
สังคมและชุมชนของเรา
มั่นใจด�วยสถานีฐานที่มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน ICNIRP

“ค�าความแรงสนามไฟฟ�าต่ำกว�า 
รับฟ�ง เข�าถึง และเข�าใจ
ความคิดเห็นของชุมชน

รอบสถานีฐาน

แห�งโครงการ “สานรัก
สนับสนุนทุกสถาบันครอบครัว”

17 ป� 

ศูนย�คอลเซ็นเตอร� 

8 แห�ง

อสม. ออนไลน� 
นวัตกรรมทางสังคม เพ�่อให�ประชาชน

เข�าถึงบร�การสาธารณสุขได�อย�างง�ายข�้น
เป�ดให�บร�การแล�วที่ รพ.สต.กว�า

25 แห�ง

1 V/M”

ผู�พ�การ
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

การบร�หารจัดการความสัมพันธ�กับชุมชน
1. สรางความรูความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย

จากพฤติกรรมการใช�งานของผู�บร�โภคที่เน�นการ
พ�ดคุยและใช�งานอินเทอร�เน็ตผ�านมือถือมากกว�า
การเน�นใช�บร�การเส�ยงแบบว�ถีเด ิม อันเป�น 
ผลจากกระแสความนิยมสมาร�ทโฟนและแนวโน�ม
ราคาของอุปกรณ�ที ่ลดลง โดยจากข�อมูลของ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
(ETDA) พบว�าคนไทยใช�งานโทรศัพท�มือถือใน 
การท�องอินเทอร�เน็ตเฉล� ่ย 5.7 ชั ่วโมงต�อวัน 
ดังนั้นเพ�่อตอบสนองต�อความต�องการใช�บร�การ
ข �อม ูลและว�ถีช ี ว�ต ในย ุคดิจ�ทัลของล ูกค �า 
และสร�างการเติบโตอย�างยั ่งยืนในระยะยาว 
เราจ�งต�องเร�งนำคล�่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ� 
เพ�่อนำมาให�บร�การ 4G ให�เร็วที่สุด รวมทั้งขยาย 
บร�การ 3G บนโครงข�าย  2100 เมกะเฮิรตซ� เดิม 
ให�ครอบคลุมและพัฒนาคอนเทนต�และแอพพล�เคช่ัน 
ใหม�ๆ ข�น้มาเพ�อ่ตอบสนองว�ถีชีว�ตแบบดิจ�ทัลของ 
ลูกค�า แต�การเร�งขยายโครงข�ายดังกล�าว ไม�เพ�ยงแต� 
จะเป�นประโยชน�ต�อการใช�ชีว�ตดิจ�ทัลของลูกค�า 

และการดำเนินธุรกิจเท�านั้น  ยังช�วยขยายโอกาส 
ให�คนไทยสามารถติดต�อส�่อสารกันได�ไม�ว�าจะอยู�
ตรงจ�ดไหนในประเทศ ก�อให�เกิดการทำธุรกรรม 
อย�างไร�พรมแดน การเข�าถึงบร�การทางการแพทย� 
และการศึกษา ความสามารถในการเข�าถึงข�อมูล 
ข�าวสารได�อย�างทันท�วงท ี จ�งนับได�ว�าบร�การ 
ทางการส�่อสารโทรคมนาคมมีส�วนช�วยยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของคนในชุมชนไปจนถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 

 สิ�งสำคัญที่สุดประการหนึ�งซึ�งจะทำใหเราสามารถ 
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว คือการไดรับการยอมรับ 
จากชุมชนในการติดตั้งเสาสงสัญญาณ เราจึงไดกำหนด 
กลยุทธและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสรางความ 
สัมพันธท ี ่ด ีก ับชุมชนและสังคม เพื ่อนำไปสู การ 
อยูรวมกันอยางยั�งยืน โดยแบงเปน

1) การบริหารจัดการความสัมพันธกับชุมชน
2) ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ

เพื่อสังคมที่ดีและมีคุณภาพอยางยั�งยืน

สังคมและชุมชนของเรา

ลงพ�้นที่สำรวจจ�ดติดตั้งสถานี 
ฐานที่เหมาะสม

ให�ข�อมูลกับชุมชนและรับฟ�ง 
ความเห็นของชุมชน (ทำความเข�าใจ) ได�รับอนุญาตให�ก�อสร�างได�

กอ
นก

าร
ติด

ตั้ง
สถ

าน
�ฐา

น 

บร�หารความสัมพันธ�
กับชุมชน ประเมินผล

ชุมชนรู�ส�กมีส�วนร�วมกับ
เอไอเอสและยอมรับมากข�้น

ภ
าย

ห
ลัง

กา
รต

ิดต
ั้ง

เร
ียบ

รอ
ยแ

ลว

ก�อสร�างตามมาตรฐานทาง 
ว�ศวกรรมและความปลอดภัย

โดยคํานึงถึงผลกระทบต�อชุมชน
ชุมชนและผ�ูรับเหมาปลอดภัย

ระ
ห
วา

ง
กา

รต
ิดต

ั้ง
สถ

าน
�ฐา

น

การเข�าตรวจสอบ
อุปกรณ�และความปลอดภัย

3

2

1
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 ในขั้นตอนแรกน�้ (Before Construction) ทีมวิศวกร 
และหน วยงานช ุมชนส ัมพ ันธ จะร วมม ือก ันเพ ื ่อ 
ดำเนินการสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นหรือ 
ขอกังวลใจจากกลุมผูมีสวนไดเสียในชุมชน และ/หรือ 
ผูนำชุมชนในพื้นที่ที่เราตองการเขาไปติดตั้งสถาน�ฐาน 
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กสทช.) ซึ�งท่ีผานมาเราไดมีการวางแผนข้ันตอน 
การทำงานใหสามารถสื ่อสารเพื ่อสรางความเขาใจ 
กับชุมชนตั้งแตกระบวนการหาสถานที่ติดตั้งไปจนถึง 
การผูกสัมพันธกับชุมชนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงทำใหเราสามารถวิเคราะหแนวโนมความสัมพันธระหวาง 
เรากับชุมชน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการตอตาน และ 
ยังมีขอมูลไวสำหรับการเตรียมแผนรองรับเผื่อกรณ� 
ที่ในภายหลังพบวาชุมชนยังคงมีขอกังวลใจเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท ซึ�งถือวาเปน 
การเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม 
ในทุกขั้นตอนการทำงานกับเรา
 สำหรับการกอสรางสถาน�ฐานน้ัน (During Construction) 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
และเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหง 
ประเทศไทย หลังจากไดใบอนุญาตจากหนวยงาน 
ทองถิ�นแลว ทีมงานดานวิศวกรรมจะควบคุมการกอสราง 
ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติและเปนไปตาม 
มาตรฐานอยางเครงครัด รวมทั้งมีการเขาตรวจสอบ 
ใหอุปกรณสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยอยาง 
เปนประจำและตอเน��อง
 และ เพ ื ่ อสร  า งความม ั � น ใจ ให  แก  ช ุ มชนถ ึ ง 
คลื่นความถี่ที่ปลอยออกจากสถาน�ฐาน เราไดปฏิบัติ 
ตามแนวทาง “มาตรฐานความปลอดภัย” ที ่ กสทช. 
กำหนดไวอยางเครงครัด ท้ังจัดหาเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน 
ตามท่ี International Commission on Non - Ionizing 
Radiation (ICNIRP) กำหนด จัดทำแบบประเมินการ 
ปลอยคลื่นความถี่ของทุกๆ สถาน�ฐานเพื่อตรวจวัดคา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ ICNIRP ที่วาดวยระดับ 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ปลอดภัย ทั้งยังมุงมั�นพัฒนา 
และปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการและแนวทางการ 
ดำเนินการเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Management) รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีรวมกันกับ กสทช. 
เพ่ือตรวจสอบความแรงของคล่ืนสัญญาณ ซึ�งตลอดระยะ 
เวลาที่ผานมาพบวาคาความแรงของคลื่นที่ถูกปลอย 
ออกมาจากสถาน�ฐานของเอไอเอสทั้งหมดนั้นต่ำกวา 
เกณฑท่ีกำหนดไว ยกตัวอยาง เชน คาเกณฑมาตรฐาน 
ความปลอดภัยยานความถี่คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ ของ 
ICNIRP กำหนดคาความแรงสนามไฟฟาตองต่ำกวา   
61 V/m ซึ�งผลการตรวจสอบคาความแรงสนามไฟฟา 
ของสถาน�ฐานของเราในป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยไมเกิน 
1 V/m ซ ึ � งถ ือว  าม ีความปลอดภ ัยต อส ุขภาพ 
ตามเกณฑของ ICNIRP และเกณฑทางวิทยาศาสตร 
ในระดับสากล รวมทั้งขอสรุปขององคการอนามัยโลก 
และถือเปนคลื่นความถี่ที่ต่ำเมื่อเที ่ยบกับแนวทางที ่
หลายประเทศกำหนด
 นอกจากน�้ยังมีโครงการปรับปรุงทัศน�ยภาพดาน 
ภูมิทัศนท่ีเปนท่ีต้ังของสถาน�ฐาน อาทิ บริเวณหาดวอน 
แหลมแทน จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณทางข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ เปนตน 
 เมื่อชุมชนมีความกังวลหรืออยากจะเสนอแนะอะไร 
ก็ตาม ชุมชนสามารถแจงผานหนวยงานร ับเร ื ่อง 
ที ่ถ ูกจัดตั ้งขึ ้นมาโดยเฉพาะ หรือสามารถแจงผาน 
ทีมงานที่เดินเทาลงไปสอบถามชาวบานเปนระยะๆ 
หรือแจงผานผูนำชุมชนได โดยหากหนวยงานชุมชน 
สัมพันธสามารถดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 
ไดเองก็จะรีบดำเนินการแกไขโดยทันที แตถาเปน 
เรื่องที่ตองสงตอหนวยงานอื่นๆ ก็จะรีบประสานงาน 
และติดตามเพื่อใหสามารถแจงผลการแกไขกลับมา 
ยังชุมชนโดยเร็วที ่ส ุด ซึ �งมาตรการน� ้ถ ือเปนหนึ �ง 

ในมาตรการป องก ันความเส ี ่ยงในการถูกยกเล ิก 
การต้ังสถาน�ฐานหรือฟองรอง
 นอกจากการรับฟงขอเสนอแนะและขอกังวลใจจาก 
ชุมชน เรายังดำเนินการดานการบริหารความสัมพันธ 
ก ับชุมชนและสังคม (After Construction) เพื ่อ 
สร างความรู ความเขาใจใหช ุมชนและผู นำชุมชน 
มีความมั�นใจในการดำเนินงานของเรา การใหขอมูล 
ความรูแกผูใหเชาพ้ืนท่ีติดต้ังสถาน�ฐานและคนในชุมชน 
เชน ขอมูลเกี ่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชและ 
การเก ็บร ักษาโทรศ ัพท เคล ื ่อนท ี ่อย างปลอดภัย 
ประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลในดานตางๆ ฯลฯ ผาน 
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ เชน สื่อวิดีโอ และ 
บอรดนิทรรศการ ความรู เรื ่องคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 
วารสารสถาน�อุนใจที่สงถึงผูใหเชาพื้นที่ติดตั้งสถาน�ฐาน 
ทุกไตรมาส และวารสารมิตรชุมชนที่สงถึงชุมชนที่มี 
สถาน�ฐานเอไอเอสตั้งอยูทุกๆ 4 เดือน เปนตน

ในป 2558 น�้ เราไดดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังน�้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส สานรัก
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คุณวลัยลักษณ� มากอิ�ม (น�องเพลง) 
เจ�าหน�าที่หน�วยงานชุมชนสัมพันธ�

ภูมิใจที ่เปนสวนหนึ �งของทีมงานชุมชนสัมพันธ 
ซึ�งเปนสวนเล็กๆ ที่ชวยขับเคลื่อนงานดานสังคม 
ของเอไอเอส ตลอดระยะเวลา 5 ป ต้ังแตปแรกถึงปจจุบัน 
เห็นถึงพัฒนาการของงาน โดยเฉพาะความตั้งใจ 
ขององคกรเองและผูบริหารที่ถายทอดออกมาเปน 
นโยบายตางๆ ในการใหความสำคัญกับการดูแล 
ชุมชนและสังคม ทั้งการใหการสนับสนุน การให 
คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ซึ�งในการลงพื้นที่ทำงานแตละครั้ง ทำใหเราสามารถ 
สงตอความปรารถนาดีและความมุงมั�นขององคกรที่
ตองการสงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย 
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู  โดยความคิดเห็น 
สวนตัวงานชุมชนสัมพันธในแบบฉบับเอไอเอส 
จึงเปนงานที่มีสิ�งใหเรียนรูอยางไมรูจบ ทุกๆ วันที่ 
พบชาวบ านทำให  เรามองเห ็นความต องการ 
ท่ีหลากหลายของลูกคา การเขาใจในความเปนชุมชน 
ทำใหเรานำขอมูลที่ไดรับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
ใหเปนไปตามแนวนโยบายขององคกร

 ในขั้นตอนแรกน�้ (Before Construction) ทีมวิศวกร 
และหน วยงานช ุมชนส ัมพ ันธ จะร วมม ือก ันเพ ื ่อ 
ดำเนินการสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นหรือ 
ขอกังวลใจจากกลุมผูมีสวนไดเสียในชุมชน และ/หรือ 
ผูนำชุมชนในพื้นที่ที่เราตองการเขาไปติดตั้งสถาน�ฐาน 
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กสทช.) ซึ�งท่ีผานมาเราไดมีการวางแผนข้ันตอน 
การทำงานใหสามารถสื ่อสารเพื ่อสรางความเขาใจ 
กับชุมชนตั้งแตกระบวนการหาสถานที่ติดตั้งไปจนถึง 
การผูกสัมพันธกับชุมชนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงทำใหเราสามารถวิเคราะหแนวโนมความสัมพันธระหวาง 
เรากับชุมชน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการตอตาน และ 
ยังมีขอมูลไวสำหรับการเตรียมแผนรองรับเผื่อกรณ� 
ที่ในภายหลังพบวาชุมชนยังคงมีขอกังวลใจเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท ซึ�งถือวาเปน 
การเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม 
ในทุกขั้นตอนการทำงานกับเรา
 สำหรับการกอสรางสถาน�ฐานน้ัน (During Construction) 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
และเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหง 
ประเทศไทย หลังจากไดใบอนุญาตจากหนวยงาน 
ทองถิ�นแลว ทีมงานดานวิศวกรรมจะควบคุมการกอสราง 
ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติและเปนไปตาม 
มาตรฐานอยางเครงครัด รวมทั้งมีการเขาตรวจสอบ 
ใหอุปกรณสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยอยาง 
เปนประจำและตอเน��อง
 และ เพ ื ่ อสร  า งความม ั � น ใจ ให  แก  ช ุ มชนถ ึ ง 
คลื่นความถี่ที่ปลอยออกจากสถาน�ฐาน เราไดปฏิบัติ 
ตามแนวทาง “มาตรฐานความปลอดภัย” ที ่ กสทช. 
กำหนดไวอยางเครงครัด ท้ังจัดหาเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน 
ตามท่ี International Commission on Non - Ionizing 
Radiation (ICNIRP) กำหนด จัดทำแบบประเมินการ 
ปลอยคลื่นความถี่ของทุกๆ สถาน�ฐานเพื่อตรวจวัดคา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ ICNIRP ที่วาดวยระดับ 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ปลอดภัย ทั้งยังมุงมั�นพัฒนา 
และปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการและแนวทางการ 
ดำเนินการเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Management) รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีรวมกันกับ กสทช. 
เพ่ือตรวจสอบความแรงของคล่ืนสัญญาณ ซึ�งตลอดระยะ 
เวลาที่ผานมาพบวาคาความแรงของคลื่นที่ถูกปลอย 
ออกมาจากสถาน�ฐานของเอไอเอสทั้งหมดนั้นต่ำกวา 
เกณฑท่ีกำหนดไว ยกตัวอยาง เชน คาเกณฑมาตรฐาน 
ความปลอดภัยยานความถี่คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ ของ 
ICNIRP กำหนดคาความแรงสนามไฟฟาตองต่ำกวา   
61 V/m ซึ�งผลการตรวจสอบคาความแรงสนามไฟฟา 
ของสถาน�ฐานของเราในป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยไมเกิน 
1 V/m ซ ึ � งถ ือว  าม ีความปลอดภ ัยต อส ุขภาพ 
ตามเกณฑของ ICNIRP และเกณฑทางวิทยาศาสตร 
ในระดับสากล รวมทั้งขอสรุปขององคการอนามัยโลก 
และถือเปนคลื่นความถี่ที่ต่ำเมื่อเที ่ยบกับแนวทางที ่
หลายประเทศกำหนด
 นอกจากน�้ยังมีโครงการปรับปรุงทัศน�ยภาพดาน 
ภูมิทัศนท่ีเปนท่ีต้ังของสถาน�ฐาน อาทิ บริเวณหาดวอน 
แหลมแทน จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณทางข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ เปนตน 
 เมื่อชุมชนมีความกังวลหรืออยากจะเสนอแนะอะไร 
ก็ตาม ชุมชนสามารถแจงผานหนวยงานร ับเร ื ่อง 
ที ่ถ ูกจัดตั ้งขึ ้นมาโดยเฉพาะ หรือสามารถแจงผาน 
ทีมงานที่เดินเทาลงไปสอบถามชาวบานเปนระยะๆ 
หรือแจงผานผูนำชุมชนได โดยหากหนวยงานชุมชน 
สัมพันธสามารถดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 
ไดเองก็จะรีบดำเนินการแกไขโดยทันที แตถาเปน 
เรื่องที่ตองสงตอหนวยงานอื่นๆ ก็จะรีบประสานงาน 
และติดตามเพื่อใหสามารถแจงผลการแกไขกลับมา 
ยังชุมชนโดยเร็วที ่ส ุด ซึ �งมาตรการน� ้ถ ือเปนหนึ �ง 

กิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ 
(Knowledge Sharing) จำนวน 20 สถาน�ฐาน

กิจกรรมทำความเขาใจกับประชาชนโดยรอบสถาน�ฐาน 
(Full CR) จำนวน 71 สถาน�ฐาน

ในมาตรการป องก ันความเส ี ่ยงในการถูกยกเล ิก 
การต้ังสถาน�ฐานหรือฟองรอง
 นอกจากการรับฟงขอเสนอแนะและขอกังวลใจจาก 
ชุมชน เรายังดำเนินการดานการบริหารความสัมพันธ 
ก ับชุมชนและสังคม (After Construction) เพื ่อ 
สร างความรู ความเขาใจใหช ุมชนและผู นำชุมชน 
มีความมั�นใจในการดำเนินงานของเรา การใหขอมูล 
ความรูแกผูใหเชาพ้ืนท่ีติดต้ังสถาน�ฐานและคนในชุมชน 
เชน ขอมูลเกี ่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชและ 
การเก ็บร ักษาโทรศ ัพท เคล ื ่อนท ี ่อย างปลอดภัย 
ประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลในดานตางๆ ฯลฯ ผาน 
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ เชน สื่อวิดีโอ และ 
บอรดนิทรรศการ ความรู เรื ่องคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 
วารสารสถาน�อุนใจที่สงถึงผูใหเชาพื้นที่ติดตั้งสถาน�ฐาน 
ทุกไตรมาส และวารสารมิตรชุมชนที่สงถึงชุมชนที่มี 
สถาน�ฐานเอไอเอสตั้งอยูทุกๆ 4 เดือน เปนตน

ในป 2558 น�้ เราไดดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังน�้
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ป�าประไพ เอี่ยมอ่ำ
เจ�าของพ�้นที่ให�เช�าติดตั้งสถานีฐาน
อบต.คลองส�่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

“เมื่อกอนแถวน�้มันก็มืดนะ มีคนขี่มอเตอรไซค และ 
คนเดินผานตลอด แตไฟฟามันไมถี่และสวางไมพอ  
ตรงหนาบานปาน��มืดเลย ปาตองเปดไฟหนาบานเอง 
ใหมันสวางไปถึงถนน พอเอไอเอสมาติดไฟใหก็ดี 
คนแถวน� ้เขาก็ชอบใจ บอกสวางขึ ้นเยอะ รู ส ึก 
ปลอดภัย” 

โดยวางเปาหมายวาจะขยายไปยังสถาน�ฐานตางๆ 
ทั้งสถาน�ฐานที่ไดดำเนินการแลวเสร็จและสถาน�ฐาน 
ที่จะกอสรางใหมใหครอบคลุมทั�วประเทศ

12
สถานีฐาน

โครงการ
อุ�นใจไฟร�มทาง

ได�เร��มดำเนินการมาต้ังแต� 
เดือนตุลาคม ป� 2558 

ที่ได�ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส�องสว�าง
แล�วจำนวน  

จนถึงป�จจ�บัน รวมมี สถานีฐาน 

2. การสงตอคุณคาจากสถาน�ฐานสูความปลอดภัย และ 
ความอุนใจของชุมชน 
 ดวยเล็งเห็นวาสถาน�ฐานซึ�งตองมีระบบไฟฟาหลัก 
และระบบไฟฟาสำรองเพ่ือจายไฟฟาใหกับสถาน�ฐาน 
อยางตอเน� �องสามารถนำมาสรางคุณคาเพิ �มเพื ่อ 
ประโยชนตอชุมชนได เราจึงทำการศึกษาและริเริ �ม 
โครงการ “อุนใจ ไฟริมทาง” ซึ�งทีมงานวิศวกรและ 
ชุมชนสัมพันธไดรวมกันสำรวจพื ้นที ่ที ่มีสถาน�ฐาน 
ของเราไปตั้งอยูหรือกำลังจะตั้งสถาน�ฐานใหมแลวไมมี 
แสงสวางหรือมีแสงสวางไมเพียงพออันอาจสงผลถึง 
ความปลอดภัยในการสัญจรเขาออกของคนในชุมชน 
และเสี ่ยงตอการเกิดอาชญากรรม เราก็จะไปติดตั ้ง 
เสาไฟฟาพรอมโคมไฟเปดปดอัตโนมัติ โดยใชกระแส 
ไฟฟาจากสถาน�ฐานเปนตัวจายพลังงาน โดยในยามที่ 
ไฟฟาของชาวบานดับลง โคมไฟของเอไอเอสก็ยัง 
สามารถทำงานไดจากการที ่เราใชกระแสไฟฟาจาก 
แบตเตอรี่สำรองในสถาน�ฐาน ทำใหชาวบานสามารถ 
มั�นใจความปลอดภัยได
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- แอพพลิเคชั�น “อสม. ออนไลน” นวัตกรรมทางสังคม 
ที่จะชวยใหทุกคนเขาถึงการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 
ไดอยางทันทวงที

  จากการที ่เราไดร วมทำงานกับโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำใหพบวา 
รพ.สต. มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน ทั ้งดานการสรางเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการมีสวนรวม 
อยางเขมแข็งในการดำเนินการของประชาชน ชุมชน 
แล ะอ งค  ก รปกครอ งท  อ ง ถิ �น ให  ส าม า รถ 
รวมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ 
ชุมชนอยางย ั �งย ืน ขอบเขตพื ้นท ี ่ ในการด ูแล 
รับผิดชอบของ รพ.สต. หนึ�งๆ น้ัน มีบริเวณกวางขวาง 
และสวนใหญครอบคลุมทั ้งตำบล ซึ �งจะตองอาศัย 
เครือขายอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมูบาน 
(อสม.) เปนกำลังสำคัญในการชวยใหการดำเนินการ 
ตามภารกิจของ รพ.สต. ประสบความสำเร ็ จ 
เพ ื ่อช วยด ูแลร ับผ ิดชอบงานสาธารณสุขของ 
คนในชุมชนประมาณ 10-15 หลังคาเรือน

  ท้ังน� ้ ทีมงานของเราไดมีโอกาสรับรูวิถีการทำงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุปสรรคและ 
ขอจำกัดในการทำงานระหวาง รพ.สต. และ อสม. 
ในงานสาธารณสุขชุมชน โดยประเด็นปญหาสำคัญ 
ประการหนึ�งคือ งานสาธารณสุขชุมชนเปนงานที่ 
สามารถปองกันได หากผูปฏิบัติงานและคนในชุมชน 
มีขอมูลความรูที ่ถูกตองและนำไปปฏิบัติไดอยาง 
สม่ำเสมอ การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง 
แมนยำจึงเปนสิ �งสำคัญ ซึ �งในขณะนั้น ยังไมมี 
เทคโนโลยีการสื ่อสารใดที ่สนับสนุนการทำงาน 
ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับ 
วิถีการทำงานของ รพ.สต. และอสม. โดยเฉพาะ เราจึง 
พบวาน��คือโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปน 
จุดแข็งของเรามาพัฒนาและใหบริการเพื่อชุมชน       
ซึ�งสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานเพ่ือสังคม 
ของเราที่มุงสรางใหเกิดการสงมอบคุณคารวมกัน 
(Shared Value) ระหวางภาคธุรกิจและสังคม 
ด ังน ั ้นต ั ้งแต ไตรมาส 2 ของป  2558 เราจ ึง 
ไดเริ �มโครงการนำรองและลงพื ้นที ่ศึกษาวิถีการ 
ทำงานและความตองการอยางจริงจัง กับผูอำนวยการ 
รพ.สต. หลักรอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ 
นำข อม ูลท ี ่ ได มาพัฒนาเป น แอพพล ิ เคช ั � น        
“อสม. ออนไลน” ซึ�งไดเริ�มใชงานจริงท่ี รพ.สต. หลักรอย 
และเครือขาย อสม. ของ รพ.สต. หลักรอย ในเดือน 
กันยายนที่ผานมา

  โดยหนวยงานชุมชนสัมพันธ และทีมวิศวกร 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดรวมกันฝกสอนการใชงาน อสม. ออนไลน 
ใหแก อสม. และไดผลตอบรับวาเปนแอพพลิเคชั�น 
ท่ีใชงานงายและมีประโยชน ตอการทำงานของ รพ.สต. 
และ อสม. เปนอยางมาก ซึ�งปจจุบันเราไดขยายผล 
ไปยัง รพ.สต. ท่ีมีความตองการแลว จำนวน 25 แหง 
ทั�วประเทศ และมีแผนท่ีจะขยายตอไปอยางตอเน��อง 
เพ่ือมุงหวังใหงานสาธารณสุขชุมชนเกิดผลลัพธตอ 
ประชาชนอยางแทจริง

3. จากจุดแข็งในการเปนผูใหบริการโครงขายโทรคมนาคม 
สื่อสารสูนวัตกรรมที่เปดโอกาสใหชุมชนหางไกล เขาถึง 
บริการสาธารณสุขมากขึ้น
 จากการลงพื้นที ่เพื่อวางโครงขายทั�วประเทศของ 
ทีมงานวิศวกร และการทำงานดานชุมชนสัมพันธของ 
ทีมงานเอไอเอส เราพบวา นอกจากปญหาการเขาถึง 
การสื่อสารของคนในชุมชนที่ยังไมทั�วถึงแลว ยังพบ 
ปญหาสำคัญอีกประการหนึ�งซึ�งเปนปญหาใหญที่เกิด 
กับคนไทยในปจจุบันและมีแนวโนมที่จะเพิ�มสูงขึ้น คือ 
จำนวนผูปวยและกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ 
เอ็นซีดี (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ�ง 
เปนโรคเรื้อรังตลอดชีวิต มักจะมีผลตอการดำเนินชีวิต 
การงาน คุณภาพชีวิต และกำลังกลายเปนปญหาสาธารณสุข 
ของทุกประเทศทั�วโลก โดยจากรายงานในป 2552 
พบคนไทยปวยด วยโรคเอ ็นซ ีด ี ถ ึง 14 ล านคน 
และมีแนวโนมจะเพิ�มขึ้นในทุกป และเสียชีวิตมากกวา  
3 แสนคน
 เราจึงเห็นความสำคัญตองานสาธารณสุขชุมชน 
ที่จะเปนศูนยกลางในการใหความรูและสงเสริมใหคน 
ในชุมชนมีสุขภาพที่ดีปฏิบัติตนและดูแลตนเองอยาง 
ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหหางไกลจากโรคภัย โดยรวมมือ 
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ�งเปน 
หนวยงานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่ใกลชิดชุมชน 
มากที่สุด เนนการทำงานเชิงรุกและการปองกันโรค 
เนนการดูแลสุขภาพองครวม จัดการกับปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใหประชาชน 
และชุมชนมีสวนรวม มุงจัดการท่ีตนเหตุของปญหาสุขภาพ 
พ้ืนท่ีบริการระดับตำบลจึงเปนดานแรกและพ้ืนฐานสำคัญ 
โดยเฉพาะเป นการให บร ิการแก คนยากจนและ 
ประชาชนทั�วไปซึ�งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ

อสม. ออนไลน นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน
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- แอพพลิเคชั�น “อสม. ออนไลน” นวัตกรรมทางสังคม 
ที่จะชวยใหทุกคนเขาถึงการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 
ไดอยางทันทวงที

  จากการที ่เราไดร วมทำงานกับโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำใหพบวา 
รพ.สต. มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน ทั ้งดานการสรางเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการมีสวนรวม 
อยางเขมแข็งในการดำเนินการของประชาชน ชุมชน 
แล ะอ งค  ก รปกครอ งท  อ ง ถิ �น ให  ส าม า รถ 
รวมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ 
ชุมชนอยางย ั �งย ืน ขอบเขตพื ้นท ี ่ ในการด ูแล 
รับผิดชอบของ รพ.สต. หนึ�งๆ น้ัน มีบริเวณกวางขวาง 
และสวนใหญครอบคลุมทั ้งตำบล ซึ �งจะตองอาศัย 
เครือขายอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมูบาน 
(อสม.) เปนกำลังสำคัญในการชวยใหการดำเนินการ 
ตามภารกิจของ รพ.สต. ประสบความสำเร ็ จ 
เพ ื ่อช วยด ูแลร ับผ ิดชอบงานสาธารณสุขของ 
คนในชุมชนประมาณ 10-15 หลังคาเรือน

  ท้ังน� ้ ทีมงานของเราไดมีโอกาสรับรูวิถีการทำงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุปสรรคและ 
ขอจำกัดในการทำงานระหวาง รพ.สต. และ อสม. 
ในงานสาธารณสุขชุมชน โดยประเด็นปญหาสำคัญ 
ประการหนึ�งคือ งานสาธารณสุขชุมชนเปนงานที่ 
สามารถปองกันได หากผูปฏิบัติงานและคนในชุมชน 
มีขอมูลความรูที ่ถูกตองและนำไปปฏิบัติไดอยาง 
สม่ำเสมอ การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง 
แมนยำจึงเปนสิ �งสำคัญ ซึ �งในขณะนั้น ยังไมมี 
เทคโนโลยีการสื ่อสารใดที ่สนับสนุนการทำงาน 
ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับ 
วิถีการทำงานของ รพ.สต. และอสม. โดยเฉพาะ เราจึง 
พบวาน��คือโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปน 
จุดแข็งของเรามาพัฒนาและใหบริการเพื่อชุมชน       
ซึ�งสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานเพ่ือสังคม 
ของเราที่มุงสรางใหเกิดการสงมอบคุณคารวมกัน 
(Shared Value) ระหวางภาคธุรกิจและสังคม 
ด ังน ั ้นต ั ้งแต ไตรมาส 2 ของป  2558 เราจ ึง 
ไดเริ �มโครงการนำรองและลงพื ้นที ่ศึกษาวิถีการ 
ทำงานและความตองการอยางจริงจัง กับผูอำนวยการ 
รพ.สต. หลักรอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ 
นำข อม ูลท ี ่ ได มาพัฒนาเป น แอพพล ิ เคช ั � น        
“อสม. ออนไลน” ซึ�งไดเริ�มใชงานจริงท่ี รพ.สต. หลักรอย 
และเครือขาย อสม. ของ รพ.สต. หลักรอย ในเดือน 
กันยายนที่ผานมา

  โดยหนวยงานชุมชนสัมพันธ และทีมวิศวกร 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดรวมกันฝกสอนการใชงาน อสม. ออนไลน 
ใหแก อสม. และไดผลตอบรับวาเปนแอพพลิเคชั�น 
ท่ีใชงานงายและมีประโยชน ตอการทำงานของ รพ.สต. 
และ อสม. เปนอยางมาก ซึ�งปจจุบันเราไดขยายผล 
ไปยัง รพ.สต. ท่ีมีความตองการแลว จำนวน 25 แหง 
ทั�วประเทศ และมีแผนท่ีจะขยายตอไปอยางตอเน��อง 
เพ่ือมุงหวังใหงานสาธารณสุขชุมชนเกิดผลลัพธตอ 
ประชาชนอยางแทจริง

เจ�าหน�าที่  อสม. รพ.สต. หลักร�อย
จ. นครราชส�มา

“อสม. ออนไลน เป นแอพพลิเคช ั �นท ี ่ม ีความ 
สอดคลองกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน 
ซึ�งเนนความเปนแอพพลิเคชั�นที่มีความเรียบงาย 
การใชงานไมซับซอน เมนูเปนภาษาไทยที่งายตอ 
ความเขาใจ และมีความสามารถในการแบงปนขอมูล 
ภาพ เสียง วิดีโอ ขอความ และพิกัดแผนที่ ทำให 
สมาชิกในเครือขาย อสม. ออนไลน สามารถรับรูขอมูล 
ขาวสาร และเหตุการณความเคล่ือนไหวดานสาธาณสุข 
ภายในชุมชนของตนเอง ไดอยางรวดเร็วแมนยำ 
ถูกตองและฉับไว อันจะสรางความอุนใจใหกับคน 
ในชุมชนอยางเปนรูปธรรม” 
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นายพ�ภพ ดุมภ�ใหม� 
ประธาน อสม. ของ รพ.สต. หลักร�อย

ประธาน อสม.มีหนาที่รับงานจาก รพ.สต. เปนหลัก 
และทำการกระจายขาวสารตอไปยังเคร ือข าย 
อสม. ในหมูบานตางๆ ซึ�งที่น��มี 10 หมู รวม อสม. 
145 คน กอนหนาน� ้ตองใชโทรศัพทโทรแจงขาว 
และติดตามขอมูลจากหัวหนา อสม. ประจำหมูบานท้ัง 
10 หมู บางทีติดตอไมไดก็ตองขับรถไปแจงขาว 
ด  วยตนเอง และต  องคอยแจ  งผ ู อำนวยการ 
รพ.สต.อีกที แตหลังจากที่ใชแอพ อสม.ออนไลน 
ก ็ทำให สะดวกข ึ ้น เพราะกดปุมทีเด ียว อสม. 
ทุกคนรับทราบหมด และสามารถแจงตรงไปที ่
รพ.สต. ได เลย ประหยัดค าใช จ ายในการโทร 
และการเดินทาง และยังประหยัดเวลาอีกดวย ทำให 
ตัวเองมีเวลาไปทำงานลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยไดมากขึ้น 
และสามารถใหคำแนะนำจากขอมูลที่หมอ รพ.สต. 
สงมาไดอยางถูกตองแมนยำดวย 

- ลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
 ในชุมชน     

 การจัดสรางลานสุขภาพที่ประกอบดวยเครื่อง 
ออกกำลังกายหลายชนิด เชน จักรยานนั �งป น 
แนวนอน เคร่ืองบริหารกลามเน�อ้แขน เคร่ืองบริหาร 
เอวและออกกำลังขาแบบย่ำสลับ เครื่องเดินสลับ 
แนวราบ ลานเดินนวดเทา พรอมคูมือการใชเครื่อง 
ออกกำลังกายและแบบบันทึกการออกกำลังกาย 
ตลอดจนแบบบันทึกประวัติดานสุขภาพสวนบุคคล  
ไว ณ ที่ทำการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) ไวใชเปนเครื่องมือสงเสริมใหคนในชุมชน 
ไดออกกำลังกายอยางถูกตอง เหมาะสม และ 
ตอเน� �องตามคำแนะนำของแพทยและเจาหนาที ่ 
สาธารณสุข ซึ�งเราไดเริ�มดำเนินการจัดสรางลาน 
สุขภาพตั ้งแตตนป 2558 จนถึงปจจุบันมีลาน 
สุขภาพเอไอเอส ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตำบล (รพ.สต.) รวม 8 แหง คือ

 1. รพ.สต.หนองขนาก จ.พระนครศรีอยุธยา
 2. รพ.สต.บานหนองแวง จ.นครราชสีมา
 3. รพ.สต.บานทาไชย จ.สุพรรณบุรี
 4. รพ.สต.นาหนองทุม จ.ขอนแกน
 5. รพ.สต.หนองพะวา จ.ระยอง
 6.รพ.สต.บานพรุกำ จ.นครศรีธรรมราช

7.รพ.สต.แมปง จ.เชียงใหม
 8. รพ.สต.ชมพู จ.พิษณุโลก
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ไมตองใชเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพ่ือสรางแพลตฟอรม 
ในการนำเสนอ/ขายสินคาและบริการใหมๆ ใหกับลูกคา 
ดังน้ันเราจึงรวมกับกลุมสิงคเทลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อ่ืนๆ เพ่ือจัดโครงการ AIS theStartUp ข้ึนมา จากเดิมมี 
StartUp ผูเขารวมเพียง 100 ราย ก็คอยๆ เพิ�มขึ้น 
มาเร่ือยๆ จนถึง 1,000 รายในปท่ีผานมา มีเม็ดเงินลงทุน 
ที่เขาสูกลุม StartUp  น�้ เพิ�มจาก 60 ลานบาท เปนกวา 
1 พันลานบาท 
 เราเองมีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ�งของกลไก 
ที่ทำใหเกิดบริษัทใหมๆ ผลิตสินคาและบริการใหมๆ 
ใหกับลูกคาในประเทศไทย และบางรายสามารถไปเติบโต 
ในตางประเทศดวย
 ใน 2-3 ปที่ผานมาเราพยายามผสมสานแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในโครงการ AIS         

theStartUp ดวย โดยเฉพาะการ 
สนับสนุนกลุ มธุรกิจ เพื ่อสังคม 
(Social Enterprise) เพื่อใหกลุม 
บ ุคคลท ี ่ม ีความค ิดด ี เป นคนด ี 
เหลาน� ้สามารถดำเนินงานตอไป 

เพื ่อทำสิ �งด ีๆ ต อไปได โดยไม ต องรอรับเพียงแค             
เม็ดเงินบริจาค จนในป 2557 “Local Alike” คือ 
หนึ�งในความภูมิใจของเราเปนตัวอยางของ StartUp 
ที่ไมไดดำเนินธุรกิจโดยมองเพียงแคมุมมองทางธุรกิจ 
อยางเดียวแตมองในมุมของการเขาไปชวยพัฒนา 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ดวย Local Alike 
สรางโครงสรางแพลตฟอรม สวนเอไอเอสก็สนับสนุน 
โครงขายและอุปกรณมือถือ ทำใหเกิดแพลตฟอรม 
บนอินเทอรเน็ตที่ชวยใหสถานที่ทองเที ่ยวเชิงนิเวศ 
ซึ�งยังไมเปนที่รู จักและไมมีอุปกรณในการติดตอหรือ 
ประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวรับทราบสามารถเขาถึง 
การรับรูของลูกคาไดมากข้ึน โดยมีโครงสรางการใหบริการ 
ในการพัฒนาชุมชนแบบยั�งยืน จนวันน�้ Local Alike เอง 
ไดรับการช่ืนชมจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหเปน 
“แพลตฟอรมหลักในการพัฒนาชุมชนอยางยั�งยืนในเชิง 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ซึ�งจากขอมูลในเดือนตุลาคม 
2558 พบวามีมากกวา 30 ชุมชน ทั�วประเทศแลว 
ที่อยูในแพลตฟอรมของ Local Alike ซึ�งเปนขอพิสูจน 
ใหเห็นแลววา ดวยแนวคิดการทำธุรกิจแบบน�้สามารถ 
เติบโตตอไปเรื่อยๆ ไดอยางยั�งยืน
 

 ดวยความที่เอไอเอสเองเปนผูใหบริการเครือขาย 
แตเพียงอยางเดียว เราจึงมองวาการจะใหบริการ 
แกลูกคาไดในหลากหลายมิติจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน 
แนวคิดของการทำงานรวมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจใน 
ดานตางๆ ทั้งพันธมิตรผู ผลิตคอนเทนต พันธมิตร 
ผูใหบริการ และพันธมิตรดานอื่นๆ เพื่อชวยกันคิด 
วาเราจะสงมอบสินคาและบริการท่ีดีใหแกลูกคาไดอยางไร
 ในตอนเริ �มตนโครงการเมื ่อป 2554 นั ้น เรามี 
พันธมิตรผูผลิตคอนเทนตรายใหญอยูประมาณ 20 ราย 
ซึ�งตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา เรามีแนวคิดวา 
เราจะขยายความรวมมือกับพันธมิตรที่เปนรายใหมๆ 
ในตลาดเพื่อใหสอดรับกับความเจริญเติบโตทางดาน 
เทคโนโลยีและความตองการใชงานสมารทโฟน การใช 
งานอินเทอรเน็ตที่เพิ�มมากขึ้น ซึ�งถือวาเปนประโยชน 
สำหรับผู ผลิตคอนเทนตและผู ผลิตแอพพลิเคชั �นที ่ 

  ทั้งน�้ เราไดรวมกับทาง รพ.สต. ในการติดตาม 
และประเม ินผลการใช  เคร ื ่ องออกกำล ังกาย 
ตลอดจนสถานการณดานสุขภาพของคนในชุมชน 
ตอการเปนโรคกลุมเอ็นซีดี โดยทาง รพ.สต. จะกำหนด 
กลุมเปาหมายที่จะสงเสริมอยางจริงจังตามความ 
เหมาะสมของแตละ รพ.สต. และจะทำการบันทึก 
และติดตามประเมินผล ซึ�งทางเราจะชวยสนับสนุน 
ในเรื่องของรางวัลในกิจกรรมของทาง รพ.สต. เพื่อ 
เปนขวัญและกำลังใจใหแกกลุมเปาหมาย

แนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมและประเทศชาติ 
เพ�่อสังคมที่ดีและมีคุณภาพอย�างยั่งยืน

AIS theStartUp “ยุคใหมแหงความรวมมือทางดานดิจิทัล”

 “AIS theStartUp ไมใชแคเวทีการประกวดไอเดีย 
แตเปนความต้ังใจท่ีจะชวยให StartUp ออกเดินกาวแรก 
ถึงความฝนไดอยางดีที่สุด”

StartUp คือ กลุ�มธุรกิจเกิดใหม�
หร�อกลุ�มนักพัฒนาคอนเทนต�และแอพพล�เคชั่นรุ�นใหม�

ซึ่งมีพลังและความคิดสร�างสรรค� 
ในการพัฒนาส�นค�าและบร�การใหม�ๆ
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2.1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
 กิจกรรม และ/หรือโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุน และ 
สงเสริมความสัมพันธท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวภายใต 
“โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” ที่ได 
ดำเนินการมาเปนปท่ี 17 ดวยความเช่ือมั�นวา “ครอบครัว” 
เปนจุดเริ�มตนของการพัฒนาไปสูสังคมที่ดี เพราะหาก 
ครอบครัวไทยแข็งแรง ยอมสงผลใหประเทศชาติ 
แข็งแรงไปดวย
• ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมความสัมพันธที ่ดีของ 

ครอบครัว
  ในป  2557 ต อเน � �องป  2558 ภาพยนตร  

โฆษณาสานรัก ชุด “แรงบันดาลใจ” 3 เร่ือง ภายใตแนวคิด 
“แรงบันดาลใจจากครอบครัว สรางการเรียนรูท่ีไมรูจบ” 

 ไดถูกเผยแพรอยางตอเน��องเพื่อสรางความตระหนัก 
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใหกับผูคนในสังคมไทย 
ดวยการถายทอดมุมมอง และแนวคิดอันเปน 
ประโยชน เพื่อสรางความรักและความสัมพันธที่ดี 
ในครอบครัว

• กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย  
 การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแขงขันแรลลี่ 
รถยนตการกุศลที ่จ ัดตอเน� �องเปนประจำทุกป 
เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาวาง 
ทำกิจกรรมรวมกันดวยเกมการแขงขันที ่จะชวย 
เสริมสรางความรักความเขาใจ และความสามัคค ี
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวให แน นแฟน 
มากยิ�งขึ้น

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 22 ของการจัดการแขงขัน 
โดยเรานำรายไดจากการแขงขัน ทูลเกลาฯ ถวาย 
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท

• กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ 
อานันทมหิดล

  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
โดยการใชเวลาวางรวมกันใหเกิดประโยชนในรูปแบบ 
การออกกำลังกาย มีการใชความคิดและการแกไข 
ปญหาที ่เก ิดขึ ้นเฉพาะหนา เพื ่อเปนการสราง 
ความสามัคคี และความเขาใจซึ�งกันและกัน ตลอดจน 
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูเขาแขงขัน

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 16 ของการจัดการแขงขัน 

โดยนำรายไดจากการแขงขันทูลเกลาฯ ถวายสมทบทุน 
มูลนิธิอานันทมหิดล เปนจำนวนเงิน 500,000 บาท

• เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก 
  เน��องในโอกาสวันเด็กแหงชาต ิ เราไดเล็งเห็น 

ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ�งเปนหัวใจหลัก 
ของครอบครัวที่ตองดูแล ใหความรัก ความอบอุน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการพัฒนา
ทั ้งร างกายและจิตใจ จึงไดจ ัดงาน “เอไอเอส 
ยิ้มหวานวันเด็ก” เปนประจำทุกป

  อยางไรก็ตาม ปจจบุันไดปรบัรูปแบบการจัดงาน 
เพิ�มเติมจากเดิม คือ นอกเหน�อการจัดงานแกเด็ก 
ทั�วไปแลว ยังมุงเนนที่กลุมเด็กที่บกพรองทางสมอง 
อวัยวะแขนขา ผูพิการทางหูและทางการมองเห็น 
เพราะตระหนักดีว าเยาวชนกลุ มน� ้ควรจะไดรับ 
การดูแลและใหความสำคัญในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
เทาเทียมกับเด็กทั�วไป

• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก
  ดวยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ในดาน 

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ �งเด็กกอนวัยเรียน 
ที่จำเปนตองมีสถานที่พัฒนาการเรียนรู เสริมสราง 
พัฒนาการแกเด็กอยางสรางสรรค โดยเชื ่อมโยง 
สิ�งตางๆ รอบตัวเขาไปในกระบวนการและวิถีชีวิต 
ประจำวันของเด็ก สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ระหว างเด ็กก ับพ อแมผ ู ปกครอง ซึ �งจะสร าง 
รากฐานชีว ิตใหเด ็กเกิดภูม ิค ุ มกันที ่แข็งแกรง 
สามารถเจร ิญเติบโตเปนผู ใหญที ่ด ีในว ันหนา 
โดยรวมมือกับหนวยงานทองถิ �นประจำจังหวัด 
ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก 
ไดถือกำเนิดขึ้นมากวา 5 แหง ที่จังหวัดกาฬสินธุ 
พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา และกระบี่

สนับสนุน
สถาบันครอบครัว

คนเก�งหัวใจแกร�ง

หัวใจอาสา

สานสังคมไทย 

 นอกเหน�อจากเร ื ่องด ังกล าวแล ว กลย ุทธ ใน 
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของเรา 
อยูบน 2 กลยุทธหลัก ดังน�้
1. สนับสนุนสถาบันครอบครัว 
 ครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุด แตมีความสำคัญ 
ที่สุดในสังคม เราเชื่อวาการสื่อสาร การพูดคุยระหวาง 
สมาชิกในครอบครัวจะสามารถชวยเชื ่อมความร ัก 
ความผูกพัน รวมถึงการดูแลซึ�งกันและกันภายในครอบครัว 
ดังน้ัน เราจึงขอเขาไปเปนส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ 
ในครอบครัวดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 2. กิจกรรมดูแลสังคม 
 ในยามที ่ประสบปญหาตางๆ ไมว าจะเปนภัย 
ธรรมชาติหรือสถานการณผิดปกติ การติดตอสื่อสาร 
ถือวามีความสำคัญเปนอยางยิ�ง ดังน้ันเครือขายคุณภาพ 
เพื่อใหคนไทยสามารถติดตอกันไดและไดรับการดูแลที่
ดีที่สุดจึงเปนสิ�งที่จะเขามาชวยสรางความรูสึกปลอดภัย 
และมั�นใจใหกับคนไทยได
 จากกลยุทธดังกลาว เราจึงไดสรางสรรคโครงการ 
เพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบตางๆ และดำเนินการมา 
อยางตอเน��องสม่ำเสมอ โดยแบงเปน 4 แนวทาง ดังน�้

 

สานรัก
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2.1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
 กิจกรรม และ/หรือโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุน และ 
สงเสริมความสัมพันธท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวภายใต 
“โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” ที่ได 
ดำเนินการมาเปนปท่ี 17 ดวยความเช่ือมั�นวา “ครอบครัว” 
เปนจุดเริ�มตนของการพัฒนาไปสูสังคมที่ดี เพราะหาก 
ครอบครัวไทยแข็งแรง ยอมสงผลใหประเทศชาติ 
แข็งแรงไปดวย
• ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมความสัมพันธที ่ดีของ 

ครอบครัว
  ในป  2557 ต อเน � �องป  2558 ภาพยนตร  

โฆษณาสานรัก ชุด “แรงบันดาลใจ” 3 เร่ือง ภายใตแนวคิด 
“แรงบันดาลใจจากครอบครัว สรางการเรียนรูท่ีไมรูจบ” 

 ไดถูกเผยแพรอยางตอเน��องเพื่อสรางความตระหนัก 
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใหกับผูคนในสังคมไทย 
ดวยการถายทอดมุมมอง และแนวคิดอันเปน 
ประโยชน เพื่อสรางความรักและความสัมพันธที่ดี 
ในครอบครัว

• กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย  
 การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแขงขันแรลลี่ 
รถยนตการกุศลที ่จ ัดตอเน� �องเปนประจำทุกป 
เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาวาง 
ทำกิจกรรมรวมกันดวยเกมการแขงขันที ่จะชวย 
เสริมสรางความรักความเขาใจ และความสามัคค ี
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวให แน นแฟน 
มากยิ�งขึ้น

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 22 ของการจัดการแขงขัน 
โดยเรานำรายไดจากการแขงขัน ทูลเกลาฯ ถวาย 
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท

• กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ 
อานันทมหิดล

  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
โดยการใชเวลาวางรวมกันใหเกิดประโยชนในรูปแบบ 
การออกกำลังกาย มีการใชความคิดและการแกไข 
ปญหาที ่เก ิดขึ ้นเฉพาะหนา เพื ่อเปนการสราง 
ความสามัคคี และความเขาใจซึ�งกันและกัน ตลอดจน 
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูเขาแขงขัน

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 16 ของการจัดการแขงขัน 

โดยนำรายไดจากการแขงขันทูลเกลาฯ ถวายสมทบทุน 
มูลนิธิอานันทมหิดล เปนจำนวนเงิน 500,000 บาท

• เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก 
  เน��องในโอกาสวันเด็กแหงชาต ิ เราไดเล็งเห็น 

ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ�งเปนหัวใจหลัก 
ของครอบครัวที่ตองดูแล ใหความรัก ความอบอุน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการพัฒนา
ทั ้งร างกายและจิตใจ จึงไดจ ัดงาน “เอไอเอส 
ยิ้มหวานวันเด็ก” เปนประจำทุกป

  อยางไรก็ตาม ปจจบุันไดปรบัรูปแบบการจัดงาน 
เพิ�มเติมจากเดิม คือ นอกเหน�อการจัดงานแกเด็ก 
ทั�วไปแลว ยังมุงเนนที่กลุมเด็กที่บกพรองทางสมอง 
อวัยวะแขนขา ผูพิการทางหูและทางการมองเห็น 
เพราะตระหนักดีว าเยาวชนกลุ มน� ้ควรจะไดรับ 
การดูแลและใหความสำคัญในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
เทาเทียมกับเด็กทั�วไป

• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก
  ดวยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ในดาน 

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ �งเด็กกอนวัยเรียน 
ที่จำเปนตองมีสถานที่พัฒนาการเรียนรู เสริมสราง 
พัฒนาการแกเด็กอยางสรางสรรค โดยเชื ่อมโยง 
สิ�งตางๆ รอบตัวเขาไปในกระบวนการและวิถีชีวิต 
ประจำวันของเด็ก สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ระหว างเด ็กก ับพ อแมผ ู ปกครอง ซึ �งจะสร าง 
รากฐานชีว ิตใหเด ็กเกิดภูม ิค ุ มกันที ่แข็งแกรง 
สามารถเจร ิญเติบโตเปนผู ใหญที ่ด ีในว ันหนา 
โดยรวมมือกับหนวยงานทองถิ �นประจำจังหวัด 
ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก 
ไดถือกำเนิดขึ้นมากวา 5 แหง ที่จังหวัดกาฬสินธุ 
พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา และกระบี่

2.2 สานรัก คนเกงหัวใจแกรง
 มุงหาเยาวชนแบบอยางที่ดีของสังคมไทย ภายใต 
แนวคิด “ครอบครัวที่แข็งแรง ไมจำเปนตองมาจาก 
ครอบครัวที่สมบูรณ แตมาจากจิตใจที่แข็งแกรง” เขาสู 
“โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง” ดวยการคัดเลือก 
เด็กที่ยากไร แตมีความรักความผูกพันในครอบครัว 
ที่แนนแฟน สงผลใหเปนเด็กมีความกตัญู มีความ 
มุ งมั �นในการตอสู ทำงานหาเลี ้ยงชีพเพื ่อครอบครัว 
และที่สำคัญตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพื่อพัฒนาตนเองใหมี
อนาคตที ่ด ี โดยเราจะมอบทุนชวยเหลือครอบครัว 
และทุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่ไดรับคัดเลือกเขา    
โครงการฯ จนจบในระดับปริญญาตรี 

15
จบปร�ญญาตร�

แห�งการดำเนิน
โครงการ

140

สำหรับ
ทุนการศึกษา

35678
เข�าถึงการศึกษา

ล�านบาทคน

คน
ป� 

กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล เอไอเอส มอบทุนการศึกษาใหคนเกงหัวใจแกรงและครอบครัว
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โดยมีกิจกรรมโครงการสนับสนุนแนวทาง ดังน�้
• รายการสารคดีทางโทรทัศน “สานรัก คนเกงหัวใจแกรง”
 เปนการถายทอดเรื ่องราวชีว ิตของเยาวชนใน 
โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง ที่สามารถเปน 
แบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนและคนในสังคม รวมท้ังเปนการ 
ใหกำลังใจในการตอสูชีวิตแกผูชมที่กำลังประสบปญหา 
โดยเริ �มออกอากาศมาตั ้งแตเด ือนมกราคม 2544 
ปจจุบันดำเนินรายการมาเปนปที ่ 15 ออกอากาศทาง 
WORKPOINT TV ทุกวันเสาร เวลา 14 : 30 - 15 : 00 น.
• กิจกรรมสานรัก คนเกงหัวใจแกรงสัญจร 
 นำเยาวชนใน โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง 
มาพบปะพ ูดค ุยแลกเปล ี ่ยนประสบการณ  และ 
แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแกเยาวชนในศูนยฝก 
และอบรมเด็กและเยาวชนทั�วประเทศอยางตอเน� �อง 
เพื่อมุงหวังใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็ก 
และเยาวชน มีกำลังใจในการตอสู ชีว ิต ตระหนักรู  
ในขอผิดพลาด และเมื ่อกลับสู ส ังคมจะไดเต ิบโต 
เป  นผ ู  ใ หญ ท ี ่ ด ีของส ังคมไทยต อไปในอนาคต 
ปจจุบันจัดขึ้นเปนครั้งที่ 18
• แคมปเยาวชนสานรัก คนเกงหัวใจแกรง
 เปนกิจกรรมที ่นำเยาวชนใน โครงการสานรัก 
คนเกงหัวใจแกรง มารวมทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ และเป นกำล ั ง ใจแก ก ัน รวมถ ึ ง 
พาทัศนศึกษาในสถานที่ตางๆ เปนการเปดโลกทัศน 
การเรียนรู นอกชั ้นเรียน ใหไดร ับความรู ทัดเทียม 
กับเยาวชนในสังคมเมือง ปจจุบันจัดขึ้นเปนครั้งที่ 6

2. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว
 เน� �องดวยในฤดูหนาวประชาชนคนไทยในหลาย 
พื้นที่ของประเทศไดรับความเดือดรอนและทุกขทรมาน 
เปนอยางยิ �งจากสภาวะภัยหนาวเพราะขาดแคลน 
เครื่องนุงหมและผาหมกันหนาวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ภาคเหน�อและภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ เราจึงได 
จัดทำผาหมกันหนาวเพื่อมอบแกประชาชนผูเดือดรอน 
มาตั้งแตป 2554 คิดเปนมูลคากวา 30 ลานบาท

• กิจกรรมแนะแนวบัณฑิตสานรักสูวัยทำงาน
 จัดข้ึนเพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนใน โครงการสานรัก 
คนเกงหัวใจแกรง ที่จบการศึกษาแลวหรือกำลังศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 ไดเขารวมอบรม 
ในหลักสูตรแนะแนวการสมัครงาน ตั ้งแตการเขียน 
จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณงาน พัฒนาบุคลิกภาพ 
เสริมสรางความมั�นใจ รวมถึงการเตรียมตัวการใชชีวิต 
ในการทำงานไดอยางเหมาะสม ปจจุบันจัดขึ ้นเปน 
ครั้งที่ 4

2.3 สานรัก สานสังคมไทย
 เนนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนาชีวิต 
ความเปนอยูของคนไทยใหดีข้ึน รวมท้ังใหความชวยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองชาวไทยที่ประสบ 
ปญหาจากภัยธรรมชาติทุกพื้นที่ของประเทศ
1. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยน้ำทวม
 การจัดทำถุงยังชีพเพื ่อใหความชวยเหลือและ 
บรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองคนไทยที่ประสบปญหา 
จากภัยน้ำทวมในทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต ป 2544 
จนถึงปจจุบันคิดเปนมูลคาเงินสนับสนุนกวา 20 ลานบาท

สารคดีสานรัก คนเกงหัวใจแกรง
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 “เอไอเอส สรางอาชีพคอลเซ็นเตอร แดผูพิการ” 
เกิดขึ ้นมาตั ้งแตป 2550 ดวยแนวคิดที ่ว าผู พิการ 
เปนบุคคลที่มีความสามารถและควรรจะไดรับโอกาส 
เทาเทียมกับคนทั�วไป จึงเปดโอกาสดวยการรับเขามาเปน 
พนักงานคอลเซ็นเตอร  ม ีหนาที ่ ให บร ิการลูกค า 
เชนเดียวกับพนักงานปกต ิ พรอมมอบหมายงาน     
ท่ีสอดคลองกับความสามารถ อาทิ ผูพิการทางสายตา 
และพิการทางรางกายจะมีหนาที ่โทรติดตอลูกคา 
เพ่ือแจงสิทธิพิเศษและเสนอบริการ รวมท้ังแคมเปญตางๆ 
ของเอไอเอส ใหบริการรับ - สง และยกเลิก SMS 
แทนลูกคา สวนผู พิการทางการไดยิน จะใหบริการ 
คอลเซ ็นเตอร  ภาษาม ือผ านทาง Web Cam 
ที่เรียกวาบริการ AIS iSign เปนตน โดยเราสนับสนุน 
เคร ื ่องม ือในการปฏ ิบ ัต ิงาน จัดสภาพแวดลอม 
การทำงาน ใหค าตอบแทน และสว ัสด ิการต างๆ 
ที่เปนมาตรฐานขององคกรเฉกเชนเดียวกับพนักงาน 
ทั�วไป ทำใหผูพิการมีอาชีพที่มั�นคง และไดใชความรู 
ความสามารถที่มีอยูในการสรางรายไดใหกับตนเอง 
และครอบครัว มีความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจน 
ดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ ในขณะที่เรา 
ก็ไดพนักงานคอลเซ็นเตอรที่มีความมุงมั�นตั้งใจและ 
มีความรักในองคกรมารวมงานดวย รวมทั้งพนักงาน 
เหลาน� ้สามารถตอบโจทยเราในการชวยดูแลลูกคา 
ผูพิการใหไดรับประสบการณที่ดีที่สุด

3. จัดตั้งกองทุน เอไอเอส เพื่อผูสูงอายุ ในมูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะหฯ
 เพราะตระหนักในความสำคัญของผูสูงอายุ บุคคล 
ผู ทรงคุณคาที ่เคยเปนพลังผลักดันอันยิ �งใหญ ผู ให 
ความรักความหวงใย และเปนแบบอยางที ่ด ีของ 
รุนลูกรุนหลาน ดังนั้น อนุชนรุนหลังควรใหความรัก 
ความอบอุ น ตลอดจนมีความกตัญูตอผู ส ูงอายุ 
เหมือนครั้งที่ทานเคยเลี้ยงดูเรามา 
 โดยเม่ือวันท่ี 13 เมษายน ป 2545 ซึ�งเปนวันผูสูงอายุ 
แหงชาติ เรามอบเงินบริจาคเปนทุนตั ้งตนจำนวน  
5 ลานบาท เพ่ือจัดต้ัง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผูสูงอายุ 
ในมูลน ิธ ิราชประชานุเคราะห ฯ” ซึ �งดำเน ินงาน 
ชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหที่มูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะหฯ เปนผูดูแล รวมทั้งชวยเหลือ 
ผูสูงอายุที่ประสบภัยพิบัติตางๆ ปจจุบันกองทุนดังกลาว 
มีมูลคาจำนวน 70 ลานบาท

4. โครงการ เอไอเอส สรางอาชีพคอลเซ็นเตอร 
แดผูพิการ

“เพราะเราเชื่อวาหากทุกคนไดรับโอกาสในการ 
แสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเปนแรงขับเคลื่อนให 
ทุกคนแข็งแรง พรอมท่ีจะรวมกันพัฒนาประเทศ
สงผลใหประเทศไทยเติบโตอยางแข็งแรงไปดวย"

วิลาสิน� พุทธิการันต
หัวหนาคณะผูบริหารดานการบริการลูกคา
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 ปจจุบันเรามีศูนยปฏิบัติการเอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
ผูพิการ จำนวน 8 แหง มีการจางงานกวา 78 คน ไดแก 
ศูนยปฏิบัต ิการรวมกับมูลนิธ ิช วยคนตาบอดแหง 
ประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ / โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหน�อฯ 
จ.เชียงใหม / โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม จ.เชียงใหม 
/ มูลนิธิพระมหาไถ จ.ชลบุรี / โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ 
จ.หนองคาย / มูลนิธิพิทักษดวงตาลำปาง จ.ลำปาง และ 
โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน จ.ขอนแกน ซึ�งเราไดจัดเตรียม 
สถานที ่และอุปกรณสำหรับการทำงานที ่เหมาะสม 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรม 
Text to Speech Engine (JAWS) ท่ีสามารถสงเสียงบอก 
การทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตาทิพย 
(PPA) ที ่สามารถอานขอความแลวพูดออกมาเปน 
ภาษาไทยได ทำงานรวมกับ JAWS ซึ�งเปนภาษาอังกฤษ 
ซึ�งโปรแกรมตาทิพยน�้ เราไดรับความอนุเคราะหจาก 
สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ 
IP Phone ซึ�งเปนเทคโนโลยีของการนำระบบโทรศัพท 
มาอยูบนระบบ Network เปนตน และยังมีแผนที่จะเปด 
ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร ผูพิการ 
ใหครอบคลุมทั �วประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสให  
ผูพิการทางสมอง ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ 
ทำงานตอไป

เอไอเอส เดินหนาสนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยรวมเปนสวนหนึ�ง
ในภาพยนตร “THE DOWN เปนคนธรรมดามันงายไป” 
  เดอะดาวน ภาพยนตรสารคดีที่วาดวยเรื่องของการ “เปนคนธรรมดามันงายไป” เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของนิตยสาร 
a day และรวมสนับสนุนโดยเอไอเอส เพื่อถายทอดเรื่องราวชีวิตของคนที่เปนดาวนซินโดรมใหคนทั�วไปไดรูจักมากขึ้น 
และเห็นอีกแงมุมหนึ�งที่เปยมไปดวยพลังและความสามารถ โดยหนึ�งในนักแสดงนำ คือ คุณแพน กมลพร วชิรมน 
สาวซาอารมณดี พนักงานคอลเซ็นเตอรของเอไอเอส 
  เพราะเราเชื่อเปนอยางยิ�งวา พลังแหงความเชื่อ ความหวัง ความรัก และแรงบันดาลใจ จากภาพยนตรเรื่องน�้ 
จะเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใหนาอยูยิ�งขึ้นในทางใดทางหนึ�ง โดยเอไอเอสรวมเปนสวนหนึ�งในภาพยนตร “THE DOWN 
เปนคนธรรมดา มันงายไป” เพ่ือมุงสงเสริมการสรางความรัก ความอบอุน และความผูกพันใหเกิดข้ึนในครอบครัวทุกประเภท 
ภายใตแนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ผานโครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” 
เพราะครอบครัว คือ พลังที ่สำคัญที ่สุดในการผลักดันใหเด็กทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได 
และเมื ่อทุกคนไดร ับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเปนแรงขับเคลื ่อนใหสังคมไทยนาอยู ย ิ �งขึ ้น 
และสงผลใหประเทศไทยเติบโตอยางแข็งแรงตอไป โดยเอไอเอสไดรวมกับสถาบันราชานุกูลจัดใหครอบครัวเด็กพิเศษ 
ในสถาบันฯ ชมภาพยนตรรอบพิเศษฟรีที ่โรงภาพยนตรทั ้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด พรอมเชิญชวนลูกคา 
เอไอเอสรวมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเพ่ือสถาบันราชานุกูลสำหรับใชในการพัฒนาระบบบริการของผูบกพรองทางพัฒนาการ 
และสติปญญา 
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การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนส�ทธิเด็ก
 เพราะเด็กเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต ดังนั้นการที่เด็กสามารถไดรับการสนับสนุน 
ในสิทธิที่ควรจะมีและควรจะไดรับ จะสรางความมั�นใจ 
ไดวา พวกเขาจะเติบโตเปนบุคคลคุณภาพที่ตระหนัก 
รู ในสิทธิและหนาที ่ของตนในฐานะพลเมืองที ่ดีของ 
ประเทศไทยตอไป
 ในฐานะองค กรระด ับแนวหน าและผ ู นำด าน 
โทรคมนาคมของไทย เราตระหนักดีถึงหนาที ่และ 
ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจที่ไมเพียงคำนึงถึง 
หลักสิทธิมนุษยชนเทานั้นแตตองเคารพและสนับสนุน 
สิทธิเด็กไปพรอมๆ กันดวย โดยประเด็นดานสิทธิเด็กน�้ 
ถือเปนประเด็นหนึ�งในดานสิทธิมนุษยชนที่เราใหความ 
ใสใจมาโดยตลอด ยกตัวอยางเชน โครงการสานรัก 
สนับสนุนสถาบันครอบครัวท่ีดำเนินโครงการมานานกวา 
17 ป ไดมีสวนในการสนับสนุนสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ในประเด็นปลีกยอยตางๆ 
ที่สอดคลองกันทั้งสิ้น อาทิ สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัต ิ
และสิทธิที ่จะมีชีวิตอยู รอดและพัฒนา เปนตน
 ปที่ผานมา เราไดยกระดับไปอีกขั้นหนึ�ง ดวยการ 
ประกาศเจตนารมณชัดเจนในการสนับสนุนสิทธิเด็ก  

2.4 สานรัก หัวใจอาสา
 พนักงานของกลุ มเอไอเอสทุกคนมีศ ักยภาพ 
ในการสรางสรรคและรักที่จะแบงปนสิ�งที่ดีใหแกชุมชน 
ที ่ตนเองอยู อาศัย เพราะเรารู ว าพนักงานเอไอเอส 
มีความดีอยู ในตัวเองแลว เราแคชวยเสริมแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปสูกระบวนการทำงาน 
และสนับสนุนให พนักงานมีจ ิตสาธารณะ ดังน ั ้น 
โครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคม อยางยั�งยืน” 
จึงถูกจัดตั ้งขึ ้นโดยใหพนักงานรวมตัวกันนำเสนอ 
โครงการจิตอาสาและเราจะเปนผูพิจารณาและสนับสนุน
งบประมาณมาดำเนินโครงการโดยหากกิจกรรมดังกลาว 
จำเปนตองทำในเวลางาน ก็ใหถือวาวันลงพื้นที่ปฏิบัต ิ
กิจกรรมของพนักงานไมถือเปนวันลา ท้ังน�ม้าดำเนินโครงการ 
รายละเอียดเพิ�มเติม สามารถดูไดจากหัวขอ “พนักงาน 
ของเรา” หนา 67

ผานการเขารวมโครงการ “การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและ 
สนับสนุนสิทธิเด็ก” (Children’s Rights and Business 
Principles - CRBP) ซึ�งเปนโครงการท่ีสถาบันไทยพัฒน 
รวมกับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)  
 เราเช่ือมั�นวาการเขารวมโครงการดังกลาวจะชวยสราง 
ความรู ความเขาใจ ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนความ 
สามารถในการพัฒนาสินคาและบริการของเราใหสอดคลอง 
กับหลักสิทธิเด็กซึ�งถือเปนหนึ�งในกลุมลูกคาของเราได

หองสมุดอุนใจ โดยพนักงานเอไอเอส

ลานกีฬา เพ่ือสุขภาพภายใตโครงการเอไอเอส
หัวใจอาสาพัฒนาสังคมอยางยั�งยืน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ประกาศเจตนารมณสนับสนุนสิทธิเด็กอยางเปนทางการ
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คุณว�ไล เคียงประดู�  
ผู�ช�วยกรรมการผู�อำนวยอาวุโส ส�วนงานประชาสัมพันธ�

  การทำงานดานการบริหารชุมชนชวยเปดมุมมอง 
ในการทำธุรกิจใหกวางขึ้น เราไดทราบวาชุมชนที่ให 
การสนับสนุนการตั้งสถาน�ฐานเพราะเห็นถึงความ 
สำคัญของเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยอำนวยความสะดวก 
และสรางคุณภาพชีวิตของเขาเหลานั้นใหดียิ �งขึ้น 
แตก็ยังมีชุมชนท่ีมีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั 
ถามีสถาน�ฐานมาต้ังอยูใกลๆ  บาน ดังน้ันการสรางความรู 
ความเขาใจรวมทั้งสามารถสื่อสารใหชุมชนมั�นใจถึง 
ความปลอดภัยของสถาน�ฐาน มาตรฐานการทำงาน 
ของเอไอเอสและแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีประเภทน� ้
ไมไดสรางประโยชนเฉพาะเร่ืองของการส่ือสารเทาน้ัน 
แตยังมีประโยชนในดานอ่ืนๆ อีกดวย จึงมีความสำคัญ 
และถือเปนความทาทายของทีมในการสรางกลยุทธ 
และวิธีปฏิบัติท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติเชิงลบเปนความ 
รูสึกเชิงบวกใหได เชน การติดต้ังโคมไฟฟาโดยใชไฟจาก 

สถาน�ฐานท่ีมีแบตเตอร่ีสำรองชวยใหเกิดความสวางใน 
บริเวณเสนทางสัญจรของชุมชน ชวยปองกันการเกิด 
อาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เปลี่ยวและมีแสงสวาง       
ไมเพียงพอ หรือการสรางแอพพลิเคชั�น ท่ีสงเสริมการ 
ทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานใหมี 
ความสะดวกรวดเร็ว เพิ�มประสิทธิภาพการทำงาน 
ดานสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนใหดียิ�งขึ้น 
เหลาน�เ้ปนตน ซึ�งน��เปนเพียงสวนหนึ�งจากหลากหลาย 
โครงการท่ีเราต้ังใจทำเพ่ือสงเสริมความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ของชุมชน
  เม ื ่อช ุมชนใหการยอมรับในตัวเราและการ 
ทำงานของเรา ยอมสงเสริมใหธุรกิจสามารถขยายตัว 
ไดอยางรวดเร็ว เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
สรางเครือขายคุณภาพท่ีสามารถสงมอบประสบการณ 
การใชงานท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาและผูรับบริการทุกกลุม 
รวมถึงชุมชนไดอยางยั�งยืน




