เรื่องราวของ สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 60 นี้ เป็น
เนื้อหาที่ต่อจากฉบับที่ 58 และ ฉบับที่ 59 โดยเป็นเนื้อหา
ที่คัดมาจากหนังสือ The Top Job Secret ภาค 1 ที่น�ำ
มาเผยแพร่ในสวัสดีแอคชัวรี และเพราะ The Top Job
Secret ภาค 1 นั้นเป็นการเขียนที่ขายลิขสิทธิ์ให้กับส�ำนัก
พิมพ์เมื่อ 10 ปีที่แล้วไป ก็เลยต้องใช้เวลาด�ำเนินเรื่องนาน
กว่าทีจ่ ะขออนุมตั ใิ ห้นำ� มาเผยแพร่ให้ทกุ คนได้อา่ นกันฟรีได้
ฉบับนี้ เราจะมาต่อกันที่ “กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
- ภาคแห่งการตัง้ หลัก” เพราะคนเราเมือ่ ตัง้ ใจท�ำสิง่ ใด ก็ยอ่ ม
มีจงั หวะหรือช่วงเวลาทีผ่ ดิ หวังแทรกเข้ามาด้วยเสมอ แต่จะ
ล้มแล้วลุกเพื่อก้าวต่อไปได้อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่คนเราจะ
ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ และเมื่อใจไปต่อได้แล้ว เราก็ย้อนกลับ
มาดูสงิ่ ทีเ่ ราสามารถจะเพิม่ พูนศักยภาพของตัวเองได้ ซึง่ หนึง่
ในเทคนิคทีเ่ ป็นไม้ตายเลยก็คอื เทคนิคของการบริหารเวลา
และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ “กว่าจะมาเป็น     
แอคชัวรี - ภาคแห่งการเก็บประสบการณ์” ซึง่ ถือว่าเป็นส่วน
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับคนทีจ่ ะมาเป็นแอคชัวรี เพราะว่าแอคชัวรี
ไม่ใช่เครื่องคิดเลข แต่แอคชัวรีเป็นคนที่ออกแบบและสร้าง
เครือ่ งคิดเลขรูปแบบต่างๆ ให้คนอืน่ ใช้งานได้ รวมไปถึงต้อง
อธิบายวิธีการใช้ให้กับคนทั่วไปได้เป็น แก้ปัญหาทางธุรกิจ
ให้กับองค์กรได้ ทักษะในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
มาก ไม่ตา่ งอะไรกับมืออาชีพเฉพาะทางอย่างหมอเป็นต้น ที่
ต้องสือ่ สารกับหมอด้วยกันเองได้ และก็ตอ้ งวิเคราะห์อาการ
และสือ่ สารกับคนไข้ได้เป็นอย่างดี ในการสอบแอคชัวรีจงึ มี

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

หลักสูตรการสอบระดับเฟลโล่ทเี่ กีย่ วกับการสือ่ สารเข้าไปด้วย
เพือ่ เป็นเครือ่ งเพิม่ ความมัน่ ใจว่าแอคชัวรีทไี่ ด้คณ
ุ วุฒริ ะดับเฟล
โล่นั้นต้องสื่อสารเป็น
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
ฉบับที่ 60 นี้จะเป็นตอนจบแล้วครับ และถ้าใคร
อยากอ่านตอนต่อไป ก็สามารถหาอ่านได้จากภาคพิเศษที่ชื่อ
ว่า “บันทึกลับเมือ่ สมัยไปท�ำงานทีฮ่ อ่ งกง” ทีเ่ ป็นภาคคัน่ ระหว่าง
The Top Job Secret ภาค 1 และ ภาค 2 ที่น�ำออกมาให้อ่าน
ก่อนหน้า ในสวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 48 ฉบับที่ 50 ฉบับที่ 52
และ ฉบับที่ 53 (รวมทั้งหมด 4 ตอน)
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ฉบับที่ 60/2564

04 - ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย
08 - กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี - ภาคแห่งการตั้งหลัก
16 - กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี - ภาคแห่งการเก็บประสบการณ์
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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. ผศ. ชญณา ศิรภิ ริ มย์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การน�ำเสนอผลงานวิจยั ด้านวิทยาการ
ประกันภัย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม
3 ห้อง 227 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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2. คุณธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม และคุณกสิณ สุตันติวรคุณ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานย่อย
เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา
10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารส�ำนักงาน คปภ.
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3. คุณ Kean Hin Lim ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทน
งานสวดอภิธรรม ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนากุล โดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วม ใน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานย่อยเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 ในวัน
ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ได้กำ� หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี 2564 ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 8/1 ชั้น 8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) โดยสมาชิกสมาคมฯ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ 2 แบบ
คือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม 8/1 ชั้น 8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) หรือออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม ได้ก�ำหนดหัวข้อวาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2563
วาระที่ 2 รายงานการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินส�ำหรับปี สิ้น
สุดวันที่ 30 ธันวาคม ประจ�ำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2564  
วาระที่ 5 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ส�ำหรับ
วาระ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2566
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในวาระที่ 5 เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ ส�ำหรับ
วาระ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2566 ในทีป่ ระชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ ทางคอลัมน์ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย ขอแสดงความยินดีกับท่าน
6. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐานการท�ำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่
30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
7. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำหนดนโยบาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา
14.00 - 16.00 น. ประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
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กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
- ภาคแห่งการตั้งหลัก
ล้มแล้วลุก
ทีนเี้ มือ่ สอบตก ก็หนั มาพิจารณาตัวเองว่าเพราะ
อะไร เพือ่ ปรับปรุงตัวเองต่อๆ ไปในอนาคต หนทางในการ
สอบยังอีกยาวไกล ถ้าไม่เริ่มหาจุดบอดของตัวเองตั้งแต่
ตอนนี้ แล้วรีบซ่อมซะ ก็อาจมีสิทธิ์ตกได้ในอนาคต จะมัว
อ้างแต่วา่ โชคไม่ดแี ต่เพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้ มันคงต้อง
มีอะไรซักอย่างที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นมาได้บ้าง
อย่างน้อยก็จะได้เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการกลับมา
สอบในครั้งถัดไปนั้นจะมีวิธีรับมือที่ดีกว่าครั้งเดิม
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พอมานั่งคิดทบทวนดีแล้ว ก็รู้ว่านอกจากจะ
ต้องขยันขึ้นในคราวหน้าแล้ว สิ่งที่สามารถท�ำให้ดีขึ้นได้ก็
คือการบริหารเวลาไม่ว่าจะเป็นในที่ท�ำงานหรือเทคนิคการ
อ่านหนังสือของตัวเองก็ตามที คนเรามีเวลาเท่ากันเพียง 24
ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ต้องแบ่งเวลาทั้งเรื่องงาน เรื่องอ่าน
หนังสือ แล้วก็เรื่องเพื่อนฝูงหรือสังคมที่มีอยู่ ถ้าท�ำงาน
ได้ไม่ค่อยดี ก็ท�ำให้ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือไปด้วย เพราะ
จะเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจที่ยังคาใจอยู่

ช่วงที่พักใจก็เลยได้มีโอกาสได้หยิบหนังสือที่
เกีย่ วกับเทคนิคในการบริหารเวลามาอ่านดู โดยทัว่ ไปแล้ว
ก็เขียนไปในแนวทางคล้ายๆ กัน แต่ถา้ มีประสบการณ์จริง
แล้วเอากลับมาอ่านใหม่ก็จะได้มุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ผม
อ่านแล้วก็ชอบตอนหนึ่งของสามก๊กที่เล่าปี่ให้ขงเบ้งสอน
วิธีในการบริหารเวลาให้ เลยขอน�ำมาแบ่งปันกันในที่นี้

ขงเบ้งสอนเล่าปี่ในวิธีการบริหารเวลา

มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีเ่ ล่าปีต่ อ้ งการค�ำแนะน�ำจากขงเบ้ง
ในเรือ่ งการบริหารเวลา ขงเบ้งจึงได้สงั่ ให้คนไปเตรียมอุปกรณ์
อยู่ 4 ชนิด นั่นก็คือ ก้อนหิน ก้อนกรวด ก้อนทราย แล้วก็
น�ำ้ มาจ�ำนวนหนึง่ ทีนกี้ ใ็ ห้เล่าปีพ่ ยายามใส่ของ 4 ชนิดนีล้ ง
ไปในถังเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่ง โดยบอกว่า “ความจุของถัง
ใบนี้เปรียบเหมือนกับขีดความสามารถของคนๆ หนึ่ง ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง และให้ 1) ก้อนกรวดเปรียบเหมือนกับงาน
ทีส่ ำ� คัญและเร่งด่วน 2) ก้อนหินเปรียบเหมือนงานทีส่ ำ� คัญ
แต่ไม่เร่งด่วน 3) เม็ดทรายเปรียบเหมือนกับงานทีเ่ ร่งด่วน
แต่ไม่สำ� คัญ 4) น�ำ้ เปรียบเหมือนงานทีไ่ ม่สำ� คัญและไม่เร่ง
ด่วน”
ขงเบ้งยังอธิบายต่อไปอีกว่าปกติคนเรานั้นจะ
พยายามจัดการกับงานที่ส�ำคัญและเร่งด่วนซึ่งก็คือก้อน
กรวดก่อน และเมื่อเล่าปี่ทดลองใส่ก้อนกรวดลงไปก่อน

ก็ปรากฏว่าไม่เหลือที่จะใส่ก้อนหินซึ่งเปรียบเหมือนงานที่
ส�ำคัญแต่ไม่เร่งด่วนได้
แต่ถา้ หากเปลีย่ นวิธกี ารใส่ใหม่ละ่ ขงเบ้งลองให้
เล่าปี่ใส่ก้อนหินทีละก้อนลงไปในถังก่อน จนเต็มถัง ซึ่งดู
ผิวเผินแล้วก็เหมือนกับว่าถังใบนัน้ มันเต็มและใส่อะไรไม่ได้
อีกแล้ว แต่เมือ่ หยิบก้อนกรวดใส่เข้าไปข้างบนถังแล้วเขย่า
ให้ก้อนกรวดตกลงไปในถังจนหมด หน�ำซ�้ำจริงๆ แล้วยัง
มีทเี่ หลือพอไว้ให้ใส่ทรายเข้าไปอีกด้วย และก็คงจะเดากัน
ออกว่า เล่าปี่คงจะถึงบางอ้อก็ตอนที่ขงเบ้งตักน�้ำใส่เข้าไป
ในถังที่เหลือจนเต็มได้อีกด้วย
ขงเบ้งกล่าวต่ออีกว่า เทคนิคการบริหารเวลา
สามารถแบ่งออกเป็นแบบ สูง กลาง และต�่ำ 
ขั้นต�่ำเน้นการใช้เศษกระดาษบันทึก ขั้นกลาง
เน้นการใช้แผนด�ำเนินงาน และตารางโปรแกรมประจ�ำวัน
ซึ่งสะท้อนความส�ำคัญของการวางแผน ส่วนขั้นสูง เน้น
การจัดการโดยแบ่งแยกประเภทของหน้าที่การงานตาม
ดีกรีความส�ำคัญของงานเพื่อพิจารณาล�ำดับความเร่งด่วน
ในการจัดการงานดังกล่าว ทัง้ สามขัน้ อันดับต่างมีเรือ่ งการ
มอบหมายงานเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตามความต้องการของ
ปริมาณและลักษณะเฉพาะของงานแต่ละชิ้น
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หลักการบริหารเวลา
ส�ำหรับหลักการบริหารเวลานั้น ถ้าเราให้ถังของเราเติมเต็มไปด้วยก้อนกรวด ทราย และน�้ำ ก็คงจะไม่มีโอกาส
ได้ใส่ก้อนหินลงไปได้ แต่ถ้าหากใส่ก้อนหินลงไปก่อน ในถังก็จะยังมีเนื้อที่ที่จะใส่สิ่งอื่นๆ เข้าไปได้อีก ดังนั้น การบริหาร
เวลาที่ได้ผลต้องดูว่า อะไรคือก้อนหิน อะไรคือก้อนกรวด เม็ดทราย และน�้ำ และยังไงซะ เราก็ควรจะต้องใส่ก้อนหินลง
ไปในถังเป็นอันดับแรกก่อน
งานที่ เ ร่ ง ด่ ว นและส� ำ คั ญ คื อ ก้ อ นกรวด

งานที่ ไ ม่ เ ร่ ง ด่ ว นแต่ ส� ำ คั ญ คื อ ก้ อ นหิ น

งานที่ เ ร่ ง ด่ ว นแต่ ไ ม่ ส� ำ คั ญ คื อ ทราย

งานที่ ไ ม่ เ ร่ ง ด่ ว นและไม่ ส� ำ คั ญ คื อ น�้ ำ

• งานที่เร่งด่วนและส�ำคัญ คือ ก้อนกรวด

สร้างสรรค์ คบคนแบบผิวเผิน มองเห็นแต่เรือ่ งเฉพาะหน้า
ไม่รวู้ า่ เป้าหมายในการท�ำงานคืออะไร มองในแง่ดกี ค็ อื เป็น
คนว่าง่าย มีใครสั่งให้ท�ำอะไรก็ท�ำ เป็นคนที่ยังแยกแยะว่า
อะไรคือสิ่งส�ำคัญได้ไม่ดีนักซึ่งเมื่ออยู่ๆ ไปก็จะรู้สึกว่าตัว
เองถูกควบคุม เบื่อ เซ็ง และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้

เรื่องที่เร่งด่วนและส�ำคัญคือ เรื่องวิกฤตที่ต้อง
ท�ำเดีย๋ วนี้ วันสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ทำ� ก็จะมีปญ
ั หา หรือไม่กม็ ี
ประชุมด่วนเข้ามา รวมถึงเรือ่ งอะไรทีต่ อ้ งแข่งกับเวลาเพือ่ ชี้
เป็นชีต้ าย ถ้าเปรียบเทียบกับในสนามรบแล้ว ก็เหมือนกับ
แม่ทัพที่จะต้องจัดการกับข้าศึกประชิดเมือง หรือมีปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติที่จะต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วน
คนที่เน้นแต่จัดการเรื่องประเภทก้อนกรวดจะ
เป็นคนที่รู้สึกถูกกดดัน ลุกลี้ลุกลน และวนเวียนอยู่กับ
เรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆ และวันๆ เอาแต่แก้ปัญหาประชิด
ตัวจนอ่อนล้า ไม่มีแรงเหลือไปท�ำอย่างอื่น เครียดแบบ
หมดสภาพเพราะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องเฉพาะหน้า
ถ้าเปรียบกับชีวิตประจ�ำวันในการท�ำงานแล้วก็
เหมือนกับการที่มีค�ำสั่งด่วนจากประธานบริษัทให้จัดการ
แก้ปญ
ั หาอย่างใดอย่างหนึง่ ให้เสร็จสิน้ ภายในวันนี้ เป็นต้น

• งานที่เร่งด่วนแต่ไม่ส�ำคัญ คือ ทราย

เรื่องที่เร่งด่วนแต่ไม่ส�ำคัญ คือ เรื่องที่โทรมา
ขัดจังหวะแต่ไม่มีผลกับเรา ต้องตอบหรือท�ำธุระให้ชาว
บ้านเขาเดี๋ยวนี้ แต่ไม่ท�ำก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนัก
เช่น รับรองแขกทีไ่ ม่ได้รบั เชิญ จัดการกับจดหมายเอกสาร
หรือ โทรศัพท์ทั่วไป เข้าประชุมทั่วไป หรือการประชุมและ
กิจกรรมทั่วไปที่ไม่ส�ำคัญ
คนที่เน้นเรื่องประเภทเม็ดทรายจะขาดพลัง
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• งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่ส�ำคัญ คือ น�้ำ

เรือ่ งทีไ่ ม่เร่งด่วนและไม่สำ� คัญ คือ เรือ่ งหยุมหยิม
ไม่เกีย่ วกับงานแล้วก็ไม่จำ� เป็น ท�ำแล้วไม่เกิดผลอะไร เสีย
เวลาแล้วก็ไม่ส�ำคัญ ยกตัวอย่างเช่น งานจุกจิกทั่วไปที่ท�ำ
หรือไม่ทำ� ก็ได้ งานเลีย้ งสังสรรค์ทวั่ ไปทีไ่ ม่จ�ำเป็น กิจกรรม
ที่น่าสนใจทั่วไป ซึ่งรวมถึงการติดหนังหรือบ้าดาราจนเกิน
ความพอดี นัง่ คุยโทรศัพท์ทงั้ วัน หรือไม่กบ็ น่ เรือ่ งแฟนไป
มีชู้ เป็นต้น
พวกที่นิยมเรื่องราวประเภทน�้ำมักไม่ค่อยจะมี
ความรับผิดชอบ ท�ำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน พึ่งพาตัวเอง
ไม่ได้ ต้องอาศัยผู้อื่นให้คอยช่วยเหลือเสมอ แถมท�ำงาน
หลักๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ทัน แต่ที่เก่งก็คือเรื่องการ
หาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองบ่อยๆ ถ้าจะให้เรียกกันตรงๆ ก็
คือการท�ำตัวได้ไร้สาระไปวันๆ อย่างไม่มีที่ติได้นั่นเอง

• งานที่ไม่เร่งด่วนแต่ส�ำคัญ คือ ก้อนหิน

เรือ่ งทีไ่ ม่เร่งด่วนแต่สำ� คัญ คือ เรือ่ งการวางแผน
งาน การพัฒนาตนเอง การดูแลสุขภาพ ถ้ามัวแต่ผลัดวัน
ประกันพรุ่งแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องวิกฤตได้ในภายภาค
หน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพ        
การผลิต การสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน การเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาในอนาคต การพัฒนา
ตารางการบริหารเวลา
ส� ำ คั ญ

ไม่ ส� ำ คั ญ

เร่งด่วน

บุคคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของเราให้เก่งขึน้ หรือแม้
กระทัง่ การเตรียมตัวสอบเพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ
ในเนื้องานที่ท�ำอยู่ให้มากขึ้น
คนทีจ่ ดั การกับเรือ่ งประเภทก้อนหินได้นนั้ เป็น
คนมีประสิทธิภาพ เพราะจะเก่งในการวิเคราะห์สถานการณ์
เวลา และสิ่งแวดล้อม สามารถจับประเด็นหลักของปัญหา
สามารถจัดการกับเรื่องเร่งด่วนและควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้เกินกว่าเหตุ ป้องกันปัญหา กล้าฟันธงและใช้หลัก
การจัดการได้อย่างเหมาะสม คนพวกนี้จะมีวิสัยทัศน์ มี
อุดมการณ์ มองการณ์ไกล เคารพระเบียบ สามารถควบคุม
ตัวเอง มีความสมดุลในชีวิต ด�ำเนินชีวิตอย่างมีวินัย และ
สามารถท�ำงานชิ้นใหญ่ได้
พอถึงตรงนี้แล้ว มีบางคนอาจจะถามว่าเป็นไป
ได้ไหมทีว่ า่ ถ้าเน้นก้อนหินมากเกินไปจะมองข้ามก้อนกรวด
เพราะก้อนกรวดมากับความเร่งด่วน แต่ถา้ คิดดูดๆี แล้วก็
จะรูว้ า่ ก้อนกรวดนัน้ มันก็คอื ก้อนหินทีแ่ ตกสลายลงไปเป็น
ก้อนกรวดนัน่ เอง และถ้าเราให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งประเภท
ก้อนหินเยอะ ก็จะท�ำให้มีปัญหาประเภทก้อนกรวดน้อย
ส่วนคนที่เน้นก้อนกรวดนั้นก็จะมีแต่ก้อนกรวดเข้ามาอยู่
เรื่อยๆ ตลอดเวลา

ไม่เร่งด่วน

การวางแผนงาน การเตรียมตัว
เรื่องวิกฤตที่ต้องท�ำเดี๋ยวนี้
วันสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ท�ำก็จะมีปัญหา สอบ การพัฒนาตนเอง การดูแลสุขภาพ ถ้า
หรือไม่ก็มีประชุมด่วนเข้ามา เรื่องอะไร มัวแต่ผลัดวันประกันพรุง่ แล้วก็จะกลายเป็น
เรื่องวิกฤตได้ในภายภาคหน้า
ที่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อชี้เป็นชี้ตาย
เรือ่ งทีโ่ ทรมาขัดจังหวะแต่ไม่มี
เรือ่ งหยุมหยิม ไม่เกีย่ วกับงานแล้ว
ผลกับเรา ต้องตอบหรือท�ำธุระให้ชาวบ้าน ก็ไม่จ�ำเป็น ท�ำแล้วไม่เกิดผลอะไร เสียเวลา
เขาเดีย๋ วนี้ แต่ไม่ทำ� ก็ไม่ได้กระทบอะไร แล้วก็ไม่ส�ำคัญ ติดหนังหรือบ้าดาราจนเกิน
มากมายนัก
ความพอดี นั่งคุยโทรศัพท์ทั้งวัน หรือไม่ก็
บ่นเรื่องแฟนไปมีชู้
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เมือ่ รูซ้ งึ้ ถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งอาศัยการมองการณ์ไกลแล้วก็มเี ป้าหมายทีม่ งุ่ มัน่
แล้วก็แน่นอนครับ การสอบเป็นแอคชัวรีขนั้ เฟลโล่ให้ได้กเ็ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญแต่ไม่เร่งด่วนเหมือนงานประเภททีเ่ ป็นก้อนหิน
ที่พร้อมจะแตกเป็นก้อนกรวดได้ทุกเมื่อ เพราะเมื่อมีงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ขึ้นมา แต่ท�ำไม่เป็นนั้น ก็จะท�ำให้งานที่ท�ำ
เกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสที่ดีในอนาคตได้
ซึง่ หลักการบริหารเวลาแบบนีก้ ค็ อื การเพิม่ มิตขิ องความส�ำคัญของสิง่ ทีเ่ ราควรจะท�ำเข้าไป อย่าท�ำตัวเป็นเหมือน
เครื่องจักร แต่ต้องมองการณ์ไกลแล้วก็ก�ำหนดเป้าหมายระยะกลางกับระยะยาวให้ชัดเจน ผมว่าแค่นี้ก็ช่วยท�ำให้ใช้เวลา
ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมากแล้วครับ

เรียนรู้การปั้นโมเดล

อั น นี้ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการอเมริ กั น เนคท๊ อ ปโมเดล
(American Next Top Model) ที่เอาไว้ปั้นโมเดลให้
เป็นนางแบบ ส�ำหรับแอคชัวรีแล้วต้องสร้างโมเดลจ�ำลอง
สถานการณ์รูปแบบต่างๆ ให้เป็นด้วย หมายความว่า          
แอคชัวรีไม่ใช่วา่ สักแต่คำ� นวณหรือท�ำตัวเหมือนเครือ่ งคิด
เลข หากแต่ต้องสร้างกล่องด�ำที่เอาไว้ใช้ค�ำนวณหรือสร้าง
เจ้าตัวเครือ่ งคิดเลขออกมาให้คนอืน่ ไว้ใช้ได้ เรียกได้วา่ พอ
เปลีย่ นตัวแปรหรือสมมติฐานก็แค่คยี เ์ ข้าไปในกล่องด�ำนัน้
พอกดปุม่ แล้วผลลัพธ์ทกุ อย่างก็จะออกมาให้วเิ คราะห์กนั
ซึ่งการสอบแอคชัวรีที่เป็นคอร์สระดับกลาง (คอร์ส 5 และ
คอร์ส 6) จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้เป็น แต่อย่าเพิ่งใจร้อน
ไปครับ ตอนนีเ้ ป็นตอนทีเ่ กีย่ วกับคอร์สสี่ ซึง่ เนือ้ หาจะเน้น
เกี่ยวกับการสร้างหรือปั้นโมเดลขึ้นมา
และโดยในทางปฏิบตั แิ ล้ว แอคชัวรีควรจะต้องใช้
และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอย่างให้เป็นด้วย ซึง่ สิง่
ต่างๆ เหล่านีก้ จ็ ะไปเรียนรูเ้ อาจากประสบการณ์ในทีท่ ำ� งาน
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เอา ไม่ว่าจะเป็น C++, Pascal, โคบอล, Visual Basic,
หรือภาษาอะไรก็ได้ทเี่ ขียนออกมาเพือ่ ใส่สตู รค�ำนวณลงไป
ได้ ส่วนโปรแกรมไมโครซอพท์ Excel นี่จะเป็นอะไรที่
แอคชัวรีทุกคน “ต้อง” ใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเกินกว่าคน
ทั่วๆ ไปที่เขาใช้กัน
คอร์สที่สี่นั้นจะเน้นเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับโมเดล
ความเสี่ยงต่างๆ เช่น Loss model และ Ruin model
เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้รถู้ งึ การสร้างโมเดลในการจัดการความ
เสี่ยง (Risk Management) ของตัวสินค้าหรือในรูปแบบ
ภาพรวมของบริษทั ได้ดว้ ย โดยตลาดการเงินในระยะหลังนี้
ก็จะเน้นเรือ่ งการจัดการความเสีย่ งอยูไ่ ม่นอ้ ย และจะยิง่ มี
บทบาทที่ส�ำคัญมากยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต เนื้อหาตรงส่วน
นีจ้ งึ เป็นการปูพนื้ ฐานเบือ้ งต้นส�ำหรับการค�ำนวณวิธจี ดั การ
และประเมินความเสีย่ งทัง้ หลายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ได้

ยิง่ ไปกว่านัน้ คอร์สนีก้ ย็ งั มีเนือ้ หาทีร่ วมไปถึงวิธี
การจ�ำลองแบบสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ตัวเลข
สุม่ (Random Number) ทีป่ กติเขาจะเอาไว้ใช้กนั ในสาขา
ของวิศวกรรมการเงินเพือ่ ค�ำนวณหาราคาของตราสารต่างๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ออกมา ไม่วา่ จะเป็นหุน้ พันธบัตร หรือ
ตราสารอนุพันธ์ ก็ใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกัน
เท่านี้ยังไม่พอ การจะสร้างโมเดลขึ้นมาชิ้นหนึ่ง
ได้ ไม่ใช่สักแต่ปั๊มยี่ห้อว่าท�ำมาจากแอคชัวรีก็เอามาใช้ได้
แอคชัวรีจะต้องอ้างอิงเหตุผลจากทฤษฎีต่างๆ เช่น ความ
เชื่อมั่นทางสถิติของข้อมูล (Credibility) ว่าข้อมูลที่เอาไว้
ใช้ทดลองในโมเดลมีความน่าเชื่อถือทางสถิติแค่ไหน รวม
ไปถึงอนุกรมเวลา (Time Series) และสมการการถดถอย

(Regression) ทีน่ ำ� มาประกอบการพิจารณาของการท�ำนาย
ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ดังนั้นถ้าจะเอาทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสม แอคชัวรีควรต้องเก่งเรือ่ งวิธกี ารจัดการฐาน
ข้อมูล รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
เช่น Fox Pro หรือ Microsoft Access ให้ได้ด้วย จึงไม่
แปลกเลยที่แอคชัวรีในองค์กรใหญ่จะมีโปรแกรมเมอร์ที่
เชีย่ วชาญการดึงฐานข้อมูลโดยเฉพาะมาอยูใ่ นทีมเพือ่ เพิม่
ความคล่องตัวในการท�ำงานด้วย
หัวใจของการคาดคะเนอนาคตก็คือข้อมูลจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลดิบที่บริษัทต้องเก็บไว้จึง

-

โปรแกรม Excel คื อ พระเจ้ า - สามารถจั ด การทุ ก อย่ า งได้ ห มด
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ว้ จั ด การฐานข้ อ มู ล เช่ น Access, Fox Pro เป็ น ต้ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องเมนเฟรม (ใช้เทปแม่เหล็ก) เช่น โคบอล เป็นต้น
โปรแกรมเฉพาะส�ำหรับแอคชัวรีในการจ�ำลองเหตุการณ์ในอนาคต  เช่น Prophet,
Moset, VIP, Alpha เป็ น ต้ น
- โปรแกรมเฉพาะส� ำ หรั บแอคชั วรี ในการท� ำสถิ ติ เ กี่ ย วกั บข้ อ มู ล เช่ น SPSS, SAS
เป็ น ต้ น

มีขนาดใหญ่โตมหาศาลมากกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ มาก เพราะถ้าเรามา
พูดถึงธุรกิจประกันชีวิตแล้วล่ะก็ ข้อมูลของเราก็จะต้องสามารถถูกเก็บไว้ได้
จนกระทั่งกรมธรรม์สิ้นสุดอายุ ซึ่งก็อาจจะหมายถึงอีก 100 ปีข้างหน้าเลยที
เดียว การจัดเก็บข้อมูลดิบในปัจจุบันของหลายๆ บริษัทก็ยังคงลงบันทึกอยู่
ในรูปของเทปแม่เหล็กในเครื่องเมนเฟรม (Mainframe) เพราะสามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากกว่าหลายเท่าตัวนัก โครงสร้างหรือทีม่ าทีไ่ ปของข้อมูลจึงเป็นอีก
สิง่ หนึง่ ทีแ่ อคชัวรีจำ� เป็นต้องเรียนรู้ เพราะงานส่วนหนึง่ ของแอคชัวรีกค็ อื ต้อง
รับผิดชอบเรื่องความถูกต้องสมเหตุสมผลของฐานข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้นผล
การวิเคราะห์จะออกมาบิดเบือนได้เหมือนอย่างค�ำกล่าวที่ว่า “Garbage in
Garbage out” (ใส่ข้อมูลขยะเข้าไป ก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นขยะออกมา)
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หลักสูตรใหม่

เห็นเขียนแต่เรือ่ งอดีตในสมัยนัน้ มาก็เยอะละ
ตอนนี้ขอคั่นกลางด้วยข่าวอัพเดทในสมัยนี้กันบ้าง โดย
สิง่ ต่อไปนีเ้ ป็นข้อสังเกตทีไ่ ด้มาจากการสอบถามแอคชัวรี
รุ่นน้องๆ ในประเทศไทย รวมถึงลูกน้องเก่าในทีม ที่
อยู่ที่ฮ่องกง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการผสมผสานกันของข้อมูล
ที่ดูจะลงตัวดี
มันเป็นเรือ่ งราวของการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
การสอบแอคชัวรีของ The Society of Actuaries ของ
อเมริกาทีเ่ ป็นหนึง่ ในสถาบันจัดสอบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างคนให้เป็นเฟลโล่ของแอคชัวรี ซึง่ หลักสูตร
ของการสอบเหล่านี้จะถูกอัพเดทอยู่บ่อยๆ ในทุกๆ 5 ปี
และจะเปลี่ยนใหญ่ในทุกๆ 10 ปี
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การเปลี่ ย นอาจจะเริ่ ม ที่
หลักสูตรระดับต้นๆ (เช่น เคยเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2549)
แล้วค่อยๆ เขยิบขึน้ ไปเปลีย่ นหลักสูตรระดับกลาง (เช่น
เคยเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2550) จนถึงการเปลี่ยนหลักสูตร
ระดับสูง (ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550) โดยปัจจุบันนี้การ
สอบแอคชัวรีกไ็ ด้เปลีย่ นเป็นหลักสูตรใหม่ และก็มอี พั เดท
มาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
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โดยข่าวดีส�ำหรับคนรุ่นหลังๆ ตอนนี้ก็คือ การที่
ตลาดมีความต้องการแอคชัวรีสูงขึ้นกว่าเมื่อสมัยสิบปีก่อน
หลายเท่าตัวนัน้ หลักสูตรสากลการสอบเป็นเฟลโล่ก็ได้ปรับ
เปลี่ยนให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อผลิตแอคชัวรีให้เพียง
พอกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ถูกระบุให้เปลี่ยน
ทิศทางขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
1. เนื้อหาบางส่วนจากคอร์ส 1 ถึง คอร์ส 4 ที่เป็น
หลักสูตรระดับต้น ได้ถูกดึงลงมาเป็นวิชาย่อยๆ ที่
อาจสามารถได้รับการยกเว้นทันทีโดยไม่ต้องสอบ
ถ้าได้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
การเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยแต่ละที่ว่าได้ก�ำหนดหลักสูตรในวิชา
นั้นๆ ได้ใกล้เคียงกับวิชาที่ได้ก�ำหนดไว้ย่อยๆ ของ
หลักสูตรแอคชัวรีรนุ่ ใหม่ไว้อย่างไร ท�ำให้สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้แอคชัวรีรนุ่ ใหม่แกะกล่องไม่ตอ้ ง
ไปเสียเวลาสอบวิชาขั้นพื้นฐานอีกครั้ง
2. หลักสูตรระดับต้นจากคอร์ส 1 ถึงคอร์ส 4 นั้น
สามารถได้รบั การยกเว้นได้เลย ถ้าจบจากมหาวิทยาลัย
บางที่ในออสเตรเลีย หรือในอังกฤษ เพียงแต่ต้อง

เสียเงินเป็นจ�ำนวนมากเพื่อแลกกับการท�ำเรื่อง
ขอยกเว้น ท�ำให้ประหยัดเวลาสอบไปมากกว่า
สองปีเป็นอย่างน้อย เพราะในบางคอร์สนัน้ เปิด
โอกาสให้สอบได้แค่ปีละสองหน
3. ในคอร์สระดับกลางๆ ทีเ่ ป็นคอร์ส 5 และคอร์ส 6
ได้เปลีย่ นจากข้อสอบเขียนไปเป็นการส่งการบ้าน
หรือรายงานทางอินเตอร์เน็ตแทน เพื่อที่จะให้
แอคชัวรีรุ่นใหม่ๆ ได้มีเวลาที่ยืดหยุ่น มีการ
อภิปราย หรือใช้วชิ ากับงานจริงกันมากขึน้ ทัง้ นี้
ทั้งนั้นเมื่อการสอบได้ถูกยกเลิกออกไป การจะ
ปรับเลือ่ นต�ำแหน่งหรือมอบหมายงานให้คนรุน่
ใหม่ๆ ทีผ่ า่ นคอร์สระดับกลางในสมัยนี้ จึงจ�ำต้อง
ดูประสบการณ์ตามไปด้วยว่ามีความสามารถที่
จะเป็นแอคชัวรีระดับกลางได้จริงเหมือนทีผ่ า่ น
คอร์ส 5 และคอร์ส 6 มาหรือไม่
4. ส่วนคอร์สระดับสูงทีเ่ รียกว่าคอร์ส 7 และคอร์ส
8 นัน้ ก็มกี ารปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับตลาด
การเงินในสมัยปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาส่วน
หนึ่งก็ยังเป็นข้อสอบเขียน แต่เนื้อหาส่วนอื่นๆ
ก็กระจายให้ทำ� จากอินเตอร์เน็ตเป็นวิชาย่อยๆ ไป

จะมีความเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่า การเป็นแอคชัวรีนนั้ ต้อง
ใช้เวลาในการสอบกว่าจะจบหมดก็นานเกินไป ส่วนทางผมเอง
ก็ได้พสิ จู น์ตวั อย่างให้รนุ่ น้องๆ ดูวา่ แม้วา่ จะเป็นหลักสูตรเก่า
ถ้าพยายามและมีความมุ่งมั่นก็จะสามารถท�ำได้เช่นกัน แล้ว
ในเมื่อมีโอกาสได้ใช้หลักสูตรใหม่เพื่อสอบแอคชัวรี มันก็น่า
จะไปได้ถึงเป้าหมายได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น
จึงอยากจะถือโอกาสตรงนีแ้ นะน�ำแอคชัวรีรนุ่ น้องๆ
ว่าความสามารถนัน้ เป็นเรือ่ งรอง แต่ความมุง่ มัน่ กับใจทีร่ กั ใน
งานนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเลือกได้ในสิ่งที่ใช่ แล้วท�ำได้ในสิ่งที่
ชอบ ทุกอย่างก็จะตามมา ตีนกาก็จะไม่ขึ้น เพราะไม่เครียด

ขอให้โชคดีกับหลักสูตรใหม่
ของการสอบแอคชัวรีครับผม

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กรุน่
ใหม่สอบได้ถแี่ ละบ่อยขึน้ โดยใช้สอบผ่านทางศูนย์สอบ
คอมพิวเตอร์เอา แต่กระนัน้ ก็เป็นการสอบแข่งขันกับคน
ทัง้ โลกพร้อมๆ กันอยูด่ ี ซึง่ จากหลักสูตรเก่าทีต่ อ้ งใช้เวลา
ในการสอบเป็นสิบๆ ปีเพือ่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ แอคชัวรีขนั้ เฟลโล่
นั้น และด้วยความขาดแคลนบุคลากรที่จะเป็นแอคชัวรี
ผนวกกับวิทยาการทางเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบนั จึงท�ำให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ในหลักสูตรทีส่ ามารถปรับลดเวลาให้
คนรุน่ ใหม่ๆ ใช้เวลาสอบกันเพียงสามถึงแปดปี เนือ่ งจาก
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรมากขึน้
ดังนัน้ นีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีด่ ที คี่ นรุน่ ก่อนๆ ได้ทำ� ไว้ให้
ส�ำหรับคนทีจ่ ะมาเป็นแอคชัวรีในสมัยนี้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
มีความยืดหยุน่ และไปถึงดวงดาวกันแล้วแต่ระดับความ
คาดหวังของแต่ละคน เพราะจากการทีม่ ปี ระสบการณ์ได้
พูดคุยกับน้องๆ ในมหาวิทยาลัย หรือเด็กรุน่ ใหม่ๆ ก็ตาม
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กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี

– ภาคแห่งการเก็บประสบการณ์
ดูแลตัวเลข
เมือ่ พูดกันถึงเนือ้ งานของแอคชัวรีระดับฝึกหัด
กันตัง้ แต่ตน้ เลยก็คงจะหนีไม่พน้ กับเรือ่ งทีต่ อ้ งให้เป็นผูช้ ว่ ย
ดูแลตัวเลขไปพลางๆ ก่อน เพราะแอคชัวรีในระดับนีห้ มาย
ถึงคนที่ได้สอบผ่านวิชาทางสถิติ การค�ำนวณ ทฤษฎีการ
เงิน ไฟแนนซ์ เศรษฐศาสตร์ การค�ำนวณเบี้ยประกันภัย
เบือ้ งต้น การค�ำนวณเงินส�ำรองเบือ้ งต้น ทฤษฎีการจ�ำลอง
โมเดลในการพยากรณ์ค่าต่างๆ ในอนาคต เป็นต้น ซึ่งการ
สอบเหล่านีไ้ ม่ใช่จะได้มาจากการไปเรียนเอาปริญญาตรี โท
หรือ เอก มาจากที่ไหนก็ตาม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็
จะต้องไปผ่านการสอบเทียบวุฒกิ บั ทางสถาบันจัดสอบโดย
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เฉพาะเพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นแอคชัวรีอย่างแท้จริงอีกทีหนึง่ นัน่ ก็
หมายความว่า การไปจบปริญญาจากเมืองนอกโดยการไป
ซือ้ ปริญญาหรือไปชุบตัวมาเฉยๆ นัน้ คงจะไม่มคี วามหมาย
ใดๆ กับอาชีพแอคชัวรี หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้
นั่นคือจุดดีของการเริ่มเป็นแอคชัวรี เพราะไม่
ว่าจะเป็นใครก็ต้องเริ่มต้นมาจากศูนย์กันทั้งนั้น ในทาง
กลับกันใครจะมาเป็นแอคชัวรีก็ได้ แต่จะต้องมีความมุ่ง
มั่นและอดทนอย่างมากเพื่อที่จะสอบผ่านให้ครบหมดทุก
ตัว

คนส่วนใหญ่นนั้ จะท�ำงานไปด้วยแล้วก็สอบไป
ด้วยเพราะแอคชัวรีทดี่ นี นั้ จะต้องเติบโตขึน้ ไปพร้อมกับ
การสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ที่สั่งสมมาพร้อมๆ
กับวุฒิที่ค่อยๆ เก็บรอมมาจากการสอบระดับมาราธอน
โลก ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่โหด
ร้ายไม่น้อยอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆ ก็คือ
ความรูส้ กึ สนุกกับการได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ ทีม่ อี ยูท่ กุ วัน
ด้วย นั่นก็คือสิ่งที่จูงใจให้แอคชัวรีทุกคนตั้งหน้าตั้งตา
สอบเพื่อเก็บความรู้และน�ำไปใช้กับงานจริงในวันรุ่งขึ้น
ได้ทันที ซึ่งนั่นก็เป็นข้อที่ดีอย่างมากของการที่ได้เลือก
มาเป็นแอคชัวรีครับ
หรือถ้าจบปริญญาตรีแล้วยังไม่อยากท�ำงานก็
อาจจะมีการใช้ตัวช่วย นั่นก็คือการไปเรียนต่อปริญญา
โทไปด้วยแล้วก็สอบไปด้วย วิธนี กี้ จ็ ะท�ำให้สอบได้เร็วขึน้
มา เพราะไม่ตอ้ งมานัง่ ยุง่ ปวดหัวกับเรือ่ งวุน่ วายในบริษทั
แต่ขอ้ เสียเปรียบอย่างหนึง่ ก็คอื จะเริม่ ต้นการท�ำงานโดย
มีประสบการณ์ทำ� งานทีน่ อ้ ยกว่าคนทีจ่ บปริญญาตรีแล้ว
สอบไปด้วยเลย
สาธยายมาซะเยอะ ก็เลยอยากจะย�ำ้ อีกครัง้ ว่า
จะอย่างไรก็ตาม อาชีพนีจ้ ำ� เป็นจะต้องสอบให้ได้คณ
ุ วุฒิ
ถึงขัน้ เฟลโล่ซงึ่ เป็นวุฒริ ะดับสูง หรือไม่อย่างน้อยถ้าไม่คดิ
อะไรมากก็ควรจะได้ขนั้ แอสโซสิเอสซึง่ เป็นวุฒริ ะดับกลาง
ของแอคชัวรี ส่วนในบรรดาการสอบที่ผ่านมา 4 คอร์ส
นัน้ ไม่วา่ จะเป็นวิชาทางสถิติ การค�ำนวณ ทฤษฎีการเงิน
ไฟแนนซ์ เศรษฐศาสตร์ การค�ำนวณเบีย้ ประกันเบือ้ งต้น
การค�ำนวณเงินส�ำรองเบื้องต้น ทฤษฎีการจ�ำลองโมเดล
ในการพยากรณ์ค่าต่างๆ ในอนาคตนั้น ล้วนแต่เป็นพื้น
ฐานส�ำหรับแอคชัวรีระดับต้นๆ เท่านั้น
งานดูแลตัวเลขของแอคชัวรีระดับต้นนัน้ บาง
คนก็เรียกว่าเป็นงานค�ำนวณขนานแท้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลคุณภาพของฐานข้อมูลที่มีไว้ส�ำหรับให้แอคชัวรีได้
เข้าไปใช้ค�ำนวณออกมาเป็นค่าผลลัพธ์ที่เอาไว้ประเมิน
บริษัท และก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอย่างไรที            ่
แอคชัวรีระดับต้นเหล่านี้เองที่เป็นคนท�ำรายงานตัวเลข
สรุปสถานการณ์ตา่ งๆ ของบริษทั ให้กบั ผูบ้ ริหารฝ่ายอืน่ ๆ ด้วย
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ในฐานะของแอคชัวรีทมี่ ปี ระสบการณ์แล้วนัน้ ถ้า
จะให้มองแอคชัวรีระดับต้นเหล่านี้แล้ว ก็คงเป็นเหมือนกับ
คนทีก่ ำ� ลังฝึกท�ำความเข้าใจระบบกลไกของเครือ่ งคิดเลขอยู่
และเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ลองเล่นเครื่องคิดเลขดูบ้าง แต่
บางทีคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่าแอคชัวรีจริงๆ แล้วท�ำอะไร
มีความรู้ความสามารถเท่าไหน และก็จะคิดไปเองว่าแอคชัวรี
เหล่านั้นก็คือเครื่องคิดเลขหรือไม่ก็เครื่องช่วยจ�ำค่าตัวเลข
ประจ�ำบริษัทไปซะนั่น ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยที่เข้าใจผิดคิดว่า ถ้า
นึกถึงตัวเลขก็จะนึกถึงแอคชัวรี ท�ำให้ศกั ยภาพของแอคชัวรี
ในบางครั้งก็โดนจ�ำกัดไปอย่างน่าเสียดายเพราะเรื่องเหล่านี้
สมัยก่อนยังเคยมีพจนานุกรมบางฉบับแปลค�ำว่า
“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ว่า “เสมียนประจ�ำบริษทั ประกันภัย”
ครับ ซี่งก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดๆ ในสมัยนั้นว่าแอคชัวรี
นั้นเป็นแค่เครื่องคิดเลขแล้วก็บวก ลบ คูณ หารไปวันๆ ก็
เป็นไปได้ แต่ส�ำหรับแอคชัวรีระดับต้นที่ได้ผ่านการสอบ
อย่างเป็นกระบวนการและยังได้รับการฝึกฝนความรู้ความ
สามารถกับแอคชัวรีที่มีประสบการณ์จริงแล้ว ผมขอค้าน
หัวชนฝาเลยครับว่าพจนานุกรมฉบับนั้นแปลความหมายมา
ผิด ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับใจของแอคชัวรีคนนั้นแหละครับว่าคิด
ว่าตนเองเป็นแบบไหน

ข่อยไม่ใช่เครื่องคิดเลขเด้อ...

พักข้างทาง

มีคนกล่าวไว้ว่า (กล่าวเอง) ถ้าจะพยายามเดิน
ไปให้ถึงยอดเขาแล้วก็จงอย่าลืมเชยชมดอกไม้หรือหยุด
พักข้างทางด้วย เพราะความสุขที่ได้รับเมื่อไปได้ถึงบน
ยอดแล้วบางทีมนั ก็มาจากระหว่างสองข้างทางทีไ่ ด้เดินผ่าน
มาโดยไม่ใช่แค่การที่ได้ไปยืนอยู่ที่บนยอดเท่านั้น หากแต่
การลืมชมความงามและตักตวงความสุขระหว่างทางทีเ่ ดิน
ไปถึงจุดหมายก็อาจจะท�ำให้การขึ้นไปอยู่บนยอดนั้นดูไร้
คุณค่า ซึ่งเมื่อคนที่ได้ขึ้นไปยืนพิชิตอยู่บนยอดเขาลูกนั้น
นั้นเกิดไปมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป ก็จะมี
ความรู้สึกอยากจะพิชิตเขาอีกลูกเพื่อไปให้ได้ถึงอีกยอด
หนึ่งขึ้นมา ซึ่งมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีวัน
จบ (จนหมดแรงตายกลางเขาพอดี) โดยทีย่ งั ไม่ทนั ได้รจู้ กั
ชมทิวทัศน์ขา้ งทางว่ามันก็สวยงามไม่แพ้การขึน้ ไปยืนอยูบ่ น
ยอด จากเรือ่ งนีก้ ส็ ามารถเปรียบเทียบกับเรือ่ งราวของการ
สอบคุณวุฒขิ องแอคชัวรีได้วา่ การสอบนัน้ ไม่ใช่อยูท่ กี่ ารจะ
เอาแต่สอบเพื่อขึ้นไปให้ถึงจุดมุ่งหมายอยู่อย่างเดียว แต่
การท�ำงานหรือเก็บประสบการณ์ไปในระหว่างทางเพือ่ เติม
เต็มกับเนือ้ หาความรูท้ ไี่ ด้เก็บใส่เข้ามาก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญไม่
แพ้กัน เฉกเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือถ้าไม่ลองปฏิบัติดู
ก็เหมือนจะไร้ความหมาย

เมื่อผมสอบมาได้ครบ 4 ตัว (จาก 8 ตัวใน
หลักสูตรตอนนั้น) แล้ว ใครๆ อาจจะมองว่า ชีวิตของคน
ประเภทนีม้ นั มีแต่การสอบอยูใ่ นหัวใจหรืออย่างไร ค�ำตอบ
คือใช่ส่วนหนึ่ง และไม่ใช่อีกส่วนหนึ่ง จริงอยู่ที่ว่าการสอบ
แต่ละครัง้ นัน้ กินเวลาในการอ่านหนังสือและเร่งการเติบโต
ของเซลล์ทไี่ ม่ใช่แค่เซลล์สมองให้เร็วขึน้ (เร่งรอยตีนกาและ
ความแก่) เวลาทีไ่ ด้อยูก่ บั เพือ่ น แฟน และญาติพนี่ อ้ งก็จะ
น้อยลง แต่ทั้งนีท้ งั้ นัน้ การจัดการบริหารตัวเองนัน้ ก็มีสว่ น
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยได้มาก ผมได้สรุปวิธกี ารบริหารเวลาส�ำหรับตัว
เองจากประสบการณ์จริงไว้แล้ว คนทีส่ นใจก็สามารถกลับ
ไปเปิดอ่านใหม่ได้ครับ
ในตอนนั้นเอง เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เรียนมา
ด้วยกันตัง้ แต่สมัยประถมจนถึงมหาวิทยาลัยได้เสียชีวติ ลง
อย่างรวดเร็วหลังจากการค้นพบโรคมะเร็งในต่อมน�ำ้ เหลือง
ท�ำให้ตวั ผมเองตระหนักมากขึน้ ถึงจุดยืนในชีวติ โดยเริม่ ที่
จะมองหาตัวเองกับท�ำเพื่อผู้อื่นให้มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ในตอนนั้น ผมได้ท�ำงานและก็ลงสอบไปตามปกติ แต่ผม
ขอสารภาพในที่นี้เลยว่าผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิด
ทบทวนตัวเองและอ่านหนังสือเพิม่ เติมแนวคิดการใช้ชวี ติ
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ของตัวเองในขณะนัน้ ซะมากกว่า หนังสือสอบทีอ่ า่ นมัน
ก็เลยไม่ได้เข้าหัวเลย
ทีค่ ดิ ดังนัน้ เพราะอยากจะทบทวนตัง้ สติถงึ
จุดมุ่งหมายของตัวเอง คิดเพราะอยากจะย�้ำอีกทีว่า
อะไรคือสิ่งส�ำคัญในชีวิต การสอบแต่ละวิชาที่ผ่านมา
นั้นมันดูยากกว่าการสอบเอา A ล้วนๆ จากสมัยเรียน
ในมหาวิทยาลัยซะอีก อีกทัง้ มองซ้ายมองขวาก็เริม่ เห็น
เพื่อนๆ วิศวะที่จบมาด้วยกันเริ่มมีการขยับขยาย
ในจุดนัน้ ก็เป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีผ่ มใช้เวลาตัดสิน
ใจอยูเ่ หมือนกันว่าจะอยูส่ อบต่อไปหรือจะไปเรียนต่อที่
เมืองนอกดี ผมจึงได้หนั ไปท�ำ SWOT ส�ำหรับตัวเองใน
ขณะนั้นอีกครั้ง มาครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วก็

คือผมได้ลงทุนชีวติ วัยรุน่ (ค�ำนิยามของค�ำว่าวัยรุน่ มันกว้างนะ
ครับ) ไป 2 ปีส�ำหรับการสอบ แล้วผมก็สอบผ่านไป 4 ตัวแล้ว
แต่ดจู ากหนทางข้างหน้าทีม่ อี ยูม่ นั ช่างดูมดื มนนัก ด่านหลังจาก
นี้เป็นต้นไปในสมัยนั้นก็จะเป็นการข้อสอบเขียน (อัตนัย) ซะ
ส่วนใหญ่ แล้วภาษาอังกฤษก็ยงั เจ็บออดๆ แอดๆ อยู่ ดูเหมือน
จะยังไม่แข็งแรงนัก เมื่อหันไปดูจากรุ่นพี่ๆ ที่สอบกันอยู่ส่วน
ใหญ่ก็จะมาอืดฝืดอยู่ตรงด่านที่ 5 และ ด่านที่ 6 นี้ เอง
คิดได้ดงั นัน้ แล้วผมก็ไม่คอ่ ยแน่ใจว่าตัวเองจะข้าม
พ้นก�ำแพงทีส่ งู ในด่านนีไ้ ด้หรือไม่ แต่ในเมือ่ ลุยมาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว
ก็คงจะมาใจฝ่อหันหลังกลับไม่ได้ ก็เลยพักใจซักพักหนึ่งแล้ว
เดินหน้าลุยเต็มที่ไปต่อ พร้อมๆ กับท�ำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเติมเต็มให้เท่าๆ กับรุ่นพี่ๆ ที่เคย
ท�ำงานคร�่ำหวอดในวงการนี้มานาน

ความรูท้ างธุรกิจและความรูท้ างด้านการลงทุนส�ำหรับแอคชัวรี
ในสมัยของผมนั้น เขาจะบังคับให้เรียนรู้
ความรู้ทางธุรกิจส�ำหรับแอคชัวรีด้วย โดยหลักการ
แล้วเราจะต้องเข้าใจ “ระบบความมัน่ คงทางการเงินของ
สังคม” (Financial Security Systems) และการสอบ
ด่านที่ 5 นีจ้ ะว่าถึงธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกัน
ชีวติ ธุรกิจการประกันภัยกลุม่ และประกันสุขภาพ ธุรกิจ
การท�ำบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และตามติดด้วยกฎหมายและ
ภาษีของธุรกิจ ซึง่ โดยหลักแล้วเมือ่ แอคชัวรีเข้าใจหัวใจ
ของธุรกิจแล้วก็จะสามารถน�ำวิชาจากคอร์สต้นๆ มา
ประยุกต์ใช้ เพือ่ ค�ำนวณต้นทุนความเสีย่ งของตัวสินค้า
(แบบประกันภัย) ประมาณการก�ำไรจากแต่ละสายธุรกิจ
(business line) ค�ำนวณเงินส�ำรอง (reserve) ก�ำหนด
เงินทุน (capital) และอื่นๆ ที่กระทบกับการเงินของ
บริษัทในธุรกิจนี้ ทัง้ นี้ใครทีผ่ า่ นด่านนีไ้ ด้จะมีภาพรวม
และความคิดรวบยอดของแต่ละธุรกิจเพือ่ เอาไว้ใช้เป็น
วิชาเลี้ยงชีพส�ำหรับตนได้อย่างสบายครับ
ส่วนด่านวิชาที่ 6 นี้จะเป็นความรู้ทางด้าน
การเงินการลงทุนและจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
เป็นหลัก วิชานี้จะเน้นทางด้านการเงินอย่างเดียวเลย
หนังสือที่ใช้ก็ประมาณต�ำราเรียนที่ใช้ในปริญญาโท
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ด้านไฟแนนซ์ทวั่ ไปซักสองสามเล่ม ตบท้ายโดยการใส่เทคนิค
เฉพาะที่เอาไว้ใช้จัดการความเสี่ยงเข้าไปในบทเรียน ซึ่งจาก
เท่าที่สังเกตผ่านๆ มาจะเห็นว่าเพื่อนๆ ชาวต่างชาติในวงการ
เดียวกันลงสอบ CFA level สอง ตามหลังจากสอบผ่านด่าน
นี้กันครับ เนื้อหาจะดูคล้ายๆ กันแต่นักวิเคราะห์ด้านการเงิน
จะเน้นทางด้านการวิเคราะห์หุ้นกับประเมินค่าของบริษัทด้วย
ซะส่วนใหญ่ว่าน่าซื้อหรือน่าขาย แต่วิชานี้จะเน้นหนักถึงการ
ลงทุนในพันธบัตรและจัดการความเสีย่ งจากการลงทุนเนือ่ งจาก
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบางประเภทเน้นการลงทุนทีต่ อ้ งคืนเงินต้น
ให้ลูกค้า (โดยหลักก็คือการเกี่ยวข้องกับ financial security
systems ครับ)
เมือ่ ดูทา่ ทีของทัง้ สองวิชานีแ้ ล้วก็นา่ จะดูเหนือ่ ยและ
ท�ำให้เสียเส้นผม (ร่วง) อยูไ่ ม่นอ้ ยเหมือนกันเพราะทีผ่ า่ นมาใน
หลักสูตรนัน้ บางคนสอบตัง้ 3 - 4 ปีกย็ งั ไม่ผา่ นซักที ราวกับว่า
ต้องใช้เวลามากกว่าการเรียนปริญญาโทนอกเวลา/ภาคสมทบ
(Part time) ก็ว่าได้ ก็เลยต้องท�ำใจไว้ก่อนและคิดว่าไปต่อโท
ซะเลยจะดีกว่าไหม เพราะคนไทยยังให้คุณค่ากับการได้ใบ
ปริญญามากกว่า แต่ในอีกมุมมองหนึ่งนั้นเพราะเห็นว่าเนื้อหา
ของสิง่ ทีจ่ ะสอบนัน้ อัดแน่นน่าเรียนแถมคงจะเอาไปใช้งานได้จริง
ประกอบกับมองเห็นอนาคตของตัวงานทีท่ ำ� อยู่ ซึง่ ก็โชคดีดว้ ย

ที่เจ้านายในตอนนั้นของผมให้ความส�ำคัญกับการสอบ         
แอคชัวรีเป็นอย่างมาก ในใจตอนนั้นก็ยังมีความหวังอยู่
ลึกๆ ทีจ่ ะได้เป็นเฟลโล่คนแรกของประเทศอยู่ ท�ำให้อย่าง
น้อยๆ ก็เลยอยากจะพยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ เพือ่ พิชติ สองด่าน
ทีว่ า่ แล้วคว้าเอาไตเติล้ ของค�ำว่า “แอสโซซิเอต” (Associate)
จากแอคชัวรีกอ่ นให้ได้ ซึง่ ก็หมายความว่าถ้าสอบได้ผา่ นทัง้
6 ด่านแล้วก็จะสามารถไปรับประกาศนียบัตรและมีค�ำว่า
ASA (Associate of Societies of Actuaries) ไว้ต่อ

ท้ายชือ่ ของตัวเองในนามบัตรได้ตดิ ตัวทัง้ ชีวติ (ทีเ่ หลือก็ขอ
แค่ให้มีชีวิตให้ยืนๆ อยู่แจกนามบัตรได้ก็พอ)
----- “สองสามปีที่ผ่านมานี้มีคนเป็น ASA กันได้มากขึ้น
เนือ่ งจากการจัดการเปลีย่ นหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
ภาวะความต้องการอย่างสูงของตลาด ดังจะเห็นได้ว่าเด็ก
ฮ่องกงทีจ่ บปริญญาตรีบางคนก็เริม่ มี ASA กันแล้ว” -----

เมื่อยามที่ได้เป็น ASA (Associateship level)
ในสมัยเมื่อ 20 ปีก่อนนั้น ค�ำว่า ASA นี้ฟังดู
มีพลังมากเพราะถ้าสังเกตจากตัวเนือ้ หาและระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการสอบนั้นก็เหมือนกับว่าคนที่เป็น ASA ได้พิสูจน์ถึง
การผ่านมาตรฐานสากลโลกของปริญญาโททางด้านวิชาชีพ
นีไ้ ปแล้ว ซึง่ การจะเป็นแอคชัวรีทคี่ ดิ แบบแอคชัวรีให้ได้นนั้
จ�ำเป็นอย่างมากทีต่ อ้ งฟันฝ่ามาถึงระดับนีใ้ ห้ได้ครับ คิดได้
อย่างนีแ้ ล้วจึงมุง่ มัน่ อย่างตัง้ ใจทีจ่ ะกวดขันและเคีย่ วตัวเอง
ให้อยู่ในตารางการบริหารเวลาของตัวเอง ซึ่งก็ยอมรับว่า
ได้พยายามอัดเนื้อหาทุกอย่างเข้าไปใส่ให้ตัวเองอย่างมาก

เพราะแทนที่จะใช้เวลา 2 - 3 ปีในการสอบด่านที่ 5 และ 6
อย่างทีค่ นอืน่ ๆ ได้คาดการณ์ไว้ ผมได้อดั ทุกอย่างทัง้ หมด
ที่มีมาใส่ไว้ที่ตัวผมอย่างเต็มๆ ตลอดระยะเวลาเพียง 1 ปี
เพื่อสอบให้ผ่านและคว้าระดับแอสโซซิเอต (Associate
level) ให้ได้ จะว่าไปจากความรู้สึกของผมนั้นมันยากกว่า
การเตรียมไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคครับ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบก็ได้จดั การ
ให้เสร็จลุลว่ งไปด้วยดี ส่วนอีกทางหนึง่ ก็ทมุ่ เทเวลาทีเ่ หลือ
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ไปจนสุดตัวและสุดใจ จึงโชคดีได้มีโอกาสเป็น ASA ซะที
ซึง่ ยังจ�ำความรูส้ กึ ตอนนัน้ ได้เลยว่าภูมใิ จแค่ไหนทีจ่ ะได้ใช้
ความรู้ที่เพิ่งขวนขวายมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
ยังไม่ทันจะหายดีใจ ก็มารู้ทีหลังว่าผมได้รับ
มอบหมายให้ท�ำงานที่ท้าทายและยากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้มี
โอกาสเลือ่ นขัน้ ในเวลาต่อมา ท�ำให้รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีล่ งทุนลงแรง
ไปตลอด 1 ปีก็ถือว่าคุ้มครับ เพราะนอกจากความรู้ที่ได้
มาแล้ว ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานจากการสอบสองด่านหลังนี้
ก็ทำ� ให้คนรอบข้างภูมใิ จอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่อย่างไรก็ตามความ
คาดหวังในตัวผลงานจากแอคชัวรีระดับแอสโซซิเอตก็มาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน โดยเมื่อได้รับความไว้วางใจจาก
ความสามารถทีแ่ สดงให้เห็นออกมา งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ก็เริม่ ต้องรับผิดชอบแต่กส็ นุกมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ก็เท่ากับเป็นการ
เพิม่ เติมประสบการณ์จากการท�ำงานให้ดมู คี ณ
ุ ค่าเพิม่ ยิง่ ขึน้
ไปอีก
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ซึง่ จากความเห็นส่วนตัวของผมนัน้ เห็นว่าการที่
มีเวทีให้สอบนัน้ เป็นข้อดีขอ้ หนึง่ ของอาชีพแอคชัวรี เพราะ
การสอบเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกคนทัว่ โลกมีโอกาสได้
ลองสอบในสนามทีท่ ดั เทียมกัน ยิง่ ข้อสอบยากก็ยงิ่ ดีเพราะ
มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความสามารถของคนที่สอบ
ผ่านได้
ในตอนนัน้ ผมท�ำงานไปเพลินๆ โดยไม่ได้ใส่ใจ
อะไรมากกับรายได้ทไี่ ด้รบั มา แต่พอมองย้อนล�ำดับเรือ่ งราว
ของตัวเองกลับไปก็จะพบว่า ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ ท�ำงานเป็น
แอคชัวรีจนถึงวันทีส่ อบเป็นแอสโซซิเอตได้กป็ ระมาณ 3 ปี
หน้าทีก่ ารงานก็ได้ปรับต�ำแหน่งขึน้ ท�ำให้มรี ายได้ทสี่ ะท้อน
ความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ โดยไม่รตู้ วั และถือว่าเป็นรายได้ที่
มั่นคงไม่น้อยหน้าใคร แต่อย่างไรก็ตาม งานที่ได้รับมอบ
หมายให้ทำ� แต่ละชิน้ ในช่วงนัน้ มีความท้าทายและสนุกอยูใ่ น
ตัวจนท�ำให้ไม่ตอ้ งไปใส่ใจเรือ่ งของรายได้นกั และทีส่ ำ� คัญ

คือแอคชัวรีทดี่ คี วรให้คณ
ุ ค่ากับประสบการณ์และความรูท้ ี่
ได้จากการท�ำงานมากกว่ารายได้ที่จะมีจากอาชีพ
รื่นเริงกับการสอบผ่านมาได้อยู่พักหนึ่ง เห็นว่า
เครือ่ งยังอุน่ ๆ อยูก่ เ็ ลยคิดลงมือเตรียมลุยสองด่านสุดท้าย
ทันทีโดยหวังจะใช้แรงอดทนกับความมุง่ มัน่ โน้มน้าวก�ำลัง
ใจตัวเองให้เป็นการเพิ่มพลัง (empower) ตัวเองอีกอย่าง
หนึ่ง แต่สุดท้ายจริงๆ แล้วที่ท�ำไปก็เพราะว่า “ความชอบ”

ด้วยซะมากกว่า ในตอนนั้นคิดว่าจะสอบ CFA (คุณวุฒิ
ส�ำหรับนักวิเคราะห์การเงินที่มีสามระดับ) ระดับหนึ่งกับ
สองไปด้วย แต่เกิดเปลีย่ นใจคิดว่าจะเอาพลังใจกับเวลาที่
มีอยูใ่ ส่เทอร์โบแล้วทุม่ ให้กบั การสอบแอคชัวรีตวั ทีเ่ หลือจะ
ดีกว่า เพราะเหลือแค่การสอบอีกเพียงสองตัวก็จะท�ำให้จดุ
มุ่งหมายของสายอาชีพนี้ที่เคยฝันว่าจะได้ระดับสูงสุดของ
แอคชัวรีสู่ความเป็นจริงขึ้นซักที

เพลงที่แต่งขึ้นมาเล่นๆ ในตอนสมัยนั้น...
นอกหน้าต่าง ความอ้างว้างยังไม่หายไป
ท้องฟ้า ไม่สดใส ไม่เหมือนเคย
นึกถึงช่วงเวลานั้น ที่ฉันท�ำเฉยเมย
ลงเอย ด้วยความปวดร้าว

G      Bm
C/D   G
Am/D Bm/Em
Am    D

*ฉันต้องทนยอม เพราะไม่พร้อมจะมีใคร
ได้แต่ข่มใจไว้ ไม่กล้าเผยความใน
ทุ่มเทให้พรุ่งนี้ โดยไม่มีเวลาให้ใคร
สุดท้ายต้องช�้ำใจเพราะเสียเธอ

G      Bm
C/D   G
Am/D Bm/Em
Am/D  G

**ต้องเจ็บ เก็บใจ เหมือนไม่มีอะไร
ต้องอยู่ต่อไป อย่างเดียวดาย
เพราะฉันเห็นแก่ตัว มัวแต่ฝืนหัวใจ
บอกกับตัวเอง ว่าต้องทนไหว
ลองนั่งคิดทบทวน ว่าควรจะเลือกทางไหน
ความฝัน ความหวัง ยังห่างไกล
ตัวฉันในวันนี้ ไม่อาจมีความสุขให้ใคร
ตัดใจ ด้วยความปวดร้าว
*, **,

C/D   Em
Am/D  G
C/D   Bm/Em
Am     D
D7
G      Bm
C/D   G
Am/D Bm/Em
Am    D
*, **

ต้องเจ็บ เก็บใจ เหมือนไม่มีอะไร
ทนเหงาต่อไป อย่างเดียวดาย
เพราะฉันเห็นแก่ตัว มัวแต่ฝืนหัวใจ
ย�้ำกับตัวเอง ว่าต้องทนไหว ไม่อาจรักเธอ
เพราะฉันมัวเห็นแก่ตัว กลัวไม่มีหัวใจ
ไม่มีเวลาให้ กับคนที่ฉันรอ

C/D   Em
Am/D  G
C/D   Bm/Em
Am     D    G
C/D   Bm/Em
Am     D    G
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กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี
- ภาคแห่งการเป็นมืออาชีพระดับโลก

แบบทดสอบการสื่อสารที่ฮ่องกง
การสอบด่านที่ 7 นั้นเป็นการวัดความสามารถ
ในการสือ่ สารและการเขียนรายงานซะมากกว่า ในการสอบ
ในตอนนั้นจะแบ่งได้เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
สอบภาคปฏิบัตินั้น ศูนย์สอบในพื้นภาคเอเชียแปซิฟิคจะ
อยู่ที่ฮ่องกงหรือไม่ก็สิงคโปร์เท่านั้น ผมจึงต้องบินไปอยู่
ในฮ่องกงเพื่อสอบภาคปฏิบัติให้ผ่าน ซึ่งก็เป็นไปได้สวย
เพราะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะทางวาจา
และทางการเขียนรายงานเป็นสรุปให้อยู่แล้ว อาจจะเป็น
เพราะได้ฝึกฝนกันมาตั้งแต่เริ่มท�ำงานก็เป็นได้
และในด่านทดสอบภาคปฏิบตั คิ รัง้ นีไ้ ด้กำ� หนด
ไว้ว่าจะต้องเข้าทดสอบเป็นเวลาทั้งหมด 4 วัน โดยใน 3
วันแรกจะเป็นการบรรยายเพือ่ เรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจในเรือ่ ง
ราวของการสื่อสารทางโลกธุรกิจ และในวันสุดท้ายซึ่งเป็น
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วันที่ 4 ก็จะเป็นการสอบจริง และมีเวลาทัง้ วันตัง้ แต่ 8 โมง
เช้าจนถึง 6 โมงเย็น รวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ชั่วโมง เพื่อ
ให้นงั่ แก้ปญ
ั หาของโจทย์และเขียนรายงานหาข้อสรุปส่งให้
ทันก�ำหนดเวลา
การจะผ่านด่านทดสอบในครั้งนี้จึงจ�ำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกันมา
ก่อน เพราะตลอดเวลาทั้ง 4 วันนี้ ผู้เข้าแข่งขันในการสอบ
จะต้องเจอกับแรงกดดันต่างๆ นานา โดยจะสังเกตเห็นได้
จากสีหน้าเคร่งเครียดและกังวลของผู้แข่งขันจากประเทศ
ต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนก็
คือเพื่อนร่วมสายอาชีพดีๆ นี่เอง ทุกคนต่างก็พยายามใน
การสอบครั้งนี้ให้ดีที่สุด เพราะนั่นหมายถึงหนทางสู่ความ
เป็นมืออาชีพก�ำลังใกล้เข้ามาแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิง่ วันสุดท้ายของการสอบทีม่ เี วลาถึง 10 ชัว่ โมง และกรรมการคุมสอบก็เปิดโอกาสให้เปิดต�ำรา
อะไรก็ได้ ไปนั่งท�ำรายงานที่ไหนก็ได้ แต่ขออย่างเดียวคือห้ามพูดคุยกัน ซึ่งโดยรวมแล้วก็ดูเหมือนจะมีเวลามากพอให้ท�ำ
สอบได้อย่างไม่ยากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลับเห็นได้ชดั ว่า ทุกคนนัง่ ใจจดใจจ่ออยูก่ บั การสอบ จนกระทัง่ ไม่มเี วลา
ลุกออกไปทานข้าวกันเลย ดังนั้นเรื่องที่จะลุกไปเข้าห้องน�้ำนั้นก็ไม่ต้องนึกถึง จะมีก็เห็นบางคนที่ปวดมากจนทนไม่ได้ แต่
ก็เป็นการวิ่งไปห้องน�้ำแล้วก็วิ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว
นึกย้อนกลับไปแล้วก็ยงั อดอมยิม้ ไม่หายทีท่ กุ คนต้องแข่งขันกับเวลาอย่างตึงเครียดเพือ่ น�ำส่งผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้ได้มากที่สุด ในตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบที่ตั้งอกตั้งใจที่จะสอบให้ผ่านด้วยเช่นกัน เพราะอุตส่าห์ต้องบินไป
สอบถึงฮ่องกง และใช้เวลาอยู่กับการสอบถึง 4 วัน ซึ่งก็ไม่รวมถึงการเตรียมตัวอ่านหนังสือมาก่อนหน้านั้นมาก่อนล่วง
หน้าเป็นเดือน

ภาษากับการสื่อสาร
การเรียนภาษาไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อความเท่
หรือให้จ�ำค�ำศัพท์ได้แต่พอถึงเวลาแล้วก็ใช้ไม่เป็น เพราะ
มันก็เหมือนกับมีปืนเลเซอร์ไว้ให้ใช้ แต่คนใช้ดันเอาไปใช้
ผิด แทนที่จะเอาไว้ยิง ดันเอาไปใช้ปาซะได้ ทั้งนี้ผมเชื่อ
ว่าคนที่เก่งภาษาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งด้านการใช้
ภาษานั้นไปใช้งานสื่อสารได้ดี ในทางกลับกัน คนที่สื่อสาร
ได้รู้เรื่อง ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปเรียนภาษาติดอาวุธ มีใบ
ประกาศนียบัตรดีเลิศ
ผมเรียนภาษาอังกฤษในต�ำราที่มีคุณครูคอย
พร�่ำสอนมามากกว่า 20 ปี ก็ยังสู้กับการเปลี่ยนแนวคิด

ของตัวเองแล้วมาเรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาในแบบฉบับ
ของตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็นับว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสลองผิด
ลองถูกเรื่อยมาจนกระทั่งค้นพบวิธีการของตัวเอง
เหมือนทีร่ ๆู้ กันอยูค่ รับว่าฮ่องกงใช้ภาษากวางตุง้
เป็นภาษาประจ�ำชาติของเขา ไปทีไ่ หนเขาก็ใช้ภาษากวางตุง้
กันหมด แม้ในสถานที่ท�ำงานก็ใช้ภาษากวางตุ้งเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะบริษทั ทีเ่ ป็นสาขาภูมภิ าคหรือท้องถิน่ ภาษา
กวางตุง้ จึงเป็นภาษาใหม่แกะกล่องส�ำหรับคนทีต่ อ้ งท�ำงาน
และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น
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หนังจ�ำพวกมังกรหยก เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือแม้กระทั่งเปาปุ้นจิ้นที่ฉายในประเทศไทยก็ตาม เข้าใจมาว่าประเทศ
อื่นเขาใช้ภาษากวางตุ้งดั้งเดิมเอา ไม่มีการพากษ์ใดๆ ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น คนในประเทศมาเลเซียหรือคนสิงคโปร์จะได้
ภาษากวางตุ้งไปในตัวเพราะหนังละครฮ่องกงพวกนี้พากษ์เป็นภาษากว้างตุ้ง แต่พอมาฉายในไทยก็จะพากษ์ไทยแทน ใน
ทางกลับกัน เวลาไปฉายหนังไทยที่ลาวก็จะไม่ได้รับการพากษ์เป็นภาษาลาว ท�ำให้คนลาวเรียนรู้ภาษาไทยไปได้ในตัว ถ้า
ฉายการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยไม่ได้พากษ์ไทยล่ะก็ เด็กไทยคงเก่งภาษาญี่ปุ่นกันคล่องเป็นแน่

ด่านสอบด่านสุดท้าย
ส่วนด่านทีห่ นิ ทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ ก็เห็นจะไม่พน้ ด่าน
สุดท้ายนีแ่ หละครับ ด่านสุดท้ายนีแ้ ล้วแต่แอคชัวรีแต่ละคน
จะเลือกว่าอยากจะเป็นแอคชัวรีสายไหน ในการจะไปถึง
ระดับเฟลโล่นนั้ เขามีหลายสายให้เลือก เช่น สายการประกัน
ชีวิต (life insurance) สายการประกันภัยกลุ่ม (group
insurance) สายการประกันสุขภาพ (health insurance)
สายบ�ำนาญ (pension) สายการลงทุน (investment) สาย
การเงิน (finance) และสายการจัดการความเสี่ยง (risk
management) เป็นต้น ซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเห็นว่ามี
หลายสายให้เลือกเหลือเกิน แต่เมือ่ เวลาเลือกจริงๆ นัน้ มัน
ไม่ยากหรอกครับ เพราะตัดตัวเลือกได้ง่ายๆ จนเหลืออยู่
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สองข้อ ตัวเลือกแรกคือผมท�ำงานอยูบ่ ริษทั ประกันชีวติ ก็นา่
จะเลือกสายประกันชีวติ ส่วนตัวเลือกทีส่ องนัน้ เพราะว่าใจ
ชอบสายการลงทุนจึงอยากจะเลือกสายการลงทุน แต่โดย
จากประสบการณ์ได้สอนผมว่าให้เลือกในสิง่ ทีใ่ ช่และท�ำใน
สิ่งที่ชอบ ยกตัวอย่างเช่น ทั้งๆ ที่ผมชอบเรียนวิชาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์อย่างมาก แต่เวลาท�ำงานจริงๆ กลับรูส้ กึ
ว่ามันไม่ใช่นะ จึงกลับล�ำค้นหาตัวเองจนได้เป็นแอคชัวรีใน
ตอนหลัง และมันก็ท�ำให้ผมมีความสุขกับชีวิตการท�ำงาน
หลายคนคงคิดว่าผมคงจะเลือกสอบสายการลงทุนเพราะ
ชอบ แต่ไม่ใช่ครับ ผมเลือกสอบสายการประกันชีวติ เพราะ
โดยเหตุผลหลักๆ ก็คอื มันสามารถเอาไปใช้ท�ำงานและเป็น

ประโยชน์ให้กบั บริษทั และวิชาชีพโดยตรงได้ ส่วนสายการ
ลงทุนนัน้ สามารถเก็บไว้กอ่ นเพราะสามารถไปสอบเอา CFA
(นักวิเคราะห์ทางการเงิน) แทนได้

ก็ได้รับค�ำเตือนจากเฟลโล่ในฮ่องกงว่าแค่การอ่านหนังสือ
ให้มากเข้าไว้นนั้ ไม่สามารถท�ำให้ผา่ นด่านสุดท้ายนีไ้ ด้ครับ
เพราะว่าข้อสอบนั้นจะเป็นข้อเขียนล้วนๆ

แต่ดว้ ยการท�ำงานทีห่ นักหน่วงประกอบกับเป็น
ด่านสอบด่านสุดท้ายทีท่ ำ� ให้ผเู้ ข้าแข่งขันในการสอบแต่ละ
คนได้ตงั้ ความหวังทีจ่ ะผ่านกันไว้สงู จึงสามารถท�ำให้เส้นผม
อันเป็นที่รัก ตีจากหนังศีรษะไปอย่างไม่มีวันกลับได้ไม่
น้อยทีเดียว โดยสายการประกันชีวิตในด่านนี้นั้นได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็นหมวดหลักๆ เช่น การท�ำการตลาด (เพื่อ
วางกลยุทธ์ของบริษัท) การออกแบบประกันชีวิต (ไม่ได้
เป็นเรื่องค�ำนวณอีกต่อไปนะครับ แต่เป็นการออกแบบ)
การตั้งเงินส�ำรองและเงินทุนในระบบบัญชีแบบต่างๆ (ไม่
ว่าจะมาตรฐานบัญชีสากลโลก หรือของอเมริกา/แคนนา
ดา) และกฎหมายพืน้ เมืองทีน่ า่ สนใจในต่างประเทศ เป็นต้น

ยกตัวอย่างของข้อสอบในสมัยนั้น เขาจะให้
สถานการณ์จริงแล้วต้องการให้เขียนคอมเม้นท์ต่างๆ เช่น
“เขาให้คณ
ุ เป็นแอคชัวรีอยูใ่ นบริษทั ประกันชีวติ แห่งหนึง่ ณ
ประเทศแห่งหนึ่ง และ ณ เที่ยงวันพฤหัสนั้น หัวหน้าฝ่าย
การตลาดของบริษทั คุณก็ได้ชวนคุณไปนัง่ กินแมคโดนัลท์
ด้วยกันที่ใต้ตึก ระหว่างที่คุณก�ำลังเคี้ยวเฟรนฟรายด์อยู่
เพลินๆ หัวหน้าฝ่ายการตลาดก็ได้เอ่ยขึ้นถึงการปรับเงิน
ปันผลของลูกค้ารวมถึงค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนด้วย
เนื่องจากเขาเห็นว่าตลาดหุ้นก�ำลังวิ่งฉลิวขึ้นเอาขึ้นเอา ซึ่ง
หัวข้อนี้ก�ำลังจะน�ำเสนอซีอีโอของบริษัทในช่วงบ่ายวันนั้น
คุณจะให้ค�ำตอบกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดว่าอย่างไร” ใน
ตัวข้อสอบจริงๆ นั้นสถานการณ์จะยากซับซ้อนและเป็น
ศัพท์เทคนิคอย่างมากนะครับ แต่ผมแปลงให้มันง่ายๆ
เผื่อจะมองเห็นภาพออก

ในแต่ละหมวดก็แฝงไปด้วยปรัชญา แนวคิด
และ กรณีศกึ ษา ต่างๆ ให้เอาไว้อา่ นจนระบมสมอง แต่ผม
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ฉะนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำก่อนทีจ่ ะอ่านหนังสือควบคูไ่ ป
ด้วยเป็นอย่างแรกก็คือ การปรับความคิดให้คิดเป็นแบบ
แอคชัวรีให้ได้ โดยต้องเข้าใจและจ�ำทฤษฎีจากต�ำราให้ได้
เพื่อใช้ในทางปฎิบัติและตอบค�ำถามในข้อตัวสอบ (หรือ
ให้คำ� แนะน�ำในสถานการณ์จริง) ซึง่ การสอบนัน้ เขาให้เวลา
ประมาณ 6 ชัว่ โมง (เช้า 3 ชัว่ โมง และ บ่าย 3 ชัว่ โมง) และ
มีขอ้ สอบประมาณ 14 - 15 ข้อ เป็นการสอบทีว่ ดั ความอดทน
ทัง้ ร่างกายและจิตใจครับ (คนจีนเขาเรียกว่า สอบจอหงวน)

ในด่านสุดท้ายนีผ้ มใช้เวลาอ่านหนังสือไปไม่นอ้ ย
กว่า 1,000 ชัว่ โมงด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ กะว่าจะต้องเป็นแอคชัวรี
มืออาชีพที่ได้คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ของโลกให้แน่ๆ

ผมยังจ�ำได้ว่าผมเขียนค�ำตอบไปทั้งหมด 14
ข้อ มีน�้ำหมึกใส่กระดาษไปทั้งหมดถึง “94 หน้ากระดาษ”
ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงนั้น ซึ่งเรียกว่า ต้องขอแนะน�ำ
ให้ฝกึ ซ้อมก�ำลังข้อมือมาอย่างดีกอ่ นลงสนามจริง พอสอบ
เสร็จแล้วจะให้ไปหาหมอมาเอามือไปเข้าเฝือกก็ย่อมได้
พอคั้นแรงจนหยดสุดท้ายมานั่งคิดนั่งเขียนถึงหน้าที่ 94
ก็ท�ำให้หมดแรงเป็นตายครับ

แล้วผลสอบข้อเขียนในด่านสุดท้ายก็ท�ำให้เป็น
ทีป่ ลาบปลืม้ กันทัง้ วงศ์ตระกูล มีการเลีย้ งฉลองกันยกใหญ่
กับตลอดเวลา 4 ปีทเี่ สียไปกับการสอบทัง้ หมด 8 ด่าน พอ
มานั่งนึกๆ ดูแล้วการเดินทางสายนี้ก็เป็นเส้นทางที่ยาก
ล�ำบากอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่ท�ำแล้วก็คุ้มและมีความสุข
ครับ

หนังสือที่ต้องอ่านทั้งหมดนั้นไม่สามารถเอามา
เป็นหมอนหนุนหัวได้ครับ เดี๋ยวคอหักตาย เพราะมันหนา
ซะจนเหมาะกับการเอามาท�ำเป็นเก้าอีร้ องนัง่ ซะมากกว่า (ท�ำ
เก้าอี้ได้ 2 ตัวด้วยซ�้ำ)

หนทางสู่ความเป็นมืออาชีพระดับโลก

กว่าจะไปเป็นแอคชัวรีมอื อาชีพทีไ่ ด้คณ
ุ วุฒสิ งู สุดระดับเฟลโล่ของโลกนัน้ ทางสมาคมแอคชัวรีของอเมริกา (The
Society of Actuaries) ก็ไม่ยอมให้ทันทีหลังจากสอบผ่านครบ 8 ด่านครับ ในตอนนั้น มันยังมีเหลืออีกหนึ่งขยัก แบบ
ประมาณว่าเขาจะให้เวลา 2 ปีเพื่อที่น�ำส่งโครงงานทางวิชาการไปให้ทางคณะกรรมการ
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ซึ่งโครงงานทางวิชาการนี้จะต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษาทีเ่ ป็นเฟลโล่รนุ่ พีท่ มี่ ปี ระสบการณ์การเป็นเฟลโล่มา
มากกว่า 5 ปีด้วย ผมได้มีโอกาสไปท�ำสัมนาทั้งที่ประเทศ
จีนและฮ่องกงแล้วก็ผนวกเข้ากับการปรุงแต่งเรือ่ งราวจาก
ประสบการณ์ที่มีมาท�ำให้โครงงานได้รับการอนุมัติได้เร็ว
กว่าทีค่ ดิ ซึง่ เบ็ดเสร็จทัง้ สิน้ แล้วใช้เวลากับขยักสุดท้ายอยู่
ประมาณอีก 1 ปี กว่าที่จะไปเป็นเฟลโล่ได้
โดยการรับประกาศนียบัตรในสมัยนัน้ จะจัดขึน้
ที่อเมริกา โดยทางนั้นเขาจะส่งบัตรเชิญมาให้แล้วบริษัทก็
จะออกตัว๋ เครือ่ งบินกับทีพ่ กั ให้เราได้ไปเทีย่ วแล้วก็รว่ มงาน
รับประกาศนียบัตรที่นั่น ผมเห็นเพื่อนแอคชัวรีที่ได้ร่วม
งานฉลองด้วยกันนัน้ จากบริษทั แห่งหนึง่ ในอเมริกาบอกว่า
บริษทั ของเขาใจดีสง่ คนทีไ่ ด้เฟลโล่ให้ไปพักร้อนทีล่ าสเวกัส
หนึง่ อาทิตย์พร้อมทีพ่ กั และตัว๋ เครือ่ งบินเพือ่ เป็นรางวัลให้
กับการสอบผ่านอย่างยากล�ำบาก ส่วนผมก็เดินต๋อยๆ อยู่
แถวกรุงวอชิงตันดีซี แล้วก็แวะหย่อนตัวเองทีน่ วิ ยอร์คเปิด
หูเปิดตาอยู่ซักพักก่อนกลับมาท�ำงานตามปกติดังเดิม แต่

ก็อดปลาบปลื้มกับคุณวุฒิของตัวเองในขณะนั้นไม่ได้
ในสมัยนั้นคนเขาจะถือว่าคุณวุฒิระดับเฟลโล่
ของแอคชัวรี มีความเทียบเท่ากับดอกเตอร์ด้านสายวิชา
ที่เลือกไว้นั้นๆ เพราะด้วยเวลาที่ต้องใช้ไปกับการสอบนั้น
ช่างรันทดและยาวนานยิ่งนัก โดยปกติแล้วระยะเวลาใน
การสอบจนกระทั่งได้เป็นเฟลโล่ในสมัยนั้น (ถ้ายังไม่ล้ม
หายตายจากกันไปซะก่อน) จะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยที่
10 - 15 ปีเห็นจะได้ กระพริบตาไปแป๊ปเดียว ก็มีคนไทย
ได้ขึ้นเป็นเฟลโล่ก่อนผมขึ้นมาซะแล้ว เจ้านายที่เมืองไทย
คนนั้นได้ใช้เวลาสอบและสั่งสมประสบการณ์เป็นเฟลโล่
คนที่สามของประเทศไทย ส่วนผมก็ได้เป็นเฟลโล่คนที่สี่
ของประเทศไทยในเวลาต่อมา
ดังนัน้ “กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี” นัน้ คงจะต้องใช้
ทัง้ การวางแผน ความมุง่ มัน่ มีวนิ ยั และ การบริหารจัดการ
เวลาของตัวเองกันไม่น้อยเลยทีเดียว

สู่การท�ำงานในต่างแดน
แต่แล้วสิ่งที่ท�ำให้เป็นจุดหักเหอีกครั้งหนึ่งใน
ชีวติ ก็โผล่เข้ามาอย่างคาดไม่ถงึ นัน่ ก็คอื บริษทั ได้ทาบทาม
ให้ผมไปประจ�ำอยูท่ ฮี่ อ่ งกงดูแลภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ แทน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากตอนแรกผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า
การท�ำงานนัน้ สามารถท�ำและเรียนรูไ้ ด้ไม่วา่ จะอยูใ่ นมุมไหน
ของโลก แค่มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์แล้วติดต่อสือ่ สารกันทาง
อีเมลล์กไ็ ม่นา่ จะมีปญ
ั หาหรืออุปสรรคกับการเรียนรูเ้ ติบโต
ในการท�ำงาน

เหตุผลอย่างทีส่ องก็มขี นึ้ เนือ่ งมาจากการได้เคย
ท�ำงานเป็นผู้ช่วยให้กับบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องการจัดการ
บริหารองค์กรมาก่อน ท�ำให้ผมมีความเชือ่ ว่าระบบองค์กร
ระบบการสอนงาน และตัวเจ้านายเองนั้นมีความส�ำคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาในสายอาชีพของเรา (กบบางครั้ง
ก็จ�ำเป็นต้องเลือกนายให้ดีในบางครั้งครับ) ดังนั้น ศิษย์ก็
ต้องเลือกอาจารย์ที่ดี เพื่อให้อาจารย์หรือพี่เลี้ยงเหล่านั้น
ดึงศักยภาพของเราและให้โอกาสเราเติบโตไปได้ดียิ่งขึ้น
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ผมเชื่อว่าทุกคนเมื่อตอนเข้าท�ำงานในสายอาชีพ
ของตัวเองใหม่ๆ นัน้ ก็เหมือนกับผ้าขาวทีย่ งั ไม่ได้ลงสีอะไรไว้
แต่พอเวลาผ่านไปเจ้านายหรือตัวหัวหน้าของเราจะเป็นคน
หยิบยื่นโอกาสลงและแต่งแต้มสีให้ ซึ่งตัวเราที่เป็นกระดาษ
เองก็ต้องมองตัวเองให้ออกว่าสีอะไรสีแบบไหนที่เหมาะกับ
กระดาษแบบเรา หรือกระโจนเข้าไปหาสีที่เหมาะกับตัวเอง
ในบางทีซะด้วยซ�้ำ  เจ้านายที่ดีจะท�ำให้เราเป็นภาพวาดที่ดี
เผลอๆ เป็นกระดาษที่กันน�้ำได้ต่างหาก
ดังนั้นการจะเติบโตจากแผ่นกระดาษเปล่าๆ ไป
เป็นกระดาษสีที่เคลือบน�้ำมันกันน�้ำได้ (A sheet of blank
paper to become a sheet of color wrapper with
water-resistant) จึงต้องมีเจ้านายเป็นคนค�ำ้ จุน ผมเชือ่ มัน่
ในตัวเจ้านายผมว่าเขาเป็นทั้งครูและรุ่นพี่ที่ผมสามารถฝาก
ความหวังไว้กบั กระดาษใบขาวๆ นีไ้ ด้ จึงไม่คอ่ ยเต็มใจอยาก

จะไปนัก เพราะรูส้ กึ ว่างานทีท่ ำ� อยูใ่ นขณะนัน้ มันสนุกมาก
เลยไม่รู้จะเปลี่ยนไปท�ำไม
หลังจากที่ได้หน่วงการตัดสินใจอยู่มากกว่า
ครึ่งปี ก็ยอมตัดสินใจย้ายไปท�ำงานอยู่ที่นั่น เจ้านายของ
ผมในตอนนัน้ อีกนัน่ แหละครับทีบ่ อกว่าผมควรจะย้ายไป
ฮ่องกง เพราะนัน่ เป็นโอกาสทีจ่ ะได้เปิดโลกทัศน์และสัง่ สม
ประสบการณ์ต่างๆ ที่หาไม่ได้ในเมืองไทยมาเป็นของตัว
เอง ซึ่งก็กล่าวได้ว่าที่นั่นก็เป็นแหล่งรวมแอคชัวรีที่เก่งๆ
อยู่หลายคนแบบชนิดที่ขว้างหินไปมั่วๆ ก็อาจปาไปโดน
หัวแอคชัวรีระดับเฟลโล่ที่เป็นคุณวุฒิขั้นสูงสุดของโลก
ได้ จุดนี้จึงท�ำให้เป็นจุดที่ดูน่าสนใจอยู่ไม่น้อย และนั่น
ก็คงเป็นก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่หันเหน�ำพาผมไปสู่เวทีการ
ท�ำงานระดับนานาชาติในโลกโลกาภิวัฒน์ใบเล็กๆ ใบนี้
ครับ

การเตรียมตัวและปรับตัวในการไปอยู่
และท�ำงานในฮ่องกงในช่วงปีแรกนั้น
ค่อนข้างล�ำบากส�ำหรับคนไทยเนื่องจาก
ภาษาและวัฒนธรรมการท�ำงานนั้น
ค่อนข้างต่างกันมาก แต่นั่นก็เป็น
ประสบการณ์ที่ดีมากที่ท�ำให้ผมได้เปิด
โลกทัศน์ในมุมมองการท�ำงานอย่าง
คนในประเทศฮ่องกงซึ่งจัดได้ว่าเป็น
ประเทศที่ท�ำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในโลก

บทส่งท้าย
ก็จบกันไปแล้วกับ เนื้อหาบางส่วนของ The Top Job Secret ภาค 1 และส�ำหรับคนที่อยากติดตามว่า
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ให้สามารถอ่านได้ที่ ภาคพิเศษ “บันทึกลับเมื่อครั้งไปท�ำงานที่ฮ่องกง” ครับ และถ้า
สนใจมากไปกว่านั้น ก็สามารถติดตาม หนังสือ The Top Job Secret ภาค 2 ที่จะน�ำมาลงในโอกาสต่อไปครับ
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