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Think Like A Startup
ปรัับมุุมุคิิดพลิิกธุุรักิจให้้สำำ�เรั็จ

 อุุตสาหกรรมสารฉบัับัส่งท้้ายปีี 2565 จะพาคุุณมาท้ำคุวามร้้จัก
กับัโลกขอุงสตาร์ท้อุัพให้มากย่�งข้�น แต่ก่อุนจะไปีพบักับัเร่�อุงราว
มากมายขอุงสตาร์ท้อุพัในเล่มน้� มคุ้ำถามมาชวนให้คุณุได้้ลอุงคุด่้กนั...

 คุุณว่าระหว่าง “เท้คุโนโลย้” กับั “วัฒนธรรมอุงคุ์กร” อุะไร
สำคุัญกว่ากันในการท้ำให้ธุรก่จสตาร์ท้อุัพปีระสบัคุวามสำเร็จได้้ 

 หลายคุนอุาจเล่อุกเท้คุโนโลย้มาก่อุน เพราะคุ่ด้ว่า ถ้าไร้ซึ่้�ง
เท้คุโนโลย้ ธุรก่จสตาร์ท้อุัพก็ไม่ม้ท้างเก่ด้ข้�นได้้ แต่อุ้กหลายคุน 
เลอุ่กสนบััสนนุฝ่ั่�งวฒันธรรมอุงค์ุกร แม้จะเป็ีนนามธรรม จบััต้อุงได้้ยาก 

 แตร่้ไ้หมวา่ แท้จ้รง่แลว้ วฒันธรรมอุงค์ุกร เปีรย้บัได้ก้บัั “อุากาศ” 
ถ้งจะมอุงไม่เห็น แต่ถ้าขาด้ไปีสักนาท้้ ช้ว่ตน้�คุงไม่รอุด้

 ท้ำไมส่�งท้้�เรามอุงไม่เห็น กลับัม้คุวามสำคุัญเปี็นอุย่างมาก 
นั�นก็เพราะว่า วัฒนธรรมอุงคุ์กร คุ่อุ ตัวกำหนด้ท้่ศท้างการเด้่น 
ไปีข้างหน้าขอุงธุรก่จสตาร์ท้อุัพนั�นเอุง 

 วัฒนธรรมอุงคุ์กร เปี็นการส่งต่อุแนวคุ่ด้ แนวปีฏ่ิบััต่ท้�้ทุ้กคุน 
ในอุงค์ุกรมอุงเหน็ภาพและเป้ีาหมายเด้ย้วกนั เพ่�อุท้้�จะเด้น่ไปีด้้วยกนั 
โด้ยแต่ละอุงคุ์กรจะม้วัฒนธรรมท้้�แตกต่างกันไปี ซึ่้�งผู้้้นำคุ่อุ บัุคุคุล
ท้้�จะเปี็นจุด้เร่�มต้นท้ำให้เก่ด้วัฒนธรรมอุงคุ์กรท้้�ด้้และเข้มแข็งได้้

 ถ้าวันน้� คุุณกำลังสวมหมวกคุวามเปี็นผู้้้นำสตาร์ท้อุัพ ก่อุนจะ
ก้าวไปีข้างหน้า ลอุงหันกลับัมาถามย�ำกับัตัวเอุงสักน่ด้ 

 คุ่ด้ส่ๆ...วัฒนธรรมอุงคุ์กรขอุงคุุณคุ่อุอุะไร? ถ้ายังไม่ม้คุำตอุบั
ตรงน้�ให้กับัตัวเอุง จงระวัง! ให้ด้้ คุุณกำลังจะขาด้อุากาศหายใจ 
และธุรก่จอุาจตายได้้โด้ยไม่ร้้ตัว

พักัตร์์อััมพัร์ร์ณ ตั�งวศินิธร์ร์ม
บัรรณาธก่ารบัรห่าร

วารสารอุุตสาหกรรมตีพิิมพิ์ต่อุเน่ื่�อุง
ยาวนื่านื่นื่ับถึึงปััจจุบันื่เปั็นื่เวลากว่า 64 ปัี
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เลขท้้� 75/6 ถนนพระรามท้้� 6 เขตราชเท้ว้ กรุงเท้พฯ 10400
โท้รศัพท้์ 0 2430 6865, 0 2430 6866

ที่่�ปรึักษ�
นายใบน้อัย สุ่วร์ร์ณชาตร์ี
อุธ่บัด้้กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นายภาส่กร์ ชัยร์ัตน์
รอุงอุธ่บัด้้กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นางส่าวณัฏฐิิญา เนตยสุ่ภา
รอุงอุธ่บัด้้กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม
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ผู้้้อุำนวยการกลุ่มปีระชาสัมพันธ์

บรัรัณ�ธุิก�รั
นางสาววรรณศ่ร่ กางกั�น

กองบรัรัณ�ธุิก�รั
นางสาวนฤมล ผู้้�งเน้ยม, นายไพฑู้รย์ มะเม้ยเม่อุง, 
นางสาวนราภรณ์ เตยหล้า, นางสาวเกสรา จันท้ร์งาม, 
นางสมใจ รัตนโชต่ ,  นางสาวกัญศ่ญา ชุมศร้ ,  
นางสาวกนกรักษ์์ นุก้ลโรจน์, นางสาวศ่ร่ธร ชัยรัตน์, 
นางสาวสุด้า ว่ชัย, นายปีิยะวุฒ่ จันท้ร์เสนา

บรัรัณ�ธุิก�รัที่่�ปรัึกษ�
นางสาวแพรวภัท้ร โภวาท้้

จัดพิมุพ์
บัร่ษ์ัท้ เพนน่นซึ่้ลาร ์ แอุสโซึ่ซึ่่เอุท้ส์ จำกัด้ : 100/6  
ซึ่อุยอุาร้ย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธ่น แขวงพญาไท้ 
เขตพญาไท้ กรุงเท้พฯ 10400 โท้รศัพท้์ 0 2270 1123-4 
โท้รสาร 0 2270 1125

ส่มัคร์ได้้ 3 ช่อังทืาง
  สมัคุรท้างไปีรษ์ณ้ย์ จ่าหน้าซึ่อุงถ้ง
  บร์ร์ณาธิการ์วาร์ส่าร์อัุตส่าหกร์ร์มส่าร์

กลุ่มปร์ะชาส่ัมพัันธ์ กร์มส่่งเส่ร์ิมอัุตส่าหกร์ร์ม  
ถนนพัร์ะร์ามทืี� 6 เขตร์าชเทืวี กร์ุงเทืพัฯ 10400
2  สมัคุรผู้่าน Google Form : 

https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9
3  สมัคุรผู้่าน QR Code

สำมัุคิรั
สำมุ�ชิิก
ว�รัสำ�รั 1

 “บัท้คุวาม บัท้สัมภาษ์ณ์ หร่อุงานเข้ยนท้้�ต้พ่มพ์ในวารสาร 
เล่มน้� เปี็นคุวามคุ่ด้เห็นส่วนตัวขอุงผู้้้เข้ยนแต่ละท้่าน ท้างวารสาร
ไม่จำเปี็นต้อุงเห็นด้้วยเสมอุไปี หากปีระสงคุ์จะนำบัท้คุวามใด้ๆ  
ในวารสารไปีต้พ่มพ์เผู้ยแพร่ คุวรแจ้งเปี็นลายลักษ์ณ์อุักษ์ร 
ต่อุกอุงบัรรณาธ่การ”

3



สร้้างสนามจร้ิงให้้ธุุร้กิิจ 
Startup เติิบโติ

ต่่อให้้ไอเดีียดีี เทคโนโลยีลำ��  
ห้รืือแผนธุุรืกิิจจะน่�สนใจขน�ดีไห้น? 
ถ้้�ไม่่เคยไดี้ลงสน�ม่จริืงสักิครืั�ง  
คงไปต่่อไดี้ย�กิ! ดี้วยเห้ตุ่นี� DIPROM 
จึงส่งนโยบ�ยเปิดีสน�ม่จรืิง  
สรื้�งเวทีแจ้งเกิิดี ให้้สต่�รื์ทอัพไดี้
พิสูจน์คว�ม่สำ�เร็ืจของตั่วเอง
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4 เทร้นด์์ท่� Startup ติ้องร้่บคว้้า!

เทรืนดี์วันนี�ไม่่ใช่่แค่ Blockchain, 
Cryptocurrency ห้รืือ Big Data

ที�สรื้�งแรืงสะเทือนให้้วงกิ�รื 
สต่�ร์ืทอพั แต่่ยงัมี่อกีิ 4 เทรืนด์ีเดีด็ี
ที�ธุุรืกิิจส�ย Tech ห้้�ม่กิะพริืบต่�! 
เพรื�ะนี�จะทำ�ให้้สต่�รื์ทอัพโลดีแล่น
ไดี้แบบเสือต่ิดีปีกิ

ผุุด์ AI ยกิร้ะด์ับติร้ว้จสอบ
คุณภาพข้้าว้ไร้้คว้ามลำำาเอ่ยง

เม่ื�อส�ยต่�คนม่�พรื้อม่ 
กิับคว�ม่ Bias จนห้ล�ยครืั�ง 
เกิิดีคว�ม่ผิดีพล�ดี ลำ�เอียง  
และไม่่เป็นธุรืรืม่ จึงเป็นที�ม่�ของ 
Easy Rice กิับกิ�รืพัฒน�รืะบบ AI 
ต่รืวจสอบคุณภ�พข้�ว 
ที�อยู่บนพื�นฐ�น 
และคว�ม่เที�ยงธุรืรืม่ 
แบบเดีียวกัิน

“หุ้�นยนติ์”  
ผุ้้ช่�ว้ยยกิร้ะด์ับช่่ว้ิติมนุษย์ให้้ด์่ข้้�น 

จับต่�โลกิของหุ้่นยนต่์ ที�จะเข้�ม่�
เปลี�ยนแปลงอน�คต่ เปิดีต่ัว 
Obodroid หุ้่นยนต่์ต่้นแบบ 
ที�จะเข้�ม่�ช่่วยให้้ม่นุษย์ม่ีคุณภ�พช่ีวิต่
และคว�ม่เป็นอยู่ที�ดีีขึ�นนั�นเอง

10
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	 “คิิดไว	ทำำ�ไว	พุ่่�งให้้ไกลแบบไม่�มี่ลิม่ิต”	ดูเห้มื่อน
จะเป็น็คิ�แร็ก็เตอร็ป์็ร็ะจำ�ตวัของบร็ร็ด�สต�ร็ท์ำอพัุ่
ไป็แล้ว	 โดยเฉพุ่�ะภ�พุ่เบื�องห้น้�ทำี�ล่กโชนไป็ด้วย
แพุ่สชั�น	 และเบื�องห้ลังทำี�อัดแน�นไป็ด้วยคิว�ม่
พุ่ย�ย�ม่อย��งไม่�ย�อทำ้อทำี�ม่�พุ่ร็้อม่กับแนวคิิดแบบ	
“ล้ม่ให้้เร็็ว	 ล่กให้้เร็็วยิ�งกว��”	 เร็ียกได้ว��เป็็นอีก 
ห้น่�งสูตร็คิว�ม่สำ�เร็็จทำี�ส�ม่�ร็ถช�วยเป็ลี�ยนโฉม่
ธุ่ร็กิจให้้โลดแล�นและอยู�ร็อดได้บนโลกของก�ร็
แข�งขันย่คิให้ม่�	

COVER STORY
   วัันวิัสา งามแสงชััยกิิจ

THINK LIKE A 
STARTUP

ปรับัมุุมุคิิดพลิิกธุุรักิจให้ส้ำำ�เรัจ็
	 ณ	 เวล�นี�	 สต�ร็์ทำอัพุ่เป็็นธุ่ร็กิจทีำ�กำ�ลังร่็�ง 
พุ่่�งแร็งส่ดๆ	 ไม่� ใช� เฉพุ่�ะแคิ�ในเวทำีโลก	 แต� 
ในป็ร็ะเทำศไทำยเองก็เช�นกัน	 โดยร็�ยง�นของ 
Techsauce Startup Year-in Review 2021 
ชี�ให้้เห้็นว��	 จำ�นวนก�ร็ร็ะดม่ทำ่นของสต�ร็์ทำอัพุ่ 
ทีำ�ม่ีนัยสำ�คัิญในป็ีทีำ�ผ่��นม่�นั�นม่ีม่�กถ่ง	58	คิร็ั�ง	
คิิดเป็็นมู่ลคิ��ทำี�เป็ิดเผ่ยร็วม่กันถ่ง	 318.514 
ล้�นดอลล�ร็์สห้ร็ัฐฯ	(ข้อมู่ล	ณ	วันทำี�	11	ก่ม่ภ�พัุ่นธุ์	
พุ่.ศ.2565)	 โดยป็ัจจ่บันม่ีจำ�นวนสต�ร็์ทำอัพุ่ 
ในไทำย	 441	 ร็�ย	 ซึ่่�งแน�นอนว��โอก�สเกิด 
สต�ร็์ทำอัพุ่ห้น้�ให้ม่�ในอน�คิตยังม่ีอีกม่�ก			 
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What is a Startup? 

	 ไม่่เพียีงแค่่ดึงึดึดูึค่นรุ่่น่ใหม่่ให้ก้้าวสูู่่
ก้ารุ่เป็็นเจ้้านายตััวเองเท่่านั�น	 แตั่วิธีี
ของก้ารุ่ท่ำสู่ตัารุ่์ท่อัพียังก้ลายเป็็นตัำรุ่า
ชั้ั�นดึีให้ก้ับผูู้้ป็รุ่ะก้อบก้ารุ่แขนงอ่�นไดึ้
เดึินตัาม่	 โดึยเฉพีาะอย่างยิ�งเอสู่เอ็ม่อี
ท่ี�ยังม่ีค่วาม่ค่ล่องตััวน้อยก้ว่า	อย่างไรุ่
ก้็ ตัาม่	 แม่้ ธี่ รุ่ก้ิ จ้อั นหอม่หวนน�ี 
จ้ะเป็ิดึป็รุ่ะตูัตั้อนรุ่ับท่ั�งผูู้้ป็รุ่ะก้อบก้ารุ่
และนัก้ลงท่่นอย่างคึ่ก้คั่ก้ม่าเนิ�นนาน

หลายป็ี 	 แตั่ ยั งม่ี ค่นอี ก้ ไม่่น้ อย 
ท่ี� ไม่่แน่ใจ้ว่าสู่ตัารุ่์ท่อัพีค่่ออะไรุ่? 
แตัก้ตั่างอย่างไรุ่ก้ับเอสู่เอ็ม่อี?	หรุ่่อแม่้
ก้รุ่ะท่ั�งธี่รุ่ก้ิจ้ของตััวเองท่ี�ท่ำอยู่นั�นเป็็น
สู่ตัารุ่์ท่อัพีหรุ่่อเอสู่เอ็ม่อีก้ันแน่?	

	 แม่้นิยาม่ของค่ำว่าสู่ตัารุ่์ท่อัพีจ้ะมี่
อยู่หลายเวอรุ่์ชั้ันขึ�นอยู่ก้ับท่ัศนะ 
ของบรุ่รุ่ดึากู้รุู่	ไม่่ว่าจ้ะเป็็น	Steve	Blank	
ผูู้้ท่ี�ไดึ้ชั้่�อว่าเป็็นบิดึาแห่งสู่ตัารุ่์ท่อัพี 

Startup
เร็ิ�ม่ต้นเล็ก	โตแบบก้�วกร็ะโดด 
ในเวล�สั�นๆ

ขย�ยด้วยร็ะบบก�ร็ทำำ�ง�น

เร็ิ�ม่ต้นธุ่ร็กิจจ�กไอเดียให้ม่�

ใช้เทำคิโนโลยี	นวัตกร็ร็ม่ให้ม่�ๆ	 
เป็็นห้ลักในก�ร็ดำ�เนินธุ่ร็กิจ						

ลงท่ำนโดยนักลงทำ่น/ก�ร็ร็ะดม่ทำ่น

เป็็นทำร็ัพุ่ย์สินทำ�งป็ัญญ� 

SME
ขน�ดย�อม่–กล�ง	เติบโตคิงทำี�	

ขย�ยด้วยก�ร็เพิุ่�ม่คิน	สถ�นทำี�	

เร็ิ�ม่ต้นทำำ�ธุ่ร็กิจทำี�ม่ีอยู�แล้วด้วยไอเดียทำี�แตกต��ง

ใช้เทำคิโนโลยีช�วยพัุ่ฒน�สินคิ้� 
/กร็ะบวนก�ร็ผ่ลิตเดิม่ให้้ดีข่�น

ลงทำ่นโดยเจ้�ของกิจก�ร็เอง/กู้ยืม่

เป็็นทำร็ัพุ่ย์สินทำี�จับต้องได้

ท่ี�ให้ไว้ว่า	 “สู่ตัารุ่์ท่อัพี	 ค่่อ	 ก้ิจ้ก้ารุ่ 
ท่ี�ตัั�งขึ�นเพี่�อค่้นหาโม่เดึลธี่รุ่ก้ิจ้	(Business	
Model)	 ท่�ีท่ำซ้�ำไดึ้	 (Repeatable) 
และขยายตััวไดึ้	(Scalable)”	หรุ่่อ	Paul	
Graham	ผูู้ก่้้อตัั�ง	YCombinator	แหล่งรุ่ะดึม่
เงินท่่นสู่ำหรุ่ับสู่ตัารุ่์ท่อัพี	ท่ี�นิยาม่ไว้ว่า	
“สู่ตัาร์ุ่ท่อพัี	ค่อ่	บรุ่ษิัทั่ท่ี�ถููก้ออก้แบบม่า
เพี่�อท่ี�จ้ะเตัิบโตัอย่างรุ่วดึเรุ่็ว”	 อย่างไรุ่
ก้็ตัาม่	เม่่�อผู้นวก้รุ่วม่เข้าดึ้วยก้ัน	พีรุ่้อม่
สู่ังเก้ตัวิธีีป็ฏิิบัตัิของธี่รุ่ก้ิจ้ป็รุ่ะเภท่นี� 
แล้วนั�น	สู่ตัารุ่์ท่อัพีจ้ึงเป็็นธี่รุ่ก้ิจ้ท่ี�	:	

 •	 สู่าม่ารุ่ถูเตัิบโตัไดึ้อย่างรุ่วดึเรุ่็ว
แบบก้้าวก้รุ่ะโดึดึ	

 •	 ม่ีโม่เดึลธี่รุ่ก้ิจ้ท่ี�ท่ำซ้�ำไดึ้โดึยง่าย
และขยายก้ิจ้ก้ารุ่ไดึ้ง่าย	

 •	 ม่ีก้ารุ่นำเท่ค่โนโลยี	 และ/หรุ่่อ
นวัตัก้รุ่รุ่ม่ม่าใชั้้เป็็นหัวใจ้หลัก้ในก้ารุ่
สู่รุ่้างธี่รุ่ก้ิจ้	

 •	 เก้ิดึจ้าก้ไอเดีึยเพ่ี�อแก้้ป็ัญหา 
ในชั้ีวิตัป็รุ่ะจ้ำวัน	 หรุ่่อเห็นโอก้าสู่ท่าง
ธ่ีรุ่กิ้จ้ที่�ยังไม่่เค่ยมี่ใค่รุ่คิ่ดึหรุ่่อท่ำม่าก่้อน	
จ้นท่ำแล้ว	Disrupt	ตัลาดึไดึ้นั�นเอง

vs.
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How Do They Think?  

	 สู่ิ�งสู่ำค่ัญท่ี�ตั้องรุู่้ตั่อไป็ค่่อพีวก้เขามี่
ค่วาม่คิ่ดึแบบไหน?	 บรุ่ิษััท่น้อยใหญ่ 
ถูึงอยาก้หยิบไป็ใชั้้ก้ัน	 และค่ำตัอบ 
ท่ี�ไดึ้ค่่อ	ไอเดึีย	ตััวตัน	และค่นรุ่่วม่ท่ีม่	
ถู่อว่าเป็็นรุ่าก้ฐานท่ี�สู่ำค่ัญ	

Remarkable Idea 
…ไอเดียให้ม่�เขย��โลก

	 แน่นอนว่าจ้ะโตัไดึ้แบบก้้าวก้รุ่ะโดึดึ	
ก้รุ่ะดึ่ม่เม่็ดึแรุ่ก้ท่�ีตั้องติัดึให้ถููก้ค่่อ 

ก้ารุ่มี่ไอเดีึยท่ี�ดึี	 ซ้�ึงถู้าเป็็นสู่ตัารุ่์ท่อัพี 
ค่งไม่่ท่ำธี่รุ่ก้ิจ้ธีรุ่รุ่ม่ดึาท่�ัวไป็	แตั่ตั้องเป็็น
สู่ิ�งใหม่่และไม่่เค่ยมี่ใค่รุ่ท่ำม่าก้่อนอย่าง	
Airbnb	 ท่ี�ท่ำธี่รุ่กิ้จ้ท่ี�พีัก้	 แตั่ไม่่ม่ีท่ี�พีัก้ 
เป็็นของตััวเองสู่ัก้ห้อง	 หรุ่่อ	 Wongnai	
ท่ี�ม่ีไอเดึียเรุ่ิ�ม่ตั้นจ้าก้ก้ารุ่เป็็นเว็บไซ้ตั์
รุ่ีวิวรุ่้านอาหารุ่อ่ดึชั้่องว่างท่ี�ในขณะนั�น
บ้านเรุ่าเองยังไม่่ม่ี	 จ้นวันนี� เตัิบโตั 
เป็็นแพีลตัฟอรุ่์ม่ใหญ่ขึ�นแท่่นเป็็น 
ยูนิค่อรุ่์นตััวล่าสู่่ดึของไท่ยไป็แล้ว 
เท่่านั�นไม่่พีอ	ไอเดึียท่ี�ม่ีตั้องไม่่ขายฝััน
หรุ่่อค่ิดึแบบ	 Inside-out	 ท่ี�ยึดึเอา 
ค่วาม่ชั้อบของตััวเองเป็็นท่ี�ตัั�ง	 แตั่ตั้อง
เป็็นแบบ	 Outside-in	 หรุ่่อยึดึค่วาม่
ตั้องก้ารุ่ของลูก้ค่้าหรุ่่อตัลาดึเป็็นตััวตัั�ง	
เพี่�อให้สู่ินค่้าและบรุ่ิก้ารุ่สู่าม่ารุ่ถูแก้ ้
Pain	 Point	 และตัอบโจ้ท่ย์ลูก้ค่้า 
ไดึ้อย่างตัรุ่งจ้่ดึ	 เหม่่อนท่�ีสู่องผูู้้ก่้อตัั�ง 
Anthony	Tan	และ	Tan	Hooi	Ling	ของ	
Grab	 ม่องเห็นว่าก้ารุ่เรุ่ียก้แท่็ก้ซ้ี� 
ในม่าเลเซี้ยนั�นชั้่างยาก้เย็นและเป็็น
ปั็ญหาของผูู้้ค่นไม่่น้อย	จ้งึหยิบเอาไอเดีึย
แอป็พีลิ เค่ชั้ันเรุ่ียก้รุ่ถูของ	 Uber 
ม่าป็รุ่ะย่ก้ตั์ท่ำใหม่่ให้เป็็นแพีลตัฟอรุ่์ม่
เรุ่ียก้แท่็ก้ซ้ี�แท่น	ซ้ึ�งป็รุ่ะสู่บค่วาม่สู่ำเรุ่็จ้
เป็็นอย่างม่าก้ในภูม่ิภาค่อาเซ้ียน		

A Risk Taker 
…กล้�ล่ย	กล้�เสี�ยง	

	 ค่วาม่ก้ล้าๆ	 ก้ลัวๆ	 หรุ่่อติัดึอยู่ 
ใน	Comfort	Zone	ม่ัก้เก้ิดึขึ�นบ่อยค่รุ่ั�ง
ก้ับค่นท่ำธี่รุ่ก้ิจ้ท่�ัวไป็	แตั่นั�นไม่่ใชั้่สู่ำหรุ่ับ
ค่นท่ำสู่ตัารุ่์ท่อัพีท่ี�เรุ่ียก้ไดึ้ว่าเป็็นพีวก้	
Risk	 Taker	 หรุ่่อค่นท่ี�พีรุ่้อม่เสู่ี�ยง 
พีรุ่้อม่ก้้าวออก้จ้าก้พี�่นท่�ีป็ลอดึภัย 
เพี่�อไป็สูู่่พี่�นท่ี�แห่งก้ารุ่เตัิบโตั	นั�นเพีรุ่าะ
ถู้าอยาก้ไป็ได้ึไก้ล	ค่วาม่คิ่ดึใหญ่ต้ัองม่า	
เหม่่อนท่ี�	 Elon	 Musk	 ลงท่่นใน	 Tesla	
ในวนัท่ี�ผูู้ค้่นลงัเล	หรุ่อ่ผูู้ก่้้อตัั�งสู่ตัาร์ุ่ท่อพัี
หลายค่น	ไม่่ว่าจ้ะเป็็น	Mark	Zuckerberg	
แห่ง	 Facebook	 หรุ่่อ	 Jack	 Dorsey 
อดึีตัซ้ีอีโอและผูู้้รุ่่วม่ก้่อตัั�ง	 Twitter 

แหล่่งเงินทุุนหนุน Startup
Bootstrap	เงินทำ่นของตัวเอง	คิร็อบคิร็ัว 
ห้ร็ือร็�วม่ทำ่นกับผู่้ก�อตั�งบร็ิษััทำร็�ยอื�น

Angel Investor	เงินทำ่นจ�กนักลงทำ่นอิสร็ะ

Incubator/Accelerator	เงินทำ่นจ�กผู่้ให้้ก�ร็สนับสน่น	
ซ่ึ่�งเป็็นทำี�ป็ร็่กษั�ทำ�งธุ่ร็กิจในด้�นต��งๆ

Venture Capital	เงินทำ่นจ�กกล่�ม่นักลงทำ่น 
ในร็ูป็แบบขององคิ์กร็	สถ�บัน	

Crowdfunding เงินทำ่นจ�กก�ร็ร็ะดม่ทำ่นจ�กส�ธุ�ร็ณะ

Government Grant	เงินทำ่นสนับสน่นจ�กห้น�วยง�น
ของภ�คิร็ัฐ	
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ท่ี�เล่อก้ลาออก้จ้าก้ก้ารุ่ศึก้ษัาก้ลางคั่น
ในสู่ถูาบันท่ี�ม่ีชั้่�อเสู่ียงแล้วหันม่าท่ำ 
ธี่รุ่ก้ิจ้แท่น	 ซ้ึ�งไม่่ไดึ้บอก้ว่าก้ารุ่ศึก้ษัา
ตัาม่แบบขนบนั�นไม่่สู่ำค่ัญหรุ่่อเป็็นตััว
ก้ารุ่ันตัีค่วาม่สู่ำเรุ่็จ้	 แตั่	 Mindset 
ท่ี�ตั้องม่ีค่่อ	 ค่วาม่ก้ล้าและไม่่ก้ลัวท่ี�จ้ะ
ล้ม่เหลว	 เพีรุ่าะสู่ตัารุ่์ท่อัพีม่องว่า 
ไม่่ว่าจ้ะค่วาม่สู่ำเรุ่็จ้หรุ่่อค่วาม่ล้ม่เหลว

SCAMPER 7 คำำ�ถ�ม
พลิิกเลินส์ำห้�ไอเดียให้มุ่
จ�กของทีี่�มุีอย่่แล้ิวในตลิ�ด

Substitute ห้�อะไร็ม่�แทำนชิ�นส�วนของผ่ลิตภัณฑ์์ 
ขั�นตอนบริ็ก�ร็	ห้ร็ือป็ัญห้�ทำี�ม่ีอยู�ได้ไห้ม่ 
เพุ่ื�อได้ผ่ลลัพุ่ธุ์ทำี�ดีกว��

Combine	ร็วม่สิ�งนี�กับสิ�งนั�นได้ไห้ม่ 
ร็วม่แล้วจะเป็็นอย��งไร็

Adapt	ม่ีอะไร็ห้ร็ือตร็งไห้นทำี�นำ�ม่�ดัดแป็ลงได้ห้รื็อไม่�

Modify ม่ีอะไร็ทำี�ส�ม่�ร็ถป็ร็ับเป็ลี�ยนให้้ดีข่�นได้ไห้ม่

Put to another use	นำ�ไป็ใช้สำ�ห้ร็ับอย��งอื�น 
ลูกคิ้�กล่�ม่อื�น	ตล�ดอื�นได้ไห้ม่

Eliminate	ม่ีส�วนไห้นทำี�ส�ม่�ร็ถกำ�จัด	ตัดออก 
ห้ร็ือลดให้้น้อยลง	เพุ่ร็�ะไม่�สำ�คัิญห้รื็อไม่�ม่ีป็ร็ะโยชน์ไห้ม่

Rearrange จัดลำ�ดับ	ขั�นตอน	โคิร็งสร็้�ง 
ห้ร็ือกร็ะบวนก�ร็ให้ม่�ได้ห้ร็ือไม่�	จัดแล้วจะเป็็นอย��งไร็

Innovative Culture & Team 
…กร็ะต่้นคิว�ม่คิิดของคินร็อบตัว	

	 นอก้จ้าก้ไอเดึียตัั�งตั้นและค่วาม่ก้ล้า
พีรุ่้อม่เสู่ี�ยงแล้ว	 วัฒนธีรุ่รุ่ม่องค่์ก้รุ่ 
และค่นในท่ีม่เองก้็ตั้องถููก้หล่อหลอม่
ดึ้วยก้ารุ่ค่ิดึให้ไว	เค่ล่�อนท่ี�ให้เรุ่็วเชั้่นก้ัน	
เหม่่อนท่�ีบริุ่ษััท่เท่ค่โนโลยีชั้ั�นนำอย่าง	
Cisco	ได้ึนำเอาวัฒนธีรุ่รุ่ม่ของสู่ตัาร์ุ่ท่อพัี
ท่ี�ม่่่งเน้นก้ารุ่ม่ี	 Innovation	 ม่าก้รุ่ะตั่้น 
พีนัก้งานให้ค่ิดึนวัตัก้รุ่รุ่ม่และไอเดึีย
ใหม่่ๆ	 อยู่ เสู่ม่อ	 ภายใตั้แค่ม่เป็ญ 
Innovate	Everywhere	Challenge	ท่ี�เรุ่�ิม่ม่า
ตัั�งแตั่ป็ี	พี.ศ.2558	โดึยเป็็นก้ารุ่แข่งขัน
ด้ึานนวัตัก้รุ่รุ่ม่ข้าม่สู่ายงานทั่�วทั่�งบริุ่ษััท่	
ม่ีก้ารุ่จ้ัดึตัั�งท่ีม่และให้นำเสู่นอแนวคิ่ดึ	
นวัตัก้รุ่รุ่ม่	หรุ่่อโซ้ลูชั้ั�นใหม่่ๆ	ท่างธี่รุ่ก้ิจ้	
ซ้ึ�งท่ีม่ท่ี�ชั้นะจ้ะไดึ้รุ่ับเงินท่่น	 ก้ารุ่ให ้
ค่ำป็รุ่ึก้ษัา	และเวลาว่างจ้าก้ก้ารุ่ท่ำงาน
ป็รุ่ะจ้ำ	เพี่�อท่ำให้ไอเดึยีนั�นก้ลายเป็็นจ้รุ่งิ	
หรุ่่ออย่างท่ี�	 Ookbee	 จ้ะม่ีก้ารุ่ล้อม่วง
ค่่ยก้ันหรุ่่อท่ำ	Mini-sprint	ท่่ก้วันเชั้้าเย็น	
โดึยให้พีนัก้งานผู้ลัดึก้ันพีูดึค่นละ	1	นาท่ี	
ถูึงเป็้าหม่ายในก้ารุ่ท่ำงานในแตั่ละวัน
และวันรุ่่่ งข�ึน	 เพี่� อค่้นหาไอเ ดีึย 
และท่ดึลองท่ำเรุ่่�องใหม่่ๆ	นั�นเอง

How Do They Act?

	 อย่างไรุ่ก้็ตัาม่	แค่่ค่ิดึอย่างเดึียวนั�น
ไม่่เพีียงพีอ	 ก้ารุ่เตัิบโตัยังตั้องอาศัย 
ก้ารุ่ลงม่่อท่ำท่ี�ถููก้ท่ี�	 ถููก้เวลา	 และถููก้
จ้ังหวะ	 โดึยสู่ิ�งท่ี�ชั้่วยให้ผู้ลิตัภัณฑ์ ์
และธี่รุ่ก้ิจ้ของสู่ตัารุ่์ท่อัพีออก้ม่าถููก้ใจ้
ตัลาดึและลูก้ค่้าไดึ้นั�นอยู่ท่�ีก้ลย่ท่ธี ์
Build,	Measure,	Learn	หรุ่่อ	สู่รุ่้าง	วัดึผู้ล	
และเรีุ่ยนรุู่	้ซ้�ึงสู่าม่ารุ่ถูนำม่าแก้้เก้ม่ค่นท่ำ
ธี่รุ่กิ้จ้ท่�ัวไป็ท่�ีม่ัก้เสีู่ยเวลาและตั้นท่่น 
ไป็กั้บก้ารุ่ท่่่ม่พัีฒนาผู้ลิตัภัณฑ์์ให้เสู่ร็ุ่จ้
สู่ม่บูรุ่ณ์ก้่อนถูึงม่่อลูก้ค่้า	

 • Build	 ค่่อก้ารุ่สู่รุ่้างผู้ลิตัภัณฑ์์
ให้เรุ่็วท่ี�สู่่ดึ	ซ้ึ�งตั้องม่ีค่่ณภาพีและสู่าม่ารุ่ถู
ใชั้้งานไดึ้ในรุ่ะดัึบหนึ�ง	แตั่ไม่่จ้ำเป็็นตั้อง

ท่ั�งคู่่ค่่อสู่่วนหนึ�งของก้ารุ่ท่ำสู่ตัารุ่์ท่อัพี	
และสู่ตัารุ่์ท่อัพีจ้ำนวนม่าก้ล้ม่เหลว 
หลายค่รุ่ั�งก้่อนท่ี�จ้ะป็รุ่ะสู่บค่วาม่สู่ำเรุ่็จ้	
เพีรุ่าะฉะนั�น	สู่�ิงท่�ีสู่ำคั่ญค่อ่	เรุ่าจ้ะลก่้ขึ�น
จ้าก้ค่วาม่ล้ม่เหลวน�ันไดึ้อย่างไรุ่ 
เรุ่็วแค่่ไหน	และไดึ้เรุ่ียนรุู่้อะไรุ่จ้าก้ก้ารุ่
ล้ม่ในค่รุ่ั�งนั�นบ้าง

8



	 ท่ั�งหม่ดึท่ี�สู่ตัารุ่์ท่อัพีท่ำ	ตัาม่ท่ี�ก้ล่าว
ม่านั�น	 ไม่่ยาก้เก้ินไป็ท่ี�ผูู้้ป็รุ่ะก้อบก้ารุ่ 
เอสู่เอ็ม่อีจ้ะล่ก้ข�ึนม่าลองดูึบ้าง	แล้วจ้ะ
รุู่้ว่า	 ก้ารุ่ป็รุ่ับค่วาม่ค่ิดึค่รุ่ั�งนี�	 แม่้เพีียง
ขยับม่่ม่ดึูเล็ก้น้อย	ธี่รุ่ก้ิจ้และตััวค่่ณเอง
จ้ะเป็ลี�ยนไป็	 ซ้�ึงไม่่ใชั้่แค่่ย่ดึหย่่น 
แตั่จ้ะล้ม่และล่ก้เป็็น	 แถูม่ยังว�ิงตั่อไดึ้
เรุ่็วก้ว่าเดึิม่     

สู่ม่บูรุ่ณ์แบบ	 เพี่�อนำเสู่นอผู้ลิตัภัณฑ์์ 
ท่ี�ม่ีค่่ณภาพีพีอป็รุ่ะม่าณ	 (Minimum	
Viable	Products	 :	MVPs)	ให้ลูก้ค่้าไดึ้
เห็นก้่อน

 • Measure ค่่อก้ารุ่ วัดึผู้ล 
ค่วาม่สู่ำเรุ่็จ้ของผู้ลิตัภัณฑ์์ท่ี�สู่รุ่้างม่า	
โดึยเก้็บรุ่วบรุ่วม่ข้อมู่ล	 ค่ำแนะนำ 
และฟีดึแบ็ก้จ้าก้ลูก้ค่้าให้ไดึ้ม่าก้ท่ี�สู่่ดึ

 • Learn	ค่่อก้ารุ่นำข้อมู่ลท่�ีไดึ้ม่า
ป็รุ่ับเป็ล�ียนหรุ่่อพัีฒนาตััวผู้ลิตัภัณฑ์์ 
ให้ตัอบโจ้ท่ย์ค่วาม่ตั้องก้ารุ่ท่ี�แท่้จ้รุ่ิง 
ของลูก้ค่้า

Yes, you can do it too!

	 ท่ั�งน�ี	 ก้ารุ่จ้ะพีลิก้ม่่ม่ม่องและป็รัุ่บ
ค่วาม่ค่ิดึโดึยม่ีสู่ตัารุ่์ท่อัพีเป็็นแบบ 
อย่างนั�น	 เอสู่เอ็ม่อีสู่าม่ารุ่ถูท่ำไดึ้ 
โดึยยึดึหลัก้	3	ป็.	ดึังนี�

 เปิิดใจ

	 เชั้่นเดึียวก้ับสู่ตัารุ่์ท่อัพีท่ี�เน้นเรุ่่�อง
ของนวัตัก้รุ่รุ่ม่และสู่ิ�งใหม่่ๆ	ในท่่ก้ดึ้าน
ของบรุ่ิษััท่	รุ่วม่ถูึงค่วาม่ค่ิดึสู่รุ่้างสู่รุ่รุ่ค่์	
ค่วาม่ก้ล้าท่ี�จ้ะเสู่ี�ยงและค่ิดึตั่าง	เพี่�อให้
ม่องเห็นถึูงปั็ญหาในแง่ม่่ม่ที่�หลาก้หลาย	
เอสู่เอ็ม่อีค่วรุ่นำเรุ่่�องเหล่านี�ม่าป็รุ่ับใชั้้
ให้เข้าก้ับวัฒนธีรุ่รุ่ม่องค่์ก้รุ่ของตััวเอง	
โดึยผูู้้นำตั้องตั่�นตััวและตั้องม่ีวิสู่ัยท่ัศน์

ท่ี�ชั้ัดึเจ้น	 เพี่�อสู่รุ่้างแรุ่งบันดึาลใจ้ 
และสู่าม่ารุ่ถูสู่่�อสู่ารุ่ก้บัค่นในบรุ่ษิัทั่ได้ึว่า
จ้ะท่ำอย่างไรุ่	 จ้ะท่ำแบบไหน	 เพี่�อให้
บรุ่รุ่ล่เป็้าหม่ายท่ี�ม่ี

	 ปิรัับปิรัุง

	 โม่เดึลธี่รุ่ก้ิจ้ของสู่ตัารุ่์ท่อัพีนั�น 
ม่่่งไป็ท่�ีก้ารุ่สู่่งม่อบสิู่นค่้าหรุ่่อบริุ่ก้ารุ่ให้
เข้าถูึงลูก้ค่้าไดึ้อย่างค่รุ่อบค่ล่ม่ท่ี�สู่่ดึ 
และง่ายท่ี�สู่่ดึ	ซ้ึ�งสู่่วนใหญ่ม่ัก้ผู้่านก้ารุ่
ใชั้้เท่ค่โนโลยี	 ดึังนั�น	 เอสู่เอ็ม่อีตั้อง 
หันก้ลับม่าม่องตััวเองว่าวันนี�ยังม่ ี
เค่รุ่่�องม่่อ	 จ้่ดึไหนหรุ่่ออะไรุ่อีก้บ้างท่�ี
ธีรุ่่ก้จิ้ยงัไม่่สู่าม่ารุ่ถูตัอบโจ้ท่ย์และเข้าถูงึ
ค่วาม่ตั้องก้ารุ่ของลูก้ค่้าไดึ้อย่างแท่้จ้รุ่ิง	

 เปิลี่่�ยนแปิลี่ง

	 สู่ตัารุ่์ท่อัพีหลายแห่งม่ีโค่รุ่งสู่รุ่้าง
องค่์ก้รุ่แบบรุ่าบ	หรุ่่อ	Flat	Organization	
ซ้ึ�งเป็็นก้ารุ่บรุ่ิหารุ่ท่ี�ลดึชั้่องว่างรุ่ะหว่าง
พีนัก้งานและผูู้้บรุ่ิหารุ่	 โดึยม่ีตัำแหน่ง
ขั�นก้ลาง	 เชั้่น	 ผูู้้จ้ัดึก้ารุ่	 เพีียงไม่่ก้ี�ค่น
หรุ่่อไม่่ม่ีเลย	 พีนัก้งานม่ีอิสู่รุ่ะท่าง 
ค่วาม่คิ่ดึและมี่อำนาจ้ในก้ารุ่ตััดึสิู่นใจ้
ในสู่ิ�งท่ี�รุ่ับผู้ิดึชั้อบ	 ซ้ึ�งชั้่วยให้สู่าม่ารุ่ถู
สู่่�อสู่ารุ่และท่ำงานไดึ้อย่างค่ล่องตััว 
และรุ่วดึเร็ุ่วยิ�งขึ�น	โดึยเอสู่เอ็ม่อีสู่าม่ารุ่ถู
นำหลัก้ก้ารุ่น�ีม่าใชั้้ตัาม่ค่วาม่เหม่าะสู่ม่	
เพี่�อตััดึค่อขวดึท่ี�ท่ำให้ก้ารุ่ท่ำงานล่าชั้้า
ออก้ไป็ไดึ้

3
เทุคำนิคำ

เรัง่คิว�มุฟิติแบบ 
STARTUP 

1
ร็ะดม่ไอเดีย 

พุ่ัฒน�ผ่ลิตภัณฑ์ ์
จ�ก	Pain	Point 
ห้รื็อคิว�ม่ต้องก�ร็ 

ของลูกคิ้�

2
สร็้�งผ่ลิตภัณฑ์์ 

ต้นแบบทำดลองตล�ด 
และร็ับฟัังคิว�ม่คิิดเห็้น
ของกล่�ม่เป็้�ห้ม่�ย 

เพืุ่�อนำ�ไป็พุ่ัฒน�สินคิ้� 
/บร็ิก�ร็

3
ขย�ยก�ร็เติบโต 
ขย�ยฐ�นลูกคิ้�	 

และม่องห้�นักลงทำ่น
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INTERVIEW

วรวทิย์ ์จิริัฐิิติิเจิรญิ
สร้า้งสนามจร้งิให้ธุ้รุ้กิิจ

STARTUP เติิบโติ 
	 ต่่อให้้ไอเดีียดีี	เทคโนโลยีลำ��	ห้รืือแผนธุุรืกิิจจะน่�สนใจขน�ดีไห้น?	
ห้�กิไม่่เคยไดี้ลงสน�ม่จรืิงสักิครืั�ง	 กิ�รืจะพ�ธุุรืกิิจไปถึึงเส้นชััย 
แห้่งคว�ม่สำ�เรื็จ	คงเป็นไปไดี้ย�กิ	เพรื�ะไม่่ม่ีท�งรื้้ไดี้เลยว่�	สิ�งที�อย้่
ในห้ัว	 ห้รืืออย้่ในกิรืะดี�ษ	 เม่ื�อลงมื่อทำ�จริืงแล้วจะเป็นไปอย่�งที� 
คิดีไว้ห้รืือไม่่	ต่้องปรัืบแกิ้อย่�งไรื	เพื�อให้้ต่อบโจทย์ของโลกิธุุรืกิิจไดี้
อย่�งแท้จริืง	

	 ดี้วยต่รืะห้นักิถึึงคว�ม่จริืงในจุดีนี�	ทำ�ให้้กิรืม่ส่งเสริืม่อุต่ส�ห้กิรืรืม่	 
ห้รืือ	ดีีพรื้อม่	 (DIPROM)	 โดีย	 วรืวิทย์	 จิรืัฐิิติ่เจรืิญ	 ผ้้อำ�นวยกิ�รื 
กิองส่งเสรืมิ่ผ้ป้รืะกิอบกิ�รืและธุรุืกิจิให้ม่่	ได้ีว�งแนวท�งในกิ�รืส่งเสรืมิ่ 
และพัฒน�ผ้้ปรืะกิอบกิ�รืสต่�รื์ทอัพ	 (Startup)	ดี้วยกิ�รืสรื้�งเวที
แจ้งเกิิดี	 และเต่รีืยม่สน�ม่จริืงไว้ให้้สต่�รื์ทอัพไดี้ลองพิส้จน์ต่ัวเอง	
เพื�อขับเคลื�อนธุุรืกิิจไปส้่เป้�ห้ม่�ยที�ว�งไว้

   เรไร จัันทร์เอี่่�ยม

สร้้างจิิตวิิญญาณ ไกด์์ทางควิามสำาเร้็จิ 

	 จากการเปิิดเผยของผ้�อำนวยการ	กองส่่งเส่รมิผ้�ปิระกอบการและธุรุกจิใหม่	
กล่าวว่า	 ผ้�ปิระกอบการกลุ่มส่ตาร์ทอัพท่�เข�ามาขอรับการส่นับส่นุนจาก
กรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรมจะค่่อนข�างม่ค่วามหลากหลายพอส่มค่วร	ตั�งแต่		
ด�านการเกษตร	ยานยนต์	การแพทย์	หุ่นยนต์เทค่โนโลย่ดิจิทัล	และอ่�นๆ	
โดยส่่วนใหญ่่จะเปิ็นกลุ่มค่นรุ่นใหม่	 ท่�ม่ค่วามร้�ค่วามเข�าใจในเร่�องของ
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เทค่โนโลย่	 หร่อม่การนำงานวิจัยมา
พัฒนาต่อยอดในเชิิงธุุรกิจ	 และยังอย้่
ในข�ันเริ�มต�นท่�ม่เพ่ยงแค่่แนวค่ิด	ไอเด่ย	
หร่อ	Business	Model	จำเปิ็นท่�จะต�อง
ได�รับการผลักดันและไกด์แนวทาง 
เพ่�อให�กลุ่มส่ตาร์ทอัพเหล่าน่�ส่ามารถ
ก�าวเดินไปิข�างหน�าได�อย่างเข�มแข็ง

	 โดยแนวทางการส่่งเส่ริมส่ตาร์ทอพัน�ัน 
จะดำเนินการผ่าน	 3	 โค่รงการด�วยกัน	
ได�แก่	

 •	 โครงการเชื่่�อมโยงแหล่่งเงินทุนุ 
สำหรับผู้้�ประกอบการแล่ะธุุรกิจใหม่	
(Angel Fund)	เปิ็นค่วามร่วมม่อระหว่าง
กรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรม	 และบริษัท	
เดลต�า	 อ่เลค่โทรนิค่ส่์	 (ปิระเทศไทย)	
จำกัด	 (มหาชิน)	 ด�วยการเปิิดเวท่ให�	
ส่ตาร์ทอัพท่�ม่ไอเด่ยหร่อนวัตกรรม 
ท่�น่าส่นใจ	 ได�ม่โอกาส่มานำเส่นอ	
(Pitching)	 เพ่�อขอรับทุนส่นับส่นุน 
ซ่ึ่�งดำเนินการมาอย่างต่อเน่�องเปิ็นเวลา	
7	ปิีแล�ว

 • โครงการ	DIPROM	Startup	
Connect	เปิ็นโค่รงการท่�เปิิดโอกาส่ให�	
ส่ตาร์ทอัพได�ทำงานร่วมกับพันธุมิตร
เอกชินรายใหญ่่	 เพ่�อพัฒนานวัตกรรม
ท่�ส่อดค่ล�องกับค่วามต�องการของ 
ภาค่เอกชิน	เช่ิน	ปิตท.	SCG	และเบทาโกร	
เปิ็นต�น

 •	 โครงการสร�างเคร่อข่่ายผู้้�นำ
ธุุรกิจยุคใหม่เพื่่�อสร�างไทุยยั�งย่น	
(DIPROM	 Heroes)	 เปิ็นการมุ่ง 
ส่นับส่นุนกลุ่มส่ตาร์ทอัพเพ่�อส่ังค่ม 
ท่�พร�อมเปิ็นฮี่โร่ชิ่วยเหล่อชิุมชิน	ส่ังค่ม	
และส่ิ�งแวดล�อม	 โดยกรมส่่งเส่ริม
อุตส่าหกรรมจะเข�าไปิชิ่วยส่่งเส่ริม 
และพัฒนาฮี่โร่เหล่าน่�ให�ส่ามารถดำเนิน
ธุุรกิจได�อย่างแข็งแรง

	 “บางค่รั�ง	 ส่ตาร์ทอัพเขาก็ม่ไอเด่ย
ค่ิดไปิเร่�อย	กรมฯ	ก็จะเข�าไปิชิ่วยปิรับ
แต่งให�แนวค่ิดเขาเปิ็นร้ปิเปิ็นร่าง 
และม่เป้ิาหมายท่�ชิัดเจนมากข่�น	 ผ่าน
โค่รงการและกิจกรรมต่างๆ	โดยพันธุมิตร

เค่ร่อข่ายท่�เราเชิิญ่เข�ามาชิ่วยในการ 
ส่่งเส่ริมและพัฒนาส่ตาร์ทอัพ	 ซึ่่�งจะม่
หลากหลาย	ทั�งภาค่รฐั	เอกชิน	NGO	ฯลฯ	
ซึ่่�งจะทำให�ส่ตาร์ทอัพนั�นได�มุมมอง 
และแนวคิ่ดท่�หลากหลายเพิ�มข�่นด�วย”		

	 ถ่งตรงน่�	ผอ.วรวิทย์ยังบอกด�วยว่า	
ชิ่วงเร�ิมต�นของส่ตาร์ทอัพ	 ถ่อเปิ็นชิ่วง
ท่�ยากลำบากและม่ค่วามท�าทายเปิ็น
อย่างมาก	โดยเฉพาะช่ิวง	1	ปีิแรกท่�ทกุค่น 
จะค่่อนข�างเหน่�อย	 เพราะต�องลองผิด
ลองถ้ก	 โดยไม่ร้�ว่าส่ิ�งท่�ทำนั�นม่โอกาส่
ส่ำเร็จมากน�อยแค่่ไหน	 ดังนั�น	 ส่ิ�งท่� 
กรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรมพยายามดำเนิน
การค่วบค่้่กันมาโดยตลอด	ค่่อ	การส่ร�าง
จติวญิ่ญ่าณของค่วามเป็ินผ้�ปิระกอบการ	
มจ่ติใจท่�จะเป็ินนกัธุรุกจิ	ด�วยการเรย่นร้� 
จากปิระส่บการณ์ของผ้�ท่�ปิระส่บ 
ค่วามส่ำเร็จ	 เพ่�อให�เห็นว่า	 กว่าท่� 
แต่ละค่นจะปิระส่บค่วามส่ำเร็จได� 
ต�องผ่านอุปิส่รรค่มานับค่รั�งไม่ถ�วน 
ถอ่เป็ินการส่ร�างกำลงัใจและเตรย่มพร�อม
ให�กับส่ตาร์ทอัพ

11



12

ต่อยอด์ Playground  
สร้้างสนามจิร้ิงให้้สตาร้์ทอัพ  
ได์้ทด์ลอง

 อก่วธิุห่น่�งท่�จะเป็ินรากฐานช่ิวยให�ส่ตาร์ทอพั	
ส่ามารถเติบโตและก�าวเดินไปิได�อย่างแข็งแกร่ง	
ค่อ่	การมพ่่�นท่�ส่นามจรงิให�เขาได�ทดลองไอเดย่
และลงม่อทำ	เพ่�อเร่ยนร้�จากปิระส่บการณ์จริง
ท่�ได�เจอ	จ่งเปิ็นท่�มาของการต่อยอดการส่นับส่นุน
ภายใต�โค่รงการท่�ชิ่�อว่า	 “DIPROM	 Startup	
Playground”	(ด่พร�อมส่ตาร์ทอัพเพลย์กราวด์)
โดยเริ�มต�นจากการให�กรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรม
ได�เปิ็นเพลย์กราวด์แรกท่�ม่โจทย์ด�านการ 
ปิระหยัดพลังงานและการจัดการขยะ	เปิ็นการ
เปิิดโอกาส่ให�ส่ตาร์ทอัพท่�ม่โมเดลธุุรกิจ 
หร่อโซึ่ล้ชิั�นด�านการจัดการพลังงานและขยะ
ได�เข�ามาทดลองทำงานจริงตามโจทย์ค่วาม
ต�องการของกรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรม

	 “ส่ตาร์ทอัพบางค่นม่โมเดลพร�อมแล�ว 
แต่ไม่ร้�ว่าจะเอาโมเดลน่�ไปิใชิ�ท่�ไหน	ใชิ�ได�จริง
หร่อไม่	 เราจ่งจะส่ร�างส่นามจริงให�ได�ทดลอง
ลงม่อทำ	 เริ�มต�นจากเราก่อน	 และในอนาค่ต
เราจะชิ่วยปิระส่านกับเค่ร่อข่าย	 เพ่�อเพิ�ม 
เพลย์กราวด์	ให�กบัเขา	อาท	ิหน่วยงานเค่รอ่ข่าย
ท่�เปิ็นภาค่รัฐ	 เชิ่น	 การนิค่มอุตส่าหกรรม 
แห่งปิระเทศไทย	ซึ่่�งภายใต�การนิค่มฯ	น�ัน	ก็ม่
โรงงานอก่จำนวนมาก	ซึ่่�งอาจจะเป็ินเพลย์กราวด์ 
ในด�านต่างๆ	ให�กับส่ตาร์ทอัพได�”	

	 แน่นอนว่าปิระโยชิน์ท่�ผ้�ปิระกอบการ 
ส่ตาร์ทอพั	จะได�จากโค่รงการ	DIPROM	Startup 
Playground	 ผอ.วรวิทย์บอกว่า	 อย่างแรกค่่อ	
ส่ามารถอ�างอิงได�ว่า	 โมเดลธุุรกิจของ 
ส่ตาร์ทอัพน�ันๆ	 ได�ผ่านการใชิ�งานจริง 
จากเพลย์กราวด์ต่างๆ	 และยังม่ผลพิส่้จน์ 
ให�เห็นด�วยและปิระโยชิน์ต่อมา	 ค่่อ	 เม่�อม ่
การได�ทดลองทำจริง	 ก็จะได�ร้�ว่าม่จุดไหน 
ท่�ต�องปิรับเปิล่�ยน	 แก�ไข	 หร่อพัฒนาต่อ 
เพ่�อให�ส่ามารถตอบโจทย์ล้กค่�าได�อย่างแท�จริง	
ดังนั�น	จ่งเชิ่�อว่าโค่รงการน่�จะเปิ็นอ่กโมเดลของ
การส่่งเส่ริมให�ส่ตาร์ทอัพส่ามารถเติบโต 
และปิระส่บค่วามส่ำเร็จได�อ่กทางหน่�ง

4 เร่�องต้ิองทำ�! 
ถ้้าอยากิเป็น็ Startup ท่ี่�สำาเร้จ็

ให้้ความสำคัญกัับกัารเขีียน Business Model Canvas 
(BMC) เพื่่�อให้้เขี้าใจภาพื่รวมขีองธุุรกิัจอย่างแท้้จริง

ใส่ใจในระบบบัญชีี เพื่่�อชี่วยให้้กัารดำเนินธุุรกัิจไม่สะดุด 

ศึึกัษากัฎห้มาย กัฎระเบียบเป็็นอย่างดี เพื่่�อจะได้ท้ำธุุรกิัจ 
ได้อย่างถููกัต้้อง

พื่ร้อมรับม่อกัับกัารเป็ลี่ี�ยนแป็ลี่งในยุค VUCA (ย่อมาจากั 
Volatility ความผัันผัวน ยากัจะคาดเดา, Uncertainty 
มีความไม่แน่นอนสูง, Complexity มีความซัับซั้อนสูง 
แลี่ะ Ambiguity มีความคลุี่มเคร่อ)



รวมศััพท์์ต้้องร้!้! 
เตรียีมพรีอ้มสู่่�การีเป็น็  STARTUP 

โลกของ Startup พร้้อมเปิิดกว้้างร้อให้้ทุุกคนเข้ามาคว้้าโอกาส ไม่ว้่าจะมือให้ม่ไร้้ปิร้ะสบการ้ณ์์ ห้ร้ือจะเปิ็นเอสเอ็มอี 
ทุี�คิดจะแปิลงร้่างเปิลี�ยนทุางเดินให้ม่ให้้ธุุร้กิจ แต่่ก่อนก้าว้เทุ้าเข้ามาน้�น สิ�งสำาค้ญคือ ต่้องเร้ียนร้้้และทุำาคว้ามเข้าใจก้บ 
Business Model นี�ให้้ดีผ่่านคำาศ้ัพทุ์ทุี�คนทุำาธุุร้กิจ Startup ต่้องร้้้ ซึ่่�งจะมีอะไร้บ้างน้�นมาด้ก้น...

Problem 
Solution Fit 
	 คำนี้้�มัักจะถููกพููดถูึงตั้ั�งแตั้่ช่่วงแรก
ของการเร่�มัต้ั้นี้เป็็นี้	Startup	เป็็นี้เร่�องของ
การค้นี้หาและพัูฒนี้าไอเดย้	โดยส่่วนี้ใหญ่่
จะเป็็นี้การมัองหาป็ัญ่หา	(Pain	Point)	
ในี้ส่ังคมั	หร่อกล่่มัเป็้าหมัาย	เพู่�อนี้ำมัา
เป็็นี้โจทย์ในี้การพัูฒนี้าเป็็นี้ผล่ตั้ภััณฑ์	์
บร่การ	 หร่อโซลูช่ั�นี้ตั้่างๆ	 เพู่�อมัาช่่วย
แก้ป็ัญ่หาเหล่านี้ั�นี้	

Prototype 
	 การมั้ไอเด้ยมัากมัายอยู่ ในี้หัว 
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไอเด้ยนี้ั�นี้จะเว่ร์ก
หร่อไมั่	 Prototype	 หร่อ	 แบบจำลอง 
จึงมั้ความัส่ำคัญ่กับ	Startup	โดยจะถููก
ส่ร้างข�ึนี้มัาเพู่�อใช่้ในี้การทดส่อบ 
และเก็บข้อมัูลตั้่างๆ	 ส่ำหรับใช่้ 
การพัูฒนี้าเป็็นี้ผล่ตั้ภััณฑ์์จร่ง	 ฉะนี้�ันี้	
รูป็แบบของ	Prototype	จึงเป็็นี้ได้ตั้ั�งแตั้่	
Storyboard,	 Mockup,	 Landing	 Page	
หร่อการใช่้เทคโนี้โลย้	 3D	 Printing 
เพู่�อส่ร้าง	Prototype	ก็ได้เช่่นี้กันี้

SPECIAL REPORT 
   กองบรรณาธิิการ

Minimum Viable 
Product (MVP)
	 เป็็นี้การพูัฒนี้าผล่ตั้ภััณฑ์์	หร่อบร่การ
ต้ั้นี้แบบท�้ส่ามัารถูใช้่งานี้ได้แล้ว	เพูย้งแต่ั้
จะมั้ฟีีเจอร์ให้นี้้อยท้�ส่่ด	 เพู่�อเป็็นี้การ
ป็ระเมั่นี้ตั้ลาด	 ดูว่ากล่่มัเป็้าหมัาย 
เมั่�อทดลองใช่้แล้วเป็็นี้อย่างไร	 ช่อบ 
หร่อไมั่ช่อบ	 เพู่�อท้�จะเก็บฟีีดแบ็ก 
นี้ำเอาไป็ป็รับป็ร่ง	พูัฒนี้าให้กลายเป็็นี้
ผลต่ั้ภัณัฑ์์	หรอ่บรก่ารท้�ส่มับรูณ์ในี้อนี้าคตั้	
ซึ�งการทำ	MVP	 จะช่่วยลดความัเส่้�ยง
ให้กับ	 Startup	 เพูราะส่ามัารถูช่่วย
ป็ระเมั่นี้ท่ศทางได้ว่ าผล่ตั้ภััณฑ์์ 
หร่อบร่การนี้�ันี้ๆ	 มั้โอกาส่จะส่ำเร็จ 
มัากนี้้อยแค่ไหนี้
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Product  
Market Fit (PMF)
	 คำนี้้�ถู่อว่าส่ำคัญ่อย่างมัากตั้่อ	
Startup	 เร้ยกได้ว่าเป็็นี้ตัั้วช้่�วัดอนี้าคตั้
เลยว่าธุ่รก่จนี้ั�นี้จะไป็ตั้่อได้หร่อไมั่ 
Product	 Market	 Fit	 (PMF)	 ค่อ	 จ่ด 
ความัพูอด้ระหว่างตั้ลาดและผล่ตั้ภััณฑ์์	
หร่ออธุ่บายง่ายๆ	 ก็ค่อ	 ผล่ตั้ภััณฑ์ ์
หร่อบร่การท้�ส่ร้างขึ�นี้มัานี้ั�นี้ได้รับ 
ผลตั้อบรับท้�ด้	ตั้่ดตั้ลาด	เป็็นี้ท้�ตั้้องการ
ของลูกค้านี้ั�นี้เอง

Accelerator	ซึ�งเป็็นี้หนี้่วยงานี้	หร่อบร่ษััท
ท้�มั้การส่นี้ับส่นี้่นี้หร่อบ่มัเพูาะ	Startup	
ให้ส่ามัารถูเตั้่บโตั้ได้อย่างรวดเร็ว

Pitching
	 เป็็นี้การนี้ำเส่นี้อแผนี้ธุร่กจ่	หรอ่ไอเดย้
ให้กับนี้ักลงท่นี้	หร่อคณะกรรมัการตั้่างๆ	
เพู่�อให้เก่ดการร่วมัท่นี้	หร่อบางครั�งเป็็นี้
ลักษัณะการแข่งขันี้ช่่งเง่นี้รางวัล	ทั�งนี้้�	
ในี้การ	 Pitching	 จะเนี้้นี้การนี้ำเส่นี้อ 
ท้�กระช่บั	ส่�ันี้	ช่ดัเจนี้	โดยจะแบ่งออกเป็็นี้	
2	 ช่่วง	 ค่อ	 ช่่วงของการนี้ำเส่นี้อแผนี้	
และช่่วงการตั้อบคำถูามั	โดยส่่�งส่ำคัญ่	
คอ่	การเตั้รย้มัตั้วัมัาให้พูร้อมั	ฝึึกการพูดู
ตั้่อหนี้้าส่าธุารณะ	 เพู่�อลดอาการ 
ป็ระหมั่า	ตั้่�นี้เตั้้นี้	และลดความัผ่ดพูลาด	
ส่่วนี้การนี้ำเส่นี้อนี้ั�นี้	ควรเร่�มัตั้้นี้พููดด้วย
การช่้�ให้เห็นี้ถูึงป็ัญ่หาว่าส่ำคัญ่อย่างไร
ถูึงควรจะได้รับการแก้ไข	 จากนี้ั�นี้ 
ก็นี้ำ เส่นี้อทางออกหร่ อ โซลู ช่ั� นี้ 
เพู่�อตั้อบโจทย์	พูร้อมักบัแส่ดงให้เหน็ี้ว่า	
Business	Model	นี้ั�นี้ๆ	มั้โอกาส่หร่อจะ
ส่ร้างรายได้ในี้อนี้าคตั้ได้อย่างไร 
พูร้อมักับให้ข้อมัูลด้านี้ท้มังานี้	เพู่�อเส่ร่มั
ให้เห็นี้ถูึงความัพูร้อมัและความัส่ามัารถู
ในี้การดำเนี้่นี้ธุ่รก่จ

Pitch Deck
	 ท่กครั�งของการ	 Pitching	 ส่่�งหนี้ึ�ง 
ท้�ขาดไมั่ได้	ก็ค่อ	Pitch	Deck	เคร่�องมั่อ
ส่ำหรับการส่่�อส่าร	เป็็นี้รูป็แบบของไฟีล์	
Presentation	 อาจจะออกแบบด้วย
โป็รแกรมั	 PowerPoint	 หร่อโป็รแกรมั
อ่�นี้ๆ	เช่่นี้	Canva	เป็็นี้ตั้้นี้	เป็็นี้การส่ร่ป็
ข้อมูัลแผนี้ธุ่รก่จแบบส่ั�นี้	 เพู่�อให้ผู้ฟีัง
ส่ามัารถูเข้าใจธุ่รก่จได้ภัายในี้ระยะเวลา
ไมั่นี้านี้	 อย่างไรก็ด้	 เพู่�อความักระช่ับ	
จำนี้วนี้หน้ี้า	Pitch	Deck	แนี้ะนี้ำไม่ัควรเกน่ี้	
10	 ส่ไลด์ 	 และควรใช่้ภัาพูเป็็นี้ 
ตั้ัวส่่�อส่ารหลัก	โดยใช่้ตั้ัวอักษัรให้นี้้อย
ท้�ส่่ดเท่าท้�จะทำได้	

Demo Day
	 อย่างท�้หลายคนี้รู้	 การระดมัท่นี้ 
จากนี้ักลงท่นี้	 เป็็นี้หนี้ึ�งในี้หัวใจส่ำคัญ่
ในี้การขยายธุ่รก่จและส่ร้างโอกาส่เต่ั้บโตั้	
ฉะนี้ั�นี้นี้ักธุ่รก่จจำเป็็นี้ตั้้องรู้จักคำว่า	
Demo	Day	เป็็นี้คำใช่้เร้ยกวันี้ท้�ให้บร่ษััท	
Startup	 ตั้่างๆ	 ได้เข้ามัานี้ำเส่นี้อ 
แผนี้ธุ่รก่จตั้่อหนี้้านี้ักลงท่นี้	 ซึ�งงานี้	
Demo	 Day	 มัักจะถููกจัดขึ�นี้โดย 

Angel Investor
	 นี้างฟี้าหร่อเทวดาใจด้ของเหล่า	
Startup	ค่อคำนี้่ยามัของ	Angel	Investor	
ถู้าจะพููดให้ช่ัดเจนี้	 ก็ค่อ	 “นี้ักลงท่นี้
อส่่ระ”	โดยส่่วนี้ใหญ่่แล้ว	Angel	Investor	
จะเล่อกลงท่นี้ในี้	 Startup	 ท�้อยู่ในี้ช่่วง
เร่�มัตั้้นี้	 และเป็็นี้การลงท่นี้ด้วยเง่นี้ 
ตั้ัวเอง	 ทำให้มัูลค่าการลงท่นี้ตั้่อราย 
จึงไมั่สู่งมัากนัี้ก	เมั่�อเท้ยบกับนัี้กลงท่นี้
ป็ระเภัทส่ถูาบันี้
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Venture Capital (VC)
	 ถู่อเป็็นี้อ้กหนี้�ึงแหล่งท่นี้ส่ำหรับ	
Startup	 ซึ�งจะมั้ความัแตั้กตั้่างจาก	
Angel	 Investor	 เนี้่�องจาก	 Venture	
Capital	 หร่อธุ่รก่จเง่นี้ร่วมัลงท่นี้นี้ั�นี้ 
จะอยู่ในี้รูป็แบบของธุ่รก่จท้�มั้การระดมั
เง่นี้ท่นี้จากแหล่งตั้่างๆ	 เช่่นี้	นี้ักลงท่นี้	
กองท่นี้ตั้่างๆ	หร่อส่ถูาบันี้การเง่นี้	เป็็นี้ตั้้นี้	
เพู่� อนี้ำเง่นี้นี้�ันี้ไป็ลงท่นี้ในี้ธุ่รก่จ 
ท้�มัศ้กัยภัาพูในี้การเตั้บ่โตั้	ดงันี้ั�นี้	ธุร่กจ่ท้�	
VC	 ส่่วนี้ใหญ่่มัองหาจะเป็็นี้ธุ่รก่จ 
มั้การเตั้่บโตั้ระดับหนี้ึ�งและมั้โอกาส่ 
ท้�จะขยายตั้ัวได้	

Business
Model Canvas (BMC)
	 เป็็นี้เคร่�องมั่อท้�ช่่วยออกแบบ 
โมัเดลธุ่รก่จ	ซึ�งเป็็นี้ส่่�งท้�จะทำให้เข้าใจ
และเห็นี้ภัาพูธุ่รก่จของตั้ัวเองได้ 
ช่ัดเจนี้ขึ�นี้	 ผ่านี้การว่เคราะห์	 9	 ช่่อง 
ท้�ครอบคล่มัในี้ท่กด้านี้ของการทำธุ่รก่จ
ขั�นี้พู่�นี้ฐานี้	ได้แก่	Customer	Segments	
กล่่มัลูกค้า,	Value	Propositions	ค่ณค่า
ท้�ส่่งมัอบให้ลูกค้า,	Channels	ช่่องทาง 
การเข้าถูึงลูกค้า,	Customer	Relationships	
การบร่หารความัส่ัมัพูันี้ธุ์กับลูกค้า,	
Revenue	 Streams	 ช่่องทางรายได้ของ
ธุร่กจ่,	Key	Resources	ทรัพูยากรท�้จำเป็็นี้ 
ในี้การดำเนี้่นี้ธุ่รก่จ,	 Key	 Activities	
กจ่กรรมัท�้ต้ั้องดำเนี้น่ี้เพู่�อให้ธุร่กจ่อยูร่อด,	
Key	 Partners	 พัูนี้ธุมั่ตั้รทางธุ่รก่จ 
และ	Cost	Structure	ต้ั้นี้ทน่ี้และค่าใช้่จ่าย	
ทั�งนี้้�	 กรมัส่่งเส่ร่มัอ่ตั้ส่าหกรรมัก็มั้การ
จัดอบรมัการเข้ยนี้แผนี้	 BMC	 ให้กับ	
Startup	และผู้ป็ระกอบการด้วยเช่่นี้กันี้

	 ศัพูท์เหล่านี้้�เป็็นี้เพู้ยงแค่ส่่วนี้หนี้�ึง
เท่านี้ั�นี้	 ยังมั้อ้กหลากหลายคำให้ 
Startup	 ได้เร้ยนี้รู้และทำความัเข้าใจ	
ฉะนี้ั�นี้ก่อนี้จะเร่�มัตั้้นี้ลงมั่อทำอะไร 
ศึกษัาให้ถู่องแท้	 เพูราะเร่�มัตั้้นี้ด้มั้ช่ัย 
ไป็กว่าครึ�ง...  

Traction
	 หลายคร�ังของการนี้ำเส่นี้อแผนี้ธุ่รก่จ	
ไมั่ว่าจะตั้่อหนี้้านี้ักลงท่นี้หร่อคณะ
กรรมัการ	ส่่�งหนี้ึ�งท้�จะเป็็นี้ตั้ัววัดผลของ	
Startup	ว่า	มั้โอกาส่ท้�จะอยู่ในี้ส่ายตั้า
คนี้เหล่านี้้�หร่อไมั่	 นี้�ันี้ก็ค่อ	 Traction 
ซึ�งศัพูท์นี้้�ในี้วงการ	 Startup	 หมัายถึูง	
ความัส่ามัารถูในี้การดึงดูดลูกค้ามัาใช่้
ผล่ตั้ภััณฑ์์หร่อบร่การนี้ั�นี้เอง	 เป็็นี้ได้
ตั้ั�งแตั้่	 จำนี้วนี้ผู้ใช่้งานี้,	 จำนี้วนี้เง่นี้ 
ท้�ลูกค้าจ่ายให้กับผล่ตั้ภััณฑ์์หร่อบร่การ,	
จำนี้วนี้ลูกค้าท้�มั้การซ่�อซ�ำ	 หร่อแมั้แตั้่
จำนี้วนี้ผู้ท้�มั้ความัส่นี้ใจในี้ผล่ตั้ภััณฑ์์
หร่อบร่การดังกล่าว	ฉะนี้ั�นี้มั้การแส่ดง
ตั้วัเลขหรอ่ส่ถูต่ั้เ่พู่�อบ่งบอกในี้ส่่�งเหล่านี้้�	
จะช่่วยส่ร้างความัมัั�นี้ใจและโอกาส่ 
ได้มัากย่�งขึ�นี้

Pivot
	 Pivot	หรอ่	การป็รบัป็รง่	เป็ล้�ยนี้แป็ลง	
เพู่�อป็รับเป็ล้�ยนี้ท่ศทางธุ่รก่จ	ส่่วนี้ใหญ่่	
Startup	 ท�้ป็ระส่บความัส่ำเร็จเก่อบ 
100	เป็อร์เซ็นี้ตั้์	ตั้้องผ่านี้การทำ	Pivot	
แทบท�ั งส่�่นี้ ไมั่ทางใด ก็ทางหนี้�ึ ง 
ซึ�งแนี้วทางการทำ	 Pivot	 มั้ตัั้�งแตั้่	 
การเป็ล้�ยนี้ผล่ตั้ภััณฑ์์หร่อบร่การ 
โดยยึดกล่่มัเป็้าหมัายเด่มั	,	เป็ล้�ยนี้กล่่มั
เป็้าหมัายใหมั่,	เป็ล้�ยนี้โครงส่ร้างธุ่รก่จ	
เช่่นี้	 จาก	 B2B	 	 เป็็นี้	 B2C,	 เป็ล้�ยนี้
เทคโนี้โลย้,	 เป็ล�้ยนี้ช่่องทางการขาย	
เป็็นี้ตั้้นี้	
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SMART BIZ

EASY RICE
ผุุด AI ยกระดับ

ตรวจสอบคุณุภาพข้า้วไรคุ้วามลำำาเอยีง
เมื่่�อสายตาคนมื่าพร้้อมื่กับัความื่ Bias หร้อ่กัาร้ตัดสนิตามื่สิ�งที่่�ตวัเองเชื่่�อและมื่องเหน็ จนหลายคร้ั�งเกัดิความื่ผิดิพลาด 
ลำาเอ่ยง และไมื่่เป็็นธร้ร้มื่ โดยเฉพาะกัับกัาร้ต่ร้าคาร้ับซื้่�อ-ขายข้าวในภาคกัาร้เกัษตร้ ที่่�สายตาของ 100 คนไมื่่ได้อย่่
บนมื่าตร้ฐานเด่ยวกััน Easy Rice จึงไมื่่ร้อชื่้าลุกัขึ�นมื่าป็ร้ับกัร้ะบวนที่่าหยิบ AI สร้้างร้ะบบตร้วจสอบคุณภาพข้าว 
ที่่�ส่ ลักัษณะ หร้่อความื่ยาวของเมื่ล็ดข้าวนั�นถู่กัตัดสินด้วยสายตาบนพ่�นฐานและความื่เท่ี่�ยงธร้ร้มื่แบบเด่ยวกััน  

	 จากโจทย์์ท่�ได้้รัับจากผู้้้ส่่งออกข้้าว
ในการัหาโซลู้ชั่ั�นตรัวจส่อบคุุณภาพข้้าว
ท่�ไม่่ได้้ม่าตรัฐาน	เม่่�อคุรัั�งย์ังเป็็นนักวิจัย์
รัาว	 4	 ป็ีท่�ผู้่านม่า	 กลูาย์เป็็นตัวตั�ง 
แลูะจุด้ป็รัะกาย์ให้	 ภ้วินทรั์	 คุงส่วัส่ด้ิ�	
CEO	แลูะผู้้ร่้ัวม่ก่อต�ัง	Easy	Rice	เด้นิหน้า
ส่รั้างม่าตรัฐานใหม่่ให้กรัะบวนการั 
ตรัวจส่อบคุณุภาพข้้าวแลูะส่าย์พนัธุ์ุข้์้าว
ม่่คุวาม่แม่่นย์ำแลูะม่่ป็รัะสิ่ทธิุ์ภาพ 
ม่ากข้้�นด้้วย์การัใชั่้เทคุโนโลูย์่อย์่าง	AI		

	 “ป็กตใินกรัะบวนการัตร่ัาคุารับัซ่�อข้้าว
จะใชั่้ผู้้้เชั่่�ย์วชั่าญท่�ผู้่านการัฝึึกฝึนม่าทำ

หน้าท่�ตรัวจส่อบ	 เพรัาะต้องด้้ในเรั่�อง
ข้องเป็อร์ัเซ็นต์ข้องการัแตกหัก	เรั่�องข้อง
คุุณภาพข้้าวแลูะส่าย์พันธุ์ุ์ข้้าวได้้	 ซ้�ง
การัจะเทรันคุนกลูุ่ม่น่�ต้องใชั่้เวลูานาน	
ม่่จำนวนจำกัด้	แลูะม่่รัาคุาแพง	ท่�ส่ำคุัญ
การัตรัวจส่อบด้้วย์ตาคุนมั่กไม่่อย์้ ่
บนม่าตรัฐานเด้่ย์วกัน	 ด้ังนั�น	 เรัาจ้ง
คุิด้คุ้นรัะบบท่�เส่ม่่อนเป็ลู่�ย์น	 Expert	
จากคุนให้กลูาย์เป็็น	 AI	 ชั่่วย์ให้การั 
ตรัวจส่อบทำได้้แม่่นย์ำม่ากข้้�น”

   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

	 โด้ย์การัเรั่ย์นร้ั้จากคุนท่�เก่งท่�สุ่ด้ 
ในป็รัะเทศ	 แลูะนำตัวอย์่างข้้าว 
ท่�ถูก้ต้องจากกรัม่การัข้้าวม่าเป็็นต้นแบบ 
ในการัป็รัะม่วลูผู้ลู	 ทำให้กรัะบวนการั
ในการัตรัวจส่อบคุุณภาพข้้าวข้องรัะบบ
ส่าม่ารัถูลูด้	Cost	ลูงได้้	30	เป็อรั์เซ็นต์	
รัวม่ถู้งลูด้รัะย์ะเวลูาในการัตรัวจส่อบ
ได้้ถู้ง	 5	 เท่า	 จากเด้ิม่ท่�เคุย์ใชั่้เวลูา 
30	นาท่	เหลู่อเพ่ย์ง	3-5	นาท่เท่านั�น		
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ส่ารัเคุม่่ในการัตรัวจส่อบ	หากม่่คุวาม่
ไม่่แม่่นย์ำก็จะทำให้เกิด้ชั่่องโหว่ในการั
ป็ลูอม่ป็นข้้าวได้้เชั่่นกัน	จ้งต้องม่่รัะบบ
โคุรังส่รั้างพ่�นฐานใหม่่ข้องอุตส่าหกรัรัม่
ข้้าว	โด้ย์การันำเทคุโนโลูย์	่AI	เข้้าม่าช่ั่วย์ด้้	
เพรัาะอย์่างไรัแลู้ว	AI	ก็ส่าม่ารัถูเรั่ย์นร้ั้
ได้้เร็ัวกว่าคุน	 แลูะไม่่ม่่เร่ั�องข้องคุวาม่
เหน่�อย์ลู้าหรั่อคุวาม่ผิู้ด้พลูาด้	 แถูม่ยั์ง
แม่่นย์ำกว่าด้้วย์	 ด้ังนั�น	 จ้งกลูาย์เป็็น
เคุรั่�องม่่อท่�ม่่ป็รัะส่ิทธุ์ิภาพในการัท่�จะ
ตรัวจส่อบคุุณภาพแลูะส่าย์พันธุุ์์ข้้าว
ก่อนการัซ่�อ-ข้าย์ทั�งหม่ด้ได้้เป็็นอย์่างด่้”		

	 ทั�งน�่	 การัลูด้การัตัด้ส่ินใจโด้ย์คุน 
ให้ได้้ม่ากท่�สุ่ด้	คุ่อ	ป็ณิธุ์านข้องภ้วินทรั์	
ซ้�งเข้าบอกว่า	การัใชั่้ส่าย์ตาท่�ม่่ม่าตรัฐาน
ไม่่เคุย์ตรังกันนั�น	 ทำให้การัตัด้ส่ิน 
เรั่�องข้องรัาคุาในการัรัับซ่�อไม่่ม่่ม่าตรัฐาน
เชั่่นเด้่ย์วกัน	 เพรัาะฉะน�ัน	 “เรัาต้อง
แทนท่�อะไรัก็ตาม่ท่�ไม่่ได้้ม่่ม่าตรัฐาน 
ทางวิทย์าศาส่ตรั์ม่ารัองรัับให้ได้ ้
ม่ากท่�สุ่ด้	เพ่�อให้เป็็นธุ์รัรัม่ต่อทุกฝึ่าย์”

จัับจัุดถููก...ไปได้ไกล 

	 อย์่างไรัก็ตาม่	การัพัฒนาผู้ลิูตภัณฑ์์
ด้้าน	AI	ส่ำหรัับผู้้้ใชั่้ในป็รัะเทศไทย์น�ัน
ไม่่ใชั่่เรั่�องง่าย์	เม่่�อเท่ย์บกับต่างป็รัะเทศ
ท่�เป็็นแคุ่	 Prototype	 หรั่อตัวต้นแบบ 
คุนก็พรั้อม่ท่�จะซ่�อทันท่	ในข้ณะท่�บ้าน
เรัานั�นผู้ลูิตภัณฑ์์ต้องตอบโจทย์์ผู้้้ใชั่้ได้้
เก่อบ	100	เป็อรั์เซ็นต์ถู้งจะเกิด้การัซ่�อ	
จ้งทำให้ธุ์ุรักิจไม่่ส่าม่ารัถูม่่รัาย์ได้้รัะหว่าง
ท่�เคุร่ั�องม่่อหร่ัอรัะบบยั์งไม่่เส่ร็ัจส่ม่บ้รัณ์

	 “ถู้าจะทำให้ผู้ลูิตภัณฑ์์ เข้้ า ส้่ ่
เชั่ิงพาณิชั่ย์์ในอุตส่าหกรัรัม่ข้้าวได้้	แคุ่
ผู้ลูลูัพธุ์์ท่�แม่่นย์ำอย์่างเด้่ย์วไม่่เพ่ย์งพอ	
ต้องม่่การัลูด้การัป็รัะม่วลูผู้ลูให้รัาคุา
ถูก้ลูง	เพ่�อให้เกษตรักรัส่าม่ารัถูเข้้าถูง้ได้้	
ด้ังนั�น	การัเข้้าม่าข้อง	Startup	จ้งไม่่ใชั่่
การัจับข้องย์ัด้ใส่่ม่่อชั่าวนา	 แต่ต้องม่่
โซลู้ชั่ั�นท่�ทำให้เข้าม่่รัาย์ได้้เพ�ิม่ข้้�นได้้	
ต้องด้้ว่าเข้าเข้้าถู้งเทคุโนโลูย์่เรัาได้้ 
หรั่อไม่่	 AI	 ท่�เรัาใชั่้ส่าม่ารัถูตอบโจทย์์

: Easy Rice    
 Creative & Startup Village   
   (Block 28) ซอยจุุฬา 5 แขวงวังใหม่่  
   เขตปทุุม่วัน กรุุงเทุพฯ 10330
: easyricetech@gmail.com
: www.easyrice.ai
:  easyricetech

ข้อมูลธุรกิจ

AI ตััวช่่วยสำำ�คััญแห่่งอน�คัตั

	 เม่่�อเป็รั่ย์บเท่ย์บกับตาคุนท่�ม่่	 Bias	
หรัอ่การัตม้่ส่่ย์อ้ม่น�ำย์าท่�เกิด้การัป็ลูอม่ป็น
ข้องข้้าวต่างส่าย์พันธุ์ุ์ได้้ง่าย์	นักธุ์ุรักิจ
หนุ่ม่ผู้้้เคุย์เข้้ารั่วม่โคุรังการัส่นับส่นุน	
Startup	ข้องทางกรัม่ส่่งเส่รัิม่อุตส่าหกรัรัม่
รัาย์น่�ม่องว่า	วิธุ์่เหลู่าน่�ไม่่ส่าม่ารัถูรัองรัับ
กับการัซ�่อ-ข้าย์ข้้าวในอนาคุตได้้ 
โด้ย์เฉพาะการัเรั่ย์นร้ั้ข้้าวส่าย์พันธุ์ุ์ใหม่	่
ท่�กินเวลูานานแลูะอาจเกิด้ข้้อผู้ิด้พลูาด้
แบบเด้ิม่ข้้�นได้้	

	 “กว่าท่�เรัาจะเทรันคุนเพ่�อเรั่ย์นร้ั้ 
ข้้าวส่าย์พันธุ์ุ์ใหม่่ต้องใชั่้เวลูานานม่าก	
แลูะไม่่ร้ั้ว่าจะตัด้ส่ินใจในการัรัับซ่�อ 
ถู้กหรั่อไม่่เพรัาะหากตาคุนย์ังไม่่ส่าม่ารัถู
แย์กได้้	 ก็เท่ากับว่าการัซ�่อ-ข้าย์น�ัน 
เกิด้คุวาม่ผิู้ด้พลูาด้ข้้�นแลู้ว	 หรั่อถู้าใชั่้

เข้าได้้หรั่อเป็ลู่า	แลูะใชั่้งานง่าย์แคุ่ไหน	
ต้องศ้กษาตลูาด้ให้ด้่	 แลูะคุวรัเตรั่ย์ม่
ส่าย์ป็่านไว้ด้้วย์	 เพรัาะอุตส่าหกรัรัม่น่�
ไม่่ได้้ม่่การัซ่�อกันง่าย์ข้นาด้นั�น	 เพรัาะ
ฉะนั�น	ผู้ลูิตภัณฑ์์ต้องใชั่่ส่ำหรัับเข้าจรัิงๆ	
เข้าถู้งจะย์อม่ซ่�อ”

	 ถู้งตรังน�่	 แม่้จะม่่คุวาม่ท้าทาย์
ม่ากม่าย์รัออย์้่	แต่ภ้วินทรั์ย์ังคุงเด้ินหน้า
พรั้อม่พาธุุ์รักิจเติบโตด้้วย์การัใชั่้	 AI 
ท่�เป็็นแกนหลัูกข้องธุ์ุรักิจ	(Core	Business)	
ข้ย์าย์การัตรัวจส่อบคุุณภาพจากพันธุ์ุ์
ข้้าวหอม่ม่ะลูิ	หอม่ป็ทุม่	กข้	79	พลู	80	
แลูะชั่ัย์นาท	 1	 ส่้่ส่าย์พันธุ์ุ์อ่�นๆ	 อย์่าง
ข้้าวโพด้	 ข้้าวส่าลู่	 แลูะข้้าวบารั์เลูย์์ 
รัวม่ถู้งการัออกใบรัับรัองคุุณภาพ 
แลูะการัพัฒนารัะบบด้้ส่ารัอาหารั 
เพ่�อเป็็นฟีีด้แบ็ก	 ส่ำหรัับเกษตรักรั 
ในการัป็รัับป็รัุงการัป็ลู้กข้้าวให้ม่่คุุณภาพ
แลูะตรังกับคุวาม่ต้องการัข้องตลูาด้ 
ม่ากข้้�น	 ตลูอด้จนการัข้ย์าย์ตลูาด้ 
ส่้่ต่างป็รัะเทศ	เชั่่น	เว่ย์ด้นาม่	อินเด้่ย์	
แลูะแอฟีรัิกา	 เพ่�อไป็ให้ถู้งเป็้าหม่าย์ 
ท่�ม่่ว่า	 “สุ่ด้ท้าย์แลู้วถู้าเรัาม่่การัทำให้
อธุ์ิป็ไตย์ข้องเกษตรักรัส่าม่ารัถูเข้้าถู้ง
ได้้อย์่างเท่าเท่ย์ม่	 ด้้วย์การัตรัวจส่อบ 
ท่�ม่่ม่าตรัฐาน	 จะทำให้การัป็ลู้กข้้าว 
ม่่ป็รัะส่ิทธุ์ิภาพ	 แลูะทำให้ผู้้้บรัิโภคุ 
ม่่สุ่ข้ภาพท่�ด้่ข้้�น”	นั�นเอง

เรุาต้องแทุนทุ่� 
อะไรุก็ตาม่ 

ทุ่�ไม่่ได้้ม่่ม่าตรุฐาน 
ทุางวิทุยาศาสตรุ์ 
ม่ารุองรุับให้ได้้ 

ม่ากทุ่�สุด้ 
เพ่�อให้เป็นธรุรุม่ 

ต่อทุุกฝ่่าย
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BUSINESS FOCUS 

CHOSEN
ผู้้�พััฒนาระบบชารจ์ EV เจ�าแรกของไทย
ต่่อยอดสู่่่การบรหิารพลังังานของประเทศ

CHOSEN คืือ ระบบบริหารจััดการการชาร์จัยานยนต์์ไฟฟ้าท่ี่�พััฒนาในประเที่ศไที่ย โดยคืนไที่ย มี่จัุดเด่น คืือ สามีารถ
ปรับเปล่ี่�ยนหรือพััฒนาระบบได้ต์ามีคืวามีต์้องการ ถูกออกแบบมีาให้เหมีาะกับการใช้งานของคืนไที่ย แลี่ะใช้ได้กับ 
เคืรื�องชาร์จัของทีุ่กคื่าย น่�คืือผลี่งานของบริษััที่ โชเซ่่น เที่คืโนโลี่ย่ จัำากัด ผู้พััฒนาระบบ EV Charging Platform 
เจั้าแรกของไที่ย ที่่�กำาลี่ังต์่อยอดคืวามีเช่�ยวชาญสู่การบริหารพัลัี่งงานของประเที่ศในวันน่� 

การคิิดคิ่าบริการ, ระบบบัตร Member 
Card (RFID) ที่่�สามารถที่ำ Point Reward 
ร่วมกบัสนิค้ิา/บรกิารอื่่�นๆ หรอ่ื่การบริหาร
ข้้อื่มูลผูู้้ใช้้งาน เป็็นต้น ฯลฯ

 สำคิัญกว่านั�น คิ่อื่ อื่อื่กแบบมาให้
เข้้ากับลักษณะการใช้้งานข้อื่งคินไที่ย 
โดยสามารถที่ำงานบนเคิร่�อื่งช้าร์จ 
ยานยนต์ไฟฟ้าได้แที่บทีุ่กคิ่าย ไม่ว่าจะ
ยุโรป็  อื่เมริกา เอื่เช้่ย หร่อื่แม้แต่อืุ่ป็กรณ์
จากจ่นก็ตาม ที่่�ผู้่านมาระบบดังกล่าว
ได้ถูกนำไป็ติดตั�ง ณ การไฟฟ้าแห่งช้าติ
ใน สป็ป็.ลาว และเป็็นระบบ EV  
NATIONAL GRID ที่่�แรกๆ ข้อื่งโลกอื่ก่ด้วย 

 นอื่กจากน่� ยังได้รับรางวัลช้นะเลิศ
ในโคิรงการ DELTA ANGEL FUND 2020 
และโคิรงการ STARTUP CONNECT  
โดยกรมส่งเสริมอืุ่ตสาหกรรม กระที่รวง
อืุ่ตสาหกรรม มาการันต่คิวามสำเร็จ 
อื่่กที่างด้วย 

จุุดเริ่่�มต้้นบนถนนธุุริ่กิ่จุ 
ยานยนต้์พลัังงานไฟฟ้า

 เม่�อื่ 5 ป็ีก่อื่น วรพจน์ ร่�นเริงวงศ์ 
ป็ระธานกรรมการบริหาร บริษัที่ โช้เซ่่น 
เที่คิโนโลย่ จำกัด ได้เดินที่างไป็ยุโรป็ 
และม่โอื่กาสสัมผู้ัสรถไฟฟ้าเที่สล่า 
(Tesla) เป็็นคิรั�งแรก เป็็นการเปิ็ดโลกใหม่ 
ให้กบัเข้า ในฐานะเดก็ไอื่ที่ท่ี่่�จบมาที่างด้าน 
วิที่ยาศาสตร์คิอื่มพิวเตอื่ร์ และที่ำโซ่ลูช้ั�น
เก่�ยวกับไอื่ที่่เป็็นทีุ่นเดิม เข้าเริ�มสนใจ
รถที่่�เป็็นมากกว่ารถ เพราะถูกคิวบคิุม
ด้วยคิอื่มพิวเตอื่ร์ และไม่ได้ข้ับเคิล่�อื่น
ด้วยน�ำมันแต่เป็็นพลังงานไฟฟ้า 

 “รถพลังงานไฟฟ้าหร่อื่ EV (Electric 
Vehicle) จะม่ตัวช้าร์จเจอื่ร์เป็็นแคิ่ป็ลั�ก
ธรรมดา แต่คิวบคิุมด้วยระบบซ่อื่ฟต์แวร์ 
ตรงน่�เป็็นหัวใจ แต่คินไม่คิ่อื่ยมอื่งกัน  
เราม่คิวามรู้ด้านไอื่ที่่อื่ยู่แล้ว จึงเริ�ม
ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การช้าร์จยานยนต์ไฟฟ้าข้อื่งเราข้ึ�นมา”

ริ่ะบบชาริ่์จุ EV ที่่�เข้้าใจุคนไที่ย
แลัะเป็็นม่ต้ริ่กิับทีุ่กิค่าย

 CHOSEN เริ�มจากเป็็นตัวแที่นจำหน่าย
เคิร่�อื่งช้าร์จรถไฟฟ้า EVBox จากยุโรป็ 
จากนั�นจึงต่อื่ยอื่ดพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์ 
ข้อื่งตัวเอื่ง สิ�งที่่�ที่ำให้หลายคินรู้จักช่้�อื่ 
พวกเข้า คิอ่ื่ แพลตฟอื่ร์มการบรหิารจดัการ 
การช้าร์จยานยนต์ไฟฟ้า EVen (อื่่ว่เอื่็น) 
เป็็นระบบช้าร์จที่่�สามารถป็รับเป็ล่�ยน 
หร่อื่พัฒนาให้เข้้ากับระบบต่างๆ ตาม
คิวามต้อื่งการข้อื่งลูกคิ้า (Customize) 
อื่่กที่ั�ง ยังสามารถที่ำงานร่วมกับระบบ

   จีีราวััฒน์์ คงแก้้วั
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ต้้องแต้กต้่าง 
และสู้้้ด้้วยคำว่า 
Customize 

ทำได้้ต้าม 
ความต้้องการ 

ซึ่่�งเป็็นเร่�องยาก 
และรายใหญ่่ 

ไม่ค่อยอยากเล่น

 “เวลาช้าร์จ EV ที่่�บ้านคิ่อื่นข้้าง 
กินไฟเยอื่ะ เที่่ยบเที่่ากับเป็ิดแอื่ร์ 10 ตัว 
พร้อื่มกนั ถ้าแต่ละหมู่บ้านมร่ถหลายคินั 
แลว้ช้ารจ์พรอ้ื่มๆ กนั จะที่ำใหก้ารกนิไฟ 
โอื่เวอื่ร์โหลด ข้ณะที่่�หม้อื่แป็ลงที่่�ม่อื่ยู่
ไม่ได้ถูกด่ไซ่น์ไว้สำหรับด้านน�่มาก่อื่น 
เป็็นป็ัญหาที่่�ไม่ได้ไกลตัวเลย เราจึงไป็
คิุยกับการไฟฟ้าเพ่�อื่เข้้าไป็บริหารโหลด
ให้เหมาะสม โดยที่่�เข้าไม่ต้อื่งลงทีุ่น
เป็ล่�ยนสายส่ง เป็ล่�ยนหม้อื่แป็ลง เป็ล่�ยน
ระบบกริด ไม่จำเป็็นต้อื่งไป็ลงทีุ่นซ่่�อื่
ไฟฟ้ามาข้ายเพิ�มหร่อื่อื่ะไรเลย แต่ใช้้
ระบบข้อื่งเราเข้้าไป็บริหารจัดการ 
การใช้้พลังงานให้ม่ป็ระสิที่ธิภัาพ” 

“สริ่้างจุุดต้่าง” แต้้มต้่อข้อง
บริ่่ษััที่เลั็กิในสนามใหญ่่

 ที่ำอื่ย่างไรบริษัที่ที่่�ลงสนามมาได้แคิ่  
5 ป็ี ถึงจะกลายเป็็นตัวเล่อื่กในตลาด
ที่่�ม่ เจ้าใหญ่เป็็นผูู้้ เล่นหลักอื่ยู่แล้ว 
เข้าบอื่กว่า ต้อื่งแตกต่างและสู้ด้วยคิำว่า 
Customize ที่ำได้ตามคิวามต้อื่งการ 
ซ่ึ�งเป็็นเร่�อื่งยากและรายใหญ่ไม่คิ่อื่ย
อื่ยากเล่น

 “เราต้อื่งหาจุดแตกต่าง ข้้อื่ด่ คิ่อื่
เราเข้่ยนโป็รแกรมเอื่ง เราเข้้าใจพฤติกรรม
ผูู้้บริโภัคิคินไที่ย จึงตอื่บโจที่ย์ได้ด่ 
และโดนกว่า แต่ข้้อื่เส่ย คิ่อื่ เรายังเป็็น
บรษิทัี่เลก็ ที่่�ยงัต้อื่งใช้้เวลาพสิจูน์ตวัเอื่ง 

แต่ในตลาดยังม่บางจุดที่่�บริษัที่ใหญ ่
ไม่ได้มอื่ง หร่อื่ถ้าที่ำก็จะใช้้ต้นทีุ่น 
ที่่�สูงกว่า ซ่ึ�งน่�คิ่อื่ ข้้อื่ได้เป็ร่ยบข้อื่งเรา” 

 เม่�อื่ถามถึงเป็้าหมายในอื่นาคิต 
เข้าบอื่กว่า อื่ยากเป็็นแพลตฟอื่ร์ม 
ที่่�ตอื่บโจที่ย์เร่�อื่ง EV และพลังงาน 
ที่่�เช้่�อื่ว่าจะดิสรัป็ต์ในอื่นาคิต

 วรพจน์บอื่กว่า การคิดิแบบสตาร์ที่อัื่พ 
คิอ่ื่ ต้อื่งเป็็นคินที่่�เหน็โอื่กาส มค่ิวามฝััน 
ต้อื่งศึกษา ม่ Passion ม่คิวามกล้าที่่�จะ
ลงม่อื่ที่ำโดยไม่ร่รอื่ ยิ�งเป็็นเร่�อื่งเที่คิโนโลย่ 
ถ้าช้้าก็จะไม่เกิด 

 “โอื่กาสยังม่อื่่กเยอื่ะมาก แต่ต้อื่งหา
จุดที่่�เป็็น Pain Point ในตลาดให้เจอื่
ต้อื่งอื่ึดพอื่สมคิวร เน่�อื่งจากช้่วงแรกๆ 
อื่าจจะไม่ม่คินเข้้าใจเรา เพราะยัง 
ไม่เคิยมใ่คิรที่ำเร่�อื่งน่�มาก่อื่น ในจงัหวะนั�น 
จึงต้อื่งม่ Passion และคิวามอื่ดที่น 
พอื่สมคิวร เพ่�อื่ก้าวข้้ามผู้่านอุื่ป็สรรคิ
ต่าง ๆ  แต่เม่�อื่พิสูจน์ตัวเอื่งได้แล้ว ก็จะ 
เริ�มม่โอื่กาสข้ึ�นมา และเป็็นที่่�ยอื่มรับได้ 
ในที่่�สุด” วรพจน์กล่าวที่ิ�งที่้าย

 เร่ยกได้ว่า CHOSEN เป็็นผูู้้ให้บริการ
สถาน่ช้าร์จยานยนต์ไฟฟ้า และระบบ
บริหารจัดการช้าร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
ม่ลูกคิ้าที่ั�งกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอื่าหาร 
จุดพักรถ โรงแรม ห้างสรรพสินคิ้า 
คิอื่นโดมิเน่ยม และอื่าคิารสำนักงาน 
เป็็นต้น 

 ที่ว่าวันน�่ EV ดจูะเป็็นเร่�อื่งเล็กไป็แล้ว
สำหรบัพวกเข้า เม่�อื่เป้็าหมายต่อื่จากน่� 
คิ่อื่ การบริหารพลังงานให้กับป็ระเที่ศ

มุ่งส่่พันธุก่ิจุใหม่  
“กิาริ่บร่ิ่หาริ่พลัังงาน”

 วันน่�พวกเข้ากำลังก้าวข้้ามจากรถ
พลังงานไฟฟ้า มาสู่ระบบใหม่ที่่�ช้่�อื่ 
“EMSP.COM” ย่อื่มาจาก Energy 
Modernization System Provider ผูู้้ให้
บริการระบบพลังงานสมัยใหม่ โดย
สามารถตอื่บโจที่ย์ระบบกรดิ (Grid) ซ่ึ�งเป็็น 
ระบบส่งและแจกจ่ายไฟฟ้าที่่�ผู้ลิตไป็ยัง
ผูู้้ต้อื่งการใช้้ไฟฟ้า โดยล่าสุดได้เซ่็น 
MOU ร่วมกับการไฟฟ้านคิรหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าส่วนภัูมิภัาคิ (กฟภั.) 
เพ่�อื่การบริหารพลังงานให้กับการไฟฟ้า 

: บริิษััท โชเซ่่น เทคโนโลยีี จำกััด   
 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงสู้ะพานสู้้ง  
   เขต้สู้ะพานสู้้ง กรุงเทพฯ 10250
: CHOSENGROUP
: www.chosen.co.th

ข้อมูลธุริกัิจ
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BIZ IDEA

Fuyuutech IOT Scada
เปลี่่�ยนโรงงานให้ก้ลี่ายเปน็ Smart Factory

ดีีกว่่าไหม? หากมีตััว่ช่่ว่ยมาเปลี่ี�ยนโรงงานทั่ั�ว่ไปทั่ี�ใช่้ระบบการจััดีการแลี่ะกระบว่นการผลี่ิตัแบบแมนว่ลี่ (Manual)  
ซ่ึ่�งเว่ลี่าเกิดีปัญหาทั่ำาให้ยากตั่อการแก้ไข ให้กลี่ายเป็น Smart Factory ทั่ี�ทั่ำาให้การทั่ำางานนั�นเป็นอัตัโนมัตั ิ
แลี่ะมีประสิิทั่ธิิภาพมากยิ�งข่�น โดียทั่ี�มี Fuyuutech IOT Scada เป็นหน่�งในทั่างออกของโรงงานอุตัสิาหกรรมเหลี่่านั�น

ตั้้�งแตั้่ขนาดเล็็ก กล็าง ใหญ่่ ฉะน้�น 
ราคาจึึงมีีตั้้�งแตั้่หมี่�นตั้้นๆ ไปจึนถึึง 
หล็้กล็้าน ขึ�นอยู่่่ก้บความีตั้้องการ 
ใช้้งานของแตั้่ล็ะโรงงานด้วยู่” 

 สำหร้บ Fuyuutech IOT Scada 
เป็นแพล็ตั้ฟอร์มีการเก็บข้อม่ีล็ วิเคราะห์ 
แล็ะแสดงผล็ เพ่�อช้่วยู่ควบคุมี ด่แล็
ประสิทธิิภาพการทำงานของเคร่�องจึ้กร
แล็ะกระบวนการผล็ิตั้แบบออนไล็น์
นอกจึากนี� ซอฟตั้์แวร์ด้งกล็่าว ยู่้งได้
พ้ฒนาฟังก์ช้้น Analytics ที�ตั้่อยู่อด 
จึาก OEE หร่อ Overall Equipment 
Effectiveness ซึ�งเป็นการว้ดประสิทธิิผล็
โดยู่รวมีของเคร่�องจึก้ร ซึ�งเป็นองค์ความีร้่
ที�ได้จึากสถึาบ้นเพิ�มีผล็ผลิ็ตั้แห่งช้าตั้ิ 
สามีารถึวิเคราะห์ให้เห็นว่า เคร่�องจึก้รน้�นๆ 
มีีประสิทธิิภาพอยู่่างไร เช้่น เคร่�องจึ้กร
ที�ดีจึะตั้้องทำงานได้ 24 ช้้� วโมีง 
โดยู่ไมี่มีีการส่ญ่เสียู่ หร่อสามีารถึ 
เดินเคร่�องด้วยู่อ้ตั้ราการผล็ิตั้เตั้็มีกำล็้ง 
เป็นตั้้น เรียู่กได้ว่า Fuyuutech IOT 
Scada จึะช้่วยู่ทำให้ผ่้ประกอบการ
สามีารถึร้่ทกุสิ�งที�ต้ั้องการได้อยู่่างถึก่ต้ั้อง 
แมี่นยู่ำ ในทุกที�แล็ะทุกเวล็า

ใช้้ความเช่้�ยวช้าญ 
สร้้างโอกาสทางธุุร้กิจ

 ยู่้อนไปเมี่�อ 5 ปีที�แล็้ว ร้ช้พล็ 
สิทธิิสินธิุ์ CEO & Founder บริษั้ท 
เอ็มี พี เอ็นจึิเนียู่ริ�ง ซิสเต็ั้มี จึำก้ด 
เริ�มีตั้้นธุิรกิจึของตั้้วเองจึากแพสช้้�น 
แล็ะประสบการณ์์ที�เคยู่ทำงานด้าน 
การวางระบบอ้ตั้โนมี้ติั้ในโรงงาน
อุตั้สาหกรรมีมีากว่า 18 ปี พร้อมีท้�ง 
ได้เคยู่ใช้้งานซอฟตั้์แวร์ของตั้่างประเทศ
เก่อบจึะทุกแบรนด์ ทำให้เห็นโอกาส
แล็ะช้่องว่างที�ซ่อนอยู่่่ จึนนำมีาส่่ 
การพ้ฒนาเป็นผล็ิตั้ภ้ณ์ฑ์์ซอฟตั้์แวร์ 
Fuyuutech IOT Scada ที�เป็นแบรนด์ไทยู่
ของตั้้วเอง

 “เราอยู่ากพ้ฒนา IOT Scada 
ในแบบของคนไทยู่ เพ่�อให้ตั้อบโจึทยู่์
ก้บผ่้ใช้้งานจึริงๆ ค่อ 1.ใช้้งานง่ายู่ 
ไมี่ตั้้องมีีความีร่้เฉพาะก็สามีารถึใช้้งาน
ซอฟตั้์แวร์เราได้ 2.สามีารถึนำข้อมี่ล็ไป
วิ เคราะห์ ได้  ระบบจึะไมี่ ใช้่ แค่ 
การแจึ้งเตั้่อน แตั้่ยู่้งตั้้องนำค่าตั้่างๆ 
ไปวเิคราะห์ได้ด้วยู่ 3.สามีารถึเช้่�อมีตั้่อ

ก้บฮาร์ดแวร์ได้ทุกแบรนด์ ซอฟตั้์แวร์
ตั้่างประเทศส่วนใหญ่่จึะทำมีาใช้้งาน
เฉพาะก้บฮาร์ดแวร์ของแบรนด์น้�นๆ 
เราจึึงฉีกกฎด้วยู่การทำซอฟตั้์แวร์ 
ที�  P lug in ก้บฮาร์ดแวร์ ได้ทุกตั้้ว 
4.เร่�องราคา แบรนด์ตั้่างประเทศ 
จึะมีีราคาค่อนข้างส่ง ข้�นตั้�ำค่อหล็้ก
แสน แตั้่เราทำเพ่�อตั้อบโจึทยู่์เอสเอ็มีอี

   กองบรรณาธิิการ
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ยู่ิ�งไปกว่าน้�นหากช้ิ�นส่วนที�เสียู่หายู่ 
ตั้้องส้� งจึากตั้่างประเทศด้วยู่แล็้ว 
อาจึตั้้องใช้้ เวล็าในการซ่อมีบำรุง 
นานกว่าเดิมี ด้งน้�น การนำซอฟตั้์แวร์
มีาช้่วยู่จึะทำให้เห็นประสิทธิิภาพ 
การทำงานของเคร่�องจึ้กรได้ล็่วงหน้า 
สามีารถึท�ีจึะวางแผนการซ่อมีบำรุง 
ได้ง่ายู่ขึ�น

	 3.	ปััญหาต้้นทุุนพลัังงาน บางคร้�ง
จึุดเล็็กๆ จึากความีเสียู่หายู่ของเคร่�องจึ้กร
อาจึทำให้ตั้้นทุนพล็้งงานส่งขึ�น เรียู่กว่า
เป็นตั้้นทุนแฝงที�เกิดขึ�นได้ตั้ล็อดเวล็า 
ระบบซอฟตั้์แวร์สามีารถึช้่วยู่ส่งส้ญ่ญ่าณ์
ความีผิดปกตั้ิที�เกิดก้บเคร่�องจึ้กรได้ 
ทำให้สามีารถึแก้ไขได้อยู่่างรวดเร็ว

 สิ�งสำค้ญ่ของการใช้้เทคโนโล็ยู่ี 
ร้ช้พล็บอกว่า ตั้้องไมี่ใช้่การไปสร้าง

ความียูุ่่งยู่ากให้ก้บธิุรกิจึ เพราะอะไร
ก็ตั้ามีที�ทำแล็้วเป็นการเพ�ิมีภาระในการ
ทำงานให้ก้บผ่้ประกอบการจึะถึ่กปฏิิเสธิ
ทน้ที ฉะน้�นการให้บริการของ Fuyuutech 
IOT Scada จึึงมีีทางเล็่อกที�หล็ากหล็ายู่ 
เพ่�อให้เหมีาะสมีก้บผ่้ใช้้งาน หากเป็น
โรงงานที�มีีเคร่�องจึ้กรท้นสมี้ยู่ สามีารถึ
นำเสนอซอฟตั้์แวร์เข้าไปช้่วยู่บริหาร
จึ้ดการได้ แตั้่ถึ้าโรงงานไหนมีีข้อจึำก้ด
ด้านเคร่�องจึ้กรที�อาจึจึะยู่้งไมี่เหมีาะก้บ
การนำซอฟตั้์แวร์เข้าไป Plugin ก็จึะ
แนะนำให้ทำระบบแบบกึ�งอ้ตั้โนมี้ติั้ 
ท้�งหมีดล็้วนขึ�นอยู่่่ก้บความีสะดวก 
ของล็่กค้าเป็นสำค้ญ่

ส่องอนาคต  
ต้�งเป้้าหมายการ้เติบโต

  สำหร้บเป้าหมีายู่ในอนาคตั้อีก 
5 ปีข้างหน้า ผ่บ้รหิาร เอม็ี พ ีเอน็จึเินยีู่ริ�ง 
ซิสเตั้็มี ตั้้องการจึะทำให้ Fuyuutech 
IOT Scada ก้าวขึ�นมีาตั้ิดอ้นด้บ Top 5 
ของประเทศ พร้อมีก้บการระดมีทุน 
ในตั้ล็าดหล็้กทร้พยู่์ฯ ขณ์ะเดียู่วก้น 
ในเช้ิงของผล็ิตั้ภ้ณ์ฑ์์ก็จึะเดินหน้าพ้ฒนา
อยู่่างไม่ีหยู่ดุนิ�ง ซึ�งหล็ายู่ๆ องค์ความีร่้
ไมี่จึำเป็นตั้้องทำเองเพียู่งแค่มีีพาร์ตั้เนอร์
หร่อคอนเน็กช้้นที�ดี ก็จึะสามีารถึช้่วยู่
ให้เราพ้ฒนาตั้้วเองไปได้ไกล็

 “โดยู่ส่วนตั้ว้ผมีมีก้จึะตั้้�งเปา้หมีายู่ไว้ 
10 อยู่่างท�ีตั้้องทำในแตั้่ล็ะปี เพราะการ
มีีเป้าหมีายู่เป็นเหมี่อนแรงผล็้กด้น 
ให้เราเดินไปข้างหน้า ไม่ีจึำเป็นต้ั้องทำ 
ให้สำเร็จึท้�งหมีดก็ได้ แค่ทำให้เสร็จึ 
ในบางเป้าหมีายู่ ก็ถึ่อเป็นรางว้ล็ให้ก้บ
ตั้้วเองได้แล็้ว” ร้ช้พล็กล็่าวทิ�งท้ายู่

เป้ิด 3 Pain Point  
แก้ป้ัญหาโร้งงานอุตสาหกร้ร้ม

 นอกจึากนี� ร้ช้พล็ยู่้งช้ี�ให้เห็นถึึง 
3 ปัญ่หา (Pain Point) สำค้ญ่ที�เก่อบทุก
โ ร ง ง านอุ ตั้สาหกร รมีตั้้ อ ง เ จึอ 
แล็ะแน่นอนว่าการใช้้ระบบซอฟตั้์แวร์
เข้ามีาช้่วยู่จึะทำให้ปัญ่หาเหล็่าน้�น 
ล็ดล็งได้

	 1.	ปััญหาการใช้้คนจดบันัทึุกข้้อมูลูั 
เกินกว่าครึ�งของโรงงานในประเทศไทยู่ 
ใช้้คนในการเดินจึดค่าพารามิีเตั้อร์ต่ั้างๆ 
โดยู่จึะจึดทุกๆ 1 ช้้�วโมีง หากมีีการ 
เดินเคร่�องจึ้กร 24 ช้้�วโมีง ก็จึะมีี 24 ค่า 
แตั้่ในความีเป็นจึริงแล็้ว ค่าเหล็่าน�ี 
มีีออกมีาทุกๆ วินาที หมีายู่ความีว่า 
ใน 1 ว้น จึะมีีข้อมี่ล็ออกมีามีากถึึง 
86,400 ค่า ซึ�งตั้่างก้น 360 เท่า ด้งน้�น 
ในแตั้่ล็ะวินาทีอาจึมีีความีผิดพล็าด 
เกิดข�ึนได้ตั้ล็อด การใช้้ซอฟตั้์แวร์ 
จึะช้่วยู่ให้การบ้นทึกข้อมี่ล็ทำได้ล็ะเอียู่ด
แล็ะแมี่นยู่ำส่งกว่า 

	 2.	ปััญหาเคร่�องจักรข้ัดข้้อง
ยู่่อมีส่งผล็กระทบให้กระบวนการผลิ็ตั้
หยูุ่ดช้ะง้ก ทำให้เสียู่โอกาสทางธิุรกิจึ 

: บริษิัทั เอ็็ม พีี เอ็น็จิิเนยีริิ�ง ซิิสเต็ม็ จิำกัดั   
:  0 2755 4030
:  www.fuyuutech.com, 
 www.iotscadas.com

ข้อ็มูลธุริกัิจิ

สิ่่�งสิ่ำคััญของ 
การใช้้เทคัโนโลยี ี
คัือ ต้้องไม่่ไปสิ่ร้าง 
คัวาม่ย่ี่งยีาก  
หรือเพิ่่�ม่ภาระ 
ในการทำงานให้กับ 
ผู้้้ประกอบการ
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TECH TREND 

4 เทรนด์์ท่� STARTUP
ต้้องรีบีคว้า้!

ว่่ากัันว่่าเทคโนโลยีีกัับสตาร์์ทอััพเป็็นขอังค่่กััน และเทร์นด์์ว่ันนี�จึึงไม่่ใช่่แค่เร์่�อังขอัง Blockchain, Cryptocurrency 
หร์่อัว่่า Big Data ที�ยีังคงเด์ินหน้าสร์้างแร์งสะเท่อันให้ว่งกัาร์สตาร์์ทอััพ (Startup) แต่ยีังม่ีไพ่เด์็ด์อัีกัม่ากัที�ธุุร์กัิจึ 
สายี Tech ห้าม่กัะพร์ิบตา! โด์ยีเฉพาะ 4 เทร์นด์์ต่อัไป็นี� ที�จึะทำาให้สตาร์์ทอััพโลด์แล่นได์้แบบเส่อัติด์ป็ีกั 

   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

NINU Perfume
	 บริษิัทัน้ำ้หอมสุดุไฮเทคจากสุโลวีเีนี้ย	เปิิดตัวัีเคริ่�องผลติั
น้้ำหอมที�ผ้�ใช้�สุามาริถสุริ�างกลิ�น้ที�ช้อบได�ถึง	 100	 กลิ�น้ 
ผ่าน้การิสุ�ังงาน้บน้แอปิฯ	 ม่อถ่อ	 โดยมี	 AI	 ช้่วียเล่อก 
และแน้ะน้ำกลิ�น้น้้ำหอมให�เหมาะกับอาริมณ์์	 ควีามร้ิ�สุึก 
ของผ้�ใช้�ใน้แตั่ละวีัน้	หริ่อเหมาะกับโอกาสุและสุถาน้ท�ีที�ผ้�ใช้�จะไปิ	

    : www.ninu-perfume.com

ทั้งยังขยายไปิสุ้่การิเปิ็น้ตััวีช้่วียสุริ�าง
แพลตัฟอริ์มหลักสุ้ตัริฝึึกอบริมให�กับ
พนั้กงาน้ใน้องค์กริได�อย่างมีปิริะสิุทธิิภาพ

	 เท่าน้ั้น้ไม่พอ	 โอกาสุใหม่ของ 
สุตัาร์ิทอพัใน้การิใช้�	AI	ยงัสุามาริถต่ัอยอด
ไปิสุ้่การิน้ำเสุน้อโซล้ช้ั�น้ด�าน้การิรัิกษัา
ควีามปิลอดภัยทางไซเบอริ์	 ซ�ึงน้ับวีัน้
จะถ้กโจมตัีมากยิ�งขึ้น้	หริ่อการิจัดการิ
ริะบบภายใน้บ�าน้ให�เปิ็น้อัตัโน้มัตัิ 
(Automation)	 โดยผ้�ใช้�สุามาริถจัดการิได�
ด�วียการิกดปิุ�มเพียงไม่กี�ปิุ�ม	 น้อกจากน้ี้	
ยังเปิ็น้ตััวีช้่วียใน้การิลดการิใช้�พลังงาน้
และปิริะหยัดค่าใช้�จ่าย	ริวีมถึงเปิ็น้ตััวี
คัดกริองและวีิเคริาะห์สุิ�งที�ใช้่ที�สุุดให� 
ผ้�บริิโภคได�แบบเฉพาะบุคคล	ไม่วี่าจะ
ใน้ธิุริกิจค�าปิลีก	 ควีามงาม	 แฟช้ั�น้	
อีคอมเมิริ์ซ	 และอ่�น้ๆ	ซึ�งดัน้ให�เทริน้ด์	
Personal ised	 และ	 Customised 
ใน้วีงการิสุตัาริ์ทอัพฮอตัยิ�งกวี่าเดิม		

The Era of Artificial Intelligence…AI ฟาด์ต่อัแบบไม่่ยีั�ง 

	 เริียกวี่ากิน้เริียบเก่อบริอบวีงได�เลยทีเดียวี	 เม่�อเทคโน้โลยีปิัญญาปิริะดิษัฐ์์ 
หริ่อ	 AI	 เปิ็น้เคริ่�องม่อที�สุตัาริ์ทอัพใน้หลายๆ	 อุตัสุาหกริริมหยิบน้ำไปิใช้� 
และมีแน้วีโน้�มเตัิบโตัเปิ็น้อย่างมาก	 ท�ีโดดเด่น้คงหน้ีไม่พ�น้	 วีงการิแพทย์และการิ
ด้แลสุุขภาพที�การิใช้�	AI	กำลังเฟ่�องฟ้	ไม่วี่าจะช้่วียใน้การิวีิน้ิจฉัยและวีิเคริาะห์โริค
ของแพทย์ให�แม่น้ยำมากขึ้น้	หริ่อจะช้่วียอำน้วียควีามสุะดวีกใน้การิรัิกษัาใน้ฝึั�งของ
คน้ไข�	 ริวีมถึงวีงการิการิศึึกษัา	 หริ่อ	 EdTech	 ก็ไม่น้�อยหน้�าเช้่น้กัน้	 เม่�อ	 AI 
และ	Machine	Learning	ช่้วียให�การิเริยีน้การิสุอน้บน้โลกดจิทิลัสุะดวีกและง่ายมากขึ้น้	
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	 เทคโน้โลยีการิพิมพ์	 3	 มิตัิ	 การิเพาะเลี้ยงเน้่้อเย่�อสุัตัวี์จากห�องแล็บ 
(Lab-grown	 Meat	 หริ่อ	 Cultured	 Meat)	 เทคโน้โลยีทางพัน้ธิุวีิศึวีกริริม 
(Genetic	Engineering)	ซ�ึงเปิ็น้กริะบวีน้การิที�ใช้�เทคโน้โลยีใน้ห�องปิฏิิบัตัิการิ
เพ่�อเปิล�ียน้แปิลงการิสุริ�าง	DNA	ของสุ�ิงมีช้ีวีิตั	ริวีมถึงเทคโน้โลยีและน้วัีตักริริม
ด�าน้อาหาริต่ัางๆ	จะเป็ิน้ตัวัีช่้วียที�ริ�อน้แริงสุดุๆ	สุำหริบัสุตัาร์ิทอพัใน้การิเข�าร่ิวีม
เทริน้ด์ฮิตัอย่าง	Plant-based	เน้่้อจากพ่ช้	และการิจำแลงอาหาริให�ออกมา
มีหน้�าตัา	เน้่้อสุัมผัสุ	และริสุช้าตัิใกล�เคียงกับตั�น้ฉบับมากที�สุุด	

	 ทั้งน้ี้	การิลงทุน้ใน้เทคโน้โลยีอาหาริ	(FoodTech)	ที�เตัิบโตัเปิ็น้อย่างมาก 
จะเปิ็น้ปิัจจัยเริ่งการิขยายตััวีของอาหาริท�ีทำจากพ่ช้	 และก�าวีไปิสุ้่การิทำ
ผลิตัภัณ์ฑ์์และใช้�วีัตัถุดิบที�น้่าตั่�น้เตั�น้มากขึ้น้	 ซึ�งอาจไม่ใช้่แค่เพียง 

Reality Technology
…เทคโนโลยีีเสม่่อันจึร์ิง ทวี่คว่าม่แร์งต่อัเน่�อัง

	 แน้่น้อน้วี่า	เทคโน้โลยีที�ผสุาน้โลกแห่งควีามเปิ็น้จริิงเข�ากับ 
โลกเสุม่อน้อย่าง	Virtual	Reality	ที�สุริ�างบริริยากาศึแวีดล�อม
จำลองเสุม่อน้เข�าไปิสุ้่อีกโลกหน้ึ�งผ่าน้การิสุวีมอุปิกริณ์์	 VR,	
Augmented	Reality	ที�สุริ�างวีตััถจุำลองให�มาปิริากฏิบน้โลกจริงิ	
โดยมองเห็น้ผ่าน้อุปิกริณ์์อย่างสุมาริ์ทโฟน้	แท็บเล็ตั	หน้�าจอ	

Holoride 

สุตัาริ์ทอัพสุัญช้าตัิเยอริมัน้ใช้�เทคโน้โลยี	XR	มอบปิริะสุบการิณ์์สุุด	
Wow!	ให�การิน้ั�งที�เบาะหลังของริถเตั็มไปิด�วียควีามสุนุ้ก	พริ�อมพาผ้�ใช้�

เข�าสุ้่โลกเสุม่อน้จริิงเพียงสุวีมแวี่น้	 VR	 ที�ซิงค์ข�อม้ลการิเคล่�อน้ที�ของริถแบบเริียลไทม์จน้เกิดล้กเล่น้มากมาย 
เช้่น้	เปิลี�ยน้คน้ข�ามถน้น้ให�เปิ็น้ตััวีการิ์ตั้น้	หริ่อจำลองให�การิน้ั�งอย้่ใน้ริถเปิ็น้การิน้ั�งอย้่ใน้ยาน้อวีกาศึตัะลุยน้อกโลก	

            : www.holoride.com/en 

หริ่อแวี่น้ตัา	 และ	 Mixed	 Reality	 ที�น้ำเอาจุดเด่น้ของ	 VR 
และ	AR	มาผสุาน้เข�าด�วียกนั้น้ัน้้	ยงัคงเดนิ้หน้�าสุริ�างควีามแริง
และเปิ็น้ตััวีช้่วียที�สุำคัญของสุตัาริ์ทอัพใน้การิปิล่อยผลิตัภัณ์ฑ์์
และโซล้ช้ั�น้ใหม่ๆ	ริวีมถึงการิให�บริิการิแบบขั้น้กวี่า	

	 แต่ัที�ขาดไม่ได�เลยคอ่	XR	หริอ่	Extended	Reality	เริยีกได�ว่ีา 
เปิ็น้สุ้ตัริการิริวีมตััวีของ	VR	+	AR	+	MR	เปิ็น้น้�องใหม่ที�กำลัง
ได�ริับการิพ้ดถึงเปิ็น้อย่างมาก	 เพริาะเปิ็น้การิผสุมผสุาน้
เทคโน้โลยีเสุม่อน้จริิงที�มีทั้งหมดเข�าด�วียกัน้	ซึ�งจะทำให�สุามาริถ
เกดิการิโตั�ตัอบและมส่ีุวีน้ร่ิวีมได�มากขึน้้	และหากใช้�งาน้ร่ิวีมกบั	
5G	จะเกิดเปิ็น้คอน้เทน้ตั์เสุม่อน้จริิงคุณ์ภาพสุ้งแบบเรีิยลไทม์	
โดยปิัจจุบัน้มีการิใช้�เทคโน้โลยี	XR	ใน้หลากหลายอุตัสุาหกริริม	
เช้่น้	สุุขภาพ	พลังงาน้ทดแทน้	และอีสุปิอริ์ตั	(Esports)		

The Age of Transformation…เทคโนโลยีี “จึำาแลง” ตัว่สร์้างป็ร์ากัฏกัาร์ณ์์   
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การิสุังเคริาะห์ยีสุตั์และโปิริตัีน้	หริ่อการิทดลองเพาะเน้่้อเย่�อ
ของเซลล์ตั่างๆ	เท่าน้ั้น้	แตั่ยังสุามาริถไปิถึงการิเปิลี�ยน้อากาศึ
ให�กลายเปิ็น้เน้่้อสุัตัวี์ทดแทน้ได�	

Go Green or Go Home
…เขียีว่ให้สุด์หยีุด์ที�ยีั�งยี่น  

	 เทริน้ด์แริงสุุดๆ	 แบบฉุดไม่อย้่ท�ีสุตัาริ์ทอัพตั�องตัาลุก 
ตั่อเน้่�องกับ	Green	Tech	เทคโน้โลยีเพ่�อสุิ�งแวีดล�อม	โดยเปิ็น้
คำกวี�างๆ	 ท�ีใช้�เริียกเทคโน้โลยีใดก็ตัามท�ีมุ่งแก�ปิัญหา 
สุิ�งแวีดล�อม	ซึ�งจะแบ่งเปิ็น้	2	ด�าน้หลักๆ	ค่อ	

	 Climate	 Tech	 เทคโน้โลยีด�าน้สุภาพภ้มิอากาศึ	 มุ่งเน้�น้ 
ไปิท�ีการิปิล่อยก๊าซเริ่อน้กริะจก	 เช้่น้	 การิดักจับคาริ์บอน้	 
การิเพิ�มพ่้น้ที�ปิ�า	การิลดก๊าซเริ่อน้กริะจก

The Great Bubble Barrier 
	 สุตัาริ์ทอัพจากเน้เธิอริ์แลน้ด์ผุด	 “Bubble 
Barrier”	 หริ่อ	 ริั้วีฟองอากาศึใตั�น้้ำ	 ริะบบดักจับ
ขยะแบบใหม่	 ท�ีใช้�ฟองอากาศึเปิ็น้แน้วีกั้น้ 
และการิสุ้บอากาศึผ่าน้ท่อ	โดยจะผลักขยะให�ลอย
ขึ้น้สุ้่ผิวีน้้ำ	 ก่อน้ดัน้ไปิเก็บใน้ถังกักเก็บ	 เพ่�อช้่วีย
ลดปิริิมาณ์ขยะที�จะไหลลงสุ้่ทะเล		

 : www.thegreatbubblebarrier.com

BIOMILQ 
	 สุตัาริท์อพัด�าน้เทคโน้โลยชี้วีีภาพจากสุหริฐั์อเมริกิา
คิดค�น้น้้ำน้มแม่จากเซลล์เพาะเลี้ยง	 โดยไม่ตั�อง
พึ�งพาเตั�าน้มของมนุ้ษัย์	เพ่�อแก�ปิัญหาน้้ำน้มจาก
แม่ที�มีไม่เพียงพอ	และช้่วียให�ทาริกได�ริับสุาริอาหาริ
และภ้มิคุ�มกัน้อย่างคริบถ�วีน้ที�สุุด

 : www.biomilq.com

	 ทั้ง	4	Global	Trends	ที�กล่าวีมาสุามาริถสุริ�างแริงกริะเพ่�อม
ที�ดีให�ท้ังกับสุตัาริ์ทอัพใน้ฐ์าน้ะของผ้�คิดค�น้และสุ่งมอบโซล้ชั้�น้	
ผ้�บริิโภคใน้ฐ์าน้ะของผ้�ใช้�และผ้�ได�ริับปิริะสุบการิณ์์	 ริวีมทั้ง
โลกใบน้ี้ใน้ฐ์าน้ะแหล่งที�อย้่อาศึัยที�ไม่วี่าอะไริจะเกิดขึ้น้ผล
สุุดท�ายก็จะกริะทบกลับมาถึงพ่้น้ที�แห่งน้ี้อย้่ดี	ดังน้ั้น้	อน้าคตั
ของการิใช้�เทคโน้โลยีใน้วีงการิสุตัาริ์ทอัพ	 ที�เปิริียบเสุม่อน้ 
ฟ่น้ช้ั้น้ดีน้ั้น้	 จะจุดตัิดได�และไม่ดับง่ายๆ	 คงตั�องคิดให�ได� 
แบบทัน้เทริน้ด์	ทัน้คน้	และทัน้โลกน้ั�น้เอง

	 Clean	 Tech	 เทคโน้โลยีที�มุ่งทำควีามสุะอาดผลของการิ 
กริะทำของมนุ้ษัย์ต่ัอสุ�ิงแวีดล�อม	เช่้น้	เริ่�องของมลภาวีะ	คุณ์ภาพ
อากาศึ	การิริีไซเคิล	การิกำจัดขยะ	การิใช้�พลังงาน้หมุน้เวีียน้

	 ถ่อวี่าเปิ็น้เทริน้ด์ที�ทั้งธิุริกิจสุตัาริ์ทอัพและน้ักลงทุน้ 
ใน้ปิัจจุบัน้ตั่�น้ตััวีเปิ็น้อย่างมาก	 โดยเริาจะเห็น้โซล้ช้ั�น้ตั่างๆ	
ทำขึ้น้มาเพ่�อตัอบโจทย์ใน้ด�าน้ของสุิ�งแวีดล�อมและควีามยั�งย่น้
ที�กลายเปิ็น้เริ่�องย่น้หน้ึ�งใน้ใจของผ้�คน้ยุคใหม่มากขึ้น้ 
ไม่วี่าจะเปิ็น้การิใช้�พลังงาน้จากธิริริมช้าติัอย่างแสุงอาทิตัย์	
น้้ำ	 หริ่อลม	 การิก่อสุริ�างอาคาริคาริ์บอน้ตั�ำ	 การิปิล่อยก๊าซ
เริ่อน้กริะจกสุุทธิิเปิ็น้ศึ้น้ย์	 (Net	 Zero	 Emissions)	 การิผลิตั
ริถยน้ตั์ไฟฟ้า	การิจัดการิของเสุียแบบยั�งย่น้	ไปิจน้ถึงการิใช้�
วีัสุดุที�เปิ็น้มิตัริตั่อสุิ�งแวีดล�อม	
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Green Tech
เขย่่าโลกสตารท์อััพ

ขนาดตลาด Green Tech และความยั่่�งยั่ืน
ทั่่�วโลกจะมีมูลค่าสููงถึึง 74.64 พั่นล้าน
ดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ ในปีี 2573

ปีี 2564 มีการ์ลงทัุ่น 8.8 พั่นล้านยัู่โร์ 
ในสูตาร์์ทั่อ่พัด้านความยั่่�งยืั่นของยุั่โร์ปี 

บริ์ษ่ัทั่ 67% เร์ิ�มใช้้ว่สูดุทั่ี�มีความยั่่�งยั่ืน
มากขึ�น เช้่น ว่สูดุร์ีไซเคิล และผลิตภั่ณฑ์์ 
ทั่ี�มีการ์ปีล่อยั่มลพิัษัตำ�า

CEO กว่า 90% มองว่าความยั่่�งยั่ืน 
มีผลต่อความสูำาเร์็จของบริ์ษ่ัทั่

34% ของผู้บริ์โภัคยิั่นดีจ่ายั่มากขึ�น 
สูำาหร่์บผลิตภั่ณฑ์์และบริ์การ์ทีั่�ยั่่�งยั่ืน 

STARTUP INSIGHT
เปิดิ์สถิิติท่�คนสตารท์อัพัต้อังร้!้

Startup
ห้้ามเมิน! โลกเสมือัน

การ์ใช้้จ่ายั่ของผู้บริ์โภัคใน VR และ AR จะเติบโต 72 พั่นล้านดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ 
ภัายั่ในปีี 2567

ตลาด XR จะมีมูลค่าถึึง 1,005.9 พั่นล้านดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ ในปีี 2573

AR + VR จะสูามาร์ถึยั่กร์ะด่บเศร์ษัฐกิจโลกได้ถึึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์์
สูหร์่ฐฯ ภัายั่ในปีี 2573

จำานวนสูตาร์์ทั่อ่พัทั่ี�ใช้้เทั่คโนโลยั่ีเสูมือนจร์ิงเพัิ�มขึ�นถึึง 14% ภัายั่ในหนึ�งปีี

Plant-based
โอักาสให้ญ่่ทางธุุรกิจ

คาดการ์ณ์มูลค่าจะสููงถึึง 14.9 พั่นล้านดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ ในปีี 2570

21% ของคนกินเนื�อสู่ตว์ซื�อเนื�อสู่ตว์จากพัืช้

กว่า 70% ของคน Gen Z และ Millennials สูนใจเนื�อสู่ตว์จากพืัช้ 
หร์ือนมทั่างเลือก

เนื�อสู่ตว์และนมจากพืัช้จะคร์องสู่ดสู่วน 7.7% ของตลาดโปีร์ตีนท่ั่�วโลก
ภัายั่ในปีี 2573

AI เทรนด์์แรงวงการ Startup
ขนาดตลาด AI จะมีมูลค่า 270 พั่นล้านดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ ภัายั่ในปีี 2570

สูตาร์์ทั่อ่พัด้าน AI ดึงดูดเงินทุั่นกว่า 24 พั่นล้านดอลลาร์์สูหร์่ฐฯ ต่อปีี

91.5% ของธุุร์กิจช้่�นนำาลงทัุ่นในเทั่คโนโลยีั่ AI

84% เชื้�อว่าการ์มีโซลูช่้�น AI แบบ Deep Learning จะช้่วยั่สูร์้างความ 
ได้เปีรี์ยั่บให้ธุุร์กิจ 

5 อัันดั์บ อัุตสาห้กรรมสตารท์อััพท่�เติบโตเรว็ท่�สุด์ 

ที่่�มา : เว็็บไซต์์ thrivemyway, explodingtopics, 
enterpriseappstoday, yordstudio, soocial, 

frontofficesports, alliedmarketresearch, travelperk  

41.2%
การดููแลสุุขภาพ

25.5%
การขนสุ่ง 

24.6%
บริการทางการเงิน 

16% 
ปััญญาปัระดูิษฐ์์ 

13.5%
อีีคอีมเมิร์ซ 
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FUTURE CORNER

ZUPPORTS
เพ่ิ่�มแต้้มต่้อธุุรก่ิจนำำ�เข้้�-ส่่งออกิ

ง่า่ย ครบ จบในท่ี่�เด่ียว
ขณะที่่�โลกกำ�ลังเข้�สู่่�ยุุคดิิจิิทัี่ล แต่�ที่ำ�ไมก�รขนสู่�งระหว่��งประเที่ศถึึงยุังอยุ่�ในโหมดิอน�ล็อก คนในอุต่สู่�หกรรม 
ยุังสู่่�อสู่�รกันดิ้ว่ยุอ่เมล โที่รศัพที่์ แชต่ หร่อแม้แต่�สู่�งเอกสู่�รกันที่�งแฟกซ์์ ซ์ึ�งม่โอก�สู่เกิดิคว่�มผิิดิพล�ดิจิ�กมนุษยุ์ 
(Human Errors) และต่้นทุี่นก�รขนสู่�งก็สู่่งดิ้ว่ยุ

เราได้้ไปพููด้คุุยกัับผูู้้นำเข้้า-ส่่งออกั 
อกีักัว่่า 500 บรษิัทั เพู่�อทำคุว่ามเข้้าใจว่่า 
ปัญหาข้องผูู้้นำเข้้า-ส่่งออกั ข้นาด้เล็็กั 
ข้นาด้กัล็าง ข้นาด้ใหญ่ มีอะไรบ้าง  
แล็้ว่เราจะส่ามารถใช้้ด้ิจิทัล็เทคุโนโล็ยี
เข้้าไปช้่ว่ยเหล็่อเข้าได้้อย่างไร” 

คิิดจากปััญหา 
พััฒนาบริิการิให้ตอบโจทย์์

 หล็ังตกัผู้ล็ึกัในปัญหา พูว่กัเข้า 
จึงได้้พูัฒนาตัว่ช้่ว่ยอย่าง ZUPPORTS 
หร่อ บริกัารบริหารกัารข้นส่่งระหว่่าง
ประเทศผู้่านช้่องทางออนไล็น์ (Online 
Freight Management Services) 
โด้ยทำกัารเช้่�อมโยงผูู้้นำเข้้า-ส่่งออกั  
กัับผูู้้ให้บริกัารข้นส่่งแล็ะส่ายเร่อ ผู้่าน 
Web Application ข้อง ZUPPORTS  
โด้ยล็ูกัคุ้าท�ีใช้้ ZUPPORTS จะส่ามารถ
ล็ด้ข้ั�นตอนกัารทำงาน แล็ะส่ามารถล็ด้
ต้นทุนข้นส่่งได้้สู่งสุ่ด้ถึง 24 เปอร์เซ็็นต์ 

ซ็ึ�งทำงานที� เอส่ซ็ีจี โล็จิส่ติกัส่์ จึงเห็น
ปัญหากัารข้นส่่งระหว่่างประเทศเป็น
อย่างด้ี แล็ะ “เอกัช้ัย งามพูิทักัษั์จิตต์” 
ว่ิศว่กัรประจำเอส่ซ็ีจี ที�มีธุุรกัิจคุรอบคุรัว่
ทำเกั�ียว่กัับกัารนำเข้้าสิ่นคุ้ามาข้าย 
ในประเทศไทย ทำให้มองเห็น Pain 
Point ในอุตส่าหกัรรมน�ีอย่างแจ่มช้ัด้ 
จึงเกัิด้แนว่คุิด้อยากัใช้้ด้ิจิทัล็เทคุโนโล็ยี
มาจัด้กัารปัญหายุ่งยากัในกัารข้นส่่ง
ระหว่่างประเทศ เพู่�อให้เกัิด้กัารทำงาน
ที�ล็่�นไหล็ ไม่ส่ะดุ้ด้

 “ถึงแม้เราจะเห็นปัญหาในว่งกัารนี�
อยู่แล็้ว่ แต่กั็ไม่ได้้ยึด้ตัว่เองเป็นศูนย์กัล็าง 

   จีีราวััฒน์์ คงแก้้วั

 จากัปัญหานี�เองจึงเป็นที�มาข้อง 
ZUPPORTS แพูล็ตฟอร์มช้่ว่ยบริหาร 
กัารข้นส่่งระหว่่างประเทศผู้่านช้่องทาง
ออนไล็น์ ที�ช้่ว่ยล็ด้ข้ั�นตอนกัารทำงาน 
ล็ด้ต้นทุนกัารข้นส่่ง ทั�งยังเพูิ�มแต้มต่อ
ธุรุกัจิได้้ง่ายๆ แคุ่ปล็ายนิ�ว่คุล็กิั! ด้้ว่ยพูล็งั 
ข้องเทคุโนโล็ยีด้ิจิทัล็

ทริานสฟอริ์มธุุริกิจด้วย์
เทคิโนโลย์ีดิจิทัล

 ZUPPORTS คุ่อ ธุุรกัิจแพูล็ตฟอร์ม 
(Platform Business) น้องใหม่ที�อยู่ 
ในส่นามมาประมาณ 2 ปี ผู้ล็งาน 
กัารปล็ุกัปั�นข้องทีมพูนักังานเอส่ซ็ีจี 
(บริษััท ปูนซิ็เมนต์ไทย จำกััด้) จากั
โคุรงกัาร Internal Startup ซ็ึ�งส่นับส่นุน
ให้พูนักังานที�มีไอเดี้ยธุุรกัิจได้้ออกัมา 
ส่ร้างธุุรกัิจข้องตัว่เอง โด้ย 3 ผูู้้กั่อตั�ง
คุอ่ “กัอ้งกัติ ิล็ิ�ว่เจรญิช้ยั” ผูู้ม้ปีระส่บกัารณ์
ดู้แล็งานด้้านกัารล็งทุนในส่ตาร์ทอัพู 
ให้กัับเอส่ซี็จี “ธุัญมน ธุนะเพูิ�มพููล็”  
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 “เราจะใช้้กัล็ยุทธุ์กัารหาพัูนธุมิตร 
เราไม่คุิด้ว่่าจะต้องพูัฒนาทุกัอย่าง 
ด้้ว่ยตัว่เองทั�งหมด้ เพูราะว่่ามีคุนทำ
โซ็ล็ูช้ั�นต่างๆ ที�พูร้อมอยู่แล็้ว่ เพูียงแต่
เราจะเป็นตัว่เช้่�อมให้ เราเป็นเหม่อน
ส่มาร์ทปล็ั�กัที�จะไปเช้่�อมทกุัคุนในว่งกัารนี� 
เพูราะเช้่�อว่่า กัารทำธุรุกัจิยคุุนี� ต้องเปล็ี�ยน
จากัคุู่แข้่งมาเป็นคุู่คุ้า”

 ถึงตรงนี� ผูู้้บริหาร ZUPPORTS  
ได้้เผู้ยถึงว่ิธุีคุิด้ในกัารทำงานข้องทีม 
ให้ฟังด้้ว่ยว่่า จะมวี่ล็หีนึ�งที�ทางทมีใช้้กันั 
นั�นคุ่อ “ถ้าไม่พูร้อม ให้ทำเล็ย” 
โด้ยปกัติถ้าอยู่ในองคุ์กัรใหญ่คุนมักัจะ
คุดิ้ว่่า ต้องให้ช้วั่ร์ ว่เิคุราะห์ให้แน่ใจก่ัอน 
เพู่�อไม่ให้เกิัด้คุว่ามเสี่ยหายต่อบริษััท 
แต่กัารคิุด้แบบส่ตาร์ทอัพูจะกัลั็บกัันคุ่อ 
เห็นโอกัาส่แล็้ว่ต้องล็อง ถึงไม่พูร้อม 
กั็อย่าคุิด้เยอะ ให้ทำทันที แต่ด้้ว่ยคุว่าม
ที�ทำในแบบส่ตาร์ทอัพูซ็ึ�งใช้้เงินไม่มากั 
นั�นหมายคุว่ามว่่า หากัไม่ส่ำเร็จกั็จะ
เจ็บตัว่ไม่มากั 

 นอกัจากันี� ส่ตาร์ทอัพูยังเป็นธุุรกัิจ
ที�มีส่เกัล็ (Scale) แล็ะคุว่ามส่ามารถ 
ในกัารทำซ็�ำได้้ (Repeatability) มีส่เกัล็
หมายคุว่ามว่่า กัารข้ยายลู็กัคุ้าจากัหน�ึงคุน
เพูิ�มเป็นส่ิบคุนโด้ยที�ต้นทุนไม่ต้องเพู�ิม
เป็นส่ิบเท่า เพูราะข้ายส่ินคุ้าด้ิจิทัล็ ส่่ว่น
คุว่ามส่ามารถในกัารทำซ็�ำ หมายถึงว่่า 
โมเด้ล็ธุุรกัิจต้องทำซ็�ำได้้ในหล็ายๆ ที� 
ไม่ว่่าจะไปอยู่ในประเทศไหนกั็ตาม

 อย่างไรกั็ด้ี เช้่�อว่่า ผูู้้ประกัอบกัาร
เอส่เอ็มอีเองกั็ส่ามารถที�จะใช้้แนว่คุิด้
แล็ะ Business Model ในแบบส่ตาร์ทอพัู
ไปประยกุัต์ใช้้ได้้ เพูยีงแต่ต้องคุดิ้ให้ออกัว่่า 
จะทำให้ธุรุกัจิที�มสี่เกัล็แล็ะคุว่ามส่ามารถ
ในกัารทำซ็�ำได้้อย่างไรนั�นเอง

 ทั�งนี�  แพูล็ตฟอร์ม ZUPPORTS  
จะช้่ว่ยผูู้้นำเข้้า-ส่่งออกั เปรียบเทียบ 
แล็ะจองข้นส่่ง ติด้ตามส่ถานะเอกัส่าร 
แล็ะวิ่เคุราะห์ข้้อมูล็นำเข้้า-ส่่งออกั  
ได้้ง่ายๆ คุรบจบในที�เด้ียว่ ช้่ว่ยประหยัด้
เว่ล็า เพู�ิมประสิ่ทธิุภาพูในกัารทำงาน  
ทั�งยังรองรับทุกัช้่องทางกัารข้นส่่ง 
ระหว่า่งประเทศ ไมว่่า่จะทางบกั ทางทะเล็ 
แล็ะอากัาศ อีกัด้้ว่ย

 “เราเป็นผูู้้ริเริ�มแล็ะตอนนี�กั็ยังเป็น
ผูู้้นำอยู่ โด้ยคุู่แข้่งเด้ิมข้องเรากั็คุ่อ 
ว่ิธุีกัารเด้ิมๆ ที�เข้ายังใช้้ระบบแมนว่ล็อยู ่
บว่กักัับช้่ว่งกัารแพูร่ระบาด้ข้องโรคุ 
โคุว่ิด้-19 ที�ทำให้เกัิด้คุว่ามยากัล็ำบากั
ในกัารข้นส่่งเพูิ�มข้ึ�นทว่ีคุูณ ทั�งจัด้หา 
เร่อยากั จองเร่อยากั คุ่าข้นส่่งเพู�ิมข้ึ�นอีกั
เป็นส่ิบเท่า ทำให้ผูู้้นำเข้้า-ส่่งออกั มาใช้้
บริกัารเราเยอะข้ึ�น โด้ยหลั็กัๆ จะเป็น
รายกัล็างแล็ะรายใหญ่ อีกัทั�งหล็ายบริษััท
เริ�มตระหนักัถึงกัารใช้้ด้ิจิทัล็เข้้ามา
เปล็ี�ยนแปล็งธุุรกัิจ เข้ากัำล็ังมองหา
โซ็ลู็ช้ั�นที�ตอบโจทย์เข้า แล็ะเรากั็เข้้ามา
ในจังหว่ะนั�นพูอด้ี” 

 ZUPPORTS ให้บริกัารมาเกั่อบ 2 ปี 
มีล็ูกัคุ้าที�ใช้้งานแล็้ว่กัว่่า 52 บริษััท 
แล็ะมีพูันธุมิตรผูู้้ให้บริกัารข้นส่่งช้ั�นนำ
กัว่่า 36 บริษััท โด้ยมีรายได้้ เป็น 
คุอมมิส่ช้ันจากัคุ่าบริกัารข้นส่่ง รายได้้
จากัคุ่าให้บริกัารซ็อฟต์แว่ร์ แล็ะคุ่าบริกัาร
ด้้านที�ปรึกัษัา เป็นต้น 

เปั้าหมาย์ไม่ใช่่แคิ่ในไทย์ 
แต่คิือผู้้้นำาในอาเซีีย์น

 แม้จะเกัิด้ในประเทศไทย แต่พูว่กัเข้า
บอกัเราว่่า เป้าหมายไม่ใช้่แคุ่ตล็าด้ไทย 
แต่คุ่อ กัารเป็นผูู้้นำในภูมิภาคุนี�

 “เรามองตัว่เองเป็นธุุรกัิจระหว่่าง
ประเทศ (International Business) 
คุิด้แบบน�ีตั�งแต่ว่ันแรกั เรามองภาพูไปที�
กัารเป็นผูู้้นำในอาเซี็ยนในปี 2025 
ด้้านกัารให้บรกิัารด้จิทิลั็ทรานส่ฟอร์เมช้นั 
ในรูปแบบ B2B ซ็ัพูพูล็ายเช้น” 

: ZUPPORTS   
:  www.zupports.co
:  supports

ข้อมูลธุรกิจ

 ส่ำหรับแผู้นกัารเป็นผูู้้นำในอาเซ็ียน 
พูว่กัเข้ามุ่งเน้นกัารเติบโตด้้ว่ยพัูนธุมิตร 
พูร้อมกัับพัูฒนาทำให้ ZUPPORTS 
เป็นแพูล็ตฟอร์มที�มีคุว่ามส่มบูรณ ์
มากัยิ�งข้ึ�น เติมเต็มบริกัารด้้านกัารข้นส่่ง
ระหว่่างประเทศให้คุรอบคุล็มุมากัย�ิงข้ึ�น 
ไมว่่า่จะเป็นเร่�องข้องกัารเงิน ประกันัภัย 
กัารบริหารส่ินคุ้าคุงคุล็ัง กัารติด้ตาม
ส่ถานะส่ินคุ้า เหล็่านี�เป็นต้น

เราเป็็นเหมืือน 
สมืาร์ทป็ล๊ั๊�ก 

ท่�จะไป็เชืื่�อมืทุกคน 
ในวงการน่� 
เพราะเชื่ื�อว่า 

การทำธุุรกิจยุุคน่� 
ต้้องเป็ลั๊่�ยุนจาก 
ค่่แข่่งมืาเป็็นค่่ค้า
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NEXT SOLUTION

OBODROID
“หุ่่�นยนต์์” ผู้้�ช่ว่ยยกระดัับช่วีติมนุุษย์ให้�ดีัขึ้้�นุ

“เพราะเชื่่�อว่่าเทคโนโลยีีสามารถทำาให้้มนุษยี์มีคุณภาพชื่ีว่ิตและคว่ามเป็็นอยี่่ที�ดีีข้ึ้�น” จากคว่ามเช่ื่�อดีังกล่าว่ นำามาส่่
การพัฒนาหุ้่นยีนต์ ที�มีจุดีเริ�มต้นจาก “หุ้่นยีนต์รักษาคว่ามป็ลอดีภัยี” ก่อนจะพัฒนาไป็ส่่หุ้่นยีนต์บริการ 
(Service Robots) อ่�นๆ โดียีมุ่งเน้นการทำาให้้หุ้่นยีนต์สามารถทำางานและอยี่่ร่ว่มกันกับการอยี่่อาศััยีและใชื่้ชื่ีว่ิต 
ขึ้องมนุษยี์ไดี้อยี่างกลมกล่น

	 หุ่่�นยนต์์รัักษาความปลอดภััย 
ครับวงจรั	หุ่รืัอ	เอสอารั์วัน	(SR1)	ได้รัับ
การัออกแบบมาเพื่ื�อช่�วยเพื่่�มปรัะส่ทธิ่ภัาพื่
ด้านการัรัักษาความปลอดภััย	 ม่�งเน้น
การัทำงานรั�วมกับเจ้าหุ่น้าท่�รัักษา 
ความปลอดภััย	เพื่ื�อยกรัะดับการัทำงาน
ใหุ่้ม่ปรัะส่ทธิ่ภัาพื่มากย่�งขึ้้�น	 โดยทำ
หุ่น้าท่�ลาดต์รัะเวน	 ต์รัวจจับ	 บันท้ก 
และว่เครัาะหุ่์	ป้ายทะเบ่ยนรัถ	บ่คคล
อันต์รัาย	 ต์ลอดจนวัต์ถ่ต์้องสงสัย	 
หุ่รืัอเหุ่ต่์การัณ์์ท่�อาจก�อใหุ่้เก่ดอันต์รัาย	

SR1 มิิติิใหมิ่ห่่นยนติ ์
รัักษาความิปลอดภััยครับวงจรั

	 พื่ลณ์ัฏฐ์์	 เฉล่มวรัรัณ์์	 ปรัะธิาน 
เจ้าหุ่น้าท่�บรั่หุ่ารั	 บรั่ษัท	 โอโบดรัอยด์	
คอรั์ปอเรัช่ั�น	จำกัด	กล�าวว�า	Obodroid	
เป็นบรั่ษัทรั�วมท่นรัะหุ่ว�างบรั่ษัทว่จัย
และพัื่ฒนาหุ่่�นยนต์์	 กับบรั่ษัทพัื่ฒนา
อสังหุ่ารั่มทรััพื่ย์	 (MQDC	 :	 บรั่ษัท 
แมกโนเล่ย	 ควอล่ต์่�	 ด่เวล็อปเม้นต์์	
คอรั์ปอเรัช่ั�น	 จำกัด)	 โดยไอเด่ยต์ั�งต์้น
เก่ดจากความต์้องการัจะพัื่ฒนาหุ่่�นยนต์์
ใหุ้่สามารัถอย่�รั�วมและอำนวยความสะดวก
ในการัใช่้ช่่ว่ต์ขึ้องล่กบ้านในโครังการั
อสังหุ่ารั่มทรััพื่ย์ขึ้อง	MQDC	นั�นเอง

	 “ช่�วงแรักเรัาได้ทำการัศ้ึกษาว�า 
หุ่ากจะเอาหุ่่�นยนต์์มาอย่�รั�วมกับมนษ่ย์เลย
จะม่ผลกรัะทบอย�างไรับ้าง	จ้งทดลอง
สรั้างหุ่่�นยนต์์ขึ้้�นมาต์ัวหุ่น้�ง	 ม่ขึ้นาด	
60-70	 เซนต์่เมต์รั	 ลองเอาไปเด่น 
ในงานแฟรั์	 เพื่ื�อด่การัต์อบรัับขึ้องคน 
ท่�ม่ต์�อหุ่่�นยนต์์	พื่บว�า	เด็กม่ความสนใจ
กับหุ่่�นยนต์์ค�อนขึ้้างมาก	มองหุ่่�นยนต์์

เป็นเหุ่มือนต์ัวการั์ต์่น	 ขึ้ณ์ะท่�ผ่้ใหุ่ญ่� 
ม่ความสงสัย	 กล้าๆ	 กลัวๆ	 กับเรัื�อง 
ขึ้องหุ่่�นยนต์์	จากการัศึ้กษาพื่ฤต์่กรัรัม
ครัั�งนั�น	ได้นำมาส่�กรัะบวนการัค่ดท่�ว�า	
เรัาควรัจะเรั่�มต์้นจากหุ่่�นยนต์์ท่�ไกลต์ัว
คนก�อน	 เพื่ื�อใหุ่้คนได้ค�อยๆ	 เรั่ยนรั่้	
ทำความเข้ึ้าใจ	เกด่การัยอมรับัและค่น้เคย	
ซ้�งในโครังการัอสังหุ่ารั่มทรััพื่ย์ยังม่ 
ความต์้องการัด้านความปลอดภััย 
เรัาจ้งม่�งเป้ามาท่�การัพื่ัฒนาหุ่่�นยนต์์
รัักษาความปลอดภััยก�อน”	

   กองบรรณาธิิการ
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การพััฒนาหุ่่�นยนต์์ 
ไม่�ใช่�พััฒนา 
แค่�เทค่โนโลย ี
แต์�ต์้องพััฒนา
โค่รงสร้างพั้�นฐาน 
ที�รองรับ 
การปฏิิบัต์ิงาน 
ของหุ่่�นยนต์์ 
ค่วบค่่�ไปด้้วย

หุ่่�นยนต์์ยงัไม�สามารัถเดน่ขึ้้�นบนัไดได้เอง	
จำเป็นต์้องทำทางสำหุ่รัับการัเคลื�อนท่�
ขึ้องหุ่่�นยนต์์	ดังนั�น	คำว�าความพื่รั้อม	
จ้งหุ่มายถ้งการัเต์รั่ยมการัใหุ่้หุ่่�นยนต์์
สามารัถทำงานอย่�ในพื่ื�นท่�นั�นๆ	ได้”	

	 อย�างไรัก็ด่	ในการัพื่ัฒนาอ่ต์สาหุ่กรัรัม
หุ่่�นยนต์์สำหุ่รับัพื่ลณ์ฏัฐ์์	จง้ไม�ใช่�เพื่ย่งแค�
การัพื่ัฒนาเทคโนโลย่	 แต์�ต์้องพื่ัฒนา
โครังสรั้างพื่ื�นฐ์านท่�สามารัถรัองรัับ 
การัปฏ่บัต่์งานขึ้องหุ่่�นยนต์์ควบค่�ไปด้วย	
อย�างหุ่่�นยนต์์ขึ้อง	 Obodroid	 ท่�ม่ 
การันำเอาไปทดลองใช่้งานภัายในอาคารั	
ทางเรัาจะม่การัค่ยกับท่มสถาปน่กอาคารั	
ผ่้ออกแบบต์�างๆ	 เพื่ื�อใหุ่้รั่้ขึ้้อจำกัด 
และความต้์องการัขึ้องหุ่่�นยนต์์	เพื่ื�อใหุ้่เขึ้า
สามารัถปฏ่บัต์่งานในอาคารันั�นๆ 
ได้จรั่ง	

	 “ต์รังน่�ผมมองว�าเป็นอป่สรัรัคช่ั�วครัาว	
เพื่รัาะท่กอย�างสามารัถพื่ัฒนาได้ 
เรัาสามารัถแก้ไขึ้ปรัับปรั่งอาคารั 
เพื่ื�อรัองรัับการัทำงานขึ้องหุ่่�นยนต์์ได้	
แต์�ถ้าบางพื่ื�นท่�หุ่รืัอบางอาคารัแก้ไขึ้ไม�ได้
จรั่งๆ	ก็ต์้องยอมรัับในเงื�อนไขึ้ต์รังนั�น”

จากนั�นจะทำการัส�งขึ้้อม่ลพื่รั้อม 
สญั่ญ่าณ์เต์อืนไปยงัเจ้าหุ่น้าท่�ใหุ้่เข้ึ้ามา 
รัะงับเหุ่ต์่ได้อย�างทันท�วงท่

	 การัทำงานขึ้องหุ่่�นยนต์์	 สามารัถ
ช่�วยลดความผ่ดพื่ลาดขึ้องคน	(Human	
Error)	ได้	รัวมถง้การัทำหุ่น้าท่�ในจด่เส่�ยง
ท่�อาจก�อใหุ้่เกด่อนัต์รัายต์�อคน	ยกต์วัอย�าง	
กรัณ์่ไฟไหุ่ม้โรังงานย�านก่�งแก้วและเก่ด
ควันพื่่ษ	 ทำใหุ่้ต์้องอพื่ยพื่คนออกจาก
พื่ื�นท่�	 ในขึ้ณ์ะท่�คนไม�สามารัถเขึ้้าไป
ทำงานในพื่ื�นท่�ได้นั�น	 แต์�สามารัถ 
ใหุ้่หุ่่�นยนต์์ทำหุ่น้าท่�ในการัดแ่ลต์รัวจต์รัา
หุ่ม่�บ้านแทนได้	เป็นต์้น

	 นอกเหุ่นือจากหุ่่�นยนต์์ รัักษา 
ความปลอดภััยแล้ว	 บรั่ษัทยังม่การั
พื่ฒันาหุ่่�นยนต์์บรัก่ารัอ�ืนๆ	ด้วย	อย�างช่�วง
ขึ้องโคว่ด-19	 ได้ม่การัพัื่ฒนาหุ่่�นยนต์์
ป่�นโต์	 (PINTO)	 เพื่ื�อช่�วยการัส�งขึ้อง
รัะหุ่ว�างบค่ลากรัทางการัแพื่ทย์และผ้่ป่วย
ในโรังพื่ยาบาล	หุ่รืัอการัพัื่ฒนาหุ่่�นยนต์์
นำทาง	ท่�นำไปทดลองใช่้ท่�สถาน่กลาง
บางซื�อ	เพื่ื�ออำนวยความสะดวกใหุ้่ผ่ท้่�มา
ใช่้บรั่การัสามารัถเด่นไปในท่ศึทาง 
ท่�ต์้องการัได้อย�างรัวดเรั็วและถ่กต์้อง 

เติรัียมิความิพรั้อมิ 
สรั้างธุ่รักิจห่่นยนติ์ให้เติิบโติ

	 แม้วันน่�จะเรั่�มเหุ่็นการัขึ้ยายต์ัวขึ้อง
ต์ลาดหุ่่�นยนต์์มากขึ้้�น	แต์�ยังม่จ่ดท้าทาย
ท่�จะเป็นความยากต์�อการัเต์่บโต์ขึ้อง
อ่ต์สาหุ่กรัรัมน�่	 นั�นคือ	 ความพื่รั้อม 
ในการัใช่้งานหุ่่�นยนต์์	 ซ�้งพื่ลณ์ัฏฐ์์ 
ได้ขึ้ยายความคำว�า	 “ความพื่รั้อม” 
ใหุ่้ฟังว�า

	 “ผมเปรั่ยบเท่ยบว�า	 วันน่�หุ่่�นยนต์์ 
จะเหุ่มือนรัถแขึ้�ง	ท่�ยงัต้์องว่�งในสนามแขึ้�ง	
ต์้องม่ท่มงานคอยด่แล	ซ้�งก็คือ	หุ่่�นยนต์์
ในปัจจ่บันท่�ยังไม�ได้เป็นส่นค้าท่�สะดวก
ใช่้งานเหุ่มือนส่นค้าอื�นๆ	เพื่รัาะฉะนั�น
การัจะม่หุ่่�นยนต์์มาใช่้งานอย่�ในพื่ื�นท่�
ขึ้องเรัา	 เรัาต์้องม่ความพื่รั้อม	 เช่�น 

	 และอ่กหุ่น�้งความยากท่�เป็นโจทย์
ใหุ่้ผ่้ผล่ต์หุ่่�นยนต์์อย�าง	 Obodroid 
ต์้องฝ่่าฟันไปใหุ่้ได้	 น�ันคือ	 การัสรั้าง
ความเขึ้้าใจใหุ่้กับผ่้บรั่โภัค	เพื่รัาะวันน่�
คนส�วนใหุ่ญ่�อาจจะยงัมองภัาพื่ไม�ออกว�า	
หุ่่�นยนต์์คืออะไรั	จะใช่้งานอย�างไรั	ฉะนั�น	
ส่�งท่�ต้์องพื่ยายามทำ	คือ	การัทำใหุ้่ทก่คน
เขึ้้าใจเบ�ืองต์้นก�อนว�า	 วันน่�หุ่่�นยนต์์ 
ทำอะไรัได้บ้าง	 และอนาคต์จะพื่ัฒนา
ไปได้ถ้งจ่ดไหุ่น	เพื่รัาะถ้าผ่้ใช่้เขึ้้าใจว�า	
เขึ้าจะได้ใช่้อะไรั	 และส่�งท่�เรัาทำไป 
ต์อบโจทย์ในส่�งท่�เขึ้าอยากใช่้	ก็จะเป็น
จด่ท่�ทำใหุ้่ธิร่ักจ่สามารัถเดน่หุ่น้าต์�อไปได้	
แต์�ในทางกลับกัน	 ถ้าเรัาไม�สามารัถ
ต์อบโจทย์ในส่�งท่�เขึ้าต์้องการัได้	ต์�อใหุ่้
ทำได้ด่แค�ไหุ่น	ธิ่รัก่จก็ไปต์�อไม�ได้

: บริษิัทั โอโบดริอยด์ คอร์ิปอเริชัั่�น จำกัดั   
:  0 2288 0481 (Ext. 313-314)
:  www.obodroid.com 
:  obodroid

ข้อมูลธุริกัิจ
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BIZ INSIDE

MUI ROBOTICS 
หุ่่�นยนต์์ดมกล่ิ่�นอัจัฉริย่ะ ยกระดัับอุตุสาหกรรม 4.0

 เมื่่�อเป้้าหมื่าย ค่ือ ต้้องการจะแก้ป้ัญหาด้้านกลิ่่�นแลิ่ะยกระด้ับอุต้สาหกรรมื่ 4.0 จึงเป้็นท่ี่�มื่าของ “เอ็มื่ยูไอ โรบอต้่กส์” 
(MUI Robotics) เที่คืโนโลิ่ย่เคืร่�องต้รวจวัด้กลิ่่�นแบบด่้จ่ที่ัลิ่ (Electronic Nose) ที่่�สามื่ารถเล่ิ่ยนแบบการด้มื่กลิ่่�น 
ของมื่นุษย์ (Artificial Smell) ได้้อย่างน่าที่ึ�ง ด้้วยเที่คืโนโลิ่ย่เซ็็นเซ็อร์แลิ่ะโป้รแกรมื่ป้ัญญาป้ระด้่ษฐ์์ ที่่�สามื่ารถด้มื่กลิ่่�นได้้ 
แที่นจมืู่กมื่นุษย์ได้้ 

   จีีราวััฒน์์ คงแก้้วั

โรบอติิกส์์ ได้้ใช้้เทคโนโลยีีประส์าท
ส์ัมผััส์ประด้ิษฐ์์ ซึ่่�งมีลักษณะเป็น
แพลติฟอร์มเทคโนโลยีี ประกอบไปด้้วยี
เซึ่็นเซึ่อร์ติรวจวัด้กลิ�น (Electronic Nose) 
เซึ่็นเซึ่อร์ติรวจวัด้รส์ช้าติิ (Electronic 
Tongue) และการใช้้โปรแกรมปัญญา
ประด้ิษฐ์์ทำงานร่วมกัน 

 “เรามักจะพบว่า การทด้ส์อบกลิ�น
ผัลิติภััณฑ์์ หรือส์ารเคมีในโรงงานติ่างๆ 
จะใช้้มนษุย์ีในการทด้ส์อบ ซึ่่�งแต่ิละคนนั�น 
มปีระส์าทส์มัผัสั์การรบักลิ�นที�ไม่เหมอืนกนั 
จ่งทำให้เกิด้ปัญหาเร�ืองความแม่นยีำ 
ความละเอียีด้ การมีอคติิ และความ
รวด้เร็วในการทด้ส์อบ อีกทั�งยีังอาจ 
ไม่ปลอด้ภััยีติ่อผั้้ทด้ส์อบเองอีกด้้วยี 
หากมีส์ารเคมีติกค้าง มีส์ิ�งเจือปน 
ในอาหารหรือบรรจุภััณฑ์์ เราจ่งพัฒนา
เทคโนโลยีีเครื�องติรวจวัด้กลิ�นแบบดิ้จิทัล 
ซึ่่�งข้้อดี้ข้อง Electronic Nose คือ ส์ามารถ
ด้มกลิ�นได้้รวด้เร็ว แม่นยีำ ไม่มีอคติิ 
และยัีงส์ามารถด้มกลิ�นส์ารเคมีอันติรายี 
ส์ารปนเป้�อนเช้ื�อโรคต่ิางๆ ฯลฯ แทนจมก้ 
มนุษยี์ได้้” 

ที�พัฒนาข้่�นโด้ยีคนไทยี ไม่แพ้ช้าติิใด้
ในโลก และพร้อมที�จะผัลักด้ันให้เป็น
เครื�องมือที�ได้้มาติรฐ์านส์ากล” วันด้ี 
บอกถ่งที�มาข้องธุุรกิจน้องใหม่

ใช้้หุ่่�นยนต์์ทำำ�ง�นแทำนมน่ษย์ 
ปิิดจุ่ดอ่�อ่น สู่่�ผลลัพธ์์ท่ำ�ด่กว่�� 

 จาก Passion ที�มี นำมาส์้่บริษัท 
เอ็มยี้ไอ โรบอติิกส์์ จำกัด้ โด้ยีติ�ังใจ 
ที�จะทำให้หุ่นยีนติ์นั�นมีประส์าทส์ัมผััส์
เหมือนกับที�มนุษยี์มี ไม่ว่าจะเป็น 
การมองเห็น การได้้ยีิน การล�ิมรส์  
การได้้กลิ�น และกายีส์ัมผััส์ โด้ยีเอ็มยี้ไอ 

ผลง�นจุ�กนักวิ่จุัยไทำย  
ต์�อ่ยอ่ดสู่่�เชิ้งพ�ณิิช้ย์ 

 เอ็มยี้ไอ โรบอติิกส์์ เกิด้จากความ
ติั�งใจข้อง 2 ผั้้ร่วมก่อติั�งอยี่าง วันด้ี 
วัฒนกฤษฎิ์ิ� และ ผัศ.ด้ร.ธุีรเกียีรติิ�  
เกิด้เจริญ ที�ติ้องการจะนำ “เทคโนโลยีี
ประส์าทสั์มผัสั์ประดิ้ษฐ์์” (Artiif icial Sense) 
ซึ่่�งพัฒนาข้่�นโด้ยี ผัศ.ด้ร.ธีุรเกียีรติิ� 
เกิด้เจริญ และคณะวิจัยีจากมหาวิทยีาลัยี
มหิด้ล ไปใช้้ประโยีช้น์ในเชิ้งพาณิช้ยี์ 
เพื�อแก้ไข้ปัญหาด้้านกลิ�นและยีกระด้ับ
อุติส์าหกรรม 4.0 

 “กลิ�น เป็นส์ิ�งที�ไม่ส์ามารถมองเหน็ได้้ 
ด้้วยีติาเปล่า หรือวัด้ออกมาเป็นค่า 
ติัวเลข้ได้้  การมีเครื�องมือติรวจวัด้กลิ�น
แบบด้ิจิทัล จะช้่วยีลด้ความผัิด้พลาด้
ข้องกระบวนการผัลิติ และกระบวนการ
ควบคุมคุณภัาพส์ินค้าได้้ ซึ่่�งที�ผั่านมา
ประเทศไทยีมีงานวิจัยีที�เป็นประโยีช้น์
ต่ิอผ้้ัคนและอุติส์าหกรรมอย่้ีจำนวนมาก 
แติ่ยัีงไม่ได้้ถ้กนำมาต่ิอยีอด้เชิ้งพาณิช้ยี์ 
เราอยีากให้ทั�วโลกเห็นว่า เทคโนโลยีี 
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 ปัจจุบันเอ็มยี้ไอ โรบอติิกส์์ ข้ยีายี
ความเช้�ียีวช้าญไปส์้่ผัลิติภััณฑ์์ท�ี 
หลากหลายี โด้ยีครอบคลุมทั�ง 

 1. ส์ถานีติรวจวัด้กล�ิน ใช้้ส์ำหรับ
เฝ้้าระวัง และติรวจวัด้คุณภัาพอากาศ
แบบ Real Time 

 2. เครื�องจม้กอิเล็กทรอนิกส์์ 

 3. เทคโนโลยีตีิรวจวัด้น�ำ โด้ยีแบ่งออก 
เป็น 2 เทคโนโลยีี คือ ส์ถานีติรวจวัด้
คุณภัาพน�ำแบบออนไลน์ และโด้รน
ติรวจวัด้คุณภัาพน�ำแบบเคลื�อนที� 

 4. เทคโนโลยีี “ระบบฐ์านข้้อม้ล” 
ทำหน้าท�ีเกบ็ข้้อมล้ Big Data จาก Sensor 
ติ่างๆ อยี่างเป็นระบบ และนำข้้อม้ลมา
วิเคราะห์ด้้วยีระบบปัญญาประด้ิษฐ์์ 
เพื�อทำให้การเฝ้้าระวังและการเติือนภััยี
มีประส์ิทธุิภัาพมากข้่�น

 อยี่างไรก็ด้ี ที�ผั่านมาพวกเข้าได้ ้
นำเทคโนโลยีีไปช้่วยีแก้ปัญหาเรื�อง 
ส์ิ�งแวด้ล้อม และความข้ัด้แยี้งระหว่าง
โรงงานกับชุ้มช้น โด้ยีช้่วยีระบุแหล่ง
กำเนิด้ข้องกล�ินได้้อยี่างถ้กติ้อง แม่นยีำ 
ทำให้โรงงานส์ามารถแก้ไข้ปัญหาได้้
อยี่างติรงจุด้

 เอ็มยี้ไอ โรบอติิกส์์ เป็นหน่�ง 
ในส์ติาร์ทอัพที�ติ่อยีอด้ผัลงานวิจัยี 
มาเป็นโอกาส์ธุุรกิจได้้อยี่างน่าส์นใจ 
วันด้ีบอกเราว่า นักวิจัยีไทยีมีความร้้
ความส์ามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีี
และนวัติกรรมท�ีหลากหลายี หากถก้นำไป 
ต่ิอยีอด้ส่้์การใช้้ประโยีช้น์ในเชิ้งพาณิช้ย์ี 
เพื�อแก้ไข้ปัญหาให้กับอุติส์าหกรรม 
ติ่างๆ ได้้ โด้ยีใช้้โมเด้ลการเติิบโติแบบ 
ส์ติาร์ทอัพที�ใช้้เทคโนโลยีีและนวัติกรรม
ในการส์ร้างธุุรกิจ เพื�อเน้นการแก้ไข้
ปัญหาให้กับภัาคอุติส์าหกรรมหรือผ้ั้คน 
ก็จะยีิ�งเพิ�มโอกาส์ให้กับผั้้ประกอบการ
ไทยีและเพ�ิมศักยีภัาพให้กับประเทศได้้
อีกมาก  

 พ ร้ อ ม กั นน�ี  เ ธุ อ ยัี ง มอ ง ว่ า 
ผั้้ประกอบการเอส์เอ็มอีเองก็ส์ามารถ
นำธุุรกิจเด้ิมมาปรับเปลี�ยีนเป็นแนวทาง
ข้องส์ติาร์ทอัพได้้เช้่นกัน โด้ยีการนำเอา
เทคโนโลยีีเข้้ามาช้่วยีในเรื�องข้อง 
การข้ยีายีติัวและลด้ติ้นทุน ยีกติัวอยี่าง 
เช้่น การส์ร้างแอปพลิเคช้ัน เพ�ือเป็น
ช้่องทางในการนำเอา Demand และ 
Supply มาเจอกัน เหล่านี�เป็นติ้น

 ทั�งนี� ก็เพื�อให้ธุุรกิจแบบเอส์เอ็มอ ี
มีโอกาส์เติิบโติและข้ยีายีติัวได้้อยี่าง
แข้ง็แกร่งด้้วยีวิธุคีดิ้แบบส์ติาร์ทอพันั�นเอง

ต์อ่บโจุทำย์คว่�มต์้อ่งก�ร  
ยกระดับอ่่ต์สู่�หุ่กรรม 4.0 

 ปัจจบุนั เอม็ยีไ้อ โรบอติกิส์์ จดั้จำหน่ายี
เครื�องติรวจวัด้กลิ�นแบบดิ้จิทัล และเปิด้
ห้องปฏิิบัติิการทด้ส์อบกลิ�นแบบด้ิจิทัล 
(Digital Olfaction Laboratory) เพื�อให้
บริการติรวจวัด้และวิเคราะห์กลิ�น
ผัลิติภััณฑ์์ประเภัทติ่างๆ เช้่น อาหาร 
เครื�องด้ื�ม บรรจุภััณฑ์์ ส์ารเคมี พลาส์ติิก 
เครื�องส์ำอาง น�ำหอม ฯลฯ

 นอกจากน�ี ยีังให้บริการติรวจวัด้
กลิ�นรบกวนในส์�ิงแวด้ล้อม ค้นหาส์าเหตุิ
ข้องกล�ินรบกวน วางแผันและแก้ไข้
ปัญหากล�ินอย่ีางเป็นระบบ ฯลฯ อกีด้้วยี 
โด้ยีใช้้ส์ถานีติรวจวัด้กลิ�นแบบออนไลน์ 
ที�ส์ามารถวัด้กลิ�นแบบเรียีลไทม์ 
ติลอด้ 24 ช้ั�วโมง ผั่านระบบไร้ส์ายี 
IoT ที�ส์ามารถประยีุกติ์ใช้้งานได้้ 
หลายีอุติส์าหกรรม ทั�งด้้านปศุส์ัติว์ 
และในโรงงานอุติส์าหกรรม

 “ทีมงานเราได้้ใช้้เวลาอยี้่หลายีปี 
ในการเก็บข้้อม้ลจากผั้้ประกอบการ
โรงงาน ฟาร์มปศุส์ัติว์ ชุ้มช้น ฯลฯ 
จนทำให้ทราบว่า ไม่มีการติรวจวัด้กลิ�น
ที�ออกมาเป็นเช้ิงติัวเลข้ นอกจาก 
การใช้้จม้กมนุษยี์ ด้ังนั�น จ่งทำให้เห็น
โอกาส์ติลาด้ข้นาด้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
โรงงานอาหาร โรงงานผัลิติส์ารเคมี 
ฟาร์มปศุส์ัติว์” 

เราอยากให้้ทั่่�วโลกเห็้นว่า 
เทั่คโนโลยีทีั่�พั่ฒนาขึ้้�นโดย 

คนไทั่ย ไม่่แพั้ชาติิใดในโลก 
และพัร้อม่จะผล่กด่น 

ให้้เป็็นเคร่�องม่่อ 
ทีั่�ได้ม่าติรฐานสากล

: MUI Robotics  
:  @muirobotics
:  08 3262 2826
:  muirobotics
:  www.mui-robotics.asia

ข้อมูลธุรกิจ
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INNO CENTER 

TIE Smart Solutions
แพลตฟอร์ม์อจัฉร์ยิะ 

ตััวช่ว่ยประหยดัพลังังานอาคาร
รู้้�หรู้ือไม่่? การู้ใช้�พลัังงานสำำาหรู้ับอาคารู้ 60-70 เปอรู้์เซ็็นต์์ ม่าจากเครืู้�องปรู้ับอากาศ แลัะเม่ื�อทำำาการู้ศึกษา 
ลังลัึกไปกว่่านั�น พบอีกว่่า ในการู้แก�ไขปรู้ับปรูุ้งปัญหาการู้สำ้�นเปลัืองพลัังงาน สำ่ว่นใหญ่จะไม่่ม่ีการู้นำาเอาข�อม่้ลัม่าใช้� 
ในการู้ว่เ้ครู้าะห ์ว่น้จ้ฉัยัทำี�ต์รู้งจดุ ทำำาให�การู้แก�ปญัหาเปน็ไปได�ยาก ด�ว่ยเหต์นุี� จงึเปน็จดุเรู้้�ม่ต์�นของ TIE Smart Solutions 
บรู้้ษัทำสำต์ารู้์ทำอัพด�าน Smart Building and Energy Management ทำี�เข�าม่าช้่ว่ยแก�ปัญหาแลัะจัดการู้พลัังงาน 
ในอาคารู้อย่างยั�งยืน

	 โดยโซลููชั่่�นแรกจะเป็็นระบบวิินิจฉ่ัย
ที่่�ย่งต้้องที่ำงานร่วิมก่บวิิศวิกร	โดยเป็็น 
การป็ร่บแก้ต้ามที่่�	TIE	Smart	Solutions	
แนะนำ	ก่บโซลููชั่่�นที่่�	2	เป็็นระบบควิบคุม
อ่จฉัริยะที่่�จะถูกูนำไป็	Plug	in	เข้้ากบ่ระบบ
ควิบคมุเดมิข้องอาคาร	โซลููชั่่�นน่�สามารถู
ลูดการใชั่้วิิศวิกรลูงได้	 เพราะทุี่กอย่าง
เป็็นระบบอ่ต้โนม่ติ้	 อย่างไรก็ต้าม 
หากเจอกรณี่ที่่�ย่งต้ิดต้่�งเซ็นเซอร์ได้ 
ไม่ครอบคลูุมหรือเซ็นเซอร์เส่ย	ต้ลูอดจน
การเข้่ยนโป็รแกรมที่่�อาจย่งไม่ครอบคลูุม
ที่่�งหมด	 ด่งน่�นแลู้วิ	 การพ่�งพาวิิศวิกร 
ก็ย่งคงจำเป็็นอยู่	 เพ่ยงแต่้ไม่ต้้องใช้ั่ 
จำนวินคนที่่�มากน่�นเอง

	 “คำวิ่าวิินิจฉั่ยในที่่�น่�	เหมือนก่บหมอ
วิินิจฉั่ยอาการป็่วิย	แต้่เราเข้้าไป็วิินิจฉั่ย
ระบบป็ร่บอากาศวิ่าม่ป็ัญหาอะไร	พร้อม
แนะนำวิิธี่แก้ไข้	ม่การวิ่ดผลูการป็ระหย่ด
พลู่งงานที่่�ชั่่ดเจน	 โดยเราจะการ่นต้ ่
กบ่ลูกูค้าว่ิาสามารถูคนืที่นุได้ในเวิลูา	2	ปี็”

จุุดไอเดียธุุรกิิจุ 
จุากิปััญหาสิ้ิ�นเปัลืืองพลัืงงาน

 จากการเป็ิดเผยข้อง	ผศ.ดร.เด่นชั่่ย	
วิรเดชั่จำเริญ	CEO	แลูะผู้ก่อต้่�ง	บริษั่ที่	
ที่่ไออ่	สมาร์ที่	โซลููชั่่�น	จำก่ด	(TIE	Smart	
Solutions)	กลู่าวิวิ่า	ด้วิยมองเห็นวิิธี่การ
แก้ป็ัญหา	 โดยเฉัพาะเรื�องข้องระบบ
เครื�องป็รบ่อากาศ	ซ่�งเป็็นส่วินที่่�มก่ารใช้ั่
ป็ริมาณีพลู่งงานค่อนข้้างมาก	ที่่�ย่งไม่ม่
การใชั่้ข้้อมูลูมาชั่่วิยในการวิิเคราะห์	
วิินิจฉั่ย	 ที่ำให้การแก้ป็ัญหาเกิดควิาม
ผิดพลูาดแลูะไม่ต้รงจุด	 จ่งมองวิ่า 
หากแก้ป็ัญหาที่่�ต้้นต้อได้	ก็จะสามารถู
จ่ดการพลู่งงานได้อย่างย่�งยืน

	 TIE	Smart	Solutions	จ่งเสนอโซลููชั่่�น
ในการวิินิจฉั่ยป็ัญหาสิ�นเป็ลูืองพลู่งงาน
ให้ลููกค้า	โดยเป็็นนวิ่ต้กรรม	AI	Energy	
Platform	เกิดข้่�นจากการเก็บ	Big	Data	
เพื�อมาสร้างแพลูต้ฟอร์มวิินิจฉั่ย 

แบบอ่ต้โนม่ต้ิ	 ที่่�สามารถูวิินิจฉั่ย 
ควิามผิดพลูาดที่่�เกิดจากการร่นระบบ
ป็ร่บอากาศที่่�ไม่เหมาะสม	ที่ำให้ระบบ
เสื�อมสภาพลูง	 แลูะม่การสูญเส่ย 
พลู่งงานโดยเป็ลู่าป็ระโยชั่น์	

   กองบรรณาธิิการ
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ผู้้�บริิหาริต้�องเรีิยนริ้�
และปริับต้ัวเอง 
อย้�ต้ลอด โดยเฉพาะ
การิเริียนริ้�จากคู่้�แข่�ง 
ถืือเป็นต้ัวช่�วยที่ี�ดี

เที่คโนโลูย่ต้้องม่การ 
ป็ร่บป็รุง	พ่ฒนาให้ต้รงก่บ

ควิามต้้องการข้องลููกค้า	ม่การที่ดสอบ
ก่บลููกค้า	 20-30	 รายเป็็นอย่างน้อย 
เพื�อนำเอาฟีดแบ็กเหลู่าน่�นกลู่บมา
พ่ฒนาให้เป็็นเวิอร์ชั่่นที่่�ด่ข้่�น

ที่ำธีุรกิจให้เป็็นชั่่วิงเริ�มต้้น
การต้�่งราคา	 อาจจะ 

ไม่สามารถูที่ำราคาที่่�สูงมากได้	จำเป็็น
ต้้องต้�่งราคาข้ายที่่�เหมาะสม	สต้าร์ที่อ่พ
หลูายคนไม่ได้ดตู้ลูาดข้องต้ว่ิเอง	 ไม่รูว่้ิา
ป็ัจจุบ่นราคาต้ลูาดอยู่ที่่�เที่่าไร	 ที่ำให้
พลูาดก่บเร�ืองต้รงน�่	 ข้ณีะเด่ยวิก่น 
ก็ต้้องรู้จ่กสร้างพ่นธีมิต้รที่างธุีรกิจ 
แม้บางคร่�งจะไม่ได้เกิดการซ�ือ-ข้าย
ระหวิ่างก่น	แต้่สามารถูที่่�จะแลูกเป็ลู่�ยน
ข้้อมูลูที่่� เป็็นป็ระโยชั่น์ต้่ อก่น ได้ 
ฉัะน่�นการสะสมพ่นธีมิต้รจ่งเป็็นการ 
ชั่่วิยสร้างอ่โคซิสเต้็มให้ก่บต้่วิเองได้
แข้็งแกร่งข้่�น

ผู้ บ ริ ห า รต้้ อ ง เ ร่ ยน รู ้
แลูะป็ร่บต้่วิเองอยู่ต้ลูอด	

โดยเฉัพาะการเร่ยนรู้จากคู่แข้่ง	ถูือเป็็น
ต้่วิชั่่วิยที่่�ด่	 นอกจากน่�	 ต้้องมองหาวิิธี่ 
ที่่�จะเป็ลู่�ยนคู่แข้่งมาเป็็นพาร์ต้เนอร์ได้
อย่างไร	เพื�อจะได้โต้ไป็ด้วิยก่น

 วิางแผนการที่ำธีุรกิจ 
เพื�อนำไป็สู่การเติ้บโต้ 

ในระยะยาวิ	จำเป็็นต้้องมองในหลูายด้าน	
อย่างป็ีแรกๆ	คุณีอาจจะเป็็นนก่เที่คโนโลูย่
ที่่�เก่งกบ่การพฒ่นาผลิูต้ภณ่ีฑ์์	แต่้ปี็ต่้อๆ	ไป็
คุณีต้้องเร่ยนรู้ที่่�จะเป็็นน่กการต้ลูาด 
น่กการเงิน	เพื�อเร่ยนรู้ที่่�จะไป็ถู่งจุดข้อง
การระดมที่นุ	เพื�อสร้างการเต้บิโต้ให้ธีรุกจิ	

	 ที่่�งหมดน่�	เป็็นการถูอดป็ระสบการณี์
ต้รงที่่�ที่ำมาต้่�งแต้่วิ่นแรก	จนมาถู่งวิ่นน่�
ที่่�	TIE	Smart	Solutions	สามารถูเต้บิโต้ได้
อย่างม่�นคงแลูะเดินไป็ข้้างหน้าได้ 
อย่างเข้้มแข้็ง

	 ณี	 วิ่นน่�	 TIE	 Smart	 Solutions 
มองกลูุ่มเป็้าหมายไป็ที่่�กลูุ่มอาคาร 
แลูะโรงงานที่่�ต้้องม่การส่งรายงาน 
การจ่ดการพลู่งงานให้ก่บกระที่รวิง
พลู่งงาน	เนื�องจากกฎหมายม่การกำหนด
ให้อาคารแลูะโรงงานควิบคุมต้้องม่การ
ส่งรายงานผลูการต้รวิจสอบแลูะร่บรอง
การจ่ดการพลู่งงาน	โดยในป็ระเที่ศไที่ย
ม่	 5,000	 อาคาร	 แลูะ	 8,000	 โรงงาน 
ซ่�งที่่�งหมด	 13,000	 แห่งน่�เองที่่�ต้้องที่ำ
เรื�องจ่ดการพลู่งงานอย่างต้่อเนื�อง 
แลูะจากที่่�ป็ระเมินมูลูค่าที่่�ธีุรกิจคาดวิ่า
จะได้ร่บจากลููกค้าแต้่ลูะรายอยู่ที่่� 
ป็ระมาณี	6	ลู้านบาที่ต้่ออาคาร	น่�นคือ	
มูลูค่าต้ลูาดที่่�	 TIE	 Smart	 Solutions 
ม่โอกาสเข้้าไป็ได้	

 
เปัิดกิลืยุทธุ์ปัรับตััว 
สิ้ร้างโอกิาสิ้โตัธุุรกิิจุ

	 สิ� ง ส ำค่ญข้องกา รที่ำ ธุี ร กิ จ 
ผศ.ดร.เด่นชั่่ยบอกวิ่า	 คือการป็ร่บต้่วิ	
พ่ฒนาอย่างต้่อเนื�อง	 เร่ยกได้วิ่าต้่�งแต้่
ป็ี	2561	ที่่�เริ�มดำเนินธีุรกิจอย่างจริงจ่ง	
TIE	Smart	Solutions	มก่ารพฒ่นาต้ว่ิเอง
มาโดยต้ลูอด	 จากแรกเริ�มเป็็นเพ่ยง
ซอฟต์้แวิร์ใช้ั่ในการต้รวิจสอบอาคารเข้ย่วิ	
พอปี็	2562	มก่ารป็รบ่โมเดลูมาสูก่ารเป็็น
สต้าร์ที่อ่พเต้็มต้่วิ	เริ�มเก็บสะสมข้้อมูลู
เพื�อนำมาที่ำ	Big	Data	สำหรบ่การพฒ่นา
เป็็นผลูิต้ภ่ณีฑ์์	 จนกลูายเป็็นโซลููชั่่�น 
ที่่�ใชั่้งานในป็ัจจุบ่น	 นอกจากน่�	 ย่งม่ 
การที่ำมาต้รฐานอาคารอ่ต้โนม่ต้ิ 
ใชั่้สำหร่บบริษั่ที่ต้นเอง	เนื�องจากย่งไม่ม่
ใครที่ำเร�ืองมาต้รฐานด่งกลู่าวิ	 ด่งน�่น	
การที่่�	TIE	Smart	Solutions	ที่ำมาต้รฐาน
อาคารอ่ต้โนม่ต้ิข้่�นมาก็จะชั่่วิยให้ 
การที่ำงานรว่ิมกบ่ผูร้บ่เหมาแลูะพารต์้เนอร์
สามารถูที่ำได้ในมาต้รฐานเด่ยวิก่น	

	 นอกจากน่�	 ผู้ก่อต้่�ง	 TIE	 Smart	
Solutions	ย่งแชั่ร์กลูยุที่ธี์ที่่�ใชั่้ในการสร้าง
การเต้ิบโต้ให้ก่บธีุรกิจสต้าร์ที่อ่พ 
โดยม่ด่งน่�

กลยุุทธ์์ 1

กลยุุทธ์์ 2

กลยุุทธ์์ 3

กลยุุทธ์์ 4

: TIE Smart Solutions   
:  0 2102 3387
:  www.tie-smart.co.th 
:  TIE Smart Solutions 

ข้อมูลธุรกิจ
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GENIUS ZONE 

CHILLPAY
สร้า้งจุดุต่่างด้วยกลยุทธ์ ์“เหนืือกว่า่คู่่แ่ข่่ง”

ด้้วยสัังคมปััจจุบัันที่่�ขัับัเคลื่่�อนด้้วยเที่คโนโลื่ย่แที่บัจะทุี่กภาคสั่วน ไม่เว้นแม้แต่่ด้้านการเงิน ท่ี่�สัามารถจัด้การธุุรกรรม
ทีุ่กอย่างได้้ผ่่านช่่องที่างออนไลื่น์ จากจุด้น่�เองที่ำาให้้ เพิ่ิ�มบัุญ เอ่�ยมสัุภาษิิต่ CEO & Founder บัริษิัที่ พิ่ระอินที่ร์ 
ฟิินเที่ค จำากัด้ เดิ้นห้น้าสัร้างแพิ่ลื่ต่ฟิอร์ม Payment Gateway อย่าง ChillPay ขั้�นมา เพ่ิ่�อต่อบัโจที่ย์ความต่้องการ
ขัองลูื่กค้าได้้อย่างครอบัคลืุ่ม 

ความต้้องการ เพื่่�อใช้้ในการพื่ัฒนา
แพื่ลต้ฟอร์ม โดยช้่วงแรกทดลองทำ
ซอฟต้์แวร์ท่�ม่ช้่�อว่า ModernPay 
เพื่่�อเป็็นการศึึกษาต้ลาด รวมถึึงป็ัญหา
ท่� เกิดขึึ้�นและผลต้อบรับจากลูกค้า 

Disrupt ตััวเอง 
เพื่่�อการเร่�มตั้นใหม่ที่่�ดี่กว่า

 จากจุดเริ�มต้้นขึ้องการเป็็นเอสเอ็มอ่
ท่�ดำเนินธุุรกิจนำเขึ้้าและจำหน่ายสินค้า
ไอท่ต้่างๆ อยู่หลายป็ี จนได้มารู้จัก 
กับโมเดลธุุรกิจในรูป็แบบท่�เร่ยกว่า 
“สต้าร์ทอัพื่” และได้เร�ิมท่�จะศึึกษา 
ถึึงหลักในการทำธุุรกิจสต้าร์ทอัพื่ 
จนค้นพื่บว่า ธุรุกจิเดมิท่�ทำอยู่มแ่นวโน้ม
จะถึูก Disrupt ด้วยสต้าร์ทอัพื่ จึงเกิด
ความคิดท่�ว่า “ทำไมต้้องรอให้คนอ่�นมา 
Disrupt เรา ทำไมเราไม่ Disrupt 
ต้วัเราเอง” ดงันั�น จดุเริ�มต้้นขึ้อง ChillPay 
จึงมาจากการ Disrupt ต้ัวเราเอง 
เพื่่�อเริ�มต้้นการเป็็นสต้าร์ทอัพื่ 

 ป็ี 2560 เพื่ิ�มบุญต้ัดสินใจยกเลิก
การทำธุุรกิจเดิมทั�งหมด และใช้้เวลา
ศึึกษาต้ลาดธุุรกิจสต้าร์ทอัพื่ท่�ม่แนวโน้ม
เต้ิบโต้มากท่�สุด นั�นก็ค่อ ด้านการเงิน 
หร่อ FinTech เพื่ราะในช้่วงหลายป็ี 
ท่�ผ่านมา นวัต้กรรมเข้ึ้ามาเป็ล่�ยนรูป็แบบ
ธุรุกจิการเงนิอย่างเหน็ได้ช้ดั ไม่ว่าจะเป็็น 

Internet Banking หร่อ Mobile Banking 
ยิ�งในป็ัจจุบันการใช้้ช้่วิต้แบบสังคม 
ไร้เงินสดเขึ้้ามาม่บทบาทในสังคม 
อย่างมาก จงึเป็็นเหต้ผุลท่�ทำให้มองเหน็
โอกาสขึ้องการทำแพื่ลต้ฟอร์ม ChillPay 
เพื่ราะเช้่�อว่าในอนาคต้การเงินท่�ผ่าน
เทคโนโลย่จะเป็็นเร่�องท่�อยู่ใกล้ต้ัวคน
มากท่�สุด

แนวค่ิดี Outside in... 
สู่่่การบร่การที่่�แตักตั่าง

 “ในอด่ต้คนอาจมองการแขึ้่งขึ้ัน 
เป็็นแบบป็ลาใหญ่กินป็ลาเล็ก แต้่ไม่ใช้่
กับธุุรกิจสต้าร์ทอัพื่ เพื่ราะในมุมขึ้อง
สต้าร์ทอัพื่ค่อ ป็ลาเร็วกินป็ลาช้้า 
เราเริ�มจากมุมมองความคิดท่�แต้กต้่าง 
มองเร่�องการต้่ต้ลาดคนแรกเป็็นหัวใจ
สำคัญ” 

 เพื่ิ� มบุญใช้้หลักแนวคิดแบบ 
Outside in ในการป็ั�นธุุรกิจ โดยเร�ิมต้้น
จากการพูื่ดคุย สอบถึามกับลูกค้า 
หาจุดอ่อนหร่อป็ัญหา และเก็บขึ้้อมูล

   วิิภาวิรรณ อิินวิกููล
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ธุุรกิิจท่ี่�ดี ่
ต้้องมี่คู่่�แข่�ง 
เมี่�อไหร�กิ็ต้ามี 
ท่ี่�มี่คู่่�แข่�ง 
จะร่้สึึกิว่�า 
เราต้้อง 

พััฒนาต้ัว่เอง 
เพั่�อให้อยู่่� 

ในจุดีท่ี่�เหน่อกิว่�า 
คู่่�แข่�งเสึมีอ

เพื่่�อนำขึ้้อมูลมาพื่ัฒนาเป็็นผลิต้ภััณฑ์์
ท่�ต้รงกับความต้้องการขึ้องลูกค้า 
จนเกิดเป็็นแพื่ลต้ฟอร์ม Chi l lPay 
Payment Gateway ท่�ม่จุดเด่นในเร่�อง
ขึ้องช้่องทางการช้ำระเงิน ซึ�งม่มากถึึง 
30 ช้่องทาง ครอบคลุมความต้้องการ
ขึ้องคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็็น Internet 
Banking, Mobile Banking, ระบบ 
พื่ร้อมเพื่ย์ รวมถึึงช้่องทางเครดิต้การ์ด 
ทั�ง VISA, Mastercard, JCB นอกจากน่� 
ยังสามารถึใช้้ได้กับ e-Wallet, Rabbit 
Line Pay, True Money, Shopee Pay 
ต้ลอดจนตู้้บุญเติ้มและช้่องทางอ่�นๆ 
อ่กมากมาย 

 พื่ร้อมกันน่� ChillPay ยังไม่หยุดท่�จะ
พื่ฒันา โดยอาศัึยกลยุทธ์ุการทำทกุอย่าง
ท่�ต้้องเหน่อกว่าคู่แขึ้่ง เพื่่�อเป็็นการสร้าง
ความโดดเด่นและแต้กต้่างให้กับธุุรกิจ 
โดยบริการขึ้อง Chi l lPay จะให้ 
ความสำคัญท่� 3 เร่�องหลักๆ ได้แก่ 
1.บริการด้วยความรวดเร็ว โดยจะต้ัด
ขึ้ั�นต้อนท่�ไม่จำเป็็น ทำให้ลูกค้าได้รบัเงนิ
ภัายใน 1 วันทำการ ต้่างจากคู่แขึ้่ง 
ท่�ระยะเวลาอาจจะอยู่ท่� 3-7 วันทำการ 
2.ไม่ม่ค่าธุรรมเน่ยมแรกเขึ้้า ผู้ใช้้บริการ 
ChillPay ไม่ต้้องเส่ยค่าธุรรมเน่ยมใดๆ 
ไม่ว่ าจะเป็็น ค่า เช้่� อมต้่อระบบ 
หร่อค่าธุรรมเน่ยมรายเด่อน รายป็ี 
3.ลูกค้าจ่ายเงนิต้ามจรงิ เป็็นการช้ำระเงนิ
ต้ามการใช้้บริการขึ้องต้นเอง ใช้้มาก
จ่ายมาก ใช้้น้อยจ่ายน้อย หรอ่กรณไ่ม่ม่
การใช้้ก็ไม่ต้้องจ่ายเลย เร่ยกว่าเป็็น 
“Fair Price” สำหรับลูกค้า 

 ถึึงต้รงน่� เพื่ิ�มบุญกล่าวเสริมว่า 
ความท้าทายขึ้องการทำ Chil lPay 
สำหรับเรา เหม่อนการเขึ้้าป็่าไป็ถึาง 
ทางใหม่ เวลานั�นไม่ม่ Case Study 
ให้ศึึกษา ซึ�งการทำธุุรกิจ FinTech 
เป็็นการรวมกันระหว่างการเงิน 
และเทคโนโลย ่ดงันั�น ถ้ึามองในมมุธุรุกจิ 
ค่อ เป็็นธุุรกิจท่�ต้่างป็ระเภัทกัน แต้่ต้้อง
นำมาผสมผสานให้เขึ้้ากัน จึงมองว่า
ต้้องใช้้ทั�งศึาสต้ร์และศิึลป์็เป็็นอย่างมาก 

และแน่นอนว่า ความล้มเหลว ค่อสิ�งท่�
เราต้้องเจออยู่แล้ว แต้่ถึ้าเราเร�ิมได้ก่อน
ก็จะกลายเป็็นผู้นำทันท่

 “ChillPay มองคู่แขึ้่งเป็็นเหม่อนแรง
ผลักดันให้ก้าวไป็ขึ้้างหน้า ถึ้าทำธุุรกิจ
แล้วไม่ม่คู่แขึ้่งแสดงว่าธุุรกิจกำลังเดิน
ผิดทาง เพื่ราะธุุรกิจท่�ด่ต้้องม่คู่แขึ้่ง 
เม่�อไหร่ก็ต้ามท่�ม่คู่แขึ้่งจะรู้สึกว่าเรา 
ต้้องพื่ัฒนาตั้วเอง เพื่่�อให้อยู่ในจุดท่�
เหน่อกว่าคู่แขึ้่งเสมอ”

เดี่นหน้าสู่่่การเป็็นผู่้้นำาตัลาดี

 แม้ป็ัจจุบัน ChillPay จะม่ลูกค้าเป็็น
คนไทย 90 เป็อร์เซ็นต้์ แต้่ด้วยแนวคิด
ต้ั�งแต้่ต้้นว่า จะไม่จำกัดต้ัวเองอยู่แค่ 
ในป็ระเทศึไทย  และต้้องการพื่าธุุรกิจ
ไป็ถึึงจุดท่�เป็็น Unicorn ดังนั�น จำนวน
ป็ระช้ากรในป็ระเทศึไทยอาจไมเ่พื่ย่งพื่อ 
ท่�จะทำให้ ChillPay ไป็สู่เป็้าหมายขึ้อง
การเป็็นผู้นำด้านแพื่ลต้ฟอร์ม Payment 
Gateway ในภัูมิภัาคเอเช้่ยต้ะวันออก
เฉี่ยงใต้้

 จึงได้เดินหน้าศึึกษาพื่ฤติ้กรรม 
วัฒนธุรรม ความต้้องการขึ้องคนแต้่ละ
ป็ระเทศึ รวมถึึงความพื่ร้อมในด้าน
เทคโนโลย่ ซึ�งแน่นอนว่า การจะขึ้ยาย
ต้ลาดแพื่ลต้ฟอร์ม Payment Gateway 
ไป็ในแต้่ละป็ระเทศึอาจจำเป็็นต้้องม่
โมเดลท่�แต้กต้่างกัน เพื่่�อให้เหมาะสม
กับพื่ฤต้ิกรรมและทรัพื่ยากรในแต้่ละ
ป็ระเทศึ 

 ด้วยแนวคิดท่�แต้กต้่างและมองโอกาส
ในภัาพื่กว้าง ทั�งหมดน่�เช้่�อว่าจะทำให้ 
ChillPay ก้าวไป็สู่เป็้าหมายท่�ต้้องการได้
อย่างแน่นอน

: ChillPay    
:  0 2107 7788
:  www.chillpay.co

ข้อมูลธุรกิจ
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1 ยึึดติิดกัับระบบหรือโซลููชั่ั�นมากัเกัินไป

เหตุุผลใหญ่่สุุดที่่�ที่ำให้สุตุาร์์ที่อััพไปไม่่ถึึงฝั่่�งฝั่่น คืือั 
การ์ที่่�ผลติุภัณัฑ์์หร์อืับร์กิาร์ไม่่เป็นที่่�ตุ้อังการ์ขอังตุลาด ซึ่ึ�งตุ้นตุอั
ขอังป่ญ่หาน่� สุ่วนหนึ�งเกิดจากตุัวผ้้ปร์ะกอับการ์สุตุาร์์ที่อััพเอัง
ที่่�อัาจจะยึึดติุดกับตัุวร์ะบบหรื์อัโซึ่ล้ชัั่�นที่่�สุร์้างข�ึนม่ากเกินไป 
สุ่งผลให้ผลติุภัณัฑ์์หรื์อับริ์การ์น�ันๆ ไม่่ได้ตุอับโจที่ย์ึคืวาม่ตุ้อังการ์
หร์ือัชั่่วยึแก้ป่ญ่หาให้กับล้กคื้าได้อัยึ่างแที่้จร์ิง 

3 เรื่่�องท่ี่� STARTUP 
 มัักทำำ�พล�ด เป็น็เหตุใุหธุ้รุกิิจพังั!

	 หากดููตามสถิิติที่่�ถิูกเปิิดูเผยบนส่�อต่างๆ	 แน่นอนว่่า	ผู�ปิระกอบการสตาร์ที่อัพ	 (Startup)	ต�องเคยเห็นตัว่เลขน่�	
“สตาร์ที่อัพกว่่า	90	เปิอร์เซ็็นต์ล�มเหลว่”	ตัว่เลขน่�ไม่ไดู�สะที่�อนเฉพาะแค่สตาร์ที่อัพไที่ย	แต่รว่มไปิถึิงสตาร์ที่อัพที่ั�ว่โลก	
ถิึงแม�จะม่อัตราคนที่่�ล�มเหลว่มากกว่่าคนสำาเร็จหลายเที่่าตัว่ก็จริง	 แต่ก็ม่คนอ่กจำานว่นมากอยากที่่�จะกระโดูดูลงสู่ 
สนามสตาร์ที่อัพ

	 ถิึงแม�บนเส�นที่างสตาร์ที่อัพ	จะดููว่่าไม่ง่าย	 แต่ถิ�าคุณสามารถิปิิดูคว่ามเส่�ยง	ลดูคว่ามผิดูพลาดูลงไดู�	 นั�นเที่่ากับ
เปิ็นการเพิ�มโอกาสที่่�จะที่ำาให�สำาเร็จไดู�มากขึ�น	และ	3	เร่�องต่อไปิน่�	ซ็ึ�งมักจะเปิ็นคว่ามผิดูพลาดูที่่�ผู�ปิระกอบการสตาร์ที่อัพ
หลายคนเผลอที่ำา	ดัูงนั�น	ถิ�าคุณรู�ก่อน	จะไดู�ไม่ที่ำาพลาดูจนพาให�ธุุรกิจไปิต่อไม่ไดู�!!!

 ตุ้อังยึอัม่ร์ับว่า สุตุาร์์ที่อััพหลายึคืนเกิดม่าจากนักพัฒนา 
นักวิจัยึ หร์ือัผ้้ที่่�เชั่่�ยึวชั่าญ่ด้านเที่คืโนโลยึ่ ที่ำให้บางคืร์ั�งร์ะบบ
หร์ือัโซึ่ล้ชั่ั�นตุ่างๆ ถึ้กคืิดพัฒนาขึ�นก่อันที่่�จะร้์้ด้วยึซึ่�ำว่าล้กคื้า
คืือัใคืร์ จึงกลายึเป็นจุดอั่อันในเชิั่งขอังการ์ที่ำการ์ตุลาด และ
ที่่�ซึ่�ำร้์ายึกว่านั�น สุตุาร์์ที่อัพับางคืนเม่ื�อัเจอัป่ญ่หาที่ำตุลาดไม่่ได้ 
เลอืักที่่�จะกลับม่าพัฒนาที่่�ตุวัร์ะบบก่อัน เพร์าะคิืดว่าถ้ึาร์ะบบเดิม่
ดข่ึ�นกจ็ะเป็นที่่�ตุ้อังการ์ขอังลก้ค้ืาเอัง แตุ่ลมื่ม่อังไปว่า แท้ี่จร์งิแล้ว 
ป่ญ่หาอัาจไม่่ได้อัย้ึ่ที่่�ร์ะบบไม่่ด่ แตุ่เป็นร์ะบบไม่่ตุอับโจที่ยึ์
คืวาม่ตุ้อังการ์ขอังล้กคื้าม่ากกว่า

TIP : คื้นให้เจอัป่ญ่หาที่่�แที่้จร์ิงขอังล้กคื้า แล้วให้ยึึด 
เอัาป่ญ่หาหร์ือัคืวาม่ตุ้อังการ์น�ันๆ เป็นตุัวตุั�ง  

แล้วปร์ับปร์ุงร์ะบบเพื�อัแก้ป่ญ่หาดังกล่าว แตุ่ถึ้าร์ะบบเดิม่ 
แก้ป่ญ่หาให้ล้กคื้าไม่่ได้จริ์งๆ อัยึ่ายึึดติุด ให้สุร์้างร์ะบบ 
หร์ือัโซึ่ล้ชั่ั�นใหม่่แที่น 

 สุ่วนใหญ่่แล้วสุตุาร์์ที่อััพที่่�ปร์ะสุบคืวาม่สุำเร์็จ ไม่่ได้ม่า
จากไอัเด่ยึแร์ก หร์ือัไอัเด่ยึเด่ยึวเที่่านั�น แตุ่ม่าจากการ์ลอังผิด
ลอังถึ้ก พัฒนาและเปล่�ยึนแปลงอัยึ้่ตุลอัดเวลา ฉะนั�น 
ถึ้าไม่่ใชั่่ให้ร์่บเปล่�ยึนที่ันที่่!

SCOOP
   กองบรรณาธิิการ
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2 ขนาดติลูาดเลู็กัเกัินไป

เป็นอั่กเร์�ือังที่่�ผ้้ปร์ะกอับการ์สุตุาร์์ที่อััพมั่กที่ำพลาด
ในจุดน่� นั�นคืือั ขนาดขอังตุลาด โดยึที่่�ผ่านม่าสุตุาร์์ที่อััพ 
หลายึคืนม่กัคืดิว่าเป้าหม่ายึขอังตุลาดที่่�ตุวัเอังม่อังไว้ม่ข่นาดใหญ่่
ม่ากพอัที่่�จะร์อังร์ับการ์เตุิบโตุในอันาคืตุแล้ว แตุ่แที่้ที่่�จร์ิง 
ตุลาดอัาจจะไม่่ได้ม่่ขนาดใหญ่่อัยึ่างที่่�คืิด ยึกตุัวอัยึ่าง 
หากเป้าหม่ายึขอังการ์ที่ำตุลาด บอักว่าเป็นคืนไที่ยึในปร์ะเที่ศ 
ด้เผินๆ อัาจม่อังว่าตุลาดที่่�ม่่ปร์ะชั่ากร์กว่า 60 ล้านคืน 
เป็นตุลาดที่่�ม่ข่นาดใหญ่่ม่าก แตุ่ลมื่นกึไปว่า ไม่่ใช่ั่ที่กุคืนที่่�จะเป็น
ล้กคื้า อัาจม่่เพ่ยึงแคื่คืนเม่ือังเที่่านั�นที่่�เหม่าะกับผลิตุภััณฑ์์
หร์ือับร์ิการ์ นั�นเที่่ากับขนาดขอังตุลาดเล็กลงไปหลายึเที่่าตุัว 
ด้วยึข้อัผิดพลาดดังกล่าว จึงเป็นอั่กสุาเหตุุที่่�ที่ำให้สุตุาร์์ที่อััพ
ไม่่สุาม่าร์ถึเตุิบโตุในร์ะยึะยึาวได้นั�นเอัง

TIP : คืิดใหญ่่ตุ�ังแตุ่วันแร์กขอังการ์ที่ำธุุร์กิจ การ์จะเป็น
สุตุาร์์ที่อััพที่่�สุาม่าร์ถึเติุบโตุได้นั�นจำเป็นตุ้อังม่อัง

ให้ใหญ่่ อัย่ึาจำกดัตุวัเอังอัยึ้แ่ค่ืตุลาดในปร์ะเที่ศ หากเปา้หม่ายึ
คือืั คืนเม่อืัง ตุ้อังไม่่ใช่ั่แค่ืคืนเม่อืังในปร์ะเที่ศไที่ยึ แตุ่อัาจตุ้อังม่อัง
ล้กคื้ากลุ่ม่คืนเม่ือังขอังปร์ะเที่ศอัื�นๆ ด้วยึ เชั่่น คืนเม่ือัง 
ในกลุ่ม่ปร์ะเที่ศอัาเซึ่่ยึน เป็นตุ้น ดังนั�น การ์คืิดเผื�อัไปถึึง
อันาคืตุตุั�งแตุ่วันแร์กขอังการ์ที่ำธุุร์กิจจะชั่่วยึให้การ์วางแผน
การ์เตุิบโตุเป็นไปได้ไม่่ยึาก

3 ทำำาทำุกัอยึ่างด้วยึติัวคนเดียึว

เป็นเร์ื�อังที่่�พบเหน็ได้ที่ั�วไป คือืั การ์ที่่�ธุรุ์กจิสุตุาร์์ที่อัพั
จะเกิดขึ�นจากแนวคิืดหรื์อัไอัเด่ยึขอังคืนคืนหนึ�ง ผ้้ก่อัตุั�ง 
ธุุร์กิจสุตุาร์์ที่อััพหลายึคืนแที่บจะตุ้อังที่ำทีุ่กอัยึ่างด้วยึตุัวเอัง 
ตุั�งแตุ่ พัฒนาผลิตุภััณฑ์์ ที่ำการ์ตุลาด ด้แลด้านการ์เงิน 
และอั่กม่ากม่ายึ จนลืม่ไปว่า คืนคืนเด่ยึวไม่่สุาม่าร์ถึเก่งได้
ทีุ่กอัยึ่าง จำเป็นตุ้อังม่่ที่่ม่เข้าม่าชั่่วยึเดินหน้าธุุร์กิจ เน�ือังจาก
การ์เตุิบโตุขอังธุุร์กิจแตุ่ละชั่่วงนั�น ตุ้อังอัาศัยึที่ักษะที่่�ตุ่างกัน
อัอักไป

 ยึกตุัวอัยึ่าง ชั่่วงแร์กขอังการ์เร์ิ�ม่ตุ้น ที่ักษะที่่�จำเป็น 
อัาจเป็นเร์ื�อังขอังการ์พัฒนาผลิตุภััณฑ์์ ตุ้อังอัาศัยึคืนที่่�เก่ง
ด้านการ์พัฒนาร์ะบบ ตุ่อัม่าเม่ื�อัเร์ิ�ม่ตุ้นที่ำตุลาด ก็ตุ้อังอัาศัยึ
คืนที่่�ม่่ที่ักษะด้านการ์ตุลาดและการ์สุร์้าง Branding เพื�อัให้
ธุุร์กิจเป็นที่่�ร์้้จัก หร์ือัแม่้แตุ่ชั่่วงขอังการ์เติุบโตุที่่�ตุ้อังอัาศัยึ 
การ์ร์ะดม่ทุี่น จำเป็นตุ้อังพึ�งพาคืนที่่�ม่ค่ืวาม่สุาม่าร์ถึด้านการ์เงิน
เข้าม่าชั่่วยึด้แลจัดการ์ เป็นตุ้น จากตุัวอัยึ่างจะเห็นได้ว่า 
ที่ักษะที่่�หลากหลายึขอังคืนในที่่ม่ม่่คืวาม่สุำคัืญ่ตุ่อัธุุร์กิจ 
สุตุาร์์ที่อััพเป็นอัยึ่างม่าก

TIP : ที่่ม่ที่่�เก่ง คืือั เบื�อังหลังคืวาม่สุำเร์็จขอังสุตุาร์์ที่อััพ 
ที่ั�งน่� การ์จะได้ม่าซึ่ึ�งคืนเก่งร์่วม่อัยึ้่ในที่่ม่ สุาม่าร์ถึ

ที่ำได้ 2 แนวที่าง คืือั กร์ณ่ม่่เงินทีุ่น สุาม่าร์ถึที่่�จะใชั่้วิธุ่ 
การ์จ้างคืนเก่งเข้าม่าร่์วม่ที่ม่่ได้ ถึอืัเป็นที่างลดัในการ์ช่ั่วยึเสุร์มิ่
คืวาม่แขง็แกร่์งให้กับธุรุ์กจิ แตุ่สุำหร์บัสุตุาร์์ที่อัพัที่่�ไม่่ได้ม่เ่งินที่นุ
ม่ากนัก อัาจใชั่้วิธุ่หาหุ้นสุ่วนเข้าม่าร์่วม่ในธุุร์กิจ ซึ่ึ�งหลักขอัง
การ์หาหุ้นสุ่วนนั�นให้ม่อังคืนที่่�ม่่คืวาม่สุาม่าร์ถึไม่่เหม่ือันกับ
ตุัวเอัง หร์ือัม่่ที่ักษะที่่�เร์าไม่่ม่่ เพื�อัเข้าม่าชั่่วยึเตุิม่เตุ็ม่ในสุิ�ง 
ที่่�ขาดนั�นเอัง

 น่�เป็นเพ่ยึงแคื่ข้อัผิดพลาดสุ่วนหนึ�งเที่่านั�นที่่�สุตุาร์์ที่อััพ
ขอังไที่ยึม่ักจะเผลอัที่ำ แตุ่เม่ื�อัร้์้เชั่่นน่�แล้ว อัยึ่าปล่อัยึให้ 
สุิ�งเหล่าน่�เกิดขึ�นโดยึเด็ดขาด เพร์าะถึ้าคืุณสุาม่าร์ถึปิด 
ทีุ่กจุดเสุ่�ยึงที่่�อัาจจะก่อัให้เกิดอัุปสุร์ร์คืตุ่อัการ์เตุิบโตุได้ 
โอักาสุที่่�จะไปถึึงเสุ้นชั่ัยึก็ไม่่ไกลเกินเอัื�อัม่
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CREATIVE IDEA

8 ไอเดีียสุุดีเจ๋ง๋!
เปลี่่�ยน Pain ให้เ้ปน็ Point ธุุรกิิจ

จุุดเล็็กจุุดน้้อยสามารถเปล็่�ยน้เป็น้โอกาสทองของธุุรกิจุได้ ปัญหา (Pain Point) ท่�สตาร์ทอัพเข้าไปแก้ จุึงไม่จุำาเป็น้
ต้องใหญ่เสมอไป จุำาไว้้ว่้า Small Thing น้ั�น้ Matter หรือสำาคัญัเสมอ ถ้ายังไม่เชื่ื�อ ล็องมาด ู8 Tech Startup ต่างแดน้
ต่อไปน้่� ท่�จุับจุุดเล็็กๆ ท่�คัว้รใส่ใจุ ซึ่ึ�งอาจุเป็น้เรื�องใหญ่ของใคัรหล็ายคัน้ จุน้สร้างเป็น้โอกาสธุุรกิจุท่�ยิ�งใหญ่ได้     

   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

Innoscentia
ฉลากอาหารอัจฉริยะ กินทัันก่อนบููด 

	 บููดไม่่บููด?	ยัังกิินได้อยัู่ไหม่?	อีกิกิี�วัันถึึงจะหม่ดอายัุ?	ไม่่ต้้องสงสัยัอีกิต้่อไป	
เม่่�อ	Innoscentia	สต้าร์์ทอัพจากิสวัีเดนได้พัฒนาเทคโนโลยัีกิาร์ต้ิดฉลากิที�สาม่าร์ถึ
ต้ร์วัจสอบูคุณภาพอาหาร์ได้แบูบูเร์ียัลไทม่์	 โดยัต้ัวัหม่ึกิจะทำกิาร์ต้ร์วัจจับู 
ควัาม่เข้้ม่ข้้นข้อง	VOCs	(Volatile	Organic	Compounds)	หร์่อสาร์ปร์ะกิอบูอินทร์ียั์
ที�ถึูกิปล่อยัออกิม่าเป็นกิ๊าซเม่่�อเน่�อสัต้วั์กิำลังยั่อยัสลายั	 โดยัผูู้้บูร์ิโภคสาม่าร์ถึ
สแกินฉลากิที�ม่าพร์้อม่กิับูเทคโนโลยัีร์ะบูุข้้อมู่ลสินค้าที�รู์้จักิกิันดีอยั่าง	 RFID 
(Radio	Frequency	 Identiif	ication)	บูนบูร์ร์จุภัณฑ์์	 เพ่�อทร์าบูผู้ลได้แบูบูเร์ียัลไทม่์	
นอกิจากินี�	ยัังม่ีฉลากิแบูบูอนาล็อกิ	ที�ช่่วัยับูอกิได้วั่าอาหาร์ยัังกิินได้จนกิวั่าวังกิลม่
ด้านในสีข้าวัข้องต้วััฉลากิจะเปลี�ยันเป็นสเีข้้ม่แบูบูวังด้านนอกิอกีิด้วัยั	งานน�ีไม่่ใช่่แค่
สบูายัใจที�ได้กินิข้องสดใหม่่ทนัเวัลาเพยีังอย่ัางเดยีัวั	แต่้ยังัช่่วัยัลดกิาร์โยันอาหาร์ทิ�ง
กิ่อนเวัลาอันควัร์จนเกิิดเป็นข้ยัะอาหาร์ม่หาศาลอีกิด้วัยั				

 : www.innoscentia.com

myAir บูาร์แทั่งจากพืืชลดเครียดเฉพืาะบูุคคล

	 เพร์าะแต่้ละคนม่คีวัาม่เครี์ยัดที�ไม่่เหม่อ่นกินัและต้้องกิาร์ตั้วัช่่วัยัที�แต้กิต่้างกินั	
myAir	 สต้าร์์ทอัพจากิอิสร์าเอลจึงไม่่ร์อช่้าลุกิข้ึ�นม่าผู้ลิต้	 Super-plant	 Bar 
บูาร์์จากิพ่ช่แบูบูอัดแท่งที�ม่ี	 Adaptogens	 หร์่อสาร์สกิัดเฉพาะจากิสมุ่นไพร์ 
และพช่่	ซึ�งม่คีณุสม่บูตั้ช่ิ่วัยับูร์ร์เทาควัาม่เคร์ยีัดเป็นต้วััช่โูร์ง	โดยัก่ิอนจะได้ลิ�ม่ร์ส	
ผูู้้บูร์ิโภคต้้องทำแบูบูทดสอบูบูนเวั็บูไซต้์เพ่�อหาปัจจัยัที�กิ่อให้เกิิดควัาม่เคร์ียัด	
โดยัอัลกิอร์ิทึม่ที�ใช่้	AI	จะทำกิาร์วัิเคร์าะห์วั่าควัร์จะกิินบูาร์์สูต้ร์ไหนและเม่่�อไร์
ให้แบูบูร์ายับุูคคล	และจะมี่กิาร์จัดส่งบูาร์์	20	แท่ง	เพ่�อช่่วัยัจัดกิาร์กัิบูควัาม่เครี์ยัด
จากิ	 2	 สาเหตุ้หลักิที�พบูในแบูบูทดสอบู	 (10	 แท่งแร์กิต้าม่ควัาม่เคร์ียัดหลักิ 
อีกิ	10	แท่งต้าม่ควัาม่เคร์ียัดร์อง)	ให้ลูกิค้าในแต้่ละเด่อนในแบูบู	Subscription	
ถึึงหน้าปร์ะตู้	ทั�งนี�	ลูกิค้าสาม่าร์ถึเช่่�อม่ต้่อ	Smartwatch	เพ่�อต้ิดต้าม่	ต้ร์วัจสอบู	
และดูข้้อมู่ลด้านควัาม่เคร์ียัดข้องต้ัวัเองได้		

 : www.myair.ai  
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Sprout หุ่นยนต์์เกบ็ูหน่อไม้้ฝรั�งเบูาแรงคนงาน

	 ปัญหาข้าดแคลนแร์งงานในภาคกิาร์เกิษต้ร์	 โดยัเฉพาะ 
กิาร์เกิ็บูเกิี�ยัวัหน่อไม่้ฝร์ั�งที�ต้้องใช่้เวัลาม่ากิถึึง	 12	 สัปดาห์ต้่อ
หนึ�งฤดูกิาลเกิ็บูเกิี�ยัวั	 ปลุกิให้	 Muddy	 Machines	 สต้าร์์ทอัพ
จากิอังกิฤษคิดค้น	Sprout	หุ่นยันต้์ข้ับูเคล่�อนอัต้โนม่ัต้ิสำหร์ับู
กิาร์เก็ิบูเกิ�ียัวัหน่อไม่้ฝร์ั�งข้�ึนม่าโดยัเฉพาะ	โดยัสาม่าร์ถึทำงาน
ต่้อเน่�องได้สงูสดุถึงึวันัละ	16	ช่ั�วัโม่ง	และด้วัยัควัาม่อจัฉร์ยิัะข้อง	
AI	และเทคโนโลยัี	Deep	Learning	ข้องนักิเกิ็บูไฮเทคต้ัวันี�นี�เอง	
จึงทำให้สาม่าร์ถึแยักิแยัะร์ะหวั่างหน่อไม่้ฝร์ั�งที�พร์้อม่เกิ็บู 

Micro-LED Mask 
ม้าส์์กไฮเทัคแห่งวงการบูิวต์ี�

	 หม่ดปัญหาม่าส์กิหน้าแล้วัหลุด	ม่าส์กิหน้าแล้วัทำอยั่างอ่�นไม่่ได้	ต้้องนอนร์อนั�งร์อ
จนกิว่ัาจะคร์บูเวัลา	เม่่�อ	Fronics	สต้าร์์ทอพัแห่งเกิาหลใีต้้ม่อบูหม่ายัให้บูร์ษิทั	Acasso	Inc.	
ออกิแบูบูม่าส์กิสุด	 Cool!	 ที�ม่าพร์้อม่เทคโนโลยัี	Micro-LED	 ในกิาร์ดูแลร์ักิษาผู้ิวัหน้า	
ซึ�งช่่วัยัควับูคุม่ควัาม่ม่ัน	กิร์ะช่ับูผู้ิวั	ป้องกิันกิาร์เกิิดสิวัและร์ิ�วัร์อยัต้่างๆ	โดยัต้ัวัอุปกิร์ณ์
ปร์ะกิอบูด้วัยั	2	ส่วันคอ่	หน้ากิากิที�ไว้ัม่าส์กิบูำรุ์งหน้า	และแผู้งควับูคุม่ท�ีแสดงอุณหภูม่ผิู้วิั
และร์ะดับูแบูต้เต้อร์�ี	 ซ�ึงผูู้้ใช่้สาม่าร์ถึเช็่กิได้เพียังแค่ส่องกิร์ะจกิ	 โดยักิาร์ออกิแบูบู 
ที�ยั่ดหยัุ่นและแนบูสนิทกิับูใบูหน้า	 อ่อนโยันต้่อผู้ิวั	 และม่ีร์ูปทร์งกิวั้าง	 จึงทำให้ผูู้้ใช่้
สาม่าร์ถึทำอย่ัางอ่�น	ไม่่ว่ัาจะอ่านหนังสอ่	เล่นโทร์ศัพท์	หร์อ่แม้่กิร์ะท�ังทำงานบู้านไปด้วัยัได้
โดยัไม่่ต้้องกิังวัลวั่าม่าส์กิจะร์่วังอีกิต้่อไป	

 : www.acasso.com/project/m-led-mask

Vera เพืลย์ลิส์ต์์ทีั�รักของผูู้้ป่่วยส์ม้องเส์ื�อม้

	 ร์าวั	30	ปีข้้างหน้าจำนวันผูู้ป่้วัยัโร์คสม่องเส่�อม่จะเพิ�ม่ข้ึ�น
เป็น	3	เท่า	โดยัคาดว่ัาในปี	2593	ผูู้ค้น	153	ล้านคนท�ัวัโลกิ
จะป่วัยัเป็นโร์คอลัไซเม่อร์์หร์อ่ภาวัะสม่องเส่�อม่ในร์ปูแบูบูอ่�น	
ซึ�งแน่นอนว่ัาไม่่ใช่่แค่ผูู้้ป่วัยัเท่านั�นที�ต้้องทร์ม่านจากิโร์คนี� 
ผูู้้ที�เข้้าม่าเป็นคนดูแลกิ็เช่่นกิัน	Music	Health	สต้าร์์ทอัพ
จากิออสเต้ร์เลียัจึงทำกิาร์เปิดต้ัวั	Vera	แอปพลิเคช่ันที�ใช่้	
AI	 สร์้างเพลยั์ลิสต้์สำหรั์บูผูู้้ป่วัยัแต้่ละร์ายัโดยัเฉพาะ 
เพียังผูู้้ใช่้หร์่อผูู้้ดูแลร์ะบูุวัันเวัลาเกิิดข้องผูู้้ป่วัยั	ภาษาแร์กิ
ที�พูด	 และสถึานที�ที�ผูู้้ป่วัยัเต้ิบูโต้ม่าในช่่วังอายัุ	 14-35	ปี	
ต้ลอดจนศิลปินสุดโปร์ดหร์่อแนวัเพลงที�พวักิเข้าช่่�นช่อบู	
อัลกิอร์ิทึม่ที�ใช่้	 Deep	 Learning	 จะทำกิาร์ค้นหาเพลง 
เพ่�อร์บัูม่อ่กิบัูภาวัะอาร์ม่ณ์ข้องผูู้้ป่วัยัในข้ณะนั�น	โดยัแบู่งออกิ

และยัังไม่่โต้เต้็ม่ที�ได้	 แถึม่ยัังร์ู้อีกิวั่าหน่อไหนค่อหน่อไม่้ฝร์ั�ง
หร์่อวััช่พ่ช่ที�ไม่่เข้้าพวักิ	 นอกิจากินี�	 กิาร์มี่น�ำหนักิท�ีเบูาข้อง 
ต้ัวัเคร์่�องยัังช่่วัยัลดผู้ลกิร์ะทบูต้่อสุข้ภาพข้องดินที�เพาะปลูกิ
ในร์ะยัะยัาวัได้อีกิด้วัยั			

 : www.muddymachines.com

เป็น	3	สถึานีค่อ	Relax	สำหร์ับูผู้่อนคลายั
ผูู้้ป่วัยัที� รู์้สึกิกิร์ะวันกิร์ะวัายั	 เคร์ียัด 
หร์่อกิ้าวัร์้าวั,	Reminisce	ร์ำลึกิควัาม่หลัง
สำหร์ับูผูู้้ป่วัยัที�ร์ู้สึกิสับูสน	 สม่องล้า 
หร์่อคิดอะไร์ไม่่ออกิ	 และ	 Energise 
ช่่วัยัเพิ�ม่พลังสำหรั์บูผูู้้ป่วัยัที�รู์้สึกิหม่ดไฟ	

 : www.veramusic.com
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ซึ�งได้ร์ับูแร์งบูันดาลใจม่าจากิคนงานเหม่่องถึ่านหิน	 ที�จะใช่้
นกิช่นิดนี�ต้ร์วัจจับูกิ๊าซคาร์์บูอนม่อนอกิไซด์	 เม่่�อนกิหม่ดสต้ิ 
กิ็เป็นสัญญาณเต้่อนให้ต้้องร์ีบูออกิจากิเหม่่องนั�นเอง 
โดยั	Canairi	น�ันม่าพร์้อม่กัิบูเทคโนโลยีัเซ็นเซอร์์ต้ร์วัจจับูร์ะดับู
กิ๊าซคาร์์บูอนไดออกิไซด์	หร์่อ	CO2	ภายัในอาคาร์	ซึ�งเม่่�อม่ี
ร์ะดบัูสูงกิว่ัา	1,000	ppm	เป็นเวัลานานกิว่ัา	10	นาท	ีเจ้านกิต้วัันี� 
จะห้อยัหัวัลงทันที	 เป็นสัญญาณให้ต้้องทำกิาร์เปิดหน้าต้่าง
เพ่�อร์ะบูายัอากิาศ	และจะกิลับูสู่ท่ายั่นอีกิคร์�ังเม่่�อร์ะดับู	CO2 
ลดลงต้�ำกิว่ัา	 1,000	 ppm	 นบัูเป็นต้วััช่่วัยัสดุม่นิมิ่อลในกิาร์แก้ิ
ปัญหาข้องกิาร์ม่ีกิ๊าซไร์้กิล�ินม่ากิเกิินไป	 ซึ�งจมู่กิข้องคน 
อยั่างเร์าๆ	นั�นไม่่สาม่าร์ถึต้ร์วัจพบูได้เป็นอยั่างดี	

 : www.canairi.io

สต้าร์์ทอัพแดนปลาดิบูจึงเปิดต้ัวัแอปพลิเคช่ันที�ใช่้	 AI 
ซึ�งสาม่าร์ถึร์ะบูุสุนัข้ที�หายัไปโดยัใช่้เพียังภาพจมู่กิ	นั�นเพร์าะ
ไม่่ต่้างจากิลายันิ�วัม่อ่ม่นษุย์ั	ลายัจม่กูิข้องน้องหม่าแต่้ละต้วัันั�น
จะม่ีเอกิลักิษณ์เฉพาะต้ัวัและไม่่เปลี�ยันไปแม่้จะโต้ข้�ึนนั�นเอง	
ทั�งน�ีเจ้าข้องสาม่าร์ถึทำกิาร์ถึ่ายัและอัพโหลดรู์ปภาพจมู่กิสุนัข้
ข้องต้นเข้้าไปในแอปฯ	 ซึ�งใคร์กิ็ต้าม่ที�เจอสุนัข้ที�พลัดหลง
สาม่าร์ถึถึ่ายัร์ูปจมู่กิต้ัวัที�พบู	 แอปฯ	 จะทำกิาร์ต้ร์วัจสอบูวั่า
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ผูป้ระกอบการมือใหม่ 
เริม่ต้นอย่างไรให้เป็นต่อ

StartStart

ธรุกจิมือใหม่บนโลกกว้างของ
แคคตสั

แจ้งเกดิสเต๊กครเูต้ย
ร้านดังเมืองชมุแพ
อร่อยเดด็ด้วยเตาย่างหนิลาวา

Jello Boom
ระเบดิความอร่อย
สอดไส้ความส�าเร็จ
แบบหน่ึงเดยีวในโลก

แนวทางการพฒันา
และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการใหม่
ในสถานการณ์โควิด
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