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ตอบโจทย์ชีวิตสีเขียว
ด้วยพลังงานหมุนเวียน
หลายคนคุ้นเคยกับค�าว่า ‘พลังงานหมุนเวียน’ หรือ
‘Renewable energy’ กันมาบ้าง แม้อาจจะยังไม่รู้ว่า
แท้จริงแล้วมันคืออะไร มันอยู่ที่ไหน และสามารถช่วย
ให้โลกใบนี้ของเราดีขึ้นได้อย่างไร พลังงานหมุนเวียน
มี อ ยู ่ ทั่ ว ไปในการใช้ ชี วิ ต ประจ� า วั น ของเรา ก่ อ นอื่ น
เราไปท�าความเข้าใจเบือ้ งต้นในเรือ่ งของพลังงานกันก่อน
พลังงานมี 2 ชนิด

พลังงานในโลกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้แก่ พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy) และ พลังงานสิน้ เปลือง (Non-renewable
energy) ความหมายก็แปลตรงตัวตามชื่อ พลังงานหมุนเวียน
คือ แหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ หมดไปแล้วก็สร้างขึ้น
มาทดแทนได้ หลายคนเรียกพลังงานประเภทนีว้ า่ พลังงานสีเขียว
เนือ่ งจากไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษและภัยต่อสิง่ แวดล้อมเช่น พลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานน�า้ พลังงานลม เป็นต้น
พลังงานสิน้ เปลือง พลังงานประเภทนีม้ จี า� กัด เมือ่ ใช้หมดแล้ว
จะไม่สามารถสร้างขึน้ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว บางอย่างต้องใช้เวลา
เป็นร้อยล้านปี เช่น ถ่านหิน น�า้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
พลังงานหมุนเวียนส�าคัญอย่างไร?

หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการใช้พลังงาน
หมุนเวียน ที่เห็นได้ชัดคือสหภาพยุโรป ที่ให้ความส�าคัญกับ
การใช้พลังงานหมุนเวียน ไม่เพียงเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมเท่านัน้
แต่ ยั ง ช่ ว ยในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ เพราะนั่ น หมายความว่ า
เขาจะน�าเข้าพลังงานจากภูมภิ าคอืน่ น้อยลง
ข้ อ ดี ข องพลั ง งานหมุ น เวี ย นมี ม ากมาย ตั้ ง แต่ ช ่ ว ยลด
การก่อมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม ลดภาวะเรือนกระจก ลดการปน
เปือ้ นของน�า้ มันในดิน ลดมลพิษทางอากาศ ทัง้ ยังเป็นพลังงานที่
ไม่มวี นั หมดเพราะมาจากธรรมชาติ ขณะเดียวกัน พลังงานหมุนเวียน
ก็ยงั มีขอ้ จ�ากัดอยู่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไม่มวี นั หมดก็จริง
แต่หากฟ้ามืดครึ้มหรือในเวลากลางคืนก็จะไม่สามารถสะสม
พลังงานได้ นัน่ จึงเป็นทีม่ าของนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้ามาช่วย
ให้การน�าพลังงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ

ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนในชีวต
ิ ประจ�าวัน

เนือ่ งจากประเทศไทยตัง้ อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สตู ร
ท�าให้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์สูง การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์จึงได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้ผลิต
ไฟฟ้าแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีก ไม่ว่าจะเป็น
การปลูกต้นไม้ในเรือนกระจก การผลิตน�้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปจนถึง
การตัง้ เครือ่ งสูบน�า้ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
พลังงานแสงอาทิตย์

พลัง งานลมเกิดจากความแตกต่ างของอุณหภูมิ
ความกดดันของบรรยากาศ และแรงหมุนของโลก ภาพทีเ่ ราเห็นกัน
จนคุ ้ น ตาคื อ พื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ มี กั ง หั น ลมเรี ย งรายอย่ า งเป็ น ระเบี ย บ
หรือที่เรียกว่า Wind Farm ท�าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
และนับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีประเทศอย่างเยอรมนี
สเปน และเดนมาร์ก เป็นผูน้ า� ในการใช้พลังงานนี้
พลั ง งานลม

พลังงานน�้า

70 เปอร์เซ็นต์ของโลกมีน�้าเป็นส่วนประกอบ ‘น�้า’
จึงเป็นพลังงานหมุนเวียนทีไ่ ม่มวี นั หมด ส่วนมากจะใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ซึง่ เกิดจากพลังการเคลือ่ นไหวของน�า้ โดยเขือ่ นใหญ่ๆ ในประเทศไทย
ก็ใช้วธิ นี ใี้ นการผลิตไฟฟ้า ทัง้ เขือ่ นศรีนครินทร์ เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นภูมพิ ล และอืน่ ๆ
จุดเด่นของพลังงานน�้าที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อน�าไปใช้แล้วจะไม่ท�าให้คุณภาพของน�้า
ลดลง ยังคงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อนื่ ๆ ได้อกี มากมาย
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของพลังงานหมุนเวียนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา นอกจากนี้ยังมี
พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงาน
จากขยะ ซึง่ หากเราเลือกใช้ให้ถกู วิธี พร้อมศึกษาถึงข้อดีขอ้ เสียเพิม่ เติม จะสามารถช่วย
ลดมลภาวะและลดการท�าลายสิง่ แวดล้อมได้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
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THE IMPORTANCE OF KNOWING YOUR ROOTS
ในยุคที่เราพยายามจะกาวใหทันโลกดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และมีผลใหยกั ษใหญในวงการอุตสาหกรรมหนึง่ ๆ
กลายเปนองคกรทีล่ า หลังคูแ ขงในชวงเวลาเพียงหนึง่ ทศวรรษ
หลายคนอาจแปลกใจที่ไดเห็นคนจํานวนไมนอยเลือกจะ
ยอนเวลากลับไปมา โหยหารากเหงาแหงความเปนไทย เพือ่ ทีจ่ ะ
ซึมซับความรุม รวยทางวัฒนธรรมในอดีตทีห่ ลงเหลืออยูอ ยาง
นอยนิดในปจจุบัน
จากความอลังการในแงศิลปวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ประเพณีของพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไลเลยมาสูงาน
อุนไอรักฯ ที่จบลงกอนเมื่อชวงกลางเดือนมีนาคม กระแส
การแตงชุดไทยทีแ่ พรสะพัดตามสือ่ ตางๆ อาจเปนแคสายลม
ประเดี๋ยวประดาว ถาไมบังเอิญใหมีเชื้อไฟชวยโหมกระพือ
ระลอกใหมจากความนิยมของละครยอนยุค ทีแ่ มแตคนไมเคยดู
ยังไดรับรูถึงการเปนที่พูดถึงในวงกวางทั่วเขตคาม
ถาจะมองใหมีอะไรมากกวาแคเปนกิจกรรมสนุกๆ ที่ได
สวมชุดไทยไปเที่ยวงานและตามรอยสถานที่สําคัญ การได
รือ้ ฟน ธรรมเนียมประเพณีผา นเครือ่ งแตงกาย วรรณคดีเกาแก
และการทองเทีย่ วสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร เปดโอกาสให
เราไดยอ นกลับไปศึกษารากเหงาทีม่ าของชาติ การเปลีย่ นแปลง
ทางดานวัฒนธรรม และทายทีส่ ดุ จะสองสะทอนมาถึงตัวตน
ของคนในสังคมและปจเจกบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได

ในชวงวัยหนึ่ง เราอาจเคยสงสัยที่มิตรสหายสวนหนึ่ง
หมกมุนอยูกับเรื่องราวในอดีต ผานการเรียนรูขอมูลทาง
ประวัตศิ าสตร สวนทางกับโลกแหงวิทยาการสมัยใหมทรี่ ดุ หนา
ราวกับเดินทางดวยรถไฟความเร็วสูง กอนที่ประสบการณ
ในชีวติ จะสอนใหเราเขาใจวา การเรียนรูอ ดีตเพือ่ เขาใจปจจุบนั
ยอมนําไปสูอนาคตที่มั่นคง
นักวิชาการหลากสาขาตางก็ตอ งใชพนื้ ฐานของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตมาตอยอดความรูในปจจุบัน เพื่อรังสรรคองคความรู
ที่จะเปนประโยชนตอไปในอนาคต กลายเปนวงจรไมรูจบที่
หมุนไปเรื่อยๆ
กระแสความนิยมทีด่ เู ปนความบันเทิงผิวเผินในฉาบหนา
ตลอดหลายเดือนที่ผานมา อาจเปนโอกาสอันดีใหเรายอน
กลับมาสํารวจอยางจริงจังวา เรารูจ กั ตัวเอง สังคม และมาตุภมู ิ
มากนอยแคไหน ถาเราไมรจู กั ตัวเองดีพอ เราจะอธิบายความ
เปนตัวเราใหคนอื่นเขาใจไดอยางไรเลา
ยศยอด คลังสมบัติ

บรรณาธิการบริหาร
YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชัยณรงค์สง
ิ ห์ MANAGING DIRECTOR นิตพ
ิ ัฒน์ สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF ยศยอด คลังสมบัติ
WRITERS นิธน
ิ าฏ ปุโรทกานนท์, สราญรัตน์ ไว้เกียรติ DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน์ ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวฒ
ั นานนท์ PROOFREADER ภาวิกา ขันติศรีสกุล
MARKETING MANAGER วิไลลักษณ์ โพธิต
์ ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ์ CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุ รรณวงค์
MAGAZINE MANAGER สุรเกตุ เรืองแสงระวี PRODUCTION ทศพล บุญคง PHOTOGRAPHERS ฐานิส สุดโต, นวลตา วงศ์เจริญ, สลัก แก้วเชือ
้ , ชาติกล้า สําเนียงแจ่ม
ADVERTISING DIRECTOR ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธัญญ์นรี นิธพ
ิ ัชรโรจน์ ADVERTISING MANAGER ภัทรวี ตัง
ู ย์กล
ุ
้ วิบล
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์, ภัทรลดา พุ ่มเจริญ, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร
MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลืองศิรฉ
ิ าย DIGITAL MEDIA MANAGER วิมลพร รัชตกนก

ติดต่อกองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ติดต่อฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09 2964 1635,
ธัญญ์นรี นิธิพัชรโรจน์ 09 9975 5878, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08 5056 0083, ภัทรลดา พุ ่ มเจริญ 09 2365 6415, สุกัญญา แก้วชิงดวง 09 6156 3692,
สุรัตนา ทรรปณ์ทิพากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลืองศิริฉาย 08 3999 5484

YOUR
TIMELESS
AFFAIR

่ ุ่น
เมื่อ ‘Knot’ นาฬิ กาพรีเมียมจากญีป
พร้อมเปิดสโตร์ในไทยให้คุณประกอบนาฬิ กา
แบบที่ชอบด้วยมือคุณเอง
หากนาฬิกาข้อมือเป็นหนึ่งไอเท็มชิ้นโปรดที่คุณติดตัว
ตลอดเวลา เราอยากถามคุณว่า ความยากทีส่ ดุ ของการ
เลือกซื้อนาฬิกาสักเรือนคืออะไรล่ะ? ดีไซน์เยอะเกินไป
หรือเปล่า? สีสนั ของมันทีเ่ ลือกยากไม่เข้ากับตัวคุณสักที
หรือเหตุผลง่ายๆ อย่างเช่นเพียงแค่ ‘มีเวลาไม่มากพอ
ในการเลือก’ ใช่ไหม?
คุณคงคุน้ ชินกับการไปเดินเลือกซือ้ นาฬิกาข้อมือ
สักเรือนทีเ่ คาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้า กับแบรนด์ทคี่ ณ
ุ
ชื่นชอบ เมื่อเดินไปถึงคุณก็ต้องใช้เวลามองหาเรือนที่
คุณชอบสักเรือน ก่อนจะแจ้งพนักงานว่า ‘ขอดูเรือนนัน้ ’

‘ขอดูเรือนนี้หน่อย’ แต่การจะเลือกหยิบจับมาลองเสีย
ทุกเรือน ก็ดูพนักงานจะไม่ค่อยสบอารมณ์เสียแล้ว
แถมความรู้สึกเกรงอกเกรงใจก็เกิดขึ้นในใจ แล้วจะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีล่ะ?
ครัง้ นี้ THE STANDARD เดินทางมาเยีย่ มชมสโตร์
แห่งแรกในประเทศไทยของนาฬิกาข้อมือแบรนด์ดงั จาก
ญี่ปุ่นอย่าง Knot ริมถนนสุขุมวิท 47 ซึ่งเป็นสโตร์นอก
ประเทศแห่งทีส่ องต่อจากไต้หวัน สโตร์ทจี่ ะตัดทุกความ
เกรงใจและความไม่สบอารมณ์ออกไป เพราะทีน่ เี่ ขาจะ
ปล่อยให้คณ
ุ ได้หยิบ จับ ประกอบ และทดลองใส่นาฬิกา
ได้ทุกรูปแบบด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป
เมื่อเดินเข้ามาในร้าน คุณจะพบโต๊ะขนาดยักษ์
กลางร้าน ที่วางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Knot ไว้ ไม่ว่า
จะเป็นเรือนนาฬิกาหลากดีไซน์ หรือสายหลากรูปแบบ
ทีม่ ใี ห้เลือกละลานตา ซึง่ แต่ละผลิตภัณฑ์กจ็ ะมีเรือ่ งราว
ที่มาแตกต่างกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการผลิตอย่าง

พิถพี ถิ นั จากโรงงานในประเทศญีป่ นุ่ เองทัง้ หมด โดยเฉพาะ
ตัวเรือนนาฬิกาหลากดีไซน์ทใี่ ช้วสั ดุพรีเมียมมารังสรรค์
ความสวยงาม และเป็นงานแฮนด์เมดทัง้ หมดด้วยวิธกี าร
‘ขัดเหล็กเงา’ ซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมโดยบริษัท ฮายาชิ
เซไก จากฟุกชุ มิ ะ นอกจากนีก้ ระจกยังเป็นกระจก Sapphire
ที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนและคงทนแข็งแรง
Knot ขึ้นชื่อว่า เป็นแบรนด์นาฬิกาที่โดดเด่น
ในเรือ่ งของการ ‘Mix and Match’ เพราะการทีส่ โตร์แห่งนี้
ตกแต่ ง และวางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดไว้ บ นโต๊ ะ ใหญ่ ที่
เราว่า เพราะเขาต้องการจะให้คุณได้ทดลองหยิบจับ
ทุกชิ้นส่วนของนาฬิกามาประกอบ จับมามิกซ์แอนด์
แมตช์ได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องคอยเกรงใจพนักงาน
เพราะพวกเขาจะสอนวิธกี ารประกอบให้คณ
ุ ในครัง้ แรก
และหลังจากนัน้ คุณก็สามารถจัดการสร้างสรรค์นาฬิกา
ข้อมือในแบบของคุณเองได้เลย

บรรยากาศภายในสโตร์จะมีผลิตภัณฑ์ของ Knot ครบครัน ซึง
่ เป็นการตกแต่งแบบอินดัสเทรียลลอฟต์
โดดเด่นด้วยผนังปูนเปลือยเรียบง่าย โครงเหล็ก และงานไม้สีสวย ให้ลุคและความรู้สึกโมเดิร์น
ท�าให้เราอยากจะอยูใ่ นร้านนานๆ ซึง
่ ทาง Knot ประเทศญีป
่ น
ุ่ เป็นผูเ้ ข้ามาดูแลการออกแบบและเลือกวัสดุ
ที่จะมาใช้ในสโตร์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นอย่าเผลอหลงคิดว่า สุขุมวิทเป็นโตเกียวล่ะ!

ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Knot ได้ให้ความส�าคัญในความประณีตและมูลค่าของคุณภาพไว้อย่างครบครัน
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ประเด็นเรื่องการถือครองปืนในสหรัฐอเมริกา
ยังเป็นทีถ
่ กเถียงในวงกว้าง อันเป็นผลจากเหตุ
กราดยิงในโรงเรียนทีเ่ กิดขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ล่าสุด
เมือ
่ วันที่ 24 มีนาคมทีผ
่ า่ นมา ชาวอเมริกน
ั หลาย
แสนคนร่วมชุมนุมในงาน March for Our Lives
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สืบเนือ
่ งมาจากเหตุกราดยิง
ที่โรงเรียนมัธยมมาร์จอรี สโตนแมน ดั ก ลาส
ในรัฐฟลอริดา การรวมตัวประท้วงครัง
้ บ
ั เป็น
้ นีน
การแสดงออกถึงกระแสต่อต้านกฎหมายการ
ครอบครองอาวุธปืนครั้งใหญ่ท่ีสุด โดยมีคน
หลากหลายวงการรวมทั้งในวงการบันเทิงด้วย
อาทิ พอล แม็กคาร์ตนีย,์ จอร์จ คลูนย
ี ,์ ไมลีย์ ไซรัส
ทีข
่ น
ึ้ เวทีรอ
้ งเพลง และจิมมี ฟอลลอน พิธก
ี รคนดัง
ในประเทศทีก
่ ารถือครองอาวุธปืนเป็นไปอย่างเสรี
มีเยาวชนมากถึง 7,000 ราย ทีถ
่ ก
ู พรากชีวต
ิ ด้วย
อาวุธปืน นับตัง
้ แต่เหตุการณ์ในโรงเรียนแซนดี ฮุก
เมือ
่ ปลายปี 2012 และการทีร่ ฐ
ั บาลประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ เลือกทีจ
่ ะแก้ปญ
ั หาด้วยการออกกฎ
ให้ครูในโรงเรียนควรจะติดอาวุธ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน กลายเป็นวิธีการแก้ปัญหา
ทีป
่ ลายเหตุ ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และการประท้วง
ครั้งแล้วครั้งเล่า นับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงใน
โรงเรี ย นมั ธ ยมมาร์ จ อรี สโตนแมน ดั ก ลาส
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา โดยนักเรียน
5 คน ที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ครั้งนั้นเป็น
ตัวตัง
ี ฎหมาย
้ ตัวตีในการรณรงค์เรียกร้องให้มก
ควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด และเสียงของทัง
้
5 คน ได้รบ
ั การตอบรับจนได้ขน
ึ้ ปกนิตยสาร ไทม์
ฉบับวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา
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CHINESE BEAUTY

พนักงานต้อนรับสาวกางร่มบังหิมะให้เจ้าหน้าที่
ต� า รวจหน่ ว ยเสริ ม ก� า ลั ง ที่ บ ริ เ วณมหาศาลา
ประชาชน (Great Hall of the People) ก่อนการ
ประชุมประจ�าปีแบบเต็มคณะโดยสภาประชาชน
แห่งชาติจน
ี (NPC: National People’s Congress)
ครัง
่ เป็นเวทีอภิปราย รายงาน และทบทวน
้ ที่ 13 ซึง
ผลการด�าเนินงานตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงพิจารณาวาระส�าคัญ
คือการด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดีสจ
ี น
ิ้ ผิง
ให้สามารถนั่งเก้าอี้ประมุขของประเทศเกินกว่า
2 สมัย หรือ 10 ปี ผลการประชุมเป็นไปตามคาด
เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี สี จ้ิ น ผิ ง ได้ รั บ เลื อ กให้ ด� า รง
ต�าแหน่งเป็นวาระทีส
่ อง และสามารถด�ารงต�าแหน่ง
ได้ตลอดชีพ หรือจนกว่าเจ้าตัวจะสละต�าแหน่ง
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FASHION
QUEENS
สมเด็จพระราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระราชกระแสรับสัง
่ อย่างเพลิดเพลินกับเจ้าแม่แห่งวงการแฟชัน
่
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II
Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้
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COMING
HOME
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SNOWY
WEATHER
จีนเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายมาตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะทางตอนกลางและ
ทางภาคตะวันออกของประเทศ การคมนาคมต่างๆ หยุดชะงัก เพราะพายุหิมะพั ดถล่ม
ปิดเส้นทาง เช่นเดียวกับหลายพื้ นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น โบราณสถาน
ในสวนสาธารณะเป่ยหลิง เมืองเสิน
่ หยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่ยังคงขาวโพลน
อยู่ใต้หิมะ หลังเผชิญสภาพอากาศที่หิมะโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง

WHALE
WATCHING
CHARMS

นักท่องเทีย
่ วล่องเรือชมวาฬหลังค่อมกระโดดโผล่พน
้ น�า้ ในมหาสมุทรแปซิฟก
ิ ทีล
่ อส กาโบส รัฐบาฮากาลิฟอร์เนียซูร์ ประเทศเม็กซิโก
แม้สถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้ นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเม็กซิโกจะเพิ่ มขึ้น แต่นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาเยือนอย่างต่อเนื่อง
โดยปี 2017 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 39.3 ล้านคน สร้างเงินสะพั ดในธุรกิจการท่องเที่ยวมากถึง 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
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ICY
BATH

หนุม
่ สาววิง
่ ณ
ุ หภูมล
ิ ดต�า่ ลงเหลือเพียง 4 องศาเซลเซียส เพื่อว่ายน�า้ ท้าหนาว
่ ลงทะเลทีอ
ที่เกาะโลโฟเตน ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล
ที่เย็นยะเยือก โดยอุณหภูมิติดลบถึง 5 องศาเซลเซียส
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นัก ท่องเที่ยวแห่ชมความงามของดอกซากุร ะ
ที่ ก� า ลั ง บานสะพรั่ ง ในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อู่ ฮ่ั น
มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ชมซากุระ
ยอดนิยมมากที่สุดของประเทศจีน ในระหว่าง
เทศกาลซากุระบาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี นักท่องเที่ยวเข้าชมได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางการจ�ากัดจ�านวนคน
เข้าชมช่วงสุดสัปดาห์ไว้ท่ีวันละ 30,000 คน
ส่วนวันธรรมดาจ�ากัดอยู่ท่ี 15,000 คน ทั้งนี้
ยังเปิดให้จองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์อีกด้วย
และปีนย
้ี ง
ั เป็นปีแรกทีม
่ หาวิทยาลัยอูฮ
่ น
ั่ จะน�าระบบ
จดจ�าใบหน้ามาใช้ เพื่อย่นระยะเวลาทีน
่ ก
ั ท่องเทีย
่ ว
จะต้องมารอบริเวณปากทางเข้างาน
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SYRIAN
CHRONIC
WAR

เด็กน้อยแหงนหน้ามองทหารซีเรียที่เข้าตรึงก�าลังในเขตโกตาตะวันออก หลังเข้าควบคุมพื้ นที่ตอนใต้ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้
การยึดครองของกลุ่มกบฏ Faylaq al-Rahman ได้ส�าเร็จ โดยล่าสุดกลุ่มกบฏนี้ประกาศหยุดยิง และต้องการเจรจากับ
กองทัพรัสเซีย เพือ
่ หาหนทางรับรองความปลอดภัยให้พลเมืองผูบ
้ ริสท
ุ ธิ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มค
ี า� ตอบจากกองก�าลังทหารรัสเซีย
และรัฐบาลซีเรีย ตลอดจนองค์การสหประชาชาติ กองก�าลังทหารฝ่ายรัฐบาลยึดพื้ นที่ราว 80% ในเขตโกตาตะวันออก
คืนได้ หลังเปิดฉากโจมตีทางอากาศและทางพื้ นดินอย่างหนักหน่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา
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DROU
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UGHT
มารี เอเมอร์ หญิงซูดานวัย 22 ปี ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์ โดยในระหว่างฤดูแล้งตั้งแต่เดือน
ธันวาคมถึงเมษายน เธอต้องย้ายมาอยูใ่ นแคมป์
ปศุสัตว์ท่ม
ี ิงคามาน ตอนใต้ของประเทศซูดาน
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านของเธอมาก เพื่ อดูแล
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และไม่ให้กินอยู่
อย่างอดอยาก
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TATTO
LOVERS

เหล่าคนรักรอยสักทั้งหญิงและชายต่างนอนนิ่งระหว่างช่างสักก�าลังบรรจงลงฝีเข็ม
สร้างลวดลายต่างๆ บนร่างกาย ในงาน Paris Tatto Convention ครัง
่ จัดขึน
้ ที่
้ ที่ 8 ซึง
Grand Halle de la Villette กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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IN THEIR
SHOES
สนามหญ้าหน้าอาคารยูเอสแคปิตอลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เกลือ
่ นไปด้วย
รองเท้า 7,000 คู่ เพื่อระลึกถึงเด็ก 7,000 ราย ทีถ
่ ก
ู พรากชีวต
ิ ด้วยอาวุธปืน
นับตัง
่ ปลายปี 2012
้ แต่เหตุการณ์ในโรงเรียนแซนดี ฮุก เมือ

ACROSS
MOUNTAINS
นักสกีจากหลากประเทศลงสนามในช่วงแรกของการแข่งขันสกีภูเขา
รายการ Pierra Menta ครั้งที่ 33 ในอาแรช โบฟอร์ต ประเทศฝรั่งเศส
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คลืน
่ มรสุมลูกใหญ่ทก
่ี า� ลังถาโถมโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุก
๊ คือกระแสเรียกร้องให้ผใู้ ช้ยกเลิกบัญชีทม
่ี อ
ี ยูด
่ ว้ ยแฮชแท็ก #DeleteFacebook จากกรณี
ข้อมูลส่วนตัวจ�านวน 50 ล้านราย รัว่ ไหล ก่อนหน้านีเ้ มือ
่ ต้นปี เฟซบุก
๊ โดนโจมตีเรือ
่ งเป็นแหล่งปล่อยข่าวปลอม จนนายใหญ่อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์ ต้องออกมา
แถลงว่า จะมีมาตรการตรวจสอบว่าแหล่งข่าวนัน
๊ เป็นหนึง
่ ในแพลตฟอร์มปล่อยข่าวมีความน่าเชือ
่ ถือมากน้อยแค่ไหน แต่ประเด็นเรือ
่ งความน่าเชือ
่ ถือ
้ ๆ ทีใ่ ช้เฟซบุก
ในระบบการใช้งานนี้เองที่วกกลับมาเล่นงานสื่อออนไลน์ท่ม
ี ีผู้ใช้งานมากถึง 2,200 ล้านบัญชี จากข้อมูลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2017
ประเด็นการรณรงค์ให้เลิกใช้เฟซบุ๊กมาจากกรณีท่ม
ี ีข่าวว่า ทีมงานของมาร์กเผยข้อมูลของผู้ใช้ 50 ล้านราย ให้กับเคมบริดจ์ อะนาลิติกา บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการเมืองสัญชาติอง
ั กฤษ ซึง
่ น�าข้อมูลทีว่ า่ ไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงปี 2016 เฟซบุก
๊ ประกาศระงับบัญชีของเคมบริดจ์
อะนาลิตก
ิ าในเวลาต่อมา ด้วยเหตุผลทีบ
่ ริษท
ั ไม่ทา� ลายข้อมูลผูใ้ ช้งานของเฟซบุก
๊ ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ แต่ประเด็นส�าคัญก็คอ
ื สือ
่ อย่างเฟซบุก
๊ น�าข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
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ไปให้องค์กรอื่นได้อย่างไร กลายเป็นกระแสตีกลับที่มาพร้อมแฮชแท็ก #DeleteFacebook ในปัจจุบัน หัวเรือใหญ่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่พักใหญ่
ทว่าแรงกระเพื่ อมกลับยิ่งโหมหนักกว่าเดิม จนในที่สุดมาร์กก็ออกมาขอโทษตรงๆ แต่การที่เฟซบุ๊กแถลงว่า ผู้ใช้งานสบายใจได้ ข้อมูลต่างๆ ไม่ได้รั่วไหล
แบบที่หลายคนเดาในตอนแรก แต่ยอมรับว่า เฟซบุ๊กส่งข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น นั่นน�าไปสู่ประเด็นใหญ่กว่าเดิมในแง่ท่ีว่า
สือ
่ อย่างเฟซบุก
๊ ขายข้อมูลของผูใ้ ช้งานอย่างลับๆ ซึง
่ เป็นค�ากล่าวหาที่ สตีฟ แบนนอน อดีตทีมงานของ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนกรานว่าเป็นเรื่องจริง รายที่ปลุกกระแส
#DeleteFacebook เป็นข่าวพาดหัวยิง
้ คือ อีลอน มัสก์ ซึง
่ ประกาศปิดบัญชีเฟซบุก
๊ ขององค์กรทีต
่ นกุมบังเหียนทัง
่ี าม
้ Tesla และ SpaceX ในช่วงสัปดาห์ทส
่ ขึน
ของเดือนมีนาคม กลายเป็นความขัดแย้งครัง
ุ่ ใหม่สองรายทีเ่ คยปะทะคารมผ่านสือ
่ ออนไลน์ ในเรือ
่ งความเห็นเกีย
่ วกับปัญญาประดิษฐ์
้ ล่าสุดระหว่างมหาเศรษฐีรน
มาแล้วในช่วงกลางปีทแ่ี ล้ว แต่ดเู หมือนคราวนีอ
้ ล
ี อนจะได้ฝา่ ยทีห
่ วงเรือ
่ งความเป็นส่วนตัวเป็นพวก ขณะทีว่ ก
ิ ฤตครัง
้ องเฟซบุก
๊ จะลงเอยอย่างไรยังยากทีจ
่ ะคาดเดา
้ นีข
31

32 THESTANDARD.CO

แรดขาวเหนือเป็นสัตว์ทจ
่ี ด
ั อยูใ่ นภาวะเสีย
่ งต่อการสูญพันธุเ์ ข้าขัน
้ วั สุดท้ายได้เสียชีวต
ิ ลงอย่างสงบทีป
่ ระเทศเคนยา
้ วิกฤต โดยล่าสุด ซูดาน แรดขาวเหนือตัวผูต
เมือ
่ วันที่ 19 มีนาคมทีผ
่ า่ นมา ด้วยวิธก
ี ารุณยฆาต เนือ
่ งจากอาการป่วยของซูดานเลวร้ายลงเพราะความชรา แถลงการณ์จากเขตรักษาพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่ ออล เปเจตา
ระบุว่า ซูดานซึ่งมีอายุ 45 ปี อาการย�า่ แย่ลง ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ขณะที่กล้ามเนื้อและกระดูกก็เสื่อมลง รวมทั้งมีบาดแผลที่ผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง
ก่อนหน้านี้ไม่ก่ีวัน จิลลีและมาร์ก สามีภรรยาคู่ศิลปินนักอนุรักษ์จากออสเตรเลีย เปิดตัวรูปปั้น ‘The Last Three’ ในย่านแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก
โดยประติมากรรมนี้เป็นแรดขนาดเท่าตัวจริง 3 ตัว คือ ซูดาน (ตัวล่างสุด) ลูกสาวชื่อ นาจิน (ตัวกลาง) และหลานสาวชื่อ ฟาตู (ตัวบนสุด) โดยประติมากรรม
ขนาด 17 ฟุ ต ติดตัง
่ น้าอาคารแอสเตอร์ เพลส เพื่อสร้างจิตส�านึกเรือ
่ งการอนุรก
ั ษ์และต่อต้านการค้านอแรด ทีท
่ า� ให้ยง
ั มีการล่าสัตว์ใกล้สญ
ู พันธุป
์ ระเภทนี้
้ อยูห
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นาจินและฟาตู เป็นแรดขาวเหนือเพศเมียสองตัวสุดท้ายในเขตอนุรักษ์ออล เปเจตา ณ อุทยานแห่งชาติไลกิเปีย ประเทศเคนยา
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วาฬน�าร่องราว 150 ตัว เกยตืน
้ บริเวณชายหาด
ริมอ่าวฮาเมลิน ห่างจากเมืองเพิ ร์ทไปทางใต้
ราว 300 กิโลเมตร แม้เจ้าหน้าที่พยายาม
ช่วยเหลืออย่างแข็งขัน แต่ครึ่งหนึ่งของวาฬ
ก็ ไ ม่ ร อดชี วิ ต อี ก ทั้ ง กระแสคลื่ น ลมแรงใน
บริเวณนั้นยังสร้างอุปสรรคต่อการผลักดัน
วาฬเหล่านี้กลับสู่ทะเล
ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ วาฬครั้ ง นี้ อ ยู่ ใ น
ความดูแลของหน่วยงาน Parks and Wildlife
Service ร่วมกับ Shire of Augusta-Margaret
River และ Sea Search and Rescue ซึง
่ เจ้าหน้าที่
แต่ ล ะคนได้ รั บ การฝึ ก ฝนจนมี ค วามช� า นาญ
เจเรมี ชิก หนึง
่ ในเจ้าหน้าทีร่ ะบุวา่ สิง
่ ด
ุ
่ ส�าคัญทีส
ในเวลานีค
้ อ
ื การรักษาชีวต
ิ ของวาฬทีเ่ หลืออยู่
รวมถึ ง ความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
อาสาสมัครทุกคนทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ เนือ
่ งจาก
ซากวาฬจ� า นวนมากอาจล่ อ ฝู ง ฉลามให้ ว่ า ย
เข้าใกล้ชายหาดมากขึ้น เพราะฉะนั้นทางการ
ออสเตรเลียจึงออกประกาศเตือนให้ประชาชน
งดลงเล่นน�า้ ทะเลชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยง
ั ไม่สามารถ
ระบุสาเหตุแน่ชด
ั ทีว่ าฬว่ายน�า้ มาเกยตืน
้ ทีช
่ ายฝั่ง
แต่ผเู้ ชีย
่ วชาญกล่าวว่า ปรากฏการณ์ดง
ั กล่าว
อาจเกิดจากวาฬมีอาการป่วย บาดเจ็บ หรือเกิด
ความผิดพลาดในระบบการน�าทางของวาฬ
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PUTIN S
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ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน คว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียไปตามความคาดหมาย ได้ครองบัลลังก์
ผูน
้ า� ดินแดนหมีขาวเป็นสมัยที่ 4 ต่ออีก 6 ปี โดยได้รบ
ั เสียงสนับสนุนจากประชาชนสูงเป็นประวัตก
ิ ารณ์ด้วยคะแนนเสียง
ท่วมท้นถึง 76% ทิ้งห่างคู่แข่ง นายปาเวล กรูดินิน ตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้คะแนนเสียงเพี ยง 12%
ส่วนคู่แข่งรายอื่นๆ ต่างก็ได้คะแนนเสียงน้อยเพี ยง 6% และต�า่ กว่า 2%
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ANOTHER ONE BITES THE DUST
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วันที่ 14 มีนาคมทีผ
่ า่ นมา โลกสูญเสียนักฟิสก
ิ ส์
และนักจักรวาลวิทยาทีย
่ ง
ิ่ ใหญ่ทส
่ี ด
ุ คนหนึง
่
แห่งยุค เมือ
่ สตีเฟน ฮอว์คง
ิ เสียชีวต
ิ ด้วยวัย
76 ปี ศาสตราจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ได้รบ
ั การยอมรับในแวดวงวิชาการ
โดยส่วนหนึง
่ ของผลงานส�าคัญของสตีเฟน
จนถึงปัจจุบน
ั คือ การบัญญัตท
ิ ฤษฎีเกีย
่ วกับ
ภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วงในกรอบของ
ทฤษฎีสัมพั ทธภาพทั่วไป นักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษคนดังป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงชนิดหายาก และลงเอยในวัยหนุ่ม
ด้วยการนัง
ุ กรณ์สง
ั เคราะห์
่ รถเข็นและใช้อป
เสียงพู ดเพื่อสือ
่ สาร กระนัน
้ ก็ตาม อาการ
ทุ พ พลภาพทางกายไม่ ใ ช่ อุ ป สรรคในการ
สร้างสรรค์ผลงานส�าคัญทีเ่ หลือทิง
้ ไว้ให้โลก
สตี เ ฟนอภิ ป รายทฤษฎี วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
จักรวาลวิทยา โดยรวมไว้ในหนังสือ A Brief
History of Time และ The Universe in
a Nutshell ซึ่ ง ติ ด อั น ดั บ หนั ง สื อ ขายดี
อยู่ ห ลายเดื อ น นั ก ฟิสิ ก ส์ ท่ี ยิ่ ง ใหญ่ ท่ี สุ ด
คนหนึ่งของโลกจากไปแล้ว แต่ผลงานที่
ปฏิ วั ติ ว งการวิ ท ยาศาสตร์ จ ะยื น หยั ด อยู่
เหนือกาลเวลาต่อไป
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SHORTCUT
TO SUCCESS
่ วี ต
่ ในช่วงขึน
้ ปีที่ 7 แนนก�ำลังจะได้รบ
แนน-สุภาภรณ์ บุตรดี ทีช
ิ ท�ำงำนอยูแ
่ ต่ในธนำคำรหลังเรียนจบมำตลอด 6 ปี ซึง
ั ต�ำแหน่งผูจ
้ ด
ั กำร แต่แล้ว
่ งของเวลำกำรท�ำงำนทีไ่ ม่ตอบโจทย์ชวี ต
เธอก็ลำออกด้วยสำเหตุเรือ
ิ ของเธอ และตัดสินใจมำเข้ำโปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA)
ด้วยควำมทีเ่ ธอเห็นว่ำท�ำให้เธอจัดกำรเวลำของเธอได้ดข
ี น
ึ้ และยังเห็นช่องทำงลัดสู่ควำมส�ำเร็จในชีวต
ิ ของเธอ

จุดเริม
่ ต้นความสนใจในโปรแกรม AIA FA

ในช่วงเวลาปีที่ 7 ของการท�า งาน มี ค นมาชวน
ให้เข้ามาท�างานที่ AIA และใช้เวลากว่า 8 เดือน
ในการตัดสินใจว่าจะลาออก แล้วได้มาสนใจใน
โปรแกรม AIA FA ที่มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง
เพราะ AIA FA จะมี แ ผนรั บ รองรายได้ ใ ห้ ด ้ ว ย
ใน 3 เดือนแรก ก็จะหมดความกังวลไปในช่วงที่เรา
เรียนอยู่ โปรแกรมการสอนก็ไม่วิชาการจนเกินไป
มี กิ จ กรรมสอดแทรกเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ให้มั่นใจได้ว่าเมื่อไปหาลูกค้าควรจะเริ่มต้นยังไง
มี ค วามรู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ จ ะไปคุ ย กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว ก็ มี
เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย เดี๋ยวนี้ GEN-Y ก็ต้องดูไอแพด
ไอโฟน และยังมีผู้บริหารหน่วยที่มีประสบการณ์
มาแชร์ข้อมูลให้ ไม่ตอ้ งไปลองผิดลองถูกเอง เพราะ
เขาท�ามาหมดแล้ว เราก็เรียนรู้ในแบบของเขา
โปรแกรม AIA FA สอนอะไร

เบื้องต้นก็จะเป็นการเข้าพบลูกค้า อย่างแรกเลยก็
คือทัศนคติ ให้เราคิดบวกกับงานของเราก่อน แล้วก็
การตอบข้อโต้แย้ง การแก้ปัญหาต่างๆ มีการวาง
โรดแมปเป็นสเตปว่าขั้นแรกที่เราเข้ามาต้องเรียน
เรื่องนี้ ช่วยให้เราจากที่ไม่รู้อะไรเลย ก็จะมีโค้ชช่วย
คอยให้ค�าปรึกษา ท�างานเป็นสเตปไม่ออกไปมั่วๆ
แล้วก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร
เหมือนท�างานให้บริษท
ั ไหม

รายได้ เวลา ความก้าวหน้าเราก�าหนดได้ดว้ ยตัวเรา
เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร ถ้าอยู่ในอาชีพงานประจ�า
สมัยก่อน เราต้องมีผลงาน ต้องมีความสามารถแล้ว
ยังขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเราด้วย แต่นี่รายได้เรา
ก�าหนดเอง ท�ามากก็ได้มาก เวลาก็จัดการเองได้
อยู่กับครอบครัว ได้ไปเที่ยว ความก้าวหน้าเราก็
ก�าหนดได้ อยู่ที่เรา
ความรูส
้ ก
ึ หลังจากเข้ามาร่วมโปรแกรม AIA FA

รู้สึกมีความมั่นใจในการที่เราจะเข้าไปหาลูกค้า
มากขึ้น เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าจะคุยกับลูกค้ายังไง
ความรู้ก็น้อย ด้านของบุคลิกภาพ ที่ตอนแรกเรา
คิดว่าแต่งตัวดีแล้ว ก็จะมีการสอนเรื่องนี้เหมือนกัน
และการตอบข้อโต้แย้ง สิ่งที่ได้ทั้งหมดก็จะท�าให้
เรามั่นใจมากขึ้น ความคิดก็โตขึ้น สมัยก่อนเราคง
วางแผนทางการเงินให้ใครไม่ได้ แต่ผ่านมาจุดหนึ่ง
เราออกไปท�างานจริงๆ ก็รู้สึกไม่ได้ยาก และก็จะไม่
คิดว่าเราอายุน้อยแล้วจะเข้าไปคุยกับคนที่แก่กว่า
ไม่ได้ เลยรู้สึกว่ามีความคิดที่เปลี่ยนไป

“เรามีเป้าหมาย
เราก็ตอ
้ งลงมือท�า
ถ้าไม่ลงมือท�าก็จะไม่ส�าเร็จ”

ประสบการณ์และความส�าเร็จ

ตอนแรกรอบตัวเราไม่มีใครเห็นด้วยที่จะออกจาก
อาชีพเก่า เราจึงตั้งใจไว้ว่าภายใน 6 เดือน เราต้อง
ติด MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE
– สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม) ด้วยรายได้ที่ดีและ
เป็นคุณวุฒิระดับสากล แล้วเราก็สามารถท�าได้
เขาก็เริ่มเข้าใจว่าอาชีพเราไม่ใช่แค่คนขายประกัน
เป้าหมายหลังจากนี้

ติด MDRT ทุกปีเพราะเป็นการการันตีความส�าเร็จ
ในอาชีพ มีรายได้มั่นคง ต้องมีแผนการท�างานที่
ชัดเจน มีวนิ ยั ในการท�างานทีแ่ ท้จริง เพราะว่าถ้าเรา
มีเป้าหมายเราก็ต้องลงมือท�า ถ้าไม่ลงมือท�าก็จะ
ไม่ส�าเร็จ และต้องหาค�าตอบให้ตัวเอง ว่าจะติด
MDRT ไปท�าไม ติดไปเพื่อใคร เหมือนเราต้องหา
แรงบันดาลใจ เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเราท้อ เหนื่อย
จะล้มเลิก เราจะย้อนกลับไปดูว่าเราต้องท�าอะไร
เพื่อใคร เราจะมีแรงสู้ต่อ
คนรุน
่ ใหม่เหมาะสมอย่างไรกับโปรแกรมนี้

เข้ามาในโปรแกรม AIA FA ถึงคุณจะไม่รู้อะไรเลย
โปรแกรมนี้ก็จะปูให้ใหม่ทั้งหมด ให้ออกไปแล้ว
กลายเป็ นมื อ อาชี พ ได้ เ ลย เป็ น เหมื อ นทางลั ด สู ่
ความส�าเร็จ โปรแกรม AIA FA จะวางแผนให้ แล้ว
เราแค่ทา� ตามขัน้ ตอน ก็จะไปสูค่ วามส�าเร็จอย่างง่าย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
■ Premier MDC
(Million Dollar Club)
■ TOP of The Years
อันดับ 1
เบี้ยของเครือเพชรสมุทร
■ MDRT 2018
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TIMELY GRAFFITI

หลังโลโก้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ในภาพกราฟฟิต้เี สือด�าปรากฏบนป้ายแนวรั้วโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ก็ได้จด
ุ ประกายให้ศล
ิ ปินกราฟฟิต้ี พากันวาดเสือด�าเพือ
่ เรียกร้องความยุตธิ รรมทัว่ เมืองกรุง ไม่วา่ จะเป็น ศิลปิน Headache Stencil,
Rukkit และ Jaek ซึง
่ หลายภาพถูกเจ้าหน้าที่ลบไปอย่างรวดเร็ว น�าไปสูก
่ ระแสทวงคืนความยุตธ
ิ รรมให้เสือด�าแห่งทุง
่ ใหญ่นเรศวรยิง
้ เรื่อยๆ
่ กระพื อวงกว้างขึน
หลายภาคส่วนเปิดพื้ นที่ให้ศิลปินได้แสดงออกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนลบอีก เช่น กลุ่ม A CALL for Animal Rights Thailand ที่จัดโปรเจกต์จับคู่ศิลปิน
กราฟฟิต้แ
ี ละเจ้าของก�าแพงส่วนบุคคลในชื่อ Justice for Wildlife และล่าสุด กลุ่มศิลปินจ�านวน 9 คน กับภาพกราฟฟิต้บ
ี นก�าแพงความยาว 15 เมตร
ของโรงพยาบาลสั ต ว์ เ พ็ ท แอนด์ อ ะควอติ ก (PAQ) ภายใต้ ค อนเซปต์ ‘The Last Kill’ เสื อ ด� า ต้ อ งไม่ ต ายฟรี และต้ อ งเป็ น สั ต ว์ ป่ า ตั ว สุ ด ท้ า ยที่ ต าย
ในการล่าของป่าในไทย ไม่เพียงเท่านัน
ิ อยูใ่ นนิวยอร์ก ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ยังร่วมวาดเสือด�าโดนยิงทีศ
่ ีรษะบนรถตูอ
้ ก
ี ด้วย โดยเขาเผยว่า
้ ศิลปินไทยทีใ่ ช้ชวี ต
แรงบันดาลใจของงานชิน
นี
ม
้
าจากการตั
ง
ค�
า
ถามว่
า
งานศิ
ล
ปะที
่
ไ
ทยท�
า
ไมถึ
ง
ถู
ก
ลบทิ
ง
“มั
น
แสดงว่
า
บ้
า
นเราไม่
ม
ส
ี
ท
ิ
ธิ
เ
สรี
ภ
าพหรื
อ
เปล่
า
?
ในเมื
อ
่ ผมอยูใ่ นอเมริกา
้
้
้
ประเทศทีม
่ เี สรีภาพ จึงอยากสร้างงานศิลปะ เพือ
่ สือ
่ ให้เห็นว่า ทุกประเทศเราไม่ควรถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ” ส่วนความคืบหน้าคดีฆา่ เสือด�าของ นายเปรมชัย กรรณสูต
ซีอโี อบริษท
ั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ถูกตัง
้ ข้อหาอย่างน้อย 12 ข้อหา นอกจากนี้ นายยงค์ โดดเครือ คนขับรถของนายเปรมชัย ยังถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันติดสินบนเจ้าหน้าที่ และนางคณิตา กรรณสูต ภรรยานายเปรมชัย และนางสาววันดี สมภูมิ ถูกแจ้งข้อหามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หลังตรวจพบว่า มีการครอบครองงาช้างโดยผิดกฎหมาย

BUPPESANNI
หนึง
่ ในกระแสยอดนิยมของคนไทยในเดือนนีค
้ งหนีไม่พ้นละคร บุพเพสันนิวาส ทีส
่ ร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาแต่งกายย้อนยุคไปเทีย
่ วชมแหล่งโบราณสถาน
เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดพุ ทไธศวรรย์ วัดเชิงท่า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนท�าให้นก
ั ท่องเทีย
่ วมีจา� นวนเพิ่มขึน
้ หลายเท่าตัว เฉลีย
่ ประมาณวันละ 15,000 คน
กรมศิลปากรจึงได้เตรียมขยายเส้นทางตามรอยละครจากพระนครศรีอยุธยาถึงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัด
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา ตอบรับกระแสตามรอยละครของประชาชน โดยสัง
่ แ
ู ล
่ การให้หน่วยงานของกระทรวงฯ ในจังหวัดเร่งบูรณาการ เพื่อจัดเจ้าหน้าทีด
อ�านวยความสะดวก และประสานงานในสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีไ่ ด้รบ
ั ความนิยมอย่างมากในช่วงวันหยุด ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วฯ ยังได้กล่าวชืน
่ ชมผูจ
้ ด
ั ละครทีส
่ ามารถ
น�าประวัตศ
ิ าสตร์มาสร้างเป็นละครได้อย่างสนุกสนานน่าติดตาม จนเป็นทีช
่ น
่ื ชอบของประชาชน และยังฮอตฮิตไปไกลถึงเมืองจีน ส่งผลดีตอ
่ อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว
ของประเทศไทยทัง
่ วไทย’ และ ‘ต่างชาติเทีย
่ วไทย’ นอกจากนีย
้ ง
ั จุดประกายให้คนหันมาสนใจเรียนรูอ
้ ดีต ความเป็นมาของชาติไทยมากขึน
้ ด้านกระทรวงวัฒนธรรม
้ ‘ไทยเทีย
มองว่า ละครเรือ
่ งนีเ้ ทียบชัน
ั ละคร แดจังกึม ของเกาหลี พร้อมสนับสนุนงบประมาณและเปิดเวทีสม
ั มนาให้ขอ
้ มูลทางประวัตศ
ิ าสตร์ตามรอยละคร ทัง
้ ง
ั วางแผน
้ ได้กบ
้ นีย
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IWAS FEVER
จะต่อยอดการน�าต้นทุนทางวัฒนธรรมสูก
่ ารพัฒนามรดกไทยตามนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0
นอกจากประชาชนจะนิยมแต่งชุดไทยไปอยุธยาแล้ว หนอนหนังสือหลายคนยังเข้ามาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติกน
ั อย่างคึกคัก เพื่อมาศึกษาหนังสือ จินดามณี
แบบเรียนเล่มแรกของไทย แต่งโดยพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกด้วย บุพเพสันนิวาส มาจากนิยายแนวโรแมนติกคอเมดี้ในชื่อเดียวกัน
ของรอมแพง หรืออุย
้ -จันทร์ยวีร์ สมปรีดา ถือเป็นนิยายเรือ
่ งแรกทีร่ อมแพงเลือกเขียนประวัตศ
ิ าสตร์สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รอมแพง
ใช้เวลาหาข้อมูลนานกว่า 3 ปี จากนัน
ิ าสตร์มาร้อยเรียงเข้ากับพล็อตทีว่ างไว้ และใช้เวลาเขียนเพียงเดือนเดียว โดยหวังว่า
้ คัดเลือกตัวละครและเหตุการณ์ทางประวัตศ
จะช่วยต่อยอดให้ผอ
ู้ า่ นสนใจในประวัตศ
ิ าสตร์และไปศึกษาต่อมากขึน
้ ปัจจุบน
ั นิยาย บุพเพสันนิวาส ตีพม
ิ พ์แล้ว 73 ครัง
้ ครัง
้ ละ 1,000-1,500 เล่ม และเตรียมเขียนนิยาย
ภาค 2 ต่อในชือ
่ พรหมลิขต
ิ ซึง
่ จะเป็นเรือ
่ งในรุน
่ ลูก และมีเรือ
่ งของมนต์กฤษณะกาลีเป็นตัวเชือ
่ มในยุคของสมเด็จพระเพทราชา-สมเด็จพระเจ้าเสือ-พระเจ้าท้ายสระ
โดยอาจจะเลยถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
45

THE LAUNCH OF NEW
BANKNOTES ANNOUNCED

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จด
ั พิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทัว่ ไป โดยได้รบ
ั
พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถึงวันออกใช้ธนบัตรคือ ชนิดราคา 20, 50
และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 ชนิดราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยด้านหน้าของธนบัตรได้รบ
ั พระราชทานพระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครือ
่ งแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน
ในธนบัตรทุกชนิดราคา ส่วนด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคาเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�าดับรัชกาล
โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึง
่ ในพระราชกรณียกิจส�าคัญของแต่ละพระองค์
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DOMESTIC
POLITICS ON
THE MOVE
บรรยากาศการเลือกตัง
้ หวนกลับมาให้ระลึกถึงอีกครัง้
พร้อมตัวเลือกใหม่ๆ เมือ
่ นายธนาธร จึงรุง
่ เรืองกิจ
และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เดินทางไปยืน
่ ขอจดแจ้ง
ตัง
่ า� นักงาน
้ พรรค ‘อนาคตใหม่’ เป็นล�าดับที่ 58 ทีส
คณะกรรมการการเลือกตัง
้ (กกต.) ศูนย์ราชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ เมือ
่ ช่วงกลางเดือนมีนาคม
นายธนาธร จึงรุง
่ เรืองกิจ เป็นนักธุรกิจกลุม
่
บริษท
ั ไทยซัมมิท ส่วนนายปิยบุตร แสงกนกกุล
นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทัง
้ สองรวมตัว
กลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ทท
่ี า� งานในหลากหลายวงการ 27 คน
อาทิ กุลธิดา รุง
่ เรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์,
นลัทพร ไกรฤกษ์ ผูก
้ อ
่ ตัง
้ เว็บไซต์ขา่ วคนพิการ
thisable.me, เคท ครัง
ู ย์ นักกิจกรรมด้าน
้ พิบล
ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ,
กฤตนัน ดิษฐบรรจง แกนน�ากลุม
่ เยาวชนอาสา
ท�างานกับกลุม
่ วัยรุน
่ ผูต
้ ด
ิ เชือ
้ เอชไอวี ฯลฯ
โลโก้พรรคอนาคตใหม่ใช้รป
ู สามเหลีย
่ มหัวกลับ
บนพื้นสีสม
้ โดยสามเหลีย
่ มหัวกลับนีส
้ อ
่ื ถึงการ
เปลีย
่ นประชาชนจากฐานรากขึน
้ สูฐ
่ านบนในฐานะ
ผูก
้ า� หนดนโยบายทางการเมือง ส่วนสีสม
้ เป็นสีท่ี
สือ
่ ถึงพลังสดใส เหมือนอรุณรุง
่ ผ่องอ�าไพ
ปิยบุตร แสงกนกกุล กล่าวถึงแนวคิดของ
พรรคว่า “การก่อตัง
้ พรรค เพื่อท�าให้เกิดความ
เปลีย
่ นแปลงและกลับไปสูก
่ ารเป็นประชาธิปไตย
รวมทัง
้ ต้องการกระตุกความคิดของคนในสังคมว่า
ประเทศมีทางเลือกใหม่ในการกลับสูก
่ ารเลือกตัง
้
และตระหนักว่า ประชาชนเท่านัน
้ จะสามารถแก้ไข
ปัญหากันเอง พรรคอนาคตใหม่มวี ธ
ิ ก
ี ารจัดการ
แบบใหม่ เปลีย
่ นภูมท
ิ ศ
ั น์ทางการเมืองใหม่ มุง
่ เน้น
การกระจายอ�านาจ การเมืองไทยจะเป็นแบบคิดแล้ว
ต้องลงมือท�า ให้ทก
ุ คนมีโอกาสในระบบเศรษฐกิจ
ทีเ่ ท่าเทียม”
อย่างไรก็ตาม พรรคอนาคตใหม่กย
็ ง
ั ต้อง
พิสจ
ู น์ตวั เองอีกมากในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็น
นายธนาธรทีย
่ ง
ั มีภาพลักษณ์แบบนายทุน สมาชิก
ส่วนใหญ่ของพรรคยังมีประสบการณ์นอ
้ ย การชู
ยุทธศาสตร์ทจ
่ี ะน�าพาประเทศพ้นจากความขัดแย้ง
ต้องท�าให้เห็นว่าเป็นไปได้จริง และทีส
่ า� คัญทีส
่ ด
ุ คือ
พรรคยังเป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั แค่คนในกรงุเทพฯ แต่ยง
ั ขาด
การเชือ
่ มฐานเสียงของคนในต่างจังหวัด
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พิษสุนข
ั บ้ากลับมาระบาดอีกครัง
่ อ
้ งเฝ้าระวังในฤดูรอ
้ นนี้ หลังมีรายงานผูเ้ สียชีวต
ิ ใน 5 จังหวัดแล้ว คือ
้ กลายเป็นภัยคุกคามในหลายจังหวัดทัว่ ประเทศ และเป็นโรคทีต
สุรน
ิ ทร์, สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา และประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนครนนทบุรฉ
ี ด
ี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
ั บ้าให้กบ
ั สุนข
ั และแมวของประชาชนทีอ
่ าศัยอยูใ่ นละแวก
วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยสัตว์เลีย
้ งทีผ
่ า่ นการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รบ
ั เครือ
่ งหมายจากกรมปศุสต
ั ว์ เพื่อน�าไปห้อยติดตัว ทัง
้ รมปศุสต
ั ว์ได้ประกาศพื้นที่
้ นีก
โรคระบาดพิษสุนข
ั บ้าชัว่ คราว 30 วัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุร,ี สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, สุรน
ิ ทร์, ชลบุร,ี อุบลราชธานี, บุรรี ม
ั ย์, ร้อยเอ็ด, สงขลา, ระยอง, ตาก,
ศรีสะเกษ, ตรัง และสระแก้ว และพืน
้ ทีก
่ ลุม
่ ทีต
่ อ
้ งเฝ้าระวังมากกว่า 40 จังหวัดทัว่ ประเทศ
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103 US-MADE
PRACTICE
BOMBS FOUND
พบระเบิดจ�านวน 103 ลูก บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสต
ิ โดยนายณัฐสิทธิ์ วงศ์พรหมวิหาร อายุ 45 ปี คนงานก่อสร้างได้ขด
ุ ดินลึกลงไปประมาณ 1.5 เมตร
พบหลุมทีม
่ รี ะเบิดดังกล่าวถูกฝังรวมกันอยูจ
่ า� นวนมาก พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผูบ
้ ญ
ั ชาการต�ารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ระเบิดเหล่านี้
ไม่มใี ช้ในราชการไทย แต่ผลิตขึน
้ ทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นชนิดฝึกทิง
่ น่วยเก็บกู้
้ จากอากาศแบบ BDU-33 มีนา�้ หนักลูกละ 25 ปอนด์ เจ้าหน้าทีห
และตรวจพิสจ
ู น์วต
ั ถุระเบิดหรืออีโอดีตรวจสอบแล้วพบว่า ระเบิดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เนือ
่ งจากไม่มช
ี นวนและตัวดินปืน และมีอายุเกิน 45 ปี
53

SPLENDID CIRQUE DU SOLEIL SHOW

เซิรค
์ ดู โซเลย์ คณะกายกรรมอันดับหนึง
่ ของโลก ทีร่ ง
ั สรรค์โชว์สด
ุ อลังการให้ผช
ู้ มทัว่ โลกมานานกว่า 30 ปี ล่าสุดจับมือกับผูก
้ า� กับพันล้าน เจมส์ คาเมรอน เจ้าของผลงาน
ภาพยนตร์สด
ุ ลือลัน
ุ ตระการตา Cirque du Soleil-Toruk The First Flight เล่าเรือ
่ งราวหนึง
่ พันปี
่ Titanic (1997) และภาพยนตร์เหนือจินตนาการ Avatar เนรมิตโชว์สด
ก่อนเหตุการณ์ทเ่ี กิดในภาพยนตร์ Avatar นัน
่ ะมีมนุษย์คนใดล่วงเข้าไปในโลกแพนโดราอันงดงาม ถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงทีผ
่ สมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
่ คือก่อนทีจ
อลังการด้วยระบบมัลติมเี ดียระหว่างภาพ หุน
่ กระบอก ดนตรีประกอบ พร้อมเปิดแสดงทีป
่ ระเทศไทยเพียง 15 รอบ ระหว่างวันที่ 14-24 มิถน
ุ ายนนี้ ณ อิมแพค อารีนา่
เมืองทองธานี จ�าหน่ายบัตรแล้ววันนีท
้ ไ่ี ทยทิคเก็ตเมเจอร์ทก
ุ สาขา
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BE THE DISRUPTION,
OR BE DISRUPTED

THE STANDARD สนทนากับ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน
่ ริหาร บริษท
เจ้าหน้าทีบ
ั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จ�ากัด (มหาชน)
้ ในฐานะผูถ
หรือ AIS (เอไอเอส) ทัง
้ อ
ื หางเสือเรือล�าใหญ่ ถึงแนวทาง
่ ลมแห่งการ
่ คงท่ามกลางคลืน
การพาเอไอเอสให้ลอยล�าอย่างมัน
เปลี่ยนแปลงทุกวินาที และในฐานะบุคคลที่ยืนยันว่า อย่า ‘กลัว’
ในการตั้งรับปรากฏการณ์น้ี
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ
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ซีอีโอประสบการณ์สูงแห่ง AIS บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไทย กล่าวได้ว่า เขาเป็นคนไทยรุ่นแรกๆ ที่ตื่นตัวและพู ดถึงปรากฏการณ์
Digital Disruption ในวันที่หลายคนยังไม่รู้จักการท�าลายล้างสายพั นธุ์ใหม่นี้

่ น
“ดิจท
ิ ล
ั มันเข้ามา disrupt หรือท�าลายล้างของเก่าทีม
ั ล้าสมัย แต่ผมพู ดตลอดเวลาว่า อย่าไปกลัวมัน
้ น
่ ป
่ ก
เพราะสิ่งเหล่านีม
ั จะมาสร้างของใหม่ๆ ทีม
ี ระสิทธิภาพและต้นทุนทีถ
ู กว่าวิธเี ดิม รวมถึงเป็นโอกาส
ส�าหรับคนที่ปรับตัวได้ก่อน”

กว่า 3 ปีแล้วที่ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ก้าวเข้ามา
กุมบังเหียนบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไทย
ในฐานะซี อี โ อของบริ ษั ท เขาประกาศชั ด ตั้ ง แต่
เข้ารับต�าแหน่งว่า ไม่ได้กังวลกับการคัดท้ายนาวา
่ เพราะเขาท�างานทีน
่ ม
ล�าใหญ่น้ี ส่วนหนึง
ี่ านานเกือบ
30 ปี ผ่านประสบการณ์หลากหลาย อีกส่วนส�าคัญ
คือมีทีมที่แข็งแรง พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พายุแห่ง Digital Disruption ที่ก�าลังถาโถมใส่
ทุกวงการในขณะนี้ ปัจจุบน
ั เอไอเอสภายใต้การน�า
ของซี อี โ อวิ สั ย ทั ศ น์ ไ กลผู้ นี้ กล่ า วได้ ว่ า เดิ น มา
มากกว่าครึ่งทางแล้ว
คุณพู ดถึง Digital Disruption มาตลอด หลังเข้า
่ 3 ปีกอ
รับต�าแหน่งเมือ
่ น จนถึงวันนี้ คุณเห็นความ
เปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้าง

ผมเป็นซีอีโอ 3 เกือบ 4 ปีแล้ว ตอนที่สมัครและรับ
การคัดเลือก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตอนนั้นคือ เทมาเส็ก
เขาก็มีกระบวนการคัดสรร ผมเสนอว่า อยากเห็น
เอไอเอสเปลี่ยนจาก Mobile Operator เป็น Digital
Life Service Provider
วันที่ผมพูดค�าว่า Digital ยังไม่เป็นที่รู้จักใน
บ้านเรากันมากเลย มารู้จักกันเมื่อหม่อมอุ๋ย (ม.ร.ว.
ปรีดยิ าธร เทวกุล) พูดเรือ่ ง Digital Economy จากนัน้
ปีเศษๆ ค�าว่า Digital Disruption หรือ Digital
Transformation ก็เข้ามามากมาย มีคนมาสัมภาษณ์
ผมว่า ท�าไมถึงรู้เรื่องพวกนี้ก่อนคนอื่น คงเพราะผม
โชคดีทไี่ ด้อยูแ่ วดวงธุรกิจเทคโนโลยี ท�าให้เห็นความ
เคลื่อนไหวต่างๆ
เรือ่ งดิจทิ ลั ทีท่ า� ให้คนช็อกไม่ได้เกิดขึน้ แค่ทไี่ ทย
แต่เกิดขึน้ กับทัง้ โลก เราอยูใ่ นวงการนีก้ ค็ ดิ ว่า จ�าเป็น
ต้องปรับตัว ยอมรับว่ามีความยาก โดยเฉพาะองค์กร
ใหญ่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จมากๆ อย่างเอไอเอส
เวลาจะไปบอกเขาว่าต้องเปลี่ยน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ผมเองพยายามอธิบาย หลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปี
กว่าๆ ที่ผมพูดไป คนไม่มีข้อกังขาแล้วว่า ดิจิทัลมัน
เข้ามา disrupt หรือท�าลายล้างของเก่าที่ล้าสมัย
แต่ผมพูดตลอดว่า อย่าไปกลัวมัน เพราะสิ่งเหล่านี้
จะมาสร้างของใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและต้นทุนทีถ่ กู
กว่าเดิม ซึง่ เป็นโอกาสส�าหรับคนทีป่ รับตัวได้กอ่ น

ดังนั้นเราควรตั้งรับปรากฏการณ์นี้อย่างไร

ผมมองเป็น 3 วงจร วงแรกคือ ลูกค้า ทุกวันนี้ที่
ดิจิทัลเข้ามา disrupt ได้ มีเหตุผลเดียวคือ ลูกค้า
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน ดังนั้นลูกค้าจึงเป็น
หัวใจส�าคัญ เช่น เมื่อก่อนเวลาจะช้อปปิ้งก็ต้องไป
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า แต่ เ มื่ อ มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ขึ้ น มา
ลูกค้าก็เปลี่ยนวิธีช้อปปิ้ง ฉะนั้นจ�าเป็นมากที่ต้อง
ศึกษาลูกค้าซึง่ เปลีย่ นตามสภาพแวดล้อม เราเปลีย่ น
ลูกค้าไม่ได้ เราจะต้องรู้จักลูกค้าจริงๆ ทุกวันนี้
ลูกค้ามีความเป็นปัจเจก เพราะเขาควบคุมพฤติกรรม
ของตัวเองได้
วงที่สองคือ คนของเรา เราจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
คนของเราให้ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และตอบรับ
กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป
และวงที่ ส ามที่ ผ มท� า เยอะคื อ พาร์ ต เนอร์
ในโลกดิจิทัลไม่มีใครสามารถท�าเองได้คนเดียว
ไม่วา่ จะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เพราะดิจทิ ลั จะท�าให้
ทุกอุตสาหกรรม เช่น วงการเทเลคอม การแพทย์
หรือห้างสรรพสินค้า เชือ่ มโยงกันหมด ท�าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน
ด้านพนักงาน ผมพูดอยูต่ ลอดเวลาว่า เอไอเอส
เป็นเบอร์หนึ่งทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีเราดี
ไม่ใช่เงินเราเยอะ แต่เรามีคนเก่ง แต่ก็ต้องปรับตัว
อย่างมาก เพราะเราเก่งในบริบทเดิม บริบทใหม่เรา
อาจจะไม่เก่งเลยถ้าไม่ปรับตัว เราถึงจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ ที่ทุกคนต้องกลับมาค้นหา
ตัวเองว่าเราเป็นใคร เก่งอย่างไร ก็เป็น FIND U
F แทนค�าว่า Fighting Spirit หมายความว่า
คุณห้ามเย่อหยิ่งว่า คุณเป็นเบอร์หนึ่ง ต้องมีหัวใจ
นักสู้ตลอดเวลา
I แทนค�าว่า Innovation ซึ่งไม่ได้หมายถึงจะ
ต้องผลิตสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่กระบวนการ
ท�างานก็เป็นเรื่องนี้ได้เหมือนกัน
N แทนค�าว่า New Ability คนที่เก่ง คุณต้อง
ไปหามา เพราะความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
อย่างพนักงานสาขาของเรา ทุกคนรูว้ า่ คนนีเ้ ซอร์วสิ ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส ถามอะไรมาตอบได้หมด แต่ลูกค้า
ไม่ต้องการ เขาต้องการให้ตอบปัญหา ท�าไมโหลด
ไม่ได้ ท�าไมไอโฟนซื้อมาแล้วเป็นแบบนี้ พนักงาน
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ของผมจึงต้องถูกสัง่ ให้ฝกึ การใช้สมาร์ตโฟน รุน่ ใหม่
ออกมาต้องท�าเป็น
D แทนค�าว่า Digital Service ถ้าคุณไม่ใช้
Digital Service แล้วคุณจะไปอธิบายลูกค้าอย่างไร
ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องฝึกใช้
U แทนค�าว่า Sense of Urgency หรือตระหนัก
ในความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดิจิทัล มีแค่
3 อย่าง คือ หนึ่ง ต้องรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงว่า
ต้องการอะไร ก็คือเรื่องของ Big Data สองคือ
สร้างความแตกต่าง และสามคือ ความเร็ว เพราะถ้า
เราไม่เร็ว เราก็ช้ากว่าคนอื่น นี่คือวัฒนธรรมที่ผม
เน้นในวงกลมที่สองซึ่งก็คือ People
วงกลมที่สามคือ พาร์ตเนอร์ เรากล้าพูดเลยว่า
เราเป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวในไทยทีท่ า� งานร่วมกับ
พาร์ตเนอร์มาโดยตลอด เรามีเทเลวิซซึง่ เป็นแชนแนล
พาร์ตเนอร์ของเรา จริงๆ เอไอเอสสามารถท�าเอง
ได้ น ะ แต่ เ ราเชื่ อ ว่ า พาร์ ต เนอร์ มี ค วามส� า คั ญ
เรามีเทเลวิซกว่า 700 สาขา ในปัจจุบัน คนทั่วไปที่
ไม่เกีย่ วกับเอไอเอสเป็นเจ้าของประมาณร้อยกว่าราย
เราสามารถท� า งานและอยู ่ กั น มาได้ 20 กว่ า ปี
นั่นแสดงว่า เรายึดหลักที่จะเป็นพาร์ตเนอร์กับผู้อื่น
เหมือนกับการท�า mPay ผมประกาศชัดว่า ผมไม่ได้
กีดกันพาร์ตเนอร์แบงก์ เพราะเราโพสิชันว่า เราจะ
เป็นแค่แพลตฟอร์มที่จะช่วยในเรื่องการเงิน เราถือ
นโยบาย Sincere ว่าถึงอย่างไรเราก็จะเป็นแบบนี้
และพาร์ตเนอร์ก็มีความแข็งแรงกว่าเรา อันนี้เป็น
จุดยืนของวงกลมอันที่สาม
ทั้งหมดคือ แกนปรัชญาในการท�างานของเรา
หลังจากเอไอเอสเข้าสู่การเป็น Digital Service
่ นแปลง
Provider 3 ปีทผ
ี่ า่ นมา คุณเห็นความเปลีย
อย่างไรบ้าง

ผมเห็น 2 อย่างครับ สมัยก่อนเอไอเอสมีแค่โมบายล์
อย่างเดียว ตอนผมเข้ามารับต�าแหน่งนี้ ผมขอเลย
ว่าถ้าจะเป็น Digital Service Provider ต้องเพิ่ม
อีก 2 อย่าง ในเชิงฮาร์ดแวร์และโปรดักต์เซอร์วิส
อย่างแรกคือ เราต้องมีฟิกซ์บรอดแบนด์ (fixed
broadband) คือ AIS Fiber เราขอผู้ถือหุ้นท�าเรื่อง
นี้เมื่อเป็นซีอีโอ และต้องต่อรองอย่างน้อย 6 ครั้ง

่ ้องมีประสบการณ์
“ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมาเป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งทีต
่ ว่าต้อง 10 ปีขน
้ึ ไม่ใช่เด็กจบใหม่แล้วออกมาท�า ผมไม่เชือ
่ ผมเชือ
่ ว่า คนท�างานทีผ
่ า่ น
อย่างน้อยผมเชือ
กระบวนการขั้นตอนในแต่ละเรื่อง มันสั่งสมประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมันไม่ใช่
เรื่องง่าย สิ่งเหล่านี้ประสบการณ์ส�าคัญมาก”

จนกระทั่งเขายอมให้ท�า แล้ววันนี้มันได้พิสูจน์แล้ว
ว่าถ้าเราไม่ท�า เราจะไม่แข็งแรงขนาดนี้ เพราะเมื่อ
โลกดิจทิ ลั เข้ามา พฤติกรรมคนก็เปลีย่ น คนใช้ดาต้า
ตลอดเวลา ออกจากบ้านทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ
แต่กลับบ้านก็ใช้ไวไฟเพื่อดูหนัง ถ้าวันนี้ผมไม่มี
ฟิกซ์บรอดแบนด์ เขาก็ยา้ ยไปอยูก่ บั คูแ่ ข่งแล้ว วันนี้
พอท�าได้ เราก็ได้มาร์เก็ตแชร์ประมาณ 530,000 คน
และตั้งเป้าในปีนี้ 830,000 คน ซึ่งถือว่าเหมือน
เด็กใหม่ที่เพิ่งขึ้น
อย่างที่สองที่ต้องมีก็คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆ ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
มากนัก เราจ้างที่ปรึกษามาดูเลยว่า เราต้องมีอะไร
สุดท้ายแล้วก็เลือกมา 5 แพลตฟอร์ม อันแรกคือ
Video Platform เพราะเราเชือ่ ว่า เอ็นเตอร์เทนเมนต์
การดูภาพยนตร์มันจะเยอะ อันที่สองคือ Mobile
Money Platform หรือ mPay อย่างที่สามคือ Cloud
Platform อย่างที่สี่คือ IoT Platform และอย่างที่ห้า
คือ Partner Platform พูดง่ายๆ คือเป็นแพลตฟอร์ม
ให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เอาสินค้ามาขายกับเราในเชิง
ของสินค้าบริการที่ผมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์
แต่สิ่งส�าคัญมากที่ต้องท�าคู่ขนานในยุคดิจิทัล
คือการเตรียมคน วันนี้เราคือองค์กร เหมือนเรือ
ขนาดใหญ่ ใครมาชนเราก็ไม่ตาย แต่ในอนาคต
มันต้องเป็นองค์กรที่กระฉับกระเฉง เล็กๆ และเป็น
คนรุ่นใหม่ เราจึงต้องมีวัฒนธรรม FIND U
คุณใช้เวลากว่า 20 ปี ก้าวจากการเป็นพนักงาน
้ มาเป็นซีอโี อ ปัจจุบน
ธรรมดาขึน
ั เด็กรุน
่ ใหม่มาเป็น
ซี อี โ ออายุ น้ อ ยร้ อ ยล้ า นจ� า นวนมาก คุ ณ มองว่ า
ประสบการณ์ในการท�างานยังส�าคัญอยูไ่ หม ในการ
จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร

ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมา
เป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์
อย่างน้อยผมเชื่อว่าต้อง 10 ปีขึ้น ไม่ใช่เด็กจบใหม่
แล้วออกมาท�า ผมไม่เชื่อ ผมเชื่อว่า คนท�างานที่
ผ่านกระบวนการขั้นตอนในแต่ละเรื่อง มันสั่งสม
ประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมัน
ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งเหล่านี้ประสบการณ์ส�าคัญมาก
ช่วงเวลาของคนที่ท�างานมาสัก 10-20 ปี แล้วเป็น

ซีอโี อจะแข็งแรง จบมาใหม่ ท�างานมา 3 ปี แล้วเป็น
ซีอีโอคุณอาจจะเป็นได้ ผมมีความเชื่ออีกอย่างว่า
ประสบการณ์พวกนี้มันต้องใช้เวลาสั่งสม เส้นทาง
มืออาชีพหรือเส้นทางเจ้าของธุรกิจ ไม่มีทางลัด
่ ไหมว่า ทุกคนไต่เต้าจากพนักงานขึน
้ มาเป็น
คุณเชือ
อันดับหนึ่งขององค์กรได้

ผมมีความเชื่อ เพราะผมเองก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
และผมก็เห็นเพื่อนผมที่อยู่องค์กรใหญ่ๆ เขาก็เป็น
พนักงานแบบผมที่เติบโตขึ้นมา คนพวกนี้ไม่ได้เป็น
คนทีพ่ อ่ แม่รวยมีนามสกุลใหญ่ มันมีเส้นทางของมัน
อยูแ่ ล้ว คนมีอยู่ 2-3 แบบ หนึง่ คือ ลูกเจ้าของ แบบนี้
เราต้องละเว้น เขาเองก็ต้องสั่งสมประสบการณ์
ฝึกฝนลูกหลานของเขา มันต้องใช้เวลา แต่เขาก็มี
ทางลัดหน่อย คือถึงอย่างไรก็ได้ขึ้นแน่ แต่ไม่ใช่จบ
มาใหม่ๆ แล้วได้เลย แบบนี้ไม่มีทาง อย่างพวกผม
เป็นลูกจ้างอาชีพที่โตมา มันก็มี ถ้าพูดถึงสัดส่วน
คนทีเ่ ป็นมืออาชีพในบริษทั ในตลาด มันเป็นมืออาชีพ
มากกว่าลูกเจ้าของท�า ดังนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาส
้
การตระหนักรูข
้ องแต่ละคนในโลกยุคดิจท
ิ ล
ั เกิดขึน
ช้าเร็วไม่เท่ากัน คุณสมชัยมีคา� แนะน�าอย่างไรให้คน
เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

มีสองอย่าง อย่างแรกคือ เราเห็นคนอื่น เช่น บริษัท
ผู้ผลิตมือถือที่ใหญ่มากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ครองตลาด
70% แต่พอ Apple ออกมา 10 ปีเท่านั้น เจ้าเก่า
หายไปเลย นี่คือตัวอย่างที่ท�าให้เราเห็นว่า จากที่
เคยเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้ ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะตกยุค
สิ่งที่สองคือ ผมมีใจในลักษณะที่ว่า ผมอยาก
อยูแ่ ค่ 3 ปี แค่มาวางรากฐาน บางคนไม่ยอมเปลีย่ น
อาจเพราะยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ แต่เราไม่ได้ยึดติด
เราขอเพียงว่า ให้องค์กรอยู่รอด ผมเชื่อว่า ผมไม่ได้
ฉลาดกว่าคนอื่น ทุกคนคิดได้เหมือนผม แต่เขาอาจ
จะคิดว่า ท�าไปเรื่อยๆ ถึงอย่างไรก็ไม่ล้ม หรือไม่ก็
ท�าไปจนกว่าจะเกษียณ แต่เราอยากให้เด็กขึ้นมา
เราอยากเป็นซีอโี อแค่ 3 ปี และอยากมีซอี โี อคนใหม่
อายุ 40 ต้นๆ ผมเข้ามา 50 ต้นๆ มันแก่ไปแล้ว
ในโลกดิจิทัล แต่วันนี้ยังท�าไม่ได้ เพราะเราท�าได้
ครึ่งเดียว ผมจึงขออีก 3 ปี
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่ ะท�างาน
เด็กรุน
่ ใหม่หลายคนอาจไม่ได้มเี ป้าหมายทีจ
เพื่ อองค์กรเป็น 10-20 ปี แต่มใี จรักอิสระมากกว่า
คุณมองเรื่องนี้อย่างไร

ผมเห็นว่า เด็กรุน่ ใหม่เป็นเด็กทีม่ พี ลังมาก สัมผัสกับ
สตาร์ทอัพมาก แล้วก็เป็นเด็กทีเ่ ก่งกว่ารุน่ ผมด้วยซ�า้
ในความหลากหลายของความรู้และความต้องการ
ผมไม่เชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่ขี้เกียจหรือท�างานไม่หนัก
แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพราะเขาต้องการ
หาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบอะไร แล้วจะบ้าคลั่ง
ท�าเลย องค์กรจะต้องเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้
เด็ ก รุ ่ น ใหม่ เ ข้ า มา เพื่ อ ให้ เ ขาได้ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถของเขา วันนี้เอไอเอสต้องเปลี่ยน
และต้องการใช้คนเยอะมาก เพราะเราก�าลังตั้ง
เซ็นเตอร์ต่างๆ มากมาย
การเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ผมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผบู้ ริหารนะ เป็นคนท�างานด้วย
ผมยึด 3 อย่าง ขยัน ต้องท�างานหนัก อย่างที่สอง
ที่ผมยึดถือ คือต้องมีความซื่อสัตย์ จะได้รับความ
ไว้างใจ ได้รับโอกาส ผมน่ะโตมาได้จากการเริ่มที่
Businesss Relations ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
จนไปอยู่ Non Voice แล้วต่อด้วยไปอยู่ Sales &
Marketing ที่ผมถูกโยกย้ายไม่ใช่เพราะว่าผมเก่ง
เพราะแต่ละที่มันไม่ใช่แบ็กกราวด์ผมเลย
สมัยสักสิบปีที่แล้ว เซลส์ของเอไอเอ สใหญ่
มากนะ มีเงินให้ใช้ปลี ะสามพันล้าน Media Agency
มาเข้าแถวเต็มไปหมด จะช่วยใครก็ได้ แต่ดว้ ยความ
ที่ผมมั่นใจว่าผมซื่อสัตย์ ไม่โกง ผมจะใช้เงินบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ เขาก็ส่งผมไปดูมา ร์เก็ตติง
สามคือด้านส่วนตัว คือเราต้องมีความจริงใจ ผมเอง
ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานมาก เพราะผมเป็น
คนจริงใจ เวลาผมท�าอะไรกับใคร ไม่ใช่ว่าท�าเพราะ
ผมเกลียดเลยออกกติกามาฆ่าเขา แต่เราอธิบาย
ฉะนั้น 3 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แ ค่ซีอีโอนะ แต่คน
ท�างานทุกคนผมอยากให้มี
จ� า เป็ น ไหมที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ดู ห นั ง
ฟังเพลง ก้าวให้ทันโลก เอามาปรับใช้กับองค์กร

ผมว่าเรื่องชีวิตคนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล อะไรก็ได้
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“ผมไม่เชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่ข้เี กียจหรือท�างานไม่หนัก แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพราะเขาต้องการ
่ ท�าเลย องค์กรจะต้องเป็นองค์กรทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กรุน
หาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบอะไร แล้วจะบ้าคลัง
่ ใหม่
เข้ามา เพื่ อจะให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขา วันนี้เอไอเอสต้องเปลี่ยน”

ที่เขามีความสุขน่ะท�าไปเถอะ แต่การมีความสุข
ของเขา มั น ต้ อ งอยู ่ บ นความรั บ ผิ ด ชอบกั บ สิ่ ง ที่
เขาท�าด้วย ผมยกตัวอย่าง ผมเป็นซีอีโอ ผมอยาก
จะมีชีวิตท�างานอาทิตย์ละ 3 วันก็พอ แล้วที่เหลือ
ผมไปท�าอย่างทีอ่ ยากท�า ก็ทา� ได้นะ ถ้าท�างาน 3 วัน
ของเขา มันท�าให้บริษัทเจริญเติบโตได้ ผมไม่ติดใจ
แต่ถ้าเขาบอกว่า เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ล้มเหลว
ในเรื่องงานที่รับผิดชอบมา แบบนี้ไม่ได้
ส�าหรับผมคือ ถ้าเขาท�างานหนัก แล้วมีชีวิต
ส่วนตัวนิดเดียว แต่มคี วามสุข ผมก็ถอื ว่า Work Life
Balance ได้แล้ว หรือเขาท�างานนิดเดียว แต่เขา
ท�าให้งานส�าเร็จ นี่เขาก็ Work Life Balance ได้
ผมเป็นคนต่อต้านทฤษฎีสามส่วน 8 ชั่วโมง ท�างาน
8 ชั่วโมง อยู่กับสังคมครอบครัว 8 ชั่วโมง ไว้พักผ่อน
ออกก�าลังกาย ผมไม่เชื่อ คุณจะท�าอะไรกี่ชั่วโมง
ก็แล้วแต่ แต่คุณท�าแล้วมีความสุข ท�าในสิ่งที่คุณ
ต้องรับผิดชอบน่ะไม่ผิด คุณท�าได้เลย อย่างผมนี่
คนชอบบอกว่า ผมบ้างาน ออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้า
กลับบ้านห้าทุ่ม แต่จริงๆ ผมพักผ่อนตลอดเวลานะ
ผมไปคุยกับคน มาให้สัมภาษณ์ ผมก็พักผ่อน
โดยส่ ว นตั ว คุ ณ สมชั ย ใช้ มื อ ถื อ ที่ ส อดรั บ กั บ โลก
ยุคดิจิทัลอย่างไร

ผมเสียเวลากับมันมากเลย และผมพยายามจะลด
เพราะเพิ่งมาตระหนักว่า ผมใช้มือถือวันละ 3-4
ชั่วโมง แต่ก็ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระเลยนะ คือดู
2-3 อย่าง อย่างแรก ผมดูเฟซบุ๊กเป็นหลัก ก็ต้อง
ยอมรับว่าดูเพื่อติดตามข่าวสารทั่วไป ผมไม่เคยดู
ออเจ้าเลย ผมรู้จักออเจ้าทางเฟซบุ๊ก หรืออย่างข่าว
ฮอตๆ เอยอะไรเอย มันมาจากเฟซบุก๊ ทัง้ หมด เราไม่
เคยตกข่าว
อันทีส่ องคือ ยูทบู ผมอยากดูอะไร ผมหาดูจาก
สื่อนี้ได้หมด มันยิ่งกว่ากูเกิลอีกนะครับ เดี๋ยวนี้มี
หมดเลย แล้วออกมาเป็นวิดีโอให้ดู ยกตัวอย่าง
ผมอยากดูเรื่องพลังงานทดแทน ก็พิมพ์เข้าไปที่
ยูทูบ มันออกมาเป็นวิดีโอให้ดูเลย กลายเป็นแหล่ง
ความรู้มหาศาล
อีกอันหนึ่งคือ ไลน์ ซึ่งเราใช้ติดต่อ แต่ไม่เกี่ยว
กับเรือ่ งงานมาก ผมมีกรุป๊ ไลน์ 30 กรุป๊ ส่วนใหญ่จะ
“Good Morning!” “สวัสดีค่ะ” ผมว่า ส่วนที่ดีของ
ไลน์คือ มันท�าให้เราได้เจอเพื่อนเก่าๆ ที่หายไป

ถ้าถามผมนะ ผมติดตามข่าวสารจากเฟซบุ๊ก
ผมสร้างความรูจ้ ากยูทบู และกูเกิล สุดท้ายผมใช้ไลน์
ในการสื่อสารแบบเด็กๆ
ทัศนะของคุณสมชัยในการใช้ประโยชน์จากความ
่ งเอไอ หรือปัญญา
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างเรือ
ประดิษฐ์ คือ “ไม่ต้องกลัว เราต้องรู้จักและใช้มัน
ให้เป็น” ที่ผ่านมาในการท�างาน มีอะไรที่กลัวไหม

ทีก่ ลัวอย่างเดียวคือ การทีค่ นเราปรับตัวไม่ทนั นีค่ อื
สิ่งที่ผมกลัวมากเลย เพราะเทคโนโลยีมันมาเร็ว
แล้วมันเปลี่ยนแปลงเร็วโดยที่เรานึกไม่ถึง แม้คน
ของเราจะบอกว่า “เราพร้อม ไม่ตอ่ ต้าน” แต่ถา้ หาก
ปรับตัวไม่ทันมันจะแย่ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เราอยากเปลี่ยน ใจอยากไป
แต่ขีดความสามารถไม่มี ก็แย่
เวลาทีผ่ มไปพูดคุยและชีใ้ ห้เห็นว่า สิง่ นีจ้ ะมาแน่
เราควรจะกังวล แต่อย่าไปกลัว ต้องมองว่า มันคือ
โอกาส คือความท้าทาย ถ้าเราศึกษาให้ดี ผมเปรียบ
มันเหมือนมีดน่ะครับ มีดเป็นอาวุธแทงคนตายได้
แต่มีดก็เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์น�ามาใช้ประโยชน์ได้
สารพัด ถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันก็จะ
โอเค แต่ถา้ เราเอามีดมาตัง้ แล้วปล่อยให้คมของมีด
มาแทงเรา หรือให้คนอื่นหยิบมาแทงเรา นั่นก็จะ
เป็นปัญหา
ผมมองเทคโนโลยีพวกนีค้ อื โอกาส โดยเฉพาะ
โอกาสของรายเล็ก ผมพูดในฐานะรายใหญ่ ในอดีต
ถ้าไม่มดี จิ ทิ ลั เกิดขึน้ มา คุณไม่มที างท�าลายรายใหญ่
ได้เลย รายใหญ่จะแข็งแรงมาก แต่วันนี้พอมีดิจิทัล
รายเล็กๆ มีโอกาสมาสูก้ บั รายใหญ่ได้ และรายใหญ่
ก็ต้องปรับตัว
่ ณ
ใน 3 ปีขา้ งหน้า ทีค
ุ สมชัยกุมบังเหียน คุณสมชัย
วางแผนอย่ า งไรที่ จ ะท� า ให้ เ อไอเอสเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
disruption และไม่ถูกโลกยุคนี้ disrupt

ผมอยากจะท�าให้เอไอเอสเป็น Major Player หรือ
ผู้เล่นหลักในตลาดฟิกซ์ไฟเบอร์ในอีก 3 ปีข้างหน้า
ตอนนั้ น เราจะไม่ เ ป็ น Baby Doll ทุ ก บ้ า นจะมี
ไฟเบอร์ของเรา สมมติว่า ในตลาดมีผู้เล่นอยู่ 3 ราย
เราก็จะเป็นหนึง่ ในสามของตลาดคือ ครองตลาด 30
กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้าตลาดมี 4 ราย เราก็จะครองส่วน
แบ่ง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์
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แล้วดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีผ่ มท�าไว้จะต้องสร้าง
รายได้ให้เราคือ รายได้ของเอไอเอสหรือเทเลคอม
ทั่วโลก มาจากการใช้ voice และ data เท่านั้นเอง
ถึงแม้วันนี้ voice จะลดลง แต่ data ก็โตขึ้น ส�าหรับ
ผมนี่คือ Core Business ของเรา แต่พวกนี้จะไม่มี
การเติบโตมาก แค่นิดๆ หน่อยๆ แต่รายได้ที่เติบโต
จริงๆ มาจากอุตสาหกรรม เช่น วันนี้เราเอา HBO
เข้ามา เอา Netflix เข้ามา ตรงนี้เรายังไม่เห็นว่าจะ
สร้างรายได้ให้เราเท่าไร แต่ตลาดตรงนี้จะโตและมี
ศักยภาพขึ้น Mobile Money ที่เราท�าไว้ อีกหน่อย
ธุรกรรมการเงินมา เราก็จะกินฟรีกับตรงนี้ ถ้าวันใด
ทีผ่ มท�าส�าเร็จ หมายความว่า เอไอเอสจะมีชอ่ งทาง
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก นอกเหนือจากพวก voice,
data และ infrastructure เพราะฉะนั้นในอีก 3 ปี
ผมอยากให้สงิ่ ทีเ่ ราลงทุนอยูใ่ นตอนนีค้ อื ฮาร์ดแวร์
สร้างรายได้มากกว่าโมบายล์ที่เราท�าอยู่ เพราะว่า
รายได้จากโมบายล์โตขึน้ เล็กๆ น้อยๆ 4-5 เปอร์เซ็นต์
อีกแกนหนึ่งคือ แกนซอฟต์แวร์ ผมต้องสร้าง
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ได้ ผมสร้างทีมงานที่กระฉับ
กระเฉง สร้างทีมงานทีจ่ ะเป็นหลักให้องค์กร แล้วจังหวะ
ดีมาก เพราะอีก 3 ปี คนรุ่นพี่ๆ จะเกษียณกันหมด
จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เราต้องสร้างฐานตรงนี้
ให้แข็งแรง เพราะผมเชื่อว่า องค์กรเทคโนโลยีเป็น
เรื่ อ งของคนรุ ่ น ใหม่ และต้ อ งย�้ า ว่ า คนรุ ่ น ใหม่
ไม่ เ กี่ ย วกั บ อายุ น ะ คนรุ ่ น ใหม่ คื อ คนที่ มี หั ว คิ ด
ใหม่ๆ และยอมปรับตัวเอง นี่คือสิ่งที่ผมฝันส�าหรับ
เอไอเอส
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