
  ริ่มกันที่สนามบิน Incheon ประเทศเกาหลีใต กอนเลยครับ     
  หลังจากลงท่ีสนามบนิท่ีนี ่กพ็บวาสนามบนิมีขนาดใหญมาก ๆ  
  ถามวาใหญขนาดไหน ก็ใหญถึงขนาดที่วาตองใชรถไฟฟา        
วิ่งขามระหวาง Terminal ครับ และมี Runway มากกวาสุวรรณภูมิ 
เรา ถามวาสนามบิน Incheon มีอะไรนาสนใจ อันดับแรกเปน       
สนามบินกลางทะเล เกิดจากการถมทะเล สมัยกอนเปนเกาะขยะ      
แลวจึงถมมาสรางสนามบิน (เกาะยางจอง) ซึ่ง Wifi ดีมาก ๆ ไมตอง
ใชรหัสผานใด ๆ ในการเขาใช และ Skytrax ใหเปนสนามบินระดับ 
5 ดาว เคยทําสถิติโลกรวม Immigration ขาเขาเมืองใชเวลาเร็วสุด 
12 นาที ขาออกเมืองใชเวลาเร็วสุด 19 นาที 
 ซึ่งจัดวาบริหารเวลาเร็วที่สุดในโลก มี 3 Runway สรางจาก 
Asphalt ทั้งหมด มี Membrane ในการ Reverse นํากลับมาใช     
โดยใน พ.ศ. 2552 เคยเปนสนามบินที่ดีที่สุดในโลก เปนสนามบินที่
วุนวายเปนอันดับตน ๆ ของโลก 339,673 flights ใน ค.ศ. 2016 
คนใชบริการ 57,765,397 คน ใน ค.ศ. 2016 อีกทั้งเปนสนามบินที่
ระบบการจัดการกระเปาดีที่สุดแหงหน่ึง เคลมวาผิดพลาดสูญหาย    
เปน 0.0001% ซึ่งเม่ือเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิบานเรา Wifi 
สนามบินสุวรรณภูมิก็ถือวาเร็วใชได แตจะเปนของ dtac true ais 
มากกวา แบบ free ก็มี แตสู Incheon ยังไมไดในเรื่อง Internet 
 สนามบินเรามี 2 Runway ทําจาก Asphalt แตรองรับ 336,345 
flights เทียบกับ Incheon แลวถือวาสนามบินเราบริหารจัดการ 
flights ไดนาประทับใจและคุมคามาก ๆ มี 2 Runway แตรองรับ 
flight นอยกวา Incheon เพียง 3,328 flights ใน ค.ศ. 2016 ซึ่งมี              
3 Runway ถา Runway ที่ 3 ของสุวรรณภูมิแลวเสร็จ นาจะรองรับ 

flights และมีความคลองตัวมากกวา Incheon ถาไมคิดเรื่อง           
การตกแตงภายในมาก สนามบินเราก็ถือวาเปนสนามบินท่ีดีที่สุด      
แหงหนึ่ง รูสึกยิ่งใหญพอสมควร 
 ราคาสินคาใน Duty Free ไมรู สึกแตกตางอยางมีนัยสําคัญ          
ซึง่แลวแตชนดิสนิคาดวย Immigration แถวชาวตางชาติทีส่วุรรณภูมิ    
ยาวพอสมควร อีกท้ังตอนตรวจ security สนามบินสุวรรณภูมิ          
ใชเวลามากกวาที่ Incheon แตขั้นตอนขาเขา-ออก สําหรับคนไทย 
สะดวกมากครับ เพราะเปนระบบ Auto นํา Passport เขาเครื่อง 
Scan ลายน้ิวมือ ใชเวลาไมนาน ซึ่งถาเทียบปริมาณผูใชบริการ     
สนามบนิสวุรรณภูม ิ55,892,428 คน สวน Incheon 57,765,397 คน 
ถอืวาไมตางกันมาก สสูกีนัเลย Incheon ตดิอันดับสนามบนิท่ีวุนวาย
เปนอนัดบั 19 ของโลก สวนไทยอนัดบั 20 ของโลก สรปุเร่ืองสนามบิน 
สนามบิน Incheon เปนสนามบินท่ีดีที่สุดแหงหน่ึงท่ีผมเคยไปเลย 
สะดวกสบายมาก ๆ แตถาเทียบกับสุวรรณภูมิ สนามบินเราก็ถือวา
อยูในระดับดีที่ตอสูกันได
 คงตองรอดูเฟส 3 สนามบินสุวรรณภูมิกันตอไป จึงจะสามารถ
เปรียบเทยีบมากกวานี้ได 
 ตอมาที่สํานักงานใหญ Samsung ครับ Samsung ภาษาเกาหลี
อานวา ซัม-ซอง กอตั้งโดย ลี เบียงชอล ใน พ.ศ. 2493 ปจจุบันธุรกิจ
ของซัมซุงแบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ คือเครื่องใชในบาน เครื่องใช
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สํานักงาน โทรศัพทมือถือ และสวนประกอบหลัก ๆ ในอุปกรณ 
Electronics เชน Memory, Processor, Storage 
 จากท่ีผมไดไปศึกษาดูงานท่ี Samsung D’Light มาพบวา บริษัท
มคีวามพยายามท่ีจะขยายกิจการออกไปในหลากหลายอตุสาหกรรม 
อาจเปนเพราะความเปนบริษัทเอเซีย สวนมากคนเอเซียมักยึด           
สิ่งหนึ่ง นั่นก็คือความม่ันคงของบริษัท จะเห็นวา PTT, SCG หรือ 
บริษัทฝงอเมริกา ยุโรป เชน GE ตางก็แตกบริษัทลูกกันทั้งนั้น เพราะ
ธุรกิจก็เหมือนตนไม ยิ่งมีรากแตกแขนงมากเทาไร ลมพายุก็โคนยาก 
ถึงบางดานรายไดตํ่าลงติดลบ โดนตัดราก แตที่เหลือก็ยังชวยพยุง
บรษิทัใหอยูได การมีหลากหลายธุรกจิกย็งัเปรียบเสมือนการมรีายรับ
หลายดานอีกตางหาก อีกทั้ง Samsung ยังหวังจะเปนผูนําในตลาด 
จงึคอยเปนผูชงินาํแนวโนมของสังคมอยูเสมอ การต้ังศนูยนีก้ส็ามารถ
มองไดหลากหลายแงมุม อาจเปน Show Room แสดงนวัตกรรม 
หรือ Indicator เคร่ืองมือสํารวจความคิดเห็นช้ีวดัตลาดไปดวยก็เปน
ได เพราะจริง ๆ แลว ศูนยลักษณะน้ีก็มีกระจายอยูทั่วประเทศ
เกาหลีใต นักทองเที่ยวจํานวนมากก็มาเยี่ยมชม เพราะมีผลิตภัณฑ
ใหม ๆ มากมายที่ยังไมออกสูตลาด เชน ตูเย็นท่ี Online มีกลอง
ภายในตู ตรวจสอบอาหารคงเหลือได หรือนวัตกรรมหองเรียน
อจัฉริยะ ทีอ่าจารยสามารถเขียนแชรบทเรยีน ควบคมุทุกจอ Tablet 
ของนิสิตได หรือแมกระท่ังแวน VR ที่ใหภาพเสมือนนั่งรถไฟเหาะ     
ตีลังกาจริง พรอมเกาอี้ที่ขยับตามภาพ 
 สวนท่ีผมเหน็และมีโอกาสใชงานกนัจริง ๆ  ในชีวติประจําวนั กค็ง
หนีไมพน Samsung Pay หรือเรียกงาย ๆ วา ใชมือถือจายเงินโดย
การแตะแทนบัตรเครดิต/บตัรเตมิเงิน ซึง่เปนนวตักรรมท่ีเปนตัวแสดง
ใหเห็นถึงการกาวลํ้าหนาของ Samsung เพราะฉลาดที่จะเลือก
เทคโนโลยี MST (Magnetic Fields) มาใชรวมกับ NFC และระบบ 
Fingerprint 

 ถามวานวัตกรรมนี้เหนือกวา Apple Pay ของฝง iOS ยังไง เรื่อง
ระบบความปลอดภัยคงไมตางมาก แตการใชงานจริงตางกันแบบ     
สุด ๆ ในความเห็นของผม Apple พลาดพอสมควรในเรื่องนี้ เพราะ 
Samsung นอกจากจะคิดอยากใหคนเปลี่ยนลองประสบการณ      
ใหม ๆ ในการทาํธรุกรรมทางการเงนิแลว เขายงัคิดตอไปอกีวา ทาํยงัไง
เครื่องรูดบัตรเกา ๆ  จึงจะใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมไดโดยไมตอง 
Upgrade เครื่องรูดแตอยางใด จึงใช MST ปลอยสนามแมเหล็ก    
เลียนแบบเสมือนบัตรพลาสติกเรากําลังรูดผานเครื่อง ไมวาตัวรับ     
จะเกาแคไหน มนักค็ดิวาเปนบตัรพลาสตกิรดูปกติ จงึไมมปีญหาการ
ใชงานกบัท้ังเคร่ืองรูดรุนเกาและรุนใหม ตางกับฝง Apple ทีเ่คร่ืองรับ
ตองรองรับ NFC (Radiowave) เทานั้น จึงจะทํางานได จะเห็นวา    
แคจุด Start ที่ปลอยใหออกมาใชงานพรอมกันในมือ Samsung มี
รานที่รองรับ Samsung Pay เกือบทั้งโลก ตางกับ Apple Pay ที่
เปดตัวมาก็ตองรอรานคาเปล่ียนเคร่ืองรูดบัตรเปนรุนใหมเสียกอน 
(ตอนนี้ Samsung Pay เปดใชในไทยอยางเปนทางการ เครื่องตั้งแต 
S6 edge ขึ้นไปใชไดแลวครับ) เสียอยางเดียวมาพลาดตอน Note 7 
ระเบิด ทําใหบริษัทประสบกับภาวะขาลงพอสมควร เพราะการ
ออกแบบท่ีไมดีของตัว Battery แตหลังจากนั้นไมนาน S8 มือถือ      
ไรขอบก็กลับมากู Samsung สําเร็จ ถือเปนอีกหนึ่งความฉลาดที่วาง
รุน Top เรือธงไว 2 Series เพื่อความมั่นคงและกระจายความเสี่ยง 
คือ มือถือตระกูล Galaxy S กับ Galaxy Note เม่ือ S แย Note 5    
กม็าชวย เมือ่ Note 7 ระเบิด S8 กม็าชวยกู หลัก ๆ  ก็จะเห็นถึงแนวคิด
ที่รอบคอบ พยายามจะพัฒนาบริษัทตนเองอยูตลอดเวลา เรียกไดวา 
ถงึอายุ 67 ปแลว แตกย็งัฟตในตลาดโลกอยู กค็งตองคอยดพูฒันาการ
ของ Samsung กนัตอไปครับ วาตอจากน้ีจะเปนไปในทิศทางใดครบั
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