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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีก็เป็ นสัปดาห์ที่สองที่ผมได้มาทาหน้าที่
สาหรั บสั ปดาห์ น้ ี ทางสโมสรฯ ได้รั บเกี ย รติ
จาก คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมภิ าคอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท
เดลล์ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด มาบรรยายให้เราฟั งเรื่ อง “Unlearn and Think Again to survive”
ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ประมาณ 40 ท่าน
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. ทางสโมสรฯ ก็ได้เป็ นเจ้าภาพจัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์ดา้ น
การศึกษา ร่ วมกับภาค 3350 โรตารี สากล เป็ นโครงการแรก คือ “โครงการ Everyone Can Draw เราทุกคน
วาดภาพเป็ น” ซึ่ งเป็ น 1 ใน 12 โครงการอบรมทักษะฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปขยายผล สอนต่อ ดาเนิ นการโดย
อนุ กรรมการด้านสนับสนุ นการศึกษาภาค 3350 ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความสนุ กสนานเป็ นอย่างมาก
ขอขอบคุณท่านผูบ้ รรยาย อาจารย์ ดิสสกร กุนธร และทีมงานอนุ กรรมการฯ นาโดย อน.พรอนงค์ นิยมค้ า
โฮริคาวา สนับสนุนโดย อน.จงกลดี พงษ์ ศรี ประธานบริการชุ มชนภาค ท่านใดที่พลาดโอกาสสามารถเข้า
ชมรี รัน (เทปการอบรม) https://www.facebook.com/954108058079518/videos/342761424155300/ และขอ
เชิญท่านสมาชิกร่ วมโครงการที่สองของสโมสร “My First Storybook หนูแต่ งนิทานภาษา อังกฤษได้ เอง”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 หรื อเข้าชมถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุคของสโมสร
สโมสรโรตารี บางรักจะเข้มแข็งได้ดว้ ยความร่ วมแรงร่ วมใจจากท่านสมาชิก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
มาร่ วมประชุมประจาสัปดาห์ ทางZoom ก็จะทาให้เราได้แบ่งปันสารทุกข์สุกดิบ และได้สร้างมิตรภาพ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง )
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 2/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
62
21
2
39

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

38.33%
41.67%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุวรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุรวงศ์
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70
สโมสรโรตารี คนั นายาว
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี สาทร
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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2
1
1
1
1
1
3
3
35
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
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Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณอโณทัย เวทยากร
รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
Unlearn and Think Again to survive
ทาอย่างไรที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ให้เร็ วที่สุด ก่อนอื่นเราต้องเรี ยนรู ้ที่จะ Unlearn มีคากล่าว
หนึ่งว่าความสามารถของเราในยุคปัจจุบนั ในการที่จะสามารถ Unlearn มีความสาคัญมากกว่าสิ่ งที่
เราเรี ยนรู ้ในอดีตที่ผา่ นมา เพราะการ Unlearn เหมือนปลดล็อค Mindset ที่จะรับสิ่ งใหม่ ๆ
ความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ของเราแต่แล้วก็กลายเป็ นอดีต หลาย ๆ ครั้งความสาเร็จไม่ได้การันตีว่า
จะสาเร็ จไปเรื่ อย ๆ ถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนอาจจะถึงจุดที่เราไปต่อไปไม่ได้ดว้ ยซ้ า ความสาเร็ จบาง
ครั้งก็เป็ นกับดักของความล้มเหลว
หลายองค์กรวิ่งหา Tools ต่าง ๆ มาจัดการไม่ว่าเรื่ องของ Consulting, Financial หรื อเรื่ องของ
เทคโนโลยี หลาย ๆ อย่างที่จะมาปรับเปลี่ยนองค์กรเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็ น Tools ที่สาคัญตัว
หนึ่งและติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนัน่ คือมันสมองของเรา
ในธุรกิจ IT โชคดีเนื่องจากว่าหลายองค์กรต้องปรับตัวที่จะอยูร่ อดได้ก็ตอ้ งใช้ IT ในการ
ปฏิสัมพันธ์กนั ถ้าเหตุการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว เรายังไม่มีเน็ตเวิร์คที่ดีแบบนี้ ยังไม่มี
ซูมวีดีโอ แต่วนั นี้เนื่องจาก Tools พวกนี้สาคัญ
Resilient หมายถึงความยืดหยุน่ ขององค์กรในการ Operate ไม่ว่าจะเจอความท้าทายที่ถาโถม
เข้ามาทุก ๆ รู ปแบบ องค์กรที่มีความ Resilient สู งก็จะมีโอกาสที่จะ Recover ได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่มี
การปรับตัว ต้นอ้อที่ลอ้ ลมมักจะเอาตัวรอดจากพายุได้ดีกว่าต้นไม้ใหญ่ที่ไม่สามารถโอนอ่อนผ่อน
ตามในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ในการตัดสิ นใจของคนส่ วนใหญ่จะใช้ 3 เรื่ องเป็ น Frame ในการตัดสิ นใจ 1. Assumptions
หรื อข้อสรุ ปของเราเอง 2. Instincts สัญชาตญาณ Habits ความคุน้ ชิน 3. Open Mind
Adam Grant นักจิตวิทยาองค์กร ผูเ้ ขียนหนังสื อเรื่ อง Think Again เล่าว่าสมัยที่เรี ยน
ฮาร์ วาร์ ดปี 1 เขากับเพื่อนเป็ นกลุ่มแรกที่สร้าง Social Club ขึ้นมาถือว่าเป็ น E-Club ตัวแรกของ
ฮาร์ วาร์ ด จุดประสงค์เพื่อเชื่อมนักศึกษาปี 1 จานวน 12 ห้อง ที่มาจากต่างสถาบันเข้าด้วยกัน พอเวลา
ผ่านไปด้วยสัญชาตญาณของเขา เดินแค่ 2-3 ก้าวก็เจอกันแล้วก็ถูกทิง้ ไปใช้ Habits คือใช้ Face to
Face ในการปฏิสัมพันธ์ 5 ปี ให้หลัง Mark Zuckerberg ที่ฮาร์ วาร์ ดเหมือนกันเอา E-Club มาปัด
ฝุ่ นทาใหม่กา้ วข้ามกรอบความคิดเดิมไม่จาเป็ นต้องอยูเ่ ฉพาะที่ฮาร์ วาร์ ด Facebook ก็เลยเกิดขึ้น

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

Michael Dell ซึ่ งเป็ น Chairman & CEO Dell Technologies เรี ยกว่าเป็ นแมวเก้าชีวิต
เริ่ มธุรกิจของเขาเมื่อ 37 ปี ที่แล้ว ที่หอพักในมหาวิทยาลัยเทกซัส ใช้เงิน US$1.000 เปิ ดบริ ษทั PC’s
Limited ที่จะสู ้กบั IBM ยุคนั้น Dell ตัดสิ นใจลดเรื่ องคนกลางผลิตแล้วส่ งทาให้บริ ษทั Dell เติบโต
ได้อย่างรวดเร็ ว ปัจจุบนั เขามีมูลค่า Market Cap US$100,000 ล้าน แต่ก่อนจะสาเร็ จก็เจอ อุปสรรค์
มากมาย สิ่ งที่เกิดขึ้นหลาย ๆ อย่างตั้งแต่การซื้ อคืนหุ น้ การ Buyout การควบรวมกิจการกับ EMC
การทาหุ น้ ของ VMware Track stock ขายออกไป ซื้ อกลับมาและเทรดในตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
ทาให้ Egon Durban CEO Sliver Lake บอกว่าเป็ น Amazing Financial Engineering
ผมได้ร่วมงานกับกลุ่ม IT จิตอาสาที่พยายามจะช่วยคนไทยในการที่จะรักษาชีวิต ชื่อ
Covid-19 Digital Conqueror Team ในการที่จะสร้างซอฟต์แวร์ หรื อเอา Digital Technologies มา
ช่วยในการจัดการเรื่ องของโควิด-19 ผมดีใจที่วนั นี้รัฐบาลเริ่ มเปลี่ยนแนวความคิดอันนี้ก็เป็ นตัวหนึ่งที่
Rethink ได้เหมือนกัน เดิมตรวจแล้วถ้าเป็ นต้อง Admit วันนี้มีเรื่ อง Home Isolation เป็ นส่ วน
หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็ นการคิดนอกกรอบและเป็ นการ Open Mindset
ในแง่ขององค์กรในการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีมี 5 เรื่ องที่สาคัญ 1. การบริ หารจัดการ ข้อมูล 2. Workload หรื อ Application องค์กรจะสร้าง Value ได้ก็ต่อเมื่อเรามี Application ที่ดี
ทางานร่ วมกับ Data ที่ดี 3. Workplace เป็ นส่ วนที่สาคัญวันนี้ Workplace ไม่ได้อยูท่ ี่ออฟฟิ ศแล้ว
4. Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน 5. ระบบความปลอดภัย
โดยสรุป
1. การปรับกระบวนการที่สาคัญมากวันนี้เราต้องคิดนอกกรอบ บางครั้งต้อง Unlearn ใน
สิ่ งที่บรรทัดฐานที่เราเรี ยนมาในอดีตหรื อสิ่ งที่องค์กรเราเคยทามาในอดีตในยุคนี้ไม่ได้แล้ว ต้องปรับ
ต้องเปลี่ยน Rethinking เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการที่จะช่วยให้เราปรับทัศนคติตวั เองและโน้ม
ตัวเองเข้าไปหาสิ่ งใหม่ที่กาลังจะเป็ น Trends ของโลก
2. หลังจากปรับแล้วที่สาคัญคือการนาเทคโนโลยีมาใช้ 3 สิ่ งที่ตอ้ งดูคือการสร้างอินฟราฯ ที่
ยืดหยุน่ ได้ที่ใช้ระบบ Multi Cloud และยอมรับสนับสนุนกระบวนการ Work From Home หรื อ
เรี ยนรู ้จากที่ไหนก็ได้ สุ ดท้ายการใช้นวัตกรรมมาสร้าง Value จาก Data และอย่าลืมนึกถึง Security
เป็ นเรื่ องสาคัญ

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณอโณทัย เวทยากร
บรรยายเรื่อง “Unlearn and Think Again to survive”
เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก ร่ วมกับ ภาค 3350
จัดกิจกรรมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ด้านการศึกษา
โครงการแรก Everyone Can Draw เราทุกคนวาดภาพเป็ น
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
คุณอโณทัย เวทยากร
รองประธานบริหาร เดลล์ เทคโนโลยี ประจาภูมิภาคเอเซีย
บรรยายเรื่อง “Unlearn and Think Again to survive”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค. 64

คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์
เรื่ อง “Surviving the New Normal of Business with
Technological Innovation”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64

อน.ยุวดี ปิ ตวิวฒั นานนท์ และ PDG.Andre Suharto
เรื่ อง “Be a Good Rotary Brand Ambassador”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64

ศ.ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
เรื่ อง “ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการ วันแม่แห่ งชาติ

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสั ปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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