.

สวอท .มุ่งมั ่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั ่งยืนแก่มวลสมาชิ ก
“Create and Promote activities to develop sustainable growth for members”

“ คากล่าวจาก กองบรรณาธิการ ”

สารบัญ

สวัสดีครับ ท่ านสมาชิ กทุกท่ าน
สวอท.แฟมิลี่ เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ต้องขอกล่าว
“สวัสดีปีใหม่ไทย” กับท่านสมาชิกทุกท่าน เรามีประเพณี อนั งดงามของ
ชาวไทยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี นัน่ คือ วันสงกรานต์หรื อวันปี ใหม่
ไทย ในปี นี้ อาจเงียบเหงาไป เนื่ องจากมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ
โควิด-19 มีประกาศ งดเล่นสาดน้ าสงกรานต์ แต่ยงั คงให้เดินทางข้าม
จังหวัด รดน้ าดาหัว และสรงน้ าพระได้ตามประเพณี
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สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 อันมี
สาเหตุการระบาดจากคลัสเตอร์ธุรกิจบันเทิงไฮโซ ที่ทาให้การระบาด
ระลอก 3 หรื อการระบาดรอบใหม่ ที่กระจายไปทุกจังหวัด และทุกภาค
ของประเทศ จากสถานการณ์ดงั กล่าว เป็ นเรื่ องที่พวกเราต้องตระหนัก ต้อง
ปฏิบตั ิตนดาเนิ นชีวิตให้มีความปลอดภัย ด้วยความเป็ นห่วงท่านสมาชิก
ขอให้ทุกท่านรักษาสุ ขภาพตนเอง เรี ยนรู ้วิธีการป้องกันตัวเองอย่าง
เหมาะสม และที่สาคัญต้องใส่ หน้ากากอนามัย หมัน่ ล้างมือกันด้วย ขอเป็ น
กาลังใจให้กบั สมาชิกทุกท่าน

กองบรรณาธิการ
คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชยั /อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คุณกิจติพงษ์ เธียรธัญญกิจ /นายทะเบียน

สาหรับกิจกรรมของสมาคม เราจะยังคงสร้างกิจกรรมใหม่ๆ จัด
หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเพื่อนาเสนอท่านสมาชิกเข้าร่ วมฟรี อย่างต่อเนื่อง
ท่านสมาชิก สามารถร่ วมเสนอแนะหรื อหากต้องการเนื้อหา
สาระประโยชน์ทางด้านใดเป็ นพิเศษ เรายินดีนอ้ มรับเพื่อนาไปพัฒนา
ต่อไปครับ
นาย พินิตร์ พัฒนภิบูลย์ ชัย

ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริ ญ /ปฏิคม

นาย กิจติพงษ์ เธียรธัญญกิจ

Email: alumni@abk-aots.org

ผูจ้ ดั การสมาคมฯ
ดร.ภคพร กุลจิรันธร

QR Code สาหรับไฟล์ วารสาร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วฒั นธรรมเอเซี ยและทุนฝึ กอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
160/179-182 ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟสี ลมพาเลส ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

โทรศัพท์

02-238 5235-6 061-7744224

LINE ID:

abkaotsthailand

Website: www.abk-aots.org

Email: alumni@abk-aots.org

กิจกรรมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คุณชไมพร ตันติวงศ์ อุปนายกสมาคม และคุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา เลขาธิการสมาคม ได้เข้าพบ
แนะนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมบุคลากร ของการไฟฟ้านครหลวง กับ คุณรัชญา สิ ทธิ วนิช ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายฝึ กอบรม
และ คุณเรวัตร ขาวสาอางค์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกองฝึ กอบรมด้านช่าง ณ ฝ่ ายฝึ กอบรม การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา เลขาธิ การสมาคม ได้เข้าพบหารื อกับ Mr. Yuki Matsui ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ภาษาญี่ปุ่น Ms. Keiko Kojima ที่ปรึ กษาการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่น และอาจารย์ชมพูนุท หาญรักษ์ อาจารย์ประจาฝ่ าย
ภาษาญี่ปุ่น Japan Foundation โดยหารื อความร่ วมมือ ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางานในประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ในหลักสู ตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะผูบ้ ริ หารสมาคม โดย คุณชไมพร ตันติวงศ์ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชยั อุปนายก คุณพิมพาพรรณ
บุญวาสนา เลขาธิ การ และ คุณจันทิมา ล้อสกุลชัย กรรมการบริ หาร ร่ วมให้การต้อนรับคณะผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง
ในการมาศึกษาดูงานระบบบริ หารงานอัตโนมัติ ที่ Hitachi Lumada Center และ Denso LASI Center ในการนี้
คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคม และ Chief Marketing Officer Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ได้บรรยาย
รายละเอียด เกี่ยวกับ Lumada IoT system

สมาคมฯ จัดสัมมนา Online ในหัวข้อ “พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็ นวิทยากรผูบ้ รรยาย
ทั้งนี้มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมรับฟังบรรยายจานวนมาก ทางสมาคมได้จดั สัมมนา 2 รอบ เมื่อวันที่ 1 และ 17 มีนาคม 2564
โดยมีคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ กล่าวปิ ดการสัมมนาและกล่าวขอบคุณผูบ้ รรยายและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
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เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สมาคม จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ AOTS Japan หัวข้อ “Introduction to Amoeba
Management Concept แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลกระแสเงินสด และการทากาไร” ได้รับเกียรติบรรยายโดย Mr. Naoki
HORI Senior Consultant KYOCERA Communication Systems Co., Ltd. โดยมีคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายก
สมาคมฯ กล่าวเปิ ดการสัมมนาและกล่าวขอบคุณผูบ้ รรยายและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วฒั นธรรมเอเชียและทุนฝึ กอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) จัดสัมมนา
ออนไลน์ ในหัวข้อ หลักสู ตร OMOTENASHI MANAGEMENT เทคนิคการบริ หารการบริ การในรู ปแบบญี่ปุ่น
การสัมมนาครั้งนี้ทางสมาคมฯจัดขึ้นเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจ หลักการให้บริ การในรู ปแบบญี่ปุ่น แก่สมาชิก และบุคคล
ทัว่ ไป ซึ่ งได้รับเกียรติจาก ดร. ศรี สลา ภวมัยกุล อุปนายกสมาคม ฝ่ ายวิชาการ กล่าวเปิ ดสัมมนา และได้รับเกียรติจาก
ดร. ภคพร กุลจิรันธร วิทยากรประจา สวอท. เป็ นผูบ้ รรยาย
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ข่าวสารน่ารู้
ญี่ปุ่นเปิ ดตัวรถตู้ขนส่ งทีข่ บั เคลื่อนด้ วยพลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั ซากาว่าเอ็กซ์เพรส (Sagawa Express) จากัด บริ ษทั ขนส่ งรายใหญ่
ในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิ ดตัวรถตูข้ นส่ งที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆมากมายที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดยานยนต์ในทศวรรษ
นี้ได้
คุณสมบัติของรถตูค้ นั นี้ สามารถวิ่งได้ไกลถึง 200 กิโลเมตรแม้ชาร์จไฟเพียงครั้งเดียว ภายในรถตูม้ ีขนาดกว้างเสมือนห้องพัก
คนขับขนาดย่อม แต่ที่น่าตกตะลึงไปกว่านั้นคือ พื้นที่ส่วนเบาะหลังที่มีขนาดกว้างพอที่จะบรรทุกรถเข็นจากซูเปอร์มาร์เก็ตและรถเข็น
ผูป้ ่ วยได้ แถมยังมีพ้ืนที่เหลือเฟื อให้ใส่ หีบกล่องได้อีกหลายใบเลยทีเดียว
ซากาว่าเอ็กซ์เพรสเปิ ดเผยว่า รถตูค้ นั นี้ จะถูกนาออกมาวิง่ บนถนนได้ต้ งั แต่ปีหน้าเป็ นต้นไป โดยทางบริ ษทั วางแผนที่จะผลิตรถตู ้
รุ่ นดังกล่าวมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ ามันกว่า 7,000 คัน และวางแผนว่าจะบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030
ประโยชน์ของรถตูค้ นั นี้ สามารถลดปริ มาณก๊าสคาร์บอนได้มากถึง 28,000 ตันต่อปี หรื อคิดเป็ น 10% ของปริ มาณก๊าสคาร์บอนที่
มีอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและน่าจับตามองเป็ นอย่างมาก
ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ที่ผา่ นมา คุณมาโตะมุระ มาซาฮิเดะ ประธานบริ ษทั กล่าวต่อสื่ อมวลชนว่า “พวกเรามีความ
ตั้งใจที่จะสร้างยานพาหนะที่มีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสนับสนุนการรักษาสมดุลของก๊าสคาร์บอนครับ”

อ้างอิงจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/ataglance/1475/

เกร็ดความรู้ ภาษาญี่ปุ่น 浅草神社 三社様
(Asakusa Sanja ) อาซากุสะ ซันจะมัตสึ ริ
เทศกาลซันจะมัตสึ ริ ทีอ่ าซากุสะ (Asakusa Sanja Festival)
เทศกาลที่โด่งดังที่สุดในโตเกียว ระยะเวลาจัดงาน 19 – 21 พฤษภาคมของ
ทุกๆ ปี จะมีผคู ้ นมาเที่ยวชมงานนี้มากถึง 1.5 ล้านคน ชาวเมืองผูแ้ ข็งแรง
และคึกคักมีชีวิตชีวาในละแวกนั้นจะมาช่วยกันแบกศาลเจ้าขนาดเล็ก
(Mikoshi) จานวน 3 หลังขึ้นบ่า และค่อยๆ เคลื่อนขบวนแห่ น้ ีไปในย่าน
อาซากุสะ (Asakusa) ดูทรงพลังน่าตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่างยิ่ง และยังมีการร่ าย
ราที่เรี ยกว่า “บินซาซาระ” (Binzasara Dance) ซึ่ งเป็ นการร่ ายราพร้อมเครื่ อง
ดนตรี โบราณที่ดูแปลกตาสาหรับนักท่องเที่ยว จึงแนะนาว่าไม่ควรพลาด
นอกจากนี้ ตามถนนหนทางก็จะเต็มไปด้วยร้านค้ารถเข็นเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
ให้ได้เลือกชิ มกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย
อ้างอิงจาก https://www.jnto.or.th/newsletter/japan-spring-festival/
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🔥 หลักสู ตร Story Telling – Communication and
Presentation skill ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้นา
- Ho-Ren-So Secret of Japanese Communication
- การสื่ อสารเพื่อสร้างศักยภาพให้ทีมงาน การสื่ อสารข่าวร้าย
- การสื่ อสารจากหัวหน้างานไปยังลูกน้อง (Top-down)
- การสื่ อสารจากลูกน้องไปยังหัวหน้างาน (Bottom-up)
ได้ รับเกียรติบรรยายโดย
ดร.ภคพร กุลจิรันธร วิทยากรประจา สวอท.
อาจารย์สุกญั ญา กตัญญูตะ Lounge Manager บริ ษทั การบินไทย จากัด
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมพูลแมน จี กรุ งเทพ

ราคาสมาชิก 1,900 บาท / ท่ าน บุคคลทัว่ ไป 2,500 บาท / ท่ าน
โทร. 0 2238-5235 - 6 Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand

⭕ FREE Webinar หลักสู ตร รับมือ AI ด้ วยการพัฒนาศักยภาพจุดเด่ น
เนื้อหาหลัก
ทาไมต้องรับมือ AI ทฤษฎีพหุปัญญา การค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล
แนวทางการพัฒนาศักยภาพจุดเด่น
ได้ รับเกียรติบรรยายโดย
ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริ ญ กรรมการบริ หาร สวอท. ประธานนักเรี ยนทุน สวทช.
คุณสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ ผูก้ ่อตั้งพัฒนาระบบประเมินศักยภาพส่วนบุคคล Life Index
วันพฤหัสบดี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:00 - 21:00 น.
สมาชิกสมาคมเข้ าร่ วมฟรี ผ่านโปรแกรม “zoom”
บุคคลทัว่ ไป 300 บาท
รับเพียง 100 ท่ าน
โทร. 0 2238-5235 - 6 Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand
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5 ธุรกิจที่จะเติบโต หลังยุคโควิด-19
โลกการทาธุรกิจจะเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิม หลังวิกฤตยุคโควิด-19 ผ่านพ้น สิ่ งสาคัญไม่ใช่แค่การอยูร่ อดให้
ได้ในวิกฤต แต่ชีวิตหลังวิกฤตนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องทายังไง และนี่คือ 5 ธุรกิจที่จะเติบโต หลังยุคโควิด-19 ที่กาลัง
ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่หลายคนต้องเจอ และนับเป็ นโอกาสของธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้
เติบโต

ธุรกิจออนไลน์ /ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business) มาตรการปิ ดเมืองการ
ทางานจากบ้าน และการรักษาระยะห่างทางสังคม ทาให้ท้ งั ผูบ้ ริ โภคหันไปทาธุรกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้น จนกลายเป็ นความคุน้ ชิน ในขณะที่ธุรกิจต้องปรับตัวสู่การขายสิ นค้า
และบริ การผ่านออนไลน์เพื่อความอยูร่ อด พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ้น โดยทุกขั้นตอน
ของการดาเนินธุรกิจจะอยูบ่ นออนไลน์อย่างเต็มรู ปแบบมากขึ้น ทั้งการผลิต การซื้อขาย
แลกเปลี่ยน การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ และการพัฒนาระบบสานักงานที่เชื่อมโยงข้อมูล
ตลอดกระบวนการดาเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการให้บริ การผ่านออนไลน์ เช่น
การศึกษา บริ การสุขภาพทางไกล (Telemedicine) การชมภาพยนตร์ คอนเสิ ร์ต การ
ท่องเที่ยว เป็ นต้น

ธุรกิจจัดส่ ง (Delivery Business) วิกฤตโควิด-19 ทาให้ธุรกิจจัดส่งสินค้าไปยัง
ผูบ้ ริ โภคขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการออกจากบ้านเพื่อลดการสัมผัสและ
พบเจอกับคนจานวนมาก การซื้อขายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์เพิม่ ขึ้นมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การสัง่ ซื้อและจัดส่งอาหารปรุ งสุก วิกฤติโควิดยังทาให้ธุรกิจจัดส่งและโลจิสติกส์
ในต่างประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
มากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีอตั โนมัติในการจาแนกพัสดุที่จะทาการจัดส่งการใช้ยานพาหนะ
ขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs) เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการจัดส่งในพื้นที่
แออัดและพื้นที่ห่างไกล และทาให้มีระบบไร้สมั ผัส (touchless system)เพื่อช่วยลดความ
เสี่ ยงของการแพร่ กระจายของไวรัส เป็ นต้น
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ธุรกิจด้ านสุ ขภาพ (Healthcare Business)

สิ นค้าและบริ การด้าน
สุขภาพจะมีความต้องการและจาเป็ นมากขึ้น ทาให้ธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จะได้รับความสนใจไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจด้านการคิดวัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้าง
มือ เป็ นต้น และอุปกรณ์วดั และประมวลผลสุขภาพ ธุรกิจการบริ การทาความ
สะอาดสถานที่ และฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บริ ษทั Keenon
Robotics ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้คิดค้นหุ่นยนต์สาหรับใช้ในโรงพยาบาลที่
สามารถฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรี ยได้พร้อมกัน
ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลระหว่างฆ่าเชื้อเพื่อนามาวิเคราะห์ในการฆ่าเชื้อครั้งต่อไปได้

ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกับข้ อมูล (Data Related Business) สถานการณ์โควิด-19
ข้อมูลมีความสาคัญอย่างยิง่ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยติดตามประชาชนที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง
ติดตามผูต้ ิดเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด ติดตามจุดจาหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
หน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้า
ธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นหลังยุคโควิดจะเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลเวลาจริ งและการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Real

Time Data

Infrastructure and Data Analytics) การเฝ้าระวังการเข้ารหัสความเป็ น
ส่วนตัว (Privacy Encoding State Surveillance) เป็ นต้น

ธุรกิจเพื่อประโยชน์ สังคม (Philanthropic Business Practice)
ในภาวะวิกฤติโควิด ทาให้ แทบทุกองค์ กรและทุกคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
วิกฤติโควิดจึงเป็ นโอกาสในการแสดงตัวตน ปรัชญา แนวคิด และค่ านิยมของ
ผู้ประกอบการและธุรกิจ และเป็ นโอกาสในการสร้ างคุณค่ าและภาพลักษณ์ ของธุรกิจ
ในมุมมองของผู้มสี ่ วนได้ เสีย ทั้งลูกค้ า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชน และประชาชน เช่ น
การไม่ ค้ากาไรเกินควร การไม่ ขายสินค้ าคุณภาพตา่ การจ่ ายค่ าสินค้ าตรงเวลา การ
พยายามรักษาการจ้ างงานอย่ างถึงทีส่ ุ ด การใช้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในการช่ วยเหลือสังคม
เป็ นต้ น
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