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ราชปะแตน
พู ดกันถึงเรื่ องเสื้อผา คนไทยก็ไมนอยหนาในเรื่องการออกแบบเครื่องแตงกาย แตไมเปนที่นิยม
มากนัก เนื่องจากกระแสฝรั่ง หรือ นิยมของนอกถูกมองวาอินเทรนด จนมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีการ
รณรงคใหใชของไทยนิยมไทย เสื้อ พระราชทาน ก็ถูกหยิบ ขึ้นมาเปนตัวชูโรง
สมัยกอนโน นผา ผอนหายาก ราคาแพง คนไทยเลยนุงหม ผานอยชิ้น ขนาดเขาเฝา พระเจาอยูหัว
ยังนุงผาแค ผืนเดียว แตเ พื่อให ไลท ันนานาอารยประเทศ ในหลวงรัช กาลที่ 5 จึงทรงกําหนด
เครื่องแตงกายอยางเปนทางการขึ้น เพื่อให ตาง ๆ ชาติไมมองเราเปนบานปาเมืองเถื่อนใส
เสื้อผาไมเรียบรอย ครั้นจะใหใ สสูท ผูกไทแบบฝรั่งก็ไมไหว ประเทศไทยอากาศรอ นอบอาว ใน
ที่สุดจึงคิดคนเปนเสื้อขาวแขนยาวคอปด ติดกระดุมหาเม็ ด พรอมกับ นุงผามวง
โดยตั้งชื่อใหกับ ชุดดังกลาววา Raj Pattern “ราชแพตเทิรน ” หรือแบบของหลวง คนไทยสมัย
นั้นไมคุ นกับ การเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษแบบเมืองฝรั่ง ก็เลยเพี้ยนกลายมาเปน “ราชปะแตน”
คนไทยเลยได ภาษาใหมเ พิ่มถื อวาเปนกําไรทางภาษาก็แลวกัน
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ปลาสเตอรเจียน กับ คาเวีย ร
หลายคนอาจจะสับ สนระหวาง ไขป ลาคาเวียร กับ ไขป ลาสเตอรเจียน จริง ๆ แลว คา
เวียร ก็คือ ไขของปลาสเตอรเจียน ไมใชไขของปลาคาเวียร ซึ่งในโลกนี้ไม มีป ลาชนิดนี้อยูเลย
ในอดี ตมนุษยสามาพบเห็ นปลาสเตอรเจียนไดท ั่วไปในยุโรป
แตป จจุบ ันพบได มากเฉพาะใน
ทะเลแคสเปยนเทานั้น แตการจับ ปลาสเตอรเจียนกันมากในทะเลดังกลาวก็สง ผลใหป ระชากร
ปลาสเตอรเจียนลดลง
จนในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1998 ปลาสเตอรเจียน ตองกลายสภาพเปนสั ตวเสี่ยงตอการ
สูญ พัน ธอีกชนิดหนึ่ง การคาไขป ลาที่เรียกวา คาเวียร จึงถูกคุมเขม แตละประเทศที่ผ ลิต คาเวียร
ขายตองจับ ปลา และผลิ ตคาเวียรตามโควตาที่ตนไดรับ เทานั้น
ในค.ศ. 2000 ปริมาณคาเวียรท ี่ไดรับ การอนุมัติ ใหสงออกไปขายตามประเทศตาง ๆ ได
อยูท ี่ 239 ตันที่วากันเฉพาะน้ําหนักไขป ลาอยางเดียว
ปลาสเตอรเจียนในทะเลแคสเปยนที่มนุษยไปจับ เอามากินไข และสงออกไปปอนนักกิน
ทั่วโลกมีอยู 4 ชนิดคือ
- เบลูกา
- อิม พีเรียล ออสเซเตรา
- รอยัล ออสเซตรา
- เซวรูกา
เขาจึงเรียกกันวา คาเวียรเบลูกา , คาเวียรเซวูกา เปนตน
ปลาสเตอรเจียน เปนปลาขนาดใหญมากอยางเบลูกาตัวโต ๆ อาจยาวถึง 4 เมตรไขป ลา
เหลานี้จะแตกตางกันดานขนาดสีสัน เนื้ อ กลิ่น และรสชาติ การชิมรสคาเวียร เพื่อ คัดหาแบรนด
คุณภาพดี ๆ นั้นจัดเปน ศิลปะชั้นสูง แบบเดียวกับ การชิมไวน ชิมวิสกี้ ตองฝกหัดและมีป ระสาท
รับ รูท ี่ดี เวลาไดไขป ลาสด ๆ มาตองนําไปเขากระบวนการตระเตรียม เหมือนที่ตองบมไวน บม
ชีสใหไดท ี่กอนจะบรรจุคาเวียรลงภาชนะ และขายกั นในราคาสูงลิบ ลิ่ว

ขอมูลจากหนังสือ พลอยแกมเพชร
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รหัสสากล
ปจจุบ ันผลิต ภัณฑไฮ-เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก สิ่งที่อยูรอบตัวเรา
นั้นมีเทคโนโลยีเ ขามาเกี่ยวของดวยเสมอหนึ่งในเทคโนโลยีเ พื่ ออํานวยความสะดวกที่เขามา
เกี่ยวของกับ ชีวิตประจําวัน คือ Bar-Code หรือรหัสแทงที่เราคุนเคยโดยเฉพาะเมื่อตองไปซื้อ
ของในหางสรรพสิ นคาหรือ ซูเปอรมาเก็ต
รหัสแทงหมายถึงระบบสัญลักษณ หรือ เครื่องหมายประจําตัวสินคา ใหแทนระบบขอมูล
สามารถอานดวยเครื่องสแกนภาพ บรรจุภัณฑท ี่ไดมาตรฐานสวนใหญจะมี การติดบารโค ด เพื่อ
ระบุขอมูลเกี่ยวกับ สิน คานั้น ๆ บารโคด ในระบบมาตรฐานสากลที่รูจัก และนิยมใชกัน อยาง
แพรหลายทั่วโลกมี 2 ระบบ คือ
ระบบ EAN (European Article Numbering) เริ่มใชมาตั้งแตป  พ.ศ. 2519 มีป ระเทศ
ตาง ๆ ใชมากกวา 90 ประเทศทั่วทัง้ ภาคพื้นยุโรป เอเชียและแปซิ ฟก ออสเตรเลีย ละติน
อเมริการวมทั้งประเทศไทย ระบบ UPC (Universal Product Code) เริ่มใชเมื่อป พ.ศ. 2515
ใชแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ปจจุบ ันองคกรนายทะเบียนสากลที่ดูแลการ
ใชของทั้ง 2 ระบบไดรวมมือกันเพื่ อ พั ฒนาการใชบ ารโคด ใหเปนมาตรฐานเดียวกั นทั่วโลกเปน
ระบบ EAN-UCC
สวนประโยชนของการติ ดบารโคดมีหลายอยาง เชนลดขั้นตอนในการขายสิน คา ควบคุม
สินคาคงคลังตั ดยอดอั ตโนมัติ
ดูยอดคงเหลื อสิน คาไดท ันทีโดยการคํานวณตัดยอดจาก
คอมพิวเตอร ยกระดับ มาตรฐานสิน คาเพราะบารโค ด จะระบุถึงแหลงผลิ ต ลูกคาสามารถติ ดตอ
ไดโดยใชขอมู ลจากบารโคด บารโคดยังมีป ระโยชนอีกมากมายในดานในการใหขอ มูล
สําหรับ ประเทศไทยมีหมายเลขประจําตัวของเราเองคือ 885 โดยใชระบบของเอียนตาม
สากล ภายใตการบริหารของสถาบันรหัสสากล สภาอุต สาหกรรมแหงประเทศไทย โดยเอียนปะ
เทศไทย ทําหนาที่บ ริหารการใชบ ารโคดมาตรฐานสากล และเปนนายทะเบียนบารโคดตาม
มาตรฐานสากล EAN-UCC สามารถติดตอสอบถามไดท ี่ สถาบันรหัสสากล สภาอุ ตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
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การเลือ กใชแ ชมพู
เปนขาวโดงดังในเมืองไทยพอสมควร ใชแชมพูสระผมจนผมรวงจริง ๆ แลว ผมวาเรื่องนี้
คงมีมานานแต ไมเปนขาว เคยโดนเหมือ นกันซื้ อแชมพูสู ตรเย็นยี่หอหนึ่งเปนรูป งู ซื้อในหางดัง
ในกรุงเท พ พอเอาไปใชครั้งเดียวแตหัวคัน ไปหมด หนังศีรษะลอกอยางแรง เลิกใชท ันทีแลวเอา
แชมพูไปลางรถ
สําหรับ ขาวเรื่องใชแชมพูจนผมรวงดังขึ้ นมาก็มีการเขียนถึงวิธีเ ลือกซื้อแชมพู ลองอานดูนะครับ
1.เลือกใชแชมพูใหเหมาะกับ สภาพเสน ผมวาเสน ผมของเราจัดอยู ในประเภทไหน ผมแหง ผม
มัน หรือผมธรรมดา โดยดูจากฉลากขางขาด
2.อานวิธีใชใหล ะเอียด
3.ถาไมแนใจวาจะแพแชมพูช นิ ดนี้หรือไม
ใหท ดสอบโดยทาแชมพูเ พี ยงเล็กน อยบริเวณ
ทองแขนทิ้งไวสักครูหากแพจ ะเกิด ผื่นแดงและคัน อยาใชแชมพูนี้
4.ภายหลังการใชแชมพูควรสังเกตดวยวาเกิดอะไรขึ้นบาง เชน ผมรวง มีรังแคมากขึ้ น คัน ศีรษะ
ฯลฯ ถาเกิดอาการเหลานี้ควรเลิกใชแชมพูช นิดนั้ น
5.ควรเลือกใชแชมพูช นิ ดออน ๆ สําหรับ เด็ก
6.ในการสระผมแตล ะครั้ง ควรลางแชมพูออกใหหมด
7.อยาใหแชมพูเขาตา
ทันที

โดยเฉพาะชมพู ขจัดรังแค

ถาแชมพูเ ขาตาใหรีบ ลางตาดวยน้ํา สะอาด

นอกจากเราจะเลือกใชแชมพูส ระผมแลว ครีมนวดผมก็ มีบ ทบาทสําคัญกับ เสนผมไมแ พ
แชมพูเชนกั น ทั้งนี้แชมพูและครี มนวดผมมีสว นประกอบ พื้นฐานคลายคลึงกั น ในตัวแชมพูเองก็
มักจะมีครีม นวดผมผสมอยูนิด หนอยเพื่ อทําใหผมนุ มขึ้น แชมพู และครีมนวดผมที่ดี ควรมีคา pH
อยูระหวาง 5-8 ซึ่งปลอดภัยสําหรับ ศี รษะทุกประเภท ครี มนวดผมสวนใหญจะมีสารเพิ่ มเติม เพื่อ
เพิ่ มความชุมชื้นใหกับ เสน ผม ทําใหหวีงายและนุมมือ อาทิ น้ํามันที่ใชหลอลื่นเสน ผม เชน ลาโร
ลิน หรือ พิเ ศษขึ้นมาหนอยอยางโจโจบา ออยล สวนสารใหความชุมชื้น ไดแก โพรพี ลี นไกล
คอล และกลีเซอรี ล โปรตีนไฮโดรไลซจากสัตวแ ละพืช สามารถเคลือบเสน ผมและเชื่อมผมแตก
ปลายไดช ั่วคราวรวมทั้งลดจํานวนผมแตกปลายลงไดบ างเหมือนกั น สวนผสมสุดทายที่มักใสไว
คือ สารประกอบแอมโนเนีย ชวยเคลือบเส นผมหลอลื่ น และลดการสะสมของไฟฟา สถิต

ขอมูลจากหนังสือ พิ ม พ เดลิ นิวส
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“ปวดหลัง”
จากรากประสาทกดทับ!…
โอย!…ปวดหลัง จัง
ฟงแลวอยาเพิ่งขํา เพราะปวดหลังเปนอาการที่ พบบอยในคนเกือบทุกอาชีพ สาเหตุมี
มากมาย เชน นอนที่นอนนิ่มเกิ นไป นั่งหรือยื นไมถูกทา ฯลฯ แตท ี่อยากกลาวถึงในที่นี้คือ
อาการปวดหลังที่เกิดจากรากประสาทไซอาติค (Sciatic nreve) ถูกหมอนรองกระดูก กดทับ ซึ่ง
เปนโรคที่พบไดบ อย มัก พบในคนที่แบกของหนัก หรือไดรับ บาดเจ็บ ที่บ ริเวณหลัง แตในบางราย
อาจไมมีในประวัติการไดรับ บาดเจ็บ มากอนเลยก็ได
อาการอาจเกิดขึ้นทันทีหรือหลังจากไดรับ บาดเจ็บ นานเปนเดือนหรื อป ดวยอาการปวดหลังตรง
บริเวณกระเบนเหน็บ และราวลงมาตามขาขางใดขางหนึ่ง ผูป วยจะรูสึกเสียว ๆ ชา ๆ ที่นองและ
เทา โดยเฉพาะเวลาไอหรือจาม หรือภายหลังจากการเดินมาก ๆ หรือเวลาเหยียดเทาตรงจะรูสึก
ปวดราวไปตามหลังเทาขางนั้น ในรายที่เปนมากอาจจะพบอาการเทาออนแรงรวมดวย
ในการตรวจวาเปนโรคนี้หรือ ไม ใหผูป วยนอนหงายและยกขาขึ้น ในทาเขาเหยียดตรงที
ละขางซึ่งตามปกติจ ะสามารถยกขาไดฉากกับ พื้ นราบ แตในผูป วยที่รากปาสาทถูกกดทับ จะไม
สามารถยกขาขางที่มีความผิ ดปกติขึ้น ใหตั้งฉากกับ พื้ นราบไดเ พราะจะรูสึกปวดตึงขามากและ
ถาใชมือกระดกปลายเทาขึ้นจนเส นประสาทตึงจะรูสึกปวดมากขึ้น

นอกจากวิธีการทดสอบเหยียดขาตรงตั้งฉากดังกลาวแลวหากตรวจโดยใชเข็มแทงที่
หลังเทาและนองจะพบวา ขาขาที่มีความผิ ดปกติจะรูสึกเจ็บ นอยกวาอีกขางหนึ่ง หรือ ใหผูป วย
ออกแรงดันหัวแมเทาขึ้ นตานแรงกดของนิ้วมือ ผูตรวจจะพบวาขาขางที่มีความผิ ดปกติจะออน
แรงกวาอีกขางหนึ่ง และเพื่ อการวินิจฉัยแม นยํายิ่งขึ้นอาจจําเปนตองเอกซเรยกระดูกสั นหลังรวม
ดวย
สําหรับ การรักษาโรคนี้ ในรายที่เปนมาก การพักผ อนรวมกับ การทํากายภาพบําบัด หรือใสเสื้อ
เหล็ก พยุงหลังอาจได ผลดีในระดับ หนึ่ง แตถาเปนมากอาจตองผาตัดหลังซึ่งแพทยจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมในผูป วยแตละราย อยางไรก็ตาม โรคนี้สามารถปองกันไดโดยระมัดระวัง
ไมใหเกิดอาการบาทเจ็บ ของหลัง เชน ในการยกของไม ควรงอหรือกมหลัง ควรตั้งหลังใหตรง
และงอเฉพาะสะโพก เขา และ ขอเทา นอกจากนั้นหมั่นสังเกตความผิดปกติท ี่อาจเกิดขึ้ นกับ
หลัง เชน มีอาการปวดหลังไมวาจะมีสาเหตุหรือไมก็ ตาม ถาไมแนใจหรือสงสัยอยางปลอยทิ้ง
ไวจนเรื้อรัง หรืออาการรุนแรง ควรรีบ มาพบแพทยเ พื่อวินิจฉัยและรับ การรักษาอยางถูกตอง
ตอไป
อานแลวคงขํากั นไมออกละสิ! …
จากหนังสือ สวยดวยแพทย
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ชุมฉ่ํา แตงโม..
อากาศรอนๆอยางบานเรา
กิน ผลไมอ ะไรคงไมช ุมคอ
ชื่นใจเทา
“แตงโม”
แตงโมเปนผลไมท ี่หารับ ประทานไดงาย ไปทางไหนก็มีวางขายสีสันสะดุด ตา และคุ ณสมบัตร
ชวยดับ กระหายคลายรอน ทําใหใครๆหันมากินแตงโมจนจัดไดวาเปนผลไมยอดฮิตอั นดับ ตนๆ
เลยทีเดียว
เสนหของแตงโมยังไมหมดเทานี้ค ะ ทราบหรือไมวาในผลแตงโมลูกหนึ่งนั้ น อุดมไปดวย
วิตามิน เอ วิตามิ น ซี โปแตสเซียม ไฟเบอร ไลโปซีน และแอนตี้ออกซิแดนทท ี่ช วยตานมะเร็ง
ไดคะ ที่สําคัญถึงจะรับ ประทานในปริมาณมากก็ไมตองกังวลเรื่องน้ําหนัก สวนเกิน เพราะแตงโม
1 ถวยนั้นมีไขมั นเพียงนิ ดเดียว แตก็อยาละโมบทานมากเกินไปเพราะจะทําใหท องไสป นปวนได
ฉะนั้ นใครที่รูตัววาเปนคนธาตุออ นก็เ พลาๆการทานลงบางนะคะ
รอนอบอาวไปเสียทุกฤดูอยางนี้ เลือกดับ กระหายคลายรอ นดวยแตงโมดีกวาน้ําหวานอัด
แกสที่คุณคาดวยกวากัน อยางเทียบไมไดเลยคะ
น้ํา…หามหามมองขาม
หยิบ เรื่อง “น้ํา”

จากหนังสือ สวยดวยแพทย

สํานักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท จํากัด 120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569 www.nsbes t.com Email : nsbest@nsbes t.com

กินอยางฉลาดไมขาดแคลเซียม
สมัยนี้กระแสรักษสุ ขภาพมาแรง ใครที่เน นกินเพื่ อความอรอยอยางเดียว ไม ใสใจสุ ขภาพ
คงตอง ….คิดใหมท ําใหม ….แลวละ คะ การเลือกกิน อยางชาญฉลาด โอกาสที่จะถูกโรคภัยไข
เจ็บ เบียดเบียนก็ลดเปอรเซ็นลงไปเยอะ อยาง “ภาวกระดูก พรุน ” ซึ่งเปนภัยเงียบที่หลายๆ คน
ขยาดนั้นก็เชนกั น การรับ ประทานอาหารที่มีแคลเซียมถือเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถปองกันภาวะนี้
ไดอยางดีคะ
ทราบแลวก็อยามัวใจเย็น มาเริ่มตนสรางความแข็งแรงใหกระดูก ดวยการกินแคลเซียม
ตั้งแตยังอยูในวัยหนุมสาวหนาใสี กวาคะรีรอจนอายุมากขึ้นถึงค อยเริ่มนับ หนึ่งไมท ันการณเอานะ
คะ
เพราะแคลเซียมที่ไ ดรับ เขาไปไมไดช วยเพิ่มความหนาแนนให กับ กระดูกแตอยางใด
เพียงแตจะชะลอความสูญเสียปริมาตรของกระดูกเทานั้นเอง
พู ดถึงอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม เอาพื้นๆ ที่รูกัน ดีอยูก็คงจะเปน นม และผลิตภั ณฑ
จากนม เชน โยเกิรต เนยแข็ง แตก็มักไดไ ขมันเปนของแถม ฉะนั้น ควรเลือกเปน นมพร องมันเนย
จะปลอดภัยกวา แตจะใหดื่ม นมอยางเดียวก็คงจะไม ไหว ยิ่งคนไทยไมนิย มดื่มนมกันสั กเทาไหร
ถายังไงลองเลี่ยงไปหาแคลเซียมจากแหลงอื่ นดู ดวยก็จะดีค ะ
อันที่จริงอาหารพื้ นบานของไทยหลายๆ ชนิดมีแคลเซียมสูงกวานมเสียอีก เชน ปลา
กรอบ กุงแหงตัวเล็ก กะป ผั กใบเขียว (เชน ผักคะนา , ยอสะเดา , ยอดแค ฯลฯ ) เตาหูแผน และ
ถั่วเหลือง ถารูจักเลือกกินเปนประจํา ก็จะไดแคลเซียมในปริมาตรที่เ พียงพอ ไมจําเปนตองไป
เที่ยวซื้อหาแคลเซียมชนิดเม็ ดหรืออาหารเสริ มที่ใสแคลเซียมมารับ ประทานใหสิ้ นเปลือง
ถึงจะไดแคลเซียมแลว
แตถาอยากใหรางกายดูดซึมและใชแคลเซียมอยางมี
ประสิท ธิภาพ จะตองไดรับ “วิตามินดี” อยางเพียงพอดวยคะ โดยทั่วไป รางกายคนเราสามารถ
สังเคราะหวิตามิ นดีขึ้ นเองไดเมื่อ รับ แสงแดด แตถาเกรงวาไดรับ ไมมากพอก็กิน อาหารจําพวกตับ
น้ํามันตับ ปลา ปลา ไขแดง นมและผลิภัณฑน มเสริมก็ ได
อยางไรก็ ตามอาหาร อยางเดียวคงไมเ พียงพอตานภาวะกระดูก พรุน คุณควรปฏิบ ัต รควบ
คูไปกับ การออกกําลัง
เลิกสูบ บุหรี่เนื่องจากบุหรี่จะขัดขวางการทํางานของฮอโมนเอสโตรเจน
ซึ่งชวยการดูดซึมแคลเซียมในลําใส คะ
จากหนังสือ สวยดวยแพทย
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ใหชีวิตใหม
เวลาที่ผานไปเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวป เคยยอนดูวากอ นที่จะจากหายกันไปเคยทําอะไร
ใหคนอื่ นบาง วันหยุดหยิบ นิตยสารพลอยแกมเพชรมาอาน แลวขอถือโอกาส นําเรื่องของ
ครอบครัวที่ พรอมจะใหช ีวิตใหมโดยไม ตองการสิ่งใดตอบแทน ครอบครัวของ”ตอง”จากคอลัมน
ทุงแสงตะวัน ในหนังสือ พลอยแกมเพชร อยูท ี่จังหวัดลพบุรี เมื่อ 3ป ที่ผานมา ตองประสบกับ
ภาวะโรครายที่ช ื่อ “โรคเลือดจางธาลัส ซีเมีย ”เปนโรคเลือดจางเรื้อรังทางพั นธุก รรมที่ พบมากใน
ประเทศไทย ลักษณะของโรคทําใหเหนื่อยงาย มามโต และตองมีการใหเลือ ดทุกเดือนเปนทาง
รักษาทางหนึ่ง และถาจะใหหาย ตองใชวิธีการปลูกถายไขกระดูกแต ตองเขากั นไดท ั้งรางกาย
ของผูรับ และผูให
“ใหม”นองคนสุดทองของครอบครัว ตองพี่ช ายคนโต แม็ค ลูกชายคนกลางที่โชคดีท ี่สุด
แต
ซึ่งไมไดเปนโรคธาลัส ซีเมียจากพอและแมท ี่เปน พาหะของโรค
แมจะรูวาเปนโรคราย
ครอบครัวตองไมเ คยทอดทิ้งกัน ทั้ง 5 ชีวิตพยายามที่จะทํางานหาเงิน เพื่อนํามาเปนคารั กษา
และในการถายเลือด
แตนองใหมโชคไม ดีมามโตจนต องตัดทิ้งเมื่ออายุเ พียง12
ป
แลววันหนึ่งดวยความมุงมั่ นของครอบครัวตอง ก็ พบกับ ทางสวางที่มีช ื่อวา โครงการ “เปลี่ยน
ถายไขกระดูก เฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ” ที่ไดรับ การจุดประกาย โดย คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบ ดี
ถายไขกระดูก

ซึ่งหาทางชวยทั้งดานทุนและการขอรับ บริจาคการเปลี่ยน

“แม็ค”พี่ช ายวัย 14 ป ตองนอนถายเลือดใหนองใหม ที่ถูกตัดมามแลว ตั้งแต 9 โมงเชา
ถึงบาย 4 โมง แตเลือดในวันแรกไม พอ “แม็ค ” ตองใหเลื อดตอ ในวันที่ 2 ซึ่งตองใชความอดทน
อยางมากเพราะจะมีอาการชาและอาเจียนเปนระยะ แตเขาก็เขมแข็งและพรอ มสูเ พราะรูวาสิ่งที่
แมวาจะผานอุป สรรคตรงนี้ไปไดแต
กําลังทําอยูเปนการทําเพื่อแลกกับ ชีวิตใหมของนองสาว
นองใหม ผูมีช ีวิตใหมก็ต องอดทนและตอ สูเ พื่อ ใหรางกายของตัวเองมี ภูมิท ี่จะปองกันตัวเองได
ตองซึ่งเปน พี่ช ายคนโตยอมเสียสละเพื่อ ใหนองใหม พ นจากความทุกขท รมานก อน
เพราะแมวาตองจะเปน พี่ คนโต แตครอบครัวก็ไมเงินมากพอที่จะรักษาไดท ั้ง 2 คน ถึงจะเขา
โครงการ เปลี่ยนถายไข กระดูก เฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ แตการจะเปลี่ยน
ถายไขกระดูก แตล ะครั้ง ตองใชเงินมากและขณะนี้ ทางโครงการพึ่งจะเปลี่ยนถายไขกระดูก
ใหกับ ผูป วยไดเ พียง 23 ราย เงินกองทุนที่ไดรับ บริจาคมาก็หมดเงิน จึงอยากฝากถึงผูท ี่อยาก
“ใหช ีวิตใหม” สามารถบริจาคไดท ี่ “โครงการเปลี่ยนถายไขกระดูก ธนาคาร ไทยพาณิช ย สาขา
รามาธิบ ดี เลขที่บ ัญชี 026-4-22066-2 หรือ บริจาคโดยตรงที่ สํานักงานมูลนิธิ รามาธิบ ดี
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี 270 ถนนพระราม 2 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศั พท 02-20127556 ตองขอบคุณหนังสือ พลอยแกมเพชร และคอลัม นท ุงแสงตะวัน ผูเขียนที่นําประสบการณดีๆ
และเรื่องที่ดีใ นสังคมมาใหรับ รูและสามารถที่จะแบงปนชีวิตใหมๆใหกันไดเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
จากหนังสือ พลอยแกมเพชร
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มีอ ะไรในงบการเงิน
เมื่อ พูดถึง “งบการเงิน” หลายคนคงนึ กถึงตัวเลขเปน อันดับ แรก บางคนอาจคิดวาเปน
ขอมูลที่ซับ ซอน ยากตอการทําความเขาใจ และอาจมองขามขอมูลเหลานี้ไป อันที่จริง หาก
ศึกษาขอมูลจากงบการเงินกันอยางจริงจังแลว คุณจะไดป ระโยชนจากขอมูล ในงบการเงินเพื่อ
ประกอบการตัดสิน ใจลงทุนไดไม นอยทีเดียว
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางบัญชีท ี่ฝายบริหารของบริษัท จัดทําขึ้นเมื่อครบรอบ
เพื่อรายงานให ผูถือหุนทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริษัท
ระยะเวลาบัญชี
ในรอบระยะเวลาบัญชีท ี่ผานมา เพราะฉะนั้น ผูอานงบการเงินจะมองเห็น ภาพรวมของบริษัท ใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ๆ
ไดเปนอยางดี
โดยทั่วไป งบการเงินประกอบดวยองคป ระกอบ 5 สวนใหญๆ คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
ดังนี้
1. งบดุล คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงินโดยงบดุลจะบอกใหท ราบถึง ทรัพยากรที่ใช ใน
การดําเนินงาน ภาระผูก พั นในการชําระหนี้ และจํานวนทุนของบริษัท ที่ไดมาจากผูเปนเจาของ
ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะเปน ณ วันสิ้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี งบดุลประกอบดวย
รายการหลัก ๆ 3 รายการ คือ สินทรั พย หนี้ สิน และทุน หรือสวนของเจาของ
2. งบกําไรขาดทุน คือ งบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ในงวดระยะเวลาบัญชี
หนึ่ง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดใหเปนรอบ 1 ป หรือไตรมาส งบกําไรขาดทุน ประกอบดวย
รายการหลัก 3 รายการ คือ 1) ยอดขายหรือรายได 2) คาใชจายตาง ๆ หรือตนทุน 3) ผลตาง
ของตัวเลขดังกลาว ซึ่งก็คือ กําไรสุท ธิหรือขาดทุนสุท ธิ
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ มาตรฐานการบัญชีไทย กําหนดให
บริษัท จัดทํางบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ระหวางตนงวดถึงปลายงวด เชน
รายการเกี่ยวกับ เงินทุนที่ไดรับ จากเจาของ และการแบงปนสวนทุนใหเจาของกําไรหรือขาดทุน
สุท ธิสําหรับ งวดบัญชี
เปนตน
รายละเอียดตาง ๆ ในงบการเงินนี้ จะสะทอนใหเห็ นถึงการเพิ่ม ขึ้น หรื อ ลดลงของสิ นทรั พยสุท ธิ
หรือความมั่งคั่งของเจาของในระหวางงวด
4. งบกระแสเงินสด คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงิน สดในระหวางงวด โดยจะ
แสดงถึงรายการไดมา และใชไปของเงินสดหรือ รายการที่เทียบเทาเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ๆ
คือเงินสดที่ไ ดจากการดําเนินงาน
จากการจัดหาเงินทุนและจากการลงทุนเราสามารถดูถึง
ความสามารถในการบริหารเงิน สดของบริษัท และสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ไดจากงบ
กระแสเงิน สด
โดยกิจการที่มีสภาพคลองทางการเงินสูงมักจะมีสั ดสวนของกระแสเงินสดที่
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นําเขามาจากการดําเนินงานของบริษัท มากที่สุด

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงิ นสด

5. หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ขอมูลในงบการเงินสวนนี้ จะใหรายละเอียดเพิ่ มเติม
เกี่ยวกับ ตัวเลขตาง ๆ ที่ป รากฏอยูในงบการเงินของบริษัท เชน การคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
หรือมีผลกระทบตอฐานะการเงิน ของบริษัท การอธิบ ายถึงการตีราคาสิ นทรั พยและนโยบายการ
บัญชี การลงทุนในบริษัท ยอย บริษัท รวมและบริษัท อื่น ภาระผูก พั นและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้ นใน
ภายหนา เปนตน
นอกจากการติด ตามขอมู ลของบริษัท จากงบการเงินทั้ง 5 สวนหลักดังกลาวแลว รายงาน
ผูสอบบัญชี ก็เปนอีกขอมูลหนึ่งที่มีความสําคัญ ซึ่งผูอานงบการเงินไมควรละเลยหรือมองขาม
เพื่ อศึกษาถึงรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่ มเติมประกอบการอานงบการเงิน ดวย รายงาน
ผูสอบบัญชี
เปนรายงานที่ผูสอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นตองบการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท วาไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินขึ้นโดยถูกตองตามที่ควร และเปนไป
ตามหลักการบัญชีท ี่รับ รองทั่วไปหรือไม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ
ตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดหรือไม
นอกจากนั้น
ผูสอบบัญชียังใหขอสังเกตแก ผูใชงบ
การเงินหรือผูถือหุ นไดท ราบถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้ นกับ บริษัท ดวย เชน วิกฤตการณท าง
เศรษฐกิจ หรือความผัน ผวนของอั ตราแลกเปลี่ย น เปนตน
การอานงบการเงินรายกลุมอุต สาหกรรม

การอานงบการเงินของกิจการแตล ะประเภทนั้ น จะใหความสําคัญ กับ รายการขอมูลในงบ
การเงินแตล ะสวนไมเทากัน ขึ้นอยูกับ ลักษณะและประเภทของธุรกิจนั้น ๆ วา ปจจัยใดจะมี
น้ําหนักตอการดําเนินงานของธุรกิจในอุต สาหกรรมนั้ น ๆ มากกวากัน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรทราบ
ถึงลักษณะโดยทั่วไปและปจจัย พื้นฐานของกลุมอุต สาหกรรมตาง ๆ เพื่อเปน ขอมูลประกอบการ
อานงบการเงินของบริษัท ที่อยูในธุรกิจนั้น ๆ ดวย เชน
กลุมสถาบันการเงิน : โดยทั่วไปการวิเคราะหธุรกิจธนาคารพาณิช ยและธุรกิจเงินทุนจะ
พิจารณาจากสวนตางของดอกเบี้ยจายเปนหลัก เนื่องจากเปนรายไดและรายจายที่สําคัญของ
ธุรกิจ สําหรับ การวิเคราะหธุร กิจหลักทรั พยนั้ น จะเปรียบเทียบระหวางดอกเบี้ยรับ เงินปนผลจาก
การลงทุนในหลั กทรั พย เปนตน
กลุมประกัน ภัย : โดยทั่วไปจะพิจารณาจากรายไดเบี้ยประกัน ซึ่งคิดจากกําไรจากการ
รับ ประกันเทียบกับ คาสินไหม รวมทั้งพิจารณาที่ราบไดจากการลงทุน เมื่อเทียบกับ เงินลงทุนที่
ปลอยกูหรือฝากไวกับ สถาบันการเงิน
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กลุม พั ฒนาอสังหาริมทรั พย : โดยทั่วไปมักพิจารณาที่นโยบายบัญชีในการรับ รูรายได
ของโครงการซึ่งมี ผลตอกําไรที่รายงานในแตละงวด
กลุมสื่อสาร : โดยทั่วไปจะพิจาณาจากการประเมินมูล คาโครงการวาจะไดรับ กระแสเงิน
สดเทาใด นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาอัตราคาบริการต อตนทุน เปนต น
ขอ พึงระวังในการอานงบการเงิน
การอานงบการเงินใหเกิดประโยชน นอกเหนื อจากการพิจารณาตัวเลขในงบการเงิน และ
ที่เปน
การวิเคราะหอัตราสว นทางการเงินแลว
ผูลงทุนควรใหความสําคัญ กับ ขอมูลอื่ น ๆ
องคป ระกอบสําคัญในงบการเงิน ดวย เชน รายงานผูสอบบัญชีและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
เปนตน เนื่องจากอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ เพียงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ไมดี แตใน
ขณะเดียวกั น อาจหมายถึงการสะสมวั ตถุดิบ ที่หายาก เพื่ อใชในชวงที่ขาดแคลนก็เปนได ซึ่ง
หากปลอยใหขาดแคลน อาจทําใหกิจการหยุดชะงักหรือเสียหายเปนอยางมาก
นอกจากนี้ นโยบายการบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท ี่
บริษัท แตละแหงเลือกใช ก็เปนสิ่งที่ผูอานไมควรมองขาม เนื่องจากภายใตสถานการณ และ
ปจจัยแวดลอมเดียวกัน บริษัท ที่มีนโยบายการบัญชีท ี่ตางกัน อาจทําใหงบการเงินที่แสดงผล
การดําเนินงานและฐานะการเงิน ของบริษัท มีความแตกตางกั นได ซึ่ง ตามมาตรฐานการบัญชี
ไทยนั้น ไดกําหนดใหท ุกบริษัท จะตองเปดเผยนโยบายการบัญชีไวในหมายเหตุป ระกอบการเงิน
ทุกครั้ง
เพื่อความโปรงใส
ชัดเจน
และยุติธรรม
แกผู อานงบการเงินและผูลงทุน
ทายที่สุด ผูลงทุนอาจ พิจารณาอานบทวิเคราะหงบการเงินของหลักทรั พยท ี่ตนสนใจจะลงทุน
ซึ่งจัดทําโดยนักวิเคราะหหลักทรั พยของบริษัท หลักทรั พยช ั้นนําตาง ๆ เพื่อเปน ขอมูลประกอบ
อีกทางหนึ่งดวยก็ได
ขอมูลจากวารสารอานงบการเงินอยางไรใหไ ดป ระโยชน จากตลาดหลั กทรั พยแหงประเทศไทย
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วางแผนการเงิน
ผูเขียน
สาเหตุท ี่เอาบทความชิ้นนี้มาเสนอเห็นวามีป ระโยชนบ างสวนในเรื่องของการ
ออม และการวางแผนชีวิตในอนาคตขางหนา แตไมไ ดลงทั้งหมดเพราะเนื้อหาโดยสวนใหญ
ชวงทายจะเปนการเนนใหเขาลงทุนในตลาดหลักทรั พย ซึ่งผูเขีย นเห็นวาตลาดหุนไทยยังเปน
ลักษณะของตลาดเก็งกําไรแบบการพนัน ไมใชเปนการเปนการลงทุน อยางแทจริงทั้งนี้ผูท ี่
ตองการลงทุนในตลาดหลักทรั พย คงตองศึกษาให ละเอีย ดรอบครอบมากกวานี้
ยอนไปเพียง 10 ป อาจกลาวไดวา “การวางแผนการเงิน ” นั้นแทบจะไมใชเปนเรื่อง
สลักสําคัญอยางใดสําหรับ สังคมไทย
ถาพู ดถึงเรื่องนี้
คงมีคนไมมากนักที่จะเขาใจวาการ
วางแผนการเงินคือ อะไรหรื อรูวาการวางแผนการเงิน นั้นสํา คัญเพียงใด และก็คงมีจํานวนนอยลง
ไปอีกมาก หากจะนับ เฉพาะคนที่มีความรูท างการเงิน ถึงขั้นรูวาจะวางแผนการเงิ นกันอยางไร
คุณอาจสงสัยวา ถาคนรุน พ อรุ นแมของเราไมมีความจําเปนหรือเคยตองวางแผนการเงิน
แลวมีเหตุผ ลอะไรที่เราตองหันมาให ความสนใจกับ เรื่องนี้ดวยละ ตอบอยางกําปนทุบ ดินก็เพราะ
อนาคต(รวมทั้งปจจุบ ัน)นั้นจะไมเหมือนกับ อดีตอีกแลวนะสิความจริงแลว สาเหตุสํา คัญที่คนรุน
แมของเราไมตองเสียเวลามาวุนวายกับ เรื่องของการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตนั้น
ไมใชเ พราะวาทาน “ไมรู” วามีความสําคัญแตความเปนจริงแลว เปนเพราะเรื่องนี้ “ไม
จําเปน” สําหรับ คนในยุคก อนตางหากเปน งง ใชมั้ยละ ใจเย็น ๆ เราจะอธิบ ายใหคุณ ฟง อยาง
ละเอียดในลําดับ ถัด ไป
แตป ระเด็นสํา คัญที่เราอยากจะบอกคุณกอนอื่นใดเลย
ก็คือ
ถาคุณยังทําทุกอยางตามความเคยชิน เชนในอดี ต โดยไมตระหนักถึงความจริงที่จะเปลี่ยนไป
อยางชนิดหนามือเปนหลังมือจากอดี ตและปจจุบ ันแลวในที่สุด ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะตกเปน
เหยื่ออยางใน “ทฤษฎีกบ” ก็ได ฝรั่งมักจะเปรียบเปรยเรื่องของความสามารถในการปรับ ตัวไป
ตามการเปลี่ยนแปลงกับ สัตวช นิดหนึ่ง คือ กบ เพราะกบเปนสัตวท ี่สามารถปรับ ตัวเองใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดดีมาก โดยเฉพาะสภาพแวดลอ มที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบชา ๆ คอยเปนคอย
ไป
ถาคุณโยนกบตัวหนึ่งลงไปในหมอน้ําทั้งตั้งเดือ ด จะรีบ กระโดดออกมาจากหมอตม น้ํานั้น
อยางรวดเร็ว แตถาคุณโยนมัน ลงไปในหมอ ขณะที่น้ํายังเย็นอยู และคอย ๆ เรงไปใหแรงขึ้นที่จะ
เล็กละนอย กบตัวนั้นจะคอย ๆ ปรับ ตัวจนรูสึกเคยชินกับ สภาพแวดลอ มใหมท ี่มีอุณหภูมิเ พิ่ มขึ้น
ไปเรื่อย ๆ ซึ่งกวาจะเริ่มรูสึก ตัวก็กลายเปน “กบตม ” ไปแลว
เหตุผล 5 ประการที่คุณควรใสใจเรื่องการวางแผนการเงิน
เหตุผล 1 คนเราจะมีอายุยืนยาวขึ้ นในชวง 30 ป ที่ผานมาประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานประชากรอยางตอเนื่องโดยมีแนวโน มที่เห็นไดอยางชัดเจนหลายประการ
คือ
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*อัตราเกิดมีแนวโนม ลดลงทุกป
ทําใหอัตราการเพิ่ มของประชากรไทยมีแนวโนม ลดลงเปน
ลําดับ
*คนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้ น
*จํานวนประชากรวัยหลังเกษียณเพิ่ม ขึ้น
ในอัตราที่รวดเร็วกวาจํานวนประชากรวัยทํางาน
*ครัวเรือนมีขนาดเล็ก ลงเรื่อย ๆ
เมื่อยอนไปประมาณ 30 ปท ี่แลว (พ.ศ.2510-2520) อายุคาดหมายเมื่อแรกเกิ ด ของ
ประชากรชายและหญิงไทย อยูท ี่ 58 ป และ 63 ปตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาชายไทยโดย
เฉลี่ยนั้นเสียชีวิตกอนเกษียณสวนหญิงไทยก็มีช ีวิตหลังเกษียณเพียง 3 ปเทานั้น
แตเมื่อถอยกลับ ไปเมื่อ 10 ปท ี่แลว (พ.ศ.2533-2538) จะเห็นวาอายุขัยโดยเฉลี่ยของ
คนไทยมีแนวโนมเพิ่ มขึ้ น โดยชายไทยจะมีอายุโดนเฉลี่ย 64 ป สวนหญิงไทยนั้นจะมีอายุโดย
เฉลี่ยยืนยาวกวาคือ 69 ปแตถึงกระนั้ นจะเห็นไดวา เมื่อกอนนี้ คนไทยจะมีช ีวิตหลังเกษียณไม
นานมัก (จึงไมจําเปนตองวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ)
อยางไรก็ตาม
ดวยความกาวหนาทางดานการแพทยและสาธารณสุ ขที่มีการพัฒ นาขึ้น
เปนลําดับ
ไดสงผลใหค นไทยโดยเฉลี่ย มีอายุท ี่ยืนยาวขึ้น
จากตัวเลขคาดประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอายุขัยโดยเฉลี่ย ของคนไทยจะ
สูงขึ้นอีก โดยชายไทยจะมีอายุ 75 ป และหญิงไทยจะมีอายุถึง 80 ป
นั่นหมายความวา โดยความนาจะเปนแลว คุณจะตองมีช ีวิตหลังเกษียณยาวนานถึง 15
ปถาคุณเปนเพศชาย และ 20 ป ถาเปนเพศหญิง คุณจะมีช ีวิตอยูไดอยางไร ถาไมมีการวางแผน
การเงินเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณ
เหตุผล 2 ภาระที่เ พิ่มขึ้น ในการดูแลผูสูงวัยนอกจากแนวโน มอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นแลว
การที่สัดสวนของประชากรวัยทํางานเทียบกับ ประชากรวัยเกษียณที่ลดลง
และขนาดของ
ครัวเรือนที่เล็กลง ก็จะมีผ ลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิตหลังเกษีย ณในชวง 10-20 ป
ขางหนาดวยเชนกัน
คนรุน พ อรุนแมเรานั้น อาจอาศัยลู ก ๆ หลาน ๆ ชวยเหลือเจือจุนได เพราะสังคมไทยแต
เดิมนั้นอาศัยอยูดวยกันเปน ครอบครัวใหญ แตใ นระยะ 10 กวาปท ี่ผานมาสังคมไทยมีแนวโนมจะ
เปลี่ยนไปตามสังคมตะวันตก โดยมีการแยกตัวออกมาจากพอแมเมื่อแตงงานไปมีครอบครัวของ
ตนเองมากขึ้ นเรื่อย ๆ
ในขณะที่สวัสดิการที่คนชราได รับ จากรัฐบาลยังหางไกลจากประเทศ
ตะวันตกมากอยางที่เรา ๆ ทาน ๆ รูกันอยู
การที่แตละครอบครับ มีลูกนอยลงนั้น
คาดหวังไดยาก

การจะพึ่งลูกหลานเหมือนในอดีตจึงเปนสิ่งที่
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มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรของประเทศ
ไทยในอีก 20 ปขางหนาพบวาสัดสวนของประชากรวัยทํางานเทียบกับประชากรวัยเกษียณจะ
ลดลงจาก 6:27:1 หรือ 3:26:1 นั่นเปนตัวเลขเฉลี่ยทั่วประเทศ แตสําหรับ สังคมเมืองเดี๋ยวนี้ ที่
แตละครอบครัวมักจะมี ลูกกันเพี ยง 1-2 คนนั้น อัตราสวนดังกลาวอาจอยูท ี่ระดับ 1:1 (ลูก 2 คน
รวมกันรับ ภาระเลี้ยงดู พอ กับ แม) หรือ 1:2 (ลูก 1 คนรับ ภาระเลี้ยงดูท ั้ง พ อและแม) เทานั้นแสดง
ใหเห็นวา ถาคุณไมไ ดวางแผนการเงิ นสําหรับ การดูแลตัวเองในชวงเกษียณแลว ใน 20 ป
ขางหนา ผูสูงวัยนั้นจะเปน ภาระของลูกหลานเพิ่ม ขึ้นจากปจจุบ ันอีกหลายเทาตัว
เหตุผล 3 ความเสี่ยวทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นนับ วัน โลกาภิวัต น ไดยอโลกใหมีข นาดเล็ก
ลง ๆ จนกลายเสมือ นหนึ่ง “โลกที่ไร พรมแดน” เพราะปจจัยที่เกิดขึ้นกับ ประเทศหนึ่ง ๆ สามารถ
สงผลกระทบถึงประเทศอื่น ๆ ไดอยางกวางขวางเสมือนกับ อยูในประเทศเดียวกัน
ตัวอยางเชน ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ซึ่งเริ่มตนมากจากการที่ป ระเทศไทยถูกโจมตี
คาเงินบาทเมื่อป 2540 (ที่ฝรั่งเรียกวา “โรคตมยํากุง ”) และสง ผลกระทบอยางรุนแรง และ
กลายเปนปญหาลุกลามเปนปญหาไปทั่วเอเชียนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่งระงับ การ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินทีเดียวพรอมกันถึง 16 แหง ในเดือนมิถุ นายน 2540 และตามมา
อีก 42 แหงในเดือ นสิงหาคม 2540 ซึ่งในที่สุด ไดสั่งปดสถาบันการเงินเหลานั้นเปนการถาวรรวม
56 แหงในเดือนธันวาคม 2540
เหตุการณดังกลาวไดสง ผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจอื่ น ๆ
ที่อยูนอกภาคสถาบัน
การเงินดวย สงผลใหธุ รกิจใหญ และเล็กต องปดตัวเองราวกับ ใบไมรวง อัตราการวางงานของทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้น มากกวา 2 เทาตัว จากระดับ ต่ํากวา 2% ในป 2540 เปน 5% ในชวงกลางป
2541 ทําให “คนจน” เพิ่ม ขึ้นกวา 2 ลานคน
นอกจากนี้การที่ธุรกิจมีการแขงขันที่สูงขึ้ น ยอมทําใหบ ริษัท ตาง ๆ ตองปรับ ตัวใหท ันกับ
การเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยู ตลอดเวลา ในการตอสู ดิ้นรนดังกลาว ธุรกิจที่เขมแข็ง
เทานั้นที่จะอยูรอด และหนีไม พนที่ตองมีธุ รกิจจํานวนหนึ่งที่จะตองลมหายตายจากไป ทั้งนี้
หนึ่งในวิธีการปรับ ตัวเพื่อ ความอยูรอดที่ธุ รกิจตาง ๆ มักนํามาใชเสมอคือ การปรับ ลดขนาด
องคกรดังนั้ น
ความมั่นคงทางดานอาชี พการงานในอนาคตจึงนาจะมีนอยลง ที่เปนเหตุผลที่สําคัญอีก
ขอหนึ่ง
(นอกเหนือจากการวางแผนการเงิ นเพื่อเกษียณอายุซึ่งเปนการวางแผนการเงิน ระยะ
ยาว) ที่คุณควรจะตองคิด ถึงการตระเตรียม “เงินรองรัง ” สําหรับ การจับ จายใชสอยในครอบครัว
ของคุณยามฉุ กเฉินไดดวย

จากหนังสืออยากรวย ตองรู จากตลาดหลั กทรั พยแหงประเทศไทย
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