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STARTUP THAILAND
การเริ่มเดินทางของ Startup Thailand เริ่มต้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีเวลาเพียง 2 เดือนครึ่ง
ในการจัดงาน รวมทั้งคิดชื่อที่จะเป็นแบรนด์ของ
แพลตฟอร์มที่สำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศของการทำ�ธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า วิสาหกิจ
เริม่ ต้น (Startup) ผมยอมรับว่าชือ่ ทีร่ ฐั ตัง้ ให้อาจจะ
ไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าที่ควร ดังนั้นผมขอใช้คำ�ว่า
Startup เริ่มแรกเราแทบจะแยกไม่ออกระหว่าง
SME และ Startup
Unite to Rise เป็นชื่อที่เหมาะสมตรงประเด็น
และโดนใจเกือบทุกคนในวงการสตาร์ทอัพ
เราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ ที่ผู้ประกอบการ เอกชน
รัฐมานัง่ คุยกัน แบ่งปันประเด็น ออกจะบ่นด้วยซ้�ำ ไป
ปีแรกเราประสบความสำ�เร็จในการสร้างการรับรู้
และทำ�ให้หลายคนที่อยู่ในวงการตื่นเต้นและ

ฮึกเหิมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แน่นอน
ปีแรกงานประสบความสำ�เร็จเกินกว่าจินตนาการ
และคาดคิด ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือและ
ร่วมกันฝัน ขวบปีตอ่ มาเราจัดงานทีช่ อ่ื ว่า Scale Up
Asia สิง่ ทีต่ ามมาคือ CVC เพิม่ ขึน้ แบบที่ไม่เคยเห็น
มาก่อนในประวัติศาสตร์ เรามีเพื่อนมากขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราเป็นที่หมายตา
ในระดับโลก กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศ
ของเรากลายเป็นเมืองที่สตาร์ทอัพอยากมาอยู่
มากที่สุดในเอเชีย เรามียูนิคอร์นบริษัทแรก
และพีกาซัสเต็มไปหมด
ปีนี้โอกาสเป็นของทุกคน ธีมของงานจึงกำ�หนด
เป็น Endless Opportunities เพราะทุกท่านคือ
เจ้าของเเพลตฟอร์มที่เราสร้างมาด้วยกัน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

สมัครสมาชิกอานนิตยสาร
Startup Thailand
ออนไลนรายเดือนไดฟรี
เพียงสแกน QR Code ดานลาง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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ENDLESS OPPORTUNITIES
โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของสตาร์ทอัพไทย
เรื่อง หัทยา ภูดี

ถ้าปีที่หนึ่งคือการรวมพลังของสตาร์ทอัพไทย
ปีที่สองคือการก้าวเท้าออกไปสู่พรมแดนทวีปเอเชีย
ปีที่สามนี้งาน Startup Thailand 2018 จะพาคุณไปสัมผัสความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด
ของวงการสตาร์ทอัพไทย ผ่านธีมหลักอย่าง Endless Opportunities
และนี่คือไฮไลต์ที่เราเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับพลังงานชั้นดี แรงบันดาลใจ
และขยายพรมแดนโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสตาร์ทอัพที่คุณกำ�ลังปลุกปั้น หรือใฝ่ฝันถึง

1
500 SPEAKERS
จากจำ�นวนวันจัดงานระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่มีอยู่ 4 วัน คุณจะได้พบ
กับสปีกเกอร์ประมาณ 500 คน ทั้งไทยและเทศ ทั้งผู้บริหารระดับสูง คนที่ล้มลุกคลุกคลาน
และปลุกปั้นบริษัทมากับมือ รวมถึงเหล่านักคิด นวัตกร และกลุ่มคนผู้พร้อมลงมือทำ�เพื่อ
เปลี่ยนแปลงโลก
ทั้งหมดทั้งปวงจะถูกรวมอยู่ในงานนี้แหละ

หมายเหตุ: เนื่องจากเนื้อหาในนิตยสารจัดทำ�และตีพิมพ์ก่อนวันงาน รายชื่อประเด็นและสปีกเกอร์ที่ร่วมงานอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ณ วันงานจริง
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TWENTY- FOUR SEVEN (24/7)
ความบันเทิงยี่สิบสี่ชั่วโมง
โลกของความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์อนั แสน
น่าตืน่ ตา หลายส่วนมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลือ่ น
และบนเวที 24/7 ในงานนี้ เราจะได้พบกับประเด็น
เกีย่ วกับเทคโนโลยี ความบันเทิง และความคิด
สร้างสรรค์ทก่ี อดเกีย่ วกัน จนก่อให้เกิดสินค้า บริการ
หรือนวัตกรรมอันแสนน่าทึง่

“How to Create and Develop Sport Platform
for Customers” โดย Syed Daanish Suhail ผูด้ �ำ รง
ตำ�แหน่ง CMO และ Co-founder ของบริษทั Playo
ประเทศอินเดีย เป็นต้น

นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมการเดินแฟชัน่ โชว์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, โปรเจกต์ความร่วมมือ
หัวข้อทีค่ ณ
ุ จะได้พบบนเวทีนม้ี ตี ง้ั แต่เรือ่ ง “Everyday
ด้านนวัตกรรมแฟชัน่ หรือทีเ่ รียกว่า “FASH SWU”
AR-VR” โดยคุณจอมทรัพย์ สิทธิพทิ ยา จาก EXZY
(Fashion and Collaborative Innovation Projects)
สตาร์ทอัพไทยสุดเท่, “Cosmetic Trend and Innovation” จาก Innovation Hub ของ มศว., รวมถึงยังมีประเด็น
โดย ดร.ธนธรรศ สนธีระ จากบริษทั สยาม เนเชอรัล
อืน่ ๆ เช่น เทคโนโลยีกบั ดนตรี ซึง่ สตาร์ทอัพทีส่ นใจ
โปรดักต์ จำ�กัด และคุณภัทราภรณ์ กันยะมี จากบริษทั
ด้านบันเทิงน่าจะได้แรงบันดาลใจและข้อมูลดี ๆ
Little Onion Factory จำ�กัด, “Rebrand and Rebirth” กลับบ้านไปด้วยอย่างแน่นอน
จากคุณรวิศ หาญอุตสาหะ แห่งแป้งหอมศรีจนั ทร์,

FAST FUTURE
ขยายพรมแดนการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย
สตาร์ทอัพไม่ใช่งานง่าย แค่ปน้ั ให้เติบโตในประเทศก็ตอ้ งใช้แรงกาย
แรงใจมากพอแล้ว แล้วถ้าอยากขยายไปเติบโตยังตลาดต่างประเทศล่ะ
ต้องทำ�อย่างไรบ้างนะ ถ้านีค่ อื คำ�ถามทีว่ นเวียนในหัวคุณอยูแ่ ล้ว
ละก็ ขอเชิญแวะเยือนเวที Fast Future กันดีกว่า เพราะนีค่ อื เวทีท่ี
อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเกีย่ วกับการขยายตลาด และคุณสมบัตอิ ะไรบ้าง
ทีส่ ตาร์ทอัพไทยควรจะมีหากต้องการก้าวไกลสูเ่ วทีโลก ฟังแล้วฮึกเหิม
ทันทีเลยใช่ไหมล่ะ
ขอบอกว่าสปีกเกอร์ในงานก็ไม่ใช่ยอ่ ย ๆ นะ เพราะเราได้รวบรวม
เหล่ามืออาชีพชัน้ นำ�ทีจ่ ะเล่าให้ฟงั ว่าประเทศอืน่ ๆ เขากำ�ลังทำ�อะไร
อยูบ่ า้ งและหากสตาร์ทอัพไทยอยากเติบใหญ่อย่างแข็งแกร่งจนบิน
สูงไปสร้างชือ่ ยังต่างประเทศได้ (โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) อะไรคือสิง่ สำ�คัญยิง่ ทีค่ วรต้องรูห้ รือต้องมี โดยสปีกเกอร์
ทีค่ ณ
ุ จะได้พบเจอบนเวทีกม็ ตี ง้ั แต่ Anna Ratala (Head of Slush
ประจำ�สิงคโปร์), Rici Fonseca (Exclusive Director จาก @StartUp
ชิล)ี , Ng Kar Sin ( Manager แห่ง Malaysian Global Innovation
& Creativity Centre หรือ MaGic มาเลเซีย), Erik Bergelin
(CEO แห่ง @Strawbees) และ Nguyen Phi Van (Chairwoman
แห่ง Saigon Innovation Hub เวียดนาม) เป็นต้น

SKY ECONOMY
ธุรกิจเหินฟ้า
ธุรกิจเหินฟ้ากับเทคโนโลยีมีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น
และบนเวที Sky Economy หนนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ
ประเด็นที่มาเปิดโลกเราให้กว้างไกลขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
“Airbus : Non-Stop Innovation” โดย Dr.Cyrille Schwob,
“Airbus and Digitalization” โดย Dr.Pierre Vialettes,
“New Business Models in Aerospace” โดย Bernard Leong,
“GISTDA UAV Competition : Incubation for Space”
โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล แห่ง GISTDA เป็นต้น
แถมยังมี Panel Discussion ที่ว่าด้วยประเด็นน่าสนใจอย่าง
“Airbus & Startups : The Bizlab” รวมถึง “Space Industry”
และประเด็นที่อยู่รายรอบอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ...
ซึ่งเราไม่อยากให้คุณพลาดด้วยประการทั้งปวง
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ENTREPRENEUR UNDER 35
พบกับสปีกเกอร์ที่เป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งไทยและเทศ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่วัยไม่
เกิน 35 ปี แต่มีพลังมุ่งมั่นเหลือล้น ไม่ว่าจะเป็น Jenny Guo แห่ง LumiereVR ที่จะมาพูด
เรื่อง Virtual Reality, Duong Tong จาก Homage สตาร์ทอัพ HealthTech ที่จะมาใน
ประเด็น Moving to the Aging Society, Stephanie Tang ผู้เป็น Managing Director
แห่ง Rookie Fund, หรือคุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ แห่ง 500 TukTuks ที่จะมาในประเด็น
Thailand as Startup Hub

เวทีอื่น ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
ในงานยังมีเวทีอื่น ๆ ที่มีประเด็นท้าทาย น่าสนใจ และน่า
ทำ�ความรู้จักอีกเพียบ เช่น
• เวที Startup Universe ร่วมพูดคุยกับสตาร์ทอัพไทย
รวมถึงกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีบทบาทส่งเสริมระบบนิเวศของ
สตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• เวที Shopaholic ซึ่งจะนำ�ประเด็นโลกอีคอมเมิร์ซและ
การชอปปิ้งมาชิทแชทกันบนเวที รวมถึงเม้าท์มอยถึงเทรนด์
และอนาคตของการชอป, สตาร์ทอัพกับแบรนดิ้ง, Luxury
กับ Street เป็นต้น
• เวที Urbanite ที่พูดถึงเทรนด์ของเมือง การสร้าง
แลนด์มาร์คที่มาชุบชีวิตเมือง และมุมมืดในเมืองใหญ่ที่อาจ
เป็นโอกาสอันสว่างไสวให้กับสตาร์ทอัพที่เสนอทางแก้ ได้
ตรงใจผู้คน เป็นต้น
• เวที Live-O-Well ที่ว่าด้วยประเด็นชีวิตและสุขภาพ
กับบทบาทของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาให้ข้อมูล
ที่สำ�คัญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนสินค้า
และบริการสายสุขภาพ และยังมีเวทีให้สตาร์ทอัพสายเฮลธ์
ขึ้นนำ�เสนอแผนธุรกิจอีกด้วย
• เวที Next Economy ทีน่ �ำ ประเด็นฮอตอย่าง Cryptocurrency
มาพูดคุย โดยแตกออกมาเป็นประเด็นตั้งแต่ ทำ�ไมเราควร
ให้ความสำ�คัญกับ Blockchain, กฎระเบียบในอนาคตจะ
มีหน้าตาเป็นอย่างไร, อะไรคือก้าวต่อไปของ Ethereum,
สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงอนาคตของ ICO ในไทย, อนาคต
ของธนาคาร เป็นต้น
• เวทีของ FinTech ทีย่ งั คงอยูใ่ นกระแสความสนใจไม่สร่างซา
ที่ครั้งนี้จะพูดเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ ว่าจะไปต่อกันใน
ทิศทางไหนดี

• เวที RegTech (Regulatory Technology) ที่จะพูดถึง
ภาพรวมของเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่มาเพิ่มประสิทธิภาพ
งานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการ
ควบคุม รวมถึงการประมวลข้อมูลออกมาเป็นรายงานที่ดู
ง่าย ย่นย่อ เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ เทคโนโลยีนี้อาจเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับสตาร์ทอัพไทย
แต่ถือว่าเต็มไปด้วยโอกาสอย่างมากทีเดียว
• เวที DefenseX ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีกับความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ และชีวิตของผู้คน
• เวที Delicious Salad Bowl ที่มาพร้อมกับเรื่องราว
อาหาร การเกษตร และโอกาสทางธุรกิจที่อยู่รายรอบของกิน
• เวที Mobilitif เทคโนโลยี รถ และการเดินทาง
• เวที Construction United ว่าด้วยโอกาสของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และประโยชน์ของเทคโนโลยี
• เวที 3B ที่ย่อมาจาก Bleisure, Business และ Boom
โดยจะพูดถึงการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชุม ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างยิ่ง
• เวที Global Impact Drive โดยสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่จะชวนคุย
ในประเด็น CleanTech และ EnergyTech
• เวที Founder Summit ที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวตั้ง
ตัวตีชวนเหล่าฟาวน์เดอร์มาพูดคุยด้วยกัน
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2
THE HACKATHON
Hackathon คือ การแข่งขันที่รวมคนมีไฟฝัน มาเค้น
พลังสมองและความคิด (รวมถึงพลังกายด้วย เพราะ
อาจต้องอดนอน) ในระยะเวลาจำ�กัด เช่น เช่น 2 วัน
1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน โดยมีเหล่าเมนเทอร์และเหล่า
พี่เลี้ยงช่วยให้คำ�แนะนำ� เพื่อให้สามารถต่อยอดและ
พัฒนาไอเดียจนกลายเป็นธุรกิจจริงได้
Hackathon ครั้งนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ประลอง
ปัญญา บีบและเค้นพลังสมอง ในประเด็น Digital
Financial Inclusion (สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย),
Innovative Power Solution for Thailand Community
and Energy Sector (สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย), OTOP & SMEs (สนับสนุนโดย
เครือเซ็นทรัล) และ PropTech & UrbanTech
(สนับสนุนโดย ช.การช่าง)

3
WORKSHOPS
พบกับการเวิรก์ ชอปทีน่ า่ สนใจจากหลากหลายหน่วยงาน
เช่น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ NIA, Thai Venture Capital Association
(TVCA), รวมถึงทีมอย่าง CAT, SPA, TESA, และ
TRF โดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องสตาร์ทอัพและ
เทคโนโลยีที่กำ�ลังได้รับความสนใจ อาทิ Startup 101,
AI, Machine Learning, LoRaWan, Cyber Security,
Venture Trail, หรือเวิร์กชอปเกี่ยวกับ Prototype ของ
Pre-Seed Stage เป็นต้น

4
PITCHING STAGES
การแข่งขันการนำ�เสนอแผนธุรกิจ หรือ Pitching ดูจะ
เป็นกิจกรรมหลักควบคู่งาน Startup Thailand ไปแล้ว
สำ�หรับ Pitching Stages ปีนี้ ก็ได้ขยายเวทีให้
ครอบคลุมหลายประเภทมากขึ้น ทั้งกลุ่ม U-League
ที่รวมมหาวิทยาลัยจากทั่วไทยมาไว้ด้วยกัน, กลุ่ม
R-League ซึ่งเป็นการแข่งขัน Pitching ระหว่าง
นักเรียนอาชีวะ, กลุ่ม International Pitching คือการ
แข่งขันระหว่างสตาร์ทอัพต่างประเทศทีบ่ นิ มา Pitching
ถึงเมืองไทย, รวมถึงกลุ่มรุ่นใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการ
อย่างเวที Grand Pitching และ 10 Hottest Startups
ที่คัดเลือกว่าเด่นในเอเชีย รวมทั้งยังมีเวทีสำ�หรับการ
แข่งขันพิทชิง G-Con โดย GISTDA ด้วย
โดย Pitching Stages ประเภทหลัก ๆ ในปีนี้ก็ยังคง
คอนเซปต์การนำ�เอาสุดยอดของแต่ละภูมิภาคใน
ประเทศมาแข่งขันนำ�เสนอแผนธุรกิจในวันสุดท้าย
เช่นเดิม คราวนี้ก็คงต้องลุ้นกันใจหายใจคว่ำ�เหมือน
ปีก่อน ๆ ว่าใครจะคว้าชัยกลับไป

5
MEET THE UNIVERSE
OF THAI STARTUPS
ในงานคุณจะได้เจอเหล่าสตาร์ทอัพตัวเป็น ๆ กว่า 400
ราย ถ้าเจอแล้วอยากลองโปรดักต์หรือบริการ อยาก
ถามไถ่ หรือแม้กระทัง่ อยากลงทุน โอกาสรออยูใ่ นงาน
แล้ว
สำ�หรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 17-20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่
www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2018
แล้วพบกันที่งานนะคะ
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สตารทอัพคือนักรบเศรษฐกิจใหม ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
โดยนับตั้งแตสตารทอัพไทยเกิดการรวมตัวครั้งยิ่งใหญในงาน Startup Thailand 2016
มาดูกันวาปจจุบันระบบนิเวศของสตารทอัพไทยถูกขับเคลื่อนไปอยางไรบางแลว
เรียบเรียง : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

กําหนดใหประเทศไทยเปนพื้นที่เปดสําหรับการเติบโต

จํานวน
Startup

ของอาเซียน โดยมุงเนนใหเปนนักรบทางเศรษฐกิจที่
สามารถใชทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินคา
และบริการ มุง
 เนนการสรางมูลคา เพิม
่ การจางงานใน

ป 2016

ทองถิน
่ และการกระจายรายไดสภ
ู ม
ู ภ
ิ าค รวมทัง
้ กอให

200 ราย

เกิดอุตสาหกรรมเปาหมายใหม เพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนประเทศ

เติบโต
เปนจํานวน

1,500 ราย
ในป 2018

THE BIGGEST
TECH CONFERENCE
IN SOUTHEAST ASIA

รัฐบาล

มูลคาทางเศรษฐกิจ
เกิดการลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
ป 2016
4,000 ลานบาท
ป 2017
6,000 ลานบาท
ป 2018
คาดการณวา
30,000 ลานบาท

ปรับปรุง
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเพื่อสนับสนุน
สตารทอัพ

ระบบนิเวศ
อันรอนแรง

Deep Tech ในเซ็กเต

จากการผลักดั น
ของภาครัฐและเอกชน
ทําใหแหลงบมเพาะ
สตารทอัพขยายจํานวน
มากขึน
้

HealthTech
TravelTech

อร

AgTech
IndustryTech

การเติ บ โตที่ไม ห ยุ ด ยั้ง

กรุงเทพฯ กลายเปนเมืองทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
สําหรับสตารทอัพ โดยถือเปน
อันดับ 1 ในเอเชียเมื่อป 2017

ขยายตัวอยางตอเนื่อง

เกิด 35
มหาวิทยาลัยแหง
ผูประกอบการ
เกิดความรวมมือ
กับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ระบบนิเวศขยายเครือขายในระดับนานาชาติกวา
25 ประเทศ ซึ่งจะชวยสงเสริม Global Mindset
ทางธุรกิจใหกับ Startup นักลงทุน หนวยงาน
สนั บ สนุ น และดึ ง ดู ด ผู  เ ล น ในระดั บ นานาชาติ
เพิ่มเม็ดเงินลงทุนภายในประเทศตอไป
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Web Summit - ยุโรป

ถ้าจะมีสถานทีส่ กั แห่งทีส่ ามารถมอบความหวังว่า
โลกเรายังสามารถดีขน้ึ กว่าเดิมได้ Web Summit
คือหนึง่ ในสถานทีน่ น้ั
นีค่ อื งานทีถ่ กู ขนานนามจาก Forbes ว่าเป็นเทค
คอนเฟอเรนซ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ในโลก จากจุดเริม่ ต้นเล็ก ๆ ทีม่ ผี ู้
เข้าร่วม จำ�นวนหลักร้อยในปี ค.ศ. 2009 (ด้วยชือ่
Dublin Web Summit) Web Summit ค่อย ๆ
ขยายตัวจนมีผเู้ ข้าร่วมงานเกินครึง่ แสน

5 TECH CONFERENCES
ที่ไม่ควรพลาด
งานอีเวนต์เทคโนโลยี หรือที่นิยมเรียก
ว่า เทคคอนเฟอเรนซ์ จากทั่วโลกมี
หลากหลาย
วันนี้เราเลือกมา 5 งานที่ิคิดว่าน่าสนใจ
และอยากชวนให้มาทำ�ความรู้จักกัน
Slush - ฟินแลนด์

มีตน้ กำ�เนิดจากฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 2008 พวกเขา
เรียกตัวเองว่า “เทคคอนเฟอเรนซ์ส�ำ หรับสตาร์ทอัพ
ทีจ่ ดั โดยสตาร์ทอัพ” ผลลัพธ์ท่ีได้กค็ อื งานแสนเฟีย้ ว
และเท่สดุ ๆ

มีทง้ั นักลงทุน สือ่ มวลชน สตาร์ทอัพและ
ผูป้ ระกอบการ นักการเมือง คนในแวดวงบันเทิง
แฟชัน่ ความงาม บล็อกเกอร์ รวมถึงบริษทั ยักษ์ใหญ่
ในลิสต์ Fortune 500 โดยเนือ้ หาหลักของงานจะ
พูดถึง Internet Technology เป็นหลัก
ทีผ่ า่ นมามีคนดังระดับโลกมากมายทีร่ ว่ มพูดคุยบน
เวที Web Summit ไม่วา่ จะเป็นหนึง่ ในมนุษย์ทน่ี า่ ทึง่
ทีส่ ดุ ในโลกอย่าง Stephen Hawking, Elon Musk
ทีเ่ ป็นเหมือนร็อกสตาร์ของวงการเทค, นักลงทุน
คนแรกของ Facebook อย่าง Peter Thiel,
Edwin Catmull ประธานบริษทั Pixar, อดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่าง Al Gore, ศิลปิน
วง U2 อย่าง Bono, นักฟุตบอลชือ่ ดังอย่าง Luis
Figo, หรือแม้แต่นกั แสดงจาก Game of Thrones
อย่าง Liam Cunningham เป็นต้น
RISE - ฮ่องกง

จิตวิญญาณและวิสยั ทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่จากเอเชีย คือ
สิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานทุกคนจะได้สมั ผัสจาก RISE

คำ�ว่า Slush เป็นคำ�ทีล่ อ้ เลียนสภาพอากาศอัน
เหน็บหนาวช่วงปลายปี ทีก่ ลางวันจะแสนสัน้ และ
กลางคืนจะดำ�มืดและหนาวเหน็บ แต่ส�ำ หรับเหล่า
นักพัฒนาโปรแกรมและวิศวกรนักพัฒนาแล้ว นี่คือ
Competitive Advantage หรือข้อได้เปรียบสำ�หรับ
สตาร์ทอัพฟินแลนด์ เพราะไม่มสี ง่ิ เย้ายวนมาทำ�ให้
ว่อกแว่กได้

จัดโดยทีมงานเบือ้ งหลังของงาน Web Summit แต่
แน่นอนว่างานนีห้ าใช่งานที่ copy & paste เทค
คอนเฟอเรนซ์เบอร์ยกั ษ์จากฝัง่ ยุโรปไม่ RISE มีเสน่ห์
และตัวตนแข็งแกร่งในแบบของตัวเอง เพราะดีเอ็นเอ
ของงานคือพลังและความคิดสร้างสรรค์แบบเอเชีย
ทีพ่ ร้อมพุง่ ทะยานสูร่ ะดับโลก รวมทัง้ ไม่ปฏิเสธความ
เป็นสากล และพร้อมเปิดรับพันธมิตรจากทัว่ โลก
ยืนหยัดในรากเหง้า แต่รจู้ กั ผสมผสาน นัน่ แหละ
คือ RISE

Slush ได้รบั ความนิยมจนขยายตัวไปเปิดตามมุม
ต่าง ๆ ทัว่ โลก เมือ่ เร็ว ๆ นีม้ ี Slush Tokyo และ
Slush Singapore และในงาน Startup Thailand
2018 นี้ Slush ยังได้นำ�เวทีย่อม ๆ มาจัดไว้ที่
กรุงเทพฯ ด้วย

รายชือ่ ของสปีกเกอร์ทผ่ี า่ นมาก็มตี ง้ั แต่ Alibaba,
Tencent, Razer บริษทั ฮาร์ดแวร์เกมชือ่ ดัง เป็นต้น
ส่วนรายชือ่ ของสปีกเกอร์ในปี ค.ศ. 2018 ทีก่ �ำ ลัง
จะจัดขึน้ กลางปีน้ี เปิดเผยมาบางส่วนให้วา้ วกันแล้ว
ตัง้ แต่บริษทั อย่าง Line Japan, Amazon, 9GAG,

รวมถึงมือกลองและศิลปินแห่ง X Japan นาม
Yoshiki Hayashi
TechCrunch Disrupt - อเมริกา

งานใหญ่จากฝัง่ อเมริกา ทีม่ คี าแร็กเตอร์กวน (ตาม
สไตล์อเมริกนั ) สนุก และเต็มไปด้วยความน่าตืน่ เต้น
จัดโดย TechCrunch สือ่ ออนไลน์ดา้ นสตาร์ทอัพและ
การลงทุนชือ่ ดังในอเมริกา
มีขน้ึ ครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 2011 ก่อนลีลากวน ๆ
สนุกสนานจะโดนใจผูค้ นอย่างจัง จนขยายไปจัด
หลายแห่ง ทัง้ ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ยุโรป
(ลอนดอนและเบอร์ลนิ ) และเคยข้ามโลกไปจัดขึน้
ทีป่ กั กิง่ ประเทศจีนอีกด้วย
ในงานจะมีกจิ กรรมหนึง่ ทีเ่ รียกว่า Startup Battlefield
โดยให้สตาร์ทอัพสมัครเข้ามา Pitch ไอเดียธุรกิจบน
เวทีต่อหน้า VC นักลงทุนอิสระ และสื่อต่าง ๆ
ผูเ้ ข้าร่วม Pitch รายก่อน ๆ ได้แก่ Dropbox, Beam,
Trello, Yammer เป็นต้น กิจกรรมนีด้ งั มากในระดับที่
ซีรสี เ์ กีย่ วกับวงการเทคและสตาร์ทอัพอย่าง Silicon
Valley เคยเอาไปล้อเลียนเชียวนะ
Startup Thailand - ไทย

งานเทคคอนเฟอเรนซ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ เป็นการรวมตัวของสตาร์ทอัพและนัก
ลงทุนจากทัว่ โลก
จุดเด่น คือ การรวมตัวผูน้ �ำ ทางความคิด นักสร้าง
ความเปลีย่ นแปลง รวมถึงเปิดตัวเหล่าผูค้ นทีเ่ ป็น
เบือ้ งหลังความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมต่าง ๆ
โดยไม่จ�ำ กัดสาขาอาชีพ เพราะสตาร์ทอัพคือความ
เป็นไปได้ท่ีไร้ขดี จำ�กัด
สปีกเกอร์ทจ่ี ะได้พบในงาน Startup Thailand จึง
เป็นสปีกเกอร์ทจ่ี ะทำ�ให้ผฟู้ งั ทลายกำ�แพงข้อจำ�กัด
กล้าฝันใฝ่ถงึ สิง่ ทีแ่ ตกต่างออกไป และได้รบั พลังใจ
จนแทบอยากกระโจนลงมือทำ�เสียตอนนัน้
งานปีทแ่ี ล้วด้วยธีม Scale Up Asia มีผเู้ ข้าร่วมงาน
กว่า 50,000 คน เกิดมูลค่าการลงทุน 6,000 ล้าน
บาทและ 35 มหาวิทยาลัยแห่งผูป้ ระกอบการ ส่วน
ปีนย้ี ง่ิ ต้องห้ามพลาดกับธีม Endless Opportunities
ทีจ่ ะสนับสนุนและกระตุน้ ให้คนมีฝนั กลายเป็นนักรบ
เศรษฐกิจคนใหม่ โดยเฉพาะ Deep Tech ในเซ็กเตอร์
AgTech, HealthTech, IndustryTech, TravelTech
ยิง่ ต้องห้ามพลาด
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INTERVIEW
ดร.สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย์
บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กับโอกาสอันไม่สิ้นสุด
ของสตาร์ทอัพไทย
เรื่อง หัทยา ภูดี
ถ่ายภาพ สี่ มกรา

ปฏิเสธได้ยากว่า ประเทศทีผ
่ ลิตสตาร์ทอัพ
ได้โดดเด่นนัน
้ มักให้ความสำ�คัญกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มองในมุมนี้ สตาร์ทอัพและวิทยาศาสตร์
จึงเป็นสิง
่ หนุนเสริมกัน
ผลัดกันให้-รับ-และเติบโต
ในวาระทีป
่ ระเทศไทยกำ�ลังจะมีงาน Startup
Thailand 2018 ซึง
่ จัดมาเป็นครัง
้ ที่ 3
ภายใต้ธม
ี Endless Opportunities หรือ
“โอกาสทีไ่ ม่สน
้ิ สุด”
ทางนิตยสาร Startup Thailand จึงขอพา
ท่านผูอ
้ า่ นร่วมพูดคุยกับ ดร.สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ถึงบทบาทและภารกิจที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มีตอ
่ การพัฒนาประเทศ
รวมถึงบทบาทและหน้าทีใ่ นการผลักดัน
และมอบโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพไทย
ได้เติบโต...อย่างไม่สน
้ิ สุด
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อยากทราบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีนโยบายในการพัฒนา
หรือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นขาหลัก
ถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0
ตอนนี้เราอยู่ในยุค Age of Disruption ซึ่งเต็ม
ไปด้วยความเปลี่ยนแปลงฉับพลัน มีการพูดถึง
การปฏิรูปหรือ Reform แต่แค่ปฏิรูปคงไม่พอ
ต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหัวใจสำ�คัญที่จะ
ปรับเปลี่ยนประเทศไทยก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
คำ�ถามคือ สิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์เรื่องความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง ต้องบอกว่าไทยกำ�ลัง
เปลีย่ นจากประเทศทีข่ บั เคลือ่ นด้วยความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ ไปสู่ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ซึ่งต้องใช้ปัญญาแข่งขัน และหัวใจของปัญญา
มีอยู่ 2 อย่าง คือ 1) เรื่อง Talent หรือแรงงาน
ทักษะสูง เป็น Knowledge Worker และ 2)
คือ เทคโนโลยี
จะเห็นได้ว่าในศตวรรษที่ 21 หัวใจของความ
มั่งคั่งของทุกประเทศจะเป็นเรื่อง Talent และ
Technology ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ มีบทบาท
และภารกิจสำ�คัญในการขับเคลื่อนสองอย่างนี้
การส่งเสริมหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
กระทรวงวิทย์ฯ มีแนวทางทำ�ให้เป็น
รูปธรรมอย่างไรบ้าง

จริง ๆ แล้วกระทรวงวิทย์ฯ ทำ�งานสนับสนุน
ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่วันนี้เพื่อจะตอบโจทย์
ศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
บทบาทของกระทรวงวิทย์ฯ เลยเปลี่ยนจาก
การสนับสนุน หรือ Ability to Support ไปสู่
การนำ�หรือ Power to Lead คือเราต้องมีพลัง
ในการนำ�ประเทศไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพราะประเทศไทยจะกลายเป็น
ประเทศโลกที่ 1 ได้นั้น เราต้องเป็นสังคมที่
ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน
ต้องเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้ประกอบการรายใหม่
หรือที่เรียกว่า “สตาร์ทอัพ”
การเปลี่ยนประเทศจาก Value Added ไปเป็น
Value Creation Economy นั้น เราต้องใช้ทั้ง
องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Value

(องค์การมหาชน) หรือ NIA ไปว่า เราน่าจะพา
สตาร์ทอัพไปช่วยเศรษฐกิจฐานราก อย่างโอทอป
เกษตรกรหรือชุมชนด้วย

หัวใจสำ�คัญ
ที่จะปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยก็คือ
เรือ
่ งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

Creation Economy จะเกิดได้ ในสังคมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึง่ นวัตกรรมก็เกิดจาก
Entrepreneurial Spirit หรือจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ
เราจึงต้องผลักดันไทยให้เป็นสังคมผู้ประกอบการ
ซึ่งตัวหลักสำ�คัญคือสตาร์ทอัพ นี่คือเหตุผลว่า
ทำ�ไมสตาร์ทอัพถึงมีความสำ�คัญ
สตาร์ทอัพเองมีหลายแบบ ทั้ง Tech-Based,
Web-Based, Service-Based, Creativity-Based
หรือจะเป็นการแบ่งตามเซ็กเตอร์ เช่น AgriTech,
HealthTech, GovTech ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้
สามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศได้
อย่าง GovTech คนมองว่าภาครัฐมี Pain Point
เยอะ ควรต้องมีการปฏิรปู ในเชิง Administrative
Reform ดังนั้นสตาร์ทอัพสาย GovTech
สามารถมีบทบาทช่วยเรื่องประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในภาครัฐได้
โจทย์ของรัฐบาลชุดนี้คือการปฏิรูป เราจะพบว่า
มันเต็มไปด้วยโอกาส ไม่ใช่โอกาสเฉพาะแค่ตัว
ผู้ที่จะทำ�การปฏิรูปเท่านั้น แต่หมายถึงการสร้าง
โอกาสให้กับสตาร์ทอัพในเฉดต่าง ๆ อีกจำ�นวน
มาก ทั้งธุรกิจในภาครัฐ หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่
ลงไปช่วยชุมชน
ผมได้ ให้ โจทย์ทางสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผมมองว่าภาครัฐมีหน้าที่
1) ต้องเปลี่ยนคุณค่าทางความคิดให้เป็นมูลค่า
ทางธุรกิจผ่านสตาร์ทอัพ
2) หาหนทางว่าจะให้สตาร์ทอัพเข้าไปช่วยเปลี่ยน
หรือเติมเต็มส่วนอื่นของสังคมได้อย่างไร เช่น
เปลี่ยนเกษตรกรแบบเดิมให้เป็น Smart Farmer
หรือเปลีย่ น Traditional SME ให้เป็น Smart SME
3) จะทำ�อย่างไรให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ
ที่ทุกคนเห็นโอกาส กล้าคิด กล้าเสี่ยง ขณะ
เดียวกันภาครัฐก็ต้องคอยรองรับเวลาคนเหล่านี้
เจ็บตัว โดยต้องช่วยเป็นหมอนนุ่ม ๆ ประคอง
พวกเขาด้วย แต่แน่นอนว่าคงไม่ประคองไปตลอด
สตาร์ทอัพตั้งมา 100 ราย มักจะตายไป
กว่า 90 ราย แล้ว “หมอนนุ่ม ๆ” ที่จะมา
ช่วยประคองพวกเขาหมายถึงอะไรบ้าง

ยกตัวอย่าง เรามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วย
สนับสนุนสตาร์ทอัพ ปกติแล้วเวลาสตาร์ทอัพ
มีไอเดีย มีเทคโนโลยี แต่พอเดินไปหาธนาคาร
ธนาคารจะตีค่าไอเดียและเทคโนโลยีไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่สนิ ทรัพย์แบบทีธ่ นาคารคุน้ เคย ตรงนีก้ ระทรวง
วิทย์ฯ ก็ต้องคิดถึงเรื่อง Technology Financing
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสตาร์ทอัพ
ซึ่งตอนนี้เรากำ�ลังคุยกับสมาคมธนาคารไทย
ต่อไปจะมีเครือ่ งมือคล้าย ๆ “เรตติง้ ” ถ้าสตาร์ทอัพ
มาด้วยไอเดียหรือเทคโนโลยีแบบนี้ ให้ตีค่าเป็น
ทรัพย์สินได้เลย และที่มากไปกว่านั้นคือ ทำ�ให้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสนับสนุน
สตาร์ทอัพด้วย
พูดได้ว่านี่คือการปลดล็อก ส่วนหนึ่งคือการมอบ
แต้มต่อให้สตาร์ทอัพ แต่เราให้แต้มต่อแค่ช่วงต้น
เท่านัน้ เพราะเข้าใจว่าสตาร์ทอัพต้องล้มลุก
คลุกคลาน แทนทีเ่ ราจะปล่อยให้เขาลุน้ ว่ามีตลาดไหม
ไปหาตลาดเองแล้วกัน เราก็ช่วยส่งเสริม
ตอนนีท้ า่ นนายกรัฐมนตรีกเ็ สนอให้สร้างตลาดขึน้
มาแล้ว ตลาดทีด่ ที ส่ี ดุ คือตลาดภาครัฐ กระทรวง
ต่าง ๆ ทัง้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงสาธารณสุข
หรืออืน่ ๆ แต่ละหน่วยงานก็มคี วามต้องการคนละแบบ
ตอนนี้เราคัดเลือกสตาร์ทอัพจากประมาณ 7,000 8,000 ราย ให้มาอยูใ่ นรายชือ่ 2,000 - 3,000 ราย
เพื่อผลักดันต่อไป ซึ่งตรงนี้ก็คือแต้มต่อหรือ
หมอนนุ่ม ๆ ที่พูดถึงข้างต้นนั่นเอง
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เราจะได้เห็นอะไรในงาน Startup
Thailand 2018 และงานปีนี้แตกต่างจาก
สองครั้งที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

ปีแรกคนยังไม่รู้จักสตาร์ทอัพดีนัก เราจึงทำ�ออกมาเป็น
Unite to Rise คือการรวมพลัง เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสังคม
ขณะที่ปีที่สองคือ Scale Up Asia สื่อสารว่าเราพร้อมสเกล
แล้วนะ
ปีที่สาม ธีมงานคือ Endless Opportunities หรือ “โอกาส
ที่ ไม่สิ้นสุด” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สปอตไลต์น่าจะสาดส่องมาที่
สตาร์ทอัพไทยเยอะขึ้น เพราะมีสัญญาณตอบรับที่ดีจาก
ต่างประเทศ คนภายนอกเริ่มสนใจ อยากมาร่วมด้วยเยอะขึ้น
ปีนี้เราเลยจะได้เห็นผู้เล่นหลากหลายมาร่วมงาน จะไม่ใช่แค่
สตาร์ทอัพในประเทศแล้ว
ขณะเดียวกันเรามีสตาร์ทอัพไทยซึ่งได้รับการฟูมฟักจาก
NIA มา 2-3 ปีแล้ว เราก็ต้องดูว่าจะให้ โอกาสหรือให้เขาไป
เติมเต็มสังคมอย่างไร โจทย์หนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งไว้
คือ ภาครัฐอาจจะจัด Startup Fair เพื่อให้สตาร์ทอัพ
นำ�ไอเดียและเทคโนโลยีไปตอบโจทย์กระทรวงต่าง ๆ มันคือ
การสร้างตลาดภายในกระทรวงต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งถ้าทำ�ได้
นอกจากจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สตาร์ทอัพแล้ว
ยังถือเป็นการปฏิรปู และปลดล็อกกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
ภาพใหญ่ของธีมงานที่พูดถึงโอกาสที่ ไม่สิ้นสุดแล้ว เรายัง
มองเรือ่ งพืน้ ฐานด้วย ในงานจะมีการพูดถึงโอกาสทีส่ ตาร์ทอัพ
สามารถลงไปช่วยเศรษฐกิจฐานราก เช่น ท่องเที่ยวชุมชน
โอทอป เกษตรกรรม อาหาร ฯลฯ เพราะสตาร์ทอัพไทยจะ
แยกจากคนส่วนหนึ่งของประเทศไม่ได้หรอก ดังนั้นจะมีทั้ง
ภาพใหญ่และภาพฐานราก รวมกันเป็นสังคมที่มีพลัง
แนวคิด Startup Fair แสดงให้เห็นว่าสตาร์ทอัพ
จะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของภาครัฐ
แล้วใช่ไหม

แน่นอนครับ เราจะใช้พลังของสตาร์ทอัพที่มีอยู่ไปตอบโจทย์
ภาครัฐ ผ่าน GovTech ตัง้ แต่เกษตร ท่องเทีย่ ว ไปถึงพาณิชย์
แล้วเราก็จะเอาสตาร์ทอัพลงไปที่ชุมชน เช่น ทำ�ในเรื่องของ
“หนึ่งตำ�บล หนึ่งนวัตกรรม” คือไปช่วยเสริมทัพไอเดีย
ชาวบ้านอีกที แทนที่ภาครัฐจะลงไปคลุกกับชาวบ้านแบบเดิม
เราให้สตาร์ทอัพลงไปไม่ดีกว่าเหรอ ในเมื่อเขามีไอเดียที่
สดใหม่กว่า
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การเปลีย
่ นประเทศจาก Value Added
ไปเป็น Value Creation Economy นัน
้
เราต้องใช้ทง
้ั องค์ความรูแ้ ละความคิด
สร้างสรรค์ ทัง
้ นี้ Value Creation
Economy จะเกิดได้ในสังคมทีข
่ บ
ั เคลือ
่ น
ด้วยนวัตกรรม ซึง
่ นวัตกรรมก็เกิดจาก
Entrepreneurial Spirit หรือ
จิตวิญญาณผูป
้ ระกอบการ

ตอนนี้เรากำ�ลังคุยกันเรื่องร่าง พ.ร.บ.สตาร์ทอัพให้เป็น
เรื่องเป็นราวอยู่ คือต้องชัดว่าเราจะไปทิศทางไหน เพราะ
ถ้ามองต่างประเทศ เราจะเห็นหลายโมเดล อย่างสิงคโปร์
ก็จะเปิดรับทุกคน ส่วนโมเดลเกาหลีใต้เขาจะเน้นการนำ�
สตาร์ทอัพท้องถิ่นมาร่วมมือกับบริษัทใหญ่และรัฐบาล
ท้องถิ่น ช่วยกันสร้างเมือง โดยแบ่งเป็น 18 เมือง 18
กลุ่ม แล้วสตาร์ทอัพแต่ละกลุ่มจะโดดเด่น 2-3 เรื่อง
เช่น เก่งแอนิเมชัน เก่งเรื่อง IoT บ้าง ไทยเรากำ�ลัง
ดูจุดนี้อยู่
สำ�หรับทิศทาง ผมว่าคอนเซปต์อย่างที่ NIA กำ�ลังทำ�น่ะ
ดีแล้ว ปีนี้เราจะก้าวข้ามความเป็นสตาร์ทอัพในแง่ตัวตน
ของเขาอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งโปรดักต์หรือธุรกิจ
แล้วเราจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Innovation District คือ
ย่านนวัตกรรม ให้เขาได้รวมหัว รวมพลัง ช่วยเหลือส่งเสริมกัน
ขณะเดียวกัน กระทรวงวิทย์ฯ ก็พยายามผลักดันให้เกิด
Sandbox เป็นสนามทดลองให้กับสตาร์ทอัพ อย่างสมมุติ
เขาอยากทำ�โดรนอีกแบบที่กฎระเบียบปัจจุบันไม่มีหรือยัง
ห้ามอยู่ อย่างนี้นวัตกรรมก็ ไม่เกิด ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐที่นอกจากจะเอาหมอนนุ่ม ๆ มาให้เขาแล้ว ยังต้อง
เปิดฟ้า เปิดพื้นที่ให้เขาได้ลอง กล้าทดสอบด้วยครับ

ระบบนิเวศของนักรบเศรษฐกิจใหม่
รัฐบาลมีนโยบายทีจ
่ ะส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริม
่ ต้น (สตาร์ทอัพ) ให้เป็นนักรบ
เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) เพือ
่ เป็นกลไกในการขับเคลือ
่ น
ประเทศ โดยนับตัง
้ แต่ พ.ศ. 2559 ทีเ่ ริม
่ จัดงาน Startup Thailand และเกิดการ
รวมตัวสตาร์ทอัพไทยครัง
้ ยิง
่ ใหญ่ พัฒนาการในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทยก็
รุดหน้าอย่างต่อเนือ
่ ง จนกรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ อันดับหนึง
่ ในเอเชีย
สำ�หรับสตาร์ทอัพเมือ
่ ปี พ.ศ. 2560
ปัจจุบน
ั จักรวาลของสตาร์ทอัพไทยขยายตัวกว้างขึน
้ มีสตาร์ทอัพเติบโตกว่า
1,500 ราย ใน 9 เซ็กเตอร์ เกิดการลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า
30,000 ล้านบาท
สถานศึกษายังเล็งเห็นความสำ�คัญของสตาร์ทอัพ มีมหาวิทยาลัย รวมถึงวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร่วมกันส่งเสริมและจับมือกับภาครัฐอย่างต่อเนือ
่ ง ทัง
้ ยังมีแหล่งบ่มเพาะ
เกิดขึน
้ ทัง
้ จากภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนีร้ ฐ
ั ยังได้ปรับปรุงประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เพือ
่ สนับสนุนสตาร์ทอัพอีกด้วย
ล่าสุดปี พ.ศ.2561 นี้ ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทยได้สร้างพันธมิตรเครือข่าย
ในระดับนานาชาติกว่า 25 ประเทศ ซึง
่ มีบทบาทช่วยส่งเสริม Global Mindset
ทางธุรกิจให้เกิดขึน
้ แก่ทก
ุ ส่วนทีอ
่ ยูใ่ นระบบนิเวศนี้
และนีค
่ อ
ื พัฒนาการของสตาร์ทอัพไทยทีก
่ �ำ ลังเติบโตอย่างร้อนแรงและน่าจับตามอง
อย่างยิง
่ !
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3. กราฟิก ควรเน้นการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร
อ่านง่ายและยังอ่านได้แม้เอียงทำ�มุม 45 องศา
หากเป็นไปได้ควรใช้ฟอนต์ Helvetica เว้นช่องไฟ
และระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบสบายตา
4. ระบบเสียง มีการสั่นหรือเสียงเตือนแบบ
สากล เพื่อเป็นการตอบรับว่าเครื่องรับทราบคำ�สั่ง
ควรเป็นเสียงระดับ 300-750 เฮิร์ตซ์ หรือเป็น
เสียงคำ�พูดที่ฟังดูเป็นมิตรหรือเป็นกลาง แต่หาก
เป็นการเตือน ควรใช้เสียงในโทนเข้มงวด
5. การสั่งงาน สั่งงานจากระยะไกลได้ ปุ่มสั่งงาน
เชื่อมโยงกับหน้าจอแสดงผล

2 คำ�นึงถึงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

PRODUCT DESIGN
เพื่อผู้สูงอายุ

เรื่อง ณวรา

“OLD IS THE NEW FUTURE”
โลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”
สำ�หรับสตาร์ทอัพ นี่คือโอกาสทาง
การตลาดที่ยังเปิดกว้างรอผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ มารองรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำ�นวน
ไม่น้อย และเมื่อผนวกกับเป้าหมายสูงสุด
ของการออกแบบที่ไม่ใช่แค่การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ แต่คือความพยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสภาพ
แวดล้อมให้เป็นไปตามที่เราคาดหวัง
งานดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรจะช่วย
ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างเหลือเชื่อ
และนี่คือ 4 เคล็ดลับเพื่อให้ได้งาน
ออกแบบดี ๆ

1 Human Factors ต้องมาก่อน
มีปัจจัยท้าทายมากมายสำ�หรับการออกแบบเพื่อ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากสมรรถภาพการใช้งานของ
ร่างกายเริ่มมีข้อจำ�กัด หลักเกณฑ์สำ�คัญที่ต้อง
พิจารณาคือ สภาพร่างกาย ขนาด การออกแรง
ซึ่งทั้งหมดนี้จะคำ�นวณได้ด้วยหลักการฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ แล้วนำ�มาออกแบบให้ “น้อยที่สุด”
หน้าตาของอุปกรณ์และเครื่องยนต์กลไกที่
ออกแบบตามหลัก Human Factors ควรมี
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. การควบคุม เน้นปุ่มเปิด-ปิดที่ควบคุมด้วยนิ้ว
ฝ่ามือ หรือการสไลด์หน้าจอ
2. หน้าจอแสดงผล ควรมีความสว่างเพียงพอ
ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน ใช้สีสันและขนาดจำ�แนก
การใช้งานต่าง ๆ

• ระดับช่วยเหลือตัวเองได้สูง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยัง
เดินเหินสะดวกและใช้ชีวิตในบ้านคนเดียวได้
• ระดับช่วยเหลือตัวเองได้ปานกลาง ต้องใช้
ไม้เท้าหรือเพิง่ ย้ายเข้าไปในชุมชมผูส้ งู อายุหมาด ๆ
• ระดับช่วยเหลือตัวเองได้ต่ำ� ต้องนั่งวีลแชร์
ต้องอาศัยผู้ช่วยในการทำ�กิจวัตรต่าง ๆ

3 เป็นการออกแบบเพื่อใช้งานแบบไหน
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่บ้านได้ด้วยตัวเอง ใช้งาน
ที่บ้าน แต่ต้องมีคนช่วยเหลือ ใช้งานในกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นการใช้งานเพื่อช่วยอำ�นวย
ความสะดวก หรือใช้งานในสถานพยาบาล
ส่วนอุปกรณ์ที่จะออกแบบนั้นควรคำ�นึงถึงการ
ช่วยรักษาตัวตนของผู้สูงอายุไว้ ช่วยให้ยังสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ ช่วยเตือนเรื่องวันเดือนปี เพื่อควบคุม
กิจกรรมในแต่ละวันได้ และช่วยส่งเสริมกิจกรรม
ทางร่างกายและจิตใจ

4 จำ�ลองสถานการณ์
ตอบคำ�ถามให้ ได้ว่า ขณะและหลังใช้อุปกรณ์
ชิ้นนั้นจะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ
อย่างไรบ้าง
แหล่งข้อมูล www.frogdesign.com
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5

วิธี
เตรียมตัวไปออกบูธ

ที่สำ�คัญคุณควรมีกระดาษโน้ตไว้ด้วย เพราะ
วันนั้นคุณต้องเจอคนมากมาย บางทีจำ�ไม่ได้ว่า
คุยเรื่องอะไรค้างไว้ ถ้าจะสานต่อก็สามารถนำ�
นามบัตรผูกกับโน้ตที่จดไว้ ว่าต้อง Take Action
อะไรต่อหลังจากงานได้เลย
4 ซ้อม Pitch

โดย
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce

สำ�หรับงาน Tech Conference ต่าง ๆ ที่
จัดขึ้นมากมายทั่วเอเชีย ถือเป็นโอกาสอันดีที่
สตาร์ทอัพที่พร้อมด้านโปรดักต์แล้ว สามารถ
โปรโมตให้คนรู้จักบริษัทของเรามากขึ้น แถม
ยังได้รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย
เพื่อนำ�ไปปรับปรุง ต่อยอดอีกด้วย วันนี้เรามี
บทความสัน
้ ๆ มาแนะนำ�ถึง 5 สิง
่ ทีส
่ ตาร์ทอัพ
ควรเตรียมตัวก่อนออกบูธกันดีกว่า

2 สร้างอัตลักษณ์และความน่าสนใจให้กบ
ั บูธ

1 ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

3 Checklist ทั้งบูธและของตัวคุณเอง

เมื่อคุณจะเริ่มทำ�อะไรบางอย่าง แน่นอนคุณต้อง
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ในใจ วางแผน และดำ�เนินการ
ปฏิบัติ การออกบูธก็เช่นเดียวกัน คุณต้องตั้ง
เป้าหมายว่า มางานนี้คุณต้องการอะไรกลับไป
ไม่งั้นก็เท่ากับกลับไปมือเปล่าเช่นกัน
เป้าหมายที่ตั้งไว้เช่น สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
หาพาร์ตเนอร์จากงานนี้ให้ ได้กี่ราย, เจอสื่อหรือ
นักข่าวเพื่อสร้างคอนเน็กชันอย่างน้อยกี่ราย,
เก็บความคิดเห็นหรือรายละเอียดที่มีกับโปรดักต์
ได้กี่ความคิดเห็น เป็นต้น

ทีมงานใส่เสื้อแบรนด์ และการตกแต่งของที่บูธ
ให้เข้ากับธีมของบริษัทเป็นเรื่องปกติที่คุณต้อง
ทำ�อยู่แล้ว แต่คุณควรหากิมมิกอะไรเพิ่มเติมที่
เป็นจุดสังเกต โดดเด่นเหนือบูธอื่น ๆ แล้วดึงคน
มาที่บูธของคุณให้ ได้ ไม่จำ�เป็นที่จะต้องแจกของ
แพง ๆ แต่ควรสร้างอัตลักษณ์ มีความเฉพาะ
ให้ดู “cool” จะดีกว่า

นอกจากมี Checklist อุปกรณ์ที่บูธต้องเตรียมกับ
ทีมงานแล้ว ถ้าคุณเป็น Founder ต้องพร้อม
ยิ่งกว่าคนอื่น ๆ อีก มีนามบัตรเตรียมพร้อมเสมอ,
ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ควรนำ� Tablet มาด้วย
เผื่อเจอนักลงทุนหรือพาร์ตเนอร์รายไหนที่สนใจ
สามารถที่จะหยิบ Pitch Deck และหามุมเงียบ ๆ
คุยกันแบบ one-on-one ต่อได้
สำ�หรับใครที่แวะมาบูธเรา แล้วไม่ได้พกนามบัตร
มาด้วย ถ้าดูน่าสนใจคุยงานกันต่อภายหลัง ควรมี
ฟอร์มให้กรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ

แม้คุณจะไม่ได้ลงแข่ง Pitching บนเวที แต่การ
Pitching เป็นหนึ่งในทักษะที่สตาร์ทอัพต้อง
ฝึกฝนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 30 วิ, 1 นาที,
หรือ 3 นาที ลอง Pitch ให้คนรอบข้างฟัง ว่าเขา
เข้าใจสิ่งที่เรากำ�ลังทำ�อยู่หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่
เราเป็นคนพัฒนาเอง ขลุกกับมันตลอด อาจจะ
หลงลืมไปว่าคนอื่นเขายังไม่ได้รู้จักโปรดักต์คุณ
มาก่อน
ดังนั้นอย่ากลัวที่จะ Pitch ซ้อม ๆ ๆ และฝึกฝน
ปรับแต่งให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งพอคนมารุมที่
บูธคุณเยอะ ๆ คุณไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด
คนเดียวแน่นอน ทักษะการ Pitch ควรถ่ายทอด
ให้กับทีมงานได้อธิบายอย่างเข้าใจ หรือต้องหา
กิจกรรมอะไรให้คนมาที่บูธได้ทำ�ควบคู่กัน เพื่อ
ไม่ให้เขาเบื่อและเดินจากบูธไประหว่างที่รอเรา
5 เตรียมร่างกายให้พร้อม Fit & Firm
กันหน่อย

การยืนอยู่บูธทั้งวันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแน่นอน
และต้องพูดเรือ่ งเดิม ๆ ซ้�ำ แล้วซ้�ำ อีก ๆ เตรียมตัว
เข้าสถานที่ ไปจัดบูธก่อนหนึ่งวัน (ตามเวลาที่
ออแกไนเซอร์แจ้ง) เมื่อเสร็จเรียบร้อย รีบกลับไป
พักผ่อนให้มาก เพราะคุณต้องลุยทั้งวัน รองเท้าที่
สวมใส่ เสื้อผ้าต้องคล่องตัว
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RAISE FUNDS
สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบ
เกี่ยวกับเทิร์มชีท
ในตอนนี้เราจะมาทำ�ความ
เข้าใจพื้นฐานเรื่องเทิร์มชีท
(Term Sheet) ซึ่งเป็น
เอกสารสำ�คัญที่ผู้ประกอบ
การต้องพบเจอในการ
ระดมทุนกับนักลงทุนต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นกองทุน VC
หรือ CVC กันครับ
วัตถุประสงค์และข้อควรทราบ

1. เทิร์มชีทมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐาน
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและ
นักลงทุน ในเรื่องข้อกำ�หนดสำ�คัญของสัญญา
ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนในบริษัท โดย
เอกสารนี้จะเป็นจุดตั้งต้นในการดำ�เนินการร่าง
และเจรจาข้อกำ�หนดต่าง ๆ ในรายละเอียด
ก่อนทำ�การลงนามในเอกสารสัญญาฉบับ
ทางการกัน โดยสัญญาหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
คือ สัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription
Agreement) และสัญญาผูถ้ อื หุน้ (Shareholders
Agreement)
2. องค์ประกอบที่สำ�คัญของเทิร์มชีทคือ
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ ในเรื่องการเงิน (Economics)
และการควบคุม (Control) โดยข้อกำ�หนดใน
เรื่องการเงินไม่เพียงระบุถึงมูลค่าบริษัทในการ
เข้าลงทุนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประเด็นที่
สำ�คัญอื่น ๆ เช่น ลำ�ดับการได้รับจ่ายเงินของ
ผู้ถือหุ้นเมื่อมีการขายกิจการเกิดขึ้นอีกด้วย
ส่วนข้อกำ�หนดเรื่องการควบคุมจะมุ่งเน้น
ประเด็นด้านการบริหารกิจการ เช่น การอนุมัติ
แผนธุรกิจประจำ�ปีของบริษัท เป็นต้น

โดย
วิธวินท์ อิทธิภาณุวัต
Senior Investment Manager,
Beacon Venture Capital

3. แม้เทิร์มชีทจะดูเหมือนเป็นสัญญาการลงทุน
ในตัวแล้ว เอกสารนี้ ไม่ได้มีอำ�นาจผูกมัดให้
นักลงทุนต้องทำ�การลงทุนแต่อย่างใด โดยมี
เพียงข้อกำ�หนดในเรื่องการรักษาความลับและ
การไม่นำ�ข้อเสนอไปเจรจากับผู้อื่นต่อเท่านั้น
ที่มักมีผลผูกมัดกับผู้ที่ลงนามในเทิร์มชีทนี้
อย่างไรก็ตาม การลงนามในเทิร์มชีทยังคง
นับเป็นการแสดงเจตนาและความตั้งใจร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพึงมีเจตนาดี
ในการทำ�งานร่วมกันให้การลงทุนดำ�เนินไป
จนเสร็จสิ้นด้วยดี
4. กระบวนการเจรจาปรับแก้ข้อกำ�หนดใน
เทิร์มชีทยังถือเป็นการทดสอบการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนได้
เป็นอย่างดีในแง่วิธีการคิด การทำ�งาน ตลอด
จนความเชื่อใจและความเคารพต่อกัน โดยทั้ง
สองฝ่ายต่างจะพอทราบได้ ในระดับหนึ่งว่าหาก
การลงทุนสำ�เร็จด้วยดีจะสามารถทำ�งานร่วมกัน
ได้อย่างราบรื่นเพียงใด

คำ�ศัพท์ที่ควรทราบ

- Exploding Term Sheet คือเทิรม์ ชีท
ที่มีระยะเวลาสำ�หรับผู้ประกอบการในการ
เซ็นตกลงรับข้อเสนอที่สั้นมาก ๆ เช่น
24-48 ชั่วโมง โดยนักลงทุนมีเจตนากดดัน
ให้ผู้ประกอบการรีบเซ็นตกลงรับข้อเสนอ
การลงทุนที่อาจไม่ดีต่อผู้ประกอบการนัก
แต่เราอาจพบเห็นกันไม่บ่อยนัก เนื่องจาก
นักลงทุนที่ดีโดยทั่วไปมักจะไม่ทำ�กัน
- Pulling Term Sheet คือการที่
นักลงทุนถอนตัวจากการลงทุนภายหลัง
จากลงนามในเทิร์มชีทไปแล้ว ซึ่งเราจะ
พบเห็นได้ ไม่บ่อยนักเช่นกัน เนื่องจาก
นักลงทุนทีป่ ฏิเสธการลงทุนโดยไม่มเี หตุผล
อันควร (เช่น พบเจอประวัติฉ้อโกงภายใน
บริษัท หรือประเด็นฟ้องร้องความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำ�คัญ)
จะมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของกองทุน
เป็นอย่างมาก
แหล่งข้อมูล
https://medium.com/@vitavin/
fundamentals-of-term-sheet-thepurpose-nature-new-entrepreneursshould-know-d9b95598f5a2

HUMAN RESOURCES
ภารกิจ
จ้างคนเก่ง
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GCA
LEADERSHIP

RRK

GOOGLEYNESS

โดย
พรทิพย์ กองชุน
COO เเละ Co-founder Jitta
ผูเ้ คยร่วมงานกับบริษท
ั เทคยักษ์ใหญ่ของโลก
Microsoft เเละ Google

สิง
่ ทีส
่ ตาร์ทอัพหลายแห่งทำ�ผิดพลาด
อันดับต้น ๆ คือการจ้างคนทีไ่ ม่มี
คุณภาพ (Hiring Poorly) ผูก
้ อ
่ ตัง
้
หลายคนมักมองข้าม ไปมุง
่ เน้นเรือ
่ งอืน
่
จนลืมไปว่าทีมทีด
่ ก
ี ส
็ �ำ คัญไม่แพ้กน
ั

3) ภาวะการเป็นผูน้ �ำ (Leadership) บทบาทผูน้ �ำ
หรือการมีสว่ นช่วยให้ทมี ทำ�งานสำ�เร็จลุลว่ งได้ดี
4) เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ (Googleyness)
มีความใฝ่ฝัน กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย
ชอบการเรียนรู้ ทำ�งานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และ
มีพลังแห่งการสร้างสรรค์เต็มเปี่ยม

Google เป็นองค์กรหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการ
สรรหาพนักงานได้ยอดเยี่ยม สามารถจ้างคนที่
เก่งและมีคุณภาพตรงตามต้องการ แต่กว่าจะถึง
วันนี้ Google ก็ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด
จนกระทั่งมีแนวทางปฏิบัติที่ ได้ผลดีที่สุด
ซึ่งผู้เขียนเองก็นำ�กระบวนการเหล่านี้มาใช้
ที่ Jitta และได้ผลดีเกินคาด

การตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงคุณสมบัติ
ทั้ง 4 ประการ ก็มีได้หลากหลายแนวทาง ดังนี้ค่ะ
• คำ�ถามที่กว้างแต่ซับซ้อน ตอบได้หลายอย่าง
เพื่อจะได้เห็นถึงกระบวนการทางความคิด เช่น
ตอนนี้กำ�ลังอ่านหนังสืออะไรอยู่
• คำ�ถามที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้อธิบาย
หรือแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่แค่เล่าหรือพล่าม
อย่างเดียว เช่น อะไรทีเ่ กินกว่าทีค่ ณ
ุ คาดคิดไว้บา้ ง
• คำ�ถามแบบสถานการณ์สมมุติ เพื่อดูวิธี
ตัดสินใจ เช่น คุณทำ�อย่างไรเวลาเจอวิกฤติแบบนี้
• คำ�ถามลับสมอง เช่น คิดว่าตอนนี้มีรถวิ่งอยู่บน
ถนนสุขุมวิทกี่คัน ไม่มีใครตอบถูกแน่ ๆ แต่วิธีการ
ได้มาของคำ�ตอบนั้นต่างหากที่เราสนใจ

หลัก ๆ แล้ว Google มี 4 ด่านอรหันต์ในการ
สัมภาษณ์เพื่อเฟ้นหาคนที่ใช่ ตามนี้ค่ะ
1) ความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ� (Role Related
Knowledge) ต้องมีจุดเด่นและมีความสามารถที่
หลากหลาย ไม่ใช่เก่งแค่บางเรื่อง มีประสบการณ์
ทำ�งานทั้งที่สำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ ถ้าตำ�แหน่ง
วิศวกรก็ต้องมีการทดสอบเพื่อดูทักษะในการเขียน
โปรแกรมด้วย
2) ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ (General
Cognitive Ability) ทักษะนี้สำ�คัญกว่าเกรด
ดี ๆ เสียอีก เพราะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพว่า
จะสามารถทำ�งานได้ดีเพียงใด เช่น ทักษะการ
คิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
เป็นต้น

ผู้สมัครงานจะถูกสัมภาษณ์อย่างน้อย 4 คน จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่งงานนั้น ๆ ทั้งผู้จัดการ
และเพื่อนร่วมงาน โดยผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องผ่าน
ทั้งหมด 4 ด่าน โดยเฉพาะตรงวัฒนธรรมองค์กร
หรือ Culture Fit เพราะถึงแม้คนนี้จะเก่งระดับ
เทพแค่ไหน แต่หากมีทัศนคติในทางตรงกันข้าม
ก็อยู่กันยากค่ะ
นอกจากนีก้ ย็ งั มีกฎสำ�หรับผูส้ มั ภาษณ์ทน่ี า่ สนใจ เช่น

• 4-1 จำ�นวนที่เหมาะสมที่สุดในการสัมภาษณ์
คือ 4 คน เพราะมีสถิติว่าหากเกิน 4 ครั้งไปแล้ว
ความแม่นยำ�ในการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1%
นั่นคือมันไม่ได้มีน้ำ�หนักมากแล้ว ถ้าเทียบกับเวลา
ที่ต้องเสียไป ดังนั้นเพียง 4 คนสัมภาษณ์ก็นำ�ไป
สู่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะจ้างหรือไม่ได้แล้ว
และในการสัมภาษณ์นั้นจำ�เป็นต้องมีอย่างน้อย
1 คนที่ต่างเพศ ต่างสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยง
Unconscious Bias หรือการเกิดอคติโดยไม่รู้ตัว
ซึ่งจะทำ�ให้มีแนวโน้มในการเลือกจ้างคนที่มีความ
คล้ายคลึงกันมากกว่า
• 30-24 สัมภาษณ์เพียงแค่ 30 นาทีกพ็ อแล้วค่ะ
เพราะจริง ๆ แล้วแค่ไม่กี่นาทีก็รู้แล้วละว่าคนนี้
ใช่หรือไม่ หลังจากนั้นก็ควรเขียนสรุปประเมิน
การสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะจะเป็นผล
ที่ผู้สัมภาษณ์คิดจริง ๆ ไม่ได้มีอิทธิพลจากสิ่งเร้า
หรือผู้สัมภาษณ์คนอื่น ๆ
การสัมภาษณ์เป็นงานที่สนุกมากค่ะ ยิ่งได้
สัมภาษณ์บ่อย ชั่วโมงบินสูงมากขึ้น เราก็จะ
ประเมินคนที่ใช่ ที่เหมาะกับองค์กรของเราได้ดีขึ้น
อย่าลืมนะคะว่า “จงจ้างคนที่เก่งกว่าเรา” และ
“จงจ้างคนที่คลั่งไคล้” ในสิ่งที่สตาร์ทอัพของเรา
ทำ� ขอให้ ได้ Dream Team มาเสริมทัพ มุ่งสู่
ความสำ�เร็จกันทุกคนนะคะ
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STARTUP THAILAND
ย้อนรอยการแข่งขัน
สุดยอดทีมสตาร์ทอัพ
ระดับต่าง ๆ

ก่อนพบแชมป์ตัวจริงในงาน
Startup Thailand 2018 นี้
Startup Thailand ค้นหาสุดยอดทีมสตาร์ทอัพ รวมถึงคนที่
ฝันอยากเป็นสตาร์ทอัพจากทัว
่ ประเทศ โดยจัดกิจกรรมอบรม
และแข่งขันทัง
้ ในระดับบุคคลทัว
่ ไป, นักศึกษา และนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา
ทีมชนะเลิศแต่ละภูมภ
ิ าคจะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายในงาน
Startup Thailand 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ์ิ

สำ�หรับทีมทีช่ นะเลิศในกิจกรรม Startup Thailand Pitching
Challenge (บุคคลทัว่ ไป) ภาคใต้และภาคเหนือ ได้แก่ทมี Ocare
และทีม หจก.ฟางไทย แฟคทอรี่ ตามลำ�ดับ โดยในส่วนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางจะเริม่ แข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้
ส่วนการแข่งขัน Startup Thailand U-League (ระดับนักศึกษา)
จัดตามเวทีภมู ภิ าค โดยทุกทีมจากทัว่ ประเทศสามารถเข้าร่วมแข่งขัน
นอกเขตได้ ในเขตภาคใต้จดั แข่งขันเมือ่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2561
โดยทีมชนะเลิศได้แก่ Fifth Gear จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนการแข่งขันทีภ่ าคเหนือจัดเมือ่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.
2561 ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Easy Gas จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขณะทีก่ ารแข่งขันเขตภาคกลางและภาคตะวันออกจัดขึน้ เมือ่ 21-22
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม D’ GUARDIAN
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำ�หรับ Camp R-league หรือค่ายอบรมพัฒนาความเป็น
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้นให้กบั นักเรียนระดับอาชีวศึกษา
จัดอบรมเมือ่ วันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนกั เรียนระดับอาชีวศึกษาให้ความสนใจกว่า
36 ทีม จาก 30 วิทยาลัยทัว่ ประเทศ และจะมีการแข่งขันคัดเหลือ
เพียง 13 ทีมเข้ารอบ รับเงินรางวัลเพือ่ นำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ นำ�มาเข้าชิงรางวัลชนะเลิศทีง่ าน Startup Thailand 2018
ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 17-20 พฤษภาคมนี้
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ENERGYTECH
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
เพื่อความยั่งยืนที่น่าจับตา
ทุกวันนีถ
้ ง
ึ แม้ไม่ตง
้ั ใจฟัง เราก็มก
ั ได้ยน
ิ เรือ
่ งการพัฒนาเทคโนโลยี
และชือ
่ ชัน
้ ของมันเข้าหูอยูเ่ รือ
่ ย ๆ เราได้ยน
ิ เรือ
่ งการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่าง Blockchain, Machine Learning, หรือ Big Data อยูเ่ นือง ๆ
ทัง
้ หมดกำ�ลังขับเคลือ
่ นโลกแห่งนวัตกรรมไปข้างหน้า แต่ภายใต้การ
พัฒนาทีเ่ ร่งเร็วเหล่านีก
้ ค
็ อ
ื การบริโภคพลังงานครัง
้ มโหฬาร

โดย

ทีปกร วุฒพ
ิ ท
ิ ยามงคล
นักเขียน คอลัมนิสต์
เเละบรรณาธิการบริหาร
สำ�นักงานข่าวออนไลน์
The MATTER

นิตยสาร Forbes รายงานในปี ค.ศ.
2017 ว่าปัญหาการกินพลังงานของศูนย์
ข้อมูล (Data Center) ในสหรัฐฯ ถือว่า
พุ่งสูงขึ้นจนเป็นปัญหา โดยประเมินว่า
ใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 90,000 ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเท่ากับพลังงาน
ที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน 34 โรงผลิตได้ทั้งปี
หรือถ้านับทัว่ โลก พลังงานทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลใช้
ก็มากถึง 416 เทอราวัตต์ ซึ่งมากกว่า
พลังงานที่สหราชอาณาจักรใช้ทั้งประเทศ
ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ชิปที่สามารถขนส่งข้อมูลไปมาได้ด้วยแสง โดย Ayar Labs			
ภาพ : Ayar Labs

ทีมวิจัยออกมาตั้งบริษัทเองในชื่อ Ayar
Labs) Ayar พัฒนาชิปที่สามารถขนส่ง
ข้อมูลไปมาได้ด้วยแสง ในขณะที่ยัง
คำ�นวณด้วยวงจรไฟฟ้าอยู่ การขนข้อมูล
ด้วยคลื่นแสงนี้จะทดแทนการขนข้อมูล
แบบเดิมซึ่งทำ�ผ่านลวดทองแดง ทีม
วิจัยเชื่อว่าชิปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้จะ
ช่วยลดการบริโภคพลังงานได้มากถึง 95
เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยให้แบนด์วิดท์
(อัตราการโอนถ่ายข้อมูล) ระหว่างชิปเพิ่ม
มากขึ้นถึงสิบเท่า

ที่ปัจจุบันได้ลงทุนในสตาร์ทอัพที่ทำ�
เกีย่ วกับด้านนีแ้ ล้วเก้าครัง้ ตัง้ แต่สตาร์ทอัพ
ชื่อ PolySpectra ที่พัฒนาวัสดุใหม่เพื่อ
การพิมพ์สามมิติที่ใช้แสงเป็นตัวช่วย
โดยหวังว่าจะช่วยลดการทิ้งวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต หรือ OptimoRoute
บริษัทที่พยายามลดการใช้เชื้อเพลิง
ด้วยการออกแบบเส้นทางเดินรถที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การลงทุนและความพยายามใหม่ ๆ ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
Ayar พุ่งเป้าการใช้งานชิปแบบใหม่นี้ ไปที่ ถึงแม้ว่าฟังดูอาจไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับการ
ไม่แปลกนักที่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น
การบริโภคไฟฟ้าและพลังงานก็จะมากขึ้น ศูนย์ข้อมูลเป็นลำ�ดับแรก พวกเขาเชื่อว่า พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ดูจะได้รับความ
สนใจมากกว่า แต่มันก็เป็นเรื่องสำ�คัญ
ตามไปด้วย แต่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีได้ เมื่อศูนย์ข้อมูลยอมปรับมาใช้เทคโนโลยี
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร หากเราไม่พัฒนา Photonic Communication (การสื่อสาร เพราะโลกยังต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ด้วยแสง) การบริโภคพลังงานก็จะลดลง การคิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
วิธีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้
มากกว่านี้
ได้มากถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์์ (ซึ่งหาก
ยอมเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนี้กันทั้งโลก, มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เท่ากับการสร้าง
รากฐานความยั่งยืนด้านพลังงานให้แก่
นั่นเป็นสาเหตุที่ในระยะหลังเราจึงได้ยิน โดยทฤษฎีแล้วก็จะสามารถประหยัด
พลังงานได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงาน พวกเราและลูกหลานในอนาคต
บทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน (Energy Technology) มากขึ้น ที่สหราชอาณาจักรใช้ ในแต่ละปีทีเดียว)
เรื่อยๆ
นี่คือประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีพลังงาน
ที่น่าจับตา ในแง่ของการลงทุนนั้นก็มี
ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีประหยัด
แหล่งข้อมูล
บริษัทลงทุนที่ให้ความสนใจสตาร์ทอัพ
พลังงานที่น่าตื่นเต้นคือ การพัฒนาการ
-www.forbes.com
สายนี้อยู่เช่นกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท
ขนส่งข้อมูลด้วยแสงระหว่างชิป ซึ่งเป็น
-www.greentechmedia.com/
ลงทุนอย่าง Congruent Ventures
ผลงานการค้นคว้าของ MIT (ปัจจุบัน
-www.renewableenergymagazine.com
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DISRUPT
เมื่อโลกเข้าสู่ยุค

DISRUPTION

โดย

ดร.พณชิต กิตติปญ
ั ญางาม
CEO, AccRevo และ ผู้อำ�นวยการ dpuX,
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อพูดถึงบริการของภาครัฐและบริการสาธารณะ
เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการเข้าคิวที่แสน
ยาวเหยียด รอนาน กระบวนการช้า เอกสารต้อง
เตรียม แบบฟอร์มมากมายที่ต้องกรอก หรือแม้แต่
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้ำ�สาธารณะ
สะพานลอย ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอะไรที่
ได้คุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ

หลายครั้งที่ภาครัฐแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจขึ้นมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และใกล้เคียงเอกชนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถ
ยกระดับบริการขึ้นมาได้อย่างมีนัยสำ�คัญหรือ
เทียบเท่าบริการจากภาคเอกชนได้ อาจเป็น
เพราะบุคลากร วัฒนธรรม และกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำ�ให้ภาครัฐไม่สามารถ
ส่งมอบบริการได้อย่างที่ประชาชนคาดหวัง
หลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำ�งานด้วยการเปิดให้เอกชนเข้ามาสัมปทาน
และให้บริการโดยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีแทน
ภาครัฐ ในขณะที่ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทตัวเอง
จากการเป็นผู้ปฏิบัติ มาสู่การเป็นผู้ควบคุม
ตรวจสอบ ออกนโยบาย เก็บข้อมูลและควบคุม
ซึ่งหากข้อมูลมีความชัดเจนเพียงพอและผ่าน
การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้
เอกชนสามารถให้บริการได้ดี มีรายได้ ในขณะ
ที่ภาครัฐก็สามารถตอบสนองและให้บริการ
ทีส่ ะดวกแก่ประชาชนได้ เช่น บริการทำ�วีซา่ ของ
ประเทศในสหภาพยุโรป หรือการทำ�หนังสือ
เดินทางในประเทศไทยของกรมการกงสุลใน
ปัจจุบัน เมื่อบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลบริการนี้
ภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำ�ที่กรมการกงสุลต้องการ
ก็ทำ�ให้ปัจจุบันการทำ�หนังสือเดินทางเป็นไป

ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ได้รับคำ�ชื่นชมและ
โดดเด่นมากกว่าบริการอื่น
Mark43 เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี
2012 สกอตต์ เคราช์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Mark43
ได้รับมอบหมายโครงงานหนึ่งในวิชาที่เรียน
ให้พัฒนากระบวนการทำ�งานของตำ�รวจใน
แมสซาชูเซตส์ โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
ด้านข้อมูล เขาใช้เวลานั่งอยู่ในรถกับตำ�รวจ
วันละหลายชั่วโมง แล้วค้นพบว่าเทคโนโลยี
ที่ตำ�รวจใช้นั้นล้าหลังมาก และตำ�รวจใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการทำ�งานอยู่หน้าจอเพื่อทำ�งาน
ด้านเอกสารรายงานมากกว่าทำ�งานในการ
ศึกษาคดี บังคับใช้กฎหมาย หรือออกพื้นที่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยุ่งยากและ
ล่าช้า เขาจึงเริ่มตั้งภารกิจตัวเองเพื่อพัฒนา
กระบวนการนี้ เพราะประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ของตำ�รวจหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนด้วย
หลังจากจบโครงการเขายังไม่มีระบบจริงที่จะ
ใช้งาน แต่กรมตำ�รวจของวอชิงตัน ดี.ซี.
ให้ความสนใจและเข้ามาร่วมมือพัฒนาด้วย
ปัจจุบันระบบ Mark43 ได้ช่วยพัฒนา
กระบวนการด้านข้อมูลตั้งแต่นำ�เข้า รวบรวม
บริหารจัดการ วิเคราะห์ และช่วยให้ทุกคน
เข้าถึงได้ผ่านระบบคลาวด์ ตำ�รวจสามารถส่ง
รายงานนำ�จับได้เร็วขึ้น 50% และส่งรายงาน
แจ้งเหตุได้เร็วขึ้น 80% นอกจากนี้ยังช่วย
นำ�เข้าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและข้อมูลจาก
บันทึกทางโทรศัพท์ที่ ได้รับอนุญาตแล้วมาช่วย
จัดทำ�รายงานเบื้องต้นและช่วยให้ตำ�รวจเห็น
รูปคดีชัดขึ้น

ปัจจุบนั ระบบนี้ได้ขยายไปสูเ่ มืองและรัฐต่าง ๆ
ในอเมริกา ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
Mark43 เพิ่งประกาศปิดรอบการลงทุนซีรีส์ซี
ที่ 38 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสตาร์ทอัพ
สาย GovTech ที่น่าสนใจรายหนึ่ง ที่นำ�ความ
สามารถมาเติมเต็มการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
รัฐ และให้เจ้าหน้าที่รัฐไปทำ�งานที่ควรจะเป็น
ภารกิจที่สำ�คัญกว่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
GovTech ถือเป็นโอกาสของทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชน เพราะมูลค่าของการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเพื่อให้บริการต่าง ๆ ในแต่ละปี
มีมูลค่ามหาศาล หากนำ�บางส่วนมาใช้ ใน
การคัดเลือกสนับสนุนบริษัทเอกชนไทยที่มี
เทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการ เพื่อคุณภาพ
บริการที่สูงขึ้นและเข้าถึงได้มากกว่าเดิม
เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนทั่วไป
โครงการเหล่านี้ยังถือเป็นการช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเอกชนไทยให้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้
ดีมากขึ้น และรัฐถือว่าเป็นลูกค้าที่ดูน่าเชื่อถือ
และมีน้ำ�หนักมาก
ปัจจุบันด้วยมูลค่าตลาดที่สูงและยังล้าหลังกว่า
ธุรกิจอื่นมาก GovTech ถือเป็นตลาดหนึ่งที่น่า
สนใจและยังเต็มไปด้วยโอกาสทีร่ อให้สตาร์ทอัพ
เข้ามาแก้ปัญหาผ่านแนวคิดการทำ�ธุรกิจ
แบบสตาร์ทอัพ
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SILICON VALLEY
หลักคิดในการพัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวสู่ความสำ�เร็จของ
CEO แห่ง OmniVirt
สวัสดีครับ

โดย

อธิวรรธน์ วงศ์ไวศยวรรณ
Software Developer
บริษัท ThoughtWorks,
Silicon Valley

เรามาต่อกันกับบทสัมภาษณ์คุณแบดด์
ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ CEO ของ
OmniVirt ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไทยที่กำ�ลัง
มาแรงใน Silicon Valley

เรียกได้ว่า OmniVirt ประสบความสำ�เร็จ
แล้วหรือยัง ถ้ายัง คุณมองความสำ�เร็จไว้
อย่างไร

ถ้าเทียบกับบริษัทอื่น ๆ เขาไปไกลกว่ามาก
เรายังไม่ถึงจุดที่สูงสุดแน่นอน ถ้าถามว่าจุดสูงสุด
คืออะไร เรายกตัวอย่าง Bill Gates แค่คนคนเดียว
สามารถสร้างบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลและสร้าง
ผลกระทบให้กับโลกอย่างมาก จริง ๆ จะไปถึง
จุดนั้นได้มันก็มี check point หลาย ๆ อัน เช่น
• การทำ�บริษัทเทคโนโลยีที่ตลาดสากลรู้จัก
• การ Exit แบบเข้า IPO ที่ตลาดหุ้น NASDAQ
• การเป็นบริษัทที่ทำ�ให้ โปรแกรมเมอร์ ไทยเก่ง ๆ
สามารถใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่ ได้
ซึ่งเรายังไปไม่ถึงจุดนั้น เรามาถูกทางแล้ว แต่ยัง
อีกไกล กำ�ลังเดินทางและพยายามจะไปให้ถึง
และอยากดูว่าเราจะได้ ไปไกลแค่ไหน
ปกติพัฒนาตัวเองอย่างไร

แต่ละคนมีวิธีพัฒนาความรู้ ไม่เหมือนกัน ผมชอบ
เก็บเกี่ยวความรู้จากคนจริง ๆ เวลาได้คุยกับคน
เก่ง ๆ เราจะเข้าใจในมุมมองเขา เราจะซึมซับ
ความรู้จากเขาได้ดี เดี๋ยวนี้มี YouTube ที่เรา
สามารถไปดูบทสัมภาษณ์ ได้เกือบทุกคน เป็นการ
พัฒนาตัวเองที่ดีอย่างหนึ่ง
ผมดูสัมภาษณ์บน YouTube เกือบทุกวัน
มันเหมือนเราได้อ่านเขา อาจจะโชคดีด้วยที่เราได้
ภาษาอังกฤษ คนทำ�สตาร์ทอัพควรดูบทสัมภาษณ์
ของ Mark Zuckerberg* โดย Paul Graham ที่
Y Combinator เราไม่รู้หรอกว่าบริษัทที่ประสบ

ความสำ�เร็จแล้ว ในวันแรก ๆ มันจะมีปัญหาที่
ต้องแก้เยอะ เขาต้องพัฒนาตัวเองจากบริษัท
ไม่กี่คนเป็นหลายคน และความผิดพลาดที่เขา
ทำ�มา ผมนั่งดูอยู่หลายรอบเลย
ตัวอย่างถัดมาเป็นบทสัมภาษณ์อาจารย์ชัชชาติ
สิทธิพันธุ์ อาจารย์บอกว่า อ่านหนังสือและวิ่ง 10
กิโลเมตรทุกวัน และเขาเริ่มทำ�ตั้งแต่เรียนหนังสือ
แล้ว ซึ่งผิดกับที่เราเข้าใจว่าเขาทำ�ได้เพราะมีเวลา
มีคนขับรถให้
ผมเลยพบว่าหัวหน้าที่ดีควรจะจัดการตัวเองได้
ก่อนที่จะไปจัดการกับคนอื่น ก็เลยเริ่มออก
กำ�ลังกายทุกวัน ตื่น 7.30 น. ออกไปยิมทุกวัน
การออกกำ�ลังตอนเช้าเหมือนให้รางวัลเล็ก ๆ
กับตัวเอง
การเปลี่ยนตัวเองจากโปรแกรมเมอร์มาเป็น
CEO ยากไหม

ไม่รู้หรอก แต่น่าจะเหมือนที่ Mark Zuckerberg
บอกคือ ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ (Determination)
น่าจะเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ถ้าทำ�ไม่ได้ ก็ต้องทำ�ให้ ได้
เดี๋ยวมันก็ทำ�ได้เอง อยู่ที่ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ถ้าเราตีให้มันเป็นปัญหาเล็ก ๆ และ
ตัดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ออกไปทั้งหมด และโฟกัส
ในปัจจัยที่ควบคุมได้
ขอคำ�แนะนำ�ที่อยากฝากอะไรไว้ให้
สตาร์ทอัพไทย

อยากให้คิดใหญ่ ผมโตที่ ไทย เกิดที่ไทย แต่มา
ทำ�งานที่ Google เปิดบริษัทที่อเมริกา ผมอยาก
ให้มีคนมาพูดอย่างนี้ในรุ่นผมบ้าง แต่พอตอนนี้
ผมกลับไปพูด เด็กกลับมองว่ามันไกลตัวไป อยาก
ทำ�สตาร์ทอัพ แต่ทำ�แค่ไทยก่อน อย่าเพิ่งออก
ต่างประเทศเลย ถ้าเขาคิดแค่นั้น ก็จะทำ�ได้แค่นั้น
อนาคตยังอีกไกล

จากโปรแกรมเมอร์ ไปเป็น Product Manager
นี่ยากแล้ว เพราะต้องดูเรื่อง Business และยิ่ง
ไปเป็น CEO ยิ่งยากขึ้นไปอีก เพราะต้องรู้เรื่อง
Finance, Human Resources สัพเพเหระ
แต่ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว ฉะนั้นเรา
ก็ลงมือทำ� เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็แก้กันไป
อยู่ที่ว่าจะพัฒนาตัวเองให้เร็วยังไงดีกว่า

อย่าเพิ่งตีกรอบให้ตัวเอง ลองเปิดโอกาสให้ตัวเอง
ออกนอก Comfort Zone โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้
คือ ทำ�ตัวเองให้เก่ง ถ้าจะสรุปให้สั้นก็น่าจะเป็น
อยากให้กล้ามากกว่านี้

ตลอดการทำ�สตาร์ทอัพมา มีบทเรียนอะไร
พอจะเล่าให้ฟังได้บ้าง

* ดูสัมภาษณ์ Mark Zuckerberg ได้ที่
www.youtube.com/watch?v=
MGsalg2f9js

บทเรียนมีเยอะมาก เราเป็นคนไทยแต่มาทำ�ธุรกิจ
ที่อเมริกา มองไม่เห็นลู่ทางเลย คำ�ตอบจริง ๆ
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CO-WORKING SPACE

TOO FAST
TO SLEEP. SCB
เรื่อง ณวรา หิรัญกาญจน์

หากจะเอ่ยถึง Co-working Space รายแรก ๆ ในไทย คงหนี
ไม่พ้น TOO FAST TO SLEEP แหล่งแฮงเอาต์ที่เปิดตลอด
24 ชั่วโมง
ด้วยความตั้งใจให้พื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำ�กิจกรรม
ของคนเมือง สำ�หรับใช้ติวหนังสือ ทำ�งาน หรือจัดประชุมได้
ตั้งแต่รุ่งเช้ายันดึกดื่น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเวลาเปิด-ปิด
มาชะงักการไหลลื่นของความคิดสร้างสรรค์ให้สะดุดลงชั่วคราว
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ถัดจากความสำ�เร็จของ TOO FAST TO SLEEP
สาขาสามย่าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อกลางปีที่แล้ว Too Fast
To Sleep ได้ฤกษ์เปิดสาขาที่ 4 ในทำ�เลกลางเมือง
อย่างสยามสแควร์ พร้อมร่วมมือกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรูปแบบการบริหารจัดการ
ร้านด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การเข้าใช้บริการ
พื้นที่ด้วยการแสดงแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือ
การชำ�ระค่าสินค้าผ่าน SCB Easy เพื่อสนับสนุน
สังคมที่ ไม่ใช้เงินสด (Cashless Society) อย่าง
เป็นรูปธรรม
TOO FAST TO SLEEP สาขาสยามสแควร์ตั้งอยู่
บนชั้น 2 ในตึกเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์
มีลูกค้าหลักอย่างนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ
และแพทย์หมุนเวียนกันมาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ณัฐพงศ์ นิสิตปีที่ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บอกว่า “ผมชอบมาอ่านหนังสือสอบที่นี่ เพราะ
ใกล้มหาวิทยาลัยและเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
เคยมาอ่านหนังสือจนถึงเช้า ล้างหน้าล้างตา
แล้วไปเข้าห้องสอบเลยครับ”
ส่วนทางด้านพีรดาที่เป็นนักศึกษาจบใหม่และ
กำ�ลังเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองก็กล่าวว่า “มักมา
คุยงานกันที่นี่ เพราะเดินทางสะดวก มีพื้นที่
สำ�หรับนั่งทำ�งานหลากหลาย พนักงานยัง
เป็นกันเองอีกด้วยค่ะ”
คาแร็กเตอร์ของสาขานี้เน้นความสบายและ
ผ่อนคลาย การตกแต่งร้านจึงเน้นไปที่แสงไฟ
สบายตา ไม่ดูล้ำ�สมัยหรือมีความเป็นออฟฟิศ
มากเกินไป ตกแต่งคล้ายห้องสมุดแบบทันสมัย
มีต้นไม้ห้อยจากเพดานเพิ่มความสดชื่น
ผนังด้านหนึ่งตกแต่งด้วยคำ�คมจากนักธุรกิจ
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
พื้นที่ใช้งานมีให้เลือกมีทั้งโต๊ะเดี่ยวหลากหลาย
ขนาด เคาน์เตอร์ โซฟา โต๊ะรวมตัวยาว 3 จุด
และโต๊ะเตี้ยแบบญี่ปุ่นพร้อมเบาะรองนั่ง ทุกจุด
ยังเข้าถึงปลัก๊ ไฟได้งา่ ยพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
กระจายทั่วทั้งร้าน
นอกจากทำ�เลที่ตั้งที่ทั้งไปมาสะดวกและเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว จุดแข็งสำ�คัญ
คือ ที่นี่ ไม่คิดค่าใช้พื้นที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนั่งทำ�งาน
เพียงแค่ 1 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือตลอดทั้งวัน

ทั้งคืนก็ตาม นั่นก็เพราะความตั้งใจหลักของ
TOO FAST TO SLEEP คือ ต้องการเป็นพื้นที่
ที่ตอบแทนคืนสังคม จึงไม่มีคิดค่าใช้จ่ายแบบ
ธุรกิจ มีเฉพาะค่าใช้จ่ายสำ�หรับอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าปรินต์เอกสารหรือถ่ายเอกสารเท่านั้น ห้อง
ประชุมก็ใช้งานได้ฟรีเช่นกัน แต่มีเงื่อนไขต้องซื้อ
เครื่องดื่มตามจำ�นวนของเก้าอี้ในห้องประชุม
และเนือ่ งจากสาขานีม้ จี �ำ นวนห้องประชุมเพียงแค่
2 ห้อง ทางร้านจึงขอจำ�กัดการใช้งานต่อกลุ่ม
เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น
จุดเด่นข้อถัดมาคือ การเป็น Co-working Space
ที่แบ่งพื้นที่ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจาก
จะเอื้อให้ชำ�ระสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้อย่าง
สะดวกสบายแล้ว ชัน้ 1 ของตึกนีย้ งั เป็น Business
Center ที่พร้อมให้คำ�ปรึกษาเรื่องธุรกิจเเละการ
เงินแก่เหล่าสตาร์ทอัพ
อาจกล่าวได้ว่า TOO FAST TO SLEEP แห่งนี้
คือ One-Stop Service ที่หากเราปิ๊งไอเดียธุรกิจ
อะไรขึ้นมา หรือสร้างโมเดลธุรกิจระหว่างนั่ง
ทำ�งานอยู่ที่นี่ ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็สามารถ
ลงไปขอคำ�ปรึกษาและความเป็นไปได้จากผู้
เชี่ยวชาญด้านการเงินได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้น หาก
โครงการดูเข้าท่าน่าจับตา ธนาคารไทยพาณิชย์
ก็อาจจะขอเป็นหนึ่งในผู้ ให้ทุนร่วมด้วย ถือเป็น
Co-working Space ที่วิน-วินกันทุกฝ่าย เหล่า
สตาร์ทอัพก็มีพื้นที่สำ�หรับใช้ความคิดสร้างสรรค์
อีกทั้งยังได้คำ�ปรึกษาและเงินทุนจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์เพื่อหนุนธุรกิจ ธนาคารเองก็จะมี

ลูกค้าที่เข้ามากู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
อีกหนึ่งสิ่งที่สำ�คัญไม่แพ้กันคือ ลักษณะ
การให้บริการแบบมิตรจิตมิตรใจ เนื่องจาก
TOO FAST TO SLEEP ไม่ได้วางตัวเป็น
Co-working Space เชิงธุรกิจที่จะต้องได้กำ�ไร
กลับมา หากแต่ต้องการตอบแทนสังคมด้วย
การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้แก่สาธารณะทำ�ให้ลูกค้า
หลายรายแวะเวียนมาซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าและนึกถึง
TOO FAST TO SLEEP เป็นสถานที่แรก ๆ
เสมอเมื่อจะหา Co-working Space สำ�หรับ
นั่งทำ�งานนอกบ้าน

TOO FAST
TO SLEEP.SCB
ชั้น 2 ธนาคารไทยพาณิชย์
สยามสแควร์ ซอย 1
เปิดบริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
081-899-1551
089-674-8844

