั ็ว่และรัะบบสำาธีารัณ์สำุขึ้ 

จะรัองรั ับไม ่ได ้	 จะม ่ผ่ ่ ้ปี ่ว่ยล ้มต่าย 

เปี็นจำานว่นมากั	 โดยคาดกัารัณ์์ว่่าจะ 

ม่กัารัสำ่ญเสำ่ยปีรัะมาณ์	 1	 เปีอรั์เซึ่็นต่ ์

ขึ้องปีรัะช่ากัรัไที่ย	หรืัอเท่ี่ากัับ	700,000	คน	

ซึ่่�งคงยอมไม่ได้ปีรัะกัอบกัับองค์คว่ามรั่้ 

ต่่าง	 ๆ	 ได้สำรั้างขึ้่�นมาอย่างมากัมาย	 จ่ง 

พ้ยายามจะเอามาใช่้อย่างเต่็มที่่�ในกัารั 

ที่่�จะลดกัารัรัะบาดขึ้องโรัค	 ในกัารัลด 

กัารัรัะบาดขึ้องโรัคจะที่ำาให้โรัคยืดเยื�อ 

ต่่อไปี	 และจะสำงบลงได้ต่่อเมื�อปีรัะช่ากัรั

สำ่ว่นใหญ่ม่ภ่มิต่้านที่าน	 และเมื�อต่ิดโรัค 

แล้ว่จะต่้องไม่ม่อากัารัหรัือม่อากัารัน้อย 

และลดกัารัส่ำญเส่ำยให้มากัท่ี่�สุำด

ความหวังโรคจะยุติได้ด้วยวัคซีน
	 กัารัที่่ �จะให้ปีรัะช่ากัรัสำ่ว่นใหญ่ม  ่

ภ่มิต่้านที่านเกัิดขึ้่�นที่่�เปี็นภ่มิต่้านที่าน 

เสำมือนกัารัต่ิดเช่ื �อโรัคแต่่ไม่ม่อากัารั 

ขึ้องโรัคสำิ�งนั�นกั็คือกัารัให้ว่ัคซึ่่นแที่นกัารั 

ติ่ดเชื่�อ	วั่คซ่ึ่นจ่งม่กัารัคิดค้นพั้ฒนาข่ึ้�นมา

อย่างรัว่ดเรั็ว่ในภาว่ะฉุกัเฉินซึ่่ �งไม่เคย 

ม่มาก่ัอนในอด่ต่ท่ี่�ใช้่รัะยะเว่ลาไม่ถ่ืง	1	ปีี

ก็ัสำามารัถืม่วั่คซ่ึ่นนำามาใช้่ในภาว่ะฉุกัเฉิน

โดยค ำาน ่งถื ่งผ่ลปีรัะโยช่น ์มากักัว่ ่า 

อันต่รัายที่่�เกัิดขึ้่�นจากัว่ัคซึ่่น	 ถื่งแม้ว่่า 

ว่ัคซึ่่นที่่ �ผ่ลิต่ขึ้่ �นมา	 จะยังเปี็นว่ัคซึ่่น 

ท่ี่�ไม่ได้อย่่ในอุดมคติ่	ม่อากัารัข้ึ้างเค่ยงบ้าง	

แต่่ผ่ลด่ม่มากักัว่่ากั็ยอมให้ใช่้ในภาว่ะ 

ฉุกัเฉิน	เพื้�อต้่องกัารัให้ปีรัะช่ากัรัส่ำว่นใหญ่

ม่ภ่มิต่้านที่านโดยมุ่งหมายที่่�จะลดคว่าม 

รุันแรังขึ้องโรัค	 ลดกัารัเส่ำยช่่วิ่ต่	 ถ่ืงแม้ว่่า 

ว่ัคซึ่่นในปีัจจุบันจะยังไม่สำามารัถืปี้องกััน

กัารัต่ิดเช่ื �อได้แบบสำมบ่รัณ์์	 กั็ได้ม่กัารั 

นำามาใช้่อย่างแพ้ร่ัหลาย

วัคซีนท่ีใช้ในปัจจุบันมีก่ีรูปแบบ
	 กัารัพ้ัฒนาว่ัคซึ่่นอย่างรัว่ดเรั็ว่ม่ 

ร่ัปีแบบต่่าง	ๆ	มากักัว่่า	10	ร่ัปีแบบ	แต่่ 

ขึ้ณ์ะน่�ที่่�ม่กัารันำามาใช่้ในมนุษย์ม่ที่ั�งสำิ�น 

4	 รั ่ปีแบบ	 ในแต่่ละรั่ปีแบบม่คว่าม 

แต่กัต่่างกััน

 รูปแบบท่ี 1	mRNA	vaccine	วั่คซ่ึ่น

ในกัลุ่มน่�ได้แกั่ว่ัคซึ่่นขึ้องบรัิษัที่ไฟ้เซึ่อรั์ 

และ	 Moderna	 ที่่�รั่ ้จักักัันด่จะใช่้หลักั 

ขึ้องว่ิศว่กัรัรัมพ้ันธีุศาสำต่รั์	 โดยกัารัใช่้	

messenger	 RNA	 ต่ามรัหัสำพ้ันธีุกัรัรัม 

ที่่�สำรั้างโปีรัต่น่สำ่ว่นสำไปีค์หนามแหลมขึ้อง

ไว่รััสำ	 มาห่อหุ้มเปี็นกั้อนไขึ้มันขึ้นาดเล็กั 

นาโน	 แล้ว่ฉ่ดเขึ้้าไปีในรั่างกัาย	mRNA	

สำ่ว่นน่�จะเขึ้้าสำ่่เซึ่ลล์	 แล้ว่ที่ำาหน้าที่่�สำรั้าง 

โปีรัต่่นที่่�เหมือนหนามแหลมขึ้องไว่รััสำ 

ออกัมากัรัะตุ่้นสำรั้างภ่มิต่้านที่าน	 ว่ัคซึ่่น 

ช่นิดน่ �เปี็นว่ัคซึ่่นช่นิดเที่คโนโลย่ใหม  ่

ยังไม่เคยม่กัารัใช่้ในมนุษย์มากั่อนและ 

สำามารัถืพ้ัฒนาผ่ลิต่ได้อย่างรัว่ดเรั็ว่มากั 

ภายใน	1	ปีี	เป็ีนวั่คซ่ึ่นท่ี่�กัรัะตุ้่นภ่มิต้่านที่าน 

ได้สำ่ง เช่่นว่ัคซึ่่นขึ้อง Pfizer, Moderna 

 รูปแบบท่ี 2	virus	vector	vaccine 

ใช่ ้รัหัสำพ้ันธีุกัรัรัมขึ้องไว่รััสำที่่ �กั ่อโรัค 

โควิ่ด-19 นำารัหัสำส่ำว่นท่ี่�สำร้ัางหนามแหลม 

มาเปีล่�ยนให้เปี็น	 DNA	 แล้ว่ฝัากัเขึ้้าไปี 

ในไว่รััสำกัลุ ่ม	 adenovirus	 ช่นิดที่่ �ไม่ 

ก่ัอโรัคในมนุษย์	เมื�อไว่รััสำน่�ก่ัอให้เกิัดกัารั

ติ่ดเชื่�อก็ัจะส่ำงผ่่าน	DNA 	 ส่ำว่นสำไปีค์ขึ้อง	

covid	 19 เข้ึ้าไปีสำร้ัางโปีรัต่่นโดยเปีล่�ยน 

เป็ีน	mRNA	 ก่ัอน	 โปีรัต่่นท่ี่�ได้จะเกิัดข่ึ้�น	

เช่่นเด่ยว่กัับ	mRNA	วั่คซ่ึ่น	ตั่ว่อย่างเช่่น	

AstraZeneca

 www.thaipost.net/covid-19-news
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 รูปแบบที ่ 3	 ว่ัคซึ่่นช่นิดเช่ื �อต่าย 

เปี็นเที่คนิคว่ิธี่กัารัใช่้มาแต่่กั่อนมากักัว่่า	

50	 ปีี	 เช่่นกัารัพ้ัฒนาไว่รััสำต่ับอักัเสำบ	 เอ 

วั่คซ่ึ่นพิ้ษสุำนัขึ้บ้า	วั่คซ่ึ่นโปีลิโอก็ัใช้่วิ่ธ่ีกัารั

แบบเด่ยว่กััน	 โดยกัารัใช่้ไว่รััสำที่ั�งต่ัว่ที่่�ได ้

จากักัารัเพ้าะเล่�ยง	 แล้ว่มาที่ำาลายด้ว่ย 

สำารัเคม่	 ให้ไว่รััสำสำ่ว่นนั �นหมดสำภาพ้	

ในกัารัท่ี่�จะแพ้ร่ัพั้นธ์ุีต่่อได้	หรืัอต่ายไปีแล้ว่ 

แต่่ยังคงรั่ปีรั่างขึ้องต่ัว่ไว่รััสำอย่่	 แล้ว่จ่ง 

นำาเอามาที่ำาวั่คซ่ึ่นเพื้�อจำาลองให้เหมือนกัับ 

กัารัต่ิดเช่ื�อในธีรัรัมช่าต่ิที่่�ใช่้ในปีัจจุบัน 

ได้แก่ั	Sinovac,	Sinopharm	ขึ้องปีรัะเที่ศ 

จ่นและ	Covaxin	ขึ้องอินเด่ย

 รูปแบบท่ี 4 	ท่ี่�เรัาได้ยินว่่า	subunit	

ว่ัคซึ่่นจะใช่้กัรัะบว่นกัารัว่ิศว่กัรัรัมพ้ันธี ุ

ศาสำต่รั์ในกัารัสำรั้างโปีรัต่น่ขึ้่�นมาจากัห้อง

ปีฏิบัต่ิกัารั	 หรัือภายนอกัรั่างกัายโดยให้ 

สำิ�งม่ช่่ว่ิต่ช่นิดอื�น	 ไม่ว่่าจะเปี็นแบคที่่เรั่ย 

เช่ื�อรัาจำาพ้ว่กัย่สำต่์หรัือเซึ่ลล์เพ้าะเล่�ยง 

ให้สำร้ัางโปีรัต่่นต่ามสำารัพั้นธุีกัรัรัมท่ี่�กัำาหนด	

แล้ว่นำาโปีรัต่่นนั �นมาที่ำาให้บรัิสำุที่ธีิ �ใสำ่ 

สำารัเร่ังกัรัะตุ้่นภ่มิต้่านที่าน	แล้ว่จ่งเอามา 

ที่ำาว่ัคซึ่่น	 ขึ้ณ์ะน่�ที่่ �ม่ใช่้อย่ ่เปี็นขึ้องจ่น	

(Anhui)	 และคิว่บา	 (Abdala)	 สำ่ว่นขึ้อง 

อเมรั ิกัา	 (Novavax)	 กั ำาล ังรัอกัารั 

ข่ึ้�นที่ะเบ่ยนอย่่

	 ว่ัคซึ่่นได้ม่กัารัใช่้อย่างแพ้รั่หลาย 

ที่ั �ว่โลกัอย่างรัว่ดเรั็ว่ปีัจจุบันม่กัารัฉ่ด 

ไปีแล้ว่	ไม่น้อยกัว่่า	7	พั้นล้านโดสำ	สำำาหรัับ 

ปีรัะเที่ศไที่ยถื่งว่ันที่่ �	 8	 พ้ฤศจิกัายน 

พ้.ศ.	 2564	 ม่กัารัฉ่ดไปีแล้ว่มากักัว่่า 

80	 ล้านโดสำ	 จะบรัรัลุเปี้าหมายมากักัว่่า	

100	 ล้านโดสำภายในสิำ�นปีีน่�อย่างแน่นอน	

โดยมุ ่งหว่ ังให ้ปีรัะช่ากัรัสำ ่ว่นใหญ่ม ่ 

ภ่มิต่้านที่านเพ้ื�อลดคว่ามรัุนแรังขึ้องโรัค 

จะฉีดก่ีเข็มถึงจะพอ
	 จากัขึ้้อม่ลกัารัศ่กัษาที่่�ผ่่านมาไม่ว่่า 

ว่ัคซึ่่นบรัิษัที่ใดกัารัให้เบื �องต่้น	 2	 ครัั�ง 

ห่างกััน	 3-4	 สำัปีดาห์	 ยกัเว่้น	 Astra 

Zeneca	 ที่่ �ใช่้ในบ้านเรัาจะให้ห่างกััน 

ปีรัะมาณ์	 8-10	 สำัปีดาห์	 และจากักัารั 

ศ่กัษาพ้บว่่าปีรัะสำิที่ธีิภาพ้จะสำ่งในเดือน 

แรักัแรักั	 เม ื �อภ ่ม ิต่ ้านที่านลดต่ำ �าลง 

ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ในกัารัปี้องกัันโรัคกั็จะ 

ลดต่ำ�าลง	 เช่่นเด่ยว่กัันดังนั�น	 วั่คซ่ึ่นเกืัอบ 

ทีุ่กัช่นิดจ่งแนะนำาให้ม่กัารักัรัะตุ่้นเขึ้็ม	 3	

เกัิดขึ้่�น	 และเมื�อกัรัะตุ่้นเขึ้็ม	 3	 กั็จะเขึ้้า 

ต่ามหลักัขึ้องว่ัคซึ่่นว่ิที่ยาเมื �อได้ม่กัารั 

กัรัะตุ้่นแล้ว่ภ่มิต้่านที่านจะอย่่ยาว่นานข่ึ้�น

และอย่่ในรัะดับที่่�สำ่งในกัารัปี้องกัันโรัค 

ได้ด่กัว่่ากัารัให้เบื�องต่้น	 2	 เขึ้็ม	 ดังนั�น 

จ่งเปี็นที่่ �มาขึ้องกัารักัรัะตุ่ ้นเขึ้ ็มสำาม 

คว่รัจะได้รัับทีุ่กัคนเพ้ื �อให้ภ่มิอย่ ่นาน 

เม ื �อเปี็นเช่่นน่ �ปีรั ิมาณ์ว่ัคซึ่่นที่่ �ใช่ ้ใน 

ปีรัะเที่ศ	 กั็จะต่้องเพ้ิ�มขึ้่�นอ่กัโดยเฉพ้าะ 

ใน	 6	 เดือนขึ้้างหน้าขึ้องปีีต่่อไปียังต่้อง 

ม่คว่ามจำาเป็ีนท่ี่�ใช้่ไม่ต่ำ�ากัว่่า	50	ล้านโด�สำ	

เพื้�อใช้่ในกัารักัรัะตุ้่นเข็ึ้ม	3	เพื้�อให้ภ่มิคงอย่่

และม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้ในกัารัปี้องกัันที่่�ด่ขึ้่�น 

ยาท่ีใช้ในการรักษา
	 โรัคน่�ไม่สำามารัถืที่่�จะให้หมดไปีจากั 

ปีรัะเที่ศไที่ย	และทัี่�ว่โลกั	นักัวิ่ที่ยาศาสำต่ร์ั

และบรัิษัที่ยายักัษ์ใหญ่จ่งได้พ้ยายาม 

คิดค้นหายาต่้านไว่รััสำ	 ไว่้สำำาหรัับกัรัณ์ ่

ที่่ �ผ่ ่ ้ปี ่ว่ยโดยเฉพ้าะกัลุ ่มเสำ่ �ยงต่ิดเช่ื �อ 

จะได้ลดคว่ามรุันแรังขึ้องโรัคลง	ลดอัต่รัา 

กัารัเสำ่ยช่่ว่ิต่	 เรัาเห็นว่ิว่ัฒนากัารัในกัารั 

พั้ฒนายารัักัษามาโดยต่ลอด	ในรัะยะแรักั

จากัองค์คว่ามรั่ ้ที่างด้านว่ิที่ยาศาสำต่รั ์

พ้ื�นฐานได้ม่กัารัยืมยารัักัษาไขึ้้หว่ัดใหญ ่

เช่่น	favipiravir	มาใช้่	ม่ยาพั้ฒนาไปีรัักัษา 

ไว่รััสำต่ับอักัเสำบซึ่่	 เช่่น	 Remdesevir 

ม่กัารัใช่้พ้ลาสำมาจากัผ่่้ที่่ �หายปี่ว่ยแล้ว่	

กัารัพ้ัฒนาโมโนโคลนอลแอนต่ิบอด่	

มาใช้่ในกัารัรัักัษา 

	 ต่ ่อมาเรัาเห ็นได ้ว่ ่าบรั ิษ ัที่เม ิรั ์ค 

ได้พ้ัฒนายา	 ที่่�ช่ื�อว่่า	Molnupiravir	 ยา 

ช่นิดน่ � 	 จะไปีเปีล่ �ยนสำารัพ้ันธี ุกัรัรัม 

(mutagenesis)	 ที่ำาให้ไว่รััสำไม่สำามารัถื 

เพ้ิ�มจำานว่นได้	 จากัผ่ลกัารัศ่กัษาพ้บว่่า 

ได้ผ่ลด่	 ถื้าให้เรั็ว่โดยเฉพ้าะภายใน	 3	

ว่ันแรักัหรัืออย่างช่้าต่้องไม่เกัิน	 5	 ว่ัน 

ในกัลุ่มเสำ่�ยงจะพ้บว่่าลดอัต่รัากัารัต่าย 

ได้ถ่ืง	50	เปีอร์ัเซ็ึ่นต์่	ต่่อมาก็ัม่บริัษัที่ไฟ้เซึ่อร์ั	

ที่่�พ้ัฒนายา	 Paxlovid	 เปี็น	 protease	

inhibitor	มาใช้่ในกัารัรัักัษาพ้บว่่าได้ผ่ลด่

ม่ปีรัะสำิที่ธีิภาพ้สำ่ง	 อย่างไรักั็ต่ามยา 

ที่ั �งสำองช่นิดถื่กัขึ้้อจำากั ัดที่่ �อย ่ ่ ในขึ้ั �น 

ที่ดลองและยังไม่ได้ม่กัารัอนุมัต่ิมาใช่้จรัิง 

ในปัีจจุบัน	ยาจะต้่องให้เร็ัว่มากัจ่งจำาเป็ีน

ที่่ �จะต่้องม่มาต่รักัารักัารัต่รัว่จว่ินิจฉัย 

ให้ได้อย่างรัว่ดเรั็ว่	 เพ้ื �อให้กัารัรัักัษา 

ได้ที่ันที่่ว่งที่่เปี็นปีอดบว่มแล้ว่มาให้ยา 

จะไม่ได้ผ่ลและกัารัศ่กัษาในกัารัให้ยา 

ที่่�ผ่่านมา	 จะเปี็นกัารัศ่กัษาในผ่่้ที่่�ไม่เคย 

ได้รัับว่ัคซึ่่นมากั่อน	 ดังนั�นว่ัคซึ่่นกั็ยังเปี็น 

เหตุ่ผ่ลหลักัที่่ �คว่รัจะได้รั ับกัันทีุ่กัคน 

เพ้ื�อใช่้รัะบบภ่มิต่้านที่านในกัารัปี้องกััน 

โรัคในรัะดับหน่�งกั่อน	 และถื้าเกัิดกัารั 

ต่ิดเช่ื�อจ่งค่อยพ้่�งอาศัยยาช่่ว่ยลดคว่าม 

รัุนแรังอ่กัรัะดับหน่�ง	 เพ้ื�อลดอัต่รัากัารั 

เส่ำยช่่วิ่ต่ให้ได้
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โรคน้ีจะหมดไปหรือไม่
	 ผ่่้ปี่ว่ยที่่�เปี็นโคว่ิดเมื�อหายแล้ว่อาจ 

ม่โอกัาสำเปี็นซึ่ำ�าได้อ่กั	 และภ่มิต่้านที่าน 

ที่่�เกัิดจากัว่ัคซึ่่นกั็ไม่สำามารัถืปี้องกัันกัารั 

ต่ิดเช่ื�อได้แบบสำมบ่รัณ์์	 เนื�องจากัโรัคน่� 

ม่รัะยะฟั้กัตั่ว่สัำ�น	2	ถ่ืง	7	วั่น	จ่งต้่องกัารั 

รัะดับภ่มิต่้านที่านที่่�สำ่งต่ลอดเว่ลา	 และ 

เปี็นที่่�ที่รัาบกัันด่ว่่าถื่งจะฉ่ดว่ัคซึ่่นแล้ว่ 

กั็ยังสำามารัถืที่่�จะต่ิดโรัคได้แต่่อากัารัจะ 

ลดลง	ดังนั�นถ้ืาทุี่กัคนฉ่ดวั่คซ่ึ่นหมด	โรัคท่ี่�

เปี็นในเด็กัอากัารัน้อยอย่่แล้ว่	 และต่่อไปี 

กัารัต่ิดโรัค	 ปีรัะช่ากัรัสำ่ว่นใหญ่ที่่ �ม่ภ่มิ 

แล้ว่	 คว่ามรัุนแรังขึ้องโรัคกั็จะน้อยลง 

โรัคน่�กั็จะกัลายเปี็นโรัคที่างเดินหายใจ 

เช่่นเด่ยว่กัับโรัคที่างเดินหายใจที่่ �พ้บ 

ในเด็กั	ปัีญหาขึ้ณ์ะน่�จ่งต้่องกัารัให้ปีรัะช่าช่น

ผ้่่ใหญ่ทัี่�งหมดได้วั่คซ่ึ่นให้มากัท่ี่�สุำด	เพื้�อให้ 

ม่ภ่มิคุ ้มกัันไม่ว่่าจะเปี็นบางสำ่ว่นกั็ยังด ่

เพ้ื�อลดอากัารัขึ้องโรัค	 และเมื�อเปี็นแล้ว่ 

ไม่รุันแรัง	ก็ัสำามารัถืยอมรัับได้

ความเป็นอยู ่วิถีชีวิตใหม่ต่อไป 
(Next Normal)
	 เกืัอบ	2	ปีีท่ี่�ม่กัารัรัะบาดขึ้องโควิ่ด	19	

ไปีที่ั�ว่โลกัและเรัาคุ้นเคยกัับคำาว่่าว่ิถื่ช่่ว่ิต่ 

ใหม ่	 (new	 normal)	 จากัน่ �ต่ ่อไปี	

เช่ื�อโคว่ิค-19	 คงไม่ได้หมดไปี	 เรัาจะต่้อง 

อย่่กัับไว่รััสำโควิ่ด	เรัาจะอย่่กัับ	วิ่ถ่ืช่่วิ่ต่ปีกัติ่ 

ต่่อไปี	 ขึ้้างหน้า	 (next	 normal)	 หลัง 

โคว่ิด-19	 กัารัดำารังช่่ว่ิต่ปีกัต่ิต่่อไปีหรัือ 

ท่ี่�เร่ัยกัว่่า	next	normal	 ทุี่กัคน	จะต้่อง 

ปีรัับตั่ว่	เพื้�อสุำขึ้ภาพ้ท่ี่�ด่ข่ึ้�น	ด่แลสุำขึ้อนามัย

อย่างเคร่ังครััดต่่อไปี	ไม่ว่่าจะเป็ีนกัารัล้างมือ	

กัารักัำาหนดรัะยะห่าง	 กัารัใสำ่หน้ากัากั 

อนามัย	ยังคงต้่องอย่่อ่กัรัะยะหน่�ง	กัารัใช้่ 

อุปีกัรัณ์์	 ขึ้้าว่ขึ้องเครัื�องใช่้ต่่าง	 ๆ	 จะลด 

กัารัสัำมผั่สำลง	กัารัใช้่เงินผ่่านรัะบบ	emoney	

ท่ี่�เงินลอยไปีลอยมาโดยไม่ต้่องจับธีนบัต่รั	

เที่คโนโลย่ต่่างๆ	 จะเปีิดปีิดไฟ้ด้ว่ยเสำ่ยง	

สัำ�งผ่่าน	smart	phone	ปีรัะต่่ม่เซ็ึ่นเซึ่อร์ั	

กัารัใช่้ลิฟ้ที่์กั็คงไม่ต่้องแต่ะกัดปีุ่ม	 ที่่�ปีุ่ม 

จะม่เซึ่ ็นเซึ่อรั์เพ้่ยงเอานิ �ว่มือไปีใกัล้ 

กั็เพ้่ยงพ้อไม่ต่ ้องสำัมผ่ัสำ	 กัารัล้างมือ 

ใช้่ห้องนำ�า	จะลดกัารัสัำมผั่สำอย่างท่ี่�เรัาเห็น	

ยื �นมือเขึ้้าไปีนำ �าไหลออกัมา	 เพ้ื �อลด 

กัารัติ่ดต่่อขึ้องโรัค

	 จะม่กัารัใช้่หุ่นยนต์่เข้ึ้ามาแที่นมนุษย์

มากัขึ้่�น	 สำถืาปีนิกัออกัแบบห้องปีรัะชุ่ม 

เกั้าอ่ �ม ้านั �งกั ็คงจะต่้องม่กัารัเปีล่ �ยน 

ร่ัปีแบบออกัไปี	โดยเน้นรัะยะห่างมากัข่ึ้�น	

รัะบบเครัื �องปีรัับอากัาศที่่ �ปีลอดภัย	

กัารัที่ ำางานที่ ่ �บ ้ านมากัขึ้ ่ �น	 (WFH)	

เร่ัยนท่ี่�บ้านมากัข่ึ้�น	ใช้่เว่ลาอย่่บ้านนานข่ึ้�น	

อุปีกัรัณ์์	 เครัื�องใช่้	 อำานว่ยคว่ามสำะดว่กั	

ในบ้าน	 รัว่มที่ั�งเครัื�องช่่ว่ยออกักัำาลังกัาย	

จะม่คว่ามต่้องกัารัสำ่งขึ้่�น	 ขึ้องกัิน	 ขึ้องใช่้	

จะเน้นสำุขึ้ภาพ้มากัยิ�งขึ้่�น	 อาหารัที่่�กัิน 

จะม่กัารัค ำานว่ณ์ปีรัิมาณ์สำารัอาหารั	

ต่ามคว่ามต่้องกัารัขึ้องรั่างกัาย	 ที่่ �จรัิง 

สำิ�งต่่างๆ	 กั็จะเกัิดขึ้่�นอย่่แล้ว่	 จากักัารั 

รัะบาดขึ้องโรัคโคว่ิด	 จะเปี็นแรังผ่ลักัดัน 

ให้เกิัดวิ่ถ่ืช่่วิ่ต่ปีกัติ่ต่่อไปี	(next	normal)	

เร็ัว่ข่ึ้�น

ความหวังสำาหรับประเทศไทย
	 ปีรัะเที่ศไที่ยม่อัต่รัากัารัฉ่ดว่ัคซึ่่น 

ขึ้ณ์ะน่�ได้สัำปีดาห์ละปีรัะมาณ์	5	ล้านโดสำ	

และถื้าสำามารัถืให้ได้ในปีรัิมาณ์น่�คาดว่่า 

ในปีีหน้าโรัคน่�จะเริั�มทุี่เลาลง	คว่ามรุันแรัง 

ขึ้องโรัคกั็จะน้อยลง	 เช่่นเด่ยว่กัับโรัค 

ที่างเดินหายใจ	 ที่่ �พ้บได้ในภาว่ะปีกัต่ิ								

กัารัดำารังช่่วิ่ต่ต่่าง	ๆ 	ก็ัจะด่ข่ึ้�น	สิำ�งท่ี่�สำำาคัญ 

จะต่้องอย่ ่ในภาว่ะสำมดุล	 เรัาสำามารัถื 

คว่บคุมโรัคได้	 โดยที่่ �โรัคไม่ได้หมดไปี										

ม่ผ้่่ป่ีว่ยพ้บได้ทุี่กัวั่นเช่่นโรัคที่างเดินหายใจ

ไขึ้้หว่ัด	 แต่่อากัารัไม่รัุนแรังและลดคว่าม 

สำ่ญเสำ่ย	 กัารันอนโรังพ้ยาบาล	 อัต่รัา 

กัารัต่ายน้อยลง	 ถื ่งแม้จะพ้บผ่่ ้ปี ่ว่ย 

เปี็นหลักัพ้ัน	 แต่่ถื้า	 ม่กัารัเสำ่ยช่่ว่ิต่เปี็น 

หลักัหน่ว่ยต่่อวั่นหรืัอไม่ม่ใครัเส่ำยช่่วิ่ต่เลย									

เรัากั็ยอมรัับได้และดำารังช่่ว่ิต่อย่่รั่ว่มกััน	

โดยสำามารัถืรัักัษารัะบบสำาธีารัณ์สำุขึ้	

ภาว่ะเศรัษฐกัิจสำังคม	 และกัารัเสำ่ยช่่ว่ิต่ 

จากัโรัคดังกัล่าว่ให้น้อยท่ี่�สุำด
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 หลักิในกิารรับประทานอาหาร 

เพื่อเพิ่มหรือรักิษาภูมิต้านทาน 

ของเรา ในกิารท่ีจะต่อสู้กัิบไวรัส 

โควิด – 19 มีดังน้ี
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ทิพย์ สีอัมพรโรจน์์ Shi 64
โปรกอล์ฟ สังกัดสิงห ์

สุวััสุด่คุ่ะพ่�น้องชีาวัสุำาเภาสุ่ฟ้้า
ทุกท่าน และแล้วัสุถานการณ์ 
โคุวัิด – 19 ก็เริ�ม่ท่�จะบรรเทา 
เบาคุลายลงบ้างแล้วั... แติ ่
อย่างไรก็ติาม่ ขอให้พ่�ๆ  น้องๆ 
การ์ดอย่าติกกันนะคุะ

2. รับประทานอาหารท่ีมีจุลินทรีย์ 
โปรไบโอติกส์อย่างสมำา่เสมอ
	 จุลินที่รั่ย์โปีรัไบโอต่ิกัสำ์จะช่่ว่ยให้สำุขึ้ภาพ้ขึ้อง 

ลำาไสำ้ด่ขึ้่�น	 และยังช่่ว่ยเพ้ิ�มภ่มิคุ้มกัันให้กัับรั่างกัาย 

อ่กัด้ว่ย	 อาหารัที่่�ม่จุลินที่รั่ย์โปีรัไบโอต่ิกัสำ์	 ได้แกั่	

โยเกัิรั์ต่	กัิมจิ	มิโสำะ	เนยแขึ้็ง	และแต่งกัว่าดอง	
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1. รับประทานผักผลไมท้ี่มีวิตามินซ ี
และสารต้านอนุมูลอิสระ
	 เพ้รัาะว่ิต่ามินซึ่่หรัือสำารัต่้านอนุม่ลอิสำรัะ 
จะช่่ว่ยลดกัารัติ่ดเชื่�อไว่รััสำและช่่ว่ยลดคว่ามเส่ำ�ยง 
ท่ี่�จะม่อากัารัรุันแรังได้อ่กัด้ว่ย	ผั่กัผ่ลไม้ท่ี่�ม่วิ่ต่ามิน
ซึ่่หรัือสำารัต่้านอนุม่ลอิสำรัะ	 ได้แกั่	 พ้ล่คาว่	
ผ่ลไม้ต่รัะกั่ลสำ้ม	 ฝัรัั�ง	 หอมแดง	 มะรัุม	 ขึ้มิ�นช่ัน	
กัะเพ้รัา	และมะขึ้ามป้ีอม

อาหารต้้านภััย Covid-19

 เภตราฉีบับนี้ ทิพย์ได้รวบรวมอาหาร 

ต้านภัยโควิด – 19 จากิหลายๆ สำานักิมาฝ่ากิ 

พี่ๆ น้องๆ ชาวบัญชีจุฬาฯทุกิท่านค่ะ ทิพย์ 

สังเกิตุว่า หลักิกิารรับประทานอาหารเพื่อ 

เพ ิ ่มภ ูม ิต ้านทานในร ่างกิาย เพ ื ่อท ี ่จะ 

ต่อสู ้กิ ับเชื ้อโควิด – 19 นั ้นมีหลายอย่าง 

ท่ีคล้ายคลึงกัิบโภชนากิารของนักิกีิฬามากิ
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3. รับประทานอาหารที่มีวิตามินดี
	 ว่ิต่ามินด่สำำาคัญต่่อรัะบบภ่มิต่้านที่านโรัค	 สำามารัถื 
ต้่านโรัคโควิ่ด - 19	ไม่ให้ลุกัลาม	ช่่ว่ยลดคว่ามรุันแรังขึ้องโรัค	
และช่่ว่ยลดโอกัาสำเกัิดภาว่ะมรัสำุมภ่มิว่ ิปีรัิต่หรัือพ้ายุ 
ไซึ่โต่ไคน์ที่่�เปี็นสำาเหตุ่กัารัเสำ่ยช่่ว่ิต่ขึ้องผ่่้ปี่ว่ยโคว่ิด - 19 ได้	
อาหารัท่ี่�ม่วิ่ต่ามินด่	ได้แก่ั	ปีลาที่ะเล	ไข่ึ้แดง	ตั่บ	และนม	
	 นอกัจากัน่�เรัายังสำามารัถืรัับว่ิต่ามินด่เพ้ิ�มเต่ิมได้จากั 
แสำงแดดอ่กัด ้ว่ย	 โดยให ้รั ่างกัายสำ ัมผ่ ัสำกั ับแสำงแดด	
ในช่่ว่งเว่ลากั่อน	 9	 นาฬิิกัา	 และหลัง	 16	 นาฬิิกัา	 ซึ่่�งเปี็น 
ช่่ว่งเว่ลาท่ี่�แสำงแดดไม่แรังมากัจนเกิันไปี

4. รับประทานอาหารท่ีมีแร่ธาตุสังกะสี
	 สัำงกัะส่ำจำาเป็ีนต่่อร่ัางกัายในกัารัต้่านที่านโรัค	 เสำริัมสำร้ัาง 
ภ่มิคุ้มกััน	 ส่ำว่นใหญ่มักัจะแนะนำาให้รัับปีรัะที่านสัำงกัะส่ำคว่บค่่ 
กัันไปีกัับว่ิต่ามินซึ่่	 จะม่สำ่ว่นช่่ว่ยในกัารัเสำรัิมภ่มิคุ้มกัันได้ด่				
อาหารัท่ี่�ม่แร่ัธีาตุ่สัำงกัะส่ำ	 ได้แก่ั	 อาหารัที่ะเล	 เนื�อสัำต่ว์่	 เต้่าห้่	
ขึ้้าว่กัล้อง	 เห็ด	 ผ่ักัโขึ้ม	 งาดำา	 ถืั�ว่แดง	 มะม่ว่งหิมพ้านต่์	
เมล็ดฟั้กัที่องและถัื�ว่ลิสำง		

5.  หลีกเล่ียงการบริโภคน้ำาตาล 
	 เพ้รัาะนำ�าต่าลจะไปีกัดรัะบบภ่มิต่้านที่านในรั่างกัาย 
ขึ้องเรัาให้ที่ำางานได้น้อยลง	 องค์กัารัอนามัยโลกั	 บอกัว่่า 
เรัาคว่รัรัับปีรัะที่านนำ�าต่าลไม่เกัินว่ันละ	 6	 ช่้อนช่า	 หากั 
บรัิโภคนำ�าต่าลมากัเกัินไปีจะสำ่งผ่ลเสำ่ยต่่อรั่างกัายและนำาพ้า 
โรัคต่่างๆ	นานามาส่่ำร่ัางกัายอ่กัด้ว่ย

6.  หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูง 
	 เนื�องจากัอาหารัที่่�ให้พ้ลังงานสำ่ง	 เช่่น	 อาหารัจำาพ้ว่กั 
ขึ้องที่อด	 ไอศกัรั่ม	 ขึ้นมขึ้บเค่�ยว่ต่่างๆ	 จะไปีกัรัะตุ่้นที่ำาให้ 
เซึ่ลล์ในรั่างกัายม่กัารัอักัเสำบต่ิดเช่ื �อได้ง่ายขึ้่ �นกัว่่าเดิม 
หากัว่ันใดรั่างกัายขึ้องเรัาไปีรัับเช่ื�อไว่รััสำเขึ้้าสำ่่รั่างกัาย	 กั็จะ 
ที่ำาให้เกัิดกัารัอักัเสำบต่ิดเช่ื�อได้ง่ายกัว่่าผ่่้ที่่ �บรัิโภคอาหารั 
ที่่ �ม่ปีรัะโยช่น์และพ้ลังงานต่ำ �า	 สำ่ว่นใหญ่นักักั่ฬาจ่งไม่ 
รัับปีรัะที่านขึ้องที่อดขึ้องมัน	 โดยเฉพ้าะในช่่ว่งเว่ลาแขึ้่งขึ้ัน 
เพ้รัาะจะที่ำาให้กัล้ามเนื�อบาดเจ็บอักัเสำบได้ง่าย

	 พ้่�ๆ	 น้องๆ	 ลองรัับปีรัะที่านอาหารัที่่�ม่สำ่ว่นช่่ว่ยเพ้ิ�ม 
ภ่มิคุ้มกัันโรัคและต่้านที่านไว่รััสำกัันนะคะ	 แต่่อย่างไรักั็ต่าม	
กัารัสำว่มหน้ากัากัอนามัยต่ลอดเว่ลา	 และล้างมือด้ว่ยสำบ่ ่
หรืัอเจลแอลกัอฮ่อล์บ่อยๆ	ก็ัยังเป็ีนสิำ�งจำาเป็ีนในกัารัป้ีองกััน
คว่บค่่กัันไปีเช่่นเดิมค่ะ	
	 สุำดท้ี่ายน่�	ทิี่พ้ย์ขึ้อให้พ่้�ๆ	น้องๆ	ช่าว่บัญช่่จุฬาฯ	ทุี่กัท่ี่าน
รัักัษาสำุขึ้ภาพ้รั่างกัายให้แขึ้็งแรังและปีลอดภัยจากัโรัค 
โควิ่ด	-	19	ค่ะ	

 ทิพย์ สีอัมพรโรจน์

อ้างอิง	:		โรังพ้ยาบาลจุฬาลงกัรัณ์์	สำภากัาช่าดไที่ย
กัรัมกัารัแพ้ที่ย์แผ่นไที่ยและแพ้ที่ย์ที่างเลือกั



 ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า พวกิเราทุกิคน 
กิำาลังอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ ในจังหวะ 
ที ่โลกิเต็มไปด้วยกิารเปลี ่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว แบบไม่มีความแน่นอน  
 คนส่ำว่นใหญ่	ใช้่คว่ามพ้ยามอย่างเต็่มท่ี่� 
เพื้�อท่ี่�จะต่ามหรืัอก้ัาว่นำากัารัเปีล่�ยนแปีลง 
เหล่านั �น	 โดยปีรัับเปีล่ �ยนพ้ฤต่ิกัรัรัม	
เปีล่�ยนว่ิถื่กัารัดำารังช่่ว่ิต่	 ว่ิธี่กัารัดำาเนิน 
ธุีรักิัจ	พ้ร้ัอมๆ	กัับกัารับริัหารัคว่ามเส่ำ�ยง	
จนหลายๆ	ครัั�ง	เกิันคำาว่่าสำนุกั	และก่ัอให้ 
เกัิดคว่ามเครั่ยดขึ้่ง	 แต่่ละคนม่ว่ิธี่กัารั 
คลายเครั่ยดต่่างกััน	 หน่�งในว่ิธี่กัารัลด 

	 ว่ันน่�ผ่มขึ้อแนะนำาอาหารัจานโปีรัด 
ขึ้องผ่ม	 ที่่ �รั้านอาหารัไที่ย	 มารีกิีมาร์ 
อาหารัจานแรักัท่ี่�ผ่มจะพ่้ดถ่ืง	เป็ีนขึ้นมจ่น 
นำ�าพ้ริักัที่รังเครืั�อง	
	 ผ่มเลือกัขึ้นมจ่นจานน่�	เพ้รัาะในบรัรัดา 
ขึ้นมจ่นที่ั�งหมด	 ขึ้นมจ่นนำ�าพ้รัิกั	 เปี็น 
นำ�ารัาดขึ้นมจ่นที่่ �เครัื �องปีรัะกัอบน้อย 
ที่่�สำุด	 แต่่ปีรัุงให้อรั่อยได้ยากัที่่�สำุดจัดเปี็น
จานที่่�ต่้องม่เครัื�องครับ	ที่ั�ง	โขึ้ลกั	เค่�ยว่ 
เจ่ยว่	คั�ว่
	 เครืั�องปีรัะกัอบนำ�าพ้ริักั	 “โขึ้ลกั”	 คือ	
หอม	 กัรัะเที่่ยม	 รัากัผ่ักัช่่	 คั �ว่ให้หอม	
โขึ้ลกัให้ละเอ่ยด	“เค่�ยว่”	คือ	เครืั�องปีรุังรัสำ	
นำ�าปีลานำ�าต่าลมะพ้ร้ัาว่และเกัลือ	“เจ่ยว่”	

คว่ามเครั่ยดที่่ �ได ้ผ่ลขึ้องผ่มคือ	 กัารั 
ได้ออกัไปีรัับปีรัะที่านอาหารัอรั่อย	 ได ้
ละสำายต่าจากัโลกัที่่�กัำาลังหมุนต่ิ�ว่ซึ่ักัพ้ักั	
หาท่ี่�นั�งสำบาย	ปีลอดภัย	 ได้สำมมุติ่ตั่ว่เอง 
ว่่ากัำาลังนั�งรัับปีรัะที่านอาหารัในท่ี่�บรัรัยากัาศ
สำงบ	 เว่ลาดำาเนินไปีอย่างเช่ื�องช่้าแบบ 
ในอด่ต่	 เปี็นอ่กัหน่�งว่ิธี่ที่่�จะเต่ิมพ้ลังกัาย	
พ้ลังใจให้สำดช่ื �นโดยง่าย	 กัารัออกัไปี 
รัับปีรัะที่านอาหารัท่ี่�ถ่ืกัใจ	 ไม่ต่่างอะไรักัับ 
กัารัช่มงานศิลปีะ	 หรัือกัารัอ่านหนังสำือ 
เล่มโปีรัด	 นอกัจากัจะอิ�มอรั่อยแล้ว่ยัง 
เพ้ลินต่าเพ้ลินใจได้คว่ามร้่ัไปีอ่กัด้ว่ย	
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คือ	กัรัะเท่ี่ยม	หอม	เจ่ยว่ให้เหลืองกัรัอบ	
และสำุดที่ ้าย	 “ค ั �ว่”	 ค ือถื ั �ว่ที่องค ั �ว่ 
ปี่นละเอ่ยด	 บ้างกั็ม่ถืั�ว่ลิสำงคั�ว่เจือผ่สำม	
อ่กัที่ั�งยังม่กัุ้งต่้ม	 มะกัรั่ด	 ที่ั�งนำ�าที่ั�งผ่ล 
ท่ี่ใส่ำเพื้�อให้คว่ามหอมรัะเหยจากันำ�ามันผิ่ว่
	 ขึ้นมจ่นนำ�าพ้รัิกัจ่งถืือเปี็นอาหารัที่่�ม่ 
คว่ามพ้ิเศษ	 ที่่�ไม่ได้เขึ้้ากัับสำำารัับกัับขึ้้าว่	
แต่่นับว่่าเปี็นจานที่่�โดดเด่นมากัๆ	คว่าม 
อลังกัารัขึ้องเครืั�องเค่ยงไม่แพ้้ข้ึ้าว่แช่่เลย
ที่่เด่ยว่	 ขึ้นมจ่นนำ�าพ้รัิกันั�นเห็นได้จากั 
ในต่ำารัาอาหารัไที่ย	 ที่่ �ถืือเปี็นหน่ �งใน 
เอ็นไซึ่โคปีีเด่ยอาหารัไที่ยเล่มหน่�งเลย 
คือ	 ต่ำารัับสำายเยาว่ภา	 ขึ้องสำายปีัญญา 
สำมาคมซึ่่ �งแจกัแจงรัายละเอ่ยดขึ้อง 
เครืั�องเค่ยงไว้่อย่างละเอ่ยดดังน่�
	 1.	 ผ่ักัเหมือด	 มะละกัอปีอกัเปีลือกั 
ซึ่อยเปี็นฝัอยแช่่นำ�าไว่้	 หัว่ปีล่กัล้ว่ยต่าน ่
ลอกักัาบแดงๆ	 ออกัผ่่าสำองซึ่่กัฝัานแกัน 
หั�นแช่่นำ�า	 (นำ�าที่่�จะแช่่ต่้องใสำ่นำ�ามะนาว่ 
หรัือมะขึ้ามเพ้ื �อกัันไม่ให้ดำา)	 เมื �อจะ 
รัับปีรัะที่านจ่งสำงข่ึ้�นจากันำ�าใส่ำจาน
	 2.	 ผ่ักัผ่ัด	 ใช่้ผ่ักัรั่้นอน	 ผ่ักับุ้ง	 ถืั�ว่พ้ ่
ผ่ักักัะสำัง	 ยอดผ่ักัเสำ ่ �ยน	 ยอดมะรัุม 
ยอดต่ำาล่ง	 ผ่ักัเหล่าน่�เด็ดและจักัให้สำั�นๆ 
และเล็กัๆ	 เพ้ื�อไม่ให้รัุงรััง	 ล้างนำ�าสำงขึ้่�น	
ต่ั�งกัะที่ะใสำ่นำ�ามันหม่ให้รั้อนจัด	 ใสำ่ผ่ักั 
ลงผ่ัดที่่ละอย่างต่ักัขึ้่�นลำาดับลงจานเปี็น 
กัองละอย่าง
	 3.	ผั่กัชุ่บแป้ีงที่อด	ใช้่ใบพ้ริักั	ใบกัะเพ้รัา 
ใบเล็บครัุฑิ	 ใบขึ้จรั	 ใบผ่ักับุ ้ง	 ใบผ่ักั 
ปีลาย	 ใบผ่ักัช่่	 ใบค่�นช่่าย	 ใบผ่ักัเสำ่�ยน 
ใบกัะถืิน	 (ใบไม้เหล่าน่�อย่าให้อ่อนนักั) 
ดอกักัุหลาบ	 ดอกัพ้ว่งช่มพ้่	 ดอกัเขึ้็ม 
ดอกัที่รังบันดาล	 ใบและดอกัเหล่าน่ � 
ล้างนำ�าและสำะบัดให้หมด	 เด็ดเปี็นช่่อๆ	
ใบๆ	 พ้องาม	 นว่ดแปี้งขึ้้าว่เหน่ยว่กัับ 
หัว่กัะที่ิให้นุ ่มด่	 เต่ิมหางกัะที่ิละลาย 
ไปีจนคะเนพ้อที่อดได้	 (ถื้าจะใช่้แปี้ง 
ขึ้ ้าว่เจ ้า	 ปีนกั ับแปี ้งสำาล ่แที่นแปี ้ง 
ข้ึ้าว่เหน่ยว่ก็ัได้)	 ตั่�งกัะที่ะใส่ำนำ�ามันมากัๆ	
พ้อนำ �ามันรั้อนหยิบใบไม้หรัือดอกัไม้ 

ท่ี่ละช่่อชุ่บแป้ีงลงที่อด	พ้อส่ำเหลืองอ่อนๆ	
ต่ักัขึ้่�นใสำ่ต่ะแกัรังให้สำะเด็ดนำ�ามันจัดลง 
จานให้ม่ทุี่กัๆ	อย่าง	อย่างละเล็กัละน้อย
	 4.	 ที่อดมันกัรัอบ	 ใช่้กัุ้งฝัอยและถืั�ว่ 
ส่ำช่มพ่้	หรืัอถัื�ว่ที่อง	แป้ีงอย่างชุ่บผั่กัที่อด	
กัุ้งฝัอยต่ัดหนว่ดและกัรั่ออกั	 หางเด็ด 
ออกัล้างนำ�าใส่ำกัะช่อนให้นำ�าแห้ง	แล้ว่เคล้า 
กัับแปี้งต่ักัหยอดลงในจ่าหลิว่เขึ้่�ยกัุ้งให้ 
เรั่ยงต่ัว่	 จุ ่มจ่าหลิว่ลงในนำ�ามันรั้อนๆ	
พ้อแปี้งสำุกัจะหลุดออกัจากัจ่าหลิว่เอง	
พ้อสำ่เหลืองต่ักัขึ้่�นใสำ่ต่ะแกัรัง	 ถื้าเลือกั 
ถัื�ว่ส่ำช่มพ่้ล้างนำ�าแล้ว่แช่่ไว้่จนพ้องถ้ืาเลือกั
ถัื�ว่ที่องให้คั�ว่ก่ัอนจ่งแช่่นำ�าไว้่จนพ้อง	ผ่สำม
กัับแป้ีงที่อดอย่างเด่ยว่กัับกุ้ังฝัอย
	 5.	 ที่อดมันปีลา	 ใช่้ปีลากัรัายหรัือ 
ปีลาช่่อน	 (ถื้าไม่ม่	 ใช่้ปีลาอื�นที่่�ไม่ม่มัน 
แที่นกั็ได้ถื ้าปีลาม่มันมากัจะไม่ค ่อย 
เหน่ยว่)	 แล่ปีลาออกัจากักัรัะด่กัใช่้ช่้อน 
คมๆ	 ขึ้่ดเอาแต่่เนื �อ	 โขึ้ลกัพ้รัิกัแห้ง 
เกัลือ	 ขึ้่า	 ต่ะไครั้	 รัากัผ่ักัช่่	 พ้รัิกัไที่ย	
ผ่ิว่มะกัรั่ด	 หอม	 กัรัะเที่่ยม	 ให้ละเอ่ยด	
ใสำ่เนื�อปีลาลงโขึ้ลกัไปีจนเหน่ยว่	 ใสำ่นำ�า 

เคยด่	 (ใช้่นำ�าปีลาแที่น)	พ้อคว่รั	 โขึ้ลกัให้ 
เข้ึ้ากััน	หั�นถัื�ว่พ่้ลงเคล้าให้เข้ึ้ากััน	ปัี�นเป็ีน 
อันกัลมๆ	แบนๆ	ที่อดพ้อเหลืองตั่กัข่ึ้�น
	 6.	 ที่อดมันกัุ ้ง	 กัุ ้งใหญ่หักัหัว่ออกั 
ปีอกัเปีลือกัช่ักัไสำ้สำันหลังออกัล้างให้ 
สำะอาดใสำ่ต่ะแกัลงผ่่�งหรัือใช่้ผ่้าขึ้าว่บาง 
เช่็ดให้แห้งนำ�า	 จ่งใสำ่ครักัโขึ้ลกัจนเหน่ยว่	
โขึ้ลกัพ้ริักัไที่ย	กัรัะเท่ี่ยม	เกัลือ	ใส่ำโขึ้ลกั 
ปีนกัับกัุ้งพ้อม่รัสำเค็ม	 เมื�อเหน่ยว่แล้ว่	
ปัี�นกัลมที่อดพ้อผิ่ว่นว่ล	อย่าให้ไฟ้แรังนักั	
แล้ว่แคะมันกัุ ้งใสำ่กัรัะที่ะ	 พ้อละลาย 
เอาที่อดมันกุ้ังเกัลือกัให้ทัี่�ว่แล้ว่ตั่กัข่ึ้�น		
	 6. 	 พ้รั ิกัแห ้งที่อด	 ใช่ ้พ้รั ิกัแห ้ง 
อย่างเม็ดเล็กัยาว่ที่อดจ่งจะงามด่	ตั่ดก้ัาน 
เส่ำยเล็กัน้อย	ลงที่อดในนำ�ามันอย่าให้ร้ัอน
จัดนักัพ้อหอมตั่กัข่ึ้�นใส่ำต่ะแกัรัง	 เมื�อเย็น 
แล้ว่จ่งจะกัรัอบ
	 7.	ไข่ึ้ต้่มแข็ึ้ง
	 8.	 ผ่ักัดิบ	 ยอดผ่ักัรั่้นอน	 ยอดกัะถืิน	
ฝัักักัะถืินอ่อน	 ถืั�ว่พ้่อ่อน	 ผ่ักัใช่้แต่่ยอด 
ถืั�ว่พ้่อ่อนฝัักัเล็กัๆ	 ใช่้ที่ั�งฝัักัล้างนำ�าแล้ว่ 
จัดลงจาน
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	 9.	แจงรัอน	จะใช้่เนื�อไก่ัหรืัอเนื�อปีลา
กั็ได้โขึ้ลกัให้เหน่ยว่	 ใสำ่เกัลือพ้รัิกัไที่ย	
กัรัะเที่่ยม	 รัากัผ่ักัช่่	 โขึ้ลกัผ่สำมให้หอม 
แล้ว่ปีั �นกั้อนกัลมๆ	 รั่ๆ	 คั �นกัะที่ิขึ้้นๆ 
ต่ั �งไฟ้พ้อเดือดใสำ่กั้อนแจงรัอนลงต่้ม 
พ้อสุำกัโรัยขึ้มิ�นผ่งเล็กัน้อยพ้อออกัสำ่นว่ล 
น้อยๆ
	 10.	 ขึ้้าว่เม่าที่อด	 ใช่้มะพ้รั้าว่ขึ้่ด 
กัรัะต่่ายจ่น	 นำ�าต่าลหม้อกัว่นเปี็นหน้า 
กัะฉ่กั	ข้ึ้าว่เม่ารัาง	ปีรัะมาณ์สำองเท่ี่าหน้า
กัะฉ่กัผ่ัดให้เขึ้้ากััน	 แล้ว่ปีั�นหุ้มกัล้ว่ยไขึ้ ่
ให้บางที่่�สำุดชุ่บแปี้งอย่างแปี้งชุ่บผ่ักัที่อด	
เว่ลาที่อดห้ามกัลับต่้องต่ักันำ�ามันรัาดจน 
กัว่่าจะเหลือง
	 11.	 กัล ้ว่ยแขึ้กั	 ผ่สำมแปี ้งอย ่าง 
ชุ่บขึ้้าว่เม่า	 แต่่ต่้องขึ้้นกัว่่าและใสำ่เนื�อ 
มะพ้รั้าว่ด้ว่ยกัว่่าจะได้ครับจบหมด	 ถื้า 
ที่ำาคนเด่ยว่คงต่้องขึ้้ามว่ันกัันแน่นอน	
ฉะนั �นกัารัที่ำาขึ้นมจ่นนำ �าพ้รัิกั	 จ่งเปี็น 
อาหารัท่ี่�พิ้ถ่ืพิ้ถัืนบรัรัจงที่ำาให้ออกัมาครับ
ทุี่กัผั่สำสำะ	 ร่ัปีรัสำกัลิ�นเส่ำยงสัำมผั่สำ	 ม่คว่าม 
กัลมกัลืนกัันทีุ่กัมิต่ิ	 อ่อนนุ่ม	 กัรัุบกัรัอบ	
ถืือเป็ีนมหกัรัรัมเลยก็ัว่่าได้	

	 อ่กัหน่�งเมน่ที่่�อยากัให้รั่้จักั	 และลอง 
ชิ่มคือ	ค้างคาว่เผื่อกั
	 ขึ้นมค้างคาว่	 ขึ้องว่่างไที่ยต่ั�งแต่่ต่้น 
กัรัุงรััต่นโกัสำินที่รั์คิดค้นโดยเจ้าครัอกั 
ที่องอย่่	 (พ้รัะช่ายาที่องอย่่	 พ้รัะช่ายา 
ในสำมเด็จพ้รัะเจ้าหลานเธีอ	 เจ้าฟ้้ากัรัม 
พ้รัะอนุรัักัษ์เที่เว่ศรั์)	 ซึ่่ �งขึ้่ �นช่ื �อพ้อกัับ 
ขึ้นมไสำ้หม่	 ขึ้องพ้รัะเจ้าปีัยยิกัาเธีอ	
กัรัมหลว่งนริัที่รัเที่ว่่	หรืัอเจ้าครัอกัวั่ดโพ้ธิี�	
จนม่กัารักัล่าว่ขึ้านขึ้องช่าว่ว่ังว่่า	 ขึ้นม 
ค้างคาว่เจ้าครัอกัที่องอย่ ่	 ขึ้นมไสำ้หม่ 
เจ้าครัอกัวั่ดโพ้ธิี�
	 ขึ้นมค้างคาว่	 ที่ำาจากัแปี้งขึ้นมจ่บ 
เจือแปี้งถืั�ว่ที่อง	 และนำ�า	 นำามาห่อปีั�น 
เปี็นรั่ปีคล้ายค้าว่คาว่	 บ้างกั็ว่่า	 กัำาลัง 
สำยายปีีกั	 บ้างกั็ว่่ากัำาลังหรัุบปีีกันอน 
ซึ่่�งเปี็นกัารัใช่้จินต่นากัารัในกัารัรัังสำรัรัค์ 
อย่างวิ่จิต่รับรัรัจง	แล้ว่นำาไปีชุ่บแป้ีงที่อด	
แต่่ถื้าหากัเปี็นขึ้นมค้างคาว่ที่่�ใช่้ต่ั�งเครัื�อง
เสำว่ย	 พ้รัะบาที่สำมเด็จพ้รัะพุ้ที่ธียอดฟ้้า 
จุฬาโลกัมหารัาช่นั�น	 จะปีั�นแปี้งเปี็นรั่ปี 
ค้างคาว่	 แล้ว่ชุ่บแปี้งที่อดเสำ่ยกั่อน	 จ่ง 
นำามาสำอดไส้ำด้ว่ยกุ้ังผั่ดทัี่�งตั่ว่	ซ่ึ่�งต้่องอาศัย 

ฝีัมือและคว่ามปีรัะณ่์ต่เป็ีนอย่างยิ�ง
	 ต่่อมาในสำมัยรััช่กัาลท่ี่�	 5	 ท่ี่านผ้่่หญิง 
เปีล่�ยน	 ภาสำกัรัว่งค์	 ผ่่้เขึ้่ยนต่ำารัาอาหารั 
ไที่ยเล่มแรักั	 “แม่ครััว่หัว่ปี่ากั์”	 ได้เพ้ิ�ม 
เผ่ือกัลงแที่นแปี้ง	 นว่ดให้เขึ้้ากัันปีั�นแล้ว่ 
ชุ่บแปี้งที่อด	 ที่ำาให้แพ้รั่หลายต่่อมาเปี็น	
“ค้างคาว่เผื่อกั”	ในปัีจจุบัน
	 ช่่ว่งน่ �หลายคนให้คว่ามสำนใจเรัื �อง	
Metaverse	พ้อที่ำาอาหารัเสำร็ัจ	กิันเสำร็ัจ	
กั็คิดว่่าจะลองหาช่่องที่าง	 ไปีเปีิดรั้าน 
อาหารัในโลกัเสำมือนจรัิงน่ �	 ใครัจะรั่  ้
อ่กัไม่กั่ �ปีี	 อาจไปีเจอรั้านอาหารัไที่ย	
มาร่ัก่ัมาร์ัในโลกั	Metaverse	แค่หวั่งว่่า 
จะม่พ้่�ๆ	 เพ้ื�อนๆ	 ว่ัยเด่ยว่กัันต่ามเขึ้้าไปี 
เปี็นล่กัค้า	 กั่อนจะถื่งว่ันนั �น	 ลองมา 
นั�งพั้กั	 กิันจริัง	 ชิ่มจริัง	 ในโลกัจริัง	 ท่ี่�ชั่�น	
28	 โรังแรัม	 Wyndham	 Bangkok	
Queen	 Convention	 Center	 เลขึ้ที่่�	
338	 ซึ่อยรัิมคลองไผ่่สำิงห์โต่	 แขึ้ว่ง/
เขึ้ต่คลองเต่ย	กัรุังเที่พ้ฯ	

	02-258-5697
		www.marieguimarbkk.com
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 ผม "จ้อน" Shi 36 ครับ ขออาสา 
พาพี่ๆ น้องๆ ไปเที่ยวชมสวนผลไม้ 
เมืองจันทบุรีเมืองแห่งผลไม้นานา 
ชนิด คุณภาพดีท่ีสุดของไทย ก็ิว่าได้ 
	 น ับเปี็น	 โช่คด่ที่ ่ �ผ่มเกัิดและโต่ 
ที่่�น่ �	 พ้อเกัษ่ยณ์จ่งเต่ิมเต่็มคว่ามฝััน 
กัลับมาบ้านเกิัด	“ส่่ำวิ่ถ่ืดั�งเดิมบรัรัพ้บุรุัษ	
เกัษต่รักัรัสำว่นผ่ลไม้”	บนเนื�อท่ี่�	15	ไร่ั 
ท่ี่�พ่้อแม่	จัดสำรัรัให้	
	 เรั ิ �มต่ ้นเม ื �อกั ่อนเกัษ ่ยณ์ห ้าปี  ี
ผ่มลงทีุ่นปีล่กัทีุ่เรั่ยนในที่่�ดินเดิมโดย 
เอาต่้นเกั่าที่่ �พ้่อแม่ปีล่กัไว่้เมื �อ	 40	
ปีีกั่อน	 ออกัที่ั�งหมดในพ้ื�นที่่�	 10	 ไรั่	
สำ่ว่นอ่กั	 5	 ไรั่ปีล่กัมังคุด	 ห้าปีีผ่่านไปี	
กั็เรัิ �มให้ผ่ลและเกั็บขึ้ายในปีี	 2560	
ปีีท่ี่�ผ่มเกัษ่ยณ์อายุพ้อด่ครัับ	

เท่ี่�ยวสวนเกษตรเมืืองจัันท์ี่เท่ี่�ยวสวนเกษตรเมืืองจัันท์ี่
(ศุุกร่รัตน์)(ศุุกร่รัตน์) 	 พ้่ดถื่งเจ้าทีุ่เรั่ยนหมอนที่อง	 ซึ่่ �ง 

เปี็นพ้รัะเอกัขึ้องสำว่น	 เปี็นพ้ันธีุ์ทีุ่เรั่ยน 
ท่ี่�อ่อนแอท่ี่�สุำดครัับ	
	 เซึ่นซึ่ิที่ ่ฟ้ต่่อโรัคพ้ืช่	 แมลงและ 
โรัครัา	 ม่อัต่รัากัารัต่ายสำ่ง	 ต่้องได้รัับ 
กัารัปีรัะคบปีรัะหงม	 เอาใจใสำ่	 มากัๆ	
แต่่กั็เปี็นที่่ �น ิยมปีล่กักััน	 เพ้รัาะให  ้
ผ่ลปีรัะโยช่น์ที่างเศรัษฐกั ิจด ่กัว่ ่า 
ทีุ่เรั่ยนพ้ันธีุ์อื�นๆ

	 ช่าว่สำว่นยุคใหม่	เจ้าขึ้องสำว่นทุี่เร่ัยน
จะบรัิหารัจัดกัารัขึ้ั�นต่อนกัารัดแ่ลสำว่น 
สำ่ว่นแรังงานจะม่ล่กัจ้างปีรัะจำาเปี็น 
ช่าว่กััมพ้่ช่าหรัือจากัภาคอ่สำาน	 สำ่ว่น 
ต่้นพ้ันธีุ์นั�น	 ไม่ม่ใครัเพ้าะต่้นกัล้าเอง 
นะครัับ	ซืึ่�อสำำาเร็ัจจากัร้ัานขึ้าย
	 ต่้นพ้ันธีุ์ที่่�ม่อย่่มากัมายให้เลือกัได้	
ปุ๋ียก็ัใช้่ปุ๋ียท่ี่�ซืึ่�อส่ำว่นใหญ่	เรัาไม่ได้ที่ำาปุ๋ีย 
แบบเกัษต่รัอินที่รั่ย์กัารัใช่้แรังงาน 
ในกัารัที่ำาสำว่น	 สำ่ว่นใหญ่แที่บทีุ่กัสำว่น 
กั็ม่ล่กัจ้างหมดไม่ได้ลงมือเองนะครัับ 
อาจม่บางสำว่นที่่ �เปี็นช่าว่สำว่นอย่าง 
แท้ี่จริัง	พ่้อแม่ล่กัหลานที่ำาสำว่นมาต่ลอด	
กัารัจ้างแรังงานก็ัจะน้อยลง	กัารัลงสำว่น 
ก็ัคือ	ลงไปีด่ต่อนตั่ดล่กัทุี่เร่ัยน	และลง
ไปีด่ติ่ดต่ามคนงานที่ำาสำว่นว่่าเป็ีนไปีต่าม
คว่ามต้่องกัารัขึ้องเจ้าขึ้องสำว่นหรืัอไม่
	 กัารัที่ำาสำว่นผ่ลไม้	ก็ัต้่องม่กัารัพั้ฒนา	
ม่กัารัปีรัะเมิน	 ต่ัดสำินใจ	 และกั็ลงมือ	
อะไรัท่ี่�ต้่องปีรัับเปีล่�ยนก็ัต้่องที่ำา	ล่าสุำด 
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ต่รังน่�เคยปีล่กัสำว่นมังคุดกัับลองกัอง 
อายุ	 40	 ปีี	 เอาออกัที่ั�งหมดเลยครัับ	
เพ้รัาะรัาคาไม่ค่อยด่	 ขึุ้ดค่และยกัรั่อง 
เพ้ื�อปีล่กัทีุ่เรั่ยนพ้ันธีุ์ช่ะน่เพ้ิ�มเต่ิมครัับ	
สำว่น	 กั็ต่้องปีรัับเปีล่�ยนไปีเรัื�อยเรัื�อย 
เรัาไม่สำามารัถืที่ำาสำว่นแล้ว่อย่ ่นิ �งนิ �ง	
จะปีรัะสำบคว่ามสำำาเรั็จได้ยากันะครัับ	
ม่ปัีญหาทัี่�งโรัคพื้ช่	เชื่�อรัาใต้่ดินและพ้ายุ
	 ผ่มม่พ้่�เขึ้ย	 และพ้่�สำาว่	 ที่่�ผ่มไว่้ใจ 
และม่คว่ามร้่ัเรืั�องสำว่นมาช่่ว่ยด่แลให้ใน 
ทีุ่กัขึ้ั�นต่อน	 ที่ำาให้สำว่นใหม่	 เกัิดขึ้่�นได	้
ตั่�งแต่่กัารัเอาต้่นเก่ัาออกั	กัารัเต่ร่ัยมดิน	
กัารัเต่รั่ยมต่้นผ่่านกัารัว่างรัะบบนำ�า 
และกัารัปีล่กั	 หลังจากันั�นกั็ต่้องด่แล 
อย่างสำมำ�าเสำมอทัี่�งเรืั�องนำ�า	ท่ี่�ต้่องให้กัับ 
ต่ ้นผ่ลไม ้และกัารัปี ้องกั ันโรัคพ้ ืช่ 
และแมลง	ช่่วิ่ต่ช่าว่สำว่นผ่ลไม้	จ่งไม่ได้ 
รัาบเรั่ยบ	 อย่างที่่�หลายคนคิดแต่่กั็ม ่
เรืั�องต้่องศ่กัษา	ต้่องที่ดลองไปีผ่นว่กักัับ
ภ่มิปัีญญาขึ้องบรัรัพ้บุรุัษท่ี่�สัำ�งสำมมา	

 สวนศิุกิรีรัตน์ ตั ้งอยู่ที ่ตำาบล 

สองพี่น้อง อำาเภอท่าใหม่ จังหวัด 

จันทบุรี ห่างจากิถนนสุขุมวิทเข้า 

ไปประมาณ 3 กิม. อยู่ก่ิอนถึงตัวเมือง 

16 กิม.โดยรอบ และมพีื้นที่ ที่น่า 

ทัศินศึิกิษาและท่องเท่ียวอยู่หลายท่ี 

เลยครับ เช่นหาดเจ้าหลาว ศิูนย ์

อนุรักิษ์ชายฝ่ั �งทะเลคุ ้งกิระเบน 

หาดคุ้งวิมาน เนินนางพญา ท้ังยังมี 

โบสถ์สีนำ้าเงิน สะพานแหลมสิงห ์

(ปากินำ ้าจันท์) ถ้าเดินทางด้วย 

ถนนเฉีลิมบูรพาชลทิตกิ็ไปหาด 

แหลมสิงห์ (ตึกิแดงและคุกิขี้ไกิ่ 

และนำ้าตกิพลิ้วได้ครับ
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	 อ่กัเรัื �องที่่ �ผ่มให้คว่ามสำำาคัญมากั 
คือเรัื�องสำิ�งแว่ดล้อมที่่�สำว่นเรัากั็ม่บ้าน 
อย่่อาศัยด้ว่ย	 กัารัพ้่นยาฆ่าแมลงและ 
ปี้องกัันศัต่รั่พ้ืช่เปี็นเรัื�องที่่�คนที่ำาสำว่น 
ทีุ่เรั่ยนหล่กัเล่�ยงไม่ได้	 แต่่เรัาสำามารัถื 
ลดในสำ่ว่นอื �นได้	 คือที่่ �สำว่นจะไม่ใช่้ 
ยาพ่้นเพื้�อฆ่าหญ้าเลย	จะใช้่จ้างแรังงาน
ตั่ดหญ้าอย่างเด่ยว่หน้าฝันก็ัตั่ดเดือนละ 
สำองครัั�งถื้าหน้าแล้งกั็ต่ัดเดือนละครัั�ง	
ยอมสำิ�นเปีลืองแต่่ปีลอดภัยและเปี็น 
มิต่รักัับสิำ�งแว่ดล้อม
	 พ้าช่มสำว่น	 ‘ศุกัรั่รััต่น์’	 กัันที่ั�ว่แล้ว่ 
หากัผ่่านมาเมืองจันที่บุร่ัแว่ะมาทัี่กัที่าย
ได้นะครัับ	






