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“THE COACH” แมกกาซีนออนไลนภายใตการนำเสนอของ INN
WHY MAGAZINE ฉบับนี้เปนอีกหนึ่งความพิเศษของ “โคชชิ่ง”
ผูประสบความสำเร็จที่อายุนอยที่สุดคนหนึ่งในวงการอาชีพ “นัก
คณิตศาสตรประกันภัย” หรือ Actuary (แอคชัวรี)
เขาคือ “อาจารยทอมม่ี” หรือ “ทอมม่ี แอคชัวรี” หรือ “คุณพิเชฐ
เจียรมณีทวีสิน” นายกนักคณิตศาสตรประกันภัยไทยสองสมัยติด
ตอกันมาถึงปจจุบัน “คุณทอมมี่” นับเปนบุคคลตนแบบหรือ
“ไอดอล” ใหกับคนรุนใหมท่ี “คิดนอกกรอบ” ในการเลือกเสนทาง
อาชีพท่ีใช ท่ีชอบ จนประสบความสำเร็จรอบดานมาอยางตอเน่ือง
แมการเริ ่มตนกาวแรกของการทำงาน “คุณทอมมี่” ผูสำเร็จ
ปริญญาวิชาชีพวิศวกร อุตสาหกรรม โดยในป 2000 เริ่มประจำ
การเปนคนในกรอบดวยการกาวสูตำแหนงงานวิศวกร ประจำโรง
งานมิชลิน 
และเพียงไมนานเขาก็คนพบตัวเองวา “ชอบอาชีพอะไร” จึงพลิก
กาวเขาสูอาชีพ “นักคณิตศาสตรประกันภัย” และเปน 1 ใน 4
ของคนไทยผูสอบผานคุณวุฒิสูงสุดในวิชาชีพ ท่ีเรียกวา Fellowship
of Society of Actuarie หรือ FSA อันเปนมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวโลก
ดวยวัยเพียงแค 25 ป
กับการประเดิมเขาประจำการในตำแหนง Management Trainee
บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ แลวขยับเปนชวยผูจัดการฝาย
คณิตศาสตรประกันภัย บริษัทอเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล
แอสชัวรันส ประจำสำนักงานใหญ ประเทศฮองกง 
ความภาคภูมิใจในอาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยของ “คุณทอมม่ี”
คือเขาเปนผูออกแบบผลิตภัณฑประกันภัยนับ 100 ประเภท
ปอนใหกับบริษัทเอกชนในประเทศตางๆ กวา 10 ประเทศ

รวมเวลาที่ทำงานอยูกับเอไอเอมาทั้งหมด 16 ป กอนจะตัดสิน
ใจออกมาตั้งบริษัทเปนของตัวเอง ในชื่อ “แอคชัวเรียลบิวซิเนส
โซลูช่ัน” เพื่อใหบริการกับลูกคาที่เปนบริษัทประกันชีวิต  บริษัท
ประกันวินาศภัย และบริการคำนวณผลประโยชนของพนักงาน
ตามมาตรฐานบัญชีใหมในปจจุบัน
นับเปนการกาวออกกรอบครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่หันไปยึด
อาชีพแปลกใหม “นักคณิตศาสตรประกันภัย” และกาวใหมกับ
การกาวออกจากกรอบการเปน “มือปนรับจาง” มาเปน “นักขุด
ทอง” ออกมาตั้งบริษัทเปนของตัวเอง
วันนี้ดูเหมือน “คุณทอมมี่” จะมีอิสระในการทำงาน สามารถให
ความรูหรือแนวทางการเปนแอคชัวรีไดมากขึ้น ซึ่งปจจุบัน “เขา”
กลายเปนผูใหความรูหรือแนะนำเรื่องนี้อาชีพแปลกใหมนี้ผาน
เว็บไซตและแฟนเพจเฟซบุค “นักคณิตศาสตรประกันภัย - ทอมม่ี
แอคชัวรี Actuary” อยูอยางตอเนื่อง โดยอีกดานหนึ่งก็รับเปน
อาจารยพิเศษสอนระดับปริญญาโทดวย 

โลกใบนี้ต�องการ มืออาชีพ
ต�องการตัวจร�ง…อนาคต
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
คนไม�ใช� ตัวจร�ง
ไม�ใช�มืออาชีพจะอยู�ยากข�้น

กฎ 3 ข�อ! เลือกอาชีพ
ให�ประสบความ
ทอมมี่ แอคชัวร�

สำเร็จ

INN WHY MAGAZINE

นิตยสารออนไลน� รายสัปดาห� THE COACH  ออกทุกวันจันทร�ฉบับที่ 005 ประจำวันที่ 17-07-2017

www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy 1/3



จากส่ิงท่ีเขากำลัง “โคงช่ิง” งานดานอาชีพ “นักคณิตศาสตรประ
กันภัย” อยูในปจจุบันนี้ “คุณทอมมี่” ไดนำเสนอเหตุและผลเพื่อ
ให “ผูสนใจ” ศึกษาไวเปนแนวทางการคนหาอาชีพที่ตนเองชอบ
และทำจนประสบความสำเร็จไวอยางนาสนใจ โดยเขาเริ่มเปด
มุมมองวา
โลกใบนี้ตองการ มืออาชีพ ตองการตัวจริง ในอนาคตเปลี่ยน
แปลงรวดเร็วมาก คนไมใชตัวจริง ไมใชมืออาชีพจะอยูยากขึ้น
เด๋ียวน้ีคนเราตองสรางความแตกตางใหตัวเอง หลายๆ คนก็มอง
วา อยากไปทิศทางของ Start Up อยากทำโนนนี่นั่นเปนของตัว
เอง แตจริงๆ แลวก็ตองมีคนที่พัฒนาความรูของตัวเองใหตรง
ตามสาขานั้นและก็โตขึ้นไปในสาขานั้น
“อยางวิชาชีพเฉพาะทางไมวาจะเปนพวกหมอ ทนายความ
นักบัญชี  นักคณิตศาสตรประกันภัยก็เปนหนึ่งในนั้นดวยเหมือน
กัน อาชีพพวกน้ีตองเปนอาชีพท่ีตองพัฒนาตัวเอง ซ่ึงสำคัญมาก”
“คุณทอมมี่” กลาววา สมัยกอนเรียกนักปราชญเพราะมีความรู
มาก แตเดี๋ยวนี้ความรูบนโลกใบนี้มีมากมายและกวางไปหมดจน
ไมสามารถใหคนๆ หนึ่ง ศึกษาไปจนหมดไดทุกอยางในโลก
เพราะฉะน้ันจึงตองมีความเปน “มืออาชีพ” ศึกษาเร่ืองเฉพาะทาง
และใชเวลาฝกฝนนานหลายป บางครั้งอาจทั้งชวงชีวิต ซึ่งอาจ
เปนเรื่องที่ซับซอน ยากและตองอาศัยพึ่งพาคนคนนั้นในการศึก
ษาเรื่องนั้นๆ  โดยเฉพาะ
“ใครที่อยากเปนเปดก็ไดแตหนึ่งในเปนนั้นตองมีความแตกตาง
และสรางจุดเดนในเปดของตัวนั้นดวยตัวเอง ฉะนั้นคุณ เลือกจะ
เปนเปดตัวไหนดี ทุกวันนี้มีหมอหลายๆทานก็เรียนวิชาเสริม กฎ
หมายเปนตน หรือไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหลายๆ อยาง” 
สำหร ับว ิธ ีการท ี ่ทำให แตละคนมีความเปนมืออาช ีพนั ้น
“โคชทอมมี่” ไดนิยามกฎเกณฑการ “เลือกอาชีพ” ใหประสบควา
มสำเร็จไววามีอยู 3 ขอคือ ขอ 1 ทำในสิ่งที่เราชอบ 2 ทำในสิ่ง
ที่เราถนัด ถาเราทำในสิ่งที่ชอบ และถ นัดมีความสุขมากเลยใน
ชีวิตนี้ แตถาไมถนัดสามารถเปลี่ยนจากถนัดเปนความชอบได
คือ ฝกฝนไปเรื่อยๆ จากความชอบก็ทำใหเราถนัดตามมาได 

กฎ 3 ข�อ ชอบ ถนัด
ตลาดต�องการ กฎเลือกอาชีพ
ให�ประสบความสำเร็จ

หร ือบางคร ั ้ งความถน ัดก ็ทำให เก ิดความชอบตามมา 
และ 3 ดูสิ่งที่ตลาดและคนขางนอกตองการดวย และตองเช็ค
ถามตัวเองอยูตลอดเวลาดวย มันดิ้นได ดังนั้นถามีไมครบอาจ
สำเร็จยากนิดหนึ่ง
“สิ่งที่เลือกวันนี้ แตกวาเราจะไดใชความรูของเราอาจจะตอง 5
หรือ 10 ปขางหนา ฉะนั้นตองเดาใหออก เมื่อกอนวิศวโยธา
ทุกคนแหกันเรียนพอเรียนจบออกมาชวงนั้นเศรษฐกิจไมดีไมมี
การสรางตึก ฉะนั้นถาเราเห็นภาพวา จะลนตลาดเราตองมอง
เมกกะเทรนดเลย เพราะเมกกะเทรนดคอยๆไป เชน เรารูอยู
แลววาคนเราจะอายุยืนขึ้น ประชากรสูงวัยเยอะขึ้น คนจะเขา
เมืองเยอะขึ้นอีก เราก็จะเห็นเทรนดตางๆนานา คอนโดมิเนียม
เริ่มเกิดขึ้น เราเริ่มมองทั่วโลกวามีอะไรเริ่มเกิดขึ้นบาง” 
สมัยกอนพอแมจะแนะนำใหลูกเรียนวิชานี้เพื่อไปเปนอาชีพนี้
แตวันน้ีตองมองเทรนดใหออก บางคร้ังตองพาพอแมไปดูเทรนด
ดวยกัน บางครั้งจะมีการ Open House เปดงานสัมมนาที่โนน
ที่นี่ก็ไปอัพเดทเทรนดดวยกัน หรือมีหนังสือใหมๆใหอานก็อาน
ไปกอน เพราะการฝกงานกับทำงานจริงไมเหมือนกัน
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บางทีนึกว�าตนเองถนัด พอไปสอบจร�ง ไม�ผ�าน
อย�างน�อยต�องมี Transition Plan ไว�ก�อน
ว�าจะขยับไปอย�างไร ระหว�างนั้น อาจไปหางานทำ

“สมัยกอนผมฝกงานเปนวิศวะทำในโรงงานชอบมากเลยแตพอ
ทำงานจริง ตอนทำสนุกแตพอทำแลวรูสึกวาตองอยูดวยกันไป
ตลอดชีวิตแลวเริ่มรูสึกวาไมใชเราก็เปลี่ยนสาย แลววันนี้คน
ทำงานที่ทำแลวไมไดชอบ ที่ชอบไมไดทำก็ใหกลับไปดู 3 ขอที่
กลาวมา” 
คุณทอมมี่ ใหแงคิดเพิ่มเติมวา  คนเราบางครั้งอาจถนัดอะไรได
ชาหรือนอย บางคนอาจถนัดไดงานหรือมากในเวลารวดเร็ว แต
อยาเพิ่งเปลี่ยนทันที เพราะการจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น
มีองคประกอบ สำคัญคือ เรื่องของ “คุณวุฒิ” 
เพราะถาเปนหมอตองมีใบประกอบโรคศิลป ถาเปนผูพิพากษา
ตองสอบเนติบัณฑิต ตองมีวุฒิในดานนั้นโดยเฉพาะ ฉะนั้นตอง
ไปศึกษาดูวาตองไปสอบวุฒิแตละตัวไดอยางไรบาง บางทีนึกวา
ตนเองถนัดพอไปสอบจริงไมผาน แตอยางนอยก็ตองมี Transition
Plan ไวกอนวาจะขยับไปอยางไร อาจจะลองสอบดู ไดคุณวุฒิ
ในบางขั้น ระหวางนั้นอาจไปหางานทำดวยในตัว
แลววันนี้ถาอยากเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยสิ่งที่ตองทำคือ
ตองไปเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักคณิตศาสตรเรียนรู เขาเรียนรูอะไร
กันบาง ใชวุฒิอะไรบาง อยาเพิ่งดวนตัดสินใจออกในทันทีทันใด
เพราะอาจทำไดหรือไมไดยังไมรู และอาชีพนี้ไมตองเรียนจบ
คณิตศาสตรโดยตรงแตจบปริญญาตรี
“ฉะนั้นเหลานี้เปนสิ่งที่จะทำใหคุณเปนมืออาชีพได ถาคุณรูจัก
3 อยางคือ ทำในสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่ถนัด และทำในสิ่งที่ตลาด
ตองการ แลวจะรูสึกวางานท่ีเราทำเปนเหมือนเราไดทำงานอดิเรก
ทุกวันมีความสุขมาก”
และนี่ก็คือ แนวทางชี้แนะวิธีการคนหา “อาชีพที่ใช” ใหแตละคน
ดวยตัวเอง จากกฎ 3 ขอ! เลือกอาชีพใหประสบความสำเร็จ ของ
“The Coach” นาม “ทอมมี่ แอคชัวรี่” ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ทุกคน
รุนใหมผูกำลังสนใจติดตามทำไดดวยตนเอง!!

TOMMY
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เคยดำรงตำแหนงสำคัญ  
นายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการคณิตศาสตรประกันภัยของสมาคม
ประกันชีวิตไทย
รางวัล “Young ASEAN Manager Award (YAMA)” 
ป 2012 จากธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
“นักสถิติดีเดนแหงชาติ”  ป 2016
จากสมาคมนักสถิติแหงประเทศไทย
“อาจารยดีเดน”  ป 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนิดา  
จบปริญญาโท 2 ใบ จาก City University of Hong Kong
ทางดานวิศวกรรมการเงิน และทางดานบริหารธุรกิจ 
ไดคุณวุฒิดานการเงิน Financial Risk Manager (FRM)
และ Chartered Financial Analyst (CFA) level 2 
จากอเมริกา

พ�เชฐ  เจ�ยรมณีทว�สิน

มีประสบการณในธุรกิจการเงินมาเกือบ 20 ป
และ เปนนักคณิตศาสตรประกันภัย ที่มีคุณวุฒิระดับ
เฟลโล จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ไทย
มีความเชี่ยวชาญทั้งดานธุรกิจประกันชีวิต การประกัน
วินาศภัย และการประเมินภาระผูกพันของผลประโยชน
พนักงานเปนอยางดี เคยทำงานที่ฮองกง
เพื่อดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปนเวลา 6 ป

ปจจุบัน
นายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
และประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอคชัวเรียล
บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด รับคำนวณผลประโยชนพนักงาน
ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19


