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ดร.อาชว เตาลานนท นักธุรกิจชาวไทย รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภณัฑ และ ทรูคอรปอเรช่ัน 

ประธานกรรมการหอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนนักนยิมธรรมชาติ และนักดูนก 

ระดับแถวหนาของเมืองไทย จบการศกึษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต และ

มหาวิทยาลัย IIT Chicago  

เคยไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในรัฐบาลของนายอานนัท ปนยารชุน 

ไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) และ มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) 

สวัสดีคะ สําหรับกิจกรรมรุนนองสัมภาษณรุนพี ่ IIT Alumnus of The Month ในเดือนนี ้
ดิฉันดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ และนองวรพล ลีลาเวชบุตร ไดรับเกียรติจากดร.อาชว เตาลานนทรุนพี่ IIT 
ของพวกเราในการใหสัมภาษณฉบับปฐมฤกษถามีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวยนะคะ สวน
ฉบับหนาจะเปนใครสามารถแนะนํามาไดนะคะ  

ถาม: สวัสดีคะ ดร.อาชว ขอเร่ิมสัมภาษณเลยนะคะ อยากใหทานชวยเลาประสบการณตอนท่ีเรียนหนังสือ
อยูท่ี IIT หนอยนะคะ 



 

ตอบ: ผมไปอยู ประมาณ 5 ป ผมไปอยูและก็กลับมาแลวกลับไปอีกตอหนึ่ง แตวาผมไปทําปริญญาโทท่ี 

Iowa State U. กอน แลวยายมาเปน Teaching assistant ท่ี IIT ผมเปนนักเรียน Ph.D. 
คนแรกของ Prof. Hassan ทําวทิยานิพนธเร่ือง Dynamic Programming ทางดาน 

Quality Control ตอนท่ีผมไปมีคนไทยประมาณ 10 คน แตวาตอนหลังมีเพิ่มข้ึน อาจจะประมาณ

สัก 20 คน และตอนนั้นคนไทยท่ีเจอก็มี คุณธงชัย ลํ่าซํา คุณอนันต อัศวโภคิน อ.อรรถพิลาส ตันตราภรณ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และก็มีอีกหลายคน 

ถาม: นักเรียนตางชาติท่ีนัน่ชาติไหนเยอะสุดคะ 

ตอบ: ตอนนัน้มีนักเรียนตางชาติเยอะสุดก็คือ แขก รองลงมาก็ไตหวัน และก็มีนักเรียนตางชาติ พวกอิหราน 

และอเมริกาใต จนคนพดูกนัวา IIT ยอมาจาก Indian Institute of Technology (หัวเราะ) 

 

ถาม: เมืองชิคาโกในสมัยนัน้เปนอยางไรบางคะ 
ตอบ: สมัยท่ีผมไปชิคาโกไมสวยงามเหมือนตอนท่ีหนไูปนะ โดยเฉพาะทางใตแถวถนน 40 ก็ยังดี แตแถว 

U. of Chicago อันตรายไปเดนิไมได โดนตีหัวเลย ตอนนัน้เพื่อนคนไทยท่ีสนิทช่ือ สุธรรม เขาเดิน

ไปไชนาทาวน ไปซ้ือเบียร และก็ถูกคนดําจีแ้ละเอาตังคไป สมัยนั้นชิคาโก อันตราย โดยเฉพาะแถวๆ รอบๆ 

campus และแถวถนน Michigan บรรยากาศไมคอยสวยงาม แตเดีย๋วนี้สวยแลวและสถานีตํารวจก็

ยายมาติดกับท่ีโรงเรียน ก็ไมนาจะมีปญหาอะไรรายแรงแลว สมัยนั้นตองระวังตัว  บรรยากาศนักเรียนก็สนิท

กัน วันหยดุก็พาภรรยามาชุมนุมกัน แตผมเปนนักเรียนผูใหญกวาเขา เขาก็จะสนิทกันมากกวาผม และ

สวนมากเปนนักเรียนปริญญาโท คณะวิศวะฯ 

ถาม: หนาวไหมคะตอนอยูชิคาโก 
ตอบ: หนาว แลวหนูเคยเหน็หิมะเปนสีดาํไหม ท่ีชิคาโกมีแหงเดียว เพราะอยูใกลโรงถลุงเหล็ก เมืองแกร่ี รัฐ

อินเดียนา แลวลมก็จะพัดเขมามาผสมกับหิมะกลายเปนสีดํา สมัยกอนอเมริกาเปนผูผลิตเหล็ก เมืองท่ีใหญ



 

ท่ีสุดอยูท่ี Pittsburg คุณคานิกีจ้ะเปนผูถลุงเหล็กรายใหญ ประเทศอเมริกาเจริญไดเพราะมีเหล็ก ทําให

ตอทางรถไฟ ตอตึกทําอะไรตออะไร 

ถาม: ไมทราบวามีขอแนะนําอะไรใหกับรุนนองไหมคะ เชน ความกาวหนาในอาชพี การงานหรือการเรียน 
ตอบ: ผมคิดวาการเรียนเปนพื้นฐาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งนกัเรียนไทยท่ีไดมีโอกาสไปเรียนท่ีอเมริกา ท่ี

ไหนกต็าม เปนเร่ืองของการไดเปดโลกทัศน เหมือนท่ีไปไดเหน็วิถีชีวติวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

สมัยนี้เปนยุคของ Globalize แลว เปนพื้นฐานท่ีดีสําหรับคนท่ีไดไปเรียน และ IIT ก็อยูกลางเมือง
ใหญไดเห็นอะไรตออะไร มีท้ังขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ชิคาโกก็เปนเมืองท่ีดี มี Museum มีอะไรๆ 

ใหเราไดเรียนรู เปนพื้นฐานท่ีดีกับชีวิตการงาน แตวาเวลาทํางานก็ตองเอาส่ิงท่ีเรียนรูมาประยุกตมาใช

ประโยชนท้ังวฒันธรรมตก วัฒนธรรมตะวันออกและวฒันธรรมไทย เราก็จะเปนคนท่ีอยูในสองโลก ท้ัง

โลกตะวันตกและโลกตะวันออก ผมก็มองวาในอีกทศวรรษนี้และทศวรรษหนาก็ยงัเปนทศวรรษของเอเชีย 

เปนทศวรรษท่ีผมคิดวาความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจกจ็ะมาอยูในอาเซียน อยางจีนและอินเดยีก็จะ

เปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกจิโลก ตอไปจากอเมริกา และอาเซียนก็อยูระหวางจนีกับอินเดีย และภูมิภาคนี้กจ็ะมี

ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจมาก แตอยาท้ิงวัฒนธรรม ความเปนคนดี ความเปนไทย 

ถาม: งาน IIT Alumni ปหนาจะจัดท่ีชิคาโกดวย ทานจะไปไหมคะ 
ตอบ: ดูกอน ทางสมาคมนักเรียนเกานอกจากไดมีโอกาสไดพบปะสังสรรคในคณะอื่นๆ ถามีประชุมและมี

โอกาสไดไปกถื็อวาเปนการสรางเน็ตเวิรกท่ีดี พอออกมาทํางานแลวก็จะมีประสบการณและมีเน็ตเวิรกท่ี

เขมแข็ง  

ถาม: คิดวาอยากใหจัดกิจกรรมของ IIT Alumni อะไรบางคะ 
ตอบ: ผมอยากใหมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน อยาท้ิงไปนาน อาจจะ 3 -4 คร้ังตอป รุนหลังๆ ไมคอยรูจัก

กัน อยางคุณปรีชาก็มีทําเว็บไซต และถาเราสามารถสงขาวการเคล่ือนไหววาใครทําอะไร ยงัไดขอมูล

ขาวสาร ไดเหน็ภาพในเฟสบุค ตอนหลังก็ไดคุย เจอตวัจริง ถาไดรู Background มากอน ก็จะสนิทกัน

งายข้ึน 

ถาม: แลวกิจกรรมดานกีฬาสนใจไหมคะ 
ตอบ: มันกแ็ลวแต ถาสมมติวามีกลุมท่ีทุกคนสนใจ แตวาจะเปนเร่ืองท่ีทุกคนรวมกันคงเปนไปไมได 

อาจจะเปนกลุมๆ ตามความสนใจไป เชน อาจจะจัดปกนิค เพื่อสรางความสัมพันธกัน หรือจะจัดใหไปเยี่ยม



 

ดูกิจการศิษยเกา พวกศิษยเกาจะมาเยีย่มดซีูพี เราก็ยินด ี หรือไปดูกจิการของคุณธงชัย คุณอนนัต ก็อาจเปน

เร่ืองท่ีดี อาจเปนกิจกรรมไดอยางหนึ่ง ท่ีเราจะไดคุนเคยกันมากข้ึน 

                                                                                          ขอบคุณคะ 

นองไอไอทีท่ีทําหนาท่ีสัมภาษณในเดือนน้ี 

 

นองเอ ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ จบการศึกษา BS. Accounting 
และ MS. Information Technology in Business ป 
1999 และ 2003 ตามลําดับ จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย MS. 
Finance และ Ph.D. Management Science ป 2010 
จาก Illinois Institute of Technology  (ทุน IIT และ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) ปจจุบันเปนหัวหนาสาขาการเงิน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรรมการดานพลังงาน
ทางเลือก สภาหอการคาไทย สนใจดานการลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง 

 

นองคดิ วรพล ลีลาเวชบุตร จบการศึกษาระดับปริญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) จาก University of Missouri-
Columbia ป 2006 และสาขาวิศวกรรมศาสตร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป 2008 ระดับปริญญาโท MBA 
จาก Illinois Institute of Technology ป 2009 (ทุน 
IIT) ปจจบัุนอยูฝายวางแผนกลยุทธดานการจัดจําหนายและการขายท่ี
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน    
 

 
_____________________________________________________ 

 


