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ตอบโจทย์ชีวิตสีเขียว
ด้วยพลังงานหมุนเวียน

หลายคนคุ้นเคยกับค�าว่า ‘พลังงานหมุนเวียน’ หรือ 
‘Renewable energy’ กันมาบ้าง แม้อาจจะยังไม่รู ้ว่า 
แท้จริงแล้วมันคืออะไร มันอยู่ที่ไหน และสามารถช่วย 
ให้โลกใบนี้ของเราดีขึ้นได้อย่างไร พลังงานหมุนเวียน 
มีอยู ่ทั่วไปในการใช ้ชีวิตประจ�าวันของเรา ก ่อนอื่น 
เราไปท�าความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของพลงังานกนัก่อน

พลังงานม ี2 ชนดิ
พลงังานในโลกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ พลงังาน

หมนุเวยีน (Renewable energy) และ พลงังานสิ้นเปลอืง (Non-renewable 
energy) ความหมายก็แปลตรงตัวตามชื่อ พลังงานหมุนเวียน 
คือ แหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ หมดไปแล้วก็สร้างขึ้น 
มาทดแทนได้ หลายคนเรยีกพลงังานประเภทนี้ว่า พลงังานสเีขยีว 
เนื่องจากไม่ก่อให้เกดิมลพษิและภยัต่อสิ่งแวดล้อมเช่น พลงังานแสง
อาทติย์ พลงังานน�้า พลงังานลม เป็นต้น

พลงังานสิ้นเปลอืง พลงังานประเภทนี้มจี�ากดั เมื่อใช้หมดแล้ว 
จะไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในเวลาอนัรวดเรว็ บางอย่างต้องใช้เวลา
เป็นร้อยล้านปี เช่น ถ่านหนิ น�้ามนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น

พลงังานหมนุเวยีนส�าคญัอยา่งไร?
หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการใช้พลังงาน

หมุนเวียน ที่เห็นได้ชัดคือสหภาพยุโรป ที่ให้ความส�าคัญกับ 
การใช้พลงังานหมนุเวยีน ไม่เพยีงเพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
แต่ยังช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะนั่นหมายความว่า 
เขาจะน�าเข้าพลงังานจากภมูภิาคอื่นน้อยลง 

ข้อดีของพลังงานหมุนเวียนมีมากมาย ตั้งแต่ช่วยลด 
การก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะเรอืนกระจก ลดการปน
เป้ือนของน�้ามนัในดนิ ลดมลพษิทางอากาศ ทั้งยงัเป็นพลงังานที่ 
ไม่มวีนัหมดเพราะมาจากธรรมชาต ิขณะเดยีวกนั พลงังานหมนุเวยีน 
กย็งัมข้ีอจ�ากดัอยู ่ เช่น พลงังานแสงอาทติย์ใช้ไม่มวีนัหมดกจ็รงิ  
แต่หากฟ้ามืดครึ้มหรือในเวลากลางคืนก็จะไม่สามารถสะสม
พลงังานได้ นั่นจงึเป็นที่มาของนวตักรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วย
ให้การน�าพลงังานมาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพที่สดุ

ตวัอยา่งพลงังานหมนุเวยีนในชวีติประจ�าวนั

พลังงานแสงอาทติย์ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่กล้เส้นศนูย์สตูร
ท�าให้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์สูง การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์จึงได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้ผลิต 

ไฟฟ้าแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีก ไม่ว่าจะเป็น 
การปลูกต้นไม้ในเรือนกระจก การผลิตน�้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปจนถึง 
การตั้งเครื่องสบูน�้าพลงังานแสงอาทติย์ เป็นต้น

พลังงานลม พลังงานลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูม ิ 
ความกดดนัของบรรยากาศ และแรงหมนุของโลก ภาพที่เราเหน็กนั 
จนคุ ้นตาคือพื้นที่โล ่งที่มีกังหันลมเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ  

หรือที่เรียกว่า Wind Farm ท�าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  
และนับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีประเทศอย่างเยอรมน ี 
สเปน และเดนมาร์ก เป็นผูน้�าในการใช้พลงังานนี้

พลังงานน�้า 70 เปอร์เซ็นต์ของโลกมีน�้าเป็นส่วนประกอบ ‘น�้า’  
จงึเป็นพลงังานหมนุเวยีนที่ไม่มวีนัหมด ส่วนมากจะใช้ในการผลติไฟฟ้า 
ซึ่งเกดิจากพลงัการเคลื่อนไหวของน�้า โดยเขื่อนใหญ่ๆ ในประเทศไทย 

กใ็ช้วธินีี้ในการผลติไฟฟ้า ทั้งเขื่อนศรนีครนิทร์ เขื่อนสริกิติิ์ เขื่อนภมูพิล และอื่นๆ  
จุดเด่นของพลังงานน�้าที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อน�าไปใช้แล้วจะไม่ท�าให้คุณภาพของน�้า 
ลดลง ยงัคงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อกีมากมาย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของพลังงานหมุนเวียนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา นอกจากนี้ยังมี 
พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงาน 
จากขยะ ซึ่งหากเราเลอืกใช้ให้ถกูวธิ ีพร้อมศกึษาถงึข้อดข้ีอเสยีเพิ่มเตมิ จะสามารถช่วย 
ลดมลภาวะและลดการท�าลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ต้องสงสยั
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ในยุคท่ีเราพยายามจะกาวใหทันโลกดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็ และมผีลใหยักษใหญในวงการอุตสาหกรรมหน่ึงๆ 
กลายเปนองคกรท่ีลาหลงัคูแขงในชวงเวลาเพียงหนึง่ทศวรรษ 
หลายคนอาจแปลกใจที่ไดเห็นคนจํานวนไมนอยเลือกจะ
ยอนเวลากลบัไปมา โหยหารากเหงาแหงความเปนไทย เพ่ือท่ีจะ
ซมึซบัความรุมรวยทางวฒันธรรมในอดตีทีห่ลงเหลอือยูอยาง
นอยนิดในปจจุบัน
 จากความอลังการในแงศิลปวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ประเพณีของพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไลเลยมาสูงาน
อุนไอรักฯ ที่จบลงกอนเมื่อชวงกลางเดือนมีนาคม กระแส
การแตงชดุไทยท่ีแพรสะพัดตามสือ่ตางๆ อาจเปนแคสายลม
ประเดี๋ยวประดาว ถาไมบังเอิญใหมีเชื้อไฟชวยโหมกระพือ
ระลอกใหมจากความนยิมของละครยอนยุค ทีแ่มแตคนไมเคยดู
ยังไดรับรูถึงการเปนที่พูดถึงในวงกวางทั่วเขตคาม
 ถาจะมองใหมีอะไรมากกวาแคเปนกิจกรรมสนุกๆ ที่ได
สวมชุดไทยไปเที่ยวงานและตามรอยสถานที่สําคัญ การได
รือ้ฟนธรรมเนยีมประเพณีผานเครือ่งแตงกาย วรรณคดเีกาแก 
และการทองเทีย่วสถานท่ีสําคญัทางประวัตศิาสตร เปดโอกาสให
เราไดยอนกลบัไปศึกษารากเหงาท่ีมาของชาติ การเปลีย่นแปลง
ทางดานวฒันธรรม และทายทีส่ดุจะสองสะทอนมาถึงตวัตน
ของคนในสังคมและปจเจกบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ในชวงวัยหน่ึง เราอาจเคยสงสัยที่มิตรสหายสวนหนึ่ง
หมกมุนอยูกับเรื่องราวในอดีต ผานการเรียนรูขอมูลทาง
ประวัตศิาสตร สวนทางกับโลกแหงวิทยาการสมยัใหมทีร่ดุหนา
ราวกับเดินทางดวยรถไฟความเร็วสูง กอนที่ประสบการณ
ในชวิีตจะสอนใหเราเขาใจวา การเรยีนรูอดตีเพ่ือเขาใจปจจบุนั 
ยอมนําไปสูอนาคตที่มั่นคง
 นกัวชิาการหลากสาขาตางก็ตองใชพ้ืนฐานของสิง่ทีเ่กิดข้ึน
ในอดีตมาตอยอดความรูในปจจุบัน เพื่อรังสรรคองคความรู
ท่ีจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต กลายเปนวงจรไมรูจบท่ี
หมนุไปเรื่อยๆ 
 กระแสความนยิมท่ีดเูปนความบนัเทงิผวิเผนิในฉาบหนา
ตลอดหลายเดือนที่ผานมา อาจเปนโอกาสอันดีใหเรายอน
กลบัมาสาํรวจอยางจรงิจงัวา เรารูจกัตวัเอง สงัคม และมาตภูุมิ
มากนอยแคไหน ถาเราไมรูจกัตวัเองดีพอ เราจะอธิบายความ
เปนตัวเราใหคนอื่นเขาใจไดอยางไรเลา
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ในยุคที่เราพยายามจะกาวใหทันโลกดิจิทัลซึ่งเปล่ียนแปลง
อยางรวดเรว็ และมผีลใหยักษใหญในวงการอุตสาหกรรมหน่ึงๆ 
กลายเปนองคกรท่ีลาหลงัคูแขงในชวงเวลาเพียงหนึง่ทศวรรษ 
หลายคนอาจแปลกใจที่ไดเห็นคนจํานวนไมนอยเลือกจะ
ยอนเวลากลบัไปมา โหยหารากเหงาแหงความเปนไทย เพ่ือท่ีจะ
ซมึซบัความรุมรวยทางวฒันธรรมในอดตีท่ีหลงเหลอือยูอยาง
นอยนิดในปจจุบัน
 จากความอลังการในแงศิลปวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ประเพณีของพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไลเลยมาสูงาน
อุนไอรักฯ ที่จบลงกอนเมื่อชวงกลางเดือนมีนาคม กระแส
การแตงชดุไทยท่ีแพรสะพัดตามสือ่ตางๆ อาจเปนแคสายลม
ประเดี๋ยวประดาว ถาไมบังเอิญใหมีเชื้อไฟชวยโหมกระพือ
ระลอกใหมจากความนยิมของละครยอนยุค ทีแ่มแตคนไมเคยดู
ยังไดรับรูถึงการเปนที่พูดถึงในวงกวางทั่วเขตคาม
 ถาจะมองใหมีอะไรมากกวาแคเปนกิจกรรมสนุกๆ ที่ได
สวมชุดไทยไปเที่ยวงานและตามรอยสถานที่สําคัญ การได
รือ้ฟนธรรมเนยีมประเพณีผานเครือ่งแตงกาย วรรณคดเีกาแก 
และการทองเทีย่วสถานท่ีสําคญัทางประวัตศิาสตร เปดโอกาสให
เราไดยอนกลบัไปศกึษารากเหงาท่ีมาของชาติ การเปลีย่นแปลง
ทางดานวฒันธรรม และทายทีส่ดุจะสองสะทอนมาถึงตวัตน
ของคนในสังคมและปจเจกบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ในชวงวัยหน่ึง เราอาจเคยสงสัยที่มิตรสหายสวนหนึ่ง
หมกมุนอยูกับเรื่องราวในอดีต ผานการเรียนรูขอมูลทาง
ประวัตศิาสตร สวนทางกับโลกแหงวิทยาการสมยัใหมทีร่ดุหนา
ราวกับเดินทางดวยรถไฟความเร็วสูง กอนที่ประสบการณ
ในชวิีตจะสอนใหเราเขาใจวา การเรยีนรูอดีตเพ่ือเขาใจปจจบุนั 
ยอมนําไปสูอนาคตที่มั่นคง
 นกัวชิาการหลากสาขาตางก็ตองใชพ้ืนฐานของสิง่ทีเ่กิดข้ึน
ในอดีตมาตอยอดความรูในปจจุบัน เพื่อรังสรรคองคความรู
ท่ีจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต กลายเปนวงจรไมรูจบท่ี
หมนุไปเรื่อยๆ 
 กระแสความนยิมท่ีดเูปนความบนัเทงิผวิเผนิในฉาบหนา
ตลอดหลายเดือนที่ผานมา อาจเปนโอกาสอันดีใหเรายอน
กลบัมาสาํรวจอยางจรงิจงัวา เรารูจกัตัวเอง สงัคม และมาตภูุมิ
มากนอยแคไหน ถาเราไมรูจกัตวัเองดีพอ เราจะอธิบายความ
เปนตัวเราใหคนอื่นเขาใจไดอยางไรเลา
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หากนาฬิกาข้อมือเป็นหน่ึงไอเท็มชิ้นโปรดที่คุณติดตัว
ตลอดเวลา เราอยากถามคณุว่า ความยากท่ีสุดของการ
เลือกซื้อนาฬิกาสักเรือนคืออะไรล่ะ? ดีไซน์เยอะเกินไป
หรอืเปล่า? สสีนัของมนัท่ีเลอืกยากไม่เข้ากับตวัคณุสักที 
หรือเหตุผลง่ายๆ อย่างเช่นเพียงแค่ ‘มีเวลาไม่มากพอ 
ในการเลือก’ ใช่ไหม?
 คณุคงคุน้ชนิกับการไปเดนิเลือกซือ้นาฬิกาข้อมอื
สกัเรอืนท่ีเคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสนิค้า กับแบรนด์ทีค่ณุ
ชื่นชอบ เมื่อเดินไปถึงคุณก็ต้องใช้เวลามองหาเรือนที่
คณุชอบสกัเรอืน ก่อนจะแจ้งพนกังานว่า ‘ขอดเูรอืนนัน้’ 

‘ขอดูเรือนนี้หน่อย’ แต่การจะเลือกหยิบจับมาลองเสีย
ทุกเรือน ก็ดูพนักงานจะไม่ค่อยสบอารมณ์เสียแล้ว 
แถมความรู้สึกเกรงอกเกรงใจก็เกิดข้ึนในใจ แล้วจะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีล่ะ?
 ครัง้นี ้THE STANDARD เดินทางมาเย่ียมชมสโตร์
แห่งแรกในประเทศไทยของนาฬิกาข้อมอืแบรนด์ดังจาก
ญี่ปุ่นอย่าง Knot ริมถนนสุขุมวิท 47 ซึ่งเป็นสโตร์นอก
ประเทศแห่งทีส่องต่อจากไต้หวัน สโตร์ท่ีจะตัดทกุความ
เกรงใจและความไม่สบอารมณ์ออกไป เพราะท่ีนีเ่ขาจะ
ปล่อยให้คณุได้หยิบ จบั ประกอบ และทดลองใส่นาฬิกา
ได้ทุกรูปแบบด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป
 เมื่อเดินเข้ามาในร้าน คุณจะพบโต๊ะขนาดยักษ์
กลางร้าน ท่ีวางผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของ Knot ไว้ ไม่ว่า 
จะเป็นเรือนนาฬิกาหลากดีไซน์ หรือสายหลากรูปแบบ
ท่ีมใีห้เลือกละลานตา ซึง่แต่ละผลติภัณฑ์ก็จะมเีรือ่งราว
ที่มาแตกต่างกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการผลิตอย่าง

พิถีพิถันจากโรงงานในประเทศญ่ีปุน่เองทัง้หมด โดยเฉพาะ
ตวัเรอืนนาฬิกาหลากดีไซน์ท่ีใช้วัสดุพรเีมยีมมารงัสรรค์
ความสวยงาม และเป็นงานแฮนด์เมดท้ังหมดด้วยวิธีการ 
‘ขัดเหล็กเงา’ ซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมโดยบริษัท ฮายาช ิ
เซไก จากฟุกุชมิะ นอกจากนีก้ระจกยังเป็นกระจก Sapphire 
ที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนและคงทนแข็งแรง
 Knot ข้ึนชื่อว่า เป็นแบรนด์นาฬิกาท่ีโดดเด่น 
ในเร่ืองของการ ‘Mix and Match’ เพราะการท่ีสโตร์แห่งนี้
ตกแต่งและวางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้บนโต๊ะใหญ่ที่ 
เราว่า เพราะเขาต้องการจะให้คุณได้ทดลองหยิบจับ 
ทุกชิ้นส่วนของนาฬิกามาประกอบ จับมามิกซ์แอนด์
แมตช์ได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องคอยเกรงใจพนักงาน 
เพราะพวกเขาจะสอนวิธีการประกอบให้คณุในครัง้แรก 
และหลงัจากน้ันคุณก็สามารถจดัการสร้างสรรค์นาฬิกา
ข้อมือในแบบของคุณเองได้เลย

บรรยากาศภายในสโตรจ์ะมผีลติภณัฑข์อง Knot ครบครนั ซึง่เป็นการตกแต่งแบบอนิดสัเทรยีลลอฟต์ 
โดดเด่นด้วยผนังปูนเปลือยเรียบง่าย โครงเหล็ก และงานไม้สีสวย ให้ลุคและความรู้สึกโมเดิร์น 
ท�าใหเ้ราอยากจะอยู่ในรา้นนานๆ ซึง่ทาง Knot ประเทศญีปุ่น่ เปน็ผูเ้ขา้มาดูแลการออกแบบและเลอืกวสัดุ
ที่จะมาใช้ในสโตร์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นอย่าเผลอหลงคิดว่า สุขุมวิทเป็นโตเกียวล่ะ!

ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Knot ได้ให้ความส�าคัญในความประณีตและมูลค่าของคุณภาพไว้อย่างครบครัน

เมื่อ ‘Knot’ นาฬิกาพรีเมียมจากญี่ปุ่น
พร้อมเปิดสโตร์ในไทยให้คุณประกอบนาฬิกา

แบบที่ชอบด้วยมือคุณเอง
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TIMELESS
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ประเด็นเร่ืองการถือครองปืนในสหรัฐอเมริกา 
ยงัเปน็ทีถ่กเถยีงในวงกว้าง อนัเปน็ผลจากเหตุ 
กราดยงิในโรงเรียนทีเ่กดิข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง ลา่สดุ
เมือ่วันที ่ 24 มนีาคมทีผ่่านมา ชาวอเมริกันหลาย
แสนคนร่วมชุมนมุในงาน March for Our Lives 
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สบืเน่ืองมาจากเหตกุราดยิง
ที่โรงเรียนมัธยมมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส  
ในรัฐฟลอริดา การรวมตวัประทว้งครัง้น้ีนบัเปน็ 
การแสดงออกถึงกระแสต่อต้านกฎหมายการ
ครอบครองอาวุธปืนครั้งใหญ่ที่สุด โดยมีคน 
หลากหลายวงการรวมทั้งในวงการบันเทิงด้วย 
อาท ิพอล แม็กคารต์นีย,์ จอรจ์ คลนีูย,์ ไมลย์ี ไซรสั 
ทีข่ึน้เวทร้ีองเพลง และจมิม ีฟอลลอน พิธกีรคนดงั 
ในประเทศท่ีการถอืครองอาวธุปนืเปน็ไปอยา่งเสรี  
มเียาวชนมากถึง 7,000 ราย ทีถู่กพรากชีวติดว้ย
อาวุธปืน นบัตัง้แต่เหตุการณ์ในโรงเรยีนแซนดี ฮกุ 
เมือ่ปลายป ี2012 และการท่ีรฐับาลประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ เลอืกทีจ่ะแกปั้ญหาดว้ยการออกกฎ
ใหค้รูในโรงเรียนควรจะตดิอาวุธ เพ่ือดแูลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน กลายเป็นวิธีการแก้ปัญหา 
ทีป่ลายเหต ุกอ่ให้เกดิเสยีงวิจารณแ์ละการประทว้ง
ครั้งแล้วครั้งเล่า นับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงใน
โรงเรียนมัธยมมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนักเรียน  
5 คน ที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ครั้งนั้นเป็น
ตวัตัง้ตวัตใีนการรณรงคเ์รยีกรอ้งใหม้กีฎหมาย
ควบคุมอาวธุปนือยา่งเข้มงวด และเสยีงของทัง้ 
5 คน ไดร้บัการตอบรบัจนไดข้ึน้ปกนติยสาร ไทม์ 
ฉบับวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา
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9 

พนักงานต้อนรับสาวกางร่มบังหิมะให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจหน่วยเสริมก�าลังท่ีบริเวณมหาศาลา
ประชาชน (Great Hall of the People) กอ่นการ
ประชุมประจ�าปีแบบเต็มคณะโดยสภาประชาชน
แหง่ชาตจินี (NPC: National People’s Congress) 
ครัง้ที ่13 ซึง่เปน็เวทอีภิปราย รายงาน และทบทวน
ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิรวมถงึพิจารณาวาระส�าคญั
คอืการด�ารงต�าแหนง่ของประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ 
ให้สามารถนั่งเก้าอี้ประมุขของประเทศเกินกว่า 
2 สมยั หรอื 10 ป ีผลการประชมุเปน็ไปตามคาด 
เมื่อประธานาธิบดีสีจ้ินผิงได้รับเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นวาระทีส่อง และสามารถด�ารงต�าแหนง่
ได้ตลอดชีพ หรือจนกว่าเจ้าตัวจะสละต�าแหน่ง

CHINESE BEAUTY
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สมเดจ็พระราชนีินาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่งสหราชอาณาจกัร ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่อยา่งเพลดิเพลนิกบัเจา้แมแ่หง่วงการแฟชัน่ 
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II 

Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้

FASHION
QUEENS
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สมเดจ็พระราชนีินาถเอลซิาเบธท่ี 2 แหง่สหราชอาณาจกัร ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่อยา่งเพลิดเพลินกบัเจ้าแม่แห่งวงการแฟชัน่ 
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II 

Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้

FASHION
QUEENS
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จีนเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายมาตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะทางตอนกลางและ
ทางภาคตะวันออกของประเทศ การคมนาคมต่างๆ หยุดชะงัก เพราะพายุหิมะพัดถล่ม

ปิดเส้นทาง เช่นเดียวกับหลายพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น โบราณสถาน
ในสวนสาธารณะเป่ยหลิง เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่ยังคงขาวโพลน

อยู่ใต้หิมะ หลังเผชิญสภาพอากาศที่หิมะโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง

SNOWY 
WEATHER 
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WHALE
WATCHING 
CHARMS

นกัท่องเทีย่วลอ่งเรอืชมวาฬหลังคอ่มกระโดดโผลพ้่นน�า้ในมหาสมทุรแปซิฟกิทีล่อส กาโบส รัฐบาฮากาลฟิอร์เนยีซูร์ ประเทศเมก็ซิโก  
แม้สถิติการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเม็กซิโกจะเพ่ิมขึ้น แต่นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาเยือนอย่างต่อเนื่อง 

โดยปี 2017 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 39.3 ล้านคน สร้างเงินสะพัดในธุรกิจการท่องเที่ยวมากถึง 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
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โดยปี 2017 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 39.3 ล้านคน สร้างเงินสะพัดในธุรกิจการท่องเที่ยวมากถึง 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
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หนุ่มสาววิง่ลงทะเลท่ีอุณหภมิูลดต�า่ลงเหลอืเพียง 4 องศาเซลเซียส เพ่ือวา่ยน�า้ทา้หนาว 
ที่เกาะโลโฟเตน ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล

ที่เย็นยะเยือก โดยอุณหภูมิติดลบถึง 5 องศาเซลเซียส

ICY
BATH
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นักท่องเท่ียวแห่ชมความงามของดอกซากุระ 
ที่ก�าลังบานสะพรั่งในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ชมซากุระ 
ยอดนิยมมากที่สุดของประเทศจีน ในระหว่าง
เทศกาลซากุระบาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น 
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี นักท่องเที่ยวเข้าชมได ้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางการจ�ากัดจ�านวนคน 
เข้าชมช่วงสุดสัปดาห์ไว้ที่วันละ 30,000 คน 
ส่วนวันธรรมดาจ�ากัดอยู่ที่ 15,000 คน ทั้งน้ี 
ยังเปิดให้จองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์อีกด้วย 
และปีนีย้งัเป็นปแีรกทีม่หาวิทยาลยัอู่ฮัน่จะน�าระบบ
จดจ�าใบหนา้มาใช ้เพ่ือยน่ระยะเวลาทีน่กัท่องเทีย่ว
จะต้องมารอบริเวณปากทางเข้างาน  

6 - 37 WORLD.indd   19 3/27/2561 BE   4:57 PM



SYRIAN

CHRONIC

WAR
20 THESTANDARD.CO

เด็กน้อยแหงนหน้ามองทหารซีเรียที่เข้าตรึงก�าลังในเขตโกตาตะวันออก หลังเข้าควบคุมพ้ืนที่ตอนใต้ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้
การยึดครองของกลุ่มกบฏ Faylaq al-Rahman ได้ส�าเร็จ โดยล่าสุดกลุ่มกบฏนี้ประกาศหยุดยิง และต้องการเจรจากับ
กองทพัรสัเซยี เพ่ือหาหนทางรับรองความปลอดภัยให้พลเมืองผู้บริสทุธิ ์อยา่งไรกต็าม ยงัไม่มคี�าตอบจากกองก�าลงัทหารรัสเซีย 
และรัฐบาลซีเรีย ตลอดจนองค์การสหประชาชาติ กองก�าลังทหารฝา่ยรัฐบาลยึดพ้ืนที่ราว 80% ในเขตโกตาตะวันออก

คืนได้ หลังเปิดฉากโจมตีทางอากาศและทางพ้ืนดินอย่างหนักหน่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
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มารี เอเมอร์ หญิงซูดานวัย 22 ป ีประกอบอาชพี
เลี้ยงสัตว์ โดยในระหว่างฤดูแล้งตั้งแต่เดือน
ธนัวาคมถงึเมษายน เธอตอ้งยา้ยมาอยูใ่นแคมป์
ปศุสัตว์ที่มิงคามาน ตอนใต้ของประเทศซูดาน 
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านของเธอมาก เพ่ือดูแล
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และไม่ให้กินอยู่
อย่างอดอยาก

DROUGHT

6 - 37 WORLD.indd   23 3/27/2561 BE   4:57 PM



24 THESTANDARD.CO

6 - 37 WORLD.indd   24 3/27/2561 BE   4:58 PM



24 THESTANDARD.CO

6 - 37 WORLD.indd   24 3/27/2561 BE   4:58 PM

25

เหล่าคนรักรอยสักทั้งหญิงและชายต่างนอนนิ่งระหว่างช่างสักก�าลังบรรจงลงฝเีข็ม
สรา้งลวดลายต่างๆ บนรา่งกาย ในงาน Paris Tatto Convention คร้ังที ่8 ซ่ึงจดัขึน้ที่ 

Grand Halle de la Villette กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

TATTO
LOVERS  
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สนามหญา้หน้าอาคารยูเอสแคปติอลในกรงุวอชงิตนั ด.ีซี. เกลือ่นไปดว้ย
รองเทา้ 7,000 คู ่เพ่ือระลึกถึงเดก็ 7,000 ราย ทีถู่กพรากชวีติด้วยอาวุธปนื 

นบัตัง้แตเ่หตกุารณใ์นโรงเรยีนแซนด ีฮกุ เมือ่ปลายป ี2012

IN THEIR
SHOES
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นักสกีจากหลากประเทศลงสนามในช่วงแรกของการแข่งขันสกีภูเขา
รายการ Pierra Menta ครั้งที่ 33 ในอาแรช โบฟอร์ต ประเทศฝรั่งเศส

ACROSS 
MOUNTAINS
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คล่ืนมรสมุลกูใหญท่ีก่�าลงัถาโถมโซเชยีลมเีดยียกัษ์ใหญอ่ย่างเฟซบุก๊ คอืกระแสเรยีกรอ้งใหผู้ใ้ช้ยกเลกิบญัชทีีม่อียูด่ว้ยแฮชแทก็ #DeleteFacebook จากกรณี 
ขอ้มลูสว่นตวัจ�านวน 50 ล้านราย รัว่ไหล ก่อนหน้าน้ีเม่ือต้นปี เฟซบุ๊กโดนโจมตเีร่ืองเปน็แหลง่ปลอ่ยขา่วปลอม จนนายใหญอ่ยา่ง มารก์ ซักเคอร์เบร์ิก ตอ้งออกมา
แถลงวา่ จะมมีาตรการตรวจสอบวา่แหล่งข่าวน้ันๆ ท่ีใชเ้ฟซบุก๊เป็นหนึง่ในแพลตฟอร์มปลอ่ยขา่วมคีวามนา่เชือ่ถอืมากน้อยแค่ไหน แตป่ระเดน็เร่ืองความน่าเชือ่ถอื 
ในระบบการใช้งานนี้เองที่วกกลับมาเล่นงานสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากถึง 2,200 ล้านบัญชี จากข้อมูลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2017
 ประเด็นการรณรงค์ให้เลิกใช้เฟซบุ๊กมาจากกรณีที่มีข่าวว่า ทีมงานของมาร์กเผยข้อมูลของผู้ใช้ 50 ล้านราย ให้กับเคมบริดจ์ อะนาลิติกา บริษัทที่ปรึกษา
ดา้นการเมอืงสญัชาตอิงักฤษ ซึง่น�าข้อมูลท่ีวา่ไปวเิคราะห์เพ่ือใชใ้นการรณรงค์หาเสยีงให ้โดนัลด์ ทรัมป ์ในช่วงป ี2016 เฟซบุก๊ประกาศระงบับญัชขีองเคมบรดิจ์ 
อะนาลติกิาในเวลาตอ่มา ดว้ยเหตุผลท่ีบรษัิทไม่ท�าลายข้อมูลผูใ้ชง้านของเฟซบุก๊ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว้ แตป่ระเดน็ส�าคัญกคื็อ สือ่อยา่งเฟซบุก๊น�าขอ้มลูของผูใ้ชง้าน
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ไปให้องค์กรอื่นได้อย่างไร กลายเป็นกระแสตีกลับที่มาพร้อมแฮชแท็ก #DeleteFacebook ในปัจจุบัน หัวเรือใหญ่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่พักใหญ่ 
ทว่าแรงกระเพ่ือมกลับยิ่งโหมหนักกว่าเดิม จนในที่สุดมาร์กก็ออกมาขอโทษตรงๆ แต่การที่เฟซบุ๊กแถลงว่า ผู้ใช้งานสบายใจได้ ข้อมูลต่างๆ ไม่ได้รั่วไหล 
แบบท่ีหลายคนเดาในตอนแรก แต่ยอมรับว่า เฟซบุ๊กส่งข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น นั่นน�าไปสู่ประเด็นใหญ่กว่าเดิมในแง่ที่ว่า 
สือ่อยา่งเฟซบุก๊ขายขอ้มลูของผูใ้ชง้านอยา่งลับๆ ซึง่เปน็ค�ากล่าวหาที ่สตฟี แบนนอน อดตีทมีงานของ โดนลัด ์ทรัมป ์ยนืกรานว่าเป็นเร่ืองจริง รายที่ปลุกกระแส 
#DeleteFacebook เป็นขา่วพาดหัวยิง่ข้ึนคอื อีลอน มัสก์ ซึง่ประกาศปดิบญัชเีฟซบุก๊ขององค์กรทีต่นกมุบงัเหยีนทัง้ Tesla และ SpaceX ในชว่งสัปดาหท์ีส่าม 
ของเดือนมนีาคม กลายเปน็ความขดัแยง้ครัง้ลา่สดุระหวา่งมหาเศรษฐรุ่ีนใหมส่องรายทีเ่คยปะทะคารมผ่านสือ่ออนไลน ์ในเร่ืองความเห็นเกีย่วกบัปญัญาประดษิฐ์
มาแล้วในชว่งกลางปท่ีีแลว้ แตดู่เหมอืนคราวนีอ้ลีอนจะได้ฝา่ยทีห่วงเรือ่งความเป็นส่วนตัวเป็นพวก ขณะทีวิ่กฤตครัง้นีข้องเฟซบุก๊จะลงเอยอยา่งไรยังยากท่ีจะคาดเดา 
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แรดขาวเหนอืเปน็สัตว์ทีจ่ดัอยูใ่นภาวะเสีย่งตอ่การสูญพันธุเ์ขา้ขัน้วกิฤต โดยลา่สดุ ซดูาน แรดขาวเหนอืตัวผูต้วัสดุทา้ยไดเ้สยีชวีติลงอยา่งสงบทีป่ระเทศเคนยา 
เมือ่วนัที ่19 มีนาคมท่ีผา่นมา ด้วยวิธีการณุยฆาต เน่ืองจากอาการปว่ยของซดูานเลวร้ายลงเพราะความชรา แถลงการณ์จากเขตรักษาพันธุส์ตัว์ปา่ออล เปเจตา 
ระบุว่า ซูดานซึ่งมีอายุ 45 ปี อาการย�า่แย่ลง ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ขณะที่กล้ามเนื้อและกระดูกก็เสื่อมลง รวมทั้งมีบาดแผลที่ผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง 
ก่อนหน้าน้ีไม่กี่วัน จิลลีและมาร์ก สามีภรรยาคู่ศิลปินนักอนุรักษ์จากออสเตรเลีย เปิดตัวรูปปั้ น ‘The Last Three’ ในย่านแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก 
โดยประติมากรรมนี้เป็นแรดขนาดเท่าตัวจริง 3 ตัว คือ ซูดาน (ตัวล่างสุด) ลูกสาวชื่อ นาจิน (ตัวกลาง) และหลานสาวชื่อ ฟาตู (ตัวบนสุด) โดยประติมากรรม
ขนาด 17 ฟุต ตดิตัง้อยูห่นา้อาคารแอสเตอร ์ เพลส เพ่ือสรา้งจติส�านกึเร่ืองการอนรัุกษ์และตอ่ตา้นการค้านอแรด ทีท่�าให้ยงัมีการลา่สตัว์ใกลสู้ญพันธุป์ระเภทนี ้
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นาจินและฟาตู เป็นแรดขาวเหนือเพศเมียสองตัวสุดท้ายในเขตอนุรักษ์ออล เปเจตา ณ อุทยานแห่งชาติไลกิเปีย ประเทศเคนยา
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วาฬน�ารอ่งราว 150 ตวั เกยตืน้บรเิวณชายหาด
ริมอ่าวฮาเมลิน ห่างจากเมืองเพิร์ทไปทางใต้
ราว 300 กิโลเมตร แม้เจ้าหน้าที่พยายาม 
ช่วยเหลืออย่างแข็งขัน แต่ครึ่งหนึ่งของวาฬ
ก็ไม่รอดชีวิต อีกทั้งกระแสคลื่นลมแรงใน
บริเวณนั้นยังสร้างอุปสรรคต่อการผลักดัน
วาฬเหล่านี้กลับสู่ทะเล 
 ปฏิบัติการช่วยเหลือวาฬครั้งนี้อยู่ ใน
ความดแูลของหนว่ยงาน Parks and Wildlife 
Service ร่วมกบั Shire of Augusta-Margaret 
River และ Sea Search and Rescue ซึง่เจ้าหนา้ที่
แต่ละคนได้รับการฝึกฝนจนมีความช�านาญ 
เจเรม ีชิก หนึง่ในเจา้หนา้ท่ีระบวุา่ สิง่ส�าคญัทีส่ดุ
ในเวลานีค้อื การรกัษาชวีติของวาฬทีเ่หลืออยู่ 
รวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีและ 
อาสาสมคัรทุกคนทีเ่ขา้มาชว่ยเหลอื เนือ่งจาก
ซากวาฬจ�านวนมากอาจล่อฝูงฉลามให้ว่าย 
เข้าใกล้ชายหาดมากขึ้น เพราะฉะนั้นทางการ
ออสเตรเลยีจึงออกประกาศเตือนให้ประชาชน
งดลงเล่นน�า้ทะเลชั่วคราว
 อยา่งไรกต็าม นกัวทิยาศาสตรย์งัไมส่ามารถ
ระบสุาเหตแุนช่ดัท่ีวาฬวา่ยน�า้มาเกยตืน้ทีช่ายฝั่ ง 
แตผู้่เชีย่วชาญกลา่วว่า ปรากฏการณ์ดงักลา่ว 
อาจเกดิจากวาฬมอีาการปว่ย บาดเจบ็ หรอืเกดิ
ความผิดพลาดในระบบการน�าทางของวาฬ
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ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน คว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียไปตามความคาดหมาย ไดค้รองบลัลงัก์
ผูน้�าดนิแดนหมขีาวเป็นสมยัท่ี 4 ตอ่อกี 6 ป ีโดยได้รับเสยีงสนบัสนุนจากประชาชนสูงเปน็ประวัติการณ์ด้วยคะแนนเสยีง
ท่วมท้นถึง 76% ทิ้งห่างคู่แข่ง นายปาเวล กรูดินิน ตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้คะแนนเสียงเพียง 12% 

ส่วนคู่แข่งรายอื่นๆ ต่างก็ได้คะแนนเสียงน้อยเพียง 6% และต�า่กว่า 2%

PUTIN,S 
VICTORY 
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วนัที ่14 มนีาคมท่ีผา่นมา โลกสญูเสยีนกัฟสิกิส์
และนักจกัรวาลวทิยาทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหน่ึง
แหง่ยคุ เมือ่สตเีฟน ฮอว์คิง เสียชวิีตดว้ยวยั 
76 ปี ศาสตราจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย 
เคมบริดจไ์ดร้บัการยอมรบัในแวดวงวชิาการ 
โดยสว่นหนึง่ของผลงานส�าคญัของสตเีฟน
จนถงึปจัจบุนัคอื การบญัญตัทิฤษฎีเกีย่วกบั
ภาวะเอกฐานเชงิความโนม้ถว่งในกรอบของ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป นักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษคนดังป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงชนิดหายาก และลงเอยในวัยหนุ่ม
ดว้ยการนัง่รถเขน็และใชอ้ปุกรณ์สงัเคราะห์
เสยีงพูดเพ่ือสือ่สาร กระน้ันก็ตาม อาการ
ทุพพลภาพทางกายไม่ใช่อุปสรรคในการ
สรา้งสรรค์ผลงานส�าคญัทีเ่หลอืทิง้ไวใ้หโ้ลก 
สตีเฟนอภิปรายทฤษฎีวิทยาศาสตร์และ
จกัรวาลวทิยา โดยรวมไวใ้นหนงัสอื A Brief 
History of Time และ The Universe in 
a Nutshell ซึ่งติดอันดับหนังสือขายด ี
อยู่หลายเดือน นักฟิสิกส์ท่ียิ่งใหญ่ที่สุด 
คนหนึ่งของโลกจากไปแล้ว แต่ผลงานที่
ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์จะยืนหยัดอยู่ 
เหนือกาลเวลาต่อไป
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แนน-สุภาภรณ ์บตุรด ีทีช่วิีตท�ำงำนอยู่แต่ในธนำคำรหลังเรยีนจบมำตลอด 6 ป ีซึง่ในชว่งขึน้ปทีี ่7 แนนก�ำลงัจะไดรั้บต�ำแหนง่ผูจ้ดักำร แตแ่ลว้
เธอกล็ำออกดว้ยสำเหตเุรือ่งของเวลำกำรท�ำงำนทีไ่ม่ตอบโจทยช์วีติของเธอ และตดัสินใจมำเขำ้โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) 
ดว้ยควำมทีเ่ธอเหน็วำ่ท�ำใหเ้ธอจัดกำรเวลำของเธอได้ดีขึน้ และยงัเหน็ชอ่งทำงลดัสู่ควำมส�ำเร็จในชวีติของเธอ
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TO SUCCESS

แนน-สุภาภรณ ์บตุรด ีทีช่วีติท�ำงำนอยูแ่ตใ่นธนำคำรหลงัเรียนจบมำตลอด 6 ป ีซ่ึงในช่วงขึน้ปีที ่7 แนนก�ำลังจะไดร้บัต�ำแหนง่ผู้จดักำร แตแ่ลว้
เธอกล็ำออกดว้ยสำเหตเุร่ืองของเวลำกำรท�ำงำนทีไ่มต่อบโจทยช์วีติของเธอ และตดัสินใจมำเขำ้โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) 
ดว้ยควำมทีเ่ธอเห็นวำ่ท�ำให้เธอจดักำรเวลำของเธอไดด้ขีึน้ และยงัเหน็ชอ่งทำงลดัสู่ควำมส�ำเรจ็ในชีวิตของเธอ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

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

เปา้หมายหลังจากนี้
ติด MDRT ทุกปีเพราะเป็นการการันตีความส�าเร็จ
ในอาชีพ มีรายได้มั่นคง ต้องมีแผนการท�างานที่
ชดัเจน มวีนิยัในการท�างานทีแ่ท้จรงิ เพราะว่าถ้าเรา
มีเป้าหมายเราก็ต้องลงมือท�า ถ้าไม่ลงมือท�าก็จะ 
ไม่ส�าเร็จ และต้องหาค�าตอบให้ตัวเอง ว่าจะติด 
MDRT ไปท�าไม ติดไปเพื่อใคร เหมือนเราต้องหา 
แรงบันดาลใจ เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเราท้อ เหน่ือย 
จะล้มเลิก เราจะย้อนกลับไปดูว่าเราต้องท�าอะไร 
เพื่อใคร เราจะมีแรงสู้ต่อ 

คนรุ่นใหมเ่หมาะสมอยา่งไรกบัโปรแกรมนี้
เข้ามาในโปรแกรม AIA FA ถึงคุณจะไม่รู้อะไรเลย 
โปรแกรมนี้ก็จะปูให้ใหม่ทั้งหมด ให้ออกไปแล้ว 
กลายเป็นมืออาชีพได้เลย เป็นเหมือนทางลัดสู ่ 
ความส�าเร็จ โปรแกรม AIA FA จะวางแผนให้ แล้ว
เราแค่ท�าตามขัน้ตอน กจ็ะไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างง่าย

จดุเริม่ตน้ความสนใจในโปรแกรม AIA FA
ในช่วงเวลาปีที่ 7 ของการท�างาน มีคนมาชวน 
ให้เข้ามาท�างานที่ AIA และใช้เวลากว่า 8 เดือน 
ในการตัดสินใจว่าจะลาออก แล้วได้มาสนใจใน 
โปรแกรม AIA FA ที่มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง 
เพราะ AIA FA จะมีแผนรับรองรายได้ให้ด้วย 
ใน 3 เดอืนแรก ก็จะหมดความกังวลไปในช่วงที่เรา
เรียนอยู่ โปรแกรมการสอนก็ไม่วิชาการจนเกินไป  
มีกิจกรรมสอดแทรกเพื่อพัฒนาความสามารถ  
ให้มั่นใจได้ว่าเมื่อไปหาลูกค้าควรจะเริ่มต้นยังไง  
มีความรู ้ที่แท้จริงที่จะไปคุยกับลูกค้า แล้วก็มี
เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย เดี๋ยวนี้ GEN-Y ก็ต้องดูไอแพด 
ไอโฟน และยังมีผู้บริหารหน่วยที่มีประสบการณ์ 
มาแชร์ข้อมลูให้ ไม่ต้องไปลองผดิลองถกูเอง เพราะ
เขาท�ามาหมดแล้ว เราก็เรียนรู้ในแบบของเขา

โปรแกรม AIA FA สอนอะไร
เบื้องต้นก็จะเป็นการเข้าพบลูกค้า อย่างแรกเลยก็
คอืทศันคต ิให้เราคดิบวกกบังานของเราก่อน แล้วก็
การตอบข้อโต้แย้ง การแก้ปัญหาต่างๆ มีการวาง
โรดแมปเป็นสเตปว่าขั้นแรกที่เราเข้ามาต้องเรียน
เรื่องนี้ ช่วยให้เราจากที่ไม่รู้อะไรเลย ก็จะมีโค้ชช่วย 
คอยให้ค�าปรึกษา ท�างานเป็นสเตปไม่ออกไปมั่วๆ 
แล้วก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร

เหมือนท�างานใหบ้รษัิทไหม 
รายได้ เวลา ความก้าวหน้าเราก�าหนดได้ด้วยตวัเรา
เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร ถ้าอยู่ในอาชีพงานประจ�า
สมยัก่อน เราต้องมผีลงาน ต้องมคีวามสามารถแล้ว
ยังข้ึนอยู่กับหัวหน้างานเราด้วย แต่นี่รายได้เรา
ก�าหนดเอง ท�ามากก็ได้มาก เวลาก็จัดการเองได้  
อยู่กับครอบครัว ได้ไปเท่ียว ความก้าวหน้าเราก็
ก�าหนดได้ อยู่ที่เรา

ความรูสึ้กหลงัจากเขา้มารว่มโปรแกรม AIA FA
รู ้สึกมีความมั่นใจในการที่เราจะเข้าไปหาลูกค้า 
มากขึ้น เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าจะคุยกับลูกค้ายังไง 
ความรู้ก็น้อย ด้านของบุคลิกภาพ ที่ตอนแรกเรา 
คิดว่าแต่งตัวดีแล้ว ก็จะมีการสอนเรื่องนี้เหมือนกัน 
และการตอบข้อโต้แย้ง สิ่งที่ได้ทั้งหมดก็จะท�าให ้
เรามั่นใจมากขึ้น ความคิดก็โตขึ้น สมัยก่อนเราคง
วางแผนทางการเงินให้ใครไม่ได้ แต่ผ่านมาจุดหนึ่ง 
เราออกไปท�างานจริงๆ ก็รู้สึกไม่ได้ยาก และก็จะไม่
คิดว่าเราอายุน้อยแล้วจะเข้าไปคุยกับคนที่แก่กว่า
ไม่ได้ เลยรู้สึกว่ามีความคิดที่เปลี่ยนไป 

■ Premier MDC
(Million Dollar Club)
 ■ TOP of The Years

อันดับ 1 
เบี้ยของเครือเพชรสมุทร 

■ MDRT 2018

“เรามเีป้าหมาย 
เรากต็อ้งลงมือท�า 

ถา้ไมล่งมือท�ากจ็ะไมส่�าเรจ็”
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หลังโลโก้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ในภาพกราฟฟติี้เสือด�าปรากฏบนป้ายแนวรั้วโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสเีขยีว (เหนอื)  
ชว่งหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต กไ็ด้จุดประกายใหศิ้ลปนิกราฟฟติี ้ พากนัวาดเสอืด�าเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมทัว่เมืองกรุง ไมว่่าจะเป็น ศิลปิน Headache Stencil, 
Rukkit และ Jaek ซึง่หลายภาพถกูเจา้หนา้ที่ลบไปอยา่งรวดเรว็ น�าไปสูก่ระแสทวงคืนความยุตธิรรมใหเ้สอืด�าแหง่ทุง่ใหญน่เรศวรยิง่กระพือวงกว้างขึน้เรื่อยๆ 
หลายภาคส่วนเปิดพ้ืนที่ให้ศิลปินได้แสดงออกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนลบอีก เช่น กลุ่ม A CALL for Animal Rights Thailand ที่จัดโปรเจกต์จับคู่ศิลปิน
กราฟฟติี้และเจ้าของก�าแพงส่วนบุคคลในชื่อ Justice for Wildlife และล่าสุด กลุ่มศิลปินจ�านวน 9 คน กับภาพกราฟฟติี้บนก�าแพงความยาว 15 เมตร 
ของโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแอนด์อะควอติก (PAQ) ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Last Kill’ เสือด�าต้องไม่ตายฟรี และต้องเป็นสัตว์ป่าตัวสุดท้ายที่ตาย 
ในการล่าของปา่ในไทย ไมเ่พียงเทา่นัน้ ศิลปนิไทยทีใ่ชช้วีติอยูใ่นนวิยอร์ก ไพโรจน ์ พิเชฐเมธากลุ ยงัร่วมวาดเสือด�าโดนยงิทีศี่รษะบนรถตู้อกีดว้ย โดยเขาเผยวา่ 
แรงบนัดาลใจของงานชิน้นี้มาจากการตัง้ค�าถามวา่ งานศิลปะที่ไทยท�าไมถงึถกูลบทิง้ “มนัแสดงวา่ บา้นเราไม่มสีทิธเิสรภีาพหรอืเปลา่? ในเมือ่ผมอยู่ในอเมรกิา 
ประเทศท่ีมีเสรภีาพ จงึอยากสรา้งงานศิลปะ เพ่ือสือ่ใหเ้หน็วา่ ทกุประเทศเราไม่ควรถกูลดิรอนสทิธเิสรภีาพ” สว่นความคบืหนา้คดฆีา่เสอืด�าของ นายเปรมชยั กรรณสตู  
ซอีโีอบริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน) ถูกตัง้ขอ้หาอย่างนอ้ย 12 ข้อหา นอกจากน้ี นายยงค์ โดดเครือ คนขับรถของนายเปรมชัย ยงัถกูแจง้ขอ้หา
ร่วมกันติดสินบนเจ้าหน้าที่ และนางคณิตา กรรณสูต ภรรยานายเปรมชัย และนางสาววันดี สมภูมิ ถูกแจ้งข้อหามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หลังตรวจพบว่า มีการครอบครองงาช้างโดยผิดกฎหมาย
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หนึง่ในกระแสยอดนยิมของคนไทยในเดือนน้ีคงหนีไม่พ้นละคร บุพเพสันนวิาส ทีส่ร้างแรงบนัดาลใจใหป้ระชาชนหนัมาแตง่กายยอ้นยคุไปเทีย่วชมแหลง่โบราณสถาน 
เชน่ วดัไชยวฒันาราม วดัพุทไธศวรรย ์วัดเชงิท่า ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา จนท�าใหน้กัทอ่งเทีย่วมีจ�านวนเพ่ิมขึน้หลายเทา่ตวั เฉลีย่ประมาณวันละ 15,000 คน 
กรมศิลปากรจึงได้เตรียมขยายเส้นทางตามรอยละครจากพระนครศรีอยุธยาถึงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัด 
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ตอบรบักระแสตามรอยละครของประชาชน โดยสัง่การใหห้น่วยงานของกระทรวงฯ ในจังหวัดเร่งบรูณาการ เพ่ือจดัเจา้หนา้ทีด่แูล 
อ�านวยความสะดวก และประสานงานในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมากในช่วงวันหยดุ ปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วฯ ยงัไดก้ลา่วช่ืนชมผู้จัดละครทีส่ามารถ
น�าประวตัศิาสตรม์าสรา้งเปน็ละครไดอ้ยา่งสนุกสนานนา่ตดิตาม จนเปน็ทีช่ืน่ชอบของประชาชน และยงัฮอตฮติไปไกลถึงเมอืงจนี สง่ผลดตีอ่อุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว
ของประเทศไทยทัง้ ‘ไทยเทีย่วไทย’ และ ‘ตา่งชาตเิทีย่วไทย’ นอกจากน้ียงัจดุประกายให้คนหันมาสนใจเรียนรู้อดตี ความเปน็มาของชาติไทยมากข้ึน ดา้นกระทรวงวฒันธรรม
มองว่า ละครเรือ่งนีเ้ทียบชัน้ไดก้บัละคร แดจงักมึ ของเกาหล ีพรอ้มสนับสนนุงบประมาณและเปิดเวทสีมัมนาให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามรอยละคร ทัง้นีย้งัวางแผน 
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หนึง่ในกระแสยอดนยิมของคนไทยในเดอืนนีค้งหนไีมพ้่นละคร บพุเพสันนวิาส ทีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้ประชาชนหันมาแต่งกายยอ้นยคุไปเทีย่วชมแหลง่โบราณสถาน 
เชน่ วดัไชยวฒันาราม วัดพุทไธศวรรย ์วัดเชงิท่า ในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา จนท�าใหน้กัทอ่งเท่ียวมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว เฉลีย่ประมาณวนัละ 15,000 คน 
กรมศิลปากรจึงได้เตรียมขยายเส้นทางตามรอยละครจากพระนครศรีอยุธยาถึงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัด 
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ตอบรับกระแสตามรอยละครของประชาชน โดยสัง่การใหห้น่วยงานของกระทรวงฯ ในจังหวดัเร่งบูรณาการ เพ่ือจดัเจา้หนา้ทีด่แูล 
อ�านวยความสะดวก และประสานงานในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากในช่วงวันหยดุ ปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วฯ ยงัไดก้ลา่วชืน่ชมผูจ้ดัละครทีส่ามารถ
น�าประวตัศิาสตรม์าสรา้งเปน็ละครไดอ้ยา่งสนุกสนานนา่ตดิตาม จนเปน็ทีช่ืน่ชอบของประชาชน และยงัฮอตฮติไปไกลถึงเมืองจนี สง่ผลดตีอ่อุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว
ของประเทศไทยทัง้ ‘ไทยเทีย่วไทย’ และ ‘ตา่งชาตเิทีย่วไทย’ นอกจากน้ียงัจดุประกายให้คนหันมาสนใจเรยีนรูอ้ดตี ความเปน็มาของชาติไทยมากข้ึน ดา้นกระทรวงวฒันธรรม
มองว่า ละครเรือ่งน้ีเทยีบชัน้ได้กบัละคร แดจังกมึ ของเกาหล ีพร้อมสนับสนนุงบประมาณและเปดิเวทสีมัมนาให้ขอ้มูลทางประวตัศิาสตรต์ามรอยละคร ทัง้นีย้งัวางแผน 
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จะตอ่ยอดการน�าต้นทนุทางวฒันธรรมสูก่ารพัฒนามรดกไทยตามนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 
 นอกจากประชาชนจะนยิมแตง่ชดุไทยไปอยธุยาแลว้ หนอนหนงัสอืหลายคนยงัเข้ามาใชบ้ริการหอสมดุแหง่ชาตกัินอยา่งคกึคัก เพ่ือมาศึกษาหนงัสือ จนิดามณี 
แบบเรียนเล่มแรกของไทย แต่งโดยพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกด้วย บุพเพสันนิวาส มาจากนิยายแนวโรแมนติกคอเมดี้ในชื่อเดยีวกนั
ของรอมแพง หรืออุย้-จนัทรย์วรี ์สมปรดีา ถอืเป็นนิยายเรือ่งแรกท่ีรอมแพงเลอืกเขยีนประวัตศิาสตร์สมยัอยธุยา ในรัชสมัยสมเดจ็พระนารายณม์หาราช รอมแพง
ใชเ้วลาหาขอ้มูลนานกว่า 3 ป ีจากนัน้คดัเลอืกตวัละครและเหตกุารณท์างประวัตศิาสตร์มาร้อยเรียงเข้ากับพลอ็ตท่ีวางไว้ และใช้เวลาเขียนเพียงเดอืนเดยีว โดยหวงัวา่ 
จะช่วยตอ่ยอดใหผู้้อา่นสนใจในประวติัศาสตรแ์ละไปศึกษาตอ่มากขึน้ ปจัจบัุนนยิาย บุพเพสันนวิาส ตีพิมพ์แลว้ 73 ครัง้ ครัง้ละ 1,000-1,500 เล่ม และเตรียมเขยีนนยิาย 
ภาค 2 ตอ่ในชือ่ พรหมลขิติ ซึง่จะเป็นเร่ืองในรุน่ลูก และมีเรือ่งของมนตก์ฤษณะกาลเีป็นตัวเชือ่มในยคุของสมเดจ็พระเพทราชา-สมเดจ็พระเจา้เสอื-พระเจา้ทา้ยสระ  
โดยอาจจะเลยถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
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ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดจ้ดัพิมพ์และออกใชธ้นบตัรแบบใหม ่ (แบบ 17) ทกุชนดิราคา เพ่ือใช้เปน็ธนบตัรหมนุเวียนทัว่ไป โดยไดรั้บ
พระราชทานพระราชานญุาตจากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ถงึวนัออกใชธ้นบตัรคือ ชนิดราคา 20, 50  
และ 100 บาท ออกใชใ้นวันจักร ี6 เมษายน 2561 ชนดิราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใช้ในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 28 กรกฎาคม 2561 โดยดา้นหนา้ของธนบตัรไดรั้บพระราชทานพระบรมสาทสิลกัษณ์ 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เคร่ืองแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน
ในธนบตัรทกุชนดิราคา สว่นดา้นหลงัธนบตัรแตล่ะชนดิราคาเชญิพระบรมสาทสิลกัษณ์พระมหากษัตรยิ ์2 พระองค ์เรยีงตามล�าดบัรชักาล 
โดยมีภาพประกอบเปน็ภาพหนึง่ในพระราชกรณยีกิจส�าคัญของแต่ละพระองค์

THE LAUNCH OF NEW
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ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดจ้ดัพิมพ์และออกใช้ธนบตัรแบบใหม ่ (แบบ 17) ทกุชนดิราคา เพ่ือใชเ้ปน็ธนบตัรหมนุเวยีนทัว่ไป โดยไดร้บั
พระราชทานพระราชานญุาตจากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ถงึวนัออกใชธ้นบตัรคือ ชนิดราคา 20, 50  
และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 ชนดิราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใชใ้นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 
มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 28 กรกฎาคม 2561 โดยดา้นหนา้ของธนบตัรไดร้บัพระราชทานพระบรมสาทสิลกัษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครือ่งแบบเตม็ยศของกองทัพอากาศ เปน็ภาพประธาน
ในธนบตัรทกุชนดิราคา สว่นดา้นหลงัธนบตัรแตล่ะชนดิราคาเชญิพระบรมสาทสิลกัษณ์พระมหากษัตรยิ ์2 พระองค ์เรยีงตามล�าดบัรชักาล 
โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึง่ในพระราชกรณียกิจส�าคัญของแต่ละพระองค์
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บรรยากาศการเลอืกตัง้หวนกลบัมาใหร้ะลกึถึงอกีครัง้ 
พรอ้มตวัเลอืกใหม่ๆ  เมือ่ นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 
และนายปิยบตุร แสงกนกกุล เดินทางไปยืน่ขอจดแจง้
ตัง้พรรค ‘อนาคตใหม่’ เป็นล�าดับท่ี 58 ทีส่�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ศูนยร์าชการ 
ถนนแจ้งวัฒนะ เมือ่ช่วงกลางเดือนมนีาคม 
 นายธนาธร จึงรุง่เรอืงกจิ เปน็นกัธรุกจิกลุม่ 
บรษัิทไทยซมัมทิ สว่นนายปยิบตุร แสงกนกกลุ  
นกัวชิาการดา้นกฎหมายรฐัธรรมนญู ทัง้สองรวมตวั
กลุม่คนรุน่ใหมท่ีท่�างานในหลากหลายวงการ 27 คน 
อาท ิกลุธดิา รุง่เรืองเกยีรติ นกัวชิาการอิสระและ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟนิแลนด์, 
นลทัพร ไกรฤกษ์ ผูก้อ่ตัง้เวบ็ไซตข์า่วคนพิการ 
thisable.me, เคท ครัง้พิบลูย ์ นกักจิกรรมดา้น
ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ,  
กฤตนนั ดษิฐบรรจง แกนน�ากลุม่เยาวชนอาสา
ท�างานกบักลุม่วัยรุ่นผู้ติดเช้ือเอชไอว ีฯลฯ
 โลโกพ้รรคอนาคตใหมใ่ช้รูปสามเหล่ียมหวักลบั
บนพ้ืนสส้ีม โดยสามเหลีย่มหัวกลบันีส่ื้อถงึการ 
เปลีย่นประชาชนจากฐานรากข้ึนสู่ฐานบนในฐานะ 
ผูก้�าหนดนโยบายทางการเมอืง สว่นสีส้มเปน็สท่ีี
สือ่ถึงพลังสดใส เหมือนอรุณรุ่งผอ่งอ�าไพ 
 ปยิบตุร แสงกนกกลุ กลา่วถงึแนวคดิของ
พรรควา่ “การกอ่ตัง้พรรค เพ่ือท�าใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงและกลบัไปสูก่ารเปน็ประชาธปิไตย 
รวมทัง้ตอ้งการกระตกุความคิดของคนในสังคมว่า 
ประเทศมีทางเลอืกใหม่ในการกลับสูก่ารเลอืกตัง้ 
และตระหนกัวา่ ประชาชนเทา่นัน้จะสามารถแก้ไข
ปญัหากันเอง พรรคอนาคตใหมม่วีธิกีารจดัการ
แบบใหม ่เปลีย่นภูมิทศันท์างการเมอืงใหม่ มุ่งเนน้
การกระจายอ�านาจ การเมอืงไทยจะเปน็แบบคดิแลว้ 
ตอ้งลงมอืท�า ใหท้กุคนมโีอกาสในระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่ท่าเทียม”
  อยา่งไรก็ตาม พรรคอนาคตใหมก่ย็งัตอ้ง
พิสูจนตั์วเองอกีมากในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเปน็ 
นายธนาธรทีย่งัมภีาพลกัษณ์แบบนายทนุ สมาชกิ
สว่นใหญข่องพรรคยงัมปีระสบการณน์อ้ย การชู
ยทุธศาสตรท์ีจ่ะน�าพาประเทศพ้นจากความขดัแยง้
ต้องท�าให้เห็นว่าเป็นไปได้จริง และทีส่�าคัญทีสุ่ดคือ
พรรคยงัเป็นทีรู้่จกัแค่คนในกรงเุทพฯ แต่ยงัขาด
การเช่ือมฐานเสยีงของคนในต่างจงัหวัด

DOMESTIC 
POLITICS ON 
THE MOVE
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พิษสุนขับา้กลบัมาระบาดอกีครัง้ กลายเปน็ภยัคกุคามในหลายจังหวดัทัว่ประเทศ และเป็นโรคท่ีต้องเฝา้ระวังในฤดูร้อนนี ้ หลงัมรีายงานผูเ้สยีชีวิตใน 5 จงัหวัดแลว้ คือ 
สรุนิทร,์ สงขลา, ตรงั, นครราชสมีา และประจวบครีขีนัธ ์เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลนครนนทบุรีฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าให้กบัสนัุขและแมวของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในละแวก 
วดัเขมาภริตาราม จังหวัดนนทบรุ ี โดยสัตวเ์ลีย้งทีผ่่านการฉีดวคัซนีแลว้จะไดรั้บเคร่ืองหมายจากกรมปศุสตัว์ เพ่ือน�าไปห้อยติดตวั ทัง้นีก้รมปศุสตัวไ์ดป้ระกาศพ้ืนที ่
โรคระบาดพิษสนุขับา้ชัว่คราว 30 วนั ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร, นนทบรุ,ี สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, สริุนทร์, ชลบุรี, อบุลราชธานี, บุรีรัมย,์ ร้อยเอด็, สงขลา, ระยอง, ตาก, 
ศรสีะเกษ, ตรัง และสระแกว้ และพ้ืนทีก่ลุม่ทีต่อ้งเฝา้ระวงัมากกวา่ 40 จงัหวัดท่ัวประเทศ
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พบระเบดิจ�านวน 103 ลูก บรเิวณถนนราชวิถี เขตดุสติ โดยนายณฐัสิทธิ ์วงศ์พรหมวหิาร อาย ุ45 ป ีคนงานกอ่สรา้งไดข้ดุดนิลกึลงไปประมาณ 1.5 เมตร 
พบหลมุทีมี่ระเบิดดงักลา่วถกูฝงัรวมกนัอยูจ่�านวนมาก พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสพิราหมณกลุ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ กลา่วว่า ระเบิดเหลา่นี้
ไมมี่ใชใ้นราชการไทย แต่ผลติข้ึนทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา โดยเป็นชนดิฝกึทิง้จากอากาศแบบ BDU-33 มนี�า้หนักลกูละ 25 ปอนด์ เจ้าหน้าทีห่น่วยเกบ็กู้

และตรวจพิสจูนวั์ตถุระเบดิหรืออโีอดตีรวจสอบแลว้พบวา่ ระเบิดไม่สามารถใช้งานได้แลว้ เน่ืองจากไมม่ชีนวนและตัวดินปืน และมอีายุเกนิ 45 ปี

103 US-MADE 
PRACTICE 

BOMBS FOUND
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เซริค์ ด ูโซเลย ์คณะกายกรรมอนัดับหน่ึงของโลก ท่ีรงัสรรคโ์ชวสุ์ดอลังการให้ผูช้มทัว่โลกมานานกวา่ 30 ป ีลา่สุดจบัมอืกบัผูก้�ากบัพันลา้น เจมส ์ คาเมรอน เจา้ของผลงาน
ภาพยนตรส์ดุลือลัน่ Titanic (1997) และภาพยนตรเ์หนือจนิตนาการ Avatar เนรมติโชว์สดุตระการตา Cirque du Soleil-Toruk The First Flight เลา่เร่ืองราวหน่ึงพันปี
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BE THE DISRUPTION, 
OR BE DISRUPTED
THE STANDARD สนทนากับ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอรว์สิ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื AIS (เอไอเอส) ทัง้ในฐานะผูถ้อืหางเสือเรือล�าใหญ่ ถงึแนวทาง
การพาเอไอเอสใหล้อยล�าอยา่งมัน่คงทา่มกลางคลืน่ลมแหง่การ
เปลี่ยนแปลงทุกวินาที และในฐานะบุคคลที่ยืนยันว่า อย่า ‘กลัว’ 
ในการตั้งรับปรากฏการณ์นี้
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ
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กว่า 3 ปีแล้วที่ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ก้าวเข้ามา 
กุมบังเหียนบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไทย 
ในฐานะซีอีโอของบริษัท เขาประกาศชัดตั้งแต่ 
เข้ารับต�าแหน่งว่า ไม่ได้กังวลกับการคัดท้ายนาวา
ล�าใหญน่ี ้ส่วนหนึง่เพราะเขาท�างานทีน่ีม่านานเกอืบ 
30 ป ีผา่นประสบการณห์ลากหลาย อกีส่วนส�าคญั
คือมีทีมที่แข็งแรง พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พายุแห่ง Digital Disruption ที่ก�าลังถาโถมใส่
ทกุวงการในขณะนี ้ ปจัจบุนัเอไอเอสภายใตก้ารน�า
ของซีอีโอวิสัยทัศน์ไกลผู้นี้ กล่าวได้ว่าเดินมา
มากกว่าครึ่งทางแล้ว

คณุพูดถงึ Digital Disruption มาตลอด หลงัเข้า 
รบัต�าแหนง่เมือ่ 3 ปกีอ่น จนถงึวนันี ้คณุเหน็ความ
เปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้าง 
ผมเป็นซีอีโอ 3 เกือบ 4 ปีแล้ว ตอนที่สมัครและรับ
การคัดเลือก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตอนนั้นคือ เทมาเส็ก 
เขาก็มีกระบวนการคัดสรร ผมเสนอว่า อยากเห็น 
เอไอเอสเปลี่ยนจาก Mobile Operator เป็น Digital 
Life Service Provider   
 วันท่ีผมพูดค�าว่า Digital ยังไม่เป็นท่ีรู้จักใน
บ้านเรากันมากเลย มารู้จักกันเมื่อหม่อมอุ๋ย (ม.ร.ว. 
ปรดียิาธร เทวกุล) พูดเรือ่ง Digital Economy จากน้ัน
ปีเศษๆ ค�าว่า Digital Disruption หรือ Digital 
Transformation ก็เข้ามามากมาย มคีนมาสมัภาษณ์
ผมว่า ท�าไมถึงรู้เรื่องพวกนี้ก่อนคนอื่น คงเพราะผม
โชคดทีีไ่ด้อยู่แวดวงธุรกิจเทคโนโลยี ท�าให้เห็นความ
เคลื่อนไหวต่างๆ 
 เรือ่งดจิทัิลทีท่�าให้คนชอ็กไม่ได้เกิดข้ึนแค่ทีไ่ทย 
แต่เกิดข้ึนกับท้ังโลก เราอยู่ในวงการนีก็้คดิว่า จ�าเป็น
ต้องปรบัตวั ยอมรบัว่ามคีวามยาก โดยเฉพาะองค์กร
ใหญ่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จมากๆ อย่างเอไอเอส 
เวลาจะไปบอกเขาว่าต้องเปลี่ยน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย 
ผมเองพยายามอธิบาย หลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปี
กว่าๆ ที่ผมพูดไป คนไม่มีข้อกังขาแล้วว่า ดิจิทัลมัน
เข้ามา disrupt หรือท�าลายล้างของเก่าท่ีล้าสมัย  
แต่ผมพูดตลอดว่า อย่าไปกลัวมัน เพราะสิ่งเหล่านี้
จะมาสร้างของใหม่ทีม่ปีระสทิธิภาพและต้นทุนทีถู่ก
กว่าเดมิ ซึง่เป็นโอกาสส�าหรบัคนท่ีปรบัตัวได้ก่อน 

ดังนั้นเราควรตั้งรับปรากฏการณ์นี้อย่างไร 
ผมมองเป็น 3 วงจร วงแรกคือ ลูกค้า ทุกวันน้ีท่ี 
ดิจิทัลเข้ามา disrupt ได้ มีเหตุผลเดียวคือ ลูกค้า
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้งาน ดังนั้นลูกค้าจึงเป็น
หัวใจส�าคัญ เช่น เมื่อก่อนเวลาจะช้อปปิ้งก็ต้องไป 
ห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อมีโทรศัพท์มือถือขึ้นมา  
ลูกค้าก็เปลี่ยนวิธีช้อปปิ้ง ฉะน้ันจ�าเป็นมากท่ีต้อง
ศึกษาลกูค้าซึง่เปลีย่นตามสภาพแวดล้อม เราเปลีย่น
ลูกค้าไม่ได้ เราจะต้องรู ้จักลูกค้าจริงๆ ทุกวันน้ี 
ลกูค้ามคีวามเป็นปัจเจก เพราะเขาควบคมุพฤตกิรรม
ของตัวเองได้
 วงที่สองคือ คนของเรา เราจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
คนของเราให้ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และตอบรับ
กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป 
 และวงที่สามท่ีผมท�าเยอะคือ พาร์ตเนอร์  
ในโลกดิจิทัลไม่มีใครสามารถท�าเองได้คนเดียว 
ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เพราะดจิทัิลจะท�าให้
ทุกอุตสาหกรรม เช่น วงการเทเลคอม การแพทย์ 
หรอืห้างสรรพสนิค้า เชือ่มโยงกันหมด ท�าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน 
 ด้านพนกังาน ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่า เอไอเอส
เป็นเบอร์หนึ่งทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีเราดี 
ไม่ใช่เงินเราเยอะ แต่เรามีคนเก่ง แต่ก็ต้องปรับตัว 
อย่างมาก เพราะเราเก่งในบริบทเดิม บรบิทใหม่เรา
อาจจะไม่เก่งเลยถ้าไม่ปรับตัว เราถึงจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ ท่ีทุกคนต้องกลับมาค้นหา 
ตัวเองว่าเราเป็นใคร เก่งอย่างไร ก็เป็น FIND U 
 F แทนค�าว่า Fighting Spirit หมายความว่า 
คุณห้ามเย่อหย่ิงว่า คุณเป็นเบอร์หน่ึง ต้องมีหัวใจ
นักสู้ตลอดเวลา 
 I แทนค�าว่า Innovation ซึ่งไม่ได้หมายถึงจะ
ต้องผลิตสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่กระบวนการ
ท�างานก็เป็นเรื่องนี้ได้เหมือนกัน 
 N แทนค�าว่า New Ability คนที่เก่ง คุณต้อง 
ไปหามา เพราะความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา 
อย่างพนกังานสาขาของเรา ทุกคนรู้ว่าคนน้ีเซอร์วิสดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ถามอะไรมาตอบได้หมด แต่ลูกค้า
ไม่ต้องการ เขาต้องการให้ตอบปัญหา ท�าไมโหลด
ไม่ได้ ท�าไมไอโฟนซ้ือมาแล้วเป็นแบบน้ี พนักงาน

ของผมจงึต้องถูกสัง่ให้ฝึกการใช้สมาร์ตโฟน รุ่นใหม่
ออกมาต้องท�าเป็น 
 D แทนค�าว่า Digital Service ถ้าคุณไม่ใช้ 
Digital Service แล้วคณุจะไปอธิบายลกูค้าอย่างไร 
ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องฝึกใช้ 
 U แทนค�าว่า Sense of Urgency หรอืตระหนกั
ในความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดิจิทัล มีแค่ 
3 อย่าง คือ หน่ึง ต้องรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงว่า
ต้องการอะไร ก็คือเรื่องของ Big Data สองคือ  
สร้างความแตกต่าง และสามคอื ความเรว็ เพราะถ้า
เราไม่เร็ว เราก็ช้ากว่าคนอื่น นี่คือวัฒนธรรมท่ีผม 
เน้นในวงกลมที่สองซึ่งก็คือ People
 วงกลมที่สามคือ พาร์ตเนอร์ เรากล้าพูดเลยว่า 
เราเป็นโอเปอเรเตอร์รายเดยีวในไทยท่ีท�างานร่วมกบั
พาร์ตเนอร์มาโดยตลอด เรามเีทเลวซิซึง่เป็นแชนแนล
พาร์ตเนอร์ของเรา จริงๆ เอไอเอสสามารถท�าเอง 
ได้นะ แต่เราเชื่อว่า พาร์ตเนอร์มีความส�าคัญ  
เรามีเทเลวิซกว่า 700 สาขา ในปัจจุบัน คนทั่วไปที่ 
ไม่เกีย่วกับเอไอเอสเป็นเจ้าของประมาณร้อยกว่าราย 
เราสามารถท�างานและอยู่กันมาได้ 20 กว่าปี  
นั่นแสดงว่า เรายึดหลักที่จะเป็นพาร์ตเนอร์กับผู้อื่น 
เหมอืนกับการท�า mPay ผมประกาศชดัว่า ผมไม่ได้
กีดกันพาร์ตเนอร์แบงก์ เพราะเราโพสิชันว่า เราจะ
เป็นแค่แพลตฟอร์มที่จะช่วยในเร่ืองการเงิน เราถือ
นโยบาย Sincere ว่าถึงอย่างไรเราก็จะเป็นแบบนี้ 
และพาร์ตเนอร์ก็มีความแข็งแรงกว่าเรา อันนี้เป็น
จุดยืนของวงกลมอันที่สาม 
 ทั้งหมดคือ แกนปรัชญาในการท�างานของเรา 

หลงัจากเอไอเอสเขา้สู่การเปน็ Digital Service 
Provider 3 ปทีีผ่า่นมา คณุเหน็ความเปลีย่นแปลง
อย่างไรบ้าง
ผมเห็น 2 อย่างครบั สมยัก่อนเอไอเอสมแีค่โมบายล์
อย่างเดียว ตอนผมเข้ามารับต�าแหน่งนี้ ผมขอเลย
ว่าถ้าจะเป็น Digital Service Provider ต้องเพ่ิม 
อีก 2 อย่าง ในเชิงฮาร์ดแวร์และโปรดักต์เซอร์วิส 
อย่างแรกคือ เราต้องมีฟิกซ์บรอดแบนด์ (fixed 
broadband) คือ AIS Fiber เราขอผู้ถือหุ้นท�าเรื่อง
น้ีเมื่อเป็นซีอีโอ และต้องต่อรองอย่างน้อย 6 ครั้ง  

“ดจิทิลัมนัเข้ามา disrupt หรอืท�าลายลา้งของเกา่ทีม่นัลา้สมยั แตผ่มพูดตลอดเวลาวา่ อยา่ไปกลัวมนั 
เพราะส่ิงเหลา่นีม้นัจะมาสรา้งของใหม่ๆ  ทีม่ปีระสิทธภิาพและตน้ทนุทีถ่กูกวา่วธิเีดมิ รวมถงึเป็นโอกาส
ส�าหรับคนที่ปรับตัวได้ก่อน”
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จนกระท่ังเขายอมให้ท�า แล้ววันนี้มันได้พิสูจน์แล้ว
ว่าถ้าเราไม่ท�า เราจะไม่แข็งแรงขนาดนี้ เพราะเมื่อ
โลกดจิทัิลเข้ามา พฤตกิรรมคนก็เปลีย่น คนใช้ดาต้า
ตลอดเวลา ออกจากบ้านทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ 
แต่กลับบ้านก็ใช้ไวไฟเพ่ือดูหนัง ถ้าวันนี้ผมไม่มี 
ฟิกซ์บรอดแบนด์ เขาก็ย้ายไปอยูกั่บคูแ่ข่งแล้ว วันน้ี
พอท�าได้ เราก็ได้มาร์เก็ตแชร์ประมาณ 530,000 คน 
และตั้งเป้าในปีนี้ 830,000 คน ซึ่งถือว่าเหมือน 
เด็กใหม่ที่เพิ่งขึ้น
 อย่างท่ีสองท่ีต้องมีก็คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
ตอนท่ีผมเข้ามาใหม่ๆ ผมก็ยังไม่รู ้ว่ามันคืออะไร 
มากนัก เราจ้างที่ปรึกษามาดูเลยว่า เราต้องมีอะไร 
สุดท้ายแล้วก็เลือกมา 5 แพลตฟอร์ม อันแรกคือ 
Video Platform เพราะเราเชือ่ว่า เอน็เตอร์เทนเมนต์ 
การดูภาพยนตร์มันจะเยอะ อันท่ีสองคือ Mobile 
Money Platform หรือ mPay อย่างที่สามคือ Cloud 
Platform อย่างที่สี่คือ IoT Platform และอย่างที่ห้า
คอื Partner Platform พูดง่ายๆ คอืเป็นแพลตฟอร์ม
ให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เอาสินค้ามาขายกับเราในเชิง
ของสินค้าบริการที่ผมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ 
 แต่สิ่งส�าคัญมากที่ต้องท�าคู่ขนานในยุคดิจิทัล
คือการเตรียมคน วันน้ีเราคือองค์กร เหมือนเรือ 
ขนาดใหญ่ ใครมาชนเราก็ไม่ตาย แต่ในอนาคต 
มันต้องเป็นองค์กรที่กระฉับกระเฉง เล็กๆ และเป็น
คนรุ่นใหม่ เราจึงต้องมีวัฒนธรรม FIND U
  
คุณใช้เวลากว่า 20 ปี ก้าวจากการเป็นพนักงาน
ธรรมดาขึน้มาเป็นซอีโีอ ปัจจุบันเด็กรุน่ใหมม่าเปน็
ซีอีโออายุน้อยร้อยล้านจ�านวนมาก คุณมองว่า 
ประสบการณ์ในการท�างานยังส�าคญัอยูไ่หม ในการ
จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร
ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมา 
เป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีประสบการณ์  
อย่างน้อยผมเชื่อว่าต้อง 10 ปีขึ้น ไม่ใช่เด็กจบใหม่
แล้วออกมาท�า ผมไม่เชื่อ ผมเชื่อว่า คนท�างานท่ี 
ผ่านกระบวนการข้ันตอนในแต่ละเรื่อง มันสั่งสม
ประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมัน
ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งเหล่าน้ีประสบการณ์ส�าคัญมาก 
ช่วงเวลาของคนท่ีท�างานมาสัก 10-20 ปี แล้วเป็น 

ซอีโีอจะแขง็แรง จบมาใหม่ ท�างานมา 3 ปี แล้วเป็น
ซีอีโอคุณอาจจะเป็นได้ ผมมีความเชื่ออีกอย่างว่า 
ประสบการณ์พวกนี้มันต้องใช้เวลาสั่งสม เส้นทาง
มืออาชีพหรือเส้นทางเจ้าของธุรกิจ ไม่มีทางลัด 

คณุเช่ือไหมว่า ทกุคนไตเ่ตา้จากพนกังานข้ึนมาเป็น
อันดับหนึ่งขององค์กรได้
ผมมีความเชื่อ เพราะผมเองก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง  
และผมก็เห็นเพ่ือนผมที่อยู่องค์กรใหญ่ๆ เขาก็เป็น
พนักงานแบบผมที่เติบโตขึ้นมา คนพวกนี้ไม่ได้เป็น
คนทีพ่่อแม่รวยมนีามสกุลใหญ่ มันมเีส้นทางของมนั
อยู่แล้ว คนมอียู่ 2-3 แบบ หน่ึงคอื ลกูเจ้าของ แบบนี้
เราต้องละเว้น เขาเองก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ 
ฝึกฝนลูกหลานของเขา มันต้องใช้เวลา แต่เขาก็มี
ทางลัดหน่อย คือถึงอย่างไรก็ได้ขึ้นแน่ แต่ไม่ใช่จบ
มาใหม่ๆ แล้วได้เลย แบบนี้ไม่มีทาง อย่างพวกผม
เป็นลูกจ้างอาชีพท่ีโตมา มันก็มี ถ้าพูดถึงสัดส่วน 
คนท่ีเป็นมอือาชพีในบรษิทั ในตลาด มนัเป็นมอือาชพี
มากกว่าลูกเจ้าของท�า ดังนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาส 

การตระหนกัรู้ของแตล่ะคนในโลกยคุดจิทิลัเกดิขึน้
ชา้เรว็ไมเ่ทา่กนั คุณสมชยัมคี�าแนะน�าอยา่งไรใหค้น
เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
มีสองอย่าง อย่างแรกคือ เราเห็นคนอื่น เช่น บริษัท
ผู้ผลิตมือถือที่ใหญ่มากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ครองตลาด 
70% แต่พอ Apple ออกมา 10 ปีเท่าน้ัน เจ้าเก่า 
หายไปเลย นี่คือตัวอย่างที่ท�าให้เราเห็นว่า จากที่ 
เคยเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้ ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะตกยุค
 สิ่งที่สองคือ ผมมีใจในลักษณะที่ว่า ผมอยาก
อยู่แค่ 3 ปี แค่มาวางรากฐาน บางคนไม่ยอมเปลีย่น 
อาจเพราะยึดติดกับสิ่งท่ีมีอยู่ แต่เราไม่ได้ยึดติด  
เราขอเพียงว่า ให้องค์กรอยู่รอด ผมเชื่อว่า ผมไม่ได้
ฉลาดกว่าคนอื่น ทกุคนคิดไดเ้หมือนผม แต่เขาอาจ
จะคิดว่า ท�าไปเรื่อยๆ ถึงอย่างไรก็ไม่ล้ม หรือไม่ก็ 
ท�าไปจนกว่าจะเกษียณ แต่เราอยากให้เด็กขึ้นมา 
เราอยากเป็นซีอโีอแค่ 3 ปี และอยากมซีอีโีอคนใหม่
อายุ 40 ต้นๆ ผมเข้ามา 50 ต้นๆ มันแก่ไปแล้ว 
ในโลกดิจิทัล แต่วันน้ียังท�าไม่ได้ เพราะเราท�าได้ 
ครึ่งเดียว ผมจึงขออีก 3 ปี

เดก็รุน่ใหมห่ลายคนอาจไมไ่ดม้เีปา้หมายทีจ่ะท�างาน
เพ่ือองคก์รเปน็ 10-20 ป ีแตม่ใีจรกัอสิระมากกวา่ 
คุณมองเรื่องนี้อย่างไร
ผมเห็นว่า เดก็รุน่ใหม่เป็นเดก็ท่ีมพีลงัมาก สัมผสักับ
สตาร์ทอพัมาก แล้วก็เป็นเดก็ท่ีเก่งกว่ารุน่ผมด้วยซ�า้ 
ในความหลากหลายของความรู้และความต้องการ  
ผมไม่เช่ือว่า เด็กรุ่นใหม่ข้ีเกียจหรือท�างานไม่หนัก 
แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพราะเขาต้องการ
หาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบอะไร แล้วจะบ้าคลั่ง 
ท�าเลย องค์กรจะต้องเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ 
เด็กรุ ่นใหม่เข้ามา เพ่ือให้เขาได้ใช้ความรู ้และ 
ความสามารถของเขา วันนี้เอไอเอสต้องเปลี่ยน  
และต้องการใช้คนเยอะมาก เพราะเราก�าลังตั้ง
เซ็นเตอร์ต่างๆ มากมาย 

การเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
ผมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผูบ้รหิารนะ เป็นคนท�างานด้วย 
ผมยึด 3 อย่าง ขยัน ต้องท�างานหนัก อย่างที่สอง 
ที่ผมยึดถือ คือต้องมีความซื่อสัตย์  จะได้รับความ 
ไว้างใจ ได้รับโอกาส ผมน่ะโตมาได้จาก การเริ่มท่ี 
Businesss Relations ติดต่อกับหน่วยง านของรัฐ 
จนไปอยู่ Non Voice แล้วต่อด้วยไปอยู่ Sales & 
Marketing ท่ีผมถูกโยกย้ายไม่ใช่เพรา ะว่าผมเก่ง  
เพราะแต่ละที่มันไม่ใช่แบ็กกราวด์ผมเลย
 สมัยสักสิบปีที่แล้ว เซลส์ของเอไอเอ สใหญ่ 
มากนะ มเีงนิให้ใช้ปีละสามพันล้าน Media Agency  
มาเข้าแถวเต็มไปหมด จะช่วยใครก็ได้ แต่ด้วยความ
ที่ผมมั่นใจว่าผมซื่อสัตย์ ไม่โกง ผมจะใช้เงินบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ เขาก็ส่งผมไปดูมา ร์เก็ตติง  
สามคอืด้านส่วนตวั คอืเราต้องมคีวามจรงิใจ ผมเอง
ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานมาก เพรา ะผมเป็น
คนจริงใจ เวลาผมท�าอะไรกับใคร ไม่ใช่ว่าท�าเพราะ
ผมเกลียดเลยออกกติกามาฆ่าเขา แต่เราอธิบาย 
ฉะนั้น 3 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แ ค่ซีอีโอนะ แต่คน
ท�างานทุกคนผมอยากให้มี 

จ�าเป็นไหมที่ผู้บริหารต้องมีชีวิตส่วนตัว ดูหนัง 
ฟงัเพลง ก้าวให้ทันโลก เอามาปรับใช้กับองค์กร
ผมว่าเรื่องชีวิตคนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล อะไรก็ได้ 

“ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมาเป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ 
อยา่งนอ้ยผมเชือ่วา่ตอ้ง 10 ปขีึน้ ไมใ่ชเ่ดก็จบใหมแ่ล้วออกมาท�า ผมไมเ่ช่ือ ผมเช่ือว่า คนท�างานทีผ่า่น
กระบวนการขั้นตอนในแต่ละเรื่อง มันส่ังสมประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมันไม่ใช่ 
เรื่องง่าย ส่ิงเหล่านี้ประสบการณ์ส�าคัญมาก”
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จนกระท่ังเขายอมให้ท�า แล้ววันนี้มันได้พิสูจน์แล้ว
ว่าถ้าเราไม่ท�า เราจะไม่แข็งแรงขนาดนี้ เพราะเมื่อ
โลกดิจทัิลเข้ามา พฤตกิรรมคนก็เปลีย่น คนใช้ดาต้า
ตลอดเวลา ออกจากบ้านทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ 
แต่กลับบ้านก็ใช้ไวไฟเพ่ือดูหนัง ถ้าวันน้ีผมไม่มี 
ฟิกซ์บรอดแบนด์ เขาก็ย้ายไปอยูกั่บคูแ่ข่งแล้ว วันน้ี
พอท�าได้ เราก็ได้มาร์เก็ตแชร์ประมาณ 530,000 คน 
และต้ังเป้าในปีน้ี 830,000 คน ซึ่งถือว่าเหมือน 
เด็กใหม่ที่เพิ่งขึ้น
 อย่างท่ีสองท่ีต้องมีก็คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
ตอนท่ีผมเข้ามาใหม่ๆ ผมก็ยังไม่รู ้ว่ามันคืออะไร 
มากนัก เราจ้างที่ปรึกษามาดูเลยว่า เราต้องมีอะไร 
สุดท้ายแล้วก็เลือกมา 5 แพลตฟอร์ม อันแรกคือ 
Video Platform เพราะเราเชือ่ว่า เอน็เตอร์เทนเมนต์ 
การดูภาพยนตร์มันจะเยอะ อันท่ีสองคือ Mobile 
Money Platform หรือ mPay อย่างที่สามคือ Cloud 
Platform อย่างที่สี่คือ IoT Platform และอย่างที่ห้า
คือ Partner Platform พูดง่ายๆ คอืเป็นแพลตฟอร์ม
ให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เอาสินค้ามาขายกับเราในเชิง
ของสินค้าบริการที่ผมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ 
 แต่สิ่งส�าคัญมากที่ต้องท�าคู่ขนานในยุคดิจิทัล
คือการเตรียมคน วันน้ีเราคือองค์กร เหมือนเรือ 
ขนาดใหญ่ ใครมาชนเราก็ไม่ตาย แต่ในอนาคต 
มันต้องเป็นองค์กรที่กระฉับกระเฉง เล็กๆ และเป็น
คนรุ่นใหม่ เราจึงต้องมีวัฒนธรรม FIND U
  
คุณใช้เวลากว่า 20 ปี ก้าวจากการเป็นพนักงาน
ธรรมดาขึน้มาเปน็ซอีีโอ ปจัจบุนัเด็กรุน่ใหมม่าเปน็
ซีอีโออายุน้อยร้อยล้านจ�านวนมาก คุณมองว่า 
ประสบการณ์ในการท�างานยังส�าคญัอยูไ่หม ในการ
จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร
ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมา 
เป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีประสบการณ์  
อย่างน้อยผมเชื่อว่าต้อง 10 ปีขึ้น ไม่ใช่เด็กจบใหม่
แล้วออกมาท�า ผมไม่เชื่อ ผมเชื่อว่า คนท�างานท่ี 
ผ่านกระบวนการขั้นตอนในแต่ละเรื่อง มันสั่งสม
ประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมัน
ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งเหล่านี้ประสบการณ์ส�าคัญมาก 
ช่วงเวลาของคนท่ีท�างานมาสัก 10-20 ปี แล้วเป็น 

ซอีโีอจะแขง็แรง จบมาใหม่ ท�างานมา 3 ปี แล้วเป็น
ซีอีโอคุณอาจจะเป็นได้ ผมมีความเชื่ออีกอย่างว่า 
ประสบการณ์พวกนี้มันต้องใช้เวลาสั่งสม เส้นทาง
มืออาชีพหรือเส้นทางเจ้าของธุรกิจ ไม่มีทางลัด 

คุณเชือ่ไหมวา่ ทกุคนไตเ่ตา้จากพนกังานขึน้มาเปน็
อันดับหนึ่งขององค์กรได้
ผมมีความเชื่อ เพราะผมเองก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง  
และผมก็เห็นเพ่ือนผมที่อยู่องค์กรใหญ่ๆ เขาก็เป็น
พนักงานแบบผมที่เติบโตขึ้นมา คนพวกนี้ไม่ได้เป็น
คนทีพ่่อแม่รวยมนีามสกุลใหญ่ มันมเีส้นทางของมนั
อยู่แล้ว คนมอียู่ 2-3 แบบ หน่ึงคอื ลกูเจ้าของ แบบนี้
เราต้องละเว้น เขาเองก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ 
ฝึกฝนลูกหลานของเขา มันต้องใช้เวลา แต่เขาก็มี
ทางลัดหน่อย คือถึงอย่างไรก็ได้ขึ้นแน่ แต่ไม่ใช่จบ
มาใหม่ๆ แล้วได้เลย แบบนี้ไม่มีทาง อย่างพวกผม
เป็นลูกจ้างอาชีพท่ีโตมา มันก็มี ถ้าพูดถึงสัดส่วน 
คนท่ีเป็นมอือาชพีในบรษิทั ในตลาด มนัเป็นมอือาชพี
มากกว่าลูกเจ้าของท�า ดังนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาส 

การตระหนกัรู้ของแตล่ะคนในโลกยคุดจิทิลัเกดิขึน้
ชา้เรว็ไมเ่ทา่กนั คุณสมชยัมคี�าแนะน�าอยา่งไรใหค้น
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
อยูแ่ค่ 3 ปี แค่มาวางรากฐาน บางคนไม่ยอมเปลีย่น 
อาจเพราะยึดติดกับสิ่งท่ีมีอยู่ แต่เราไม่ได้ยึดติด  
เราขอเพียงว่า ให้องค์กรอยู่รอด ผมเชื่อว่า ผมไม่ได้
ฉลาดกว่าคนอื่น ทกุคนคิดไดเ้หมือนผม แต่เขาอาจ
จะคิดว่า ท�าไปเรื่อยๆ ถึงอย่างไรก็ไม่ล้ม หรือไม่ก็ 
ท�าไปจนกว่าจะเกษียณ แต่เราอยากให้เด็กขึ้นมา 
เราอยากเป็นซีอโีอแค่ 3 ปี และอยากมซีอีโีอคนใหม่
อายุ 40 ต้นๆ ผมเข้ามา 50 ต้นๆ มันแก่ไปแล้ว 
ในโลกดิจิทัล แต่วันน้ียังท�าไม่ได้ เพราะเราท�าได้ 
ครึ่งเดียว ผมจึงขออีก 3 ปี

เดก็รุน่ใหมห่ลายคนอาจไมไ่ดม้เีปา้หมายทีจ่ะท�างาน
เพ่ือองคก์รเปน็ 10-20 ปี แตมี่ใจรกัอสิระมากกวา่ 
คุณมองเรื่องนี้อย่างไร
ผมเห็นว่า เดก็รุน่ใหม่เป็นเดก็ท่ีมพีลงัมาก สัมผสักับ
สตาร์ทอพัมาก แล้วก็เป็นเดก็ท่ีเก่งกว่ารุน่ผมด้วยซ�า้ 
ในความหลากหลายของความรู้และความต้องการ  
ผมไม่เชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่ข้ีเกียจหรือท�างานไม่หนัก 
แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพราะเขาต้องการ
หาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบอะไร แล้วจะบ้าคลั่ง 
ท�าเลย องค์กรจะต้องเป็นองค์กรท่ีเปิดโอกาสให้ 
เด็กรุ ่นใหม่เข้ามา เพ่ือให้เขาได้ใช้ความรู ้และ 
ความสามารถของเขา วันนี้เอไอเอสต้องเปลี่ยน  
และต้องการใช้คนเยอะมาก เพราะเราก�าลังตั้ง
เซ็นเตอร์ต่างๆ มากมาย 

การเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
ผมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผูบ้รหิารนะ เป็นคนท�างานด้วย 
ผมยึด 3 อย่าง ขยัน ต้องท�างานหนัก อย่างที่สอง 
ที่ผมยึดถือ คือต้องมีความซื่อสัตย์  จะได้รับความ 
ไว้างใจ ได้รับโอกาส ผมน่ะโตมาได้จาก การเริ่มที่ 
Businesss Relations ติดต่อกับหน่วยง านของรัฐ 
จนไปอยู่ Non Voice แล้วต่อด้วยไปอยู่ Sales & 
Marketing ที่ผมถูกโยกย้ายไม่ใช่เพรา ะว่าผมเก่ง  
เพราะแต่ละที่มันไม่ใช่แบ็กกราวด์ผมเลย
 สมัยสักสิบปีที่แล้ว เซลส์ของเอไอเอ สใหญ่ 
มากนะ มเีงนิให้ใช้ปีละสามพันล้าน Media Agency  
มาเข้าแถวเต็มไปหมด จะช่วยใครก็ได้ แต่ด้วยความ
ที่ผมมั่นใจว่าผมซื่อสัตย์ ไม่โกง ผมจะใช้เงินบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ เขาก็ส่งผมไปดูมา ร์เก็ตติง  
สามคอืด้านส่วนตวั คอืเราต้องมคีวามจรงิใจ ผมเอง
ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานมาก เพรา ะผมเป็น
คนจริงใจ เวลาผมท�าอะไรกับใคร ไม่ใช่ว่าท�าเพราะ
ผมเกลียดเลยออกกติกามาฆ่าเขา แต่เราอธิบาย 
ฉะนั้น 3 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แ ค่ซีอีโอนะ แต่คน
ท�างานทุกคนผมอยากให้มี 

จ�าเป็นไหมที่ผู้บริหารต้องมีชีวิตส่วนตัว ดูหนัง 
ฟงัเพลง ก้าวให้ทันโลก เอามาปรับใช้กับองค์กร
ผมว่าเรื่องชีวิตคนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล อะไรก็ได้ 

“ไม่จ�าเป็นต้องแก่แบบผม อายุ 50 ปี แล้วค่อยมาเป็นซีอีโอ แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ 
อยา่งนอ้ยผมเชือ่วา่ตอ้ง 10 ปขีึน้ ไมใ่ช่เด็กจบใหมแ่ล้วออกมาท�า ผมไมเ่ช่ือ ผมเชือ่วา่ คนท�างานทีผ่า่น
กระบวนการขั้นตอนในแต่ละเรื่อง มันส่ังสมประสบการณ์ การท�าธุรกิจหรือการจะเป็นซีอีโอมันไม่ใช่ 
เรื่องง่าย ส่ิงเหล่านี้ประสบการณ์ส�าคัญมาก”
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ที่เขามีความสุขน่ะท�าไปเถอะ แต่การมีความสุข 
ของเขา มันต้องอยู่บนความรับผิดชอบกับสิ่งที ่
เขาท�าด้วย ผมยกตัวอย่าง ผมเป็นซีอีโอ ผมอยาก 
จะมีชีวิตท�างานอาทิตย์ละ 3 วันก็พอ แล้วที่เหลือ 
ผมไปท�าอย่างทีอ่ยากท�า กท็�าได้นะ ถ้าท�างาน 3 วนั
ของเขา มันท�าให้บริษัทเจริญเติบโตได้ ผมไม่ติดใจ 
แต่ถ้าเขาบอกว่า เขาจะใช้ชีวิตแบบน้ี แต่ล้มเหลว
ในเรื่องงานที่รับผิดชอบมา แบบนี้ไม่ได้ 
 ส�าหรับผมคือ ถ้าเขาท�างานหนัก แล้วมีชีวิต 
ส่วนตวันิดเดยีว แต่มคีวามสุข ผมก็ถือว่า Work Life 
Balance ได้แล้ว หรือเขาท�างานนิดเดียว แต่เขา
ท�าให้งานส�าเร็จ น่ีเขาก็ Work Life Balance ได้  
ผมเป็นคนต่อต้านทฤษฎีสามส่วน 8 ชั่วโมง ท�างาน 
8 ชั่วโมง อยู่กับสังคมครอบครัว 8 ชั่วโมง ไว้พักผ่อน 
ออกก�าลังกาย ผมไม่เชื่อ คุณจะท�าอะไรก่ีชั่วโมง 
ก็แล้วแต่ แต่คุณท�าแล้วมีความสุข ท�าในสิ่งท่ีคุณ
ต้องรับผิดชอบน่ะไม่ผิด คุณท�าได้เลย อย่างผมนี ่
คนชอบบอกว่า ผมบ้างาน ออกจากบ้านเจด็โมงเช้า 
กลับบ้านห้าทุ่ม แต่จริงๆ ผมพักผ่อนตลอดเวลานะ 
ผมไปคุยกับคน มาให้สัมภาษณ์ ผมก็พักผ่อน

โดยส่วนตัวคุณสมชัยใช้มือถือที่สอดรับกับโลก 
ยุคดิจิทัลอย่างไร
ผมเสียเวลากับมันมากเลย และผมพยายามจะลด  
เพราะเพ่ิงมาตระหนักว่า ผมใช้มือถือวันละ 3-4 
ชั่วโมง แต่ก็ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระเลยนะ คือดู 
2-3 อย่าง อย่างแรก ผมดูเฟซบุ๊กเป็นหลัก ก็ต้อง
ยอมรับว่าดูเพ่ือติดตามข่าวสารท่ัวไป ผมไม่เคยด ู
ออเจ้าเลย ผมรู้จักออเจ้าทางเฟซบุ๊ก หรืออย่างข่าว 
ฮอตๆ เอยอะไรเอย มนัมาจากเฟซบุ๊กท้ังหมด เราไม่
เคยตกข่าว 
 อนัท่ีสองคอื ยูทบู ผมอยากดอูะไร ผมหาดจูาก
สื่อน้ีได้หมด มันย่ิงกว่ากูเกิลอีกนะครับ เดี๋ยวนี้ม ี
หมดเลย แล้วออกมาเป็นวิดีโอให้ดู ยกตัวอย่าง  
ผมอยากดูเรื่องพลังงานทดแทน ก็พิมพ์เข้าไปที ่
ยูทูบ มันออกมาเป็นวิดีโอให้ดูเลย กลายเป็นแหล่ง
ความรู้มหาศาล 
 อีกอันหนึ่งคือ ไลน์ ซึ่งเราใช้ติดต่อ แต่ไม่เกี่ยว
กับเรือ่งงานมาก ผมมกีรุป๊ไลน์ 30 กรุป๊ ส่วนใหญ่จะ 
“Good Morning!” “สวัสดีค่ะ” ผมว่า ส่วนที่ดีของ
ไลน์คือ มันท�าให้เราได้เจอเพื่อนเก่าๆ ที่หายไป 

 ถ้าถามผมนะ ผมติดตามข่าวสารจากเฟซบุ๊ก 
ผมสร้างความรูจ้ากยูทูบและกูเกิล สดุท้ายผมใช้ไลน์
ในการสื่อสารแบบเด็กๆ 

ทัศนะของคุณสมชัยในการใช้ประโยชน์จากความ
กา้วหน้าทางเทคโนโลย ีอยา่งเรือ่งเอไอ หรอืปัญญา
ประดิษฐ์ คือ “ไม่ต้องกลัว เราต้องรู้จักและใช้มัน
ให้เป็น” ที่ผ่านมาในการท�างาน มีอะไรที่กลัวไหม
ทีก่ลวัอย่างเดยีวคอื การทีค่นเราปรบัตวัไมท่นั นีค่อื
สิ่งที่ผมกลัวมากเลย เพราะเทคโนโลยีมันมาเร็ว  
แล้วมันเปลี่ยนแปลงเร็วโดยท่ีเรานึกไม่ถึง แม้คน
ของเราจะบอกว่า “เราพร้อม ไม่ต่อต้าน” แต่ถ้าหาก
ปรับตัวไม่ทันมันจะแย่ เพราะการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เราอยากเปลี่ยน ใจอยากไป 
แต่ขีดความสามารถไม่มี ก็แย่
 เวลาท่ีผมไปพูดคยุและชีใ้ห้เหน็ว่า สิง่นีจ้ะมาแน่ 
เราควรจะกังวล แต่อย่าไปกลัว ต้องมองว่า มันคือ
โอกาส คอืความท้าทาย ถ้าเราศกึษาให้ด ีผมเปรยีบ
มันเหมือนมีดน่ะครับ มีดเป็นอาวุธแทงคนตายได้ 
แต่มีดก็เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์น�ามาใช้ประโยชน์ได้
สารพัด ถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันก็จะ
โอเค แต่ถ้าเราเอามดีมาตัง้ แล้วปล่อยให้คมของมดี
มาแทงเรา หรือให้คนอื่นหยิบมาแทงเรา นั่นก็จะ 
เป็นปัญหา 
 ผมมองเทคโนโลยีพวกน้ีคอื โอกาส โดยเฉพาะ
โอกาสของรายเลก็ ผมพูดในฐานะรายใหญ่ ในอดตี
ถ้าไม่มดีจิทัิลเกิดขึน้มา คณุไม่มทีางท�าลายรายใหญ่
ได้เลย รายใหญ่จะแข็งแรงมาก แต่วันนี้พอมีดิจิทัล
รายเลก็ๆ มโีอกาสมาสูกั้บรายใหญ่ได้ และรายใหญ่
ก็ต้องปรับตัว 

ใน 3 ปขีา้งหนา้ ทีคุ่ณสมชยักุมบังเหยีน คณุสมชัย
วางแผนอย่างไรที่จะท�าให้เอไอเอสเป็นผู้สร้าง 
disruption และไม่ถูกโลกยุคนี้ disrupt 
ผมอยากจะท�าให้เอไอเอสเป็น Major Player หรือ 
ผู้เล่นหลักในตลาดฟิกซ์ไฟเบอร์ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
ตอนนั้นเราจะไม่เป็น Baby Doll ทุกบ้านจะมี
ไฟเบอร์ของเรา สมมติว่า ในตลาดมีผู้เล่นอยู่ 3 ราย 
เราก็จะเป็นหน่ึงในสามของตลาดคอื ครองตลาด 30 
กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้าตลาดมี 4 ราย เราก็จะครองส่วน
แบ่ง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์

 แล้วดจิทัิล แพลตฟอร์มท่ีผมท�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 เราก็จะกินฟรีกับตรงน้ี ถ้าวันใด
ทีผ่มท�าส�าเรจ็ หมายความว่า เอไอเอสจะมชีอ่งทาง
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอีก นอกเหนือจากพวก voice, 
data และ infrastructure เพราะฉะน้ันในอีก 3 ปี 
ผมอยากให้สิง่ท่ีเราลงทุนอยู่ในตอนนีคื้อ ฮาร์ดแวร์
สร้างรายได้มากกว่าโมบายล์ท่ีเราท�าอยู่ เพราะว่า 
รายได้จากโมบายล์โตขึน้เลก็ๆ น้อยๆ 4-5 เปอร์เซน็ต์ 
 อีกแกนหนึ่งคือ แกนซอฟต์แวร์ ผมต้องสร้าง
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ได้ ผมสร้างทีมงานท่ีกระฉับ 
กระเฉง สร้างทีมงานทีจ่ะเป็นหลกัให้องค์กร แล้วจงัหวะ
ดีมาก เพราะอีก 3 ปี คนรุ่นพี่ๆ จะเกษียณกันหมด 
จะมีเด็กรุ ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เราต้องสร้างฐานตรงนี้ 
ให้แข็งแรง เพราะผมเช่ือว่า องค์กรเทคโนโลยีเป็น
เรื่องของคนรุ ่นใหม่ และต้องย�้าว่า คนรุ ่นใหม่ 
ไม่เก่ียวกับอายุนะ คนรุ ่นใหม่คือ คนที่มีหัวคิด 
ใหม่ๆ และยอมปรับตัวเอง นี่คือส่ิงท่ีผมฝันส�าหรับ 
เอไอเอส 
 

“ผมไม่เชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่ขี้เกียจหรือท�างานไม่หนัก แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพราะเขาต้องการ
หาตวัเองใหเ้จอวา่เขาชอบอะไร แลว้จะบา้คลัง่ท�าเลย องค์กรจะตอ้งเปน็องค์กรทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ดก็รุ่นใหม่
เข้ามา เพ่ือจะให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขา วันนี้เอไอเอสต้องเปลี่ยน” 
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