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๑. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท NEC Corporation จ ำกัด เป็นองค์กรธุรกิจภำคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น ที่มี

นโยบำยในกำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมสู่สังคม โดยประกอบธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรด้ำนธุรกิจกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรผลิต กำรค้ำปลีก และ
บริกำรด้ำนกำรเงิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเปิดตัวบริกำรใหม่ ๆ ผ่ำนนวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่ำโดยใช้
เทคโนโลยีที่เป็น Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนสนับสนุนงำน
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพทำงธุรกิจ (Enterprise business solution)  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส ำนักงำนใหญ่
ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบันมีพนักงำนรวมทั้งสิ้นประมำณ ๙๘,๗๐๐ คน มีมูลค่ำทรัพย์สินรวมประมำณ 
๒๕,๐๐๐ ล้ำนบำท ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ องค์กรที่มีควำมยั่งยืนของโลก 
(Most Sustainable Corporations) และ ๑ ใน ๑๐๐ ขององค์กรที่มีกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม (Most 
Innovative Organizations) โดยสถำบันThomson Reuters 
 

๒. ความเป็นมาของบริษัท  
บริษัท NEC Corporation จ ำกัด ได้ก่อตั้ ง เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๔๒  

โดยใช้ชื่อว่ำบริษัท นิปปอนอิเล็คทริค จ ำกัด โดยนำย Kunihiko Iwadare ร่วมกับ บริษัท Western Electric  
ของสหรัฐอเมริกำ (ปัจจุบันคือบริษัท Alcatel-Lucent) และต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น NEC Corporation  
ในเดือนเมษำยน ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยในขณะนั้นถือว่ำเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นกับทุนต่ำงชำติ  
ทั้งนี้ เป้ำหมำยหลักของบริษัทปรำกฏตำมค ำขวัญว่ำ “Better Products, Better Service” คือ กำรให้บริกำร
ลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์ระดับโลกและบริกำรหลังกำรขำยที่เชื่อถือได้ บริษัท NEC ได้พัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
มำนำนกว่ำร้อยปีจนถึงปัจจุบัน 
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๓. ความสัมพันธ์ของบริษัท NEC กับประเทศไทย :  
บริษัท NEC Corporation จ ำกัด ได้มีกำรตั้ งส ำนักงำนตัวแทน สำขำกรุ ง เทพฯ  

(Bangkok representative office) ตั้งแต่ป ีค.ศ. ๑๙๖๒ (พ.ศ. ๒๕๐๕) และจัดตั้งส ำนักงำนอย่ำงเป็นทำงกำร
ในประเทศไทย ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) และมีกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
ของไทยมำโดยตลอด ทั้งที่เป็นส่วนของกำรสนับสนุนทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม IT/Network solutions  
รวมไปถึงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure)  นอกจำกนี้ยังให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรฝึกอบรม กำรวิจัย
และพัฒนำในรูปของบันทึกควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำคกำรศึกษำของไทยอีกด้วย ซึ่งตัวอย่ำงกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน เช่น ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนเมือง หรือกำรป้องกันอุทกภัย เป็นต้น 

 
๔. ส่วนการแสดงผลงาน 

กำรแสดงผลงำนด้ำนเทคโนโลยีที่จัดกำรแสดงอยู่ใน NEC Showroom (Shinagawa) 
แบ่งออกเป็น ๗ ส่วนกำรแสดง คือ  

๑) Premium journey   ๒) Technology Vision 
๓) Collaboration Café    ๔) Experiencing NEC 
๕) Public Safety    ๖) Smart Nation 
๗) Value Chain Innovation  
 

 
แต่เนื่องด้วยระยะเวลำที่จ ำกัด ในวันที่คณะเข้ำรับกำรศึกษำดูงำนนั้น ทำง NEC 

Showroom ได้เตรียมจัดเตรียมเสนอผลงำนจ ำนวน ๔ ส่วนกำรแสดง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
๔.๑ Premium journey – เป็นกำรใช้เทคโนโลยีที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนอง

และอ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวัน เช่น เทคโนโลยี Face Recognition System ในกำรระบุตัวตน 
ของบุคคล โดยใช้กล้องจับภำพใบหน้ำบุคคลและมีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงใบหน้ำของแต่ละคนอย่ำงละเอียด 
เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล โดยกล้องสำมำรถจับภำพและตรวจสอบระบุตัวตนของบุคคลได้แม้เพียงเดินผ่ำน  
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ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องหยุดยืนอยู่หน้ำกล้องเท่ำนั้น  นอกจำกนี้ เทคโนโลยีนี้ยังสำมำรถประเมินอำยุและเพศ 
ของใบหน้ำที่ปรำกฏผ่ำนกล้องได้ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเชื่อมโยงกับ sensor ของป้ำยโฆษณำดิจิทัล ที่สำมำรถ
เปลี่ยนภำพโฆษณำไปตำมแนวโน้มควำมสนใจของผู้คนที่เดินผ่ำนป้ำยโฆษณำนั้น ๆ ได้ เทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) ที่ใช้ในกำรช่วยเหลือ ประชำสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งกำรแสดงเทคโนโลยี 
“Stadium Solution (สนำมกีฬำอัจฉริยะ)” เพ่ือรองรับกำรที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้ำภำพกีฬำโอลิมปิกในปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐  

๔.๒ Technology Vision –  เป็นกำรใช้ เทคโนโลยี  VDO Face Authentication  
ในกำรตรวจจับควำมเคลื่อนไหวของบุคคลจำกใบหน้ำ ที่สำมำรถแยกแยะบุคคลได้แม้ว่ำกล้องจะจับภำพ
ใบหน้ำแม้เพียงเสี้ยวหนึ่ง หรือเพียงบำงมุมส่วนหนึ่งของใบหน้ำ นอกจำกนี้ยังตรวจสอบกำรแสดงอำรมณ์ 
ที่แตกต่ำงกันของบุคคลผ่ำนสีหน้ำ หรือกำรตรวจจับภำพใบหน้ำของบุคคลแม้อยู่ในที่มืดที่ให้ควำมแม่นย ำ 
ถึงร้อยละ ๙๙ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวนี้สำมำรถน ำมำประยุกต์กับกำรตรวจจับภำพผู้กระท ำควำมผิด 
ในกำรก่ออำชญำกรรมได้  นอกจำกนี้ ในแวดวงอุตสำหกรรม ยังสำมำรถน ำเทคโนโลยีนี้เพ่ือตรวจสอบปริมำณ
สินค้ำคงเหลือในสต็อคได้ (ใช้ข้อมูลในกำรประเมิน demand/supply) เทคโนโลยีจ ำแนกเสียง (Acoustic 
Situation Awareness) ในกำรวิเครำะห์เสียงจำกสภำพแวดล้อมในควำมถี่เสียง หรือควำมละเอียดที่เกิน
ขอบเขตควำมสำมำรถในกำรได้ยินของหูมนุษย์ ที่สำมำรถแยกแยะเพ่ือตรวจสอบเหตุกำรณ์ เช่น อำชญำกรรม 
อุบัติเหตุ หรือเหตุร้ำยแรงต่ำง ๆ ได้ 

 
 

๔.๓ Public Safety – เป็นกำรใช้ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  เช่น Biometrics 
authentication ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน หรือเทคโนโลยี VDO Surveillance and 
Analysis System ที่สำมำรถตรวจจับภำพบุคคลและสำมำรถจ ำแนกแยกแยะบุคคลดังกล่ำวได้ในควำมมืด 
หรือเทคโนโลยี Leading-edge VDO and Image Analysis ที่วิเครำะห์จำกภำพเคลื่อนไหวในกำรแยกแยะ
วัตถุ เช่น ใช้ในกำรตรวจสอบป้ำยทะเบียนรถ กำรแยกแยะบุคคล วัตถุ สิ่งของจำกกำรจับภำพหน้ำรถ  
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ขณะเคลื่อนที่ กำรค ำนวนระยะห่ำงระหว่ำงตัวรถกับสิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ด้ำนหน้ำของรถ เพ่ือพัฒนำไปสู่ 
กำรใช้ยำนยนตร์ไร้คนขับ รวมทั้งกำรตรวจจับควำมเร็ว และระยะห่ำงระหว่ำงรถแต่ละคันที่สัญจรอยู่บน
เส้นทำงได ้

๔.๔ Smart Nation – เป็นกำรผสมผสำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  และ IoT  
เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่มีควำมปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Smart Cities) เช่น กำรใช้ VDO 
Analysis เทคโนโลยี  facial authentication และ cloud technology ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร 
ที่คับคั่งหนำแน่นในชุมชนเมือง ที่สำมำรถค ำนวนปริมำณรถและจัดกำรเพ่ือให้มีกำรระบำยของรถเพ่ือลด
ปัญหำกำรคับคั่งของกำรจรำจร หรือกำรใช้ RAPID machine learning วิเครำะห์จำกภำพถ่ำยพ้ืนถนน  
เพ่ือส ำรวจรอยแตกแยกหรือบริเวณที่ถนนช ำรุด พร้อมค ำนวนควำมเสี่ยงที่อำจเกิดอุบัติเหตุหรือควำมเร่งด่วน  
ที่ต้องซ่อมแซมก่อนได้ หรือกรณีภำคอุตสำหกรรม จะเป็นกำรใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับควำมผิดปกติของชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ (failure sign detection solution) โดยใช้ เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่   
(big data analytic technology)  

 
๕. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

คณะผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนได้เรียนรู้แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท NEC 
Corporation จ ำกัด ควำมเป็นมำ และนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเป็นกำรประยุกต์และเชื่อมโยง
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ Internet of Things (IoT) และระบบวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data)  
มำสรรสร้ำงเป็นนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนเมือง รวมทั้ง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม 
ของประเทศอีกด้วย 

    


