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ฉบับทีแ่ ล้ว ผมได้เขียนเกริน่ ถึงทีม่ าทีผ่ มตัดสินใจ
น�ำเนื้อหาของ The Top Job Secret มาเผยแพร่ในสวัสดี
แอคชัวรี ซึง่ เหตุผลหลักๆ คือ กระแสทีไ่ ด้รบั การตอบรับเป็น
อย่างดีจาก ภาคพิเศษ อย่าง “บันทึกลับเมื่อสมัยไปท�ำงาน       
ที่ฮ่องกง” ที่เป็นภาคคั่นระหว่าง The Top Job Secret
ภาค 1 และ ภาค 2 ที่น�ำออกมาให้อ่านก่อนหน้า ในสวัสดี
แอคชัวรี ฉบับที่ 48 ฉบับที่ 50 ฉบับที่ 52 และ ฉบับที่ 53
(รวมทั้งหมด 4 ตอน)

พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

และเพราะ The Top Job Secret ภาค 1 นั้น
เป็นการเขียนที่ขายลิขสิทธิ์ให้กับส�ำนักพิมพ์เมื่อ 10 ปีที่
แล้วไป ก็เลยต้องใช้เวลาด�ำเนินเรือ่ งนาน กว่าทีจ่ ะขออนุมตั ิ
ให้น�ำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่านกันฟรีได้

เป็นอย่างไร วิธีคิดในแง่บวกในการจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ
รวมถึงเวลาที่สอบตกนั้นแต่ละคนก็มีวิธีเลียแผลใจกันคนละ
อย่าง ซึง่ ส�ำหรับคนทีไ่ ม่เคยสอบตก แล้วมาสอบตกกับการสอบ
เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้ ก็คงมีองึ้ กันบ้างเป็นธรรมดา

เรื่องราวของ สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 59 นี้ เป็น
เนื้อหาที่ต่อจากฉบับที่ 58 โดยเราจะมาต่อกันที่ “กว่าจะมา
เป็นแอคชัวรี - ภาคแห่งการตัดสินใจ” ซึ่งหลายคนคงจะ
ทราบเรื่องหลักการของการท�ำ  Decision Making ที่มีกัน
อยูใ่ นต�ำราเป็นอย่างดีแล้ว แต่พอถึงเวลาทีต่ อ้ งตัดสินใจกับ
ชีวติ ของตัวเองจริงๆ แล้วมันให้ความรูส้ กึ คนละอย่างกันเลย
ลองมาอ่านและติดตามเนื้อหาในตอนนี้ดูได้ครับ

วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th

และเมื่อตัดสินใจแล้ว ก็ต้องดั้นด้นเดินหน้ากัน
ต่อไปกับสิ่งที่ตัดสินใจ จึงเป็นที่มาของเนื้อหาถัดไปที่ชื่อว่า
“กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี - ภาคแห่งการดั้นด้น” ซึ่งผมอยาก
ให้ได้ลองอ่านกันดูครับ ว่าเทคนิคในการดั้นด้นของผมนั้น           

แล้วอย่าลืมติดตาม สวัสดีแอคชัวรี 60 ซึง่ เป็นเนือ้ หา
ตอนจบที่ต่อเนื่องจากฉบับนี้กันนะครับ
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สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ ในการสูญเสีย
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล อดีตนายกสมาคมฯ กรรมการ และที่ปรึกษา ผู้ซึ่งได้สร้างคุณูปการ และให้
ความช่วยเหลือแก่สมาคมฯ มาโดยตลอด ทัง้ ยังเป็นบุคคลส�ำคัญของวงการนักคณิตศาสตร์ สมาคมฯ
ขอไว้อาลัย และตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ดวงวิญญาณของ ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล สู่สัมปรายภพ
ต�ำแหน่งในสมาคมฯ ดังนี้
พ.ศ. 2518-2521
พ.ศ. 2522-2523
พ.ศ. 2527-2528
พ.ศ. 2533-2535
พ.ศ. 2536-2537
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2551-2552
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กรรมการสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
กรรมกาสมาคมฯ
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมการ
ประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐานการท�ำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 13
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารส�ำนักงาน คปภ.
2. คุ ณ พิ เ ชฐ เจี ย รมณี ท วี
สิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่
3/2562-64 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เวลา 14.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม
701 ชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ อุปนายกสมาคมฯ และคุณธัญนพ เหล่า
สุขศรีงาม กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับ The Casualty Actuarial Society (CAS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 - 21.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์
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4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อหารือ เรื่องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 10.00 น.  โดยประชุมผ่าน Microsoft Team
5. ดร.ปิยวดี โขวิฑรู กิจ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือ เรื่องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00-15.00 น. โดยประชุมผ่าน Microsoft Team
6. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมการประชุมท�ำความ
เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ใน
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิส
โฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
7. คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย กรรมการสมาคมฯ
และประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดอบรมสัมมนา เป็น
ประธาน การจัดสัมมนา Life Insurance Forum 2020
ในหัวข้อ “Set the stage for effective insurance
best practices and strategies” ณ โรงแรมเอส 31
สุขุมวิท ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับต่างๆ เข้าร่วมประชุม
กว่า 100 คน
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สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม YouTube Channel ที่  
“SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของ
สมาคมฯ
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กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
- ภาคแห่งการตัดสินใจ
สัมภาษณ์งาน
ทัง้ ๆ ทีต่ งั้ แต่เกิดมาก็ไม่เคยรูเ้ รือ่ งกับเขาเลยว่า
ประกันชีวิตคืออะไร แล้วก็ไม่เคยมีประกันชีวิตกับเขาซะ
ด้วย แต่เพราะเป็นคนรุน่ ใหม่จติ ใจเปิดกว้างก็เลยอยากจะ
ลองไปสัมภาษณ์งานดู เพราะไหนๆ ก็มคี วามคิดสนใจเรือ่ ง
ของแอคชัวรีมาเป็นทุนอยูแ่ ล้ว ซึง่ บริษทั ทีผ่ มไปสัมภาษณ์
งานนัน่ ก็ไม่ใช่บริษทั อืน่ ใดทีไ่ หนเลย แต่เป็นบริษทั ต่างชาติ
ยักษ์ใหญ่ของไทยทีม่ ชี อื่ คุน้ เคยกันมานานในวงการประกัน
ชี วิ ต นั่ น ก็ คื อ บริ ษั ท ไอเอไอ โดยมาถึ ง ตรงนี้ ผมก็ ค ง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ทีแ่ ห่งนีค้ อื จุดตัง้ ต้นทีห่ ล่อหลอมผมให้เป็น
แอคชัวรีที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้
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หลายคนคงจะสงสัยว่าแล้วปกติเขาสัมภาษณ์
ต�ำแหน่งงานแอคชัวรีกันอย่างไรบ้าง ส�ำหรับคนที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อน หน�ำซ�้ำก็ไม่ได้จบทางด้าน
นี้มาเลย ดูๆ ไปแล้วมันไม่น่าจะไปได้รอด
แต่เปล่าครับ เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์พูดคุย
กันมากกว่า 3 ชั่วโมงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างความ
เข้าใจกันมากกว่า คือถ้าจะพูดให้ชดั ก็คอื ต่างฝ่ายต่างศึกษา
กันว่าอีกฝ่ายหนึง่ ต้องการอะไร พูดง่ายๆ ว่ามันก็คงยังงงๆ
กันทัง้ สองฝ่าย ทางฝ่ายนายจ้างก็ตอ้ งการรูเ้ รือ่ งราวของคน

ทีม่ าสมัครเพือ่ ทีจ่ ะดูวา่ คนเหล่านีเ้ หมาะและมีแววทีจ่ ะไปถึง
ดวงดาวได้หรือไม่ เปรียบเสมือนกับการคัดเลือกตัวศิษย์
ส�ำนักวัดเส้าหลินเพือ่ ทีจ่ ะไปฝึกคัมภีรอ์ รหันต์อะไรท�ำนอง
นั้น ค�ำถามที่ถามมานั้นเป็นเชิงลึกถึงลึกมาก ยกตัวอย่าง
เช่น ผมมีวิธีการอ่านหนังสือในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
อย่างไรถึงได้เกรดสูงสุด หรือไม่ก็ ผมมีงานอดิเรกอย่างไร
ท�ำไมถึงชอบอ่านหนังสือ แล้วหลังจากอ่านหนังสือจบแล้ว
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง จนถึงค�ำถามประมาณว่าคุณมีแฟนหรือยัง
กะแต่งงานเมื่อไร แล้วคิดว่าความหมายของชีวิตคืออะไร
แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เป็น

กรณีไป ขึ้นกับคนสัมภาษณ์แล้วก็ความคาดหวังที่มีไว้
นั่นเอง ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่า ท�ำไมถึงมีค�ำถาม
แบบนี้ด้วย แต่นั่นก็เพื่อการคัดคนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะ
ได้คนที่คิดว่าใช่จริงๆ โดยภาพรวมแล้วเขาต้องการวัดใจ
ว่าเรามีความอึดกับความมุ่งมั่นเพื่อพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา
มากแค่ไหน เพราะเขาก็เตือนเอาไว้ก่อนว่าการสอบเพื่อ
ที่จะให้เป็นแอคชัวรีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเฟลโล่ในสมัยนั้น
จะต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษกันทีเดียว บางคนสอบจนแก่
หรือขึ้นคานไปก็มี ดังนั้นเขาจึงต้องหาคนที่เหมาะสม ไม่
เช่นนั้นก็เหมือนกับเป็นการท�ำลายชีวิตส่วนตัวของคนๆ
หนึ่งไปเปล่าๆ

การสอบแต่ละครัง้ เป็นการสอบแข่งขันกับคนทีส่ มัครสอบแอคชัวรีพร้อมๆ กันทัว่ โลก
และเป็นการสอบในหลายหมวดหมูว่ ชิ า เรียกว่าเป็นมาราธอนหรือไตรกรีฑาโอลิมปิคก็ได้
การสอบแต่ละครั้งเป็นการสอบแข่งขันกับคน
ที่สมัครสอบแอคชัวรีพร้อมๆ กันทั่วโลก ซึ่งก็หมายความ
ว่ามันเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่มีไว้ให้คนที่เก่งทางด้านวิชา
แต่ละหมวดมาแข่งกัน ถ้าแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิคมันก็
แข่งแค่วชิ าเดียว แต่การสอบแอคชัวรีนเี้ ป็นการสอบในหลาย
หมวดหมูว่ ชิ า เรียกว่าเป็นมาราธอนหรือไตรกรีฑาโอลิมปิค
ซะก็ว่างั้น ส่วนผลสอบก็ใช้วิธีการตัดเกรดคล้ายๆ กับการ

ประเมินการสอบโทเฟล (TOFEL) แปลว่ายิ่งมีคนเก่งเข้า
มาสอบแข่งกันมากเท่าไร โอกาสที่จะสอบผ่านก็ยากยิ่งขึ้น
เท่านัน้ แล้วคนอเมริกา หรือแม้กระทัง่ คนจีนทีเ่ ขาเรียนด้าน
สายวิทย์-คณิตกันมา ส�ำหรับคนที่ได้คะแนนในการสอบ
เอนทรานซ์สงู ๆ ส่วนใหญ่เขาจะเลือกเรียนแอคชัวรีเป็นคณะ
อันดับหนึ่ง ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น น่าเสียดายที่
ไม่ได้เป็นคณะที่ยอดฮิตเหมือนที่เมืองไทยเราฮิตกัน
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ข้อสอบที่ใช้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน
สากลของโลก คนอเมริกาจึงไม่มีปัญหา ส่วนคนจีนก็ขยัน
ซะเหลือเกิน ท่องจ�ำหนังสืออย่างกับท่องพจนานุกรม เรา
จึงเห็นว่าคนไทยที่สอบกว่าจะผ่านมาได้แต่ละขั้นนั้นต้อง
ใช้ความพยายามจนผมร่วงไปมากแค่ไหนยังไม่มีเวลาได้
นับเลย
พอใจตกลงไปถึงตาตุ่ม ก็มาถึงสิ่งที่ท้าทายให้
เตรียมจิตใจให้ฮึกเหิมขึ้นมาบ้าง เพราะว่ามันยากอย่างนี้
นี่เอง ตามหลักบรรทัดฐานส�ำหรับคนที่เตรียมตัวสอบวิชา
แอคชัวรีนั้น คนที่จะมาเป็นแอคชัวรีควรเตรียมใจในเรื่อง
ต่อไปนี้
ข้อแรกเลยก็คอื “วันหยุดอ่านหนังสือ” เพราะว่า
ต้องบ้าพลังอ่านแบบว่ามีสองตาก็ยงั ไม่พอ ยังต้องเอาฝัง่ ยาย
เข้ามาช่วย พอช่วงใกล้สอบก็อาจจะต้องใช้วนั ลาทีต่ วั เองมี
หยุดไปอ่านหนังสือ ไม่ได้ไปเทีย่ วเหมือนคนอืน่ แต่อย่างใด
ซึง่ ก็ขนึ้ กับวิชาหรือคอร์สทีล่ งทะเบียนว่ามันเป็นระดับไหน
ถ้าระดับยากหน่อยก็คงต้องหยุดอ่านหนังสือเยอะหน่อย ที่
ว่าหยุดเยอะนี่ก็ปาเข้าไปถึง 21 วัน หรือเกือบเท่ากับหนึ่ง
เดือนเต็มๆ ซึ่งในสมัยก่อนนั้น บางบริษัทจะให้สิทธิพิเศษ
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คือวันหยุดเพิม่ เติม โดยทีย่ งั จ่ายเงินเดือนตามปกติ แต่เมือ่
ยุคสมัยเปลีย่ นไป ในระยะหลังนัน้ แต่ละคนจะต้องมีวนิ ยั
บริหารเวลาของตัวเองให้เป็น
ข้อสองก็คือ “ค่าสมัครสอบ” เพราะการลง
ทะเบียนสอบแต่ละครั้ง ค่าสมัครสอบนั้นจะเป็นเงินสกุล
ดอลล่าร์สหรัฐซึ่งแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็แพงลากเลือด
ทีเดียว อาจจะตกอยู่ราวๆ 6 พัน ถึง 4 หมื่นบาท แล้วแต่
วิชาหรือคอร์สที่ลงว่าเป็นระดับไหนอีกเหมือนกัน แต่รวม
เบ็ดเสร็จแล้วกว่าจะจบเป็นแอคชัวรีขั้นเฟลโล่ได้ ค่าสอบ
ก็คงขึ้นมาอย่างน้อยเป็นแสนๆ บาทต่อแอคชัวรีที่จบไป
ถึงคุณวุฒิเฟลโล่ นี่ยังไม่รวมค่าหนังสือและต�ำราสอบใน
แต่ละวิชา ซึ่งกว่าจะเป็นเฟลโล่ได้ก็คงมีต�ำราสอบเต็มตู้
มากกว่า 40 เล่มครับ ถ้าเอาไว้หนุนหัวก็คงคอหัก แต่เรื่อง
หนังสือต�ำรานั้น สามารถหยิบยืมกันได้ ไม่มีปัญหาเท่าไร
ครับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการสร้างมืออาชีพเฉพาะทางแบบนี้
ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่สร้างหมอคนหนึ่งให้ได้ใบประกอบ
โรคศิลป์ แต่ขอ้ ดีของแอคชัวรีอยูต่ รงทีว่ า่ สามารถเลิกสอบ
กลางทางได้ ก็มวี ฒ
ุ ติ ดิ ตัวเป็นสัดส่วนตามล�ำดับไป บางคน
จบแค่หลักสูตรเบือ้ งต้น เสียแค่ไม่กหี่ มืน่ ก็มคี ณ
ุ วุฒเิ บือ้ ง
ต้นติดตัวได้เช่นกัน

เมื่อมีวันหยุดให้อ่าน กับส่งสอบให้ฟรีๆ ข้อถัด
มาก็คอื หลังจากทีห่ น้าด�ำคร�ำ่ เครียดกับการอ่านหนังสือจน
ปวดหลังหรือผมร่วงไปจบเทอม คราวนี้ก็ต้องรอลุ้นดูผล
สอบ ซึ่งถ้าสามารถ (หรือบังเอิญก็ไม่ว่ากัน) สอบผ่านใน
แต่ละคอร์สได้ แอคชัวรีก็มีโอกาสจะปรับเงินเดือนขึ้นได้
เบ็ดเสร็จแล้วกว่าจะได้เป็นเฟลโล่ ก็มีโอกาสในการปรับ
แล้วปรับอีก อ่านหนังสือและทุ่มเทอย่างแสนสาหัส กว่า
จะรู้ตัวเงินเดือนก็คงไม่ต่างกับวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ เช่น
หมอ ครับ แต่ทั้งนี้พลังที่ยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบที่
ใหญ่ยิ่ง ยิ่งสอบได้มาก บริษัทก็คาดหวังที่จะให้ท�ำงานใน
ระดับทีต่ อ้ งท้าทายความสามารถมากขึน้ การทีจ่ ะรับหน้าที่
ทีส่ งู ขึน้ จะต้องพร้อมทัง้ ความสามารถและจิตใจทีท่ มุ่ ให้กบั
งานเช่นเดียวกันกับงานในอาชีพอื่นๆ นะครับ
เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ จะท�ำงานอาชีพไหนก็ตาม ผม
เห็นว่าทัศนคติในการท�ำงานจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ถ้าเราสามารถ
มีวสิ ยั ทัศน์ทไี่ กลออกไปแล้วท�ำให้เราสามารถเลือกในสิง่ ที่
ตลาดต้องการ ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งนั้นได้สร้างประโยชน์
ให้กับเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว ยิ่งถ้ามาคิดว่างานของ
แอคชัวรีนี้คือการสร้างและพัฒนาสินค้าประกันภัยที่มี
คุณภาพเพื่อคนในสังคมแล้วล่ะก็ คิดดูสิครับว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่น่าภาคภูมิใจแค่ไหน ยิ่งถ้าไม่ว่าท�ำงานใดๆ ไปด้วย
ใจรักและมีความสุขกับมัน ผมก็เชื่อว่าค่าตอบแทนที่ได้
จากงานของเราแต่ละอย่างนั้น ไม่น่าจะวัดได้ออกมาเป็น
ตัวเงินหรือตัวเลข เพราะงานที่ท้าทายสติปัญญาและสร้าง
ความภูมิใจแบบนี้ ได้สร้างผมตอบแทนที่เป็นคุณค่าทาง

ด้านจิตใจที่สูงกว่าตัวเงินอีก เรียกง่ายๆ ว่า “ความสุขไม่
ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเลข”
แถมท้ายด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในวงการครับ
จากการที่ได้เป็นแอคชัวรีกว่า 20 ปี จะเห็นว่าข้อดีของการ
เป็นแอคชัวรีอีกอย่างหนึ่งก็คือ แอคชัวรีที่ยังสอบไม่จบ
หรือยังไม่ได้เป็นเฟลโล่ แต่ยงั พยายามทีจ่ ะสอบอยู่ ในต่าง
ประเทศจะให้เกียรติเรียกกันว่า Actuarial student (ถ้า
เปรียบเทียบกับ หมอ ก็คงเหมือนทีเ่ รียกหมอทีย่ งั ไม่ได้ใบ
ประกอบโรคศิลป์ว่า หมอฝึกหัด) เพราะถึงแม้ว่าจะมีรอย
ตีนกามาเยีย่ มเยียนแค่ไหนก็ตามเราก็ยงั ให้เกียรติคนทีย่ งั
สอบอยู่ แล้วปกติก็จะเป็นหน้าที่ของแอคชัวรีระดับเฟลโล่
ที่จะคอยสนับสนุนหรือท�ำงาน actuarial student ให้ใน
ช่วงที่เขาใช้วันลาหยุดเพื่อไปอ่านหนังสือสอบอยู่ ทั้งนี้ ถ้า
เราเลือกเป็นแอคชัวรีทเี่ ลิกสอบแล้ว เราก็ยงั สามารถท�ำงาน
เป็นแอคชัวรีได้อยู่เช่นกันครับ และก็เรียกย่อๆ ว่าเป็น     
แอคชัวรีได้เช่นกัน

หัดฝัน แล้วจะรู้ว่าโลกนี้นั้นน่าอยู่
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ส�ำรวจตัวเองจากจุดอ่อนและจุดแข็ง
ตอนทีแ่ ล้วไปกล่าวถึงเรือ่ งราวในตอนสัมภาษณ์
อย่างย่อๆ ว่าเกิดอะไรขึน้ ในตอนนัน้ ส่วนรายละเอียดจริงๆ
แล้วยังมีเยอะกว่านี้ แต่ไม่สามารถน�ำมาเขียนเป็นเรือ่ งราว
ได้ทงั้ หมด เอาเป็นว่าส�ำหรับแต่ละคนแล้วก็คงแตกต่างกัน
ไปขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ รวมถึงหน้าตา
ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้

ประเทศไทย ถ้ายังไงการเป็นแอคชัวรีกเ็ หมือนกับการเรียน
วิศวกรรมการเงินจากประสบการณ์การท�ำงานทีบ่ ริษทั ใช้งบ
สนับสนุนให้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังต้องมีความรูท้ างด้านกฎหมาย
และวิชาแพทย์ตดิ ตัวเล็กน้อย เพือ่ ทีจ่ ะเป็นแอคชัวรีทดี่ ไี ด้
ซึ่งในหลักสูตรของแอคชัวรีจะต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้เพิ่ม
เติมด้วย

ซึ่งถ้าดูจากข้อดีและข้อเสียที่ได้รับฟังจากการ
สัมภาษณ์พดู คุยกับหัวหน้าแผนกในตอนนัน้ แล้วก็ตอ้ งเอา
กลับมาคิดหนัก เพราะถึงแม้วา่ ตอนนัน้ ภาษาอังกฤษจะแย่
เหมือนสุนขั พูดภาษาแมวแค่ไหนก็ตาม แต่ผมก็พยายามเก็บ
ข้อมูลมาให้เต็มที่ เพราะเขาเล่นเปิดตารางกางให้ดวู า่ แต่ละ
ขั้นจะเป็นอะไร แล้วก็เล่นวาดภาพให้เห็นว่าถ้าสอบได้ถึง
ขั้นนั้นหรือขั้นนี้แล้วจะได้ท�ำงานแบบไหน ท้าทายอย่างไร
ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพจะมากแค่ไหน

นั่งคิดอยู่นานสองนานว่าจะลาขาดออกจาก
วงการวิศวกรรมศาสตร์ดไี หม อาจารย์ทอี่ ตุ ส่าห์สงั่ สอนเรา
มาตลอดสีป่ เี ขาจะว่าเราไหมเนีย่ ใช้เวลาตัดสินใจอยูน่ าน ก็
หยิบกระดาษกับปากกาขึน้ มาเขียนสิง่ ทีเ่ ราคิดลงไป ข้อมูล
ทีห่ าได้ทกุ อย่างจากทัง้ อินเตอร์เน็ตแล้วก็จากทัง้ การทีไ่ ด้ไป
สัมภาษณ์พดู คุยกับคนต่างๆ ทัง้ ในและนอกวงการประกัน
ภัยก็เอามาจดลงไว้ทกุ อย่าง เพราะมันจะใช้ในการตัดสินใจ
ที่จะเป็นตัวก�ำหนดขีดเส้นชีวิตอย่างน้อยอีก 5 - 10 ปีข้าง
หน้า เลยทีเดียว ส�ำหรับเด็กอย่างผม (ในตอนนั้น) ก็ถือว่า
มันเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและหนักใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

การเป็นแอคชัวรีกเ็ หมือนกับการเรียน
วิศวกรรมการเงินจากประสบการณ์การ
ท�ำงานทีบ่ ริษทั ใช้งบสนับสนุนให้
ตบท้ายยังพูดถึงว่าในขณะนั้นคณะวิศวกรรม
การเงินเพิ่งจะเริ่มเปิดที่อเมริกา แล้วก็ยังไม่มีเปิดสอนใน
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จากสิ่งที่มีอยู่ในมืออยู่ทั้งหมด ก็เข้ามาสู่ขั้น
ตอนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบดู ซึ่งถ้าผมลองมองสิ่งที่
ก�ำลังท�ำอยู่ในตอนนั้น มันก็ไม่ต่างอะไรจากหลักการของ
การท�ำ  Decision making ในวิชาการบริหารการจัดการ
นัน่ เอง แต่ในสมัยนัน้ ผมไม่คอ่ ยประสีประสาอะไร ก็ทำ� ไป

ตามมีตามเกิดครับ แค่ท�ำ SWOT ของตัวเองขึ้นจากวิชา
ที่ได้เรียนในสมัยมหาวิทยาลัยตอนลงเรียนวิชาเลือก ซึ่งก็
รู้สึกดีนะครับที่ได้มีโอกาสงัดออกมาใช้กะเขาบ้าง

ถ่ายเอกสารมาให้เราไว้ใช้ แล้วพอนึกๆ ไปเรือ่ ยๆ ก็คน้ พบ
ตัวเองว่าเป็นคนที่มีนิสัยชอบความท้าทายและไม่ยอมล้ม
เลิกท�ำอะไรง่ายๆ

ค�ำว่า SWOT (อ่านว่า สะ-ว๊อท) นัน้ มาจากค�ำย่อ
ของค�ำสีค่ ำ� ทีม่ าจาก Strength Weakness Opportunities
แล้วก็ Threats ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะวิเคราะห์สิ่งของหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อท�ำให้เข้าใจในสิ่งนั้นๆ มากขึ้นในการน�ำไป
ใช้ก�ำหนดกลุยทธ์และวางแผนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่เอื้ออ�ำนวย หรือแม้กระทั่ง
อุปสรรคของการด�ำเนินการนัน่ เอง ซึง่ ถ้าเราลองเอาวิธกี าร
นีไ้ ปใช้ในการวิเคราะห์ตวั เองดูกน็ า่ จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้
เหมือนกัน และแล้วตอนนั้นผมก็เลยเริ่มคิด SWOT ของ
ตัวเองที่มีกับอาชีพแอคชัวรีดู
จุดแข็ง (Strength) - เด็กวิศวะหรือสายวิทย์คณิตส่วนใหญ่จะมีความคิดเป็นตรรกะ หรือเรียกว่า logical
thinking รวมทั้งมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์มาพอฟัดพอเหวีย่ ง ประกอบกับนิสยั ส่วนตัวของ
ผมเองก็เป็นคนรักการอ่านหนังสือและหาความรูใ้ หม่ๆ ใส่
ตัวอยูเ่ รือ่ ยๆ แม้วา่ สมัยทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยจะโดดเรียน
อยูบ่ อ่ ยๆ (แต่อาจารย์จบั ไม่ได้) แล้วไม่คอ่ ยได้จดเล็คเชอร์
เลยก็ตาม จนถึงวันนีย้ งั รูส้ กึ ติดหนีบ้ ญ
ุ คุณคนทีส่ ร้างเครือ่ ง
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จุดอ่อน (Weakness) - ถ้าให้พดู กันตรงๆ เลยก็คอื เรือ่ ง
ภาษาแม่ที่เป็นภาษาไทย การที่จะไปสู้รบปรบมือเพื่อไป
เป็นจองหงวนโดยต้องไปแข่งกับคนทั่วโลกนั้น มันก็คง
ไม่พน้ ทีจ่ ะต้องใช้ภาษาอังกฤษตัง้ แต่เรือ่ งอ่าน เรือ่ งเขียน
อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อสอบสมัยเมื่อเกือบสิบปี
ที่แล้วจะเป็นข้อสอบแบบเขียน ไม่เหมือนข้อสอบที่เป็น
ชอยส์แบบปัจจุบนั ทีเ่ พิง่ เปลีย่ นหลักสูตรเมือ่ ตัง้ แต่สองปี
ทีแ่ ล้ว แต่อย่างไรซะ การทีต่ อ้ งเข้าสูม่ าตรฐานสากลระดับ
โลก ก็ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษสากลระดับโลก ซึง่ ก็ยงั ไม่พน้
ภาษาอังกฤษวันยังค�ำ ่ แม้แต่คนจีนทีภ่ าษาอังกฤษยังแย่
กว่าเราก็ยงั สามารถท�ำได้ (ก็บางคนเล่นท่องพจนานุกรม
ได้เป็นเล่มๆ) คนไทยอย่างเราก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นอยู่แล้ว
ถือซะว่านีเ่ ป็นโอกาสในการเติมเต็มจุดอ่อนของเราก็แล้ว
กัน คิดอย่างนีไ้ ด้กค็ ดิ ข้อต่อไปว่ายังมีจดุ อ่อนอย่างอืน่ ที่
มองข้ามไปหรือเปล่า ซึง่ ก็ยงั มีจดุ อ่อนอีกหลายๆ อย่างให้
เอามาคิดทบทวนกันไป แต่สิ่งที่เหลือคงจะไม่ค่อยเกี่ยว
กับวัตถุประสงค์ของ SWOT อันนีท้ จี่ ะเอามาวิเคราะห์ใน
การตัดสินใจการเป็นแอคชัวรี จึงขอยกประเด็นนีข้ า้ มไป

คิดที่จะเอาชนะ... แล้วจะรู้ว่าการแข่งกับตัวเอง
นั้นมันท้าทายและมีคุณค่าแค่ไหน
คิดให้ใหญ่... แล้วจะรู้ว่าการฝันให้ไกลด้วยใจรัก
จะท�ำให้ไปถึงจุดหมายได้ไม่ยาก
คิดฟันฝ่าอุปสรรค...แล้วจะรู้ว่าเราคือคนที่
เข้มแข็งและสามารถอดทนต่อความยากล�ำบาก
คิดให้หลายหลาก...แล้วจะรู้ว่าในโลกแห่งการ
ตัดสินใจนั้นไม่มีค�ำว่าผิดหรือถูก

ส�ำรวจสภาพแวดล้อมจากโอกาสและอุปสรรค
โอกาส (Opportunities) - มีคนบอกว่าโอกาส
นีต่ อ้ งไขว่คว้าหรือสร้างมันขึน้ มาเอง แต่ถา้ มีโอกาสผ่านมา
ข้างหน้าแล้ว ก็ให้คว้าเอาไว้ อย่าปล่อยให้มันเลยผ่านไป
ก็ตอ้ งขอบคุณโชคชะตาและผูใ้ หญ่ตา่ งๆ ทีไ่ ด้เปิดโอกาส
ให้ผมมีข้อมูลของการเป็นแอคชัวรีอยู่ในมือ และถ้ามา
วิเคราะห์โอกาสของสายอาชีพแอคชัวรีกจ็ ะเห็น “โอกาส”
ดังต่อไปนี้ครับ
1. แอคชัวรียงั เป็นบลูโอเชียนในเมืองไทย เป็นอาชีพ
ที่น่าสนใจแต่ยังไม่ค่อยมีคนไทยได้รู้จัก
2. ยิง่ ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาชีพมากเท่าไร ก็ทำ� ให้เกิด
ความมัน่ ใจว่าอาชีพนีเ้ ป็นอาชีพทีท่ ำ� ประโยชน์ให้
กับเศรษฐกิจและคนในสังคมอย่างแท้จริง ถึงแม้
คนไทยในประเทศเองจะยังไม่เข้าใจว่าแอคชัวรี
ท�ำอะไร แต่สำ� หรับต่างประเทศแล้วอาชีพแอคชัวรี
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและเทียบเท่ากับหมอหรือ
ทนายความในต่างประเทศเลยทีเดียว แต่ต้อง
สอบให้ได้เป็นแอคชัวรีขนั้ สูงสุดระดับเฟลโล่กอ่ น
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เพราะในต่างประเทศแล้ว ถ้ายังไม่ได้เป็นเฟลโล่ก็
เปรียบเสมือนกับหมอที่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

“เพราะในต่างประเทศแล้ว
ถ้ายังไม่ได้เป็นเฟลโล่กเ็ ปรียบเสมือนกับ
หมอทีย่ งั ไม่มใี บประกอบโรคศิลป์”
3. ตลาดในประเทศไทยเองก�ำลังมีความต้องการนักคิด
นักวิเคราะห์กลุ่มนี้มาก และจะมากยิ่งขึ้นในอนาคต
เป็นหลายๆ เท่าตัว เพราะเห็นได้ชดั จากความต้องการ
ของบริษัทที่ประกาศหาคนอย่างเอาเป็นเอาตายจาก
ประเทศต่างๆ ในแต่ละทวีป ในทางกลับกัน จาก
ข้อมูลที่ได้รับทราบในขณะนั้น (พ.ศ. 2543) ปรากฎ
ว่ายังไม่มคี นไทยคนไหนทีส่ อบได้จนถึงขึน้ เฟลโล่ซงึ่
เป็นการสอบขั้นสูงสุดของแอคชัวรี บางคนก็เปรียบ
เทียบให้ฟังว่าการสอบให้ถึงขั้นเฟลโล่ก็คือการท�ำ

ปริญญาเอกส�ำหรับวงการนี้
4. ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านแนะน�ำว่าวิศวกรรมการเงินเป็นอะไรที่ใหม่แกะ
กล่อง (ในสมัยนัน้ ) และจะเป็นอะไรทีแ่ พร่หลายในทศวรรษหน้า ดัง
นัน้ การทีจ่ ะเป็นแอคชัวรีแล้วก็คอ่ ยๆ สอบและเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ท�ำงานไปก็นา่ จะเป็นการท้าทายและให้ประสบการณ์กบั ตัวเองมากกว่า
5. การเป็นแอคชัวรีระดับเฟลโล่กห็ มายถึงการเป็นแอคชัวรีระดับมาตรฐาน
โลก ซึ่งก็หมายความว่าสามารถท�ำงานที่ไหนๆ ก็ได้ในโลก และพอ
มองกลับมาเมือ่ ไม่นานมานี้ ผมก็อดอมยิม้ กับตัวเองไม่ได้เมือ่ สังเกต
เห็นหนังการ์ตูนของวอล์สดีสนีย์เรื่องหนึ่ง ชื่อ KIM POSSIBLE ที่
ให้พอ่ ของตัวละครเอกมีอาชีพเป็นแอคชัวรี และหนึง่ ในตอนนัน้ ก็เป็น
ตอนที่โลกเกิดภาวะฉุกเฉิน ตัวละครนั้นบอกกับลูกว่า “ไม่ต้องห่วง
พ่อหรอกลูก พ่อเป็นแอคชัวรี ท�ำงานที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว” แล้วภาพ
ก็ฉายถึงแอคชัวรีคนนัน้ ทีโ่ ทรมาบอกลูกของตัวเองจากบนดวงจันทร์
อันนีก้ เ็ ป็นตัวอย่างสนุกๆ อีกอย่างหนึง่ ทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นว่าแอคชัวรีเป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)  - เมือ่ พยายามเขียนสาธยาย
โอกาสลงบนกระดาษซะหมดแล้ว ทีนี้ก็หันมาเขียนว่าอะไรที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคามกันบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเปิดกว้าง
กันนักในเมืองไทย ถ้าคิดให้ดีๆ แล้วล่ะก็ธุรกิจการประกันภัยในสมัยเมื่อ

ไอ้เจ้าคุณตัวโอกาสเนี่ย
มันหน้าตาเป็นยังไงนะ

20 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต
และการประกันวินาศภัยนัน้ ก็ยงั ไม่ได้รบั
การพัฒนาไปในแนวทางทีค่ วรจะเป็นเท่า
ทีค่ วร ซึง่ ก็แน่นอนว่าอาชีพของแอคชัวรี
ในเมืองไทยสมัยนัน้ ยังไม่ได้เป็นทีย่ อมรับ
ของคนทั่วไปเหมือนกับของประเทศที่
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พัฒนาแล้ว และเมือ่ หันกลับมาดูถงึ เส้นทางทีไ่ ม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบกับด่านมหาโหดของการสอบในแต่ละขัน้ แล้ว
ก็คงจะไม่งา่ ยเลย ถึงแม้วา่ จะสอบได้เกรดหรือ GPAX สูง
แค่ไหนจากมหาวิทยาลัยก็ตาม

“วงการแอคชัวรีพดู ออกมากันได้อย่าง
เต็มปากว่า คนทีจ่ ะสอบผ่านจนมาเป็น
แอคชัวรีระดับเฟลโล่โดยปกติจะใช้เวลา
เฉลีย่ กันมากกว่า 10 ปี (ในหลักสูตรเก่า)
จนกว่าจะจบเป็นเฟลโล่ได้”
เพราะอย่างคนฮ่องกงแล้ว ส�ำหรับคนที่ตัดสิน
ใจเข้ามาสอบส่วนใหญ่ก็จะได้ GPAX เกิน 3.0 ด้วยกัน
ทั้งนั้น ยิ่งมีคนสมัครสอบเก่งมากเท่าไรโอกาสการผ่าน
ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น เพราะการประเมินผลการสอบนั้นจะ
เป็นการตัดอิงจากกลุ่มเอา หมายความว่าถ้าการสอบครั้ง
นั้นมีคนท�ำได้เยอะ โอกาสการผ่านในครั้งนั้นก็จะน้อยลง
ไปด้วย และจากข้อมูลที่มีในสมัยนั้น วงการแอคชัวรีพูด
ออกมากันได้อย่างเต็มปากว่า คนที่จะสอบผ่านจนมาเป็น
แอคชัวรีระดับเฟลโล่โดยปกติจะใช้เวลาเฉลี่ยกันมากกว่า
10 ปี (ในหลักสูตรเก่า) จนกว่าจะจบเป็นเฟลโล่ได้ ซึ่งมัน
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เป็นระยะเวลานานเกินไปทีจ่ ะเอาเวลามาเสีย่ ง เพราะถ้าเกิด
ท�ำไม่ได้ขนึ้ มา การจะกลับไปท�ำงานเป็นวิศวกรเหมือนเดิม
คงจะท�ำได้ไม่ง่ายนัก
โดยเมื่อส�ำรวจทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่เอื้อ
อ�ำนวย พร้อมทั้งอุปสรรคของการที่จะตัดสินใจมาเป็น     
แอคชัวรีแล้ว ก็ตอ้ งเอามานัง่ บวกลบคูณหารกันไปว่าจะท�ำ
อย่างไร การตัดสินใจคงต้องใช้ทงั้ หลักเหตุผลรวมถึงสภาพ
จิตใจว่าพร้อมแค่ไหน ตอนต่อไปคงเป็นตอนที่ตัดสินใจ
เพื่อที่หาค�ำตอบที่ถูกต้องกัน

ตัดสินใจ
ปกติแล้วผมจะลองเอาจุดแข็ง (Strength) กับจุด
อ่อน (Weakness) ของตัวเองไปเลียบๆ เคียงๆ กับโอกาส
และอุปสรรคที่มีอยู่ว่า โอกาสจะท�ำให้จุดแข็งเรามีประโยชน์
โดดเด่นขึ้นได้ไหม หรืออุปสรรคจะท�ำให้จุดแข็งที่เรามีอยู่นั้น
ไร้ค่าไปเลยหรือไม่ เปรียบได้กับว่ามีเครื่องพ่นไฟไว้อยู่กับมือ
ที่สามารถจะใช้สู้กับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไปๆ มาๆ
กลับดันต้องไปใช้อยู่ใต้น�้ำ  ผลปรากฎว่าเกิดภาวะตายอย่าง
เขียดขึน้ เพราะไม่รจู้ กั ประเมินตัวเองและสถานการณ์ให้ดกี อ่ น

โอกาสก็เข้ามาหาแล้ว โดยบริษทั ต้องการหา
คนทีม่ จี ดุ แข็ง (Strength) เช่น เกรด GPA ทีส่ งู มากๆ
และก็มพี นื้ ฐานทางด้านตรรกะกับคณิตศาสตร์ทลี่ กึ ซึง้
ซึง่ ค่อนข้างจะจับคูไ่ ด้ลงตัวกับคุณสมบัตขิ องผมอยู่ ถึง
กระนั้นก็มาคิดว่า ถ้ามาตั้งเป้าไว้ซัก 5 - 7 ปี เพื่อที่จะ
สอบให้ได้เป็นแอคชัวรีระดับเฟลโล่คนแรกของเมือง
ไทยดู ก็นา่ จะเป็นเป้าหมายทีท่ า้ ทายในชีวติ ดี และเมือ่
ท�ำได้ก็คงจะมีความภาคภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียว

“ผมอยากจะใช้เวลาเพือ่ พัฒนาสภาพสังคมกับอุตสาหกรรมการประกันภัยให้เป็น
ทีต่ ระหนักกันในเมืองไทยมากยิง่ ขึน้ เฉกเช่นกับต่างประเทศทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญกับ
อุตสาหกรรมนีเ้ ป็นอย่างมาก จนถึงกับก�ำหนดเป็นหลักสูตรบังคับในการศึกษาของ
นักเรียนในชัน้ ประถมและมัธยมเพือ่ ให้เข้าใจถึงข้อดีของการประกันภัยกันเลยทีเดียว”
ส่วนทีเ่ ป็นอุปสรรคก็คอ่ ยๆ ใช้ความพยายามปรับปรุง
กันไป ถ้าคิดว่าการสอบมันนานจนเกินไป ผมก็จะพยายามมาก
ขึน้ เพือ่ ให้สอบจบได้เร็วขึน้ ส่วนถ้าสังคมยังพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่
ผมก็ฝนั เอาไว้วา่ เมือ่ ใดทีส่ อบจนจบและได้เป็นเฟลโล่ หรือได้
บรรลุเป้าหมายของตัวเองเป็นทีส่ ำ� เร็จแล้ว ผมอยากจะใช้เวลา
เพือ่ พัฒนาสภาพสังคมกับอุตสาหกรรมการประกันภัยให้เป็นที่
ตระหนักกันในเมืองไทยมากยิง่ ขึน้ เฉกเช่นกับต่างประเทศทีไ่ ด้
ให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมนีเ้ ป็นอย่างมากจนถึงกับก�ำหนด
เป็นหลักสูตรบังคับในการศึกษาของนักเรียนในชัน้ ประถมและ
มัธยมเพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีของการประกันภัยกันเลยทีเดียว
แต่ดจู ากระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้หมดไปกับการสอบแล้ว
ก็บอกได้คำ� เดียวว่าถ้าเริม่ ตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ น่าจะได้เปรียบกว่า
เพราะเนื้อหาล�ำดับต้นๆ ที่เป็นพื้นฐานเลขหรือสถิตินั้นก็เคย

เรียนผ่านมาหลายรอบแล้ว ถ้าไปสอบตั้งแต่สมัยอยู่
มหาวิทยาลัยเลยก็น่าจะผ่านไม่ยาก แต่ยิ่งออกจากรั้ว
มหาวิทยาลัยนานเท่าไร วิชาที่อยู่ในกรุก็เริ่มจะมีสนิม
มาเกาะหนาขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมใน
การท�ำข้อสอบก็คือความแม่นย�ำและความเร็ว ดังนั้น
มันต้องอาศัยเวลาในการฝึกมือให้อยู่ในขั้นหัตถ์เทวะ
ให้ได้เพราะคนทั่วโลกต่างก็ทุ่มเทเต็มก�ำลังเช่นกัน
ส่วนจุดอ่อน (Weakness) เรือ่ งภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ในขั้นอ่อนแอจนถึงอ่อนแอที่สุดนั้น ก็คงจะผลัก
ตรงส่วนนีใ้ ห้ถอื เป็นโอกาสส�ำหรับผมทีจ่ ะเติมเต็มภาษา
ของตัวเองให้พฒ
ั นาไป เพราะอย่างไรภาษาก็เป็นส่วนที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ส่วนหนึง่ ในการกระบวนการสือ่ สารอยูแ่ ล้ว
ยิ่งเรียนรู้ภาษามากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเอามาใช้งานได้
มากขึ้นเท่านั้น
เมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้ว ความมุ่งมั่นมันก็
ค่อยๆ เกิดเป็นความกระตือรือล้นขึ้นมา คิดว่าถ้าจะ
ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแอคชัวรี ก็ต้องมุ่งที่จะ
สอบจนจบจนได้ขั้นเฟลโล่ให้ได้ ถามใจตัวเองว่ามี
ความมุ่งมั่นแค่ไหน แล้วก็เขียนไปในแผนชีวิตของตัว
เองทัง้ ในระยะสัน้ กลาง และยาวไปด้วยเลย ประมาณ
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ว่าถ้า 2 ปีแล้วยังสอบได้ไม่คบื หน้าไปไหน ก็จะกลับไปขาย
เต้าฮวยที่บ้านแทน อะไรประมาณนั้นครับ คิดไปคิดมานี่
ก็คงเป็นจุดแข็ง (Strength) ของผมอีกอย่างหนึ่งเหมือน
กัน คือไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่ายๆ - Never give up!

“ถ้าเราไม่สร้างทางเดินของเราเองไว้
มัวแต่เดินตามรอยเท้าคนอืน่ อยูเ่ รือ่ ย
สุดท้ายก็คงจะไม่เหลือรอยเท้าให้คนที่
เดินตามมาข้างหลังเราได้เห็น”
แต่ผมว่าส�ำหรับคนอื่นแล้ว ก็จะแตกต่างกัน
ออกไปแล้วแต่กรณี เพราะคนเราไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเหมือน
กันทั้งหมด ถ้าเราไม่สร้างทางเดินของเราเองไว้ มัวแต่เดิน
ตามรอยเท้าคนอื่นอยู่เรื่อย สุดท้ายก็คงจะไม่เหลือรอย
เท้าให้คนที่เดินตามมาข้างหลังเราได้เห็น โดยบางคนอาจ
จะค่อยๆ เดินไปตามเส้นทางแอคชัวรี นานหน่อยแต่ไม่
เป็นไร เพื่อที่จะได้เพลิดเพลินกับชีวิตระหว่างทางของการ
เป็นแอคชัวรีที่ได้สอบอยู่ เพราะถ้าเร่งสอบจนเกินไป จะ
เป็นการเร่งรอยตีนกาและความชราไปโดยไม่รตู้ วั หรือบาง
คนเป็นแอคชัวรีทไี่ ม่ตอ้ งตัง้ เป้าให้สอบจนจบเพือ่ ให้เป็นถึง
เฟลโล่กไ็ ด้ แต่คอ่ ยๆ สร้างสมประสบการณ์และเรียนรูง้ าน
จริงจากแอคชัวรีเฟลโล่รนุ่ พีๆ่ เอา ถึงแม้จะก้าวหน้าช้ากว่า

คนในอาชีพเดียวกัน แต่ทุกคนก็เชื่อว่าหน้าที่การงานและ
ความสามารถของคนทีไ่ ม่ได้เป็นเฟลโล่กไ็ ม่ได้ดอ้ ยไปกว่า
คนในอาชีพอืน่ ๆ เลย และก็เพราะการสอบนัน้ ยากมากจน
มีคนบอกว่าการสอบให้ได้เป็นแอคชัวรีจนได้ถงึ ระดับเฟลโล่
นี้เป็นหนึ่งในคุณวุฒิ (Qualification) ที่สอบยากมาก
ที่สุดในโลกนี่เอง ที่ท�ำให้คนในสายอาชีพนี้เป็นนักคิด                  
นักวิเคราะห์ได้ดีอย่างไม่ต้องแปลกใจ
“แม้ว่าการตัดสินใจ ของฉันจะผิดพลาดมาสักเพียงไหน
ก็ไม่อาจท�ำให้เปลี่ยนใจไปจากนี้
ฉันรู้ ฉันรู้ ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นมีโอกาสได้เปิดเจอ
หัวใจฉันเองก็รู้ดี
มันคือสิ่งนั้น สิ่งที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่ามี
แล้วมันก็มีให้เลือกอยู่ตรงนี้
หยุดไม่ได้แล้วทุกๆ อย่าง ใจของฉันนั้นเลือกไป
ตั้งแต่วันได้รู้ว่า มีวิชาแอคชัวรีให้สอบกัน
ห้ามไม่ได้แล้วทั้งใจ จะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปจากฉัน
แม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่
แม้จะต้องแลกกับสิ่งไหน ฉันยอม...”
- - - - - ดัดแปลงจากเนื้อเพลง “ยอม” ในอัลบั้ม ”เพลง
พิเศษในคอนเสิร์ต พี.โอ.พี” - - - - -
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กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
– ภาคแห่งการดั้นด้น

ตั้งต้นสอบ สอบ แล้วก็สอบ
ในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจกริง๊ กร๊างโทรไปบอกกับบริษทั
ว่าตกลงจะเลือกเส้นทางทีไ่ ม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเส้น
นี้ ท่าทางเจ้านายใหม่จะดีใจมาก สัญญายังร่างไม่เสร็จไม่
เป็นไร เขาเรียกมาให้กรอกใบสมัครสอบไปแล้วจ่ายเงินค่า
ลงสมัครสอบให้ก่อนล่วงหน้าเลย ประมาณว่ากลัวเราลง
สมัครสอบไม่ทันเพราะเหลือเวลาอยู่แค่เดือนกว่าๆ ก็จะ
ถึงวันสอบจริงแล้ว แต่เขาก็คาดหวังไว้สูงว่าคอร์สที่หนึ่ง
คงไม่ต้องเตรียมตัวกันมากหรอกเพราะเป็นวิชาแคลคูลัส
กับสถิติที่ต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มารวมกัน แล้ว
ดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาก็น่าจะท�ำได้อยู่แล้ว แต่ในทาง
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กลับกัน ในใจก็คดิ อยูว่ า่ ถ้าเกิดสอบตกขึน้ มาแล้วเราจะพ้น
โปรหรือช่วงทดลองงานไหมเนี่ย
แต่ก็โชคดีแบบพระเจ้าช่วยกล้วยทอด ท�ำให้
รอดออกมาได้ เพราะถ้าดันเกิดไปสอบตกตั้งแต่ลงแข่ง
สนามแรกแล้วล่ะก็ โอกาสที่หวังจะสอบจนจบเพื่อให้เป็น
แอคชัวรีระดับเฟลโล่ในระยะเวลาอันสั้นก็คงเป็นเพียงแค่
ความฝันในช่วงสั้นๆ เท่านั้นเอง แสดงว่าก็ยังพอมีลุ้นอยู่
ในคอร์สต่อๆ ไปอยู่บ้าง

การสอบของแอคชัวรีมีทั้งหมดอยู่ 8 คอร์สใน
สมัยนัน้ และเมือ่ มีหนึง่ ก็ตอ้ งมีสอง ผ่านคอร์สทีห่ นึง่ ไปได้
คอร์สทีส่ องก็ตามมา ด่านนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์
มหภาค (Macro Economics) และเศรษฐศาสตร์จลุ ภาพ
(Micro Economics) แล้วก็โปะด้วยทฤษฎีการเงิน
(Corporate Finance) บวกกับ ทฤษฎีดอกเบี้ย (Theory
of Interest) อีกทีหนึง่ รวมกันก็เหมือนกับต้องใช้ตำ� ราอยู่
สี่วิชาให้อัดอยู่ในคอร์สนี้ครับ ความยากไม่ได้อยู่ตรงแค่
เนื้อหาที่กระจายอยู่ในแต่ละวิชาเพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้องเอาทั้งสี่วิชานี้มาเชื่อมโยงผสมผสานและประยุกต์ให้
ตกผลึกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนี่สิ ท�ำให้เวลาอ่านไปก็
ต้องคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาในวิชาอื่นๆ ไป ซึ่งมันจะค่อน
ข้างต่างกับวิธีที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยค่อนข้างลิบลับ
เนือ่ งจากสมัยเวลาทีเ่ ราเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ จะเป็นการ
เรียนโดยซอยย่อยออกเป็นรายวิชา แล้วเวลาสอบก็จะสอบ
แยกเป็นแต่ละวิชา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว การ
ท�ำงานจริงจะต้องดึงเอาความรูท้ มี่ ที งั้ หมดออกมาใช้พร้อมๆ
กันเพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือจัดการกับงานให้เสร็จลุลว่ งไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พอเริม่ ได้เห็นแนวสอบของแอคชัวรีแล้วจึงรูว้ า่
มันต้องใช้กึ๋นในการเรียนรู้ให้ขาดด้วย ไม่ใช่สักแต่อ่านให้
เข้าใจแล้วท�ำโจทย์อย่างเดียวก็ใช้ได้ แต่ตอ้ งขบคิดในสิง่ ที่
เข้าใจแล้วให้จนตกผลึกแล้วเอาไปรวมกับสิง่ ทีเ่ ข้าใจในเรือ่ ง
อืน่ ๆ ก่อนหน้านัน้ เข้าด้วยกัน ซึง่ การเรียนรูเ้ หล่านีค้ อ่ นข้าง
สอดคล้องกับชีวิตการท�ำงานจริงมากกว่า

“มันไม่ได้สุกรๆ เหมือนอย่างที่คิดเลยนะเนี่ย”
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จากความรู้สึกครั้งแรกที่ได้สัมผัสดูเนื้อหาของ
คอร์สนี้ก็น่าสนใจดี และคิดว่าน่าจะพอท�ำได้เพราะเราก็
เคยเรียนวิชาเลือกเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมา
ก่อนจากการมีความชอบส่วนตัวอยู่เป็นทุน แต่พอได้ลอง
เข้าจริงๆ แล้วสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาต้องเอามาปัดฝุน่ ใหม่ เพือ่ ยก
ระดับการเอามาคิดและประยุกต์ให้มากกว่าเดิม ต�ำราทีใ่ ห้
อ่านก็เป็นตั้งหนาๆ แบบว่าถ้าเอาไว้ให้เป็นหมอนนอนรอง
หัว ก็คงจะคอเคล็ดกันไปข้างหนึง่ เทคนิคการจัดการเวลา
ของตัวเองจึงต้องถูกงัดมาใช้แล้วก็เริม่ ท�ำตารางเวลาส�ำหรับ
การอ่านหนังสือของตัวเอง
คิดๆ ไปแล้ว สมัยการสอบเอนทรานซ์เข้า
มหาวิทยาลัยก็ยังไม่เคยขยันถึงขนาดนี้เลย แล้วถ้าต้อง
มาขยันเรียนกับขยันท�ำงานพร้อมๆ กันด้วยแบบนี้แล้ว
การเอา A ช่วงสมัยเรียนหนังสือดูเหมือนจะกลายเป็น
เรื่องง่ายกว่าซะด้วยซ�้ำ  แต่คนอื่นๆ คงจะไม่ต้องขยันเท่า

ผมก็ได้ อาจเป็นเพราะผมไม่ได้เป็นคนหัวดีมากเหมือน
อัจฉริยะคนอื่นๆ เขา และเพราะการที่มีสมองเหมือนคน
ทั่วๆ ไปนั้น จึงต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าผมต้องใช้
เวลาและความขยันอดทนมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ เป็นเท่า
ตัว ส�ำหรับคนที่รู้จักและเคยเรียนหรือท�ำงานกับผมคงจะ
ทราบกันดีในเรื่องนี้
ดังนั้น ถ้าจ�ำไม่ผิด ผมใช้เวลาไปกับการอ่าน
หนังสือคอร์สนี้ไปทั้งหมดถึง 300 - 400 ชั่วโมงเห็นจะได้
ทั้งๆ ที่ผมว่าคนเก่งๆ เขาก็คงอ่านกันแค่ 200 ชั่วโมงก็
คงจะผ่านกันแล้ว แต่ผมมองว่าการสอบนี้เป็นการแข่งขัน
กับตัวเอง ผมตัง้ เป้ากับตัวเองว่าต้องการจะผ่านคอร์สนีใ้ ห้
ได้ แล้วก็รอู้ ยูก่ บั ตัวเองอย่างเต็มอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ
เท่านี้ถึงจะมีสิทธิ์ผ่าน สุดท้ายก็ผ่านได้อย่างชื่นใจกับผลที่
ออกมาจริงๆ ครับ

คิดในแง่บวกตอนจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือ
- เนื่องจากบริษัทได้ให้วันหยุดพิเศษให้ไปอ่านหนังสืออยู่กับบ้านประมาณสิบกว่าวันในคอร์สระดับต้น
(คอร์สหนึ่งถึงสี่)
- หนึ่งสัปดาห์จะมีวันเสาร์และอาทิตย์เป็นวันหยุดที่สามารถอ่านหนังสือได้ทั้งวัน ในเดือนหนึ่งๆ สมมติว่า
อาจจะต้องออกไปท�ำธุระนอกบ้านซัก 2 วันสุดสัปดาห์บ้าง แต่ถ้าเริ่มต้นอ่านก่อนซัก 3 เดือน ก็จะมีวัน
หยุดที่สามารถอ่านหนังสือได้ถึง 18 วัน (3 เดือน x 3 สัปดาห์/เดือน x 2 วัน/สัปดาห์)
- คงจะต้องขอลาพักร้อนซัก 5 วัน
- ในช่วงสามเดือนที่วางแผนเอาไว้ปกติจะมีวันหยุดนักขตฤกษ์อยู่ซัก 2 วันเป็นอย่างต�่ำ
- รวมทั้งหมดแล้วก็มีเวลาในการอ่านอยู่กับบ้านทั้งวันถึง 10 + 18 + 5 + 2 = 35 วัน
ช่วงอ่านหนังสือก่อนวันสอบจริงเป็นเวลาสามเดือนนั้น ถ้าหักวันหยุดนักขัตฤกษ์ออกไปจะมีวันท�ำงานอยู่
ประมาณ 60 วัน พอมีวันลาหยุดพิเศษให้ไปอ่านหนังสือ 10 วัน พร้อมกับ ลาพักร้อนอีก 5 วัน ท�ำให้วันท�ำงานจริงๆ
มีอยู่แค่ 45 วันในช่วงสามเดือนนั้น
พอเอามาบวกลบคูณหารแล้วจะได้วา่ ถ้าอ่านหนังสือวันละ 8 ชัว่ โมงในช่วงวันหยุดทัง้ วัน และอ่านทบทวน
วันละ 1 ชัว่ โมงส�ำหรับวันทีก่ ลับจากการท�ำงานอันเหน็ดเหนือ่ ยตามปกติแล้วล่ะก็ ผมจะมีเวลาทีไ่ ด้อา่ นหนังสือถึง 325
ชั่วโมงส�ำหรับคอร์สนี้ (35 วันหยุดทั้งวัน x 8 ชั่วโมงต่อวัน แล้วบวกกับ 45 วันท�ำงาน x ชั่วโมงต่อวัน)
ที่เหลือผมว่าคงขึ้นกับความขยัน มีวินัย และอดทนที่จะมุ่งมั่นตั้งใจท�ำให้บรรลุสิ่งที่วางไว้มากกว่า ผมถึง
เชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการสอบครั้งนี้ก็คือการแข่งขันกับตัวเองนั่นเองครับ
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พื้นฐานยอดวิชาเพื่อเพิ่มทักษะในการท�ำนายอนาคต
“ใครอยากรูร้ ายละเอียดเพิม่ เติมอย่างย่อๆ ของ
เนือ้ หาแต่ละวิชาของคอร์สทีส่ องนี้ ก็เลือกอ่านเป็นข้อๆ ใน
ย่อหน้าต่อไปนีค้ รับ คนทีก่ ำ� ลังต้องเรียนหรือเคยเรียนวิชา
นี้ในมหาวิทยาลัยก็มารื้อฟื้นความทรงจ�ำกันได้อย่างง่ายๆ
ในตอนนี้ครับ”
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาครวม ภาครวม
ยังไง ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา GDP (Gross Domestic
Product) หรือที่แปลเป็นไทยออกมาว่าผลิตผลมวลรวม
ของประเทศ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาไปถึงการจ้างงาน
ภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อ รวมถึงนโยบายการเงิน (Monetary
Policy) และการคลัง (Fiscal Policy) เป็นต้น ซึ่งหลายๆ
คนในทีน่ คี้ งยังไม่สนใจหรอกครับว่ารายละเอียดปลีกย่อย
มันคืออะไร แต่เอาเป็นว่ามันมีประโยชน์อย่างมากกับ                
แอคชัวรีทจี่ ะท�ำให้มองสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และคาด
การณ์แนวโน้มกับความเสีย่ งในอนาคตข้างหน้าได้วา่ ถ้าเกิด
สภานการณ์แบบนั้นขึ้น หรือรัฐบาลประกาศนโยบายอะไร
บางอย่างขึ้น จะท�ำให้เกิดอะไรตามมากับเศรษฐกิจ น�้ำมัน
หรือราคาทองจะแพงขึ้นหรือเปล่า ก็วิ่งมาถามแอคชัวรีที่
สอบคอร์สนี้ได้ครับ

เศรษฐศาสคร์จุลภาค (Microeconomics)
เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ย่อยลง
มา ยกตัวอย่างจากสิ่งที่หลายๆ คนก็คงเคยเห็นในหน้า
ข่าวหนังสือพิมพ์บ้าง เช่น เส้นอุปสงค์ (demand) กับเส้น
อุปทาน (supply) ของตลาด ซึ่งถ้าท�ำให้เป็นภาษาที่เข้าใจ
ง่ายขึ้น เส้น demand กับ supply จริงๆ แล็วก็คือการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าในตลาดใน
แง่ของผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเอง โดยดูว่าถ้ามีปัจจัยภายนอก
มากระทบจะท�ำให้พฤติกรรมของผู้ซื้อกับผู้ขายในการตั้ง
ราคาสินค้าเปลี่ยนไปอย่างไร ดังนั้น วิชานี้จะช่วยบอกกับ
เราได้วา่ จุดคุม้ ทุนและก�ำไรระดับหน่วยของบริษทั อยูท่ ตี่ รง
ไหน ควรจะตัง้ ปริมาณการผลิตเท่าไร ราคาเท่าไร แอคชัวรี
ที่ดีจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้วาดเป็นภาพอยู่ในส่วนลึกของใจอยู่
เสมอเวลาออกแบบและตั้งราคาสินค้า ค�ำว่า Economies
of Scale ก็เป็นค�ำฮิตทีม่ าจากเนือ้ หาส่วนหนึง่ ของวิชานีล้ ะ่
ครับ แถมอีกนิดว่าวิชานี้จะต้องรู้จัก
ทฤษฎีดอกเบี้ย (Theory of Interest) เป็น
อีกวิชาหนึ่งที่แอคชัวรีทุกคนต้องรู้อยู่ในสายเลือด เพราะ         
แอคชัวรีตอ้ งรูว้ า่ เงินในตอนนีก้ บั เงินในอนาคตมีคา่ ต่างกัน
เงินหนึง่ บาทในตอนนีอ้ าจกลายเป็นสองบาทในอีกสิบปีขา้ ง
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หน้า (ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) เพราะฉะนั้นวิชานี้เอามาใช้กับการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ก็ยังได้ด้วย เพียงแค่
อาศัยความรู้จากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนิดหน่อยก็สามารถท�ำได้ สิ่งที่ยากก็คือการท�ำให้มันซึมเข้าไป
ในสายเลือดต่างหากที่บางคนก็ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร ค�ำตอบก็คือความขยันและอดทนในการอยากรู้และเรียนรู้ ไม่ใช่สัก
แต่ต้องอ่านอย่างเดียว ผมว่าความรู้สึกในการอยากรู้มากกว่าที่ท�ำให้การอ่านนั้นเกิดความสุขขึ้นมา และการที่จะสร้าง
ความรู้สึกอยากรู้นั้นส�ำหรับผมนั้นก็ต้องเข้าใจ
ความส�ำคัญของสิ่งที่เราก�ำลังอยากจะรู้ก่อน อย่าง
เรื่องทฤษฎีดอกเบี้ยเนี่ย ผมคิดว่ามันมีประโยชน์
มากกับตัวผมเอง เพราะมันมีแนวคิดอยู่ตรงที่ว่า
ถ้าจะซื้อรถก็จะซื้อทั้งเงินสดๆ
เงินนั้นสามารถงอกเงยขึ้นได้เรื่อยๆ ตามกาลเวลา
มีกลิน่ คาวๆ ติดอยูน่ แี่ หละ เพราะแอคชัวรี
และเอาไปประยุกต์กบั ค�ำว่า “การผ่อน” ทัง้ หลายได้

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจ่ายผ่อนหรอกครับ
ถ้ามันไม่คุ้มอัตราดอกเบี้ย
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Corporate Finance (อันนีใ้ ช้ทบั ศัพท์จะดีกว่า)
เป็นวิชาทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจทางด้านการเงินต่างๆ ให้กบั
บริษทั ต�ำรามีอยู่หลายส�ำนักมาก แต่ที่มีเป็นภาพอยู่ในหัว
อย่างง่ายๆ ก็คงจะเป็น
1. วิธีการไปหายืมเงินจากแหล่งไหนมาเข้าบริษัทให้
ได้ดีที่สุด
2. วิธกี ารไปลงทุนเพือ่ ให้บริษทั ได้ผลตอบแทนดีทสี่ ดุ
วิ ธี การไปหายื ม เงิน มาเข้าบริษัทเขาเรียกว่า
Capital Structure ที่ดูว่าจะไปยืมเป็นลักษณะไปกู้จาก
ข้างนอกมา หรือไปออกเป็นรูปแบบหุ้นให้นักลงทุนเข้า
มาช่วยกันลงขันกันดี โดยจะต้องค�ำนึงถึงเรื่องภาษี ค่าใช้
จ่าย และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่
ว่าจะเป็นผู้ถือพันธบัตร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย

เป็นต้น ส่วนเวลาเอาไปคืนก็ต้องจ่ายในรูปแบบดอกเบี้ย
หรือเงินปันผลออกไป ก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าจ่ายคืนแบบ
ไหนถึงจะเกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
ส่วนวิธกี ารไปลงทุนเพือ่ ให้บริษทั นัน้ การลงทุน
เหล่านีก้ ต็ อ้ งตัดสินใจโครงการทีส่ ามารถก่อเกิดผลตอบแทน
ให้กับบริษัทได้ดีที่สุด โดยส่วนตัวแล้ว ที่ผมใช้ค�ำว่า “ดี
ที่สุด” แต่ไม่ใช้ค�ำว่า “มากที่สุด” ก็เพราะว่าผมไม่ได้อยาก
จะให้เน้นถึงผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่อยากจะให้
มองถึงความเสีย่ งไปในตัวด้วย การไปลงทุนบางอย่างอาจ
จะได้ผลตอบแทนมาก แต่ถ้าความเสี่ยงจากการลงทุนนั้น
มันมีมหาศาลเลย อันนี้ก็ต้องเอากลับมาคิดกันใหม่และ
ตัดสินใจดีๆ นะครับ

โดยสรุปจากทัง้ สีว่ ชิ าของคอร์สทีส่ องนีแ้ ล้ว เอาเป็นว่าเนือ้ หาในนีส้ ามารถครอบคลุมการสอบของ CFA ใน
ระดับที่หนึ่งกับสองได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเนื้อหาของ CFA (Chartered Financial Analyst - นักวิเคราะห์การ
เงิน) ในระดับที่หนึ่ง กับระดับที่สองนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงบัญชี (financial accounting) อยู่ถึง 20% - 30%
เลยทีเดียว ส่วนการสอบคอร์สหนึง่ กับคอร์สสองของแอคชัวรีนกี้ จ็ ะใช้พนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์มาเป็นจุดยืนในการต่อยอด
ของการเรียนรู้ครับ ทั้ง MBA หรือ CFA หรือ FSA ของแอคชัวรี เนื้อหาบางอย่างอาจจะใช้ต�ำราเล่มเดียวกันแต่จะ
เน้นเนื้อหาคนละด้านกันครับ
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เกร็ดความรู้ท้ายบทกับดอกเบี้ย
เงินจะงอกเงยขึ้นได้จากสิ่ง 2 สิ่งดังต่อไปนี้
1) เวลา : ยิ่งมีเวลามาก เงินก็ยิ่งงอกเงยได้มาก
2) อัตราดอกเบี้ย : ยิ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง เงินก็ยิ่งงอกเงยได้มาก
มี Magic number ในการคิดโดยไม่ต้องค�ำนวณให้เหนื่อย ถ้าใคร IQ ดีๆ จะสังเกตเห็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่ส�ำหรับ
สถานการณ์ทั้ง 4 แบบข้างล่างนี้
- เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 7 ปีข้างหน้า
- เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้ดอกเบี้ย 5% ต่อปี จะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 14 ปีข้างหน้า
- เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้ดอกเบี้ย 7% ต่อปี จะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 10 ปีข้างหน้า
- เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี จะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 20 ปีข้างหน้า
ถูกต้องแล้วครับ ผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะให้เงินงอกขึ้นเป็นสองเท่านั้นก็ต้องดูที่เวลาและอัตราดอกเบี้ย สิ่งที่
ผมสังเกตได้ก็คือ
1 ถ้าอัตราดอกเบีย้ ต�ำ ่ ก็ตอ้ งใช้เวลา
ในการสะสมเงินมากขึ้น ในทาง
กฎของ 72
กลับกันถ้าอัตราดอกเบี้ยสูง ก็
เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้ดอกเบี้ย 6% ต่อปี
สามารถใช้เวลาในการสะสมที่
จะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 12 ปีข้างหน้า
ไม่นานนัก
หรือไม่อย่างนั้น เงิน 1 ล้านบาทในตอนนี้ ถ้าฝากไว้
2 จะสังเกตเห็นความสัมพันธ์วา่ ถ้า
เอาอัตราดอกเบีย้ มาคูณกับระยะ
ดอกเบี้ย 12% ต่อปี จะกลายเป็น 2 ล้านบาท
เวลาแล้วได้ใกล้เคียงกับ 72 แล้ว
ในอีก 6 ปีข้างหน้า
ล่ะก็ เงินที่ฝากไว้ก็จะกลายเป็น
สองเท่าทันที ยกตัวอย่างเช่น 10
x 7 = 70 หรือ 5 x 14 = 70
หรือ 7 x 10 = 70 หรือ 3.5 x
20 = 70 อย่างทีส่ มมติในตัวอย่าง
ข้างบนเป็นต้น (ไม่เชื่อลองกด
เครื่องคิดเลขหรือถามแอคชัวรี
ดูครับ)  ยิ่งถ้าเอาให้ผลลัพธ์ได้
72 เป๊ะๆ ก็จะได้ค่าเป็นสองเท่า
เกือบเป๊ะๆ ครับ
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หลักการในการคิดเบี้ยประกันภัย
ลองดูกันในตอนนี้ว่าวิธีคิดเบี้ยประกันภัย
ส�ำหรับการประกันภัยจิปาถะต่างๆ เขาคิดกันยังไงครับ
คอร์ ส ที่ ส ามนี้ เ ป็ น เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ
คณิตศาสตร์สำ� หรับแอคชัวรีโดยเฉพาะเรียกว่า Actuarial
Mathematics ตอนแรกก็ ยั ง งงๆ อยู ่ เ หมื อ นกั น
เพราะว่าเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาก็เรียน
วิชาคณิตศาสตร์มาเกือบทุกรูปแบบแล้ว ทีนี้ยังจะมี
คณิตศาสตร์ที่ยากกว่านั้นอีกเหรอ อันนี้ก็เป็นค�ำถามที่
มีขึ้นในใจแว๊บแรกออกมา แต่หลักการของวิชานี้ก็อยู่ที่
การผสมผสานกันของวิชาทฤษฎีดอกเบี้ย (Theory of
Interest) กับวิชาสถิตศิ าสตร์และคณิตศาสตร์ (Statistics
and Mathematics) เข้ามาด้วยกันอย่างเหลือเชือ่ กลายๆ
ว่าก็เอาสิ่งที่เรียนรู้มาสองคอร์สแรก มาประยุกต์ใช้ใน
การค�ำนวณสิ่งที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการ
ประเมินทางสถิติแล้วก็คิดกลับมาเป็นตัวเลขในปัจจุบัน
นั่นเอง
วิธีนี้สามารถใช้ประยุกต์ได้กับสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวเราอย่างเห็นได้ชดั ยกตัวอย่างเช่น การค�ำนวณต้นทุน
ของการรับประกันสินค้า (Warranty) เช่นถ้าเราไปซือ้ วิทยุ
แล้วมันเกิดเสียขึ้นมาก็เลยต้องส่งคืนศูนย์ซ่อม ต้นทุน
ของการประกันสินค้าเหล่านีจ้ ริงๆ แล้วคิดรวมไปกับราคา
สินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยทางโรงงานที่ผลิตวิทยุจะมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิตไิ ว้อยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าสินค้าตัวนัน้ มี
โอกาสในการเสียเกิดขึน้ เท่าไร (ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
แล้วจะเสียตอนไหน อีกทั้งถ้าเกิดการเสียขึ้นแล้วจะมี
ต้นทุนในการเสียค่าซ่อมเท่าไร จากนั้นก็คาดคะเนเป็น
ตัวเงินที่จะต้องจ่ายออกไปเป็นค่าซ่อมในอนาคตแล้วก็
คิดค�ำนวณกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน (ทฤษฎีดอกเบี้ย) ซึ่ง
ก็คือต้นทุนของการประกันสินค้าตัวหนึ่งๆ นั่นเอง
ทีนี้ปกติแล้วการรับประกันสินค้าจากโรงงาน
ส่วนใหญ่จะรับประกันกันที่ 6 เดือนถึง 2 ปี การเก็บ
สถิติหรือการคาดคะเนอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาก
อะไรนัก วิศวกรโรงงานก็สามารถท�ำได้ แต่ทีนี้พอเอา

หลักการเดียวกันมาใช้กับสิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่ต้องมีระยะ
เวลาในการรับประกันมากขึน้ และซับซ้อนขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการ
ประกันบ้าน รถ หรือ เรือ ไปจนถึงเรื่องสุขภาพของคนและ
การประกันชีวิต
แทนทีจ่ ะเก็บสถิตจิ ากการเสียของวิทยุกก็ ลายมา
เป็นการเก็บสถิตขิ องการเสียชีวติ ของคน แต่สถิตทิ ตี่ อ้ งน�ำมา
ใช้กต็ อ้ งซับซ้อนและเป็นเชิงลึกมากขึน้ เพราะว่าคนแต่ละอายุ
แต่ละเพศ และแต่ละขัน้ อาชีพ รวมถึงประวัตสิ ขุ ภาพของญาติโก
โหติกาก็แตกต่างกัน อีกทัง้ การรับประกันแบบนีไ้ ม่ได้เป็นแค่
ปีสองปี หากแต่ต้องคาดคะเนเงินที่ต้องจ่ายออกไปทั้งชีวิต
ของคน ซึ่งก็อาจจะหมายถึงการค�ำนวณสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นใน
อีก 50 ปี หรือ 100 ปีขา้ งหน้าเลยทีเดียว ปัจจัยเรือ่ งดอกเบีย้
ในการลงทุน อัตราการเสียชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัท
ที่จะต้องคาดเดาให้ถูกต้องในอีกหลายๆ สิบปีข้างหน้านั้นก็
หลีกเลีย่ งไม่ได้เลยทีต่ อ้ งใช้วชิ าความรูห้ ลายๆ อย่างเข้าช่วย
คอร์สทีส่ ามนีจ้ งึ เน้นถึงวิธกี ารค�ำนวณให้ได้ตน้ ทุน
ออกมาหลังจากที่มีคนป้อนสมมติฐานต่างๆ มาให้เรียบร้อย
แล้ว เรียกว่าพอสอบมาถึงคอร์สนีแ้ ล้วก็คดิ อัตราเบีย้ ประกัน
ภัยได้สบายมาก แต่นี้ยังเพิ่งแค่ระดับต้นเท่านั้นครับ เพราะ
การค�ำนวณอัตราเบีย้ ประกันภัยสมัยนีใ้ ช้คอมพิวเตอร์คำ� นวณ
แล้วคลิ๊กปุ่มเดียวก็เสร็จ แล้วผมว่างานต่างๆ ในอนาคตอัน
ใกล้นี้จะสามารถหาคอมพิวเตอร์มาท�ำแทนกันได้ทั้งนั้น แต่
สิ่งที่คนเราท�ำได้มากกว่านั้นก็คือ คนเราคิดเป็นแล้วก็ต้อง
คิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
อาจเป็นเพราะชือ่ ของแอคชัวรีในบริษทั ประกันชีวติ
และวินาศภัยยังมีอกี ชือ่ หนึง่ ว่า “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”
ท�ำให้คนทั่วไปอาจจะมีความคิดที่เข้าใจผิดอยู่ว่าแอคชัวรี
มีหน้าทีแ่ ค่คนั้ ตัวเลขออกมาเท่านัน้ ก็จบ หรือคนอีกกลุม่ ก็จะ
คิดว่าแอคชัวรีเป็นเพียงแค่เครือ่ งคิดเลขขององค์กรเท่านัน้ ซึง่
จริงๆ แล้วก็มีแอคชัวรีประเภทเครื่องคิดเลขอยู่เป็นจ�ำนวน
มากในแถบประเทศบ้านเราอยูเ่ หมือนกัน คือสัง่ ให้จบั “หนึง่ ”
มาบวกกับ “หนึ่ง” ก็จะกลับไปนั่งงมหาตัวเลขแล้วก็ตอบ
กลับมาว่า “สอง” เอาดื้อๆ โดยที่ไม่ได้สื่อสารเพิ่มเติมอะไร
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เรือ่ งทีเ่ ป็นตรรกะ การค�ำนวณ การใช้ภาษา และความจ�ำ
เป็นส่วนที่สมองซีกซ้ายต้องท�ำงานเป็นหลัก ซึ่งในอนาคตนี้อะไรที่
เราใช้สมองข้างซ้ายท�ำได้นั้น คอมพิวเตอร์คงเลียนแบบท�ำได้หมด
แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ ก็คอื คนเรามีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
และความรู้สึก ดังนั้นถ้าจะให้กล่าวกันตรงๆ แล้วบทบาทของ                 
แอคชัวรีก็คือนักคิด นักออกแบบ และนักวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน ส่วนคณิตศาสตร์นนั้ เป็นเพียงพืน้ ฐานของการใช้ตรรกะและ
การตีความตัวเลข
และถ้าคิดว่าแอคชัวรีเป็นเครื่องคิดเลขนั้นก็คงจะต้อง
คิดกันใหม่ เพราะหน้าที่ของแอคชัวรีที่ถูกต้องแล้วก็คือการสร้าง
เครื่องคิดเลขออกมาให้คนอื่นได้ใช้ หรือการจ�ำลองโมเดลรูปแบบ
ต่างๆ ออกมา ส่วนตอนใช้จริงก็แค่ใส่ค่าตัวแปรต่างๆ แล้วก็กดปุ่ม
คลิ๊กเดียวจบครับ

ข่าวดีส�ำหรับแอคชัวรีนักคิด
Richard Wetherill เป็นนักหมากรุกที่เก่งมาก สามารถมองเกมทะลุถึง 8 ชั้นได้ล่วงหน้า แต่อยู่ๆ เขาก็
รู้สึกว่าตัวเองคิดได้ช้าลงและมองเกมได้แค่ 5 ชั้นล่วงหน้าเท่านั้น ปรากฎว่าจริงๆ เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง
ถ้าเป็นคนธรรมดาล่ะก็ คงจะมีอาการหนักจนไม่สามารถจ�ำใครๆ ได้แล้ว แต่เพราะว่าการเป็นนักหมากรุกจะต้องคิด
และแก้โจทย์ทที่ า้ ทายเสมอเหมือนแอคชัวรี เพราะฉะนัน้ จากข่าวนีก้ ห็ มายถึงว่าการเป็นแอคชัวรีจะท�ำให้มโี อกาสได้รบั
ผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์น้อยลงมาก และอีกอย่างก็คือผมเห็นแอคชัวรีรุ่นพีใ่ นตอนที่สมัยท�ำงานอยู่ที่ฮ่องกงนั้น
ก็เป็นนักหมากรุกกันก็มาก
ค�ำถามที่ไม่กล้าตอบ : การเป็นแอคชัวรีอาจท�ำให้มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยลง แต่แก่ไวขึ้นหรือเปล่า?
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เมื่อสอบตก

ถ้าสอบตกก็เศร้าสิครับ ไม่วา่ ใครคนไหนทีม่ หี วั ใจ
ก็ตอบได้ แต่การจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร
ต่างหากที่ผมอยากจะเอ่ยถึง ในการสอบนั้น มีได้ก็ต้องมี
ตก จนกระทั่งบางคนบอกว่า “สอบได้เป็นเรื่องตลก สอบ
ตกเป็นเรื่องธรรมดา” อันนี้เป็นกฎเหล็กที่แอคชัวรีทุกคน
ที่ได้ลองสอบดูจะต้องยอมรับ แต่ส�ำหรับคนที่อยู่บนเส้น
ทางคูข่ นานและไม่เคยได้สอบอาจจะรูเ้ พียงแค่มนั ยาก มัน
ก็เหมือนกับคนฮ่องกงทีร่ วู้ า่ พริกขีห้ นูมนั เผ็ด แต่จะเผ็ดแค่
ไหนถ้าไม่ได้ลองก็คงบรรยายเป็นค�ำพูดไม่ถูก
ในช่วงชีวติ ของการสอบนัน้ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีส่ อบ
ตก แล้วก็ไม่ใช่คอร์สอื่นไกลที่ไหนเลย คอร์สที่สามที่เพิ่ง
กล่าวไปนี่เอง
มาถึงตรงนี้แล้ว ตอนนั้นก็รู้ซึ้งว่าโอกาสในการ
ผ่านแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น และถ้าเป็น
อย่างนัน้ จริงๆ กว่าจะสอบจนครบ 8 คอร์สก็คงต้องใช้เวลา
สอบถึง 24 ครัง้ ถ้าปีหนึง่ มีให้สอบสองครัง้ ก็หมายถึงต้อง
ใช้เวลาทัง้ หมดราวๆ 12 ปีโดยเฉลีย่ จากสถิตทิ มี่ อี ยูใ่ นขณะ
นั้น (ปี พ.ศ.2544)

การสอบนั้นมีได้และก็มีตกเป็นธรรมดา และ
ถ้าหากว่าเราสอบตก นั่นก็หมายความว่าเรายังมีอะไรที่
อาจผิดพลาดและต้องแก้ไขปรับปรุงในบางจุดอยู่ และ
พอเมื่อวิเคราะห์ออกมาทีละส่วนๆ ก็จะท�ำให้มองเห็นสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะแยกออกมาเป็น
ปัจจัยที่เกิดเพราะตัวเองซึ่งควบคุมได้ เช่น เทคนิคการ
อ่านหนังสือ ความถนัดในวิชา ความเพียFuturist
งพอของเวลาที่
ทุ่มให้กับการอ่านหนังสือ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกที่
เกิดเพราะคนอื่นซึ่งควบคุมไม่ได้ ก็ยกตัวอย่างได้เช่น มี
ภาวะฉุกเฉินของครอบครัว โรคประจ�ำตัวก�ำเริบ หรืองาน
เร่งด่วน เป็นต้น
ถ้าเรายังพยายามได้ไม่ดีพอ ก็พยายามมากขึ้น
แล้วก็ปรับปรุงวิธีการอ่านหนังสือของตัวเองให้ดีขึ้น บวก
ไปกับการเติมไฟความมุง่ มัน่ ให้ฮกึ เหิมขึน้ อีกรอบ ล้มแล้ว
ก็ลุกยืนขึ้นใหม่อีกครั้ง แล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามไม่ให้ล้ม
เพราะสาเหตุเดิมๆ อีก
แอคชัวรีอย่างผมเองก็เคยสอบตกวิชาคณิตศาสตร์
มากับเขาเหมือนกัน ท้าวความกลับไปตอนสมัยมัธยมศึกษา
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ปีท4ี่ ตอนนัน้ ผมไม่ได้ชอบวิชาเลขเลย แล้วก็คงอาจประมาท
เพราะคิดว่ามันไม่ยาก ผลก็เลยออกมาว่าผมต้องไปสอบซ่อม
โดยปริยาย จากนัน้ จึงเดินเข้าไปถามคุณครูให้ช่วยแนะน�ำ
การเรียนเลขให้เข้าใจ และก็ได้เปลี่ยนทัศนคติจากเกลียด
เป็นชอบวิชาเลขขึ้นมา จนพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ จากวิชา
เลขที่มีแววว่าจะเป็นตัวถ่วงในการสอบเอนทรานซ์ กลับ
กลายเป็นว่าวิชาเลขเป็นวิชาที่ผมท�ำคะแนนได้ดีที่สุดของ
คะแนนเอนทรานซ์ และก็มีคะแนนที่ดีอยู่เรื่อยๆ ในสมัย
ทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยให้เห็น ผมจึงเชือ่ ว่าการเป็นแอคชัวรี
ที่ดีไม่จ�ำเป็นจะต้องมีพรสวรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์มา
ตัง้ แต่กำ� เนิด แต่ตอ้ งใช้พรแสวงเพราะว่าของพวกนีส้ ามารถ
ฝึกฝนกันได้ และเมื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่เกลียดเป็นชอบแล้ว
ก็ไม่มีอะไรที่ไขว่คว้าไปไม่ถึง
ดังนัน้ ก่อนเตรียมตัวสอบ ก็เตรียมกายเตรียมใจ
ออกก�ำลังกายอย่างเต็มที่ ดูหนังทีอ่ ยากดู (กับคนทีอ่ ยากดู)
แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เรียกได้ว่าเติม
พลังให้ร่างกายกับจิตใจก่อน แล้วก็จัดตารางอ่านหนังสือ

ให้ดี เมือ่ เข้าช่วงทีต่ อ้ งอ่านหนังสือสอบก็ตงั้ ใจอ่านให้เต็มที่
จากนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
“อดทนเวลาทีฝ่ นพร�ำอย่างน้อยก็ทำ� ให้เราได้เห็น
ถึงความแตกต่าง เมือ่ วันเวลาทีฝ่ นจางฟ้าก็คงสว่างและท�ำให้
เราได้เข้าใจ ว่ามันคุม้ ค่าแค่ไหนทีเ่ ฝ้ารอ” จากบอย โกสิยพงษ์

สอบทั้งวันทั้งปีไม่มีพัก
ตกหลุมรักกับใครก็ไม่ได้
อีกทั้งงานทับถมจนเหนื่อยใจ
แล้วท�ำไมจึงยังตั้งตาท�ำ
กินแล้วนอนพักผ่อนจนอิ่มหน�ำ
แห้วระก�ำช�้ำทุกข์จนสุขสม
ทุกครั้งเมื่อสอบตกอย่าทุกข์ตรม
ทีละหนเอาให้ผ่านส�ำราญใจ
หมายเหตุ - ค�ำกลอนนี้ สามารถอ่านแบบแนวตั้งตาม
ค�ำแรกของแต่ละประโยคที่ขีดเส้นใต้ได้

• เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากแอคชัวรี

เหตุผลและข้ออ้างของคนส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ เมื่อไม่อยากสอบ
- ไม่มีเวลา เพราะมีธุระส่วนตัวเยอะ บ้างก็อาจจะบอกว่าต้องการมีสมดุลเวลาของชีวิต (แต่คนที่สอบ         
แอคชัวรีก็มีสมดุลเวลาของชีวิตเหมือนกันครับ)
- ไม่รู้สอบไปท�ำไม เจ้านายไม่เคยรัก
- กลัวพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่แน่นพอ
- รู้สึกภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ
- ประสบการณ์เยอะล้นฟ้าอยู่แล้ว ไม่อยากเสียเวลาลงมาสอบ

• เหตุผลและข้ออ้างของคนส่วนใหญ่เวลาสอบตก

- เตรียมตัวไม่ทัน มีธุระที่ส�ำคัญกว่าต้องสะสาง
- เจ้านายให้งานเยอะไป ท�ำให้ไม่ได้อ่านหนังสือได้เต็มที่ (อันนี้เจ้านายก็ไม่รัก)
- เครื่องคิดเลขเสียเวลาสอบ (ประมาณว่าแบตหมด) ลืมเอาบัตรสอบไป ไม่สบายหรือท้องเสียในวันสอบ
(อันนี้มีคนใช้เยอะ) หรือไม่ก็แฟนไปมีชู้ในช่วงสอบ (แมวไม่อยู่น้องหนูร่าเริง)
- ไม่รู้จริงหรือไม่ แต่บางคนก็มีเหตุผลว่าสอบตกเพราะฝนชื่อผิด กรอกเลขประจ�ำตัวผิด หรือลืมเซ็นชื่อ
เป็นต้น
- ยอมรับว่าอ่านโจทย์ภาษาอังกฤษไม่ทัน
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