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Greeting

การเกิดขึน้ของโควดิ 19 ทีเ่ริม่จากประเทศจนีและตดิต่อไปใน 185 ประเทศทัว่โลก ทาํให้
เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว สถานการณ์โรค
ระบาดที่แผ่ไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากอย่างที่เรียกว่า 

ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ถึงกระนั้น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจก็คาดว่าเศรษฐกิจทั่ว
โลกโดยรวมในปีหน้าจะยังคงเติบโต 5.8% หากโรคระบาดนี้จะจบลงในครึ่งหลังของปีนี้ 
เราทกุภาคส่วนจงึกําลงัร่วมแรงร่วมใจช่วยให้โลกหมนุไปได้และมชียัเหนอืโรคระบาดได้
ในที่สุด จับมือกันให้แน่นและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง.

The novel coronavirus outbreak, which was first detected in China, 
has infected people in 185 countries and made us evolve with this 
disruption. Its spread has left businesses around the world counting 
the costs. Although it said that the coronavirus has plunged the world 
into a "crisis like no other", it does expect global growth to rise to 
5.8% next year if the pandemic fades in the second half of 2020. We 
all in every work society is encouraging the world by supporting one 
another to move the world in every area and finally defeat economics 
over the pandemic. Grab each hand tightly and move strongly forward.

อมรสิร ิบุญญสิทธิ์
Amornsiri Boonyasit
Group Editor-in-Chief
The Thailanders
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ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา กองบรรณาธิการนิตยสารเดอะ ไทยแลนเดอรส
บริษัท ฟาโวรี มีเดีย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: มีปรัชญาที่ช่วย
ขับเคลื่อนการทาํงานอย่างไร
มร. โรเบิร์ต อู่: ในชีวิตนี้ ผมเชื่อว่าความ
รู้คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุด นั่นเป็นเหตุผลที่
ทําให้ผมยังคงเรียนรู้ต่อไป หากพูดถึงเรื่อง
การสื่อสารในอดีต บางทีเมื่อราวพันปีก่อน 
ผู้คนล้วนออกเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ 
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในโลกเพียงเพื่อการ
สื่อสาร หรือเพื่อส่งข้อความ ต่อมาได้มี 
นวัตกรรมโทรศัพท์มีสายและโทรศัพท์มือ
ถอื ปัจจบุนั ผู้คนต่างพดูถงึเรือ่งเทคโนโลย ี5 
จ ี(5G - Fifth Generation) ในทางธรุกิจ 
ผมต้องมีหน้าที่เสาะหาองค์ความรู ้ต่างๆ 
เพือ่เข้าใจตลาดธรุกิจให้ดยีิง่ขึน้ ดงันัน้ผมจงึ
หมั่นศึกษาค้นคว้าจากหลากหลายช่องทาง
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากการเดินทาง
ท่องเที่ยวหรือจากอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ 
ผมมักจะสังเกตสิ่งใหม่ๆ และน่าสนใจอยู่
เสมอ ผมคิดว่าสิ่งนี้สร้างแรงบันดาลใจ 
ในการใช้ชีวิตให้ผมได้เช่นเดียวกัน ชาร์ป 
(SHARP) ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมลํ้าสมัย บริษัทมี
เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม (inno-
vation) ให้ก้าวลํ้ามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับ
ข้อมูลสารสนเทศ (information) ความ
คดิใหม่ๆ จงึมปีระโยชน์ต่อบรษิทัอย่างมาก
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วย
ให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผมยังคงเรียนรู้อยู่
เสมอ แม้ในระหว่างการเดินทางทางธุรกิจ 
เพราะผมเดนิทางบ่อยมาก ผมจงึเหน็แต่ละ
ประเทศในมมุมองทีแ่ตกต่างกนัและยอมรบั
เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ผมเพียงแค่ 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองตลอดทุกๆ 
วัน นี่คือปรัชญาชีวิตของผม

มีวิธีการผ ่อนคลายหลังจากทํางาน
อย่างไร
อันที่จริงแล้ว ผมมีความสุขกับงานมาก ผม
ทาํงานเกอืบทกุวนัตัง้แต่เช้าจรดคํา่ อย่างไร
ก็ตาม ผมไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดเพราะ

Pumping up

Be Sharp & Original

บทสัมภาษณ ์กิริยา ช่วงอรุณ และ ธีรเมธ อมาตยกุล  ภาพ Ashish Pradhan

มร. โรเบิร์ต อู่ (Mr. Robert Wu) กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาร์ป ไทย 
(SHARP Thai) และประธานบรษิทั ชาร์ป มาเลเซยี (SHARP Malaysia) 
ให้เกียรติสัมภาษณ์กับนิตยสาร เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส พร้อมเผยเทคนิค
การบริหารชีวิตการทํางาน และบอกเล่าถึงความสมดุลของชีวิตแบบเวิร์ค
ไลฟ์บาลานซ์  (work–life balance)

ผมรู้สึกสนุกกับชีวิตและการทํางาน ดังนั้น
ผมจึงคิดว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตทํางานและ
ชีวิตส่วนตัวของผมคือพยายามทาํให้ดทีีส่ดุ 
ทุกๆ วันเมื่อผมกลับถึงบ้าน ประการแรก 
สิ่งเดียวที่ผมมักทําเป็นประจํา คือการปลด
ปล่อยความกดดันต่างๆ ให้หมดไป โดย
การดรูายการละครโทรทศัน์หรอืซรีส์ีบนช่อง
ภาพยนตร์ ผ่านสมาร์ททีวี (SMART TV) 
ที่สามารถเชื่อมต่อกับยูทูป (YouTube), 
เน็ตฟลิกซ ์ (Netflix) และบริการช่องอิน
เทอร์เน็ตอื่นๆ ได้ เมื่อผมดูรายการเหล่านี ้
ผมรู้สึกสนุก และในขณะเดียวกันก็รู้สึกได้
ความรู้ไปด้วย ประการที่สอง ผมพยายาม
ปลีกตัวเองออกจากงานด้วยการเล่นกอล์ฟ 
บางทีอาจเป็นช่วงวันอาทิตย ์ประเทศไทย
เป็นประเทศที่เหมาะกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ 
เพราะเมือ่ผมออกไปเล่น ผมสามารถสมัผสั
กับอากาศปลอดโปร่งอันบริสุทธิ์และได้มี
โอกาสอยู่กับธรรมชาติ นอกจากนั้น กอล์ฟ 
ยังเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ผมสามารถใช้สมอง
เพื่อประมวลว่าจะเล่นให้ดีได้อย่างไร 

รู ้สึ กอย ่างไรที่ ได ้เป ็นหนึ่ ง ในผู ้ชนะ
รางวัลบนเวที The Thailanders 
TOP BUSINESS ORGANIZATION 
2019-20
บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลสําคัญ
เช่น THE THAILANDERS TOP BUSI-
NESS ORGANIZATION 2019-20 
ผมคิดว่ารางวัลนี้แทนความทุ่มเทตั้งใจใน
การทําธุรกิจ เพราะชาร์ปเป็นบริษัทระดับ
โลกและมีผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลาย
ประเภท เราได้เฉลิมฉลองครบรอบ 88 
ปีแห่งความสําเร็จและพยายามคิดตลอด
เวลาว่าจะพัฒนาชีวิตของผู้คนได้อย่างไร 
ไม่ใช่คํานึงถึงเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว 
ชาร์ปยังเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าจอแสดงผล และยัง
มีสินค้าอันโด่งดังอย่างเครื่องฟอกอากาศ 

เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร ์ (Plasma-
cluster) และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไร
ก็ตามสิ่งเหล่านี้ (ความสําเร็จ) ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายและไม่ได้เกิดจากผมคนเดียว บริษัทมี
พนักงานผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้กับงาน
มากเช่นเดียวกันกับผม ดังนั้นบริษัทจึงรู้สึก
เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ ผมหวังว่านี่ 
จะเป็นจุดเริ่มต้นและไม่ใช่จุดสิ้นสุด บริษัท
จะมุ่งต่อไปและพยายามให้ดีที่สุด เพราะ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สําคัญ
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และยังเป็น 
ประเทศทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์สงู บรษิทัจงึ
พยายามสร้างกลยุทธ ์การบริหารทั้งแบบ
ท้องถิ่น (localization) และแบบมุ่งออก
ไปสู่สากล (internalization) ด้วยการ
ผสมผสานเช่นนี้ ชาร์ปไทย ในฐานะแบรนด์ 
จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งใน
ประเทศไทย ในอนาคตผมคดิว่า จะมบีรษิทั
ทางด้านสื่ออย่าง เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส 
มากยิง่ขึน้ซึง่นบัว่าเป็นสือ่คณุภาพทีม่คีวาม
สําคัญมีสาระข้อมูลครบถ้วนและมีอิทธิพล
ในประเทศไทยเพื่อเข้าใจตลาดธุรกิจและ
ความต้องการของผู้บริโภค เพราะฉะนั้น
ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมจึงเป็นกุญแจ
สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้
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การพัฒนาทักษะและแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจ
เป็นปัจจัยสําคัญเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค
ของชวีติส่วนตวัและชวีติการทาํงาน เช่นเดยีวกบั
การเล่นกอล์ฟ คุณต้องคิดว่า “เกมส์คืออุปสรรค
ที่อยู่ข้างหน้านั้น ต้องฝ่าฟันไปให้ได้” คิดเสมอ
ว่าจะเล่นเกมส์นั้นอย่างไรให้ราบรื่นมากที่สุด 
และต้องรู้สึกถ่อมตนตลอดเวลา นี่เป็นเหตุผลที่
ทําให้ช่วยสร้างสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัวได.้
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ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรภาคธุรกิจจากประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในองค์กรที่ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกติตต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งตอกยํ้าถึง
กลยุทฺธ์เชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(ดีทีจีโอ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อป ีพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสําคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม มี
บริษัทในเครือมากมาย เช่นบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 
(MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการดําเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือภาค
สังคมผ่านมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธ ิธนินท ์เทวี เจียรวนนท์ และโครงการต่าง ๆ เป็นกลุ่ม
บริษัทชั้นนาํจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกใน
การกาํหนดและพฒันามาตรฐานการดาํเนนิธรุกิจอย่างมจีรยิธรรมให้เป็นหนึง่ในองค์กรทีม่ี
จริยธรรมมากที่สุดในโลกประจาํปี 2563 หรือ 2020 World’s Most Ethical Companies.

ดีทีจีโอ องค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดําเนินงานอยา่งมี
จริยธรรมมากที่สุดในโลกประจําป ี2563
โดย ศุภิสรา เขียวขจ ีภาพ DTGO

Society awards

ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นเคยได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดําเนินงานอย่างมี
จริยธรรมใน พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นองค์กร
แรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับ
ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ World’s Most Ethical 

Companies ในปีพ .ศ. 2550 โดยเป็นหนึ่ง
ในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท 
“การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง MQDC  
ถอืเป็นบรษิทัสาํคญัในกลุ่มบรษิทัดทีจีโีอใน
การทาํหน้าทีพ่ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ภายใต้
พันธกิจ ‘For All Well-Being’ ที่ดําเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่
ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกใบนี้

ในปี พ.ศ. 2563 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 
132 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 51 
ประเภทธุรกิจ การคัดเลือกองค์กรด้านการ
บริหารงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม 
หรือ World’s Most Ethical Companies คือการคัด
เลอืกเป็นประจาํทกุปี โดยสถาบนั Ethisphere 
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่มกีารประเมนิ
อย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient 

(EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะต้องตอบคําถาม
กว่า 200 ข้อภายใต้หัวข้อด้านวัฒนธรรม 
ด้านบทบาททางสิง่แวดล้อมและสงัคม ด้าน
บทบาททางจริยธรรม ด้านการกํากับดูแล
กิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพือ่
สร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่
ทกุองค์กรทีเ่ข้าร่วมในกระบวนการประเมนิ
จะได้รบัคะแนนจากการให้ข้อมลูเชงิลกึของ
แต่ละองค์กร

“บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัดและ
กลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกท่าน
มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้รับการยอมรับทางด้านการดําเนินงาน
ทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลกอีก
ครั้ง การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นแรง
บันดาลใจให้พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ ดิฉัน
และสมาชกิองค์กรทกุท่านขอขอบคณุลกูค้า 
พนัธมติรภาคธรุกิจและภาคสงัคม นกัลงทนุ 
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุท่านสาํหรบัความมุ่งมัน่
ในการร่วมดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
พวกเราทุกคนเชื่อเสมอว่าความสําเร็จจะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเรามีความมั่นใจ
ในการทํางานเพื่อพัฒนาและสร้างคุณ
ประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ ตลอดจนทุก
สิ่งบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน” นางทิพพาภรณ์ 
อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
กล่าว
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DTGO NAMED ONE OF 2020 WORLD'S MOST ETHICAL  
CO M PA N I E S ,  R E P R E S E N T I N G  T H A I  B U S I N E S S  O N  
THE RESPECTED LIST 
By Supitsara Khiaokajee Photos DTGO

Bangkok-based DTGO has been 
named among the World’s Most 
Ethical Companies for the second 
straight year, recognizing its strategy 
and effor ts  to  create  posi t ive 
change. 26 February 2020, New 
York – DTGO Corporation Limited, 
a leading Bangkok-based business 
group, has been recognized by 
Ethisphere, a global leader in defining 
and advancing the standards of 
ethical business practices, as one 
of the 2020 World’s Most Ethical  
Companies. DTGO is a diversified  
group established in 1993 with 
a  m i s s i o n  to  i n te gr a te  s o c i a l 
contribution with business success. 
The group’s companies include 
property developer Magnolia Quality 
Development Corporation Limited 
(MQDC) and its societal contribution 
include programs by the Buddharaksa 
Foundation and Dhanin Tawee 
Chearavanont Foundation. 

Following its inclusion in 2019, 
DTGO remains the first and only Thai 
company to be recognized since 
the World’s Most Ethical Companies 
launched in 2007. The group is one 
of 4 businesses in the 2020 list’s 
‘real estate’ category. DTGO’s major 
subsidiary MQDC develops real estate 
projects under its commitment “For 
All Well-Being”, to benefit all living 
beings. In 2020, the World’s Most 
Ethical Companies recognized 132 
honorees spanning 21 countries 
and 51 industries. “DTGO and all its 
subsidiaries and teams are delighted 
to have again achieved a place on this 
respected global list,” said DTGO Group 
CEO and founder Mrs. Thippaporn 
Ahriyavraromp. “This recognition will 
inspire us to keep working together 
to benefit society and the planet. We 
thank our customers, business and 
social partners, investors, and other 
stakeholders for their commitment 

to ethical business. DTGO believes 
that success is assured if we ensure 
all our undertakings benefit the world 
at large, the society we live in, and 
all our stakeholders, as well as the 
group’s own sustainable develop-
ment.” “Congratulations to everyone 
at DTGO for earning this distinction 
for the second straight year,” said 
Ethisphere’s Chief Executive Officer, 
Timothy Erblich. “This is a moment to 
acknowledge the leaders working to 
advance corporate cultures defined  
by  i nte gr i t y  a n d  a ffi r m  t h o s e  
companies contributing to broader 
societal imperatives and the greater 
good.” 

Methodology & Scoring Grounded 
in Ethisphere’s proprietary Ethics 
Quotient®, the World’s Most Ethical 
Companies assessment process 
includes more than 200 questions 
on culture, environmental and social 
practices, ethics and compliance 
activities, governance, diversity 
and initiatives to support a strong 
value chain. The process serves as 
an operating framework to capture 
and codify the leading practices of 
organizations across industries and 
around the globe. Best practices and 
insights from the 2020 honorees 
will be released in a report and 
webcast in March and April of this 
year. All companies that participate 
in the assessment process receive 
an Analytical Scorecard providing 
them a holistic assessment of where 
their programs stand against the 
demanding standards of leading 
companies.
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ระหว่างเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) เทคโนโลยีลํ้าสมัย 
อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics), เทคโนโลยีติดตามผู้สัมผัส (contect tracting), 
คลาวด์เทคโนโลย ี(clound technology), เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) และ 
เทคโนโลยีตรวจวัดอุณภูมิ (temperature screening) ล้วนมีส่วนสําคัญต่อการช่วยลด
ความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดและยงัเสรมิประสทิธภิาพให้กบัระบบสาธารณสขุและ
ทางด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก

Traceability with Data Sharing : เทคโนโลยีการตรวจจับและการแบ่งปันข้อมูล : เพื่อ
พัฒนาระบบการตรวจสอบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ ์2019 หรือ โรค
โควิด-19 หลายบริษัทต่างเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (A.I. - Artificial 

Intelligence) และ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ “ไบโอเมทริกซ์” เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์
ของบคุคลและจดัทาํแผนทีแ่บบอนิเตอร์แอคทฟี (interactive map) ซึง่สามารถให้ข้อมลู
เกีย่วกบัการแพร่ระบาดโควดิ-19 และบอกจาํนวนตวัเลขผู้ตดิเชือ้ จาํนวนตวัเลขผู้ได้
รบัการรกัษา และจาํนวนตวัเลขผู้เสยีชวีติในประเทศนัน้ๆ ได้อย่างแม่นยาํ จงึทาํให้
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีตรวจสอบผู้ติดเชื้อทั้ง
รูปแบบเครื่องจักรกลและแอพพลิเคชั่น พัฒนาโดยบริษัทภาคเอกชนและภาครัฐ

Trendy tech

เทคโนโลยีลํ้าสมัยเหล่านี้ช่วยลด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไร
เรียบเรียงโดย ธีรเมธ อมาตยกุล

เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้
ติดตามด้วยตนเอง 

Rise of Contactless Biometric Systems: เทคโนโลยี
ไบโอเมทริกซ์แบบไร้การสัมผัส: เนื่องจาก
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 สามารถ
คงอยู่บนพื้นผิวได้สองถึงสามชั่วโมงหรือ
สองถึงสามวัน ดังนั้นบริษัทเทคโนโลยี
ร ่วมกับนักวิจัยและพัฒนาจึงคิดค้นวิธีที่
จะใช้เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์แบบไร้การ
สัมผัส เทคโนโลยีลํ้าหน้านี้สามารถใช้ตรวจ
สอบผู ้โดยสารที่ด ่านตรวจคนเข ้าเมือง
หรือสนามบินนานาชาติ โดยผู้โดยสารไม่
จําเป็นต้องสัมผัสกับตัวเครื่องสแกนแต่
อย่างใด การพัฒนาการของระบบไบโอ
เมทริกซ์เริ่มเห็นความชัดเจนใน ปี ค.ศ. 
2019 จนกระทั่งการระบาดของโควิด-19 
แผ่นขยายวงกว้างและสร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทําให้อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่หันไปใช ้ระบบไบโอเมทริกซ ์
แบบไม่สัมผัส ดังนั้นความจําเป็นในการ
ควบคุมการเข้าถึงแบบไร้สัมผัสและโซลูชั่น
การจัดการด้วยเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์
กําลังกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด
และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ  มากขึ้น 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สามารถพบได้ในแทบทุกบริบทของสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการใช้ชวีติประจาํ
วันหรือผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และ
เป็นที่แน่ชัดว่าการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้
ได้ทําให้มนุษย์ทั่วทั่งโลกประสบกับความ
ยากลําบาก ด้วยจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิต 
จํานวนตัวเลขคนตกงาน และจํานวนตัวเลข
รายได ้ของบริษัทที่ถดถอยลง ขุมพลัง
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จึง
มีบทบาทสําคัญ เพราะนอกจากจะทํา
หนา้ที่เป็นแรงเสริมช่วยให้มนุษย์สามารถ
ควบคุมวิกฤตการณ์นี้ได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยัง
ทําให้มนุษย์รู้จักคิดค้นพัฒนาและต่อยอด
เทคโนโลยทีีม่อียู่ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ใน
อนาคตอีกด้วย
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The effect of the outbreak of COVID-19 
can be traced across every aspect, be 
it in people’s daily lives or businesses. 
The pandemic has caused millions of 
lives across the world and disrupted 
billions of dollars of business profits 
in the last few weeks. In this entire 
scenario, technology emerges as an 
effective approach, playing a crucial 
role in the fight against the novel 
coronavirus. This has given the rise 
in the use of automation technology, 
robotics, artificial intelligence, data 
analytics, and biometrics, among 
others.

Traceability with Data Sharing: In 
order to improve the traceability 
of corona-affected patients, many 
companies are turning to trending 

How These New Age Technologies 
Help Combating The Spread Of COVID-19
Revise by Teerameth Amatyakul

technologies such as AI, machine 
learning, biometrics, and mobile, 
among others. Microsoft Bing, for 
instance, introduced a new interactive 
map that can provide information 
on the spread of COVID-19. The map 
shows the number of cases based on 
per country, and break down by the 
number of active cases, recovered, 
and fatal cases. 

Rise of Contactless Biometric Systems: 
As the effect of COVID-19 can stay 
active on an infected surface for a 
few hours to a few days, technolog-
ical companies have found ways to 
enable the use of biometrics without 
touching the system. Contactless 
biometrics can be used to verify 
passengers passing through border 

control or departure gates, without 
having to place their hands anywhere 
near a scanner. The years 2019 saw 
substantial developments in biomet-
ric technology rollout at international 
airports. Today, with the increase of 
COVID-19, most of the industries turn 
to a contactless biometric system. 
Thus, the need for touchless access 
control and workforce management 
biometric solutions is becoming the 
new reality, which creates a new busi-
ness case for the implementation of 
face recognition technology.

Source: www.industrywired.com
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Travel

ในแวดวงธุรกิจ การทํางาน และการดาํเนิน
ชีวิตประจําวัน บ่อยครั้งที่การเจรจาต่อรอง
มักเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยทักษะ
เฉพาะตัว เนื่องจากเป็นการสนทนารูป
แบบหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องหาข้อตกลง
ร่วมกันผ่านการเจรจา หากสนทนาแลก
เปลีย่นและพบข้อตกลงทีท่าํให้ทัง้คู่พงึพอใจ  
(win-win) การเจรจาต่อรองจึงจะประสบผล
สําเร็จ ขณะเดียวกัน หากการเจรจาต่อรอง
นั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ หรือ
เห็นว่าข้อเสนอไม่คุ ้มค่า จึงมีโอกาสสูงที่
การเจรจานั้นๆ จะล้มเหลวหรือเกิดความ
บาดหมาง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้ออกมา
เผยถงึวธิกีารทีจ่ะทาํให้การเจรจามคีณุภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํดังต่อไปนี้

เปลี่ยนวิธีคิดก่อนเริ่มเจรจา พื้นฐานของ
การเจรจาให้ประสบผลสําเร็จเกิดจากการ

Psychology

วิธีเสริมทักษะเจรจาต่อรอง
ให้มีประสิทธิภาพแบบผู้เชี่ยวชาญ 
เรียบเรียงโดย เดอะไทยแลนด์เดอร์ส

เปลี่ยนวิธีคิด (mindset) หากคิดว่าคู่สนทนา
หรือฝ ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลที่พร ้อมจะ
เอาชนะอยู ่ตลอดเวลา และการสนทนา
ครั้งนี้จะมีแต่ได้หรือเสียเท่านั้น อาจทําให้
บรรยากาศการเจรจาต่อรองเต็มไปด้วย
ความรู ้สึกตึงเครียดกดดันราวกับอยู ่บน
สมรภมูริบ แทนทีจ่ะคดิว่าคู่สนทนาเป็นศตัรู 
(enemy) ลองเปลี่ยนความคิดว่าคู ่สนทนา
เป็นผู้ร่วมงาน (collaborator) วิธีการนี้จะช่วย
ทาํให้บรรยากาศการสนทนาดาํเนนิไปอย่าง
ราบรื่น อีกทั้งทําให้แต่ละฝ่ายสามารถเริ่ม
บทสนทนาที่เน้นไปทางด้านการหาความ
ต้องการหรือข้อเสนอร่วมกัน  

เข้าใจองค์กรและศกึษาคู่เจรจาต่อรอง นอก
เหนือจากทักษะการอ่านคู่เจรจาต่อรอง ทั้ง
ในเรื่องลักษณะนิสัย พฤติกรรม การเข้าใจ
ภูมิหลังองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
เจรจาเป็นเรื่องสําคัญอย่างมาก เพราะจะ
ทําให้ผู้เจรจารู้วิธีการเข้าถึงองค์กรนั้นๆ ได ้

ตลอดจนสถานการณ์ปัจจบุนัและทศิทางใน
อนาคต ข้อมลูเบือ้งต้นเหล่านีส้ามารถสบืหา
ได้จากช่องทางต่างๆ หรือผู้เจรจาอาจถาม
คู่สนทนาเกี่ยวกับองค์กรของคู่สนทนาเพื่อ
แสดงออกถึงความใส่ใจในรายละเอียด 

วางแผนการเจรจาต่อรองล่วงหน้า: แม้ว่า
การเจรจาต่อรองจะไม่มีสูตรสําเร็จ แต่
การเตรยีมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยทาํให้
ผู ้เจรจาเกิดความรู ้สึกมั่นใจ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเจรจาแนะนาํว่าให้ผู้เจรจารวบรวม
ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัองค์กรหรอืเรือ่งทีจ่ะ
ไปเจรจาให้ได้มากที่สุด และออกไปเจรจา
ด้วยความคดิเปิดกว้าง (open-minded) พร้อม
วตัถปุระสงค์ชดัเจน เพยีงแค่นีค้วามประสบ
ความสําเร็จก็รอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้ว 

ที่มา: www.lifehack.org
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Negotiation is often unpleasant 
but necessary, in business, in the 
workplace, and in life. Some of us 
dislike negotiation so much we avoid 
it whenever we can. But because 
negotiation is necessary, it’s import-
ant to work to change those feelings 
of angst and learn to negotiate in a 
way that makes both you and your 
clients feel good.  Here is what experts 
in communication and negotiation 
suggest about improving negotiating 
skills.

Changing Mindsets: One aspect of 
better negotiation has to do with 
mindset. If you tend to go into nego-
tiations thinking the other person is 
just out to beat you (or that you have 
to be in it to win it), you will be a lot 
more combative and less flexible, 
which could make the whole deal 
go wrong.  Negotiation is communi-
cation and collaboration. If you can 
think about negotiating as a relation-
ship instead of as people on different 
sides, one of whom will “win” and 
one will “lose,” you’ll be starting in a 
much better place. It might also help 
to think of negotiating as asking, and 
that you don’t have to get everything 

H ow  t o  I m p rove 
Negotiation Skills, 
According to The 
Negotiation Experts
Revise by The Thailanders 

you want in order for the process to 
have been a success. 

Understanding Of Other Company's 
Culture : It’s also important to under-
stand the culture of your company 
when it comes to negotiation. When 
you’re asking for a raise it’s helpful to 
know how others have approached 
the situation. And if you are negoti-
ating with someone else on behalf 
of your company, it’s good to know 
if people who have been in your 
position before have tended to be 
hard-driving or more laid-back. To 
find these things out you’ll have to 
ask, and someone else in the compa-
ny who may be better at negotiating 
could become a mentor or coach for 
you as you refine your style and gain 
confidence.

Planning Ahead: Make sure you plan 
ahead for meetings, do as much 
research as you can, and go in with 
an open mind but also a clear idea of 
what your goals are and you’ll be able 
to negotiate more strongly and have 
happier clients, too.

source: www.lifehack.org
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รู้ไว้บ้างก็ด ี
โดย Eaky Chan

สวัสดีท่านผู้อ่าน The Thailanders อีกครั้งครับ 
ในขณะที่เขียนต้นฉบับนี้เป็นระยะเมื่อเดือน
มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 กําลัง
ระบาดหนักครับ ขณะที่เขียนบทความอยู ่
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่
ในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ทุกท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากการขยายตัวของ
ผู ้ติดเชื้อไวรัสมากขึ้น ผมขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัย
จากโรคนีน้ะครบั ในฉบบันีก้ย็งัเป็นเรือ่งเกีย่ว
กับกฎหมายแรงงานอีกครั้งนะครับ เนื่องจาก
เรือ่งแรงงาน และทรพัยากร บคุคลเป็นเรือ่งที่
นักธุรกิจต้องประสบพบเจออยู่เสมอๆ 
ลูกความของผมเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
(“บริษัท”) มีพนักงานเกิน 10 คน บริษัทจึง
มีหน้าที่ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (“พรบ.คุ้มครองแรงงาน”) 
ต้องจดัให้มข้ีอบงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน (“ข้อ
บงัคบั”) ครบั ซึง่กฎหมายกาํหนดให้ข้อบงัคบั
ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
3. หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการ
ทาํงานในวันหยุด
4. วัน และสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่า
ทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา
6. วินัยและโทษทางวินัย
7. การร้องทุกข์
8. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
กรณีนี้บริษัทก็ได้มาว่าจ้างสํานักงานของผม
ให้จัดทําข้อบังคับให้ ซึ่งผมก็ได้จัดทําให้ จน
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ พรบ.คุ ้มครอง
แรงงานกําหนด และบริษัทได ้ประกาศใช้ข้อ
บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับ
เรื่องมีอยู่ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาปรึกษา
ผมว่าพนักงานจํานวนหนึ่งได้ใช้วันหยุดพัก
ผ่อนประจาํปีเกินสทิธทิีพ่นกังานได้รบัตามข้อ

บงัคบั บรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าไม่เป็นธรรม
กับพนักงานคนอื่น และทําใหบ้ริษัทได้รับ
ความเสียหายเป็นตัวเงินจากการที่พนักงาน
ลาหยุดพักผ่อนประจําปีเกินสิทธิของตนที่ได้
รับตามข้อบังคับ บริษัทจึงขอคําปรึกษาว่า
บริษัทจะพิจารณาหักค่าจ้างรายเดือนของ
พนักงานตามจํานวนวันหยุดพักผ่อนประจาํปี
ที่ใช้เกินส่วน ได้หรือไม่ อย่างไร 
เรื่องนี้ เราควรจะต้องพิจารณาตามหลัก
กฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริงนะครับ ซึ่ง 
มาตรา 30 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน บญัญตัิ
ว่า 
“ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี
มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีหนึ่งไม่น้อย
กว่าหกวนัทาํงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กาํหนด
วันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้า หรือ
กาํหนดให้ตามทีน่ายจ้างและลกูจ้างตกลงกนั"
ในปีต่อมานายจ้างอาจกําหนดวันหยุดพัก
ผ่อนประจําปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวัน
ทํางานก็ได้
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้
สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจําปีที่ยัง
มิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานยังไม่ครบหนึ่งป  ี
นายจ้างอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจํา
ปีให้แก่ลูกจ้างโดยคํานวณให้ตามส่วนก็ได้”
จะเห็นได้ว่าโดยหลักของกฎหมาย พนักงาน
มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี 6 วัน 
เมื่อทํางานมาแล้วครบ 1 ปีเท่านั้น แต่ตาม
ข้อบังคับของบริษัทให้สิทธิแก่พนักงานใน
การขอลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีละ 10 วัน 
ซึ่งสิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจําปีตามข้อ
บงัคบันัน้ดกีว่าสทิธติามพรบ.คุ้มครองแรงงาน 
อย่างไรก็ดี มีพนักงานบางคนขอลาหยุดพัก
ผ่อนประจําปีเกิน 10 วันต่อปี ส่วนที่เกิน 10 
วันนั้น บริษัทสามารถหักค่าจ้างของพนักงาน
มาชดใช้บริษัทได้หรือไม่
เรื่องการหักค่าจ้างของพนักงานเพื่อเอามา
ชาํระหนีว้นัลาหยดุพกัผ่อนประจาํปีทีพ่นกังาน

ใช้เกินสิทธิ นั้นมีข้อต้องพิจารณาดังนี้ 
เมื่อพนักงานได้ยื่นใบลาหยุดพักผ่อนประจํา
ปี ผู้บังคับบัญชามีทั้งอํานาจ และหน้าที่ใน
การพิจารณาว่าสมควรจะให้หยุดตามระยะ
เวลาที่พนักงานขอลาหยุดหรือไม ่หากการ
ลาหยุดนั้นมีผลกระทบต่องานที่พนักงานรับ
ผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาอาจขอแก้ไขวัน และ
ระยะเวลาการขอลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ 
โดยจัดให้พนักงานไปหยุดในวัน และระยะ
เวลาอื่นที่ไม ่กระทบต่องานของพนักงาน
แทนได้ นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชายังมีหน้าที่
ที่จะต้องตรวจสอบสิทธิของพนักงานคนนั้นๆ 
ว่าพนักงานคนนั้นใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อน
ประจําปีเกินส่วนที่พนักงานพึงได้รับตามข้อ
บังคับหรือไม่ โดยอาจสอบถามพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลว่าพนักงานคนที่ขอลาหยุด
นั้นๆ มีสิทธิลาหยุดกี่วัน หากผู้บังคับบัญชา
อนุมัติวันลาหยุดพักผ่อนประจําปีที่เกินส่วน
ไปแล้ว บริษัทไม่อาจเรียกคืนวันลาหยุดที่ได้
รับการอนุมัติไปแล้วคืน วันหยุดที่เกินส่วน
ถือเป็นสวัสดิการพิเศษในปีที่ทาํงานนั้นๆ ไป 
เรื่องนี้มีคําพิพากษาของศาลฎีกาได้ตัดสินไว้
แล้ว ได้แก่คําพิพากษาฎีกาที่ 8324/2544 1

ดงันัน้ ก่อนทีท่่านผู้อ่านในฐานะผู้บงัคบับญัชา 
หรือนายจ้างจะอนุมัติวันลาพักผ่อนประจํา
ปีของพนักงาน ท่านควรตรวจสอบสิทธิของ
พนักงานก่อนอนุมัตินะครับ แต่หากพนักงาน
ยนืยนัทีจ่ะขอลาพกัผ่อนประจาํปีเกินสทิธขิอง
ตนเองตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือ
สัญญาจ้าง ท่านอาจอนุมัติให้พนักงานคน
นั้นๆ ลาโดยไม่รับจ้างได้ตามจํานวนวันที่ขอ
ลาหยุดและเกินสิทธิครับ
หวงัว่าบทความนีค้งเป็นประโยชน์บ้างสาํหรบั
ท่านผู้อ่านทีเ่ป็นผู้ประกอบการนะครบั สาํหรบั
ท่านผู้อ่านที่เป็นพนักงานก็ขอให้ท่านใช้สิทธิ
ในการขอลาพักผ่อนโดยสุจริตเพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อพิพาทแรงงานระหว่างท่านกับนายจ้างนะ
ครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ 
สวัสดีครับ
1 คําพิพากษาฎีกาที่ 8324/2544 - ในคดีนี้ พนักงานมีสิทธิ
ลาพักผ่อนประจําปี 13 วัน ในปี พ.ศ. 2542 พนักงานขอลา
หยุดพักผ่อนประจําปีตามสิทธิที่พนักงานได้รับตามข้อบังคับ
ของนายจ้าง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 พนักงานขอ
อนุญาตลาหยุดพักผ่อนประจาํปี 8 วัน ในเดือนถัดมาคือเดือน
มีนาคม 2543 พนักงานได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นพนักงาน 
นายจ้างเห็นว่าพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้ทํางานเต็มป ี2543 
จึงได้มาคํานวณ วันหยุดวันลาก่อนโดยคํานวณวันลาหยุดพัก
ผ่อนประจาํปีตามสดัส่วนของเดอืนทีท่าํงานในปีนัน้ ซึง่ปรากฎ
ว่า พนักงานทํางานในปี 2543 เพียง 3 เดือนครึ่ง ซึ่งพนักงาน
ควรมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในอัตรา 2 วันครึ่ง นายจ้างจึง
เรยีกร้องให้พนกังานคนืค่าจ้างสาํหรบัวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี
ที่ลาเกินสิทธิไปจํานวน 5 วันครึ่ง และนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียก
ร้องเงินค่าจ้างสําหรับวันลาพักผ่อนประจําปี่ที่พนักงานใช้เกิน
สิทธิไป ซึ่งศาลฎีกามีคําพิพากษาว่าวันลาพักผ่อนประจําปีที่
พนักงานขอลาไปจาํนวน 8 วันนั้น และนายจ้างได้อนุมัติให้ไป
แล้ว เป็นข้อตกลงที่ทําขึ้นโดยคู่กรณทั้งสองฝ่ายโดยสุจริต ดัง
นั้น นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกคืนค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจาํปีที่พนักงานลาเกินสิทธิไปจํานวน 5 วันครึ่ง
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