
เรื่องใหม่..ในโลกใบเดิม

	 ในช่่วงสองถึึงสามปีีที่่�ผ่่านมา	การเปีล่�ยนแปีลงในโลกปีัจจุบัน	ม่ความผ่ันผ่วน	ไม่แน่นอน	และซัับซั้อนมากขึ้ึ�น

เรื่อย	ๆ	และยังคงจะเปีล่�ยนแปีลงต่่อไปีแบบน่�อย่างต่่อเนื่อง	 ตั่วแปีรสำาคัญท่ี่�ทุี่กคนต่่างร้้กันด่ก็คือ	“เที่คโนโลย่” 

และล่าสุดคือการเกิดขึ้ึ�นขึ้อง	“COVID-19”	ที่่�ส่งผ่ลต่่อการดำาเนินธุุรกิจและการใช่้ช่่วิต่ขึ้องทีุ่กคน	ทีุ่กเพศ	ทีุ่กวัย 

ที่่�ที่ำาให้ร้ปีแบบธุุรกิจ	และพฤต่ิกรรมขึ้องผ่้้บริโภคเปีล่�ยนแปีลงไปีจากเดิม	

	 หากมองลงไปีในมุมลึกมันอาจไม่ได้ส่งผ่ลกระที่บแค่ที่างกายภาพ	เช่่นสภาพที่างเศรษฐกิจ	การเงิน	พฤต่ิกรรม

ผ่้้บริโภค	การปีระกอบอาช่่พ	หรือการใช่้ช่่วิต่ปีระจำาวัน	ผ่มว่าในมุมขึ้องสุขึ้ภาพที่างจิต่ใจ	หรือ	ความสุขึ้ขึ้องคนทีุ่กคน

ล้วนได้รับผ่ลกระที่บเช่่นกัน

ผมได้้ลองเปิิด้อ่านรายงานปิระจำำาปีิของกรม
สุุขภาพจิำตในปีิงบปิระมาณ 2563 พบว่่า มีผ้้รับ
บริการสุายด่้ว่นปิรึกษาสุุขภาพจำิต 1323 ของ
กรมสุุขภาพจิำตถึึง 110,033 ราย ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจำาก
ปีิงบปิระมาณ 2562 ถึึงร้อยละ 25.6 นอกจำากนี�
ยังพบว่่าปัิญหาทีี่�ได้้รับการปิรึกษา 2 ปัิญหาแรก
ใน 10 อันดั้บปัิญหา คืือ โรคืจิำตเว่ชทีี่�ได้้รับการ
วิ่นิจำฉััย / รักษาแล้ว่ และภาว่ะอารมณ์เคืรียด้หรือ
วิ่ตกกังว่ล ซึึ่�งสุองลำาดั้บต้นนี� มีถึึงร้อยละ 71.75 
เพิ�มขึ�นจำากปีิงบปิระมาณ 2562 ถึึงร้อยละ 3.9

พวกเราในฐานะนักบััญชีีก็เช่ีนกัน ตัั้�งแต่ั้การ
เร่�มต้ั้นของ COVID-19 แพร่ระบัาดมากจนถึึง
ปััจจุบััน เกือบัหนึ�งปีัครึ�งทีี่�นักบััญชีีพบักับัความ
เปัลีี่�ยนแปัลี่งไม่น้อย แลี่ะส่่งผลี่กระที่บัต่ั้อความ
ร้้สึ่ก แลี่ะจ่ตั้ใจ 

    ที่ำาไมงานถึึงเยอะขึ้ึ�น!	

เพราะไม่ใช่แค่ืที่ำาบัญชีเหมือนก่อน แต่กลับต้องเป็ินผ้้ช่ว่ยสุำาคัืญ 
แก่เจ้ำาของกิจำการและผ้้บริหารในการสุ้้กับสุภาว่ะว่ิกฤตทีี่�กระที่บ 
ต่อเรื�องที่างการเงนิ สุภาพคืล่อง และคืว่ามอย้ร่อด้ของธุุรกจิำ ต้องแบก
คืว่ามรับผิด้ชอบทีี่�สุ้งขึ�นตามไปิด้้ว่ย

    ถึึงเวลาแล้วใช่่ไหมที่่�ต่้องใช่้เที่คโนโลย่?

ระบบการที่ำางานแบบเดิ้ม อาจำไม่เพียงพอ หรือไม่ทัี่นกับสุถึานการณ์ 
การนำาเที่คืโนโลยีมาใช้เพื�อช่ว่ยในการที่ำางานให้มีปิระสิุที่ธิุภาพ 
มากขึ�น ทัี่�งในเรื�องการจัำด้เก็บข้อม้ล การวิ่เคืราะห์ การคืาด้การณ์ และ 
การสืุ�อสุารซึึ่�งมีบที่บาที่สุำาคัืญ

    เดาที่างไม่ถึ้กเลยว่าจะเอาอย่างไรด่?

การที่ำางานภายใต้สุถึานการณ์ทีี่�ไม่แน่นอน ข้อจำำากัด้ของเว่ลา และ
คืว่ามรว่ด้เร็ว่ต่อการนำาเสุนอข้อม้ลที่างการเงิน

    ที่ำาที่่�บ้านหรือไปีออฟฟิศด่เน่�ย?

เอกสุารก็ต้องด้้ รายงานก็ต้องที่ำา แต่ร้ปิแบบเอกสุาร ร้ปิแบบธุุรกิจำ 
และร้ปิแบบการที่ำางานไม่เหมือนเดิ้มแล้ว่



ทัี่�งหมดน่�ส่งผ่ลต่่อความกังวล	 ความไม่สบายใจ 

ความกดดัน	 (แม้ว่านักบัญช่่จะเจอบ่อย)	 จนบางครั�ง 

ก็ยากที่่�จะหาความร้้สึกที่่�เกิดขึ้ึ�น	

ผมก็เป็ินคืนหนึ�งทีี่�อย้่ในสุถึานการณ์แบบนี� เนื�องจำากภาระ 
คืว่ามรับผิด้ชอบในบที่บาที่นักบัญชี การเป็ินทีี่�ปิรึกษา และ
เจ้ำาของกิจำการรว่มอย้่ในตัว่คืนเด้ียว่ จึำงต้องพยายามที่ำา 
คืว่ามเข้าใจำ และมีสุติในการบริหารจัำด้การให้เหมาะสุมที่ี�สุุด้ 
จำนบางคืรั�งก็ลืมนึกไปิถึึงเรื�องสุุขภาพที่างกายและใจำของเรา
ไปิบ้าง 

แต่หากมองย้อนกลับไปิโด้ยไม่รว่มสุถึานการณ์ทีี่�ตึงเคืรียด้ 
ในปัิจำจุำบัน นักบัญชีก็ถืึอเป็ินอีกหนึ�งคืนทีี่�ต้องเจำอกับปิระเด็้น
ใหม่ ๆ และการเปิลี�ยนแปิลงในวิ่ชาชีพทีี่�มีตลอด้เว่ลา ทัี่�งใน 
เรื�องของมาตรฐานการบญัชี ร้ปิแบบการที่ำางาน คืว่ามก้าว่หน้า
ที่างเที่คืโนโลยี คืว่ามคืาด้หวั่งจำากเจ้ำาของกิจำการหรือผ้้มีสุ่ว่น
ได้้เสีุย

ตัว่ผมเองหลังจำากเรียนจำบบัญชี จำนมาถึึงวั่นนี� ก็เกือบ 20 ปีิได้้ 
แล้ว่ก็พบเจำอคืว่ามเปิลี�ยนแปิลงเช่นกัน แต่สิุ�งหนึ�งทีี่�ผมคิืด้ว่่า
มันไม่เคืยเปิลี�ยนไปิเลย คืือ “ปัระโยชีน์ของการบััญชีี” ใช่คืรับ 
มันเป็ินสิุ�งทีี่�ผมเริ�มมาตระหนักมากขึ�นในช่ว่ง 5 ปีิทีี่ผ่านมา 
ถึึงแก่นและปิระโยชน์ของการบัญชีทีี่�ผ้้คืนทีี่�ร่ว่มที่ำางานด้้ว่ย
จำะได้้รับ และก่อให้เกิด้ปิระโยชน์ไม่เพียงแต่ในมุมใด้มุมหนึ�ง 
แต่มองถึึงในมุมกว้่างขึ�น 

เรื�องของปิระโยชน์ของการบัญชีนั�น ขึ�นอย่้กับมุมมองในแต่ละคืน 
สุำาหรับผมเรื�องของว่ัยและช่ว่งเว่ลาก็เป็ินสุ่ว่นสุำาคัืญทีี่�ที่ำาให ้
เป้ิาหมายแตกต่างกันไปิ หลังจำากผมเรียนจำบปิริญญาตรี ก็คืง 
ไม่ต่างกับทุี่กคืนทีี่�อยากจำะเข้าที่ำางานในที่ี�ดี้ ๆ มีชื�อเสีุยง 
ดั้งนั�นการที่ำางานในช่ว่งเริ�มต้นผมก็เน้นในเรื�องปิระสุบการณ์ 
และคืว่ามเข้าใจำในตัว่งานนั�น เพื�อให้ตัว่เองที่ำางานได้้ตาม 
ทีี่�ถ้ึกกำาหนด้ไว้่ แต่อาจำจำะยังที่ำางานไม่เป็ิน 

หลังจำากเก็บเกี�ยว่ปิระสุบการณ์ผมก็เริ�มทีี่�จำะที่ำางานเป็ิน 
มากขึ�น เริ�มเข้าใจำถึึงคืว่ามเชื�อมโยงและคืว่ามเกี�ยว่เนื�องของ 
การบญัชีและการที่ำาธุุรกิจำ จำากการที่ำางานในหลายมิติ หลายชิ�น
งาน และหลายปิระเภที่ธุุรกิจำมากขึ�น จึำงเกิด้เป็ินคืว่ามชำานาญ 
และเชี�ยว่ชาญในวิ่ชาชีพ แต่อาจำจำะยังที่ำางานไม่ถึึงคืว่ามเป็ิน
มืออาชีพ

ด้้ว่ยคืว่ามเป็ินนักบัญชีมืออาชีพ ปิระสุบการณ์การที่ำางาน 
ทีี่�สุะสุมเพียงอย่างเด้ียว่อาจำใช้ไม่ได้้เลยในอนาคืตที่ี�คืาด้การณ ์
ไม่ได้้ และมีการเปิลี�ยนแปิลงของบริบที่ที่างธุุรกิจำ ดั้งนั�น 
การปิรับตัว่ การเรียนร้้สิุ�งใหม่ ๆ  จึำงเป็ินสิุ�งทีี่�ช่ว่ยให้ผมต้องมีการ
ปิฏิิบัติ และหาคืว่ามร้้อย่างต่อเนื�องเพื�อให้ที่ำางานถึึง ไม่ว่่าจำะ
เป็ินการเริ�มไปิที่ำางานกับเจ้ำาของ Start up ทีี่�มีอายุต่างกันกว่่า 
10 ปีิ ทีี่�เก่งในโลกใหม่ทีี่�ใช้เที่คืโนโลยีเป็ินหลักในการผลักดั้น 
องค์ืกร ได้้ไปิเรียนร้้กับคืณะกรรมการทีี่� มีปิระสุบการณ์ 
หลากหลายและทีี่�สุำาคัืญคืือเที่คืนิคืการบริหารคืน รว่มทัี่�ง
การติด้ตามข่าว่สุาร คืว่ามคืืบหน้าทีี่�ไม่ใช่แค่ืเพียงเรื�องบัญชี 
แต่กระนั�นก็อาจำจำะยังที่ำางานได้้ไม่สุุด้ในสิุ�งทีี่�หวั่งไว้่ 

ถ้ึกต้องคืรับ ทุี่กวั่นนี�ผมมีคืว่ามตั�งใจำว่่าจำะที่ำางานให้สุุด้ 
คำาว่าสุ่ดของผม คือ ที่ำาแล้ี่วต้ั้องมีปัระโยชีน์แลี่ะมีคุณค่าไม่
เพียงแต่ั้ตัั้วผมเอง แต่ั้ยังต้ั้องที่ำาให้เก่ดปัระโยชีน์ต่ั้อผ้้อื�น แลี่ะ
เพื�อภาพรวม โอกาสุในการที่ำางานของที่กุคืนในว่ชิาชีพบัญชีนั�น 
มีพื�นทีี่�มากมาย และยังได้้รับการยอมรับว่่าวิ่ชาชีพนี�ยังคืงสุร้าง
ปิระโยชน์อย่างมากในการขับเคืลื�อนเศรษฐกิจำ สัุงคืมชุมชน 
และการด้ำารงชีพของมว่ลมนุษย์ 

ต่ัวผ่มเองสำาหรับการที่ำางานที่างด้านบัญช่่ทุี่กวันน่� 

จะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องขึ้องมาต่รฐานการบัญช่่เพ่ยง

อย่างเด่ยว	แต่่การนำา	มาต่รฐานบัญช่่	หรือกฎระเบ่ยบ

ต่่าง	ๆ 	มาสรา้งความสมดุลกบัธุุรกจิ	และพยายามเป็ีนค่้ห ้

กับผ่้้บริหารและเจ้าขึ้องกิจการ	 เพื่อช่่วยสนับสนุน

ด้านการกำาหนดที่ิศที่าง	 และกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจมากขึ้ึ�น 

สว่นด้านการพัฒนาองค์ความร้ใ้หม	่ๆ 	ยังคงติ่ดต่าม	และ

ต่ัวผ่มเองหลังจากเร่ยนจบบัญช่่

จนมาถึึงวันน่�	ก็เกือบ	20	ปีีได้แล้ว 

ก็พบเจอความเปีล่�ยนแปีลงเช่่นกัน

แต่่สิ�งหนึ�งที่่�ผ่มคิดว่า

มันไม่เคยเปีล่�ยนไปีเลย	คือ

“ปีระโยช่น์ขึ้องการบัญช่่”



ศึกษาอย่างต่่อเนื่องเพื่อให้อย่้ในโลกใบเดิม	 ท่ี่�ม่เรื่องใหม่อย่้ต่ลอดเวลา	และผ่มจะไม่ลืมเรื่องการสร้างท่ี่ม	การต่่อยอด 

ที่างความร้้ให้กับวงการศึกษา	 และหน่วยงานต่่าง	 ๆ	 ที่่� เริ�มให้ความสำาคัญกับเรื่องบัญช่่และการเงิน	 ที่้ายท่ี่�สุด 

ที่่�ขึ้าดไม่ได้	คือ	“จริยธุรรม”	เปี็นเรื่องที่่�สำาคัญที่่�ต่้องอย้่ต่ิดต่ัวและไม่ควรละเลยไปี

คืงไม่มีใคืรทีี่�อยากตื�นมาเพื�อตามเอกสุารให้คืรบ บันทึี่กบัญชีเข้าในระบบ และปิิด้บัญชีเพียงเท่ี่านั�น แต่เราจำะที่ำาสิุ�งทีี่�เป็ินงานปิระจำำา 
งานทีี่�ที่ำาซึ่ำ�า ๆ ให้เกิด้คุืณค่ืาได้้อย่างไร? การที่ำางานได้้ การที่ำางานเป็ิน การที่ำางานถึึง และการที่ำางานสุุด้ อย้่ทีี่�คุืณเลือกจำะสุร้างคุืณค่ืา
จำากตัว่คุืณและจำากวิ่ชาชีพบัญชี

ผมได้มีโอกาส่พ้ดคุยแลี่กเปัลีี่�ยนแลี่ะถึามบัรรดาเพื�อน พี� น้อง ทีี่�อย่้ในวงการบััญชีีหลี่ายคนถึึงความภาคภ้ม่ใจทีี่�ได้ที่ำางาน 
ด้านว่ชีาชีีพบััญชีี เผื�อว่าจะเป็ันภ้ม่ต้ั้านที่านเพ่�มขึ�น ในวันทีี่�คุณร้้สึ่กเหนื�อยแลี่ะท้ี่อจากการที่ำางาน หดห่้หรือส่่�นหวัง หรือขาด
กำาลัี่งใจมาลี่องด้กันครับั 

บัญช่่คือความงดงามเช่ิงกลยุที่ธุ์ที่ั�งรุกและรับที่่�ธุรรมช่าต่ิจัดสรร

เพื่อความยั�งยืนขึ้องฐานะส่วนต่ัว	ธุุรกิจ	และปีระเที่ศช่าต่ิ

บัญช่่เหมือนเปี็นแค่คนเบื�องหลัง	ผ่้้บริหารอาจสนใจในเรื่องยอดขึ้ายเปี็นหลัก

แต่่ที่้ายที่่�สุดขึ้้อม้ลที่างการเงิน	ต่ัวเลขึ้	หรืองบการเงิน

คนที่่�ต่้องช่่วยสนับสนุน	ก็คือที่่มบัญช่่	(เราเปี็นส่วนช่่วยสนับสนุนหน้าต่าขึ้องบริษัที่)	

บัญช่่คือแหล่งศ้นย์รวมขึ้องขึ้้อม้ลที่ั�งหมด	คนที่ำาบัญช่่บางที่่ก็เหมือน	Superman	

เหมือนกันนะ	ช่่วยหาคำาต่อบขึ้องกิจการได้ทีุ่กอย่าง

บญัช่่เช่ื่อมั�นในความถึ้กต่้อง	มองหาในแก่นสาร

ต่ั�งใจและใส่ใจทีุ่กรายละเอ่ยด	ที่่�สำาคัญ	น่ารักไม่เบาครับ

บัญช่่ไม่ใช่่หัวใจขึ้องธุุรกิจแต่่มันคือ	“เลือดที่่�หล่อเล่�ยงหัวใจ”

บัญช่่คือพื�นฐานหรือรากขึ้องการที่ำางานและทีุ่กอาช่่พหรือแม้ช่่วิต่ปีระจำาวัน	

ต่ัวเลขึ้ที่างบัญช่่ที่ำาใหผ้่้้บริหารวิเคราะหแ์นวที่างการแก้ไขึ้ปีัญหาได้ด่ขึ้ึ�น



ไม่ใช่เพียงแต่ผมทีี่�ได้้ฟัังแล้ว่เกิด้ร้้สึุกหัว่ใจำพองโต ผมเชื�อว่่า 
ถึึงตรงนี� นักบัญชีรว่มถึึงเจ้ำาของกิจำการหลายคืนที่ี�ได้้อ่าน
บที่คืว่ามนี� ก็คืงร้้สึุกยิ�มในใจำเช่นกัน ว่่าวิ่ชาชีพบัญชีมีคุืณค่ืา
มากแค่ืไหน อย่างน้อยก็ที่ำาให้มีภ้มิคุ้ืมกันที่างด้้านจิำตใจำ 
เพิ�มขึ�น และยิ�งตอกยำ�าถึึงคืว่ามตั�งใจำในการที่ำางานในสุายงานนี�
ให้เกิด้ปิระโยชน์สุ้งสุุด้ทีี่�ไม่ใช่แค่ืเพียงเพื�อตัว่เอง แต่คืว่บค่้ืไปิกับ 
สุ่ว่นรว่ม ผมเชื�อนะคืรับว่่าทุี่กคืนยังมีคืว่ามสุามารถึในตัว่เอง 
ทีี่�จำะมีสุ่ว่นช่ว่ยผ้้คืนอีกมากมายจำากวิ่ชาชีพนี� 

จำากเด็้กคืนหนึ�งทีี่�ไม่เคืยคิืด้จำะเรียนบัญชี กลับกลายเป็ินผ้้ใหญ่
ทีี่�เริ�มเห็นเหตุผลของการใช้ชีวิ่ตในทุี่ก ๆ วั่น ให้มีคืว่ามหมาย 
และเห็นคืว่ามสุว่ยงามของ “บััญชีี” เช่นเดี้ยว่กับเจ้ำาของกิจำการ
ท่ี่านหนึ�งกล่าว่ไว้่ 

บัญช่่คือเปี็นสิ�งสำาคัญมากขึ้องธุุรกิจต่ั�งแต่่ต่้นจนจบ	และนักบัญช่่ที่่�ด ่

ต่้องม่ความสามารถึ	ต่้องเก่งรอบด้าน	ม่ความรับผ่ิดช่อบ	ม่จรรยาบรรณ

ม่ความอดที่น	เปี็น	Superman	กันเลยที่่เด่ยว

บัญช่่	คือ	สมองซั่กซั้ายขึ้ององค์กรที่่�ขึ้าดไปีไม่ได้

ไม่ว่าจะองค์กรจะเปี็นธุุรกิจปีระเภที่ใด	ขึ้นาดใหญ่หรือเล็ก	ม่ช่ื่อเส่ยงหรือไม่ม่	

ถึือว่าเปี็นส่วนสำาคัญขึ้ององค์กรเลยที่่เด่ยว

Accounting	is	a	tool	of	life	security	

(ร้้ไว้อุ่นใจทีุ่กช่่วงอายุ	และทีุ่กวงจรธุุรกิจ)

บัญช่่ที่ำาให้เห็นภาพที่่�แที่้จริงขึ้องธุุรกิจ	มองเห็นปีระสิที่ธุิภาพ

และความสามารถึขึ้องการที่ำาธุุรกิจที่ั�งในอด่ต่	ปีัจจุบัน	และการพยากรณ์อนาคต่

บัญช่่ปีรับใช่้ได้กับทีุ่กสาขึ้าอาช่่พ	ไม่ว่าจะเปี็นสายการต่ลาด	กลยุที่ธุ์	หรือเช่ิงการค้า 

และพาณิช่ย์ที่ำาให้มองภาพได้กว้างขึึ้�น	เข้ึ้าใจคนอื่นมากขึึ้�น	โดยเฉพาะการที่ำางานในเชิ่งบริหาร

ที่ำาให้ม่มุมมองที่่�ครบเครื่องมากขึ้ึ�น	(คนน่�ถึือเปี็นเพื่อนที่่�เปีล่�ยนสายงานไปีเลย)

ถึ้าต่้องการให้องค์กรม่กำาไร	“ต่้องแม่นบัญช่่”

ถึ้าต่้องการร้้ที่ิศที่างที่่�จะไปี	“ต่้องถึามบัญช่่”

ถึ้าต่้องการให้องค์กรราบรื่นและยั�งยืน	“ต่้องร้้บัญช่่”

ขึ้นาดถึ้าจะปีิดกิจการ	ยังต่้องปีรึกษาบัญช่่เลย	

ต่ั้อให้โลี่กใบันี�จะมีเรื�องใหม่ทีี่�ท้ี่าที่ายเก่ดขึ�นอีกมากมาย
แต่ั้มันไม่ได้น่ากลัี่วอย่างทีี่�ค่ด 

การยอมรับั เตั้รียมความพร้อม แลี่ะปัรับัตัั้ว
ควบัค่้ไปักับัการส่ร้างส่มดุลี่ของชีีว่ตั้

จะที่ำาให้เราอย่้ในโลี่กใบันี�ได้อย่างมีความสุ่ข...

บที่ความโดย	นายช่ัคพัฒน์	นัสการ

Chief	Thinking	Officer,	ThinkMate	และผ่้้ก่อต่ั�งหลักส้ต่ร	The	Magic	Number
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