เมื่อผมคิดจะเอาซีรีย์ The Top Job Secret มา
เขียนลงในสวัสดีแอคชัวรีให้ทุกคนได้อ่านกัน ประกอบกับ
กระแสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ภาคพิเศษ อย่าง
“บันทึกลับเมือ่ สมัยไปท�ำงานทีฮ่ อ่ งกง” ทีเ่ ป็นภาคคัน่ ระหว่าง
The Top Job Secret ภาค 1 และ ภาค 2 ที่น�ำออกมาเผย
แพร่กอ่ นหน้านัน้ ได้ ในสวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 48 ฉบับที่ 50
ฉบับที่ 52 และ ฉบับที่ 53 (รวมทั้งหมด 4 ตอน)
จึงท�ำให้ครัง้ นีเ้ ป็นการตัดสินใจทีล่ ำ� บากใจของผม
อีกครั้ง เพราะ The Top Job Secret ภาค 1 นั้นเป็นการ
เขียนที่ขายลิขสิทธิ์ให้กับส�ำนักพิมพ์เมื่อ 10 ปีที่แล้วไป ก็
เลยต้องใช้เวลาด�ำเนินเรื่องนาน กว่าที่จะขออนุมัติให้น�ำมา
เผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่านกันฟรีได้
เรือ่ งราวของ สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 58 นี้ จึงเป็น
เนือ้ หาทีค่ ดั ลอกมาจากหนังสือ โดยเน้นเอาส่วนทีเ่ ป็นใจความ
ส�ำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้กบั พวกเราชาวสวัสดีแอคชัว
รี ให้เห็นกระบวนความคิดและทีม่ าทีไ่ ปในเส้นทางสูก่ ารเป็น
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
โดยเราจะเริม่ ต้นจาก “ความหมายของแอคชัวรี”
ว่าหน้าที่จริงๆ แล้วคืออะไร และมีบทความวามรับผิดชอบ
ในสวัสดิการหรือระบบการเงินของสังคมอย่างไรบ้าง จาก
นั้นจึงมาท�ำความรู้จักว่า “แอคชัวรีกับวิศวกรรมการเงิน” ว่า
สุดท้ายแล้วมันก็คือเหรียญเดียวกัน เพียงแต่เป็นการมอง
คนละด้าน
และที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์พิเศษของฉบับนี้ก็คือ
เนือ้ หาของ “เชอร์ลอ็ กโฮมส์ในโลกธุรกิจ” ทีผ่ มเจาะจงเขียน

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

ขึ้นเพื่อให้เห็นภาพได้ว่าการท�ำงานเป็นแอคชัวรีที่แท้จริงนั้น
ไม่ได้ขึ้นกับการค�ำนวณเลขเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องมี
ประสบการณ์และอาศัยความเป็นคนช่างสังเกตอีกด้วย
เมื่อโหมโรงกันเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายนี้เราก็เข้าสู่
เนื้อหา “กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี – ภาคแห่งการค้นหา” ซึ่งจะเล่า
ประวัตคิ วามเป็นมาว่า เราจะค้นหาอาชีพในฝันของเราได้อย่างไร
และท�ำไมจะต้องเป็นอาชีพนี้ ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะถูกใจชาว
สวัสดีแอคชัวรีกันครับ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
แล้วอย่าลืมติดตาม สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 59 และ
60 ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากฉบับนี้กันนะครับ
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 8/1 ชั้น 8 บริษัทไทย
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
2. ดร.ปิยวดี โขวิฑรู กิจ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธเี ปิด และสัมมนาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอล
รูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
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3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Challenging Environment
Towards Recovery, Continuity and Future Resilience - Insurance’ Landscape Post COVID-19 จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา
09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส�ำนักงาน คปภ.
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4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
virtual bilateral meeting กับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ GoToMeeting
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5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime
Minister’s Insurance Awards) ประจ�ำปี 2563 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
6. ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการเสริม
สร้างศักยภาพส�ำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย ครั้งที่ 1/2563 จัดโดย ส�ำนักงานประกันสังคม ในวัน
จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
ประกันสังคม (ส�ำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์)

ประชาสัมพันธ์
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ก�ำหนดจัดงานสัมมนา Life Insurance Forum 2020
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก “Set The Stage for Effective   Insurance Best Practices
and Strategies” ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายเพื่อให้
ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
• Participating business- trends on selling participating products, participating fund
managements and regulation in Asia markets
• Best Practices in Data, System and Processes for Optimized Asset Liability Management
and Participating product management
• Comparative Analysis of Asia’s life insurance capital regime and implications
• Tail risks data analytics: reality meets theory
• NLP in Control
• Insight in LTC products in Asia Market
• Strengthening risk culture for better results
ส�ำหรับผูส้ นใจเข้าร่วมสัมมนา Life Insurance Forum 2020 สามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้โดยสแกน QR Code ด้านข้างนี้
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ความหมายของแอคชัวรี

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS
และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แอคชัวรี เป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้องใช้
ทักษะรอบตัว ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ การ
เงิน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบ
ทางการเงินจากความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการ
- วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต
- จ�ำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- วิเคราะห์ความเสี่ยง
- สื่อสารผลการวิเคราะห์ที่มีนัยทางการเงิน
แอคชัวรีตอ้ งวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมิน
ความเสีย่ งในปัจจุบนั และสร้างโมเดลคาดการณ์เหตุการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต แอคชัวรีอาจจะพยากรณ์ออกไป
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ในระยะยาวเพือ่ ทีจ่ ะประเมินสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้มากทีส่ ดุ
และโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์
ถ้าจะให้กล่าวอย่างสัน้ ๆ ส�ำหรับความหมายของ
แอคชัวรีก็คือนักจ�ำลองความเสี่ยงทางการเงินที่วิเคราะห์
เรื่องที่ไม่แน่นอนให้ดูแน่นอนโดยเอาข้อมูลและตัวเลขมา
ยืนยันกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
แอคชัวรียังต้องใช้ทักษะความรู้ด้านการเงิน
และการบริหารความเสี่ยงบวกกับความรู้เชิงธุรกิจ เพื่อ
ช่วยให้เกิดการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
(Actuaries Enable More Informed Decision)

ดังนั้นแอคชัวรีจึงมีบทบาทและความรับผิด
ชอบสูงทั้งต่อภาคธุรกิจ และต่อเสถียรภาพทางการเงิน
ของสังคมส่วนรวม โดยแอคชัวรีมีหน้าที่ในการรักษา
สมดุลที่ดีระหว่างการดูแลประโยชน์ของบริษัทประกัน
ภัยและผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย รวมทัง้ การดูแล
ผลประโยชน์ของสมาชิกของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญต่างๆ
(Actuaries Safeguard the Financial Interests of
the Public) บทลงโทษของแอคชัวรีจึงไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าความรับผิดชอบที่แอคชัวรีต้องมีต่อภาคธุรกิจเช่น
กัน
โดยสรุปแล้ว แอคชัวรีจึงเป็นผู้ตั้งราคาความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต ท�ำให้บางครัง้ พวกเขาถูก
เรียกว่านักวิศวกรรมการเงินหรือนักคณิตศาสตร์เพือ่ สังคม
เพราะความสามารถทางธุรกิจและความสามารถทางการ
วิเคราะห์อนั เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาช่วยให้สามารถแก้
ปัญหาทางธุรกิจและสังคมที่นับวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

แอคชัวรีท�ำให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็น
ผลในรูปแบบของตัวเงิน (Make Financial Sense of the
Future)โดยการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์
ปัญหาทางธุรกิจและการเงิน ถ้าจะให้ละเอียดกว่านัน้ ก็คอื แอ
คชัวรีชว่ ยให้ภาคธุรกิจตัดสินใจทางการเงินได้ดขี นึ้ ด้วยการ
พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทาง
ธุรกิจโดยคิดถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
การค�ำนวณและการประมาณการณ์เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจในด้านการให้บริการทางการเงิน
งานทางแอคชัวรีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างมาก แต่แอ
คชัวรียังคงต้องทันต่อประเด็นและทิศทางของธุรกิจ, เรื่อง
ราวทางสังคม, กฏหมาย และรวมถึงเศรษฐศาสตร์ อีกนัย
หนึง่ คือแอคชัวรีตอ้ งรอบรู้ และใช้สงิ่ เหล่านัน้ ในการแก้ปญ
ั หา
ทางธุรกิจด้วย อีกทัง้ ต้องเป็นผูส้ อื่ สารทีด่ เี พือ่ ทีจ่ ะอธิบายงาน
ของเขาให้คนอื่นเข้าใจ ดังนั้น บ่อยครั้งที่แอคชัวรีกลายเป็น
ผู้เล่นคนส�ำคัญในทีมบริหารงานของบริษัท
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แอคชัวรี

กับวิศวกรรมการเงิน

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ถ้าจะกล่าวจริงๆ แล้วจะรู้ว่าแอคชัวรีกับวิศวกรการเงินนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกัน
มากนักในตัวเนื้อหาวิชา บางครั้งแอคชัวรีจึงถูกเรียกว่านักวิศวกรรมการเงิน ซึ่งมีเพียง
แต่วิธีการประยุกต์ที่อาจจะแตกต่างกันบ้างเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นแอคชัวรีนั้นมาเรียนวิชาใน
วิศวกรรมการเงินอยู่บ้างเหมือนกัน นั่นก็เพราะความคล้ายคลึงกันในเนื้อหาวิชานั่นเอง
เหตุผลทีก่ ารเรียนวิชาของแอคชัว
รีมสี ว่ นเกีย่ วกับกับหลักสูตรของวิศวกรรม
การเงินนัน้ ก็คอื แอคชัวรีตอ้ งสร้างสินค้าทาง
ตลาดการเงินเพือ่ ให้ออกสูต่ ลาด ซึง่ ก็ไม่ตา่ ง
อะไรกับวิศวกรรมการเงินทีต่ อ้ งสร้างสินค้า
ทางตลาดการเงินให้ออกมาไม่ว่าจะเป็น
ตราสารอนุพนั ธ์หรือตราสารรูปแบบแปลกๆ
ประเภทต่างๆ อย่างที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
โลกของอเมริกานั้นก็มีเหตุมาจากการสร้าง
ตราสารประเภทใหม่ๆ ที่ไม่มีการควบคุม
ที่ดีพอ ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและ
กระจายมาถึงประเทศในแถบบ้านเรา
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โดยทีจ่ ริงแล้ววิชาของแอคชัวรีจะยากและแตกต่างกว่าวิชาของ
วิศวกรรมการเงินอยู่สองอย่าง
1. นอกจากจะต้องใช้อตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมาเพือ่ ค�ำนวณเหมือนกับ
วิศวกรรมการเงินแล้ว แอคชัวรีจะต้องใช้ตวั แปรทีเ่ พิม่ เติมทีไ่ ม่มใี น
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับประกันชีวิตก็คือ อัตราการตาย ส�ำหรับ
ประกันสุขภาพก็คือ อัตราการเข้าโรงพยาบาล อัตราการเกิดโรค
ร้ายแรงในแต่ละชนิด ส่วนประกันวินาศภัยก็คือ สกิติการชนของ
รถยนต์ประเภทต่างๆ สถิติของการเกิดไฟไหม้ ไต้ฝุ่น ท�ำนองนี้
2. ถ้าเป็นแบบประกันชีวิตแล้วก็เปรียบเสมือนสร้างตราสารการเงิน
ให้เป็นระยะยาว โดยบางแบบก็ต้องคุ้มครองถึงตลอดชีวิต แถม
ต้องการันตีให้ด้วย การค�ำนวณจึงต้องคลอดคลุมให้กว้างและ
ยาวกว่าที่จะคาดการณ์ได้นัก

ที่ท�ำงาน
ของแอคชัวรี
อยู่ไหน ?

แอคชัวรีเป็นที่ต้องการในองค์กรที่แตกต่างกัน โดยมีองค์กรหลักๆ ดังนี้

บริษัทประกันชีวิต (Life Insurance
Company)

บริษทั เหล่านีใ้ ห้บริการทางการประกันชีวติ , การ
ออมเงิน, เงินบ�ำนาญ และบริการทางการเงินอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
ให้ลกู ค้ามีภมู คิ มุ้ กันและความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว
บริการเหล่านีร้ วมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ
หรือการจ่ายให้กบั ลูกหลานหากผูเ้ ลีย้ งดูเสียชีวติ ก่อนเวลา
อันควร แอคชัวรีออกแบบ, ตัง้ ราคา และประเมินค่าสินค้า
เหล่านั้น แอคชัวรีส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการจัดการทางการเงิน
และการพัฒนากลยุทธ์ที่จะท�ำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเขาได้
ท�ำสัญญาที่ยุติธรรม

บริษัทให้ค�ำปรึกษา (Actuarial Consultancy)

นอกจากเป็นบริษัทให้ค�ำปรึกษาให้กับธุรกิจ
ประกันภัยแล้ว บริษัทให้ค�ำปรึกษาในที่นี้หมายรวมถึง
องค์กรที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ การค�ำนวณเงินสมทบ และ
การพัฒนากลยุทธ์ทางการลงทุนเพื่อที่จะสามารถจ่ายคืน
เงินบ�ำนาญได้ตามที่สัญญาไว้ แอคชัวรีในบริษัทประเภท
นีย้ งั ต้องอธิบายเรือ่ งราวทีซ่ บั ซ้อนเหล่านีใ้ ห้ชดั เจนอีกด้วย
นอกจากนีท้ ปี่ รึกษาทางแอคชัวรียงั ต้องแนะน�ำบริษทั ประกัน
ภัยเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจในทุกแง่มมุ และโดยเฉพาะเวลา
ที่มีการควบรวมกิจการ

บริษัทประกันวินาศภัย (General Insurance)

รูปแบบประกันของบริษทั ประกันวินาศภัยในทุก
วันนี้คือ อัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันจักรยานยนต์,
ประกันรายได้ ธุรกิจเหล่านีม้ คี วามต้องการแรงจากแอคชัว
รีมากยิ่งขึ้น ทักษะในการวิเคราะห์และสถิติท�ำให้แอคชัวรี
สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร
ทางการเงินของสินค้าทางด้านประกันวินาศภัยและเงินส�ำรอง
ที่จะต้องถือไว้ส�ำหรับค่าสินไหมในอนาคต

บริษัททางการเงินอื่นๆ (InvestmentFinancial Services-Risk ManagementHealth Insurance Business)

นอกจากงานหลักๆข้างต้น มีความต้องการเรือ่ ง
การบริการทางแอคชัวรีมากขึน้ ในธุรกิจประกันสุขภาพ, การ
จัดการความเสี่ยง และอุตสาหกรรมการให้บริการทางการ
เงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น โอกาสของแอคชัวรีได้เปิดกว้าง
ขึน้ ในหลากหลายส่วนงานเช่น ทางการศึกษา, สิง่ แวดล้อม
climate change, ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต, Public
infrastructure, พันธุกรรม ในหลายประเทศทีร่ ฐั บาลจ้าง
แอคชัวรีเพื่อที่จะตรวจสอบดูแลอุตสาหกรรมการเงินของ
ประเทศ ในขณะที่โลกของเราเชื่อต่อกันมากขึ้น หน้าที่ที่
หลากหลายก็เปิดกว้างขึ้นส�ำหรับวิชาชีพแอคชัวรี
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เชอร์ล็อกโฮมส์ ในโลกธุรกิจ

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS
และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เกริ่นน�ำ

ในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้น�ำการ์ตูนเรื่อง
โดราเอมอนมาเป็นบทเรียนในการเรียนการสอนส�ำหรับ
เด็กชั้นประถม โดยน�ำข้อคิดและตัวอย่างดีๆ จากในการ์ตูน
มาวิเคราะห์และสอนเยาวชนรุ่นใหม่ของเขากัน ซึ่งผมก็
คิดว่ามันก็ดีไม่น้อย และยิ่งถ้าเราลองมาพิจารณาหนัง
หรือการ์ตูนบางเรื่องแล้ว ก็อาจจะท�ำให้ได้ข้อคิดดีๆ ขึ้น
มา โดยไม่ต้องไปอิงต�ำราหรือบทเรียนแต่อย่างใด
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แล้วก็คดิ อยูน่ านเหมือนกันว่าจะเอา
หนังหรือการ์ตนู เรือ่ งไหนมาเขียนดี ระหว่างที่
คิดอยูก่ ไ็ ปค้นเจอแผ่นหนังทีก่ ะไว้วา่ จะดูเมือ่ มี
เวลา แต่ก็ยังหาเวลาดูไม่ได้ซักที สุดท้ายจึง
ได้ฤกษ์เอาเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ขึ้นมาดูเพื่อ
วิเคราะห์ว่ามีข้อคิดดีๆ อะไรบ้างที่จะน�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของคนอ่านได้ และเมื่อ
วิเคราะห์จนจบแล้วจะเห็นได้วา่ เชอร์ลอ็ กโฮม
ส์นั้นมีวิธีคิดหลายๆ อย่างที่แอคชัวรีน�ำมาใช้
กันอยู่ประจ�ำเหมือนกัน

เชอร์ล็อกโฮมส์คือใคร

อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่าเชอร์ล็อกโฮมส์
นัน้ เป็นนักสืบ แต่ไม่ได้เป็นนักสืบทีค่ อยรับจ้าง
หาข้อมูลหรือนักสืบประเภท “สายลับจับเมีย
น้อย” แต่เพียงอย่างใด เพราะถ้าท�ำหน้าที่แค่
สืบหาข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวก็เป็นพระเอก
ในใจของใครต่อใครไม่ได้แล้วสิครับ นักสืบ
อย่างเชอร์ล็อกโฮมส์นั้นเค้ามีไว้ไขคดี ไม่ว่าจะ
เป็นคดีเล็กหรือคดีใหญ่มาจากไหน เค้าก็ไขได้
หมด และสิง่ ทีท่ ำ� ให้เค้าไขปริศนาในแต่ละคดีได้
กระจ่างนั้นไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เพียงอย่าง
เดียวเป็นแน่
งานที่เชอร์ล็อกโฮมส์ท�ำทุกครั้งก็คือ
งานในการแก้ปัญหา และปัญหา
ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาของสังคม
จะสังเกตได้ว่างานที่เชอร์ล็อกโฮมส์ท�ำทุกครั้ง
ก็คอื งานในการแก้ปญ
ั หา และปัญหาส่วนใหญ่
ก็เป็นปัญหาของสังคม เช่น คดีฆาตกรรมหรือ
คดีโจรกรรมซึง่ ท�ำให้ผเู้ สียหายหรือคนข้างหลัง
เดือดร้อน ยอดนักสืบคนนีจ้ ะเป็นผูท้ คี่ อยจับหา
ตัวคนร้ายและแก้ปญ
ั หาปมซ่อนเงือ่ นทีซ่ บั ซ้อน
ให้ออกมาได้อย่างง่ายดายและเป็นขั้นตอน ซึ่ง

วิธีปฏิบัติงานของแอคชัวรี

แอคชัวรีมีหน้าที่ในการ
วิเคราะห์อดีต ประเมินสถานการณ์
ในปั จ จุ บั น และหาทางจ� ำ ลอง
เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต หลั ง จาก
นั้นจึงท�ำการวางแผนและเตรียม
กลยุทธ์ให้กับองค์กรให้เดินไปข้าง
หน้าอย่างมั่นคง และสิ่งที่ขาดไม่
ได้เลยส�ำหรับโลกของแอคชัวรียุค
ใหม่ก็คือการสื่อสารเพื่อให้ทุกฝ่าย
มีความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งน�ำ
ไปสู่การโน้มน้าวให้ไปถึงจุดหมาย
อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

ขั้นตอนในการวิเคราะห์คดีต่างๆ ของเขานั้นสามารถท�ำได้ฉับไวและ
แม่นย�ำ  โดยอ้างอิงจากข่าวสารที่ได้รับมาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต พูดคุย หรือสืบ
เสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับรูปคดีและสาวถึง
ต้นตอของเหตุการณ์นั้นๆ ได้

ความเป็นมืออาชีพของแอคชัวรีจำ� เป็นจะต้องมีวธิ คี ดิ และปฏิบตั เิ หมือน
กับเชอร์ล็อกโฮมส์ ดังต่อไปนี้
• Data collection : ช่างสังเกตและเก็บข้อมูลให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้
มาจากสถิตขิ องธุรกิจหรือของบริษทั ก็ตาม ซึง่ ก็รวมถึงการสอบถามข้อมูลจาก
ส่วนงานต่างๆ เพือ่ กลัน่ กรองให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ธุรกิจให้มากทีส่ ดุ
• Data verification : สามารถตรวจสอบได้วา่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มานัน้ ถูกต้องหรือ
ไม่ เพราะมีแอคชัวรีจำ� นวนมากทีโ่ ดนข้อมูลหลอกเอาโดยง่าย ซึง่ ถ้าข้อมูลที่
ได้มานัน้ ไม่สมบูรณ์แล้วก็ยอ่ มทีจ่ ะท�ำให้ผลวิเคราะห์ออกมาไม่สมบูรณ์เช่น
กัน ดังค�ำพูดที่ติดปากกันว่า Garbage in Garbage out (หมายถึงใส่ขยะ
เข้าไป ก็ได้ผลลัพธ์เป็นขยะกลับมา)
• Data selection : เลือกใช้ข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลอยู่มากมาย
• General knowledge : ความรูร้ อบตัวเยอะ เพือ่ ทีจ่ ะใช้ประกอบการตัดสิน
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ใจและมองเหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้แม่นย�ำขึ้น
• Intelligence : เป็นผูน้ ำ� ของข่าวสารในตลาด ไม่วา่ จะ
เป็นเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ (เช่น ตราสารอนุพันธ์)
ระบบมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ (เช่น IFRS) วิวัฒนาการ
ทางการแพทย์ใหม่ๆ (เช่น Stem Cell) เทคโนโลยี
ใหม่ๆ (เช่น รถพลังแสงอาทิตย์) หรือแม้แต่พฒ
ั นาการ
ของโรคใหม่ๆ (เช่น ไข้หวัด 2009)
• Experience Study and Data Analysis : วิเคราะห์
สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้เห็นเป็นฉากๆ และร้อยเรียงมา
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
• Team : รูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีม และหาทีมงานทีเ่ หมาะสม
• History may not repeat itself : ถึงแม้จะมีข้อมูล
ครบถ้วนแค่ไหนก็ตาม แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าประวัตศิ าสตร์
เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปในอนาคต เพราะส�ำหรับแอ
คชัวรีแล้ว ประวัตศิ าสตร์เป็นเพียงเครือ่ งเตือนใจและ
ให้ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยแอคชัวรีจะต้องน�ำมากลัน่ กรอง
อีกทีหนึง่ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ก็จะต้องใส่วจิ ารณญาณลงไป
เพื่อหาบทสรุปให้ได้ด้วย
• Scenario projection : จ�ำลองเหตุการณ์ในอนาคต
หลายๆ เหตุการณ์ตามข้อมูลและสถานการณ์ที่มีใน
ปัจจุบัน
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• Implication of Social Security : ท�ำงานด้วย
ความสุขมุ รอบคอบ เพราะเป็นงานทีต่ อ้ งแก้ปญ
ั หา
ที่มีผลกระทบกับสังคมในระยะยาว
• Holistic solution : ปฏิบัติได้จริงเพื่อท�ำให้ได้
ผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่จ�ำลองมาให้ได้ผลดีที่สุด
• Risk management : จัดการความเสีย่ งในอนาคต
เพื่อเตรียมการกับเหตุการณ์ร้ายๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยไม่คาดฝัน
• Strategic Planning and Analysis : วิเคราะห์
วางแผน และก�ำหนดกลยุทธ์ที่จะด�ำเนินไปในภาย
ภาคหน้า
• Actuarial Hunch : มีเซ้นส์คาดการณ์ล่วงหน้า รู้
ว่าต้องเริ่มต้นที่จุดไหนและอะไรเป็นตัวชักน�ำ
• Robust analysis and sharp decision : วิเคราะห์
อะไรได้ไวและตัดสินใจได้อย่างแม่นย�ำ
• Elaborate and Articulate : สื่อสารและอธิบาย
ผลให้กับคนรอบข้างได้ดี
• Soft skill : เอาตัวรอดจากสภาะคับขันได้ เพราะ
ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น การมีแค่ “บุ๋น” หรือ
ความรู้จากต�ำราเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอ
• Lead : น�ำพาสถานการณ์ให้คลี่คลายไปได้ด้วยดี

จุดเด่นของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่แอคชัวรีต้องมี

สิ่งที่เชอร์ล็อกโฮมส์ท�ำได้มากไปกว่าการเป็น
แค่นักสืบนั่นก็คือ การที่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น
ในอดีต เพื่อน�ำมาจ�ำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากหลายๆ เหตุการณ์ตามแต่ขอ้ มูลและเงือ่ นไข
ของสถานการณ์ที่มี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่คล้ายคลึงกับแอ
คชัวรีมาก และแน่นอนที่ว่าสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่ง
ระหว่างแอคชัวรีกบั เชอร์ลอ็ กโฮมส์คอื การเป็นคนน�ำสิง่ ที่
เขาได้คาดการณ์ไว้ ไปปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ได้ผลลัพธ์
จากเหตุการณ์ที่จ�ำลองเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างดีทสี่ ดุ ซึง่ ถ้าภาพเหตุการณ์ทเี่ ขาได้คาด
การณ์เอาไว้นนั้ เห็นท่าว่าจะเป็นสถานการณ์ทเี่ ลวร้ายแล้ว
ล่ะก็ เขาก็จะไม่นงิ่ นอนใจทีจ่ ะหาทางจัดการความเสีย่ งที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคตเอาไว้เพือ่ เตรียมพร้อมทีจ่ ะรับมือกับ
สถานการณ์ร้ายๆ เหล่านั้น

สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งระหว่างแอคชัวรี
กับเชอร์ล็อกโฮมส์คือการเป็นคนน�ำสิ่งที่เขา
ได้คาดการณ์ไว้ ไปปฏิบัติจริง
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เชอร์ลอ็ กโฮมส์ดพู เิ ศษแตกต่างจากคน
อืน่ ก็คอื การทีจ่ ะไม่มที างหลงกลติดกับดักของข้อมูลในอดีต
และในปัจจุบัน เพราะสิ่งที่เขาต้องท�ำคือการใช้วิจารณญาณ
ของการเป็นนักสืบเพือ่ มองไปข้างหน้าและไขคดีให้ได้ในทีส่ ดุ
เขาเป็นคนช่างสังเกตและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการแพทย์ (กายวิภาค) วิทยาศาสตร์
(เคมี ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา) ดนตรี (เล่นไวโอลินเก่งมาก)
ศิลปะ (เป็นนักแสดงที่เก่งกาจเพื่อหันเหความสนใจของผู้
ต้องสงสัยได้) กีฬา (เป็นทั้งมวยและฟันดาบ) กฎหมาย (รู้
เรือ่ งกฎหมายอังกฤษเป็นอย่างดี) อาชญวิทยา หรือแม้กระทัง่
ข่าวสารต่างๆ รอบตัว
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และเนือ่ งด้วยเชอร์ลอ็ กโฮมส์เป็นคนชอบ
อ่านหนังสือและยังเป็นนักคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือน
แอคชัวรี จึงท�ำให้เชอร์ล็อกโฮมส์เป็นคนที่มีความรู้
รอบตัวที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในงานของเขาเองได้
เยอะ มีคอนมอนเซ้นส์ (Common sense) ที่เอาไว้
มองเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า โดยอาศัยความรู้ที่สะสม
มาพร้อมกับการสังเกตและปะติดปะต่อข่าวสารต่างๆ
จนกลายเป็นเรือ่ งราวทีร่ อ้ ยเรียงขึน้ มาจัดการกับรูปคดี
ทีย่ ากๆ และช่วยให้เขารอดพ้นสถานการณ์อนั เลวร้าย
ได้
การที่จะตัดสินใจท�ำการใหญ่อะไรซักอย่าง
ในปัจจุบันนี้จะต้องมีหลักฐานหรือตัวเลข
มาสนับสนุนการตัดสินใจ
ซึง่ ถ้ากลับมามองโลกแห่งธุรกิจในปัจจุบนั

เซ้นส์ของแอคชัวรีที่ได้มาจากประสบการณ์
มากมาย

ถ้าติดตามเรือ่ งราวของเชอร์ลอ็ กโฮมส์เรือ่ ย
มาก็จะรูว้ า่ ยิง่ เขามีประสบการณ์กย็ งิ่ รูว้ า่ จะต้องเริม่ ต้น
สืบจากจุดไหน เซ้นส์ของเขาจะบอกว่าควรจ�ำลองรูป
การณ์เป็นแบบไหน และอะไรทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้กอ่ คดี
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นี้ แอคชัวรีจะต้องเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าให้ได้ไกล
และแม่นย�ำที่สุด การที่จะตัดสินใจท�ำการใหญ่อะไรซักอย่างใน
ปัจจุบนั นีจ้ ะต้องมีหลักฐานหรือตัวเลขมาสนับสนุนการตัดสินใจ
ซึ่งการที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องใช้
ข้อมูลในอดีตประกอบกับวิจารณญาณเพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้วางแผน
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม
นอกจากจะต้องเก็บข้อมูลให้เหมาะสมและมากพอแล้ว
ความรู้รอบตัวของแอคชัวรีก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการ
ตีความตัวเลขหรือประกอบการพิจารณากลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ (เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับชีวิต
หรือสุขภาพของคน) ความรู้ด้านกฎหมาย (เมื่อต้องพิจารณา
ร่างหรือตีความสัญญากรมธรรม์) ความรูด้ า้ นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ) ความรู้ทางด้านการ
เงิน ความรูท้ างด้านการลงทุนไม่วา่ ในหรือนอกประเทศ หรือแม้
กระทั่งความรู้ทางด้านการตลาดและข่าวสารรอบตัว
จากนั้นจึงสืบหาหลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันสมมติฐานของเขาว่า
ถูกต้องหรือไม่ และท้ายที่สุดก็ต้องไม่หลงกลกับหลักฐานเท็จที่
ถูกสร้างขึน้ มาจากผูต้ วั คนร้าย แน่นอนว่าชัว่ โมงบินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของการเป็นนักสืบของเขาท�ำให้เขาผงาดขึน้ มาเป็นยอดนักสืบใน
ดวงใจของคนหลายๆ คน

การเป็นแอคชัวรีเองก็ตอ้ งรูว้ า่ ข้อมูลไหนทีจ่ ำ� เป็น
และจะต้องเริ่มหาข้อมูลจากจุดไหน จ�ำลองเหตุการณ์ทาง
ธุรกิจไปในทิศทางใด และอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นได้ โดยการน�ำตัวเลขมายืนยันสมมติฐานที่ตั้งขึ้นไว้
ไม่ว่าจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์หรือแอคชัวรีก็ตาม
การทีช่ วั่ โมงบินหรือประสบการณ์จะมีคณ
ุ ภาพหรือไม่นนั้ ก็

คงต้องขึน้ อยูก่ บั ว่าจะมีการพัฒนาทักษะในการประมวลเหตุ
และผล มีการพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อเพิ่มความ
แหลมคมในการวิเคราะห์ และเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอยู่
ตลอดเวลาเพียงไหน หากเชอร์ล็อกโฮมส์เอาแต่ท�ำงานไข
คดีไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของ
ตัวเองแล้ว ก็คงจะไม่มีเชอร์ล็อกโฮมส์อย่างที่เราเห็นกัน
อยู่ในหนังอย่างทุกวันนี้ก็ได้

ผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้

จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ จะเห็นว่าเชอร์
ล็อกโฮมส์เป็นคนทีเ่ ก่งเอาเรือ่ งเลยทีเดียว แต่เขา
จะไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้หากไม่มคี หู่ ทู ี่
แสนดีอย่างหมอวัตสัน เพราะไม่ว่าจะเก่งมาจาก
ไหนก็ตาม การท�ำงานมันก็ต้องท�ำกันเป็นทีมอยู่
แล้ว
หมอวัตสันก็เหมือนกับแอคชัวรีระดับแอส
โซซิเอต (Associate level หรือ ASA) ที่
สอบมาได้ครึ่งทาง และคอยเป็นผู้ช่วยให้
กับเชอร์ล็อกโฮมส์ ซึ่งก็คงเปรียบเหมือน
กับแอคชัวรีที่ได้คุณวุฒิระดับเฟลโล่
(Fellowship level หรือ FSA) แล้ว
ถึงแม้จะมีนิสัยที่พูดน้อย แต่หมอวัต
สันก็เป็นผู้ช่วยคนสนิทของเชอร์ล็อกโฮมส์ เค้า
ก็เป็นคนช่างสังเกตและช่วยเชอร์ล็อกโฮมส์เก็บ
ข้อมูลต่างๆ บางครั้งก็ช่วยตั้งสมมติฐานหรือหา
ตัวผู้ต้องสงสัยให้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เบื้องหลัง
ของความส�ำเร็จที่เชอร์ล็อกโฮมส์มีนั้นจะมาจาก
หมอวัตสันเป็นส่วนใหญ่ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เชอร์ลอ็ ก
โฮมส์จะมีเซ้นส์ทวี่ เิ คราะห์ขอ้ มูลทีห่ มอวัตสันไปหา
มาได้ละเอียดแม่นย�ำกว่า รวมถึงการสือ่ สารกับคน
รอบข้างนั้นก็ท�ำได้ดีกว่าหมอวัตสันมาก ในบาง
ครั้งเชอร์ล็อกโฮมส์สามารถพูดอธิบายและชักจูง
คนรอบข้างให้ท�ำในสิ่งที่เขาต้องการได้จากการ
สังเกตรอบตัวเพื่อเก็บข้อมูลและน�ำมาประมวล
วิเคราะห์ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุผล
ตามสิ่งที่เขาตั้งใจไว้

018

ส�ำหรับแอคชัวรีนั้น ถึงแม้จะมีความรู้มากมายหรือเก่ง
แค่ไหน แต่กไ็ ม่สามารถท�ำเองคนเดียวได้ทงั้ หมด แอคชัวรีทดี่ ตี อ้ ง
ท�ำงานกันเป็นทีม และมีผู้ช่วยที่เหมาะสม ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้
เห็นภาพยิง่ ขึน้ ก็จะเห็นว่าหมอวัตสันก็เหมือนกับแอคชัวรีระดับแอส
โซซิเอต (Associate level) ที่สอบมาได้ครึ่งทาง และคอยเป็นผู้
ช่วยให้กับเชอร์ล็อกโฮมส์ ซึ่งก็คงเปรียบเหมือนกับแอคชัวรีที่ได้
คุณวุฒิระดับเฟลโล่ (Fellowship level หรือ FSA) แล้ว

เชอร์ล็อกโฮมส์ ดับแผนพิฆาตโลก

ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้เข้ามาฉายในบ้านเรา ได้
แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่น่าน�ำมา
ใช้ในโลกธุรกิจ และสายอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แอคชัวรี นั่นคือการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบตัวและน�ำมา
ประมวลผล เพื่อวางแผน จากนั้นจึงคิดกลยุทธ์ วางแผน
การด�ำเนินงาน และ คาดผลที่ออกมา จากนั้นก็ตรวจสอบ
ผลทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ วิเคราะห์วา่ ผลลัพธ์นนั้ ได้ผลออกมาดีหรือ
ไม่อย่างไร จึงค่อยด�ำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ต่อ
เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบตัวและน�ำมาประมวลผล
เพื่อวางแผน จากนั้นจึงคิดกลยุทธ์ วางแผนการ
ด�ำเนินงาน และคาดผลที่ออกมา จากนั้นก็
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์นั้น
ได้ผลออกมาดีหรือไม่อย่างไร จึงค่อยด�ำเนินการ
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ต่อ
ยกตัวอย่างจากฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้
ในตอนที่เชอร์ล็อกโฮมส์ต้องต่อสู้กับนักมวยคนหนึ่ง ซึ่ง

เขาจะเริ่มจากการสังเกตการเดิน จังหวะการขยับเท้า และ
กล้ามเนื้อของนักมวยผู้นั้น ท�ำให้ทราบว่านักมวยคนนั้น
ถนัดขวา และเมือ่ คูต่ อ่ สูท้ เี่ ป็นนักมวยคนนัน้ ได้ปล่อยหมัด
ขวา ซึ่งก็จะท�ำให้ซี่โครงซ้ายของคู่ต่อสู้มีช่องว่างให้โจมตี
เชอร์ลอ็ กโฮมส์กจ็ ะกะเอาไว้แล้วว่าจะหลบไปทางซ้าย และ
โจมตีกลับเข้าไปที่ซี่โครงซ้าย ซึ่งถ้านักมวยคนนั้นเจ็บและ
สวนหมัดกลับมาก็จะท�ำเป็นหลบและเข้าไปโจมตีทบี่ ริเวณ
ประสาทหู ท�ำให้คตู่ อ่ สูเ้ กิดอาการมึนงง และด้วยความเจ็บ
ก็จะท�ำให้คตู่ อ่ สูเ้ อามือไปจับทีห่ ขู องตัวเองตามสัญชาติญาณ
ซึง่ นัน่ ก็เป็นจังหวะทีเ่ ชอร์ลอ็ กโฮมส์กะจะปล่อยหมัดเผด็จ
ศึกไปที่ลิ้นปี่อีกครั้งเพื่อล้มคู่ต่อสู้อย่างสวยงาม

019

จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นเรื่องการต่อสู้ เขาจะ
วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว และก็จะมองหาว่า
อะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเป้าหมาย และค�ำนวณ
หาวิธีการออกมาเป็นล�ำดับ อีกทั้งยังคาดการณ์ล่วงหน้า
ว่า หากเกิดเหตุการณ์นี้ จะต้องท�ำเช่นไร และหากไม่ใช่
จะต้องท�ำเช่นไร ดังนัน้ ถึงแม้เขาจะไม่ใช่นกั มวยมืออาชีพ
เขาก็สามารถอาศัยผลของการช่างสังเกต วิเคราะห์และ
ค�ำนวณแผนการอย่างเป็นล�ำดับเพื่อล้มคู่ต่อสู้ได้
และอีกตัวอย่างหนึง่ ก็คอื ฉากทีเ่ ชอร์ลอ็ กโฮม
ส์ไปพบกับคู่หมั้นของหมอวัตสันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ทันทีที่เจอ เชอร์ล็อกโฮมส์ก็บอกได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้
ท�ำอาชีพอะไร เพิง่ ไปทีไ่ หนมา และรูแ้ ม้กระทั่งว่าเธอคน
นัน้ เคยมีแฟนมาก่อน ซึง่ นีก่ เ็ ป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์
จากข้อมูล เช่น ชุดแต่งกาย รอยเปื้อนบนกระโปรง รอย
แหวนที่นิ้ว และ กลิ่นที่ติดอยู่บนตัว เป็นต้น
การต่อสู้ด้วยข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ในยุคปัจจุบัน

แอคชัวรีก็เช่นเดียวกันที่จ�ำเป็นจะต้องมีวิชาและ
ความรู้รอบด้านเอาไว้ติดตัวเพื่อใช้ในการเอาตัวรอดเหมือน
เชอร์ล็อกโฮมส์ ซึ่งการเอาตัวรอดในที่นี้ คงไม่ได้ให้แอคชัวรี
ไปต่อยมวยหรือไปเป็นหมอดูแต่อย่างไร เพียงแต่ให้แอคชัว
รีสามารถน�ำพาองค์กรให้เอาตัวรอดในโลกธุรกิจที่นับวันก็
มีแต่จะดุเดือดยิ่งขึ้น การต่อสู้ด้วยข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่
ได้ในยุคปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่มีจะไม่เกิดประโยชน์
ขึ้นได้เลย นอกเสียจากจะถูกน�ำมาตีความหรือประยุกต์ใช้
เพื่อวางแผนและคาดการณ์อนาคตข้างหน้าว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง เพราะจะได้เตรียมตัวหรือน�ำพาองค์กรไปสู่จุดที่จะ
ได้ประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์นั้นๆ

หาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
“ถ้าเราตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมด
ออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ ไม่ว่ามัน
จะดูเหลือเชื่อเพียงใด
แต่มันก็เป็นความจริง”
ยังมีค�ำพูดของโฮมส์ที่ชอบ
พูดอยู่บ่อยๆ ว่า “ถ้าเราตัดสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ทั้งหมดออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ ไม่
ว่ามันจะดูเหลือเชือ่ เพียงใด แต่มนั ก็เป็น
ความจริง”
ดังนั้น ถ้าคิดดูให้ดีๆ แล้วสิ่ง
ทีเ่ ชอร์ลอ็ กโฮมส์ทำ� ก็คอื การตัดตัวเลือก
ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ทงิ้ ทีละตัวอย่างมีหลักการ
และเหตุผล ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีพื้น
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ฐานทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นอย่างที่แอ
คชัวรีต้องมี แต่เขาก็สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลเชิงลึกมาสนับ
สนุนสมมติฐานของเขาเพื่อที่จะคงเหลือไว้เพียงตัวเลือกที่เป็นไป
ได้มากที่สุด ซึ่งนั่นก็คือข้อเท็จจริงนั่นเอง

หน้าที่หลักของแอคชัวรีคือการ “ตีความ
ตัวเลข” แต่สิ่งที่ส�ำคัญไปกว่าการตีความ
ตัวเลขก็คือ “การสื่อสาร”

งานของแอคชัวรีก็เช่นกันที่ต้องคอยหาข้อเท็จจริงมา
พิสูจน์ ต้องมีการตั้งข้อสังเกตจากตัวเลขในอดีตที่เกิดขึ้น และ
เรียงล�ำดับเหตุการณ์ให้เป็นเรือ่ งราวขึน้ มา ซึง่ ก็หมายความว่าหน้าที่
หลักของแอคชัวรีคอื การ “ตีความตัวเลข” ซึง่ ถ้าไม่มจี �ำนวนข้อมูล
ทีด่ เี พียงพอ ก็อาจท�ำให้การตีความคลาดเคลือ่ นได้ ดังนัน้ แอคชัว
รีจงึ ต้องมีประสบการณ์ในการใช้วจิ ารณญาณเพือ่ ไม่ให้โดนข้อมูล
หลอกเอาได้ และในการนัน้ จึงท�ำให้แอคชัวรีตอ้ งเพิม่ พูนความรูอ้ ยู่
ตลอดเวลาและติดตามข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่สม�่ำเสมอ

แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญไปกว่าการตีความตัวเลขก็
คือการสือ่ สารสิง่ ทีต่ คี วามไปแล้วนัน้ ให้กบั ผูบ้ ริหาร
หรือผูป้ ระกอบการได้เข้าใจถึงสถานการณ์ปจั จุบนั
และตระหนักถึงสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในภาย
ภาคหน้า เรียกว่าเป็นการแปลงตัวเลขให้เป็นตัว
โน้ตที่พร้อมจะบรรเลงท่วงท�ำนองให้คนรอบข้าง
ได้ฟังและรู้สึกสบายใจที่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
น่าจะดีกว่า

บทสรุป
ในความเป็นจริงแล้ว เชอร์ล็อกโฮมส์นั้น
เป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งในนวนิยายที่แต่งขึ้นโดย
“อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์” เท่านั้น แต่สิ่งต่างๆ ที่มี
ในตัวละครตัวนี้เป็นสิ่งที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะความเป็นมืออาชีพของ
แอคชัวรีนนั้ จ�ำเป็นจะต้องมีสงิ่ ทีต่ วั เชอร์ลอ็ กโฮมส์มี
จึงจะประสบความส�ำเร็จได้

และถ้าเราน�ำเชอร์ล็อกโฮมส์ออกมาโลดแล่นในโลก
แห่งความเป็นจริง ซึง่ ก็คอื โลกธุรกิจทีน่ บั วันก็ยงิ่ ต้องอาศัยความ
รอบคอบในการตัดสินใจแล้ว ก็คงจะไม่พ้นงานของแอคชัวรีที่
คอยเป็นเบื้องหลังให้กับกลยุทธ์ต่างๆ ในวงการธุรกิจ
ถ้าแอคชัวรีผนู้ นั้ ท�ำได้ นัน่ จึงจะเป็นเชอร์ลอ็ กโฮมส์ใน
โลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง...

021

กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
– ภาคแห่งการค้นหา
ปฐมฤกษ์

มีหลายค�ำถามที่ถูกถามกันเข้ามาเกี่ยวกับแอคชัว
รี ซึ่งหนึ่งในค�ำถามที่ผมโดนถามมากที่สุดก็คือ คิดอย่างไรถึง
ได้มาเลือกเป็นแอคชัวรี แล้วกว่าจะมาเป็นแอคชัวรีทไี่ ด้คณ
ุ วุฒิ
สูงสุดอย่าง Fellowship of Society of Actuaries (FSA)
หรือที่เรียกว่า “เฟลโล่” นั้นมันยากแค่ไหน โดยต้องท�ำอย่างไร
บ้างถึงจะขึ้นไปถึงยอดได้ ผมเห็นว่าค�ำถามเหล่านี้น่าสนใจดี
แต่ทแี่ น่ๆ ก็คอื ถึงแม้วา่ อาชีพนีท้ า้ ทายความสามารถ
และมีเกียรติสูงในระดับสากลทั่วโลก หนทางแห่งการเป็นเฟล
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โล่ของแอคชัวรีกไ็ ม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป
ครับ
หลายๆ คนคงยังไม่ทราบว่าก่อนที่ผมจะ
มาตั้งต้นสอบวิชาของแอคชัวรีนั้น ผมจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทจี่ ฬุ าฯ มา
ซึง่ จากชีวติ ทีห่ กั เหจากการเป็นวิศวกรมาเป็นแอคชัวรี
นัน้ มันเริม่ ต้นมาจากการทีไ่ ด้ไปสะดุดตากับอาชีพทีน่ า่
สนใจแต่ไม่มีคนไทยรู้จัก อาชีพนั้นคือ... แอคชัวรี

“จะว่าไปผมไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนีเ้ ลยแม้แต่นอ้ ย นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ งาน
ทางสายอาชีพนี้ ผมยังไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ครับว่าเนือ้ งานนัน้ ต้องท�ำอะไรบ้าง รูแ้ ต่วา่ มันป็นอาชีพ
ยอดนิยมติดอันดับของอเมริกาและนานาประเทศ และแถมยังต้องใช้ความรูก้ บั
มันสมองเป็นหลัก (รวมถึงกึน๋ ด้วย) ดูรวมๆ แล้วก็เป็นอาชีพทีต่ อ้ งแข่งขันกับตัวเองเท่านัน้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ตอนนัน้ ก็เข้าใจว่ายังไม่มคี นไทยคนไหนทีไ่ ด้คณ
ุ วุฒสิ งู สุดถึงขัน้ เฟลโล่ (FSA)
เลยสักที ผมก็เลยเห็นว่ามันท้าทายดีทจี่ ะลองครับ”
เมื่อมองกลับไปคิดถึงการตัดสินใจในตอนนั้น
ผมก็ยังอดอมยิ้มกับตัวเองไม่ได้ว่าท�ำไมเราถึงกล้าและ
มุ่งมั่นถึงขนาดนั้น ค�ำถามเหล่านี้ยังมีคนฮ่องกงทั้งที่เป็น
เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสายอาชีพถามกันเข้ามาอยู่
เนืองๆ จนถึงกระทั่งตอนนี้
ผมเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่
ฮ่องกงเมื่อหลายปีมาแล้วว่า “จะว่าไปผมไม่ได้เรียนจบมา
ทางด้านนีเ้ ลยแม้แต่นอ้ ย นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ งานทางสาย
อาชีพนี้ ผมยังไม่รู้ด้วยซ�้ำครับว่าเนื้องานนั้นต้องท�ำอะไร
บ้าง รู้แต่ว่ามันป็นอาชีพยอดนิยมติดอันดับของอเมริกา
และนานาประเทศ และแถมยังต้องใช้ความรู้กับมันสมอง
เป็นหลัก (รวมถึงกึ๋นด้วย)  ดูรวมๆ แล้วก็เป็นอาชีพที่ต้อง
แข่งขันกับตัวเองเท่านัน้   ยิง่ ไปกว่านัน้ ตอนนัน้ ก็เข้าใจว่ายัง
ไม่มีคนไทยคนไหนที่ได้คุณวุฒิสูงสุดถึงขั้นเฟลโล่ (FSA)

เลยสักที ผมก็เลยเห็นว่ามันท้าทายดีที่จะลองครับ”
ตอนนัน้ ผมยังเป็นวิศวกรโรงงานหนุม่ ทีร่ อ้ นวิชา
อยู่ เมือ่ เห็นโอกาสและสิง่ ทีท่ า้ ทายอยูต่ รงหน้าก็เลยคว้ามัน
ไว้ ประกอบกับการเป็นแอคชัวรีนี้ต้องเป็นคนที่รักตัวเลข
ในตอนที่ก�ำลังครุ่นคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนสายอาชีพทั้งๆ
ที่เป็นวิศวกรมาไม่ถึงปีเลย จะทิ้งไปก็เสียดายวิชาที่เรียน
รู้มาจากมหาวิทยาลัยมาตั้ง 4 ปีเต็มๆ แต่ในช่วงนั้นก็มีคน
ถามค�ำถามสั้นๆ กับผมก่อนไปว่า “ชอบตัวเลขไหมล่ะ”
ใจผมค้นหาค�ำตอบกับตัวเองอยูล่ กึ ๆ แล้วก็ตอบ
กลับไปโดยไม่รีรอว่า “ชอบครับ” และในวินาทีนั้น ที่ผมรู้
ว่าผมควรเลือกในสิง่ ทีใ่ ช่และท�ำในสิง่ ทีช่ อบ ความมุง่ มัน่ ที่
จะเป็นแอคชัวรีทมี่ คี ณ
ุ วุฒสิ งู สุดในระดับเฟลโล่กไ็ ด้ลกุ โชน
ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกกับการที่ได้ผันตัวเองมาเป็นแอคชัวรี
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อาจจะเป็นเพราะการที่ผมต้องทิ้งวิชาที่ร�่ำเรียน
มาถึง 4 ปีในมหาวิทยาลัยแล้วเริม่ ต้นเป็นแอคชัวรีใหม่จาก
ศูนย์เลยนีเ่ อง ทีท่ ำ� ให้ผมมีความมุง่ มัน่ ในสายอาชีพแอคชัว
รีมากกว่าเพือ่ นๆ รุน่ เดียวกัน และเพราะด้วยใจรักกับสิง่ ที่
ได้ทำ� อีกนีเ่ อง ทีท่ ำ� ให้ผมยังยืนอยูบ่ นสายอาชีพนีอ้ ย่างภูมใิ จ
กับสิง่ ทีไ่ ด้ตดั สินใจมา ซึง่ อีกส่วนหนึง่ ก็คงต้องขอบคุณพวก
พี่ๆ ในเส้นทางสายอาชีพเดียวกันที่ให้การสนับสนุนคอย
เป็นก�ำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผมอยากจะตอบแทน
ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ คืนสู่สายอาชีพนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ
ที่ก�ำลังเดินตามรอยกันเข้ามา
ยิ่งเมื่อได้เข้ามาในสายตลาดประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัยด้วยแล้ว ก็ยิ่งท�ำให้ได้รู้ว่าประเทศและ
สังคมไทยของเรายังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อยู่อีก

มาก โดยเฉพาะบุคลากรในด้านการประกันวินาศภัย และ
เพราะการที่ขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้นี่เองที่เป็นส่วน
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้อตุ สาหกรรมการประกันภัยไม่มนี วัตกรรมและ
ความรู้ใหม่ๆ ทัดเทียมเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งๆ ที่
การประกันนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากๆ ส�ำหรับความเป็นอยู่
ของสังคม
และการทีไ่ ด้ตดั สินใจมาเป็นแอคชัวรีนนั้ ผมจึง
ตระหนักอยูใ่ นใจเสมอว่า สิง่ ทีท่ ำ� อยูน่ นั้ เป็นหน้าทีส่ ว่ นหนึง่
ของเราที่สามารถจะท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ
ชาติได้อกี ทางหนึง่ ด้วย และผมก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าแอคชัว
รีที่ไม่ใส่ไข่ (เพราะเป็นแบบธรรมดา)  อย่างผมจะสามารถ
เป็นแรงน้อยๆ อีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรม
นี้ให้สามารถเติบโตออกไปอย่างมั่นคงครับ

ทะเลเลือด

การจะตัดสินใจกับเรื่องๆ หนึ่งในชีวิตในช่วงจุดหักเหนั้นคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก ไม่ว่าจะทัวร์ไหวเจ้าหรือ
ไปเสี่ยงเซียมซีมากี่ร้อยรอบมาก็ตาม ก็ไม่ใช่จะท�ำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ก�ำลังจะต้องตัดสินใจอยู่ข้างหน้านั้นจะถูกหรือจะผิด แต่
ถึงกระนั้นผมเชื่อว่าทุกๆ คนก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาเหมือนกัน ไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย
ตัดสินใจท�ำงานหรือเรียนต่อ ตัดสินใจย้ายงาน หรือแม้กระทั่งตัดสินใจเรื่องแต่งงานและชีวิตครอบครัว (นี่ยังไม่นับรวม
กิ๊กที่ต้องยอมเสียไป)
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สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจก็คงจะ
เป็นข้อมูลที่เรามีประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ได้รับรู้มา
จากคนรอบข้างนั่นเอง
ก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นวิศวกรโรงงาน
ให้กับบริษัทมิชชิลินนั้น ผมได้มีโอกาสไปเป็นผู้

ช่วยในบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรมาก่อน  นั่นคงเป็น
จุดทีท่ ำ� ให้ผมมีมมุ มองในการท�ำงานทีแ่ ตกต่างจากบัณฑิตทีจ่ บใหม่
ทั่วไปที่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าตลาดแรงงานนั้นต้องการอะไร แล้ว
ชีวติ ในองค์กรนัน้ ท�ำงานกันอย่างไร ซ�ำ้ ร้ายบางคนอาจไม่มนั่ ใจเสีย
ด้วยซ�้ำว่าตัวเองต้องการท�ำอะไร แต่ก็คงไม่แปลกนักหรอกครับ
เพราะถ้าไม่เคยนึกค้นหาตัวเองก็คงไม่มีวันเริ่มต้นที่จะได้เจอ

แนวทางในการบริหารของจีนเขาบอกว่าคนเราจะท�ำงานได้ดกี ต็ อ้ งมี 3H (คือ Hand
(มือ) ทีเ่ ป็นความรูด้ า้ นเทคนิคหรือความสามารถมาทีเ่ รียนรูม้ าจากต�ำรา กับ Head (หัว)
ทีเ่ ป็นส่วนทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะด้านความคิดผสมกับการจัดการ และอย่างสุดท้ายทีข่ าดไม่ได้กค็ อื
Heart (ใจ) ทีเ่ ป็นความรูส้ กึ ทีท่ มุ่ ทัง้ ใจและรับผิดชอบให้กบั ตัวงานทีไ่ ด้มอบหมาย)
หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าความสุขใน
ปัจจุบันนี้คือการที่พยายามท�ำใจให้รักกับสิ่งที่เขา
มอบหมายให้ท�ำก็พอ แต่แนวทางในการบริหาร
ของจีนเขาบอกว่าคนเราจะท�ำงานได้ดีก็ต้องมี 3H
(คือ Hand (มือ) ที่เป็นความรู้ด้านเทคนิคหรือ
ความสามารถมาที่เรียนรู้มาจากต�ำรา กับ Head
(หัว) ที่เป็นส่วนที่ต้องใช้ทักษะด้านความคิดผสม
กับการจัดการ และอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือ
Heart (ใจ) ที่เป็นความรู้สึกที่ทุ่มทั้งใจและรับผิด
ชอบให้กับตัวงานที่ได้มอบหมาย) ซึ่งถ้ารักสิ่งที่ท�ำ
ไม่ได้ก็เหมือนกับการแต่งงานที่ต้องทนกันอยู่แล้ว
ก็คงต้องหย่าขาดกันซักวัน เปรียบเหมือนกับการ
มีแค่ Hand (มือ) กับ Head (หัว) ให้กับองค์กร
เท่านั้น

ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ทราบแน่นอนว่าตัวเองควรจะท�ำ
อะไร แต่ก็พอรู้อยู่ว่าตัวเองชอบอะไรอยู่ แต่ก็ออกมาจากบริษัท
ที่ปรึกษานั้นแล้วมาเริ่มงานเป็นวิศวกรโรงงานเพื่อให้เวลากับมัน
และเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตลอด 4 ปีจากมหาวิทยาลัย
เพือ่ ค้นหาตัวเองให้มากขึน้ และจากจุดนีเ้ องทีท่ ำ� ให้ผมอยากค้นหา
สิง่ ทีเ่ หมาะสมกับตัวเองแล้วก็ยงั เป็นทีต่ อ้ งการในตลาดในอนาคต
ด้วย ซึง่ ฟังดูแล้วเหมือนจะง่าย แต่ถา้ ลองท�ำจริงดูแล้วก็จะรูว้ า่ มัน
ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเลย ถึงต่อให้ไปเข้าวัดมาพรรษาหนึ่งก็ใช่
ว่าจะสามารถค้นหาตัวเองได้เจอ
คงเพราะจากประสบการณ์เมือ่ ได้ทำ� งานในบริษทั ทีป่ รึกษา
ด้านการจัดการองค์กรบวกกับชีวติ วิศวกรโรงงานแล้วก็จะท�ำให้เห็น
ภาพของเส้นทางสายอาชีพแต่ละแขนงได้อยู่เนืองๆ และเพราะใน
สมัยนั้นยังไม่มีค�ำฮิตติดปากที่เรียกว่า “Blue Ocean” (ทะเลที่ยัง
ไม่อาบเลือด) ในหมู่นักบริหาร ถึงแม้ค�ำว่า Blue Ocean จะเป็น
ค�ำใหม่แต่ผมว่าใจความหลักมันไปบังเอิญสอดคล้องกับสิ่งที่ผม
มองหาอยู่ในตอนนั้นอย่างพอเหมาะพอเจาะ เพราะส�ำหรับ Blue
Ocean นั้น หลักการย่อๆ ก็คือเราจะไม่จะเป็นต้องเข้าไปใน Red
Ocean ทีเ่ ป็นตลาดทีแ่ ข่งขันกันดุเดือดจนเลือดอาบเป็นสีแดง แต่
ทางทีด่ เี ราควรจะต้องสร้างตลาดใหม่ทยี่ งั ไม่มใี ครเข้ามาแข่งขันกัน
และนัน่ ก็ทำ� ให้เราไม่ตอ้ งไปนัง่ กัดฟันดิน้ รนไปสูร้ บในทะเลเลือด อีก
ทั้งยังช่วยเป็นหลักการในการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อที่จะท�ำให้องค์กร
อยู่รอดในธุรกิจได้
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ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ตลาดแรงงานของ
วิศวกรก็ยงั เป็นทีต่ อ้ งการอยูอ่ ย่างมากในสมัยนัน้ แต่ซกั วัน
หนึง่ มันคงต้องเต็มตลาดแน่ๆ เพราะมีแต่คนเก่งๆ แข่งขัน
กันทัง้ นัน้ และเมือ่ ยิง่ ลองไปดูขอ้ มูลจากต่างประเทศดู สิง่ ที่
เดาเอาไว้กด็ เู หมือนมันจะยิง่ จริง เพราะในหลายๆ ประเทศ
รวมถึงอเมริกา ก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพวิศวกรเป็น
อาชีพติดอันดับต้นๆ ในประเทศนั้นเลย ผิดกับเมืองไทย
ทีถ่ า้ ปัม๊ ยีห่ อ้ ว่า “วิศวะ จุฬาฯ” ก็ยงั ครองใจวัยรุน่ จนกระทัง่

ถึงรุ่นอากงอาม่าได้อยู่
การจะหา Blue Ocean ของสายวิชาชีพใน
ตลาดเมืองไทยนั้นท�ำได้ไม่ง่าย แต่ก็คุ้มค่าแก่การค้นหา
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในตอนถัดไปได้ครับ
หัดพูดแต่ด้านบวก....
แล้วจะรู้ว่ามีคนอีกมากมายที่รักเรา

ค้นหาบลูโอเชียน
ตอนที่ยังท�ำงานเป็นวิศวกรประจ�ำโรงงานอยู่
นั้น ทุกอย่างก็ราบรื่นเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา วิชาความรู้
ที่ร�่ำเรียนมาก็เอามาใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไปจาก
ชีวิตเดิมๆ และด้วยความบังเอิญหรืออะไรมาดลใจก็ไม่รู้
ท�ำให้ผมได้ยนิ ชือ่ อาชีพแอคชัวรีนเี้ ป็นครัง้ แรกจากการเข้า
อินเตอร์เน็ต
ถ้าคนไหนอยากรูว้ า่ ผมได้ยนิ ชือ่ นีม้ าได้ยงั ไง ให้
ลองพิมพ์คำ� ว่า “Job top rating” หรืออะไรท�ำนองนีล้ งไป
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ใน Search engine เช่น google.com ดูสิครับ รับรอง
ว่าจะมีคำ� ว่า “Actuary” โผล่ขนึ้ มาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ของเรา
ค้นต่อไปอีกหน่อยก็ไปเจอเวปไซด์ทชี่ อื่ www.
beanactuary.com ซึ่งก็คงไม่ต้องเดาก็คงรู้ว่าผมไม่รีรอ
ที่จะคลิ๊กเข้าไปทันที เพราะในใจก็สงสัยอยู่ว่ามันคืออาชีพ
อะไร ท�ำไมมันติดเรตได้ถงึ ขนาดนี้ เนือ้ หาข้างในอย่างย่อๆ
ก็แนะน�ำว่าคนที่เรียนสายวิทย์-คณิตในอเมริกาและถนัด
ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ควรจะเลือกเรียนวิชาแอคชัว

รี (Actuarial Science) มากกว่าที่จะไปเรียนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ แล้วก็บอกถึงข้อดีของการเป็นแอคชัวรี
ซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็ปิ๊งขึ้นมาว่านี่แหละ Blue Ocean ที่ผม
มองหาอยู่
ขอกล่าวย้อนออกไปหน่อยว่า ในสมัยที่สอบ
เอนทรานซ์กันนั้น จะเห็นว่าเด็กนักเรียนไทยจะค้นหาตัว
เองได้ช้ากว่าคนต่างชาติ (รวมถึงวัยวุฒิก็ช้ากว่าเมื่อเรียบ
จบออกมาด้วย) เลือกเรียนคณะตามเพื่อนหรือไม่ก็ตาม
ดวง เผลอๆ ให้เพื่อนกรอกใบสมัครเอนทราซ์ให้ แล้ว
ทอยลูกเต๋าเพื่อเลือกคณะเอาทีหลัง ซึ่งไม่รู้ว่าจริงแค่ไหน
เพียงแต่ผมก็ตงั้ ข้อสังเกตว่าเด็กนักเรียนทีเ่ รียนสายวิทย์คณิตในสมัยมัธยมปลายนั้นส่วนใหญ่จะเลือกเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กัน เหตุผลหลักที่เลือกคณะนี้ก็คือมัน
เป็นคณะที่มีอันดับคะแนนสูงสุด และก็หวังว่าจะมีหน้าที่
การงานเมื่อจบออกมาได้ดีกว่าคนอื่น แล้วพอผมมาเห็น
เวปไซด์นี้เข้าก็ฉุกคิดได้ว่าคนชาติอื่นๆ เขามีการวางแผน
โครงสร้างและให้ข้อมูลทางด้านอาชีพการศึกษาที่หาไม่ได้
ในบ้านเรา ซึ่งในวันนั้นก็ท�ำให้ผมได้เห็นโอกาสในการเป็น
แอคชัวรีเข้าโดยบังเอิญ
ทั้งๆ ที่ความอืดของอินเตอร์เน็ตในสมัยนั้น
ช้าซะจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ผม
ยังคงไม่ละทิ้งความพยายามในการท่องโลกอินเตอร์เน็ต
คราวนี้ผมลองมองกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อดูว่าสภาพ
ตลาดของอาชีพนีเ้ ป็นยังไงในตอนนัน้ แล้วในทีส่ ดุ ผมก็ได้
ไปเจอต�ำแหน่งงานแอคชัวรีระดับต้นของบริษัทยักษ์ใหญ่
แห่งหนึ่งที่เขาเปิดรับต�ำแหน่งนี้มามากว่า 2 ปีแล้วแต่ยัง
หาคนที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการยังไม่ได้ อันนี้ก็เดา
ไม่ยากครับว่าบริษัทนั้นคือ “อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล
แห่งประเทศไทย” และในใบประกาศรับสมัครของ www.
jobsdb.com นัน้ ก็ลงไว้ชดั ว่าต้องการเจาะจงจากคนทีจ่ บ
ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ดว้ ยเกรดเฉลีย่ ทีส่ งู
กว่า 3.5 (ส�ำหรับจุฬาฯ) หรือ 3.8 (ส�ำหรับที่อื่นๆ)
สิ่งที่วิ่งข้ามาในหัวเป็นอย่างแรกเมื่อได้อ่านเวป
ไซด์ในหน้านั้นก็คือ “ก็เล่นตั้งเกณฑ์ซะสูงขนาดนั้น ไม่
แปลกเลยที่มีต�ำแหน่งที่เปิดค้างไว้กว่าสองปี แต่หาคนมา

บรรจุไม่ได้” ซึ่งถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโอกาส ผมก็เห็นว่ามัน
คงน่าท้าทายดี เพราะถ้าไม่ใช่ต�ำแหน่งที่ดีมากแล้วบริษัท
คงจะไม่มานั่งตั้งเกณฑ์ที่สูงมากแล้วก็รอเป็นปีๆ อย่างนี้
น่าจะลองไปสัมภาษณ์ดเู ผือ่ อย่างน้อยก็จะได้เปิดโลกทัศน์
ให้กว้างขึ้นด้วย
รายละเอียดและข้อความทีเ่ ขียนไว้ในต�ำแหน่งงานนีใ้ นตอน
นั้นมีคร่าวๆ ดังนี้ครับ
- จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ดว้ ย GPA
3.5 (จากจุฬาฯ) หรือ GPA 3.8 (จากมหาวิทยาลัยอืน่ )
- ประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เพื่อใช้กับการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ
- รับผิดชอบในการท�ำก�ำไรของบริษทั และความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ได้ของบริษัทในระยะยาว
- เป็นอาชีพที่สามารถก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารหรือ
ซีอีโอได้
- เป็นทีต่ อ้ งการและขาดแคลนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก
ซึง่ ประเทศไทยยังคงต้องคอยจ้างคนต่างชาติเข้ามาอยู่
- ต้องผ่านการสอบมาตรฐานสากลระดับโลก ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับของทั่วโลก
- ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการสอบและวันลาเพือ่ หยุดอ่าน
หนังสือจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
- รายได้ไม่ต�่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน เมื่อสอบได้
ถึงขั้นเฟลโล่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่า 7 - 10 ปี

เหมือนกับการหาทิศทางลมของทางทีจ่ ะ
แล่นไปให้ถกู แล้วก็จดั หางเสือให้มนั ถูก
ต้องซะหน่อย จากนัน้ ถึงค่อยโกยแล้วก็ลยุ
จะได้ไม่เสียแรงพายไปเปล่าๆ
ค�ำโบราณที่ดูเหมือนเชยไปแล้วส�ำหรับคนยุค
นี้อย่างเช่น “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ก็ยังคงใช้ได้ผลอ
ยู่ เพราะการหาข้อมูลเหล่านี้ก็เหมือนกับการหาทิศทางลม
ของทางที่จะแล่นไปให้ถูก แล้วก็จัดหางเสือให้มันถูกต้อง
ซะหน่อย จากนั้นถึงค่อยโกยแล้วก็ลุย จะได้ไม่เสียแรง
พายไปเปล่าๆ
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ผมส่งใบสมัครออกไปเพือ่ รอสัมภาษณ์ แล้วช่วงระหว่างนัน้ ก็ไปหาความหมายของการเป็นแอคชัวรีอย่างจริงๆ
จังๆ ซึ่งเราจะมาดูกันต่อในตอนถัดไปครับ
หัดคิดแต่ด้านบวก... แล้วจะรู้ว่ามีแต่สิ่งที่เป็นไปได้

นิยามนิยม
ช่วงที่รอเรียกสัมภาษณ์อยู่นั้น ผมก็ได้เสาะ
หาความหมายที่แท้จริงของการเป็นแอคชัวรี สมัยนั้นมี
แค่เพียงไม่กี่เวปไซด์ที่กล่าวถึงแอคชัวรี แต่ที่ควานหามา
ทั้งหมด ผมชอบค�ำนิยามที่เป็นที่นิยมกันดังต่อไปนี้ครับ
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“Actuaries are experts in assessing the
financial impact of tomorrow’s uncertain events.  
They enable financial decisions to be made with
more confidence by: 1) Analyzing the past, 2)

modeling the future, 3) assessing the risks involved,
and 4) communicating what the results mean in
financial terms” จาก http://www.actuaries.org.nz/
แอคชัวรีเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการประเมินผลกระ
ทบทางด้านการเงินของความไม่แน่นอนในอนาคต โดย
ท�ำให้การตัดสินใจทางด้านการเงินเป็นไปด้วยความมั่นใจ
มากยิ่งขึ้นด้วยการ
- วิเคราะห์ “อดีต”
- จ�ำลอง “อนาคต”
- ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารถึงผลลัพธ์ที่ออกมา ในความหมายทางด้าน
การเงิน
ส่วนค�ำนิยามของเมืองผู้ดีก็สั้นๆ กระทัดรัด
กินใจว่า “Actuaries are problem solvers, business
analysts, consultants and financial risk assessors
who look at past and present information, to
develop and communicate a picture of the future”
จาก http://www.actuaries.org.uk/careers ซึ่งถ้าให้
แปลเป็นไทยก็คงได้ความหมายประมาณว่า “แอคชัวรีคือ
นักแก้ปัญหา นักวิเคราห์ธุรกิจ ที่ปรึกษา และผู้ที่ประเมิน
ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมองลงไปที่อดีตและข้อมูลใน
ปัจจุบัน เพื่อที่จะสร้างและสื่อสารภาพของอนาคต”

ทศวรรษ ผมก็ขอบังอาจสรุปอย่างคร่าวๆ ว่านักบัญชีคือ
ผู้ที่จัดท�ำเรื่องราวในอดีตให้ออกมาเป็นตัวเลขในปัจจุบัน
(เช่น งบการเงิน, งบก�ำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, และ
อืน่ ๆ) แต่แอคชัวรีคอื ผูท้ ปี่ ระเมินเรือ่ งราวในอนาคตให้ออก
มาเป็นตัวเลขในปัจจุบนั ซึง่ เรือ่ งของอนาคตนัน้ เป็นเรือ่ งที่
ไม่แน่นอน ท�ำให้แอคชัวรีจำ� เป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจพืน้ ฐานทาง
ศาสตร์วิชาแขนงอื่นๆ ด้วย อย่างขงเบ้งยังดูดาวกับดูดิน
ฟ้าอากาศได้เพื่อเอาไว้ใช้ก�ำหนดกลยุทธ์กับจัดการบริหาร
กระบวนทัพฉันใด แอคชัวรีที่ดีก็ต้องเข้าใจเรื่องกฎหมาย
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม มองการณ์ไกล และมีความ
รู้รอบนอกต�ำราฉันนั้น

ขงเบ้งยังดูดาวกับดูดนิ ฟ้าอากาศได้เพือ่
เอาไว้ใช้กำ� หนดกลยุทธ์กบั จัดการบริหาร
กระบวนทัพฉันใด แอคชัวรีทดี่ กี ต็ อ้ งเข้าใจ
เรือ่ งกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม มองการณ์ไกล และมีความรูร้ อบ
นอกต�ำราฉันนัน้
Economist
Accountant

Futurist

โดยส่วนตัวแล้วผมชอบสโลแกนทีส่ นั้ ๆ จ�ำง่ายๆ
แต่แปลเป็นไทยไม่ออก ซึ่งประโยคนี้คลอบคลุมทุกอย่าง
ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นเลยครับ นั่นก็คือ “Actuaries Make
Financial Sense of the Future” โดยฟังดูแล้วก็สมเหตุ
สมผลดีครับ
ซึง่ จากนิยามข้างต้นทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดแล้ว ผมก็
อดสงสัยไม่ได้วา่ แอคชัวรีตา่ งกับนักบัญชี (Accountant)
นักเศรษฐศาสตร์ (Economist)  หรือแม้กระทัง่ นักท�ำนาย
อนาคต (Futurist) อย่างไร สิ่งเหล่านี้ก็คงเคยเป็นค�ำถาม
ส�ำหรับคนหลายๆ คนรวมถึงแอคชัวรีบางคนเสียด้วยซ�้ำ 
จากประสบการณ์การท�ำงานสายอาชีพนีม้ าเกือบ
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แล้วสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยส�ำหรับการที่เป็นแอ
คชัวรีก็คือการมีนิสัยใฝ่รู้ ขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆ ใส่ตัวอยู่
เสมอ เพราะความรูน้ นั้ เรียนกันยังไงก็ไม่หมด ส่วนนิสยั การ
สอดรู้นั้นไม่เกี่ยวกับ อันนี้คงขึ้นกับนิสัยส่วนตัวของแต่ละ
คนมากกว่าครับ
และเมือ่ ผมเห็นนิยามของแอคชัวรีเหล่านีเ้ ข้าก็เลย
ไม่แปลกใจที่ท�ำไมบริษัทประกันชีวิตถึงต้องการแอคชัวรีใจ
จะขาด นัน่ ก็คงเป็นเพราะแอคชัวรีเป็นหนึง่ ในฟันเฟืองส�ำคัญ
ของบริษัทเหล่านี้ที่ช่วยก�ำหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์
ให้บริษทั ด�ำเนินงานไปได้ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ
โดยเมื่อลองค้นคว้าไปต่อดูแล้วก็เห็นได้ชัดว่า
แอคชัวรีนั้นเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ
ที่ต้องจ�ำลอง “อนาคต” และ “สิ่งที่ไม่แน่นอน” ให้ขึ้นมา
เป็นต้นทุนหรือตัวเลขขึ้น บริษัทเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ประกันบ้าน รถยนต์ ที่ดินหรือทรัพย์สิน
ไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลทีด่ แู ลกองทุนประกันสังคม กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ หรือแม้กระทัง่ โรงพยาบาลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกันสุขภาพ ก็ลว้ นแต่ตอ้ งมีแอคชัวรีอยูใ่ นองค์กร
กันทั้งนั้น แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดในประเทศไทยเพราะว่า
จ�ำนวนบุคลากรยังขาดแคลนอยู่ประกอบกับวิชาการสอบ
ของแอคชัวรีระดับมาตรฐานสากลโลกนัน้ มีความยากยิง่ กว่า
หลักสูตรวิชาชีพในแขนงอื่นหลายเท่านัก
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การช่วยกันยกระดับมาตรฐานของความสามารถ
รวมทัง้ ปริมาณจ�ำนวนคนทีเ่ ข้ามาสูส่ ายอาชีพนีใ้ ห้สามารถ
ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตทัดเทียม
กับประเทศอืน่ ๆ ได้ จึงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็น และถึงแม้วา่ ฝันนี้
จะยังคงไม่เป็นจริงในเร็ววัน แต่สักวันเราคงจะไปถึงจุด
นั้นได้
ว่าแต่ว่าเรื่องราวในตอนนี้ยังคงเป็นการรอ
สัมภาษณ์อยู่ไม่ได้ไปไหนเลย ตอนต่อไปคงจะเข้าช่วง
จังหวะการสัมภาษณ์งานแล้วล่ะครับ
ตบท้ายด้วยค�ำนิยามของแอคชัวรีของอเมริกา
หรือที่เรียกว่า The Society of Actuaries (SOA)
อันนี้เขาก็เขียนเอาไว้ดีเหมือนกันว่า “An actuary
is a business professional who analyzes the
financial consequences of risk. Actuaries use
mathematics, statistics and financial theory to
study uncertain future events, especially those
of concern to insurance and pension programs.
They evaluate the likelihood of those events,
design creative ways to reduce the likelihood
and decrease the impact of adverse events that
actually do occur.”

