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ใกลสิ้นป ขอแนะนําหนังสือที่ไมใชดานการบัญชีใหทุกทานอาน เพื่อเปด
โลกทัศนและเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ แตทวายังแฝงขอคิดดีดี เพื่อนํามา
ปรับใชในการทํางานวิชาชีพได หนังสือเลมท่ีจะแนะนําฉบับนี้ตัวผูเขียนเสียชีวิต
ไปตั้งแตป ค.ศ. 2001 ทั้งนี้คุณ Diana Wright นําตนฉบับกลับมาปรับเรียบเรียง
ใหมในป ค.ศ. 2008 โดยหวังวาจะเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนเพื่อปรับพฤติกรรม
ใหสอดคลองกับระบบตางๆ ที่มีความยุงยากเชนในภาวะปจจุบัน

ตองยอมรับวาพวกเราทุกคนไมคอยไดมองสิ่งรอบตัวอยางเปนระบบ เรามัก
มองแยกสวน มองแตละเรื่องจากแตละมุมมองโดยไมไดเชื่อมโยงความสัมพันธที่
เก่ียวเน่ืองกัน ในบทนําหนังสือเลมนี้เกร่ินไววาผูบริหารปจจุบันไมไดกําลังเผชิญ
กับปญหาหลายหลายท่ีเปนอิสระจากกัน แตกลับเปนวาผูบริหารกําลังประสบ
พานพบกับสถานการณที่มีพลวัตร อันประกอบไปดวยระบบที่ซับซอนหลายระบบ
ซึ่งทําใหปญหาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและทุกปญหาเกี่ยวของโยงใยกันท้ังสิ้น

หนังสือเลมนี้มี 3 สวนรวม 7 บท สวนท่ี 1 กลาวถึงโครงสรางระบบและ
พฤติกรรม สวนท่ี 2 พูดถึงระบบและตัวเรา สวนท่ี 3 แสดงถึงการสราง
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในตัวระบบและการเปลี่ยนแปลงในปรัชญา บางทีการอาน
สวนที่สาม (สวนสุดทาย) นี้ ซึ่งมีสองบทกอนอาจเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่ผู อานจะ
เล็งเห็นถึงประโยชนจากการอานหนังสือเลมนี้ เพราะถาตองการเปลี่ยนแปลง
ระบบและอยูรวมกับระบบท่ีซับซอน บทที่ 6 และ7 ชวยบงบอกวิธีการและ
คําแนะนําที่เหมาะสม

สมชาย ศุภธาดา
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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ยอนกลับมาในสวนที่ 1 สองบทแรกเหมือนการปู
พื้นฐานใหผูอานเขาใจ ยกตัวอยางเชน ระบบไมไดเปนเพียง
ผลรวมของสวนตางๆ (ซึ่งเราๆ ก็พอรูกันอยู) สวนที่เห็นได
ไมชัดเจนที่สุดของระบบ คือ หนาที่งานหรือวัตถุประสงค
ของระบบซ่ึงมักเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญที่สุดสําหรับพฤติกรรม
ของระบบ ผูอานจะไดทบทวนแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
อันไดแก stock, flow, feedback loop, two-stock 
systems เปนตน ผูเขียนเห็นวา stock จัดเปนพื้นฐาน
สําคัญของระบบ stock คือ องคประกอบพ้ืนฐานของระบบ
ที่เราสามารถมองเห็น รู สึก สัมผัส วัด นับ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง โดย stockทําหนาที่เปนตัวหนวง ตัวกันชน หรือ 
ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่มีเขามาสูระบบ

ในสวนทีส่อง ซึง่มดีวยกนัสามบทจะลงไปในรายละเอยีด
วา ทําไมระบบถึงทํางานไดเปนอยางดี ทําไมบางทีระบบ
สรางความประหลาดใจใหเราได และกับดักหรือโอกาสของ
ระบบมีอะไรบาง สวนนี้ผูอานตองใชเวลายอยเนื้อหาเล็กนอย 
เพราะผูเขียนใหโครงรางพรอมยกตัวอยางเล็กนอย ผูอาน
ตองใชจินตนาการและนึกคิดตัวอยางเพ่ิมเติม เพื่อใหเขาใจ
เนื้อหามากขึ้น โดยสรุปเหมือนผูเขียนกําลังบอกผูอานวา
ถาปจจัย ก ทําใหเกิด ข แลว ข ทําใหเกิด ก ไดไหมละ 
นอกจากน้ันการวาดเสนแบงขอบเขต (boundary) ของ
ระบบไมเปนประโยชนเทาที่ควร ผู นํารัฐหรือผู กําหนด
นโยบายตางๆทางสังคมมักตกอยูภายใตกับดักน้ี โดยมอง
ไปวาระบบมีขอบเขตจํากัดเพียงเทาน้ันเทาน้ี แตหารูไมวา
การกระทบกัน รวมถึงการปฏิสัมพันธกันขององคประกอบ
ระบบแผไปไพศาลกวางไกลเกินกวาจะขีดเสนแบงขอบเขต
แดนได

ในบทที่ 5 ของหนังสือกลาวถึงกับดักของระบบ 8 
ประการ ขอยกประการสุดทายมาใหพิจารณากัน กับดัก
ขอสุดทายบอกวาพฤติกรรมของระบบออนไหวตอการ
เปล่ียนแปลงเปาหมายของ feedback loops ถาเปาหมาย
หรือตัวช้ีวัดความพอใจในกฎของระบบถูกกําหนดไวอยาง
ไมเที่ยงตรงหรือไมสมบูรณแลว ระบบอาจมีพฤติกรรม
ดําเนินตอไปเร่ือยๆ เพียงเพื่อผลิตผลลัพธที่ไมเจตนาหรือ
ที่ไมตองการใหเกิดขึ้น ดังนั้น ทางออก คือ การกําหนด
ตัวชี้วัดใหสะทอนถึงเปาหมายที่แทจริงของระบบ และ
จงระวังอยาปะปนกันระหวาง “ความพยายาม” และ 
“ผลลัพธ” มิเชนนั้นเราอาจไดแตระบบท่ีผลิตความพยายาม
ออกมาโดยไมไดผลิตผลลัพธแตประการใด

Donella Meadows เปนนักวิทยาศาสตรทางดานเคมี
และ biophysics จาก Harvard University เปนผูเขียน
หนังสือหลายสิบเลมในแนวรูปแบบจําลองของโลก (Global 
modeling) และการพัฒนาอยางยั่งยืน เคยเปนอาจารย
ผูสอนในโครงการงานศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ Dartmouth 
College และเธอเปนผูกอตั้ง Sustainability Institute
ในป ค.ศ. 1996 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตการคิดอยาง
เปนระบบในการแกไขปญหาความทาทายทาง เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและสังคม

หนังสือเลมนี้ทําใหผูอานเขาใจระบบสังคมนิเวศนวิทยา
ไดมากขึ้น เปนการสังเคราะหองคความรูและเขียนในภาษา
ที่ไมใชเชิงวิชาการ การแกปญหานานัปการในโลกปจจุบัน
จําเปนที่เราตองมองในเชิงระบบมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือไมให
การแกปญหาหนึ่งไปกอใหเกิดปญหาอีกปญหาหน่ึงหรือ
หลายปญหาตามมา หวังวาชวงรอยตอสงทายปเกาตอนรับ
ปใหมนี้ ผูอานจะไดมีอะไรนําไปขบคิดขัดเกลาปญญาใน
ชวงแหงเทศกาลแหงการเฉลิมฉลองนี้ โชคดีปใหมครับ

Somchai Supphatada
Assistant Professor of Department of Accounting, Thammasat Business School,

Thammasat University

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี


