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Management Quotes

Gary Hamel ได้รับการจัด
อันดับให้เป็นหนึ่งในนักคิดทาง
ธุรกิจท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดใน
โลก (จาก Wall Street Journal) 
เขาเป็นท่ีรู้จักโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�าหรับงานท่ีเขาท�ากับ C.K 
PrahaHad ซึ่งเขาได้พัฒนา
แบบจ�าลองความสามารถหลัก
หรือ Core Competency 
Model อันโด่งดังในโลกของ
การบริหารจัดการ

– Gary Hamel

   Innovation is the fuel for growth. When a company  
runs out of innovation, it runs out of growth.” 
“

ปัจจุบันเขาเป็นผู้บริหารของ Strategos บริษัทท่ีปรึกษาด้านการ
จัดการระหว่างประเทศในชิคาโก ศาสตราจารย์ด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ท่ี London Business School และผู้อ�านวยการ  
Innovation Lab ส�าหรับในฐานะการเป็นท่ีปรึกษาด้านการจัดการ
น้ัน เขามีประสบการณ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น General 
Electric, Nokia, Nestle, Shell, Microsoft, IBM, Time Warner 
และ Procter & Gamble รวมท้ังได้ตีพิมพ์บทความต่างๆ มากมาย
ใน Harvard Business Review, The Financial Times และ Wall 
Street Journal นอกจากน้ียังมีหนังสือชื่อดังหลายเล่ม รวมถึง 
Future of Management (2007), Competing for the future 

(1996) และ Leading the Revolution (2000)

กองบรรณาธิการ
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ในแต่ละปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้บริหาร บริษัท
จดทะเบียนฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามของ SET 
Awards โดยปีนี้จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ ทริส (TRIS) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าหลักเกณฑ์และประมวลผล
รางวัลมาตลอดกว่า 10 ปี และในปีนี้นั้น SET Awards ได้มีความเปลี่ยนแปลงส�าคัญ คือ 
ได้มีการรวมรางวัล Sustainability Awards เข้ามาด้วยกัน 

โดย Sustainability Awards ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีผล
การด�าเนินงานในด้านความย่ังยืนที่โดดเด่นเป็นทุกปีเช่นเดียวกัน ซึ่งท�าให้ SET Awards 
2019 นี้ จะประกอบด้วยรางวัลใน 2 กลุ่ม ก็คือ กลุ่มความยอดเย่ียมด้านผลการด�าเนินงาน 
หรือ Business Excellence และกลุ่มความยอดเย่ียมด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability 
Excellence

การรวมกันดังกล่าวยังสะท้อนถึงการแสดงความสามารถของผู้บริหารและบริษัทต่างๆ  
ที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญทั้ง 2 ด้าน คือ การสร้างความส�าเร็จทั้งในระยะส้ันและระยะยาว
ไปพร้อมๆ กัน โดยผลการด�าเนินงานในปัจจุบันและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจนั้น จะต้องมีส่วนของ
การ “ลงทุน” เพ่ือความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ที่เราเข้าใจได้ง่ายที่สุด ก็คือในลักษณะของ
การที่ต้องดูแลในผลกระทบที่เกิดข้ึนได้จากการด�าเนินการของบริษัทเอง เช่น โครงการ
ก่อสร้างของบริษัทจะต้องไม่รบกวนชุมชนหรือมีการจัดการลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ร่วมกัน ที่ย่อมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากข้ึน ก�าไรก็ย่อมลดลง เป็นต้น 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เองนั้นได้มีการส่งเสริมในความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความตระหนัก
ต่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในโมเดลที่เรียกกันว่า ESG

แนวคิด ESG ที่ย่อมาจาก Environmental, Social & Governance นั้น เป็นการสร้าง
ความตระหนักต่อวิสัยทัศน์และการจัดการของบริษัทในยุคใหม่ ที่มิใช่มุ่งแสวงหาก�าไรสูงสุด
ระยะส้ันเพียงเท่านั้น แต่ต้องเคารพต่อสิทธิและค�านึงถึงผลกระทบรอบด้านที่มีต่อผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ชุมชน และด้านความโปร่งใส ซึ่งการท�าเช่นนั้นจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรในระยะยาว 
ทั้งในมุมมองของการบริหารความเส่ียง (บริษัทไม่ต้องมีความใช้จ่าย/ต้นทุนเพ่ิมเติมใน
อนาคตจากการเยียวยาหรือแก้ไขผลกระทบ) และมุมมองเร่ืองของช่ือเสียงหรือแบรนด์ 
(ความนิยมต่อสินค้าและบริการของบริษัทที่พร้อมจะสนับสนุนและปกป้องบริษัท)

แน่นอนว่าเราคงได้เห็นการน�าของบริษัทช้ันน�ามากมายอยู่แล้วในปัจจุบัน ที่ให้ความส�าคัญ
กับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน... ถึงเวลาที่ “ทุกคน” ต้องท�าแล้วครับ

The key to understanding the future is one word: sustainability.  
- Patrick Dixon (1998)

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
บรรณาธิการบริหาร
suradej@tris.co.th
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สร้างองค์กรยั่งยืนด้วย

ESG
ในสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจของโลกยุคปัจจุบัน 
ร วม ท้ั งก า ร เติ บ โตของ
ประชากรและการบริโภค 
ท� า ใ ห้ ธุ ร กิ จต่ า ง มุ่ ง เ น้ น 

ก า รผ ลิต แล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
มากขึ้น ซึ่งตามมาด้วยการ
ใช้ทรัพยากรและการสร้าง
ผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากตามไปด้วย

ด้วยความตระหนักของสังคมต่อผลกระทบต่างๆ ท่ีมากขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาท่ีสังคม
โลกคาดหวังให้ธุรกิจด�าเนินงานด้วยการคิดค�านึงถึงผลกระทบทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมด้วย การด�าเนินธุรกิจควรอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อสิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันน้ัน เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติก็ได้ถูกถ่ายทอดไปยังประเทศต่างๆ ท่ีต้องร่วมกันปฏิบัติท้ังภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และภาคสังคม 

ซึ่งส�าหรับภาคธุรกิจน้ันก็ได้น�าเสนอการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางและ
มาตรฐานสากลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น UN Global Compact หรือ ISO 26000 Social 
Responsibility เป็นต้น
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แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการด�าเนิน
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนน้ัน จะเป็นการตอบสนองต่อการ
สร้างสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนา อันได้แก่
1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายรายได้
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ี
มีรายได้ต�่า
2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคน 

ให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้
เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3) มิติการพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถ 

ฟื้ นตั วก ลับสู่ สภาพเดิม ได้  การปล่อยมลพิษออกสู่ 
สิ่งแวดล้อมในระดับ ท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและ 
ท�าลายมลพิษน้ันได้  โดยให้สามารถผลิตมาทดแทน
ทรัพยากร ประเภทท่ีใช้แล้วหมดไปได้

ความยั่งยืน คือโจทย์ของธุรกิจในปัจจุบัน
ส�าหรับในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่าง
ยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้มีการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
รอบด้าน ส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ตามแนวทางของการพัฒนาอย่ างยั่ งยืนสากลด้วย 

เช่นกัน โดยความยั่งยืนในท่ีน้ีจะให้ความหมายว่า ความ
ย่ังยืนของบริษัทจากการด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความ 

รับผิดชอบในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ใน
กระบวนการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเก่ียวข้อง
กับผู้มี ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ไม่รวมถึง
โครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ หรือการ
บริจาคแบบให้เปล่า หรือโครงการด้านการตลาดที่มุ่ง
เน้นการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (CSR after process)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�าเนินการจัดท�ารายชื่อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ซึ่ง
เป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวชี้วัด ESG หรือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmen-

tal) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) 
เพ่ือประกาศเป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนให้เป็นท่ีสนใจ 

และเป็นท่ีรู้จักของผู้ลงทุนและสาธารณชนท่ัวไป 

เน่ืองจากผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความ
ส�าคัญกับจ�านวนตัวเลขทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังให้
ความส�าคัญกับความเสี่ยง รวมทั้งขีดความสามารถของ
องค์กรท่ีมีต่อผลประกอบการในอนาคต ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการประกอบการดังกล่าว ก็มาจากบทบาทของบริษัท
ท่ีมีต่อเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Cor-
porate Social Responsibility: CSR) ภายใต้บริบท
ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน กล่าวคือเป็นการพัฒนาใน
ฝั่ งของผู้ลงทุนต่อการลงทุนโดยมีความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเน่ือง ท่ีไม่ใช่เพียงการมองถึงผลก�าไรเพียงอย่าง
เดียว แต่มีการพิจารณาถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างครบถ้วนด้วย

Environmental, Social & Governance: ESG
หุ้นยั่งยืน หมายถึง หุ้นท่ีด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหลัก 
ESG ไปพร้อมกับผลก�าไร 
โดยหลัก E: Environmental คือการประเมินจากการ
จัดการและเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การ
รีไซเคิล การใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
บ�าบัดของเสียอย่างมีมาตรฐาน 
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หลัก S: Social คือการประเมินจากการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาชุมชน/สังคม ผ่าน
กระบวนการทางธุรกิจ เช่น สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนโดยรอบ อบรม พนักงานอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน สนับสนุนสถาบันการศึกษาไทย 
และหลัก G: Governance ท่ีประเมินจากบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม
ทางธุรกิจและสังคม เช่น การวางหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
กฎหมาย จรรยาบรรณ และใช้อย่างเคร่งครัด การใช้
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ

จะเห็นได้ว่า การปรับสมดุลของความยั่งยืนท้ัง 3 ด้าน 
เป็นแนวทางท่ีดีในการท�าให้องค์กรเติบโตไปสู่ความ
ยั่งยืน เน่ืองจากมีการค�านึงถึงความม่ันคงอย่างยั่งยืน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างรอบด้าน โดย
เฉพาะบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ีก�าลังเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในบริษัทท่ีไม่ใช้หลัก ESG อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงใน
การท�าธุรกิจ ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท รวม
ท้ังมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและราคาหุ้น และอาจ
เกิดความเสี่ยงทางด้านอ่ืนๆ เช่น การฟ้องร้องเร่ือง 

สิ่ งแวดล้อมเ น่ืองจากขาดระบบก� าจัดของเสีย ท่ี มี
มาตรฐาน มีการเอาเปรียบลูกจ้างจนเกิดการประท้วง 
และเกิดการทุจริตภายในบริษัท เป็นต้น 

ซึ่งการด�าเนินธุรกิจตามหลัก ESG นั้น หากองค์กรได้
ด�าเนินตามหลัก CSR-in-process ได้ดีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ก็สามารถพัฒนามาเป็นข้อมูล ESG ให้กับผู้
ลงทุนได้ทันที กล่าวคือสามารถบูรณาการระหว่าง CSR 
กับ ESG ได้ เพ่ือแสดงถึงการที่องค์กรให้ความส�าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ลงทุน

โดยเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
จะเร่ิมจากการคัดกรองคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด จากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีสิทธิ์ ได้ รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 

รายชื่อ Thailand Sustainability Investment กล่าว
คือจะต้องผ่านเกณฑ์การประเ มินจากแบบประเ มิน 

ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องมีคะแนน
อย่างน้อยก่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ หรือได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีท่ีมีการ
ประเมินความยั่งยืน 

ท้ังน้ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดท�าดัชนี SETTHSI ท่ีเป็นดัชนี
ของกลุ่มหุ้นท่ีด�าเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคัดกรอง
จากหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท่ีอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนและมีขนาดและสภาพคล่องตาม
เกณฑ์ท่ีก�าหนด ประกอบด้วย การมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด 5,000 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นราย
ย่อยร้อยละ 20 ขึ้นไปของทุนช�าระแล้ว และมีจ�านวนหุ้น
ซื้อขายในแต่ละเดือนร้อยละ 0.5 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นจด
ทะเบียนของบริษัท ไม่ต�่ากว่า 9 ใน 12 เดือน โดยไม่มีการ
จ�ากัดจ�านวนหุ้นในดัชนี
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หลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
(Thailand Sustainability Investment) 
คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนท่ีตอบแบบประเมิน
ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องมี
คะแนนอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ 
ประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
โดยแบ่งเป็น 
1) ข้อค�าถามทั่วไป ส�าหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยค�าถาม 19 หมวด รวม 41 ข้อ (142 ข้อ
ย่อย)
2) ข้อค�าถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อ
ค�าถามท่ีสอดคล้องกับบริบทและประเด็นท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม ซ่ึงส่วนน้ี
จ�านวนข้อค�าถามขึ้นอยู่ กับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
ท้ังน้ีหลักการและเหตุผลโดยสรุปของข้อค�าถามใน
แต่ละหมวด ประกอบด้วย
บรรษัทภิบาล การให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีภายในองค์กร เพ่ือให้การบริหารงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส เพ่ือสร้าง
ความเชื่อม่ันให้แก่ผู้เก่ียวข้อง
จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต ให้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีคลอบคลุมถึงนโยบายและมาตรการ
ความยั่งยืน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท�าธุรกิจและ
บรรษัทภิบาลขององค์กร มีการก�ากับติดตาม และ

จัดฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ให้ความส�าคัญกับ
การวางแผนเพ่ือด�าเนินธุรกิจในระยะยาว สร้างความ
พร้อมในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต
การระบุประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ โดยประเด็น
ท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ จะหมายถึง ประเด็นความ
ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสังคมท่ีเก่ียวข้อง
กับองค์กรและผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่ ง
สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนิน
ธุรกิจและการสร้างคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต การ
รักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การเอ้ือให้
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความภักดีต่อสินค้าหรือบริการ
ท่ีบริษัทส่งมอบ เพ่ือการรักษาและขยายฐานลูกค้าใน
ระยะยาว
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตระหนักถึงความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน วางกลยุทธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างในการลดต้นทุนและควบคุมระยะเวลา 
ท่ีใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ และเพ่ือรักษาความ
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การด�าเนินการด้านภาษี การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในประเทศท่ีบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจถือเป็นข้อ
ก�าหนดและความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติตาม
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นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม การพัฒนานวัตกรรมทาง
ธุรกิจเ พ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได ้

ส่วนเสีย ตลอดจนเป็นปัจจัยขับเคล่ือนสู่ความส�าเร็จของ
องค์กรไปพร้อมกับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น การสร้างความแตกต่าง การสร้างคุณค่าต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
และเป็นการแสดงความโปร่งใสต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดปัญหากับชุมชน และความ
เสี่ยงทางด้านชื่อเสียง
การจัดการสิ่งแวดล้อม การก�าหนดให้มีระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนและจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างเป็นระเบียบแบบแผน รวมท้ังการลดค่าใช้จ่ายและ
ความเสี่ยงด้านการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการละเมิด 

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการลดความเสี่ยงทาง
ด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 
รวมถึงสร้างแนวทางการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดการสร้างขยะโดยไม่จ�าเป็น
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่อผลกระทบ
การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม การบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือแสดงถึงความ
มุ่งม่ันของบริษัทในการจัดการดูแลด้านสังคมและเป็นการ
แสดงความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ
มนุษยชน ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญ
ของการด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีจ�าเป็น
ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งแนวปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เ ป็นธรรม สนับสนุนความเ ป็นอยู่ ท่ีดีของพนักงาน 
เ น่ืองจากเ ป็นแรงขับ เค ล่ือนส� าคัญต่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน เน่ืองจากพนักงานท่ีมี
ศักยภาพเป็นปัจจัยส� าคัญในการขับเค ล่ือนกลยุท ธ์ 
ทางธุรกิจ รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลิตผล
และการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นอีกวิธี
การหน่ึงในการจูงใจให้ บุคลากรอยากร่วมงานและมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนา

การจูงใจและรักษาพนักงาน เพ่ือรักษาความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจและมีโอกาสประสบความส�าเร็จตาม
กลยุทธ์  โดยแนวทางการจูงใจและรักษาพนักงานจะ
พิจารณาถึงกรอบการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ตามความเหมาะสมกับผลด�าเนินงาน
ของพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน 
การให้ความส�าคัญกับประเด็นสุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมการท�างานเ พ่ือป้องกันความเสี่ยง 

ด้านการเงินท่ีเกิดขึ้นจากผลิตผลท่ีลดลงจากการขาดงาน 
หรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้น
เสียชีวิตจากการขาดการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

การท�างานท่ีปลอดภัย
การมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน ให้ความส�าคัญกับผล 

กระทบจากการด� า เ นิน ธุร กิจเ พ่ือควบคุมความเ ส่ียง 

ท่ีสามารถสร้างผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้เกิดความราบร่ืนจากการ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนท้องถ่ินหรือภาครัฐ
การ มีส่ ว น ร่ วมของผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย  ก ารส ร้ าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีคาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังการก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจท่ีตอบสนองต่อความคาดหวัง 

ของสังคมและการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow 

Jones Sustainability Indices (DJSI) จะต้องเป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกตามรอบการ
ประกาศผลในปีท่ีมีการประเมินความยั่งยืน ซึ่งหลักเกณฑ์
ของการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก คือ บริษัทท่ีได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน เพ่ือคัดเลือก
เข้าสู่ดัชนี DJSI จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยการกระจายการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float adjusted market 
capitalization) ไม่ต�่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางธุรกิจ (Corporate 
Sustainability Assessment) ใน 3 มิติ ESG ท่ีออกแบบ
เฉพาะตามกลุ่มอุตสาหกรรม 60 กลุ่ม ท่ีอ้างอิงจาก
มาตรฐาน Global Industry Classification Standard: 
GICS โดยคัดกรองบริษัทท่ีมีคะแนนการประเมินสูงท่ีสุด
ร้อยละ 10 ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
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Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ให้เข้าสู่ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับ 

สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไทยให้ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนใน
ระดับสากล และสามารถก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกของดัชนี Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นน�าในระดับโลกท่ีผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน  
ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันท่ัวโลกให้การยอมรับและใช้
เป็นข้อมูลในการลงทุน โดยในกระบวนการคัดเลือกสมาชิกของดัชนี DJSI น้ัน S&P Dow Jones 
Indices เชิญบริษัทขนาดใหญ่ท่ัวโลกกว่า 3,000 แห่งให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืน ซึ่ง
จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยการกระจายการถือหุ้น 

ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float adjusted market capitalization) ไม่ต�่ากว่า 500 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ (Corporate Sustainability 
Assessment) ใน 3 มิติ ESG ท่ีออกแบบเฉพาะตามกลุ่มอุตสาหกรรม 60 กลุ่ม ท่ีอ้างอิงจาก
มาตรฐาน Global Industry Classification Standard: GICS โดยคัดกรองบริษัทท่ีมีคะแนนการ
ประเมินสูงท่ีสุดร้อยละ 10 ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

โดยในปี 2019 น้ี บริษัทจดทะเบียนไทยท่ีเป็นบริษัทสมาชิก DJSI และได้รับการประเมินให้เป็นผู้น�า
ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leader) ได้แก่ ไทยเบฟเวอเรจ (Thaibev) อุตสาหกรรม
เคร่ืองดื่ม บ้านปู (BANPU) อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน ไทยออยล์ (TOP) 
อุตสาหกรรมกล่ันน�้ามันและก๊าซและการตลาด ปตท.สผ. (PTTEP) อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ 
ขั้นต้น ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป (TU) 
อุตสาหกรรมอาหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemical) และ
ซีพีออลล์ (CPALL) อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าซื้อประจ�า (Food,staples retailing)

Reference/Photo: 
    1. เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
      ประจ�าปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    2. https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri
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โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 
หลักสูตร Smart Director 1 รุ่นท่ี 1  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วันที่ 2-6 และ 26-27 กันยายน 2562
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อรรณพ ด�ารงพาณิชกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล

Libra สกุลเงินดิจิทัล
ที่เชื่อถือได้แห่งอนาคตจริงหรือ? 

ซึ่ง Facebook 
ประกาศออกมา

อย่างเป็นทางการ
ผ่าน White Paper 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 
2562 ความยาว 12 หน้า โดย

บอกว่า Libra คือ “Global Currency 
and Financial Infrastructure” หรือ
พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ มันเป็นสินทรัพย์
ใ น รู ป แ บ บ ดิ จิ ทั ล ท่ี ถู ก ส ร้ า ง ข้ึ น โ ด ย  
Facebook และมีเทคโนโลยี Blockchain 
อยู่ เ บ้ืองหลัง (เทคโนโลยี เดียวกับท่ีใช้
ใน Bitcoin มีคุณสมบัติท่ีจะมั่นใจได้ว่า
ไ ม่ มี ใครคนใดคนหน่ึงสามารถมีอ�านาจ
ควบคุมระบบท้ังหมด) ทั้งน้ี Facebook 
ได้ประกาศว่าจะร่วมกับพันธมิตรอีก 27 
ราย ได้แก่ MasterCard, PayPal, PayU, 
Stripe, Visa, eBay, Farfetch, Lyft, 
MercadoPago Spotify AB, Uber 
Technologies ฯลฯ (ปัจจุบันมีบางราย
ถอนตัว ไป) ร่วมเ ป็นองค์กรอิสระ ท่ี ไ ม่
แสวงหาผลก�าไร มีส�านักงานใหญ่ในกรุง
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้
ด�าเนินการ โดย Facebook คาดหวังว่า
จะมีสมาชิก Libra Association เพ่ิมเป็น
ประมาณ 100 องค์กรในปีหน้า

Bitcoin เ ป็น
เ งิ น ต ร า แ บ บ
ดิ จิ ทั ล  ( C ryp -

tocurrency) ถือ
ก� า เ นิ ด ขึ้ น ใ น ปี  พ . ศ . 
2 5 5 2  แล ะ เ ป็ น ร ะ บบก า ร 
ช� า ร ะ เ งิ น ท่ี ใ ช้ กั น ทั่ ว โ ล ก ย า ว น า น 

มาถึง 10 ปีแล้ว และในปีหน้า ท่ีจะถึง
น้ี โลกจะต้องจารึกก�า เ นิดของเงินตรา 
แบบดิจิทัลท่ีชื่อว่า “Libra” (ลิบรา) ค�า
ว่า Libra เป็นภาษาโรมันท่ีใช้เพ่ือการชั่ง 

น�้าหนัก หรือตราชั่งท่ีเราเคยเห็นกันตาม
สัญลักษณ์ประจ�าราศีตุลย์ ซึ่งก็เรียกว่า 
Libra เช่นเดียวกัน ตัวย่อของการชั่ง 

น�้าหนักเป็นปอนด์ (lb.) ก็มาจาก Libra 
และสัญลักษณ์ £ ก็ เ ร่ิมต้นมาจากตัว
อักษร L ใน Libra ด้วย

Libra จะเป็นสกุลเงินดิจิทัลท่ีเชื่อถือได้ 
(Stable coin) ตามแนวคิดน้ีจะมีสินทรัพย์
ค�้าประกันท่ีอ้างอิงกับเงินสกุลหลักตาม
ระบบ “ตะกร้าเงิน” (Currency Basket) 
ท่ีอาจประกอบไปด้วยเงินสกุลต่างๆ ท่ีได้
รับการยอมรับในระดับสากล เช่น เงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยน ปอนด์ ฟรังก์ 

สวิส และหยวน ฯลฯ ในอัตราท่ีเหมาะสม 



แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อค�าถามทั้งจากภาครัฐและเอกชนท่ีหลากหลายมุมมอง ระบบธนาคารท่ีเรา
คุ้นเคยกันน้ันก็จะสั่นสะเทือนฮือฮากันไปท่ัวโลก รวมถึงรัฐบาลของหลายประเทศยังตั้งข้อสงสัย
และต้องพิจารณากันให้ถ่ีถ้วนถึงผลท่ีตามมา เพราะ Facebook เองก็มีข่าวเสียหายเก่ียวกับความ 

น่าเชื่อถือของบริษัทหลายต่อหลายคร้ัง โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการดูแล
ข้อมูลเหล่าน้ัน ดังน้ันเป็นค�าถามท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ Libra ปลอดภัยแค่ไหน 

Facebook ได้ชี้แจงว่าพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีท่ีตรวจสอบการฉ้อโกงเหมือนกับท่ีธนาคารและบัตร
เครดิตใช้กันเลย จะมีการท�าให้ระบบน้ันเป็นอัตโนมัติโดยจะมีการเฝ้าติดตามธุรกรรมต่างๆ เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายน่าสงสัยด้วย จะมี “Live Support” ท่ีคอยดูแลลูกค้าหากเกิดมีปัญหา
ในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น เช่น เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดอย่างเงินถูกขโมยหรือหลอกลวง Facebook 
จะมีการคืนเงินให้ด้วยเช่นกัน อย่างท่ีบอกว่าเบ้ืองหลังของสกุลเงิน Libra น้ันคือ Blockchain ท่ี
เป็น “Open Source” ท่ีท�าให้กลุ่มของผู้พัฒนามากมายคอยสอดส่องและเฝ้าดูว่าจะมีช่องโหว่ตรง
ไหนรึเปล่า จะมีการสร้างโปรแกรม “Bug Bounty” ท่ีให้รางวัลแก่ผู้ ท่ีชี้ช่องโหว่ในระบบด้วย แล้ว 
Facebook ท�าเงินอย่างไร? และข้อมูลจะถูกขายไหม?  แน่นอนว่า Facebook ไม่ได้ท�าให้เราใช้กัน
ฟรีๆ ท้ังหมดอยู่แล้ว จะมีการหักเงินเล็กน้อยจากแต่ละธุรกรรม อีกอย่างท่ีพวกเขาบอกก็คือว่าจะ
ไม่มีการน�าเอาข้อมูลทางการเงินมารวมกับข้อมูลท่ีใช้ส�าหรับโฆษณา จะเป็นฐานข้อมูลท่ีแยกจากกัน
โดยสิ้นเชิง จะไม่ถูกน�าไปใช้เพ่ือยิงโฆษณาอย่างแน่นอน  

ส�าหรับคนไทยเร่ิมคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ดิจิทัลกันบ้างแล้วจากโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ผู้ใช้งานต้อง
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ก็จะเข้าใจตรงน้ีไม่ยาก เม่ือสกุลเงินดิจิทัล Libra ถูกปล่อยสู่
โลกกว้าง โดยผู้ใช้งานก็ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นท่ีเรียกว่า “Calibra’” ท่ีเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล 

รูปแบบหน่ึง ซึ่งจะท�าให้เราสามารถรับ-ส่งเงินให้ใครก็ได้ ท่ีมีสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้จาก 
Facebook Messenger และ WhatsApp ด้วยเช่นกัน   ©TAC

สุดท้ายน้ีขอย�้าอีกคร้ังว่าสินทรัพย์ดิจิทัลน้ันมีความเสี่ยงสูง ควรเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ แล้วพบกันฉบับหน้า ลาไปก่อน 
สวัสดีครับ
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พลิกโฉมอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
ด้วยนวัตกรรม

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

การเดินทางท่องเท่ียวกลายเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตผู้คน โดยมีค�ากล่าวท่ีว่า “In the past, people were 
tourists because of their religion, but nowadays they are tourists because tourism is their 
religion.” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเท่ียวได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันไปแล้ว 

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยังเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีทุกประเทศให้ความส�าคัญ เพราะสร้างผล 

กระทบโดยตรงต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และหากพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 
ก็จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีช่วยขับเคล่ือนภาคการบริการต่างๆ ตั้งแต่บริการ
ขนส่ง บริการท่ีพัก บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม บริการน�าเท่ียว รวมถึงภาคการผลิตท่ีเก่ียวข้อง 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเปิดกว้างส�าหรับ “นวัตกรรม” สาเหตุมาจาก
แนวโน้มความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีท�าให้ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป 
รวมถึงความจ�าเป็นในการปรับตัวของอุตสาหกรรรมท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือความอยู่รอดและการ
แข่งขัน ตัวอย่างความเปล่ียนแปลง อาทิ
    • โครงสร้างประชากร (Demographic Change) – หลายประเทศก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประชากร
กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซื้อ ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มท่ีก�าลังมองหาท่ีพักหลังเกษียณท่ีมีต้นทุนไม่สูงนัก 
    • พฤติกรรมผู้บริโภค (Behavioral Change) – กลุ่มคนท�างานและคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นคน Gen Y และ Z 
ต่างต้องการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ๆ รวมถึงมองหากิจกรรมยามว่างท่ีมีความเพลิดเพลิน 
แปลกใหม่และท้าทาย
    • การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economical Change) – การเติบโตทางเศรษฐกิจท�าให้เกิดการขยายตัว
ของกลุ่มชนชั้นกลาง ท่ีมีก�าลังซื้อท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี หลายๆ เมืองต่างเห็นโอกาสของการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวเพ่ือเป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนท่ี
    • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Change) – เทคโนโลยีด้านดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญในการอ�านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับท้ังนักท่องเท่ียวและธุรกิจท่องเท่ียว



ท่ีผ่ านมา รูปแบบและวิ ถี ชีวิต ท่ี เป ล่ียนไปท� า ให้ เ กิด 

กลุ่มนักท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ท่ีต่างมีความต้องการ
ในบริการและประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ อาทิ 
กลุ่มนักท่องเท่ียวสูงวัย (Silver Hairs) กลุ่มนักท่อง
เท่ียวรักธรรมชาติ (Nature Lover) กลุ่มนักท่องเท่ียว
สุภาพสตรีท่ีเดินทางคนเดียว (Female Soloist) กลุ่ม
นักท่องเท่ียวผจญภัย (Adventure Trip) กลุ่มนัก
ท่องเท่ียวรักการกิน (Culinary Experience) หรือ
กลุ่มนักท่องเ ท่ียว ท่ี เ น้นประสบการณ์จริงในพ้ืน ท่ี 
(Authentic Experience) 

ย่ิงไปกว่านั้น เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นกลไกส�าคัญใน
การพัฒนา “นวัตกรรม” ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยสร้างให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวแบบ So-Lo-Mo 

หรือ พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเน้นการสื่อสารและ
บริโภคข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
N e two r k )  ท่ี ต้ อ ง ก า ร ท่ี จ ะ เ รี ย น รู้ แ ล ะ สั ม ผั ส
ประสบการณ์จริงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (Local Area) 
และมักมีอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Mobile Device) 
ติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง 
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เราจึงมีโอกาสได้เห็น “นวัตกรรม” รูปแบบต่างๆ เกิด
ขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ท้ังในรูป
แบบของสถานท่ีท่องเ ท่ียวใหม่ บริการรูปแบบใหม่ 
แพลตฟอร์มอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยองค์ประกอบ
ส�าคัญท่ีเป็นปัจจัยความส�าเร็จของนวัตกรรม ประกอบ
ด้วย
    • การสร้างประสบการณ์ใหม่ – นักท่องเท่ียวทุกคน
ต่างคาดหวังการสัมผัสประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 
(wow moment) ไ ม่ว่ าจ ะ เ ป็นประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ การเรียนรู้ รวมถึงการ
ผจญภัย การท่องเท่ียวยุคใหม่จึงเน้นการมีส่วนร่วม
ของนักท่องเท่ียวกับกิจกรรมและวีถีชีวิตในพ้ืนท่ี 
    • ตอบความคาดหวังที่มีต่อบริการ – นักท่องเท่ียว
ต่างมีความคาดหวังต่อบริการท่ีแตกต่างกันไป ทั้งใน
เร่ืองของความคุ้มค่า ความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
สบาย รวมถึงความปลอดภัย บริการรูปแบบใหม่ต่างๆ 
จึงได้รับการออกแบบมาอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบ
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวตลอดเส้นทางการ 
รับบริการ (service journey)
    • การใช้ประโยชน์ข้อมูลและเทคโนโลยี – หัวใจส�าคัญ
ส�าหรับการท่องเท่ียวในอนาคตจะเป็นเร่ืองของการใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือยกระดับประสบการณ์และคุณภาพ
บริการให้กับนักท่องเท่ียว รวมถึงประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานของผู้ประกอบการ โดยมีเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลท่ีทันสมัยอย่าง Artificial Intelligence, 
Recognition Technology, Internet of Things, 
Augmented Reality รวมถึง Robot and Automation 
มาช่วยในการจัดการข้อมูล 

จะ เห็น ไ ด้ว่ าบ ริการด้ านการท่องเ ท่ียว รูปแบบใหม่ 

อย่าง TakeMeTour ท่ีเน้นให้นักท่องเท่ียวอินบาวด์ได้
สัมผัส Local Experience ผ่านการน�าทัวร์โดยคนไทย
ในพ้ืนท่ี Airportels บริการขนส่งสัมภาระระหว่าง
โรงแรมและสนามบิน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวไม่ต้องเสีย
โอกาสการเท่ียว หรือบริการคัดเลือกดีลแพ็คเกจทัวร์
อย่าง TourKrub ต่างให้ความส�าคัญกับการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่และตอบความคาดหวังรูปแบบต่างๆ 
ของนักท่องเท่ียว โดยอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีมาเป็น
ตั วช่ วย ในการยกระดับประสบการณ์และคุณภาพ
บริการ  ©TAC
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พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

ภาษากายทีค่วรหลกีเลีย่ง
Body Language Mistakes You Need to Avoid



ภาษากายทีค่วรหลกีเลีย่ง

. กอดอก
การกอดอกเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง ต้านทาน และเป็นการสร้างระยะห่าง
ระหว่างคุณกับคู่สนทนา

. โน้มตัวไปข้างหน้า
การโน้มตัวไปข้างหน้าเข้าใกล้คู่สนทนามากเกินไป อาจท�าให้คู่สนทนารู้สึก 

ไม่สบายใจ และอึดอัดเวลาคุยกับคุณ 

. ไม่สบตา
การหลีกเลี่ยงการไม่สบตาคู่สนทนา ท�าให้คุณดูท�าให้คุณดูไม่น่าไว้วางใจหรือ 

ตื่นเต้นเกินไป

. เท้าสะเอวหรือเท้าสะโพกยืนมือไขว้หลัง
ภาษากายแบบน้ี จะท�าให้คุณถูกมองว่าเป็นการวางท่าที่มีอ�านาจมากกว่า

. ถอยห่างเมื่อถูกถาม
คนเรามักจะถอยห่างจากส่ิงที่กลัว/รังเกียจ/ไม่ชอบ/คุกคาม ถ้าคู่สนทนาเรา
เอนตัวออกห่างจากเรา แสดงว่าเค้ามีท่าทีที่จะไม่ชอบเรา เป็นการปฏิเสธการ
เผชิญหน้า หรือต้องการสร้างระยะห่าง

. มือไขว้หลังหรือล้วงกระเป๋า
ภาษากายแบบน้ี จะท�าให้คุณดูเคร่งขรึม และดูเครียดจนเกินไป

. พยักหน้ามากเกิน
การพยักหน้ามากเกินไป อาจท�าให้ผู้พูดคิดว่าคุณแกล้งเห็นด้วย ทั้งๆ ที่คุณอาจ
ไม่ทันฟงัซะด้วยซ�้า ต้องแก้ด้วยการพยักหน้าแล้วอยู่นิ่งๆ บ้าง

งานวิจัยของ UCLA พบว่า ใน
การส่ือสารนั้น 7% แสดงจากส่ิง
ที่เราพูดออกมา 38% แสดงจาก
น�้าเสียงที่ใช้ และท่ีเหลือ 55%  
มาจากภาษากาย (Body lan-

guage) หรือ อวัจนภาษา คือ
การใช้พฤติกรรมทางร่างกาย
เพ่ือการส่ือสาร 

ภาษากายที่ดีท�าให้การส่ือสาร
ของเรามีแนวโน้มไปในทิศทางที่
ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ภาษา
กายที่แย่ ก็อาจท�าให้ความตั้งใจ
ดี หรือสารดีๆ ที่เราอยากส่ือสาร
ออกไปมีความผิดเพ้ียนได้เช่น
เดียวกัน และนี่คือภาษากายที่
คุณไม่ควรท�า 
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ความรับผิดชอบ
ที่ยิ่งใหญ่ของ

การแข่งขันด้านการช�าระเงินข้ามประเทศก�าลังร้อนระอุย่ิงขึ้น ท�าให้
มีโมเดลธุรกิจและบริการข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการใช้จ่าย 
การเจรจาและแก้ไขความขัดแย้ง รวมไปถึงการตัดภาระค่าใช้จ่าย
บางอย่างออก ส�าหรับอุตสาหกรรมที่อาศัยความเชื่อใจสูง เช่น 
อุตสาหกรรมการเ งิน โดยเทคโนโลยี ใหม่ที่ สามารถปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงนั้น จะเป็นเทคโนโลยีใดไปไม่ได้นอกจาก 
บล็อกเชน ท่ีริเริ่มวิธีการใหม่ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนในการโอน
ทรัพย์สินลง และยังตัดตัวกลางออก ด้วยระบบ shared ledger  
ที่ปราศจากศูนย์กลางซึ่งท�าหน้าที่ เป็นสถาบันทางดิจิทัลที่ ใ ห้ 

ความเชื่อใจอีกด้วย

เทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้ จึงท�าให้เกิดคริปโตเคอเรนซีของ Facebook 
อย่าง Libra ที่เขย่าวงการคริปโตอย่างมากต้ังแต่ท�าการเปิดตัว 
white paper เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดย Libra มีเป้าหมาย
ที่จะเร่งกระบวนการโอนเงิน ด้วยการเป็น stable coin ที่ถูกค�้าด้วย
เงินหลากสกุล และจะด�าเนินการผ่านแพลตฟอร์ม native smart 
contract ที่จะไม่อาศัยโมเดล proof of work ของบิตคอยน์อีกด้วย

แม้จะมีเหล่าพันธมิตรเป็นบริษัทชั้นน�าในวงการ แต่ Libra ก็ยังอยู่
ในเพียงเฟสแรก และยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โดยองค์กร Libra Associat ion  
 ที่ มี สถานะ เ ป็นองค์กรอิสร ะและ 

ไม่แสวงหาผลก�าไร ท�าหน้าท่ีด�าเนิน
งานและก�ากับดูแลระบบนิเวศ
ของ Libra โดยรายการใช้จ่าย
จะถูกส่ง สั่ง ด�าเนินการ และจัด
เก็บ ท่ีองค์กรแห่งนี้ ซึ่งท้ังหมด
นี้จะใช้โปรโตคอลแบบ open-
source ของ Libra ที่มีช่ือว่า 
Libra Core

ด้วยเป้าหมายที่จะ เ พ่ิมศักยภาพให้แก่ธุรกิจและสนับสนุน  
fair trade รวมไปถึงเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ 
ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ท่ียังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องการลดการฉ้อโกงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการการเงิน บล็อกเชนของ Libra ถูกออกแบบให้มีความ
ปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการขยายระบบ และความน่าเช่ือถือ 

ด้วยวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ืองในเทคโนโลยี ท�าให้ Libra มีความ
ยืดหยุ่น จากการใช้เทคโนโลยีจ�านวนมากตั้งแต่ hash tree  
ไปจนถึงธุรกรรมนามแฝง (Pseudonym transaction) วิธีการ
เหล่านี้ท�าให้เกิดโมเดลค่าเงินที่ใช้เงินส�ารองค�้าประกัน เพ่ือลด
ความผันผวนของมูลค่าเหรียญ และเริ่มจากการเป็นเครือข่ายที่มี 
permission ไปสู่เครือข่ายที่ permisionless ในอนาคต

เทคโนโลยีเป็นเรื่องของการเติบโต และชุมชนของ Libra ก็ได้
แสดงความตั้งใจที่จะรักษาระดับการพัฒนาที่จ�าเป็นในการเปิดตัว 
framework ส�าหรับการพัฒนาแบบเปิด หรือ open develop-

ment ที่ให้ pull request ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ design 
document เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้ทุกคนสามารถมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันได้ แม้ที่ผ่านมาจะมีการท�างาน 

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ให้บริการด้านการใช้จ่ายที่มีชื่อเสี่ยง
อย่าง Visa, Mastercard, Strip และอ่ืน ๆ ได้ทยอยออกจาก
โครงการพัฒนา Libra แล้ว ตามหลัง PayPal ที่ประกาศถอนตัว
ออกไปก่อนหน้าน้ี โดย Dante Disparte หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
การสื่อสารของ Libra Association ได้ระบุว่าการออกครั้งนี้
เป็นการแก้ไขปัญหา มากกว่าการประสบความล่าช้าของโครงการ

Libra ท�าหน้าที่เสมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับบิตคอยน์ ด้วยกลไกที่
จ�ากัดผู้ตรวจสอบไม่กี่ราย ภายในเครือข่าย หลายคนจึงมองว่า
เหรียญ Libra นั้นมีศูนย์กลาง ทั้งที่การใช้จ่ายผ่าน Visa 
WeChat หรือระบบการช�าระอื่นๆ ต่างก็ล้วนมีศูนย์กลางทั้งสิ้น 
ในขณะที่การโอนผ่าน MoneyGram และการใช้บัตร Visa ยังคง
เป็นที่แพร่หลายอยู่ แต่ในประเทศจีน ผู้คนต่างใช้โปรแกรมแชท
ที่ท�าหน้าที่เป็นเหมือน “อินเทอร์เน็ต” ของเงิน ในการท�าธุรกรรม
การเงิน เช่น การจองโรงแรม จ่ายค่าเทอม รายจ่ายชีวิตประจ�าวัน 
จึงสรุปได้ว่า Libra ก็คงมีความคาดหวังในแบบเดียวกัน คือ  
การท�าธุรกรรมทางการเงินเพียงด้วยปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะ 
เมื่อไหร่ หรือท่ีใดก็ตาม

Libra เป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างหนาหูว่าจะมาเปล่ียนแปลงการ
ส่งเงินกลับประเทศ (remittance) และธนาคารกลางทั่วโลกต่าง
มองว่า Libra จะเป็นคู่แข่งกับเงินสกุลประจ�าชาติของแต่ละ
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ประเทศ แต่ถึงกระนั้น เป้าหมายของ Libra  
ก็ยังคงเป็นอย่างเดิม นั่นคือการเปล่ียนแปลง
ระบบการช�าระเงินและการจัดการการเงิน 

ทัว่โลก เปน็ทีน่า่สนใจว่า David Marcus ได้ให้การ
ต่อหน้ าคณะกรรมาธิการการธนาคารของ

วุฒิสภาสหรัฐฯ ว่า Libra จะไม่เปิดใช้งานจนกว่า
ความกังวลของผู้ก�ากับดูแลจากทั่วโลกจะได้รับ 

ค�าตอบที่ชัดเจนและเป็นที่พอใจ

ในขณะที่เงินคริปโตเมื่อไปถึงผู้รับแล้ว ข้อมูลทุกอย่าง เช่น 
ประวัติธุรกรรมในอดีตและปัจจุบัน และประวัติการใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวตนก็จะถูกส่งไปด้วย อย่างไรก็ดี มีการ
คาดการณ์ว่า Facebook จะมีการปกป้องความเป็นส่วนตัว หรือ 
privacy preservation เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนหนึ่ง

แม้ช่ือเสียงของแบรนด์นั้นส�าคัญเป็นอย่างมาก ผลกระทบจากการ
ถอนตัวของ PayPal จาก Association ดังกล่าวอาจท�าให้ดูนา่เป็นห่วง 
แต่จ�านวนผู้ใช้งาน Facebook (2.41 พันล้าน) ก็ยังถือว่าเป็นจ�านวน
ที่มากโข และแม้จะมีข่าวคราวที่ไม่ดีเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ผู้ใช้งาน Facebook แต่ผู้คนส่วนมากก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นกับ
ระบบเช่นเดิม การถอนตัวท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ได้ส่งผลให้โปรเจค Libra 
ถึงกับพังทลายหรือล้มเหลวลง อันที่จริงแล้ว ยังมีอีกหลายองค์กร 
(นอก Libra) ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อต้ัง 
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 มีการก่อต้ังสภาของ Libra Association 
ขึน้ โดยสมาชกิผู้กอ่ตัง้ 21 ราย ได้ลงนามกฎบตัร Libra Association 
ร่วมกัน ซึ่งมี PayU, Spotify และ Uber รวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี การถอนตัวดังกล่าวคงส่งผลต่อโมเมนตัมของโปรเจค 
และส่งผลให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การปฏิวัติ
รูปแบบวิธีคิดในปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นด้วยแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจาก
ทุกฝ่าย รวมถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดจากรัฐบาล จะน�าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นในการขยายได้  
(scalable) และโลกที่เชื่อมต่อกันนี้ จะท�าให้เกิดไอเดีย ขีดความ
สามารถ และรูปแบบวิธีด�าเนินการที่จะเสริมการเติบโตของธุรกิจให้

สูงขึ้นกว่าเดิม เพราะความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันระหว่าง
ธุรกิจนั้น มีความส�าคัญกว่าความเร็วในการออกธุรกิจหรือบริการ
ใหม่

ด้วยปณิธาน Libra ที่จะสร้างสกุลเงินระหว่างประเทศ ท�าให้ฝ่าย
นิติบัญญัติเกิดความวิตกกังวล พวกเขาเชื่อว่าระบบนิเวศของ 
Libra จะตัดผ่านเครือข่ายการเงินแบบเดิม ซึ่งหากมองประวัติ
ช่วงหลังของ Facebook ทั้งในข่าวฉาวเกี่ยวกับ Cambridge 
Analytica และข้อกล่าวหาเรื่องการสนับสนุนการแทรกแซง 

การเลือกตั้ง ท�าให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เชื่อมั่นใน
ความพร้อมของ Libra ท่ีจะรับภาระความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นี้  
ทาง Facebook เองก็รับรู้ถึงปัญหาภาพลักษณ์ Libra ที่จะเกิด
ขึ้นได้ จึงพยายามแก้ไขปัญหาความไม่ไว้วางใจของสาธารณชน
ผ่าน (1) การใช้สกุลเงินจริงในการเพ่ิมเสถียรภาพให้กับคริปโต
เคอเรนซี ร่วมกับมี (2) คณะกรรมการก�ากับที่ท�าการสอบทาน

“Move fast and break things.” หรือ “เคล่ือนท่ีให้ไว และลอง
ผิดลองถูก”

ค�าของ Mark Zuckerberg นี้ ได้จ�ากัดความในมุมมองของ 
ผู้ประกอบการของค�าว่า disruption ได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น 

ฝา่ยนติิบญัญัติทีร่า่งกฎหมายเองกไ็มเ่ชือ่ในการน�า Libra มาใชง้าน
อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดการเสียหาย

ดังนั้น ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากความปลอดภัยเท่าน้ัน แต่
ยังลามไปถึงเรื่องความหวาดกลัวในการเป็นมหาอ�านาจอีกด้วย

ไอเดียเป็นส่ิงที่ทรงพลัง เมื่อถูกยอมรับโดยสาธารณชน และ
ต่างรับรู้ถึงศักยภาพแล้ว มันจะสามารถเติบโตด้วยตัวเอง
อย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นไปได้ยากมากที่จะมีใครที่จะสามารถล้ม
ไอเดีของบล็อกเชน Libra นี้ลงได้

“Move fast
and break things.”
“เคล่ือนที่ให้ไว
และลองผิดลองถูก”
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เปล่ียนสายมั่น
ให้หันมาแคร์
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในงาน HRD
เมื่อพูดถึง Talent หรือ Successor
หลายองค์กรมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เก่ง มั่นใจ แต่ไม่ได้ใจคน”
“เก่งงาน แต่ไม่เก่งคน”
“เก่งแต่งาน แต่ยังขาดภาวะผู้น�าที่ดี”

วันนี้ผมเลยอยากมาเล่าประสบการณ์ 
การเปลี่ยนสายม่ัน ให้หันมาใส่ใจคน
ท�าได้อย่างไร

ย้อนไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว
ในคลาส Leadership Coaching ที่ผมต้องสอนครั้งนั้น
มีผู้เรียน 17 คน และทุกคนคือ Talent ขององค์กร

บรรยากาศการเรียนปกติดี เพราะมีแต่คนเก่งๆ 
ที่อยากรู้อยากเรียน
แต่มี “ชายหนุ่มคนหนึ่ง” ที่มีความโดดเด่นและแสดงท่าที 
“ท้าทาย” อย่างชัดเจน ....

เพราะเขา คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “High-Potential” 
ขององค์กร !!!

ซึ่งปกติแล้ว บุคคลที่เป็น“High-Potential” 
จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ
บุคลิกดี มีความมั่นใจมาก ฉลาด
คิดเร็ว ท�าเร็ว พูดเร็ว
และค่อนข้างจะร่วมงานกับคนอื่นไม่ค่อยดีนัก

และชายหนุ่มคนนี้ก็มีบุคคลิกดังกล่าวครบถ้วน
เมื่อเขาเข้ามาร่วมอบรม
ท�าให้รู้สึกว่า เขาก�าลังแผ่รังสีอ�ามหิตของความ 
“อยากลองของ” แผ่ซ่านมาก อีกด้วย

ซึ่งถ้าพูดอะไรไม่เข้าหู หรือไม่รู้จริง คงได้มีการซักถามกันยัน
สว่างแน่นอน
(นี่ผมแค่คิดก็กลัวแล้วละครับ 555)

แต่ไม่เป็นไร “อยู่กับปัจจุบัน” และคิดอย่างเดียวว่า
หน้าท่ีเราคือ แบ่งปันความรู้ ไม่ได้มาเพ่ือทะเลาะ 
หรือเอาชนะใคร
คิดได้อย่างนั้นแล้ว ก็สบายใจข้ึน คิดว่าท�าหน้าท่ีของตัวเอง
ดีที่สุดก็พอแล้ว

เป็นไปตามคาด เขาถามค�าถามเยอะมาก
มีท่าทีสนใจและคิดตามตลอดเวลา ทุกค�าถาม
ทุกความเห็นท่ีออกมา มันสุด มากๆ ๆ ๆ
ถามแบบไม่เกรงใจ ไม่สนใจว่าอาจารย์จะตอบไม่ได้ หรือ 
ถ้าพลาด คงมีอาการหน้าแตกกันเกิดขึ้นแน่

เขาต้องการรู้ทุกอย่าง อย่างลึกและละเอียดมาก 
และต้องมีเหตุผลชัดเจนด้วย
ตามสไตล์ Hi-Po ที่เวลาอยากรู้อะไร ต้องรู้ให้ได้
ออกแนวจะเป็น บด บี้ ขยี้ ขย�า เลยก็ว่าได้
(ไม่อยากคิดภาพเวลาเขาท�างานเลย...)

แต่ไม่เป็นไร พ่ียังไหว.... ผมบอกตัวเองแบบนั้นนะครับ 555

ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกอัด ถูกลองของ 
ถูกท้าทาย แต่นั่นก็ไม่ส�าคัญ เพราะ...
สิ่งที่ผมสัมผัสได้ คือ ความใส่ใจ ตั้งใจ และอยากเรียนรู้ 
มากจริงๆ
(แต่คิดแล้ว เขาก็เหมาะสมแล้วหละครับที่เขาถูกวางตัวให้เป็น 
Hi-Po ขององค์กร)

ทุกครั้งที่เขาถาม ผมจึงตัดความคิดว่าเขาก�าลัง “ท้าทาย”
ออกไปหมด
เหลือแค่ความคิดว่า เขาอยากรู้อะไร จะตอบให้เขารู้แบบ 

หมดเปลือกไปเลย
แล้วคิดต่ออีกว่า ดีแค่ไหนที่มีคนต้ังใจเรียนขนาดนี้อยู่ในห้อง !!!
พอคิดได้แบบนี้
“ความเบาสบาย” ก็เกิดขึ้นท่ีใจ
ท�าให้สามารถรับมือกับทุกค�าถามได้อย่างดี

แค่นี้ผมก็สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เขาและเพ่ือนๆ
รวมทั้งตัวผมเองได้อย่างมากมายเลยทีเดียว
หลังจากจบคลาสไป
สิ่งที่ผมรับรู้ได้คือ Hi-Po คนนี้ ได้ความรู้ไปเต็มๆ
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แต่สิ่งที่วิทยากรทุกคน ได้ยินค�าถามอยู่เรื่อยๆคือ
เรียนไปแล้วใช้ได้จริงเหรอ??
เปล่ียนจริงเหรอ??
เปล่ียนนานมั้ย??

เรื่องราวของ Hi-Po คนนี้ ตอบค�าถามข้างบนได้แบบชัดเจน
เลยทีเดียว

หลังจากจบคลาสไป 1 สัปดาห์
HR ของบริษัทน้ันโทรมาหาผม กล่าวขอบคุณ พร้อมกับหัวเราะ
ร่วน บอกผมว่า มีเรื่องน่ายินดีจะเล่าให้ฟงั...

“เมื่อเช้านี้ หลังจากประชุมผู้บริหารเสร็จ
หัวหน้าของน้อง Hi-Po คนนั้นก็เดินปรี่มาหาพ่ี HR 
ด้วยท่าทางต่ืนเต้นแล้วถามว่า 
พ่ีคะ!! น้องมันไปเรียนอะไรมาคะ??? พ่ีอยากเรียนบ้าง!!!

พ่ีเลยถามกลับไปด้วยความตกใจ!!!  
ท�าไมเหรอ?? มีอะไรเหรอคะ?
เขาก็ตอบว่า “เปล่าค่ะ ไม่มีอะไร คือว่า
น้องเค้าเปล่ียนไปจนตกใจ เปล่ียนไปเยอะมาก!!! 
หลังจากเข้าคลาสนี้ ”
“ยังไงเหรอคะ?” พ่ี HR สงสัยเลยซักต่อ...

“น้องเขาใจเย็นลงมาก ไม่แรงมากเหมือนเม่ือก่อน
จากคนแรงตัวพ่อ!!! เปล่ียนเป็นอีกคนเลย
เวลาสงสัยจะถามอย่างใจเย็น ไม่เร่งเร้าค�าตอบ
เรียกว่า สุขุมขึ้นมาก ๆ
ทีแรกเราก็นึกว่าเขาอาจจะไม่สบาย
แต่น่ีสังเกตมาหลายวันแล้ว จึงมั่นใจว่าเปล่ียนแน่
เลยมาถามพ่ีดู น้อง ๆ คนอื่นในทีมก็สังเกตเห็น
ลูกน้องของเขาแฮปป้ีขึ้นทุกคนเลย
เขาเอาใจใส่ สอบถามด้วยความห่วงใย
ใช้โหมด soft ขึ้นเยอะมากๆ อะค่ะ...”

“พ่ีเลยตอบไปว่า เค้าไปเรียน กับอาจารย์มอสมา
เรื่อง Leadership Mindset & Coaching”
พ่ี HR เล่าจบก็ขอบคุณผมอีกรอบ ท่ีช่วยให้คนขององค์กร
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ผมก็ขอบคุณส�าหรับโอกาสท่ีให้ได้ท�างานร่วมกัน

และบอกเลยว่า ผมเองค่อนข้างปล้ืมใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาบุคคลากรขององค์กรได้ในครั้งนี้ด้วย

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ผมได้ยินความเคล่ือนไหวของน้อง 
Hi-Po มาตลอด
เขาเติบโตในหน้าท่ีการงานอย่างดี เป็นที่รักของทีมงาม
ซึ่งผมก็แอบดีใจกับความส�าเร็จของน้องเขา

จนมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ผมได้เจอกับน้อง Hi-Po อีกครั้งด้วย
ความบังเอิญ
ผมไปสอนที่บริษัทหนึ่ง ที่น้อง Hi-Po คนนี้เพ่ิงย้ายมาท�างาน
ได้ 2-3 เดือนเอง

CEO เดินเข้ามาในห้องอบรม แล้วชมน้อง Hi-Po ให้ฟงัว่า
ดิฉันรู้จักเขามานานตั้งแต่อยู่บริษัทเดิม รับรู้ถึงความเก่ง
และมั่นใจ
และยินดีมากท่ีเขามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นมาก
จนกลายเป็นคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
เค้ากลายเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักและเคารพ
น้องๆ ทุกคนบอกเลยว่า อยากท�างานกับพ่ีคนนี้ 
“ไปไหนก็จะตามไป”

จบประโยคนี้ผมยิ้มแก้มปริเลยครับ
เพราะอะไรหรือครับ....
เพราะดีใจที่เขาเปล่ียนแปลงตัวเองได้
และที่ส�าคัญ!! การเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลดีต่อชีวิตเขามากมาย

ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่า
คนเปล่ียนแปลงได้ เมื่อได้เคร่ืองมือที่ถูกต้อง 
และเมื่อตัวเขาเปิดรับการเปล่ียนแปลงนั้น  ©TAC
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Creative Marketing

รุ่งโรจน์ สถาปนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing & Branding

ท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management
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ในตอนน้ีผมขอเสนอมุมมองเก่ียวกับหน้าท่ี
ของ “การตลาด” และ “การขาย” หรือ 
“Marketing” และ “Sale” ว่าแตกต่างกัน
แค่ไหน อย่างไร และมีอะไรมากกว่าน้ันไหม 
เ พ่ือ ให้ผู้ บ ริหารร ะดับสู งห รือ เจ้ าของ
กิจการมองเห็นภาพชัดขึ้น เพ่ือน�าไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆ 
โดยให้ เ กิดความขัดแย้งน้อยท่ีสุดครับ 
เพราะโลกใบน้ีเปล่ียนแปลงไป จะไม่เหมือน
เดิมอีกต่อไป 

Sale หรือ การขาย
มีคนให้นิยามการขายไว้มากมาย แตกต่าง
กัน แต่ส�าหรับผมขอให้ค�านิยาม “การขาย” 
ว่าคือ “การมีตัวกลางหรือตัวแทนในการน�า
เสนอขายสินค้าหรือบริการ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ” เพ่ือให้ “เกิดการซื้อ” อาจเป็นเพียง
ครั้งเดียว หรือหลายๆ ครั้งก็ได้

มุมมอง 
Marketing & Sale 
ในโลกที่ เปล่ียนไป
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จุดประสงค์ของการขาย คือ การท� า ให้  
“เกิดการซื้อ” เป็นหลักส�าคัญ หากกิจกรรม
ท่ีท�านั้น ไม่ได้มีส่วนท�าให้เกิดการซื้อ ก็ไม่ควร
ถือเป็นหน้าท่ีของฝ่ายขาย

Marketing หรือ การตลาด
เช่นเดียวกันครับ มีคนให้ค�านิยามไว้มากมาย 
แม้แต่กูรูการตลาด Philip Kotler ก็ยังให้ค�า
นิยามการตลาดไว้เป็นหลายๆ ยุค ตั้งแต่ Mar-
keting 1.0, Marketing 2.0, Marketing 3.0 
และ Marketing 4.0 ซึ่งก็แตกต่างกันไป
เร่ือยๆ 

ส�าหรับผมขอให้ค�านิยาม“การตลาด” ไว้ว่า 
“คือการท�าให้ลูกค้ารู้จัก จดจ�า พึงพอใจ และ
ประทับใจ” ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ตามมาคือ “เกิด
การซื้อ” และเกิดความภักดีในแบรนด์ 

จุดประสงค์ของการตลาด อาจไม่ใช่ต้องการ
ให้เกิดการขายเป็นหลักเหมือนกับการขาย เช่น 
โฆษณาของบร่ันดียี่ห้อหน่ึง ท่ีใช้การอนุรักษ์
ความเป็นไทยมาเป็นธีมในการโฆษณา หรือ
โฆษณาการปลูกป่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
หรือท่ีเรียกกันว่า Corporate Ad ซึ่งเป็นการ
สร้าง Awareness และสร้าง Corporate 
Image ให้กับองค์กร เพ่ือให้คนจดจ�า และมี
ความรู้สึกท่ีดีกับองค์กรนั้นๆ

แต่โลกในปัจจุบันน้ี ปรับเปล่ียนไปมาก New 
Media เช่น Google Ads, Facebook Ads, 
Line Ads, E-commerce, Social Network 
ท่ีเดิมถือเป็นหน้าท่ีของการตลาด แต่ปัจจุบัน
สามารถเข้ามาช่วยในด้านการขายได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม

ผมจึงขอเรียกหน้าท่ีใหม่น้ีว่า “Sales Marketing” หรือ 
การตลาดเพ่ือสร้างยอดขาย (ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านช่อง
ทางออนไลน์เป็นหลัก) และการจะคัดเลือกคนท่ีจะมาดูแล
หน้าท่ีน้ี ก็ควรจะต้องมีประสบการณ์ท้ังด้านการตลาด
และการขายมาพอสมควร เพ่ือให้เข้าใจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้เกิดการขาย ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือ
น้อยเกินไป

ดังน้ันองค์กรในยุคน้ีเพ่ือให้เกิดยอดขาย และการเติบโต
ท่ียั่งยืน ควรจะต้องมีหน่วยงานด้านน้ี 3 ด้าน คือ 
    • การขาย
    • การตลาด
    • การตลาดเพ่ือการขาย

แต่สัดส่วนในการปรุงให้เหมาะกับองค์กร ก็ขึ้นอยู่ กับ 
Nature ธุรกิจขององค์กร เช่น ถ้าเป็นองค์กรท่ีขาย
สินค้าอุตสาหกรรม ก็อาจต้องเน้นเร่ือง Sales Ap-

proach เป็นหลัก แล้วตามด้วย Sales Marketing และ 
Marketing แต่ถ้าเป็นสินค้า Mass เช่น อุปกรณ์ใช้ใน
ครัวเรือน ก็อาจจะต้องใช้ Marketing และ Sales Mar-
keting ไปด้วยกัน และใช้ Sales Approach ช่วยในการ
ติดต่อหรือติดตามลูกค้า เป็นต้น

โลกวันน้ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากๆ สิ่งท่ีเคยเชื่อ  
เคยท�ากันมา จ�าเป็นต้องพร้อมปรับให้ทันกับยุคท่ีเปล่ียน
ไปครับ  ©TAC



N L P 

Work With Joy

วิระมน มาสุข
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์

วิทยากรท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management

N L P 
กับการสร้างความสุข
ด้วยความเข้าใจ
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หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีก�าลังประสบปัญหามากมาย 

ในชีวิต เกิดอาการหมดแรง ท้อแท้ เครียด หรือหมด
ก�าลังใจ  บทความน้ีน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณมาก
เลยนะคะ เพราะเราจะชวนคุณมาเรียนรู้วิธีสร้าง 

ความสุขท่ีท�าได้ด้วยการร่วมมือกันระหว่างตัวคุณเอง
กับเพ่ือนคู่คิดท่ีน่าท่ึง ซึ่งก็คือ สมองน่ันเอง

ประเด็นส�าคัญมีอยู่ว่า การท่ีเราจะคุยกับสมองให้รู้
เร่ือง เราก็ต้องใช้ภาษาท่ีสมองเข้าใจ ท่ีเรียกว่า  
ภาษาสื่อความคิด 

หากเปรียบ “สมอง” เหมือน “ฮาร์ดแวร์”,  “ความคิด 
(ภาษา)” ก็เปรียบเหมือน “ซอฟต์แวร์” ยิ่งเราท�าความ
เขา้ใจการท�างานของสมองไดม้ากเพียงใด ยิง่เป็นการ
ตอกย�้าข้อคิดค�าคมท่ีเรามักได้ยินจนชินหูว่า  “ชีวิตจะ
ดีหรือไม่ขึ้นอยู่ตัวเราท่ีเป็นผู้ก�าหนด” เพราะเราคือ
บุคคลส�าคัญท่ีเป็นผู้เขียนโปรแกรมทางความคิด 

เพ่ือป้อนเข้าไปในสมองของเรา และสมองก็ท�าหน้าท่ี
ประมวลผลตามสิ่งท่ีเราป้อนเข้าไปอย่างซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมาท่ีสุด นั่นคือ ถ้าเราป้อนส่ิงดี ส่ิงที่ได้
จากการประมวลผลก็ย่อมออกมาดี ในทางกลับกัน 
ถ้าเราป้อนส่ิงไม่ดี ส่ิงที่สมองประมวลผลก็ย่อมออก
มาไม่ดี
 

Neuro Linguistic Programming (NLP) เป็น 

กระบวนการใช้ภาษาสื่อความคิด เพ่ือเป็นซอฟต์แวร์ 
ให้สมองสามารถสั่งการ โดยการแปลความหมายใหม่ 
ให้กับสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว และประมวลผล 

ออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีเราต้องการ
     • Neuro = ระบบประสาทในสมองใช้ในการรับรู้
สิ่งเร้าต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 
    • Linguistic = ภาษาท่ีใช้ในการตีความและให้
ความหมายกับส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในสมอง
    • Programming = ความสามารถในการค้นหา
และการปรับวิธีการให้เราไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ

ศาสตร์ NLP จงึใหค้วามสนใจกับการใชภ้าษาสือ่ความคิด
ท่ีทรงพลัง เพ่ือสื่อสารกับสมองของเรา โดยมุ่งเน้น
ท่ีการเปล่ียนสภาวะอารมณ์ให้เป็นเชิงบวก เพ่ือน�าไป
สู่ความคิด พฤติกรรม และทักษะใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ตามท่ีเราต้องการ 

NLP ใช้เทคนิคการต้ังค�าถามที่ถูกต้องและทรงพลัง
เพ่ือมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น

    • อะไรท่ีส�าคัญกับเรา
    • อะไรท่ีเราต้องการ      
    • เราอยากมีชีวิตเป็นแบบไหน 
    • เราต้องการเห็นผลลัพธ์เป็นอย่างไร
    • อะไรท่ีเป็นคอยฉุดรั้งไม่ให้เราไปสู่เป้าหมาย
    • เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากส่ิงเหล่าน้ี
    • อะไรท่ีท�าให้เราอารมณ์เสีย
    • เราจะอารมณ์ดีขึ้นกว่าน้ีได้อย่างไร
    • ภาพความส�าเร็จท่ีอยากเห็นเป็นอย่างไร

จะเห็นได้ว่า การใช้ค�าถามทรงพลังเหล่าน้ี มีเป้าหมาย
ส�าคัญ คือต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 

กว่าเดิม ขณะท่ีเราใช้ค�าถามเหล่าน้ี ถามและตอบด้วย
ตนเอง จะท�าให้สมองของเราใช้ความคิดจดจ่ออยู่กับ
การเสาะหาความเป็นไปได้ เพ่ือสร้างทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์

นอกจากค�าถามทรงพลังท่ีเราสามารถปรับใช้กับ
ตนเองอยู่ เสมอแล้ว กระบวนการคิดแบบผู้น� า
สถานการณ์ (Being at Cause) ก็เป็นเคร่ืองมือท่ี
ทรงพลังท่ีซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน การฝึกใช้วิธีคิด
แบบผู้น�าสถานการณ์ให้บ่อยท่ีสุด ฝึกใช้เป็นประจ�า 
จนติดเป็นนิสัย จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้เรา
ตีความสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเปล่ียนผลลัพธ์ให้เป็นไปตามท่ี
เราต้องการ

ตัวอย่างประโยคทรงพลังท่ีแสดงถึงวิธีคิดแบบผู้น�า
สถานการณ์

    • ฉันเป็นผู้รับผิดชอบ 100%
    • มีวิธีไหนบ้างท่ีจะท�าให้แก้ปัญหาน้ีอย่างดีท่ีสุด
    • เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองน้ี
    • เราจะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดน้ี
      ได้อย่างไรบ้าง
    • เราท�าดีท่ีสุดแล้ว ไม่มีความล้มเหลว 
      แต่จะเป็นประสบการณ์ให้เราเก่งขึ้น

หากน�าไปปรับใช้ เม่ือเจอสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
จะช่วยเติมเต็มศักยภาพทางความคิดให้เราสามารถ
ครองสติและสรรหาวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ ในการ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือยๆ อย่างแน่นอนค่ะ  ©TAC
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ความเปล่ียนแปลงท่ีก�าลังเกิดขึ้นกับโลก ณ 
ปัจจุบัน เป็นท่ีทราบกันท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นคนใน
อาชีพใด มีความรู้การศึกษาระดับไหน หรือมี
ประสบการณ์การท�างานมากแค่ไหน ต่างรู้สึกถึง
ความห นักห น่วงแล ะความว่ อง ไ วของการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อวิถีชีวิตทุกด้าน 

ในชีวิตของทุกคน ไม่เว้นและไม่เลือกใครทั้งสิ้น 
คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าควรจะต้องให้ความ
ส�าคัญกับการปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงท่ี
ก�าลังเกิดขึ้น (แม้จะเข้าใจมันหรือไม่ก็ตาม) 

คนส่วนใหญ่เข้าใจจากการสัมผัสด้วยตนเองใน
สิ่งท่ีเป็นตัวขับน�าความก้าวหน้า ซึ่งโดยพ้ืนฐาน
คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือถ้าให้กล่าว
ถึงลึกกว่าน้ัน คือการรวมตัวของความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี แล้วท�าไมการเปล่ียนแปลงคร้ัง
น้ีถึงแตกต่างจากครั้งอ่ืนๆ ในเม่ือเทคโนโลยีก็
รวมตัว กันมาตลอด ท�า ไมคราวนี้จึง ถือว่า
เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า “4IR” 
และมันมีความหมายว่าอย่างไร

บางท่านจะคุ้นเคยกับค�าว่า “Digital Transfor-
mation 4.0” ซึ่งเป็นค�านิยามท่ีเหมาะสมส�าหรับ
เป้าหมายและแนวทางของนโยบายท่ีประเทศไทย 
แต่สิ่งท่ีเป็นหัวใจหลักของ Transformation น้ี 
เรียกว่า The Fourth Industrial Revolution 
หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ซึ่งคาดว่า
จะต้องยิ่งใหญ่มากไปกว่าการปฏิวัติสามรอบท่ี
ผ่านมา และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมาก 

กว่าคราวอ่ืน ภายในวงการท่ีเก่ียวข้องเรียกกัน
สั้นๆ ว่า “4IR” ถ้าให้แปลเป็นไทย ผมขอเรียกว่า 
“ก.ป.อ.4” ก็ฟงัดูเท่ได้พอสมควร

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 มีปัจจัยหลักส�าคัญในการขับ
เคล่ือนอยู่ 4 ประการ ท่ีควรท�าความเข้าใจเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและจุด
เร่ิมต้นในการคิดสร้างสรรค์ หรือใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางและแนว
โน้มต่อไป

4IR = 4 Areas of Technological Evolution

ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่
   A: Artificial Intelligence
   B: Big Data
   C: Cyber-Security 
   D: Distributed Ledger Technology (DLT)

หรือจ�าง่ายๆว่า A, B, C และ D

A: Artificial Intelligence
แน่นอนครับ รายการแรกใน 4 ประการ เป็นศาสตร์ท่ีได้รับความ
มุ่งมั่นพัฒนากันมาเป็นเวลานานมาก สามารถเห็นจุดเริ่มต้นของ
พ้ืนฐานความคิด ตั้งแต่นักปรัชญาท่ียิ่งใหญ่ของยุคสมัยโรมัน 
ค่อยๆ พัฒนาต่อยอดมาเร่ือยๆ จนมาถึงวันน้ี ท่ีมนุษย์มีความ
สามารถท�าสิ่งท่ีคิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมอย่างจริง ถึงเวลาปรับตัว
กับส่ิงท่ีมนุษย์ได้ไฝ่ฝันถึงมาตลอด และคาดการณ์กันมาเป็นเวลา
ยาวนานท่ีสุด

Roots of AI
แทนท่ีจะพยายามแบ่งแยกหมวดใน AI ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ก้าวหน้าอยู่ตลอด การเข้าใจรากฐานของการศึกษา AI จะท�าให้
เห็นถึงแนวทางและเป้าหมายของการค้นคว้า เพราะมันจะน�า
ทิศทางของความก้าวหน้าท่ีจะมาถึง และผลกระทบท่ีจะตามมา

ความคิดใน AI จนถึงวันน้ี แบ่งแยกได้เป็น 2 ค่ายหลักคือ การ
ศึกษาเพ่ือวิทยาศาสตร์ Scientific Goal กับความก้าวหน้าเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิศวะ Engineering Goal

ค่ายแรกจะสนใจกับบทนิยามของความคิด ท่ีท�าให้มนุษย์แตกต่าง
จากสิ่งอ่ืนๆ เน้ือแท้ของขบวนการความคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลังการ
ตัดสินใจ การเรียกเก็บข้อมูลจากความจ�า การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจาก
ข้อมูล เพ่ือท่ีจะอธิบายว่าความเป็นมนุษย์นั้นคืออะไร 

ค่ายท่ีสองจะสนใจกับการใช้สอยประโยชน์ของความก้าวหน้าใน
ความสามารถทางเทคโนโลยี เพ่ือน�ามาแก้ไขปัญหาในโลกจริง 
การสร้างมูลค่าให้กับคน โดยใช้วิธิการเดียวกับค่ายวิทยาศาสตร์ 
แต่ด้วยจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 

Entrepreneurship In The 4IR 
(ตอนที่ 1)
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ท่ีมาของความคิดใน AI ดึงส่วนมาจากหลายศาสตร์ 
เช่น Philosophy, Logic, Mathematics, Compu-

tation, Psychology/Cognitive Science, Bio 
logy/Neuroscience, Evolution แสดงถึงความ
กว้างขวางของความสามารถภายใต้ AI ท่ีจะตอบ
โจทย์ประเด่นท่ีมีความส�าคัญในแต่ละศาสตร์ 

Advancing Methods in AI
วิธิการท่ีพัฒนาขึ้นมาภายใต้ AI ท่ีก�าลังใช้หรือศึกษา 
เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและควรกล่าว
ถึง

วิธิการท้ังหลายน้ีถือว่าเป็นหมวดการศึกษาท่ีก�าลัง
เจอกับความท้าทายและได้รับความก้าวหน้า ได้แก่
Neural Networks
Algorithms & Programming
Computer Vision
Robotics
Speech & Natural Language Programming
Planning & Prediction
Machine Learning (Teaching, Deep Learning)
Expert Systems & Decision Making

หลายครั้ง การใช้วิธิการท้ังหลายใน AI จะมีส่วนท่ี
ผูกมัดอยู่กับ Knowledge-based Systems คือ
ระบบท่ีมีฐานความรู้หรือคลังข้อมูลเป็นส่วนประกอบ
และมีความส�าคัญเป็นเอก จะศึกษาการจัดการ
บริหารและการจับประโยชน์จากข้อมูล หรือการหา
มูลค่าท่ีต้องการได้จากแหล่งข้อมูลส่วนนั้น ได้แก่ 
Search & Processing, Big Data 

B. Big Data
Big Data กล่าวถึงความสามารถในการจัดการและ
การวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมหาศาล ท่ีก่อนหน้าน้ีไม่
เคยท�าได้ เป็น approach ใหม่ ท่ีเกิดขึ้นจากความ
จ�าเป็นท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของความสามารถ 

ของวิธีการแบบเดิม ได้แก่ Traditional Data & 
Statistical Analysis กับ Business Intelligence 
ซึ่งไม่สามารถสร้างผลิตผลท่ีต้องการจากสภาพ
ความเป็นจริงของแหล่งข้อมูลและรูปแบบข้อมูลท่ีได้
เปล่ียนไปอย่างแตกฉาน โดยท่ีเกิดการขยายตัวใน
ท้ังการใช้และจ�านวนอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งข้อมูล ท่ี

ต้องรับบริหารและวิเคราะห์อย่างมาก จนเคร่ืองมือท่ีใช้ตามวิธิ
การและระบบจัดการข้อมูลเดิมไม่สามารถรองรับได้ เช่น การ
เรียกข้อมูลจากฐานท่ีใหญ่ หรือท�าการวิเคราะห์ ท่ี ใช้ก�าลัง
คอมพิวเตอร์มากเกินไปเกินความคุ้มค่าในการใช้ หรือใช้เวลา
ค�านวนนานเกินไป

IoT
IoT เป็นตัวอย่างท่ีดีของสิ่งหน่ึงท่ีขับเคล่ือนความต้องการ ทั้ง
ในหมวดน้ีและ 4IR โดยรวม และด้วยความท่ีไม่สามารถลงลึก
ในรายละเอียดของ IoT ณ ท่ีน้ี ขอใช้ค�ากล่าวสั้นๆ ขยายความ
ของ IoT ว่า เป็น Ideal ท่ีมาจาก Vision ท่ีเป็นเป้าหมายน�า
ทิศทางไปสู่สภาวะท่ีจะน�าอุปกรณ์ท่ีผ่านไฟฟ้าทั้งหมดในโลก  
(ทุกชนิดรวมถึง ตู้เย็น เคร่ืองท�ากาแฟ แม้กระทั้งเคร่ืองซักผ้า
กับเตารีด) มาเชื่อมต่อกันผ่านเน็ตเวิร์ก เช่น อินเตอร์เน็ต แล้ว
มอบหมาย IP Address เพ่ือท�าการ Identify แต่ละอย่าง โดยท่ี 
IoT จะท�าให้อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้
หมด แม้ไม่ต้องเห็นตัวเลขก็เข้าใจได้ว่าอัตราการเพ่ิมปริมาน
ของข้อมูลท่ีก�าลังเพ่ิมขึ้นจะเยอะมหาศาลขนาดไหน

เพราะสาเหตุเช่นน้ีจึงบังคับให้ต้องหาวิธิการใหม่ เพ่ือท่ีจะ
รองรับกับสภาพความต้องการของตลาด และ match ให้คู่กับ
ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีมีในระดับเทคโนโลยี่ ปัจจุบัน 
แนวคิดในเร่ือง Big Data จะเน้นที่ 3 คุณสมบัติของข้อมูล 
คือ ปริมาณ ความเร็ว(รวมถึงความถี่ของการบันทึกอัพเดท) 
และความแตกต่างของรูปแบบ (ตัวอักษรและรูปภาพ มีเสียง 
วีดีโอ ฯลฯ) ท่ีต้องจัดเก็บหรือจัดการในทางใดทางหน่ึง

วิธิการใหม่ท่ีใช้กับ Big Data จะแตกต่างโดยพ้ืนฐาน จาก
แนวคิดการวิเคราะห์ท่ีเคยใช้กัน ดังน้ี:
- สามารถตั้งการวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นโดยท่ีไม่มีสมมุตติฐาน หรือ 
สมการทดสอบ ตามหลักการ statistics
- ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลใน real-time คือการวิเคราะห์สด ณ 
เวลาท่ีรับเข้ามา เช่นท่ีใช้กับ live streaming data
- ตีความหมาย สรุป จับแพทเทิร์น โดยไม่ค�านึงถึงขนาดท่ีวัด 
ไม่มี sample size

ในหมวดน้ีได้ เห็นการขยายตัวเ ร็ว ท่ีสุด เ น่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของความต้องการจากผู้ใช้ท่ีไม่นิ่ง และการแข่งขัน
ในการตอบโจทย์ของตลาดในภาคธุรกิจ

วันน้ีผมพูดถึง A และ B ซึ่งหน้ากระดาษหมดพอดี 
ติดตาม C และ D ต่อในสัปดาห์หน้าครับ  ©TAC
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Good Books

Inside Bill’s Brain:  
Decoding Bill Gates

หนังสือแนะน�าฉบับน้ีขอเปล่ียนบรรยากาศเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึง นั่นก็คือการ 
ชมสารคดี (Documentary) โดยขอเสนอ Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates 
ท่ีเผยแพร่ผ่านเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งเป็นซีร่ีส์สารคดีโทรทัศน์สามตอนท่ีออกฉายในปี 2019 น้ี สร้าง
และก�ากับโดย Davis Guggenheim โดยน�าเสนอความคิดและแรงบันดาลใจของ Bill Gates 
บุคคลผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา

โดยการด�าเนินเร่ืองจะเป็นการพูดคุยกับ Bill Gates มหาเศรษฐีผู้เคยได้ชื่อว่ารวยท่ีสุด 

ในโลกหลายปีติดต่อกัน ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft และผู้ริเร่ิม Bill & Melinda Gates 
Foundation 

โดยผู้ก�ากับคนดังท่ีเคยท�าสารคดีท่ีสร้างช่ือมาแล้วท้ัง An Inconvenient Truth และ He 
Named Me Malala เพราะฉะนั้นจึงการันตีได้ถึงคุณภาพเร่ืองของการถ่ายท�า การถ่ายทอด
อารมณ์ความคิด และการด�าเนินเร่ือง

ในเน้ือเร่ืองของสารคดีท้ัง 3 ตอนประกอบด้วย ตอนแรก เล่าถึงชีวิตในวัยเด็ก คุณแม่ และ
ภารกิจในการสร้าง “ห้องน�้า” ท่ีไม่ต้องใช้น�้า เพ่ือให้ประชาชนในประเทศท่ีก�าลังพัฒนาเข้า
ถึงห้องน�้าท่ีดีได้อย่างเท่าเทียม และแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโรคได้อย่างยั่งยืน ตอนท่ี
สอง เป็นการเจาะลึกถึงวิสัยทัศน์ของบิล มิตรภาพในวัยเด็ก และเร่ืองราวสายสัมพันธ์กับ 
Paul Allen ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ท่ีแทบไม่ปรากฎตัวมากนัก ส�าหรับตอนสุดท้ายเป็นการ

บอกเล่าถึงเป้าหมายสุดท้าทาย ท่ีบิล
ตั้งใจท่ีจะแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate 
Change) และพัฒนาพลังงานสะอาด

Davis Guggenheim ใช้เวลาถ่ายท�า
เกือบ 2 ปี ในการรวบรวมข้อมูลและถ่าย
ท�า ท�าให้เราเห็นภาพและเข้าใจความเป็น 
Bill Gate อย่างแท้จริง โดย Davis 
Guggenheim ได้ถามค�าถามส�าคัญกับ
บิลในสารคดีว่า “ความกลัวที่เลวร้าย
ที่สุดของคุณคืออะไร” ซึ่งค�าตอบของ
เขาก็คือ “I don’t want my brain to 
stop thinking” หรือผมไม่อยากให้
สมองของผมหยุดท�างาน ถือเป็นค�า
ตอบท่ีสามารถสะท้อนเร่ืองราวท้ังหมด
ได้ในประโยคเดียว

ร่วมค้นหาตัวตนของบุคคลท่ีเรียกได้ว่า
เป็นบุคคลแห่งศตวรรษ และค�าตอบของ
เร่ืองราวดังกล่าวน้ีได้จาก Inside Bill’s 
Brain: Decoding Bill Gates สารคดี
ท่ีไม่ควรพลาดมากๆ .. คุณอาจท�าได้
อย่างเขา ถ้าคุณคิดได้แบบเขา  ©TAC

TV Series (2019), Netflix
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Joker | โจ๊กเกอร์ (2019)
by Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

ผลงานของผู้ก�ากับ Todd Phillips ที่จะพาทุกคนย้อนกลับสู่ช่วงเวลาที่ก็อตแธม นครท่ี 

ดูเหมือนเจริญ ทว่ามีแต่ขยะเน่าเหม็น บรรยากาศที่คนท้ังเมืองแทบไม่เหลือความเป็น
มนุษย์อยู่ในตัว การแบ่งแยกชนชั้น จนท�าให้เกิดแรงกดดันท่ีมหาศาล และเม่ือมันระเบิด
ออกมา เมืองท้ังเมืองก็พินาศได้ในพริบตา และเรื่องราวของตัวตลกร้ายอันบ้าคลั่ง และ
โหดเหี้ยมอย่าง Joker ท่ีได้นักแสดงน�าอย่าง Joaquin Phoenix นักแสดงมากฝีมือท่ี
เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึงสามครั้งจาก Gladiator (2001) , Walk the Line (2006) 
และล่าสุด The Master (2013) ท่ีมารับบทเป็น อาร์เธอร์ เฟล็ค หรือ Joker 

ผู้ใฝ่ฝันอยากจะท�าอาชีพที่ให้ความสุขกับผู้คนอย่างที่แม่ของเขาส่ังสอนเรื่อยมา อาเธอร์ยัง
ต้องเผชิญกับความโหดร้าย ความรุนแรงทางสังคม จากคนท่ีอ่อนแอกลับกลายเป็นคนท่ี
ท�าเรื่องเลวร้ายได้อย่างไม่รู้สึกผิด

หนังเรื่องน้ีท�าให้เราได้รู้ว่า ทุกคนล้วนมีด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเผยด้าน
ไหนออกมาให้คนเห็นมากกว่า ส่ิงส�าคัญคือ อย่าจมอยู่กับความคิดลบ หรือสภาพ
แวดล้อมที่ท�าให้คุณยิ่งมืดมนกับชีวิตอีกต่อไป ต้องมีสติและใช้ปัญญาในแก้ไขปัญหา 
และหนังยังสะท้อนให้เราเห็นว่า ทุกวันนี้ปัญหาหลายๆ เรื่องในสังคม ไม่ใช่เพราะขาดพ้ืนท่ี
แสดงออก แต่เป็นเพราะการแสดงออกน้ันไม่มีคนรับฟัง เม่ือคนไม่ถูกรับฟัง ทุกข์นั้นก็ยัง
อยู่ไม่หายไป แต่กลับจะเพ่ิมมากข้ึนด้วยซ�้าไป 

“การฟัง” ไม่เหมือนกับ “การได้ยิน” การตั้งใจฟังจึงส�าคัญกับผู้เล่า บางครั้งเขาไม่ได้
ต้องการความเห็นด้วยซ�้า แค่มีคนรับฟัง แคร์ความรู้สึกเขา ก็สามารถท�าให้อีกฝ่ายสบายใจ
ขึ้นได้

ถือว่าเรื่องน้ีมีทั้งความต่ืนเต้น หดหู่ และสงสาร ใครท่ีอยากจะไปดูบอกตรงน้ีเลยว่า ขอให้
เตรียมใจของคุณให้เข้มแข็ง อย่าท�าให้ใจคุณหดหู่เป็นอันขาดหลังจากดูเรื่องน้ีแล้ว ©TAC



    • ใช้เวลาอยู่กับ Social Media 3 ช่ัวโมง 11 นาที
      ต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
    • ใช้เวลาดู Online Streaming หรือ Video 
      On Demand 3 ช่ัวโมง 44 นาทีต่อวัน
    • ใช้เวลาฟงัเพลงแบบ Music Streaming 1 
      ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนได้ว่าทุกวันน้ีคนไทย 

จ�านวนมาก มีพฤติกรรมที่เราเรียกว่า “Hyper 
Connected” หมายถึง ผู้ที่เช่ือมต่อกับโลกออนไลน์
ตลอดเวลา เกือบ 24 ช่ัวโมง 7 วัน ไม่ว่าจะท�างาน 
เรียน ดูหนัง ฟงัเพลง พูดคุยกับเพ่ือนผ่านแอปพลิ
เคชันแชท รวมไปถึงการอัพเดทสิ่งที่ตัวเองสนใจ 
หรือเรื่องราวของตัวเองบน Social Network

Buzzwords กองบรณาธิการ

We Are Social และ Hootsuite เผยผลส�ารวจ 
“Global Digital 2019” ที่อัปเดตสถานการณ์
การใช้งานดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ประจ�าปี 2019 
ทีร่วบรวมทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย พบวา่
    • ประเทศไทยมีประชากร 69.24 ล้านคน 
    • 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
      โดย 55 ล้านคน เป็นกลุ่มท่ีใช้
      อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็น
      ประจ�า 
    • 51 ล้านคน ใช้งาน Social Media เป็น
      ประจ�า 
    • คนไทยโดยเฉล่ียแล้ว ใช้อินเทอร์เน็ต 9 
      ช่ัวโมง 11 นาทีต่อวัน (นับรวมทุก
      อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

Hyper Connected


