
A Complimentary For You, every 4 months
สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SEPTEMBER-DECEMBER 2016 / Vol. 13

กันยายน-ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 13

MAGAZINE

ทำดี
เพื่อ
“

“พ่อ



หากฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ ส�าหรับฉบับหน้า รอติดตามกันนะคะว่า
ทางทีมงานจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาน�าเสนอบ้างค่ะ

MBA Magazine Vol 13 :  “ท�ำดีเพื่อพ่อ”

ออกแบบ/แยกสี/พิมพ์ที่ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด 959 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 641 9135-8 โทรสาร. 02 641 9139 Website: www.cyberprintgroup.com

สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 Email: admin@mbachulaalumni.com Website: www.mbachulaalumni.com Fanpage: www.facebook.com/mbachulalumni Tel: 02-2185858 085-9436811

A Complimentary For You, every 4 months
สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SEPTEMBER-DECEMBER 2016 / Vol. 13

กันยายน-ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 13

MAGAZINE

ทำดี
เพื่อ
“

“พ่อ

กองบรรณำธิกำร
He Said & She Said # 13

ภาพจากปก
ธนบตัรท่ีระลกึเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ แสดงถงึพระราชประวตั ิ พระราชกรณียกจิ พระอจัฉรยิภาพและ 
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช กบัสสีนัใหม่ในการ
เป็นศนูย์รวมชีวติ จิตใจของปวงชนชาวไทย “ท�าด ี เพือ่พ่อ” เป็นการพฒันาชาต ิ เศรษฐกจิ 
การเมอืง สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม ของชาต ิร่วมกนั
ภาพปกงานเขียนภาพพมิพ์ : ธนบตัรทีร่ะลกึเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ภาพถ่ายภายในเล่มโดย : คุณโทนี่ - ปริญญา พลัง (MBA Y-Exec.18/1)
รูปแบบและภายในออกแบบโดย : คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล (MBA Exec.21)
จัดวางกราฟิกและอาร์ตเวิร์คโดย : คุณต้อม จงชนะ แย้มเกษร (Cyberprint Group)
 คุณแม้ว ศิริวัฒน์ นาวี (Cyberprint Group)

13 ตลุาคม 2559 เป็นอกีวนัท่ีถกูจารึกไว้ในใจ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในใจปวงชนชาวไทย ได้เสด็จสวรรคต 
แม้ว่าฉบับนีจ้ะล่าช้าไปบ้างแต่ทางทมีบรรณาธกิารตัง้ใจจดัท�าเนือ้หาพิเศษเพื่อ
ร่วมถวายความอาลัย และน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และบอกเล่าบางมุมท่ี
หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากน้ี เรายังมีอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ 
ของสมาคม รวมถงึการจดังานแถลงข่าวครบรอบจฬุาฯ 100 ปี และการจดังาน 
Drive Award เป็นครั้งแรกของสมาคม 

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แผ่นดินไทยนองไปด้วยน�้าตาแห่งความอาลัยกับการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองสิริ
ราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ และยังทรงปฏิบัติพระองค์เป็น
แบบอย่างที่ดีดังจะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรตลอดพระชนม์ชีพ พระราชด�ารัส และพระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในวโรกาสส�าคัญต่างๆ ยังทรงสถิตอยู่ในใจของพสก
นิกรชาวไทยและน้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตเพ่ือความสุข ความ
เจริญตลอดไป

สมาคมฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะน้อมน�าแนวทางพระราชกรณียกิจ ในการจัดท�าโครงการ “ท�าดี
เพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยในเดือนธันวาคม 2559 สมาคมฯ ได้จัด
กิจกรรมการกุศลร่วมกับนิสิตเก่า MBA Executive รุ่น 30 ในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
และมอบอปุกรณ์การศกึษาให้กบัโรงเรียนสนัมะค่าบกน้อยสามคัค ีอ.หนองแค  จ.สระบรีุ นอกจาก
นี้ยังจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและนิสิตเก่า เช่น การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาฯ และสภากาชาดไทย เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และองค์กรการกุศลอื่นๆ

ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการประดษิฐานจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และครบรอบ 35 ปี หลกัสตูร
บรหิารธรุกจิ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สมาคมฯ จะจดักจิกรรม 
Drive Award เพือ่มอบรางวลัให้กบัผูน้�าองค์กรธรุกจิทีมี่ส่วนขบัเคลือ่นธรุกจิ เศรษฐกจิ และสงัคม
ของประเทศไทย รวมถงึ JUMC STAR ส�าหรับผูน้�าองค์กรยคุใหม่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ส่วนภายในหลักสูตรเอ็มบีเอ จุฬาฯ เอง จะท�าการมอบรางวัลให้กับนิสิตเก่าดีเด่น ที่โดดเด่นทาง
ด้านต่างๆ ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับเอ็มบีเอ จุฬาฯ  โดยกิจกรรมที่
กล่าวมานี้รายได้ส่วนหนึ่งจะน�ามาปรับปรุงสถาบันการศึกษาของเรา และองค์กรการกุศล

จึงขอเชิญชวนสมาชิก และนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ  มาร่วมกันท�าความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชน
ชาวไทย

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรจำกนำยกสมำคมนิสิตเก่ำเอ็มบีเอ  
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ดุมไิด้ ข้าพระพทุธเจ้าทมีงานนติยสารนสิติเก่าหลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คนไทยได้พบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ผมเองตั้งแต่จ�าความได้ ก็เติบโตมาพร้อมกับการอ่าน
ข่าวพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกาย เพ่ือพัฒนาประเทศไทย นิตยสาร MBA 
Alumni Magazine จึงขอน�าเสนอบทความเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเทิด 
พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ส�าหรับกจิกรรมของทางสมาคมนัน้ เราจะม ีDrive Award รางวลัส�าหรับผูบ้รหิารยอดเยีย่มขึน้เป็น
ครั้งแรก รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่น Bowling หรือ Golf และยังจะมีกิจกรรมดีๆที่รอคอย
ให้เหล่าท่านสมาชิกทั้งหลายเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตครับ

คุณหมอจุ๊ย
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์
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สัมภาษณ์ศิลปิน : อาจารย์วัชระ ประยูรค�า

 “ตัง้แตเ่รยีนจบคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร ผมกเ็ขา้รบัราชการเปน็ชา่งปัน้อยูก่รมศลิปากรอยู ่

2 ปี แลว้ก็มโีอกาสไดม้าท�างานเปน็ชา่งปัน้ ท�างานอยูใ่นวังสวนจติรลดา 

ซีง่ตอนแรกกต็ืน่เตน้ไดท้�างานในวัง แต่พอเขา้ไปในวังกลับเหน็แต่แปลง

ทดลองเกษตรเตม็ไปหมด คนกเ็ยอะมาก มโีครงการทดลองมากมายเตม็

ไปหมด ไม่เหมือนอยา่งทีคิ่ดไวว้า่ วงัทีพ่ระเจ้าแผน่ดนิอยูจ่ะตอ้งสวยงาม

ดุจวิมาน

 “ตอนน้ันผมกเ็ขา้ไปชว่ยงานคุณไขมุ่กด์ ชโูต ซ่ึงเป็นประติมา

กรทีถ่วายงานในหลวงรชักาลที ่๙ และท�าใหผ้มมโีอกาสไดป้ัน้อนสุาวรีย์

พระมหากษตัรยิแ์ละบคุคลส�าคญัในประวตัศิาสตรอ์ยูพ่อสมควรจนเกิด

ความรูส้กึศรทัธาในความเสยีสละของพระเจา้แผน่ดนิและการกูช้าตบิา้น

เมืองเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนนั้นช่างยิ่งใหญ่ท�าให้ย้อน

กลับมาคิดว่าแล้วตัวเราเองสามารถท�าอะไรตอบแทนแผ่นดินเกิดนี้ได้

บ้าง”

 “จนมาปี พ.ศ. 2540 ช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก ผมเริ่ม

คิดอยากท�างานศิลปะ อยากหนีจากงานปั้นที่เน้นแต่ความเหมือนไปสู่

การสร้างงานประติมากรรมท่ีสามารถเล่าเรื่องได้ ส่งต่อแรงบันดาลใจ

และสื่ออารมณ์กับผู้ที่ได้ชมงานประติมากรรมของเรา เพราะท่ีผ่านมา

การเป็นช่างปั้น หรือประติมากรนั้น จะเน้นเพียงความเหมือนเท่านั้น”

 “ผมเร่ิมท�างานศิลปะเพ่ือจัดแสดงเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2543 

เป็นการป้ันพระบรมรูปกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ต้ังแต่รัชกาลท่ี ๑ จนถึง

รัชกาลท่ี ๙ โดยส่ือสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงยุคสมัยและเหตุการณ์ในแต่ละ

รัชกาล”

 “พอในปี 2552 ได้จัดนิทรรศการ เก้าด้วยเกล้า เพื่อบอก

เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กษัตริย์นักพัฒนา มี 9 ชิ้นงาน  ที่

ประมวลเหตุการณ์ให้ผู้ที่ได้รับชมรับรู้เรื่องราวโดยเร่ิมตั้งแต่ทรงพระ

เยาว์ จนถึงครองราชย์ครบ 60 ปี ตอนนี้ถ้าใครอยากชมผลงานจริงชุด

นี้ต้องไปชมที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) 

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระบรมรูปทั้ง 9 นั้น อยากสื่อสารเพื่อบอกเล่าถึง

การมจีติส�านกึและระลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ เพือ่สง่ตอ่แรงบนัดาลใจ

ให้คนไทยเราต่อสู้ด้วยตัวเองบ้าง เป็นห่วงพระองค์บ้าง เพราะพระองค์

ทา่นทรงงานหนกัมาตลอดไมเ่คยมวีนัไหนทีพ่ระองคจ์ะทรงหยดุท�างาน

เพื่อพวกเรา”

 “งานปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทุกชิ้นผม

ปัน้จากภาพถา่ยท้ังหมด ซึง่ตอ้งรบัผดิชอบในทกุมติิไมว่า่จะมอง

มุมไหนก็ต้องเป็นพระองค์ท่าน งานท่ีป้ันยากที่สุดจะเป็นภาพ

เร่ืองราวเหตุการณ์เมื่อคร้ังในหลวงเสด็จไปจังหวัดนครพนม 

และคุณยายตุ้ม หญิงชราอายุ 102 ปี ที่มารอรับเสด็จ ซึ่งคุณ

ยายตุม้กเ็ปน็เหมอืนสญัลกัษณต์วัแทนของพสกนกิรท่ียงัมคีวาม

เป็นอยู่ที่ยากล�าบาก ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ เป็นภาพที่

ประทบัใจทกุคนมาจนทกุวนันี ้ ศลิปนิหลายทา่นเลอืกเขียนภาพ

นี้กันแทบทุกคน ในส่วนงานประติมากรรมตอนแรกผมก็คิดว่า

ภาพนี้เหมาะที่จะเป็นงานประติมากรรมไหม ซึ่งผมมองว่าเป็น

ภาพที่สื่อสารอารมณ์และเล่าเรื่องพระองค์ท่านกับพสกนิกรได้

ชัดเจนที่สุด จึงเกิดประติมากรรมที่ชื่อว่า ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 

ซึ่งตอนน้ีผมมีโครงการจะจัดสร้างประติมากรรมชิ้นน้ีที่จังหวัด

นครพนม ซึ่งจะขยายขนาดถึง 4 เท่าจากขนาดคนจริง เพ่ือ

เป็นสัญลักษณ์ที่จะส่งต่อเร่ืองราวประวัติศาสตร์น้ีต่อไปให้คน

รุ่นหลัง”

 “การสร้างงานด้วยความรักท่ีมีต่อพระองค์ท่านน้ัน 

ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นสมมติเทพ แต่

เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเรา รักพสกนิกรทุกคนของพระองค์  

ท�าทุกอย่างเพื่อเรามากมายเพื่อประโยชน์สุขของเรา ดูแล

ประชาชนเหมือนลูก เราจึงเรียกพระองค์ว่า พ่อของแผ่นดิน  

อย่างเต็มภาคภูมิ”

 “ช่วงที่พระองค์ทรงประชวรผมตั้งใจปั้นสมเด็จ

ย่าด้วย คิดว่าถ้าพระองค์ท่านได้เห็นน่าจะสร้างความสุขใจให้

กับพระองค์ได้บ้าง ในขณะที่ทรงประชวรและประทับอยู่ที่โรง

พยาบาล ก็ตั้งใจจะปั้นเพื่อถวาย อยากท�าอะไรให้กับพระองค์

ท่านบ้าง แต่สุดท้ายพระองค์ท่านไม่รับแต่จะขอซื้อ  ผมก็พูดไม่

ออกเลย ท�าไมพระองค์ต้องซื้องานเราด้วยเพราะตั้งใจท�าถวาย

อยูแ่ลว้ ในทีส่ดุพระองคท์า่นกฝ็ากราชเลขาน�าเงินมาใหอ้ารมณ์

ตอนนั้นก็ดีใจตื่นเต้นบอกไม่ถูกว่านี่คือเรื่องจริงเหรอ  พระเจ้า

แผ่นดินที่อยู่ในธนบัตรที่เรารับมานั้น พระองค์ท่านทรงซื้องาน

ประติมากรรมจากเรา  เป็นความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นอย่าง

หาที่สุดมิได้”

 “และจากการท่ีผมได้ท�างานถวายงานปั้นพระบรมรูป

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยความจงรักภักดีนั้น บารมีของพระองค์

ทรงคุ้มครองให้ผมได้รับอานิสงส์เติบโตมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ 

และจากนี้ไปผมจะตั้งใจปั้นพระบรมรูปพระองค์ท่านเพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ยุคที่

เราได้เกิดร่วมในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์

ไปสูค่นรุน่หลงัไดร้บัรูใ้นสิง่ทีพ่ระองคท์า่นไดท้รงท�าไวม้ากมายเพือ่

ให้เราได้อยู่สุขสบายมาจนทุกวันนี้”

 ศิลปินนักปั้นประติมากรรม : วัชระ ประยูรค�า

ประติมำกรรม
เล่ำเรื่อง

“พ่อของแผ่นดิน”
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โดย คุณบี

สุชำย พรศิริกุล
MBA Exec.20

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในรัชสมัยของพระองค์เราเห็นภาพพ่อหลวงทรงพกกล้องอยู่ข้างพระวรกายอย่าง
สม�่าเสมอตั้งแต่เล็กจนโตยังได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ และทุกๆปียังได้รับ 
ส.ค.ส.พระราชทานที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ได้เห็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ และรับรู้เรื่องราวว่าพระองค์ทรง
โปรดเล่นเรือใบและทรงต่อเรือด้วยพระองค์เอง
 จากนั้นยังได้เห็นข่าวพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริต่างๆมากมาย ที่พระองค์ทรงคิดค้นพัฒนาใหม่  
ได้เห็นภาพข่าวที่เครื่องบินฝนหลวงก�าลังปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อโปรยเม็ดฝนชุ่มฉ�่าสู่ผืนดินแห้งแล้ง แม้เรื่องราวกล่าวขานใน
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายเรื่องราวบอกเล่ากันมา
ตั้งแต่ก่อนเราเกิดด้วยซ�้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจของคนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ 
ยาวนานตราบจนถึงทุกวันนี้และตลอดไป

1. ด้านดนตรี
 ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงซื้อเครื่องดนตรีมาฝึกจนเกิดความช�านาญ และยังทรง
มีพระปรีชาสามารถทั้งการทรงคลาริเน็ต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต กีตาร์ และเปียโน โดยได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นนักดนตรี
แจ๊สที่มีอัจฉริยภาพสูงส่ง นอกจากนี้ยังทรงประพันธ์บทเพลง “แสงเทียน” ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบันมีบทเพลง
พระราชนิพน์รวมทั้งสิ้น 43 เพลง หนึ่งในบทเพลงที่กลายเป็นเพลงประเพณีส�าหรับเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ
คนไทยคือเพลง “พรปีใหม่” อีกทั้งยังทรงประพันธ์ เพลงพระราชทานแก่สถาบันศึกษาส�าคัญของไทย รวมถึงเพลงมาร์ชที่ใช้
บรรเลงในพระราชพิธีส�าคัญทางการทหารด้วย

2.  ด้านจิตรกรรม
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยด้านงานศิลปะตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ผลงาน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์มีทั้ง ภาพเหมือนจริง (Realistic) ภาพแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) และ ภาพ
นามธรรม (Abstractionism) ทรงรับสั่งเกี่ยวกับการทรงงานจิตรกรรมของพระองค์ว่า ทรงวาดเอง มิได้ทรงปล่อยให้แบบ
หรือแนวทางของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานเขียนภาพ และในการวาดภาพนั้นก็ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือ
ทรงวาดตามพระราชหฤทัยจะนึกวาด มิได้ทรงค�านึงถึงทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์อันใด ผลงานของพระองค์ท่านออกมาจาก
จินตนาการของพระองค์เอง ฉะนั้นเมื่อได้เห็นภาพเขียนฝีพระหัตถ์ก็จะเห็นชัดแจ้งถึงลักษณะที่เป็นอิสระเฉพาะตัว ปัจจุบัน 
ปรากฏภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่เผยแพร่แล้วจ�านวน 47 ภาพ และที่ยังไม่เคยเผยแพร่อีกจ�านวนประมาณ 60 ภาพ

3.  ด้านการถ่ายภาพ
 ทรงเริ่มสนพระทัยการถ่ายภาพตั้งแต่พระชันษา 8 พรรษา หลังจากได้รับพระราชทานกล้องถ่ายรูป Coronet 
Midget จากพระราชชนนีเป็นกล้องแรกที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ทรงพระปรีชาทั้งกล้องธรรมดาและกล้องถ่ายภาพยนตร์ 
โดยทรงเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญในทุกระบวนการตั้งแต่ล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพทั้งขาว-ด�า ภาพสี และทรงมีห้องมืดของ
พระองค์เอง ทั้งยังทรงคิดค้นเทคนิคและทรงหามุมมองใหม่ๆ ในการถ่ายภาพ ทรงโปรดการบันทึกภาพเป็นอย่างมาก และ
ทรงพกกล้องติดพระวรกายอยู่เสมออย่างที่เราได้เห็น ภาพที่พระองค์ทรงบันทึกระหว่างพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎร 
และประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ยังเป็นประโยชน์ต่อการทรงงานของพระองค์ท่านด้วย

“อัครศิลปิน คีตรำชำ อัจฉริยรำชำ”
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4.  ด้านวรรณศิลป์
 “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์” เป็นพระราชนิพนธ์แรกที่พระราชทานแก่วงการวรรณคดี เพื่อเป็น
บันทึกความทรงจ�า เมื่อพระองค์ต้องเสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อเมื่อปี พ.ศ. 2489 เนื้อความหนี่งในพระราชนิพนธ์นี้พระองค์
ทรงยึดมั่นตลอดมาคือ “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” ต่อมาทรงพระราชนิพนธ์อีกหลายเรื่อง
คือ “พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8” “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” และ “ติโต” 
นอกจากนี้ยังมีบทความที่พระราชนิพนธ์แปลและเรียบเรียงอีก จ�านวน 10 บทความ

5.  ด้านกีฬา
 ทรงพระปรีชาสามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภท ทั้ง สกีน�้าแข็ง ยิงปืน กอล์ฟเล็ก การแข่งขันรถเล็ก เทนนิส 
แบดมินตัน และที่ทรงโปรดเป็นพิเศษ คือเรือใบ ที่ทรงเป็นนักกีฬาลงแข่งขันและทรงคว้าแชมป์มาแล้ว ทรงเห็นความส�าคัญ
ของการกีฬาอย่างมาก ทรงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยถึง 15 สมาคมกีฬา และ
ทรงมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้หลายครั้งหลายครา ความว่า
 “...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง และฝึกอบรม
จิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่
เรียกกันว่ามีน�้าใจเป็นนักกีฬา...”
 “...กีฬามีความส�าคัญอย่างยิ่ง  ส�าหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง”

6.  ด้านงานช่าง
 “งานช่าง” คืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องท�าเอง” พระราชด�ารัสพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สะท้อนว่าทรงสนพระราชหฤทัยด้านงานช่างอย่างมาก นับตั้งแต่ทรงพระ
เยาว์ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจ�าลอง เป็นต้น เรือใบฝีพระหัตถ์ 
ล�าแรกประเภทเอนเตอร์ไพรส์ชื่อ “เรือราชปะแตน” ทรงต่อเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ล�าต่อมาคือ 
“เรือเอจี” ทรงต่อแบบสากล ส�าหรับ “เรือใบมด” “เรือใบซูเปอร์มด” และ “เรือใบไมโครมด” เป็นเรื่อที่
พระองค์ทรงออกแบบและทรงต่อด้วยพระองค์เองให้เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังทรงต่อเรือใบ
พระที่นั่งด้วยพระองค์เองหลายล�าด้วย เรือใบฝีพระหัตถ์มี 3 ประเภท คือ เรือใบประเภทเอนเตอร์ไพรส์ 
(International Enterprise Class), เรือใบประเภทโอเค (International OK Class) และเรือใบประเภทม็อธ 
(International Moth Class)
 “เรือนวฤกษ์” ที่พระองค์ทรงต่อด้วยพระองค์เอง เป็นล�าที่พระองค์ทรงน�าคว้าแชมป์ประเทศไทย
ในประเภทโอเค ได้ถึง 3 ครั้งด้วย

7.  ด้านคอมพิวเตอร์
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงช�านาญในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดย
เฉพาะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับทรงงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนถึงการทรงงานส่วนพระองค์ด้าน
ดนตรี  ทรงศึกษาและคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง จากที่
ทรงศึกษาโปรแกรม “Fontastic” จึงทรงสามารถประดิษฐ์แบบตัวอักษรไทยขึ้น เช่น ฟอนต์จิตรลดาและ
ฟอนต์ภูพิงค์ เป็นต้น รวมทั้งภาษาอื่นๆ ด้วย และที่ปวงชนชาวไทยเฝ้ารอคอยทุกๆปี คือ ส.ค.ส. ที่พระองค์
ทรงประดิษฐ์ด้วยคอมพิวเตอร์ของพระองค์เอง และทรงเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อพระราชทานพรให้กับ
ลูกๆทุกคน
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สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมขับเคลื่อนสังคม 
“MBA CU Drive for Transformation” ในโอกาสเฉลิม

ฉลอง 100 ปี แห่งการประดษิฐานจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและ 
ครบรอบ 35 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.30 น.  
ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่

Things happened for reasons :
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Think Out Loud Special:

คณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมสมทบทุนสร้างพระรูป รัชกาลที่ 5 มอบให้กับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวาระ 35 ปี เอ็มบีเอ จุฬาฯ และ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารไชยยศสมบัติ 2

 “9 สิ่ง” ท�ำถวำยพระเจ้ำแผ่นดิน
ด้วยความตระหนักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์มีต่อพสกนิกรของ
พระองค์ ตั้งแต่เล็กผมเห็นท่านทรงงานทุกวันในทุกพื้นที่ เพื่อให้ไทยเราเป็นชาติที่แข็งแกร่ง ยืนได้ด้วยตนเอง มีความพอดีพอเพียง 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ท�าให้ผมซาบซึ้งในการท�าความดีและเห็นผู้อื่นท�าความดี ผมคิดว่าน้อยนักที่เราจะได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ 
ที่พบพระพุทธศาสนาและได้อยู่ในแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งโชคดีมากที่ผมมีพระองค์เป็นต้นแบบ ผมเลือกที่จะเป็นแพทย์เพราะจะ
ได้มีโอกาสช่วยเหลือ ช่วยชีวิต มีความสุขกับงานกับการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มชีวิตการท�างานเป็นครูแพทย์ในต่างจังหวัด และต่อมาผม
ก้าวไปสู่งานในภาพใหญ่ขึ้น คืองานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพราะระบบสาธารณสุขที่ดี จะ
ท�าให้มีคนไข้มากมายได้รับการรักษาที่ดีและปลอดภัย และท�างานช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

ผมและเพื่อนๆ ได้คิดท�าโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ที่เรียกว่า เก้าความดีท�าถวายพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งใน 
ปี 2558 หลังจากผมกับพี่ๆ แพทย์อาสาในแพทยสภา ได้ลงพื้นที่ประสบภัยที่เนปาล พบว่าคนที่นั่นมีรายได้น้อย และเข้าถึงแพทย์
ล�าบาก เราจึงชวนคุณหมอไทยช่วยผ่าตัดตาต้อกระจก ร่วมกับวัดไทยในลุมพินี โดยพระเทพโพธิวิเทศและแพทย์ที่เนปาล จ�านวน 
1000 ตา ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความยากล�าบาก ด้วยจ�านวนคนไข้ที่มาก ภายใต้งบประมาณที่เป็นศูนย์ เราต้องหาทุนโดยหลายวิธี
การ หาเครื่องมือ ซื้อเลนส์ตา ขอใบอนุญาตเข้าไปผ่าตัดในเนปาล แม้กระทั่งวันที่ท�าโครงการก็พบปัญหาไม่สามารถผ่านเข้าลุมพินี
ได้ เพราะมีการก่อกบฏ เราต้องเปลี่ยนมาท�าที่โรงพยาบาลเล็กๆ ชานเมืองกาฐมัณฑุ โดยครั้งนั้นมีคนไข้ถึง 200 ราย ภายหลังเรา
ก็ได้ไปลุมพินี ในช่วงต้นปีถัดมา ท�าจนครบ 1000 ตาตามเป้าหมาย และยังมีเงินเหลือมากพอที่จะท�าอีก 1000 ตา ในปลายปี 
2559 พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้น�าพระมหากรุณาธิคุณ และน�้าใจคนไทยไปสู่ผู้ยากล�าบากในแดนห่างไกล
 
งานน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผู้ที่มีกระบอกตาพิการ ผู้พิการทางสายตาให้กับชาวไทย รวมทั้งชาวลาวที่เมืองอุดมไซ 
โครงการจัดหาทุนเพื่อช่วยผ่าตัดหัวใจให้กับผู้มีโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิดของมูลนิธิโรคหัวใจเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและมูลนิธิบ�ารุงราษฎร์ และอื่นๆ ก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจท�าถวายทั้งสิ้น ทุกโครงการที่ท�าไม่ได้เกิดขึ้น
โดยง่าย และถูกผลักดันไปด้วยความตั้งใจดีของทุกคน และด้วยพระราชด�ารัสของพระองค์ในเรื่องพระมหาชนก “ขอจงมีความ
เพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม และก�าลังกายที่สมบูรณ์” ก็เป็นหลักของใจที่ท�าให้โครงการเหล่านี้ไม่ถูกล้มไปเสียก่อน ด้วย
แบบอย่างที่มีค่าของพระองค์ท�าให้พวกเราเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการให้ การรับและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน อันเป็น
สิ่งที่พวกเราจะยึดถือปฏิบัติตลอดไป

Think out loud special
โดย นพ.ธนกฤต จินตวร 

MBA Exec.22
รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์ 

รพ.บ�ารุงราษฎร์

Things happened for reasons :



Through hosted exhibition and business seminars, 

the forum showcased a broad range of Hitachi’s total 

solutions which combines infrastructure and 

advanced information technologies. 

By refining technologies and developing new ones to 

meet tomorrow’s challenges, Hitachi focuses on 

sustainable living and creating value that will last for 

generations to come.

18th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road, Bangrak, Suriyawongse, Bangkok 10500
Tel: +66 2 632 9292 | http://www.hitachi.co.th

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

(This forum was conducted on 26 August 2016 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre.)
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม ปิ๊ง...โปรเจค โดยกลุ่มนิิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย ที่ปรึกษาโครงการ  

เมื่อวันอาทิตย์ทีี่ 2 ตุลาคม 2559  
ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม ต�าบลสนามจันทร์ อ�าเภอบัานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Things happened for reasons :
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พิธีปิดโครงการ Junior MBA Chula WoW รุ่นที่ 3 (JUMC WoW #3)  

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. 

ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

Things happened for reasons :
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ม่อนแจ่ม 
นั่งทานอาหารอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ ท่ามกลางวิวภูเขาแบบพาโนรามา พร้อมทะเล
หมอกในช่วงฤดูหนาว เรียกได้ว่าพร้อมสรรพท้ังอาหารตา และอาหารเลยครับ
      บ้านหนองหอยเก่า ม.7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
      081-806-3993

โดย คุณหมอจุ๊ย 
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์
MBA Eng.2

Foodie Corner :

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ 

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สวัสดีครับครับพี่น้องชาว MBA Alumni ทุกท่าน กลับมาพบกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในโอกาสนี้ ทาง Foodie Corner จึงขออุทิศบทความนี้ให้แก่พ่อหลวง โดยจะกล่าวถึงผลงานจากโครงการหลวงที่ช่วย
ผลักดันพัฒนา วงการอาหารในประเทศไทยให้เรามีวัตถุดิบช้ันดีโดยไม่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะท�าให้ต้นทุนแพงแล้ว ความสดใหม่ยังด้อยลง
เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆในการขนส่งครับ

วัตถุดิบจากโครงการหลวง
หลายๆคนคงทราบแล้วว่า วัตถุดิบอาหาร ที่เราบริโภคกันประจ�านั้น หลายๆอย่างไม่ใช่วัตถุดิบที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย อย่างเช่น ปลานิลที่ได้รับพระราชทาน
มาจาก สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และมีการน�ามาพัฒนาต่อจนเกิดเป็นปลาทับทิมขึ้นมา หรือกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกกันแพร่หลายในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จิตรลดา หรือผลิตภัณฑ์ดอยค�า ล้วนมีที่มาจากโครงการในพระราชด�าริทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมี ผักสดโครงการหลวง ที่จัดจ�าหน่ายตามซูเปอร์
มาร์เก็ตชั้นน�าต่างๆ รวมทั้งร้านค้าในโครงการ อย่างเช่น ภูฟ้า หรือ Golden place ครับ ซึ่งผู้เขียนเองก็มีโอกาสได้ ซื้อหาผัก หรือสมุนไพร ต่างๆจากโครงการ
หลวงมาปรุงอาหารทานที่บ้านเป็นประจ�าครับ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวัตถุดิบชั้นยอดจากโครงการหลวงหลายๆอย่างที่เหล่าสมาชิก MBA Alumni อาจจะยังไม่ทราบ 
แต่วัตถุดิบเหล่านี้ถูกน�าไปใช้ในร้านอาหารชั้นน�าต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงถูกน�าไปปรุงเพื่อใช้รับรองผู้น�าจากต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอครับ เพราะรสชาติ และ
คุณภาพนั้นยอดเยี่ยม ไม่แพ้วัตถุดิบน�าเข้าแพงๆเลยครับ เช่น มะเขือเทศ 5 สี, Baby carrot, ปลา Rainbow trout, ไข่ปลา Caviar จากปลา Sturgeon, กุ้ง 
Crayfish, ไก่ฟ้า (Royal pheasant) ไก่เบรส (Bresse) และ แกะ ครับจะเห็นได้ว่า วัตถุดิบเหล่านี้ หากเป็นสมัยก่อน คงไม่มีใครกล้าคิดกล้าฝันว่าจะไม่ต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศครับ

ร้านอาหารในโครงการหลวง

นอกจากการหาซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารแล้วหากต้องการชิมรสชาติวัตถุดิบในโครงการหลวง โดยปกติแล้วก็มี Events ของเชฟชั้นน�า หรืออาหารชั้นน�าตามฤดูกาล
ต่างๆในการเอาวัตถุดิบในโครงการหลวงมาปรุงให้พวกเราได้ทดลองชิมกัน หรือแม้แต่กระทั่ง Gourmet tour Angkhang ที่จัดโดยโครงการหลวง โดยให้เหล่าเชฟ
ชั้นน�า น�าวัตถุดิบในโครงการมาปรุงให้กลุ่มนักชิม ระหว่างที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง ซึ่งจัดขึ้นมากว่า 40 ครั้งแล้วครับ แต่หากจังหวะและเวลาไม่
เหมาะสม เหล่าเพื่อนสมาชิกก็สามารถอร่อยตามรอยพ่อ ไปทานได้ตามร้านอาหารในโครงการหลวงเหล่านี้ครับ                                 
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จับคู่อาหารป่ากับไวน์
 อาหารป่า(game dish)ไม่ว่าจะเป็นไก่ป่า,กระต่ายป่าหรือพิราบป่าเป็นอาหารตามฤดูกาล มัก

จะเห็นในเมนูในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายอนุญาตให้ล่าได้ อย่างในฝรั่งเศสช่วงที่ท�าได้คือ

ตุลาถึงกุมภาเท่านั้น เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติเข้มข้นกว่า มีกลิ่นและรสเฉพาะตัว แถมมีในช่วง

เวลาจ�ากัด อาหารจานป่าจึงเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน ซึ่งเนื้อกระต่ายหรือไก่ฟ้าจากโครงการหลวงก็

จัดอยู่ในกลุ่มอาหารเหล่านี้ไวน์ที่เหมาะควรเป็นไวน์ที่มีรสและน�้าหนักพอที่ประกบกันได้  หนึ่งในตัว

เลือกที่ดีคือไวน์แดงจากโรน(Rhone)ครับ โดเมนแบร์กนาร์ กริปปา(Domaine Bernard Gripa)เป็น

โปรดิวเซอร์จากเขตซางท์-โจเซฟ(St-Joseph)ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นโรน ซึ่งท�าจากองุ่นพันธุ์ชี

ฮาห์(Shirah)ไวน์จากแถบนี้มีน�้าเนื้อเข้มข้น มีกลิ่นหอมเครื่องเทศเจือด้วยกลิ่นควันอ่อนๆในปาก น�า

ด้วยความหอมหวานของผลแบร์รี่ด�าตามด้วยแร่ธาตุ โบนัสอีกอย่างคือซางท์-โจเซฟเป็นหนึ่งในไม่กี่เขต

ที่คุณภาพเกินราคา

 สิ่งที่ส�าคัญในการเลือกไวน์คือเลือกโปรดิวเซอร์คุณภาพไว้ก่อน นอกจากโดเมนแบร์กนาร์ กริป

ปา(Domaine Bernard Gripa)แล้ว ผมให้รายชื่อโปรดิวเซอร์มือฉมังบางส่วนไว้ดังนี้ครับ โดเมนปิแอร์ 

กูโซดง(Domaine Pierre Coursodon), โดเมนปิแอร์ โกนง(Domaine Pierre Gonon),กิกาล 

(Gigal),โดเมนฌอง-หลุยส์ ชาฟ(Domaine Jean-Louis Chave),โดเมน ดู ตุนเนล(Domaine du 

Tunnel)(ยกแก้วขึ้น) มีความสุขกับการดื่มไวน์ครับ

โดย คุณวิศาล พิจิตบันดาล
MBA Regular C3

Wine:

Foodie Corner :

ครัวโครงการหลวง
ตั้งอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเมนูอาหารจากหลากหลายชาติ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผัก-ผลไม้ ที่ปลูกโดย
เกษตรกรชาวเขา

      อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
      052-080-660
      www.royalparkrajapruek.org/restaurant

สโมสรศูนย์เกษตรหลวงอินทนนท์
มัน่ใจได้ในความสดใหม่ สะอาด ปลอดสารพิษ เพราะวัตถดุบิมาจากชาว
เขาที่ได้รับการส่งเสริมโดยโครงการหลวง นอกจากอาหารแล้ว ยัง
สามารถซื้อผัก-ผลไม้สดๆได้ที่ร้านอีกด้วย

 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  
 จ.เชียงใหม่ 50160
      080-769-1944
      www.royal-inthanon.com/Club/Restaurant
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โครงการ CSR จัดขึ้นโดยนิสิต Executive MBA รุ่น 30

 โดยมีตัวแทนสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม การรับบริจาคเพื่อสมทบทุน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต�าบล

บัวลอย อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และได้ท�าการส่งมอบงาน 

@ โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต�าบลบัวลอย อ�าเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนันสนุน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี  
ต�าบลบัวลอย อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Things happened for reasons :
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สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

@ BLU-O RHYTHM & BOWL SIAM PARAGON สยามพารากอนชั้น 5

Things happened for reasons :
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Point of Views : 

โดย คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล
MBA EXEC.21

กำรลงมือสร้ำงผลลัพธ์อันยอด
เยี่ยม เพื่อส่วนรวมอย่ำงแท้จริง
หากพิจารณาถึงแนวทางโครงการในพระราชด�าริ และ
แนวคิดในการพัฒนาตามรอย พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างความแตกต่างให้
กับ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สังคมของคนไทย การ
พัฒนาชุมชน เมือง และประเทศไทย “ท�าดี แบบพ่อ” 
ในความหมายที่ชัดเจนอย่างมาก ส�าหรับการปรากฎถึง
ผลลัพธ์ ความส�าเร็จ การพัฒนา ความยั่งยืน ในการ
ด�าเนินโครงการในพระราชด�าริ และแนวคิดการบริหาร
จัดการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้ง
แผ่นดิน  เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ดีงาม และน�าทางให้คุณค่า
แก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอย่างมากมาย
มหาศาล ในทกุด้าน ทกุพืน้ที ่และทกุๆภาคส่วน ส�าหรบั 
MBA Magazine Vol. 13 ฉบบันี ้ทมีงานเรา ขอน�าเสนอ 
“ตามรอยพ่อหลวง ในด้านศิลปะและวทิยาศาสตร์  
In Art and Science และการศกึษา  In Education / 
การขับเคลื่อนประเทศไทย”

หากมองการพัฒนาประเทศ เพียงแค่พื้นฐานของ 
“ปัจจัย 4” อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค ตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ก็ไม่อาจ
จะน�าพาประเทศและประชาชนชาวไทยก้าวข้ามผ่าน
การพัฒนา สร้างความเจริญ ก้าวหน้า อย่างบูรณาการ
ได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนาประเทศ ยังรวมไปถึงการ
พัฒนาในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ และการศึกษากับ
การขับเคลื่อนประเทศไทยอีกด้วย

In Art and Science :ด้ำนศิลปะ
และวิทยำศำสตร์
ดงัทีเ่ราทกุคน ทราบกันดถีงึพระอัจฉรยิภาพ ทางด้าน
ศลิปะ ในหลวงในรชักาลท่ี 9 ท่านทรงเป็น “อคัรศลิปิน  
คตีะราชา อจัฉริยราชา” (รายละเอียด ดหูน้า 05-06 ใน
ฉบบั) ในด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม ด้านการถ่ายภาพ 
ด้านวรรณศลิป์ ด้านกฬีา ด้านงานช่าง และด้าน
คอมพิวเตอร์ ทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทีท่รงคณุค่า จ�านวนมาก
 
และทางด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ท่านทรงเป็นผู้น�าใน
การสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการได้ทรงได้รับรางวัลต่างๆ
มากมาย ทั้งโครงการ “ฝนหลวง” ที่ทรงด�าริขึ้นครั้งแรก 
นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 (ภายหลัง 
ทุกๆวันที่ 14 พฤศจิกายน เรามี “วันบิดาแห่งฝน
หลวง”) และได้ทรงจัดหน่วยงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ด้านงานวิทยาศาสตร์ การจัดการน�้า เพื่อการเกษตร 
และเพื่ออุปโภค บริโภค การลดภัยแล้ง และวิกฤตฝน 
ทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน มีการทดลอง “ฝนหลวง” 
ในปี พ.ศ. 2512 ที่บริเวณเขาใหญ่ และ ปี พ.ศ. 2544 
ที่บริเวณ ท่าอากาศยานหัวหิน และได้ผลลัพธ์ที่ช่วยงาน
ด้านการเกษตร
 
รวมไปถึง โครงการในพระราชด�าริ ที่ได้รวบรวมความรู้
จากกษัตริย์นักพัฒนา เช่น โครงการหลวงแม่ลาน้อย 
อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากฝิ่นสู่กาแฟ  

“ท�ำดี เพื่อพ่อหลวง”
ในด้ำนศิลปะและวิทยำศำสตร์กำรศึกษำกับกำรขับเคลื่อนประเทศไทย

จนเป็น ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ในปี พ.ศ. 2523 
เพื่อให้เป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าว และโครงการ
ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่ท�าให้กรุงเทพฯ 
เเละเขตปริมณฑล รอดพ้นจากน�้าท่วม ทั้งยังได้พระ
ราชด�าริให้พิจารณาใช้พลังงานน�้า ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
จึงเกิดการสร้างเขื่อนกักเก็บน�้ามากมายในหลายพื้นที่ 
เป็นต้น 

In Education: ด้ำนกำรศึกษำและ
กำรขับเคลื่อนประเทศไทย
การศึกษา ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างความแตกต่างให้
กับชาติ เพราะการด�าเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามวัตถุประสงค์ ความตั้งใจของเรานั้น มาจากวิธี
คิด การค้นคว้าวางแผนและลงมือท�าด้วยกันทั้งสิ้น 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มให้ก่อตั้ง โรงเรียน
จิตรดา ในบริเวณสวนจิตรดา เขต
พระราชวังดุสิต โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนทั่วไป ได้เข้าเรียนโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2498 นอกจากการให้
ความส�าคัญในการศึกษาระดับปฐมวัย 
พระองค์ท่านยังได้ทรงให้ความส�าคัญในการเสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตร และประธานพระบรม
ราโชวาท ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าของประเทศเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทรงให้
หลัก แง่คิด คุณธรรม แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เอาไปใช้
พัฒนาตนอย่างสม�่าเสมอ และน�าไปสู่การเป็นก�าลัง
ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรฐกิจ สังคม ประเทศชาติต่อไป

ท่ำนทรงเป็น “พ่อหลวง” ของแผ่นดิน และทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และผู้น�ำนักพัฒนำ ส�ำหรับปวงชนชำว
ไทยมำโดยตลอด “ท�ำดี เพื่อพ่อ” แท้จริงแล้วคือ กำร
ลงมือท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เจริญและ
พัฒนำ ต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป

- พระบรมราชโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

“ผู้ที่มีควำมสุจริต และควำมมุ่งมั่น
เท่ำนั้นจึงจะท�ำงำนยิ่งใหญ่ 

ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส�ำเร็จ”

“ท�ำดีเพื่อพ่อ”
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ยินดีมหำบัณทิต

คณะกรรมสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ จุฬาฯ แสดงความยินดีกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอ็มบีเอ จุฬาฯ
ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่ิอวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ จุฬาฯ ให้การสนับสนุนป้ายแสดงความยินดี 
กับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Chula) ทุกคน

Things happened for reasons :
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Things happened for reasons Refresh #2/59
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จัดการสัมมนาวิชาการ MBA Chula Refresh # 2/59 
  ในหัวข้อ “Branding Genius : ถอดรหัสปั้นแบรนด์อัจฉริยะ”  

โดยอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Director of the Brand Center และอาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด 
ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
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โดย คุณเจ 
เจริญ ลักษณ์เลิศกุล
@jarern.
MBA Y-Exec. 14/2

IT Talk :

ตอน: Sufficient Digital Marketing (การตลาดดิจิทัลพอเพียง) 

ออนไลน์ธุรกิจไทย ไปไกลระดับโลก กับ @jarern

เครื่องมือการตลาดดิจิทัล มีมากมายหลายชนิด เปลี่ยนแปลงบ่อย มีเครื่องมือใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกปี ส�าหรับธุรกิจแล้ว จ�าเป็นหรือไม่ต้องไล่ตามเครื่องมือการตลาดเหล่านี้ เพราะ

ทุกเครื่องมือ ต่างก็มีต้นทุนในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเรียนรู้ ต้นทุนในการว่าจ้าง ต้นทุนการผลิตสื่อ ต้นทุนจากค่าสื่อโฆษณา ต้นทุนจากค่าใช้บริการต่างๆ 

ถ้าให้นึกถึงหลักค�าสอนของ “พ่อหลวง” สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในความคิด คือหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ก็พบว่า เราสามารถน�าหลักการนี้มา

ประยุกต์ใช้กับการท�าการตลาดดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน มาลองท�าความเข้าใจไปด้วยกันนะครับ

“ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การ

ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้

พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ 

หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการด�าเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์

สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา”(ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อ้างอิงจาก  

https://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง)

ผมจะขอน�าหลักการ มาประยุกต์เข้ากับการตลาดดิจิทัล ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขพื้นฐานด้าน “ความรู้” ถ้าจะแปลในแบบของการท�าการตลาดดิจิทัล ควรจะเป็น การศึกษาเครื่องมือต่างๆ ให้เข้าใจผลลัพธ์ที่จะได้จากมัน ว่ามันใช้เพื่อท�าประโยชน์

อะไรให้เรา และเข้าใจวิธีการน�ามาใช้งาน ว่าใช้อย่างไรที่จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด ลดความเสี่ยง

“พอประมาณ” คือ การท�าแต่พอดี พอเหมาะ เหมาะทั้งกับธุรกิจของเรา เงินลงทุน งบประมาณ เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อย ก็เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ให้

ผลมากที่สุด ไม่ต้องท�าทุกอย่าง เลือกใช้บริการเอเจนซี่ หรือบริษัทผู้ผลิตสื่อ ผลิตชิ้นงาน ที่เหมาะสมกับงบประมาณ โดยใช ้

“มีเหตุผล” เป็นวิธีการในการเลือก คือพิจารณาจากสิ่งที่มี สิ่งที่ต้องการ และความเหมาะสมของเครื่องมือต่างๆ นั่นเอง

“มีภูมิคุ้มกัน” คือ มีความเข้าใจว่า การตลาดดิจิทัลนั้นไปเร็ว เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงหมั่นศึกษาข้อมูล อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่พึ่งพาเครื่อง

มือใดเครื่องมือหนึ่ง วางแผนส�ารอง หายใจด้วยจมูกของตัวเอง เช่น แม้ปัจจุบัน โซเชียลเน็ทเวิร์คจะมาแรง คนไทยนิยมใช้ ท�าให้ธุรกิจให้ความส�าคัญกับมัน มากกว่าการสร้าง

ฐานที่มั่นของตนเอง อย่างการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่ก็ไม่ควรประมาท และรู้ตัวเสมอว่า โซเชียลเน็ทเวิร์คนั้น ไม่ใช่ “จมูกของเรา” แต่เราก�าลังยืมจมูกคนอื่นหายใจ

อยู่ คิดหาวิธีส�ารองเอาไว้ หากวันหนึ่ง เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกับพฤติกรรมของคน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของโซเชียลเน็ทเวิร์คนั้นเอง เป็นต้น

ผมจะขอยกตัวอย่าง เครื่องมือการตลาดดิจิทัล ที่เด่นๆ บางตัว ที่เราสามารถน�าไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ดังต่อไปนี้

การสร้างเว็บไซต์ของธุรกิจ เหมาะกับธุรกิจส่วนมากที่ต้องการพื้นที่สื่อของตัวเอง ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ยังเป็น

ฐานที่มั่นเดียวที่ธุรกิจควบคุมได้ ยังประโยชน์ได้หลากหลาย สิ่งส�าคัญคือ เว็บไซต์ในยุคนี้ ต้องรองรับทั้งการใช้งานผ่านจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และโทรศัพท์มือถือ หรือ

อุปกรณ์พกพาอื่นๆ ข้อควรระวังส�าหรับธุรกิจคือ ต้องเลือกวิธีการผลิต และการลงทุนกับเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับตัวเอง ตั้งแต่การลงทุน จนไปถึงการดูแลรักษา

การท�าการตลาดในเครื่องมือค้นหาอย่าง Google เหมาะกับธุรกิจที่ ลูกค้าสนใจในข้อมูล ต้องมีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง

 (High Involvement) เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ จะเข้าไปค้นหาข้อมูล
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การประชุมนอกสถานที่ประจ�าปี 2559  

และสังสรรค์ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ จุฬาฯ 

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 

ณ ร้านรถเสบียง ถ.สุขุมวิท 11

Things happened for reasons :
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นายสมชาย  รังษีธนานนท์  
MBA Execulive รุ่น 23
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี (ไบรท์ ทีวี ช่อง 20) 
      somchai@brighttv.co.th        www.brighttv.co.th/         www.facebook.com/BrightTV20         02-583-9595     
      02-583-4567
บ้านบางเขน       www.facebook.com/baanbangkhen
ใครที่ชอบถ่ายรูป คอยหาร้านอาหารอร่อยๆกิน มาเลย CHECK IN ที่นี่ “ บ้านบางเขน ” เปิดบริการแล้ว ตรงข้ามราบ 11 ศูนย์การเรียนรู้เรือ่งราวในอดตี มอีาหาร
ช่ือดังจากทัว่ทกุสารทิศและขนมหวานให้เลอืกกนิมากมายอาทก๋ิวยเตีย๋วเรอือยธุยา ,ผดัไทชุมแสง , Pan Cake & Toast บงิซชูาไทยทีเ่ป็น Signature ของทีน่ีเ่ลย มทีีใ่ห้ถ่าย
รปูหลากหลายโซนแถมยังมีห้องอ่านหนังสือกว่า 300 ที่นั่ง เปิดตลอด 24 ชม. และที่นี่ไร้แอลกอฮอลล์และบุหรี่ ไม่มาถือว่าพลาดแน่นอน

เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 
MBA Eng.4

Summary Seminar :

ส�าหรับการแบ่งปันของอาจารย์เอกก์ในครั้งนี้ ได้ให้ข้อคิด หลักการ
ใหญ่ๆ และแนวปฏิบัติ ในการท�า Branding ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้
ส�าหรับทุกองค์กร  

Q: ท�าไมต้องท�า Branding
A: เพราะเราต้องการ Sustainability (ความยั่งยืนของธุรกิจ)

Q: แล้วเราต้องคิดอย่างไร
A: เริ่มจากคิดว่าเรา (องค์กร) จะเลือกเป็นอะไร จะท�าอะไร จะสร้าง
คุณค่าอะไร โดยสิ่งที่คิดจะต้อง “Outside in ไม่ใช่ Inside Out” คือ 
ต้องสนใจว่า คนข้างนอก (เช่น ลูกค้า) ต้องการอะไร ไม่ใช่ว่าเราอยากท�า 
หรือไม่อยากท�าอะไร

Q: แล้วเวลาลงมือท�า ต้องมีมุมมองอย่างไร
A: เวลาคิด และประมวลข้อมูลจะเน้น Outside in แต่การเริ่มลงมือท�า
ต้อง Inside Out คือ ต้องให้คนในองค์กรท�าเอง เพราะถ้าให้คนนอกมา
ท�า หรือมาน�า ก็จะเกิด Resistant (การต่อต้าน) ในระดับที่สูงกว่า
มากๆ มากกว่าที่คนใน ลงมือแก้กันเอง ท�ากันเอง

Branding Genius:
ถอดรหัสปั้นแบรนด์อัจฉริยะ
โดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

นึกถึงเร่ืองการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเล นึกถึง มารีนไทยกรุ๊ปค่ะ  ปล.ว่างๆมาตีกอล์ฟหรือปั่นจักรยานสนามฟ้าด้วยกันค่ะ

จารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ (Pep) 
MBA ENG รุ่น 2
อีเมล: pep@marinethaigroup           www.marinethaigroup.co          line :@marine              081-802-8213

ผมดีใจมากที่มีรุ่นน้องๆได้ท�าเรื่อง Netwoking ของศิษย์เก่าMBA-CUขึ้นมาเเบบนี้สถาบันของเรามีชื่อเสียงผลิตบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมากมายเเต่น่าเสียดายพวกเรา 
รู้จักกันเเค่ไม่กี่คน ไม่รู้ว่าใครท�าอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างเเล้วเราช่วยเหลือกันเรื่องต่างๆได้อย่างไรเเม้เเต่ในเรื่องธุรกิจ การช่วยเหลือ ส่งเสริม ร่วมมือ เเละให้ 

การสนับสนุนกันก็เป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่ประโยชน์เสมอไป บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่า จะไปหาสิ่งที่เราต้องการได้ที่ไหนเเละไว้ใจกันได้หรือไม่อย่างไร

นายธานี ชวาลรัตน์
MBA Executive รุ่น 2 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ เเอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด           www.premium.co.th        02-9198900 Ext. 11

Alumni today :
เรียบเรียงโดย 
Alumni 
Magazine 
Team

 
Q: Branding มีขั้นตอนท�าอย่างไร?
A: ต้องท�าอย่างมีหลักการ (8 ขั้นตอน)

Q: Branding หลักๆ แล้วเราก�าลังจะท�าอะไร
A: หากเปรียบการ Branding เป็นการสร้างบ้าน งานส�าคัญ คือเราก�าลังท�าโครงสร้างของ Brand คือ Brand DNA 
และ Brand Positioning -> โดย DNA (หรือเดิมๆ อาจเรียกว่า core value ขององค์กร) นั้นขอให้เลือกมาไม่เกิน  
7 ตัว (ถ้าได้ 5 ตัวจะก�าลังดี คนในองค์กรจดจ�าได้ง่าย) -> แล้วพยายามกลั่น DNA ที่เลือกมา ให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว 
(single message) มาเป็น Positioning เพื่อเอาไว้สื่อสารกับบุคคลภายนอก 

การท�า Brand ไม่ได้มุ่งที่ชื่อเสียง แต่ให้มองว่าเราท�าเพื่อให้ได้ Direction (ทิศทาง) ของการด�าเนินธุรกิจ และขอทิ้ง
ท้าย สามค�า เกี่ยวกับการท�า Branding คือ* ใส่ใจ * ดึงภาพ (ไม่สร้างภาพ ไม่โกหก)* พยายามเน้น Emotion  
(ไม่เน้นขาย function)
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นึกถึงเรื่องการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเล นึกถึง มารีนไทยกรุ๊ปค่ะ  ปล.ว่างๆมาตีกอล์ฟหรือปั่นจักรยานสนามฟ้าด้วยกันค่ะ




