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“ชายแดนใต้” ใครจะไปนึกว่ามีสตาร์ทอัพอยู่

นี่คือภาพอีกมิติหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย จริง ๆ แล้วพัฒนาการของสตาร์ทอัพชายแดนใต ้
เกิดข้ึนหลังจากการจัดงาน Startup Thailand ปีแรกไม่นานนัก ต้นกําเนิดน้ีถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการทํางาน
แบบประชารัฐอย่างแท้จริง เพราะเป็นการทํางานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (YES : Young Executive Network 
Southern Border Province Administrative Center) ไม่กี่สิบคน ทีมสตาร์ทอัพไทยแลนด์ของเรา 
ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจลงไปร่วมจัดงาน Startup Deepsouth ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการในสามจังหวัดเริ่มเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมและเข้าสู่การพัฒนา
ตนเองเป็นสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าสตาร์ทอัพอยู่ส่วนใดของประเทศไทยก็ได้ 
ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะมีปัญหาอย่างไร โอกาสในการเป็นสตาร์ทอัพมีอยู่เสมอ

เพราะสตาร์ทอัพคือ Change Maker ผู้นาํการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

SOUTHERNMOST STARTUP

ดร พันธอาจ ชัยรัตน

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)
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SOUTHERNMOST STARTUP 
เรื่องเลา ากชายแดน ต พืนที่แ ง อกาส มของสตารทอัพ

สาม ัง วัดคือดินแดนที่มี ักย าพ แล
สามาร เ น u  ของสตารทอัพได

นี่คือมุมมองของ ท ิวุ  วพั น  
ชวยอ ิการบดี ม าวิทยาลัยนรา ิวาส 

ราชนครินทร ่งคลุกคลีกับนัก ก าแล
คน นพืนที่สาม ัง วัดชายแดน ตมานาน  

นมองเ น ักย าพที่ ุก อนอย นดินแดน 
ที่มีลัก เ พา ตัวแ งนี

เมื่อเราขยับตัว สารว  แล ทาความร ักกับ
ดินแดนตอน ตดวยมุมมอง ม เรากพบวา
สาม งั วัดชายแดน ตมี กัย าพมากพอท่ี  

ลุก นสตารทอัพ ง่ มาเ ล่ียนแ ลง
เ ร กิ ร ดับ มิ าคแล ร ดับ ร เท ได

เรือง  กองบรรณ�ธิก�ร

การมีพรมแดนด้านใต้ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 
และสามารถเดินทางต่อไปยังกลุ่มประเทศที่
นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างสะดวก ทําให้การ
เคลืXอนที่ของประชากรเพืXอแลกเปลี่ยนกิจกรรม 
เช่น การค้า การท่องเที่ยว ทําได้ง่าย ซึ่งส่งผลดี
ต่อการเติบโตของธุรกิจ

คนในพื้นที่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สืXอสารได้ทั้ง
ไทย อังกฤษ และภาษาถิ่นอย่างยาวี ที่อย่างหลัง
ช่วยใหธุ้รกจิขยายสู่ตลาดใหญอ่ย่างกลุม่ผู้ใช้ภาษา
มลายู ภาษาบาฮาซาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
ได้อย่างไม่ติดขัด

สามจังหวัดมี “กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” หรือกลุ่ม YES (Young  
Executive Network Southern Border Province 
Administrative Center) ซ่ึงรวมตัวอย่างเหนียวแน่น 
เพืXอคอยช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งยังเห็นความสาํคัญของการใช้สตาร์ทอัพ
เพืXอขับเคลืXอนเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกด้วย

ศักยภาพ องชายแดน ต

ภาษากายภาพ กลมนักธรกิจรน หม

COVER STORY
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ระบบนิเวศสตารทอัพ นชายแดน ต

เมืXอรัฐบาลให้ความสําคัญกับสตาร์ทอัพ และสังคมก็ให้ความสนใจจนกลายเป็นเทรนด์ 
ร้อนแรงในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา ส่ิงน้ีสร้างแรงกระเพืXอมให้ดินแดนชายแดนใต้ด้วย  
และเร่ิมทําให้ระบบนิเวศค่อย ๆ เติบโต 
 
และน่ีคือองค์ประกอบของระบบนิเวศสตาร์ทอัพท่ีกําลังหย่ังรากลึกอย่างม่ันคง 

มี Co-working Space อยู่ 2 แห่ง คือ Co-working Space ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้อนรับทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
มีอุปกรณ์เพืXอให้สตาร์ทอัพได้ปั้นไอเดียออกมาเป็นรูปร่าง เช่น เครืXองพิมพ์ 3 มิติ  
และเครืXองตัดเลเซอร์ เป็นต้น 

ส่วนอีกแห่งคือ Deep South Co-working Space ตั้งอยู่ในโรงแรม Southern View 
จังหวัดปัตตานี เปิด 24 ชั่วโมงและไม่คิดค่าบริการ เนืXองจากต้องการส่งเสริมให ้
สตาร์ทอัพสามจังหวัดได้มีพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนไอเดียกัน

การมีสถานศึกษาที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม รวมถึงธุรกิจอยู่ในพื้นที่ อย่าง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะเดียวกัน
ก็มีมหาวิทยาลัยท่ีมองเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพ 
และส่งเสริมผลักดันอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

การมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซึ่งสามารถ 
ขับเคลืXอนได้เร็ว เช่น ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาชายแดนใต้ 
อีกทั้งด้วยลักษณะโครงสร้างองค์กรที่ทําให้คิด
และลงมือทําได้ทันที จึงขับเคลืXอนและส่งเสริม
ได้รวดเร็ว

การสนับสนุนจากภาครัฐผ่านนโยบายรัฐบาล, 
การผลักดันโดยหน่วยงานที่เป็นเสาหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การขับเคลืXอน
ดําเนินงานโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้าน 
สตาร์ทอัพอย่างสาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ NIA, การสร้างระบบ 
นิเวศที่ส่งเสริม, การให้ทุน เป็นต้น

เราเริ่มเห็นการปรากฏกายของสตาร์ทอัพในพื้นที่สามจังหวัดแล้ว ทั้งสตาร์ทอัพที่
ดําเนินธุรกิจและมีรายได้เข้ามาแล้ว เช่น แพลตฟอร์มตลาดฮาลาลออนไลน์อย่าง  
พินซุก - Pinsouq ซึ่งเปิดมาได้ 2 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัพที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจ 
เช่น Kast Coating และ Scan-Me ไม่นับรวมกลุ่มก้อนที่กําลังปลุกปั้นไอเดียเพืXอ 
ตอบโจทย์ Pain Point ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนอีกจํานวนไม่น้อย

การเกิดข้นของสตารทอัพ1

2  

ส านศกษาทีพรอม ลักดัน ความเ มแ ็ง องหนวยงาน นพนที การสนับสนนจากภาครั

DEEP SOUTH CO-WORKING SPACE

24 H.

DEEP SOUTH CO-WORKING SPACE

24 H.
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มีการอบรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพเกิดขึ้นอย่างคึกคัก ผ่านโครงการของ ศอ.บต., NIA,  
สถานศึกษา และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ 

เช่น Startup Thailand League, Startup Camp, Southernmost Startup Challenge, 
โครงการอบรมขับเคลืXอนผู้ประกอบการ Startup/SME รวมถึงการอบรมโดยกลุ่ม Me-Hub 
ซึ่งเป็นรุ่นพี่และเมนเทอร์ด้านธุรกิจในพื้นที่ เป็นต้น

การที่สตาร์ทอัพกลุ่มต่าง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนมีโอกาสเข้าร่วม Pitch ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศผ่านเวที Startup Thailand League ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรู้จักพวกเขา 
นอกจากนี้การเข้าร่วมอบรมหรือเดินทางไปดูงานยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพชายแดนใต้ได้เจอ
กับนักลงทุน จนมีการติดต่อเพืXอพูดคุยถึงความเป็นไปได้ของการขยับขยายความร่วมมือทาง
ธุรกิจอีกด้วย

แนะนาสตารทอัพ

กลมสตารทอัพ
ทีดาเนินธรกิจแลว1

กลมสตารทอัพ
ทีกาลังเริมตน2

พินซุก - Pinsouq
แพลตฟอร์มตลาดฮาลาลออนไลน์ และขายสินค้าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเชืXอของ
ศาสนาอิสลาม เช่น เก้าอี้นั่งละหมาดสาํหรับคนแก่ที่มีปัญหาสุขภาพจนยืนไม่ไหว หรือนาbcกา
ที่บอกเวลาและทิศในการทาํละหมาด เป็นต้น ปัจจุบัน Pinsouq กําลังขยายแพลตฟอร์มให้
รองรับกลุ่มผู้ใช้งานต่างประเทศมากขึ้น (www.pinsouq.com)

Kast Coating
ชูไอเดียแพลตฟอร์มให้บริการตรวจเช็กสภาพรถถึงบ้าน โดยนาํร่องในเขตจังหวัดสงขลาก่อน 
เพราะความแข็งแรงของทีมที่ประกอบด้วยนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ ทาํให้ไอเดียเข้าตา 
นักลงทุนจากจังหวัดระยอง และจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้ 

Scan-Me 
แพลตฟอร์มที่จะมาแทนที่เมนูในร้านอาหารแบบที่เราคุ้นเคย ด้วยการแปลงข้อมูลเมนูอาหาร
ในรูปแบบ QR Code ลูกค้าสามารถสแกนอ่านผ่านมือถือแทนการพลิกเปิดเมนูแบบเดิม ๆ 
ทําให้ร้านอาหารและโรงแรมบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ลดต้นทุนการจัดพิมพ์เมนูแบบเดิม  
ซึ่งอาจไม่สะดวกสาํหรับบางร้านค้าที่มีการปรับเปลี่ยนเมนูบ่อยครั้ง

นี่คือผลงานของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่นักลงทุนสนใจและเริ่ม 
มีการพูดคุยกันแล้ว ทีม Scan-Me ยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทีมสตาร์ทอัพจากมาเลเซีย  
ซึ่งจะช่วยขยายตลาดไปยังมาเลเซียและมีโอกาสเติบโตสูง

3

4

โครงการบมเพาะและเหลาเมนเทอร

นักลงทุน
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3
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะ และเกิดไอเดีย
ที่น่าสนใจ ซึ่งมีศักยภาพที่น่าผลักดันสานต่อ โดยแบ่งเป็นเซ็กเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้

กลมสตารทอัพทีมี อเดียนาสน จ
และมีศักยภาพ นการ ปตอ

     AGRITECH / FOODTECH

ทีมน้าํนมข้าวยาคูหอมกระดังงา 
แพลตฟอร์มที่ผลิตและจําหน่ายน้ํานมที่ทําจากข้าวหอมกระดังงา 
เป็นผลิตภัณฑ์เครืXองดืXมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสาํหรับ
ผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ประกอบด้วย
นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส 

ทีม Fiin Delivery 
แพลตฟอร์มบริการรับส่งวัตถุดิบจากตลาดสดไปยังหน้าบ้าน โดยใช้
แอปพลิเคชันช่วยบริหารจัดการ รวบรวมรถขนส่งสาธารณะในพื้นที่
มาให้บริการแก่ร้านค้า ครัวเรือน ทาํให้การสั่งสินค้าไปยังหน้าบ้าน
ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว 

ทีม Big Brother 
ทีมที่มาพร้อมแนวคิดฟาร์มสตรอว์เบอร์รีในตู้คอนเทนเนอร์

ทีม Godygo 
แพลตฟอร์มการขนส่งและการคมนาคม แก้ปัญหาการขนถ่าย
สินค้า โดยเน้นสินค้าเกษตร

ทีม Snack Herb 
ทีมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ประกอบด้วยนักศึกษา
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ที่ชูไอเดียในการผลิตถั่งเช่าให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
กว่าเดิม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพืXอกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงได้

  TRAVELTECH/LIFESTYLETECH

ทีม MIF 
ทีมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ประกอบด้วยนักศึกษา
จากคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ ทาํแพลตฟอร์มที่
รวบรวมร้านค้าแบรนด์มุสลิมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไว้
ในแหล่งเดียวกัน 

ทีม YIT (Yitian Tour) 
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวในประเทศไทยสาํหรับนักท่องเที่ยว 
ชาวจีน จุดเด่นคือใช้ภาษาจีน เน้นแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ทีม Elite Developer 
แพลตฟอร์มนําเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้

ทีม BPassion 
แพลตฟอร์มรวบรวมนายแบบ นางแบบ และ MC ในตลาดมุสลิม

ทีม Moonlight 
แพลตฟอร์มช่างแอร์ออนไลน์ บริการในพื้นที่สามจังหวัด

     EDTECH/GOVTECH

ทีม Smart System 
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่สาม
จังหวัด รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีโรงเรียนสอนศาสนาอยู่เป็นจาํนวนมาก 
โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
ลดภาระที่ไม่จําเป็นสําหรับครูผู้สอน รวมถึงการสืXอสารระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างทันท่วงที
   
ผลงานของทีมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ประกอบ
ด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส  

   BUSINESSTECH

ทีม PNY Link 
แพลตฟอร์มจัดหางานในพื้นที่สามจังหวัด โดยเน้นกลุ่มคนทํางาน
ช่าง การันตียอดการใช้งาน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้แล้วประมาณ 
100,000 คน

ทีม Wreath Conapp 
แพลตฟอร์มจัดหาและให้บริการพวงหรีดทั่วประเทศไทยผ่าน 
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เป็นการรวมตัวของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    HEALTHTECH

ทีม A-Society 
แพลตฟอร์มจัดหาและให้บริการที่พักระยะยาวที่มีมาตรฐานสําหรับ
ผู้สูงอายุทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 
เป็นการรวมตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

7



CO-WORKING SPACE

จับมอกับส านศกษา 
คือ ม.นราธิวาสราชนครินทร, 

ม.อ.ปตตานี, และ ม.ราชภัฏยะลา

โดยมี ศอ.บต., 
NIA, และ กลุม YES 
ขับเคลื่อนในพื้นที่

 ก ย  พ ศ    
เซน็ MOU รวมกันระหวางกระทรวงวทิยฯ, 
ศอ.บต. และกลุมนักธุรกิจรุนใหมจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลมุ S

เกิด    แหง
คือ ม.นราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส และ 

Co-working Space จ.ปตตานี

ทีมสตารทอัพจากพื้นที่เขารวม 
Startup Thailand ea ue  ทมี

BUILDING SOUTHERNMOST STARTUP
สตารทอพั คอ โอกาส ทีจ่ะสรางความเปลีย่นแปลงใหชายแดนใต

รั บาลสงสรรพกาลงัเ าสงเสริม

โครงการ

 
มีทีมเขารวม 19 ทีม

การลงทน 
มีแนวโนมสูงขึ้น
โดยเปนเงินลงทุน
จากนักลงทุนกลุม
Angel เปนหลัก

เซ็กเตอร
ทีโดดเดน ดแก 

AgriTech/FoodTech 
TravelTech/LifestyleTech

EdTech/GovTech

ป พ ศ  

ทีมสตารทอัพจากพื้นที่เขารวม 
Startup Thailand ea ue  ทมี

ป พ ศ  ป พ ศ  
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พืนที่ชายแดน ต ือเ นพืนที่ ่งมีลัก
เ พา ตัวทางวั น รรมสง แตดวยความ
เ พา นีกทา มี อกาสรออย รอเพียงแค
การทาความเขา  ain oint อยางแท ริง 
แล การลงมือทาอยางมุงมั่น 

แล นี่คือ  อกาสทาง ุรกิ ชายแดน ต 
ที่ เชี่ยวชา นพืนที่บอกวา นาสน  
แล เตมไ ดวย อกาส

หากทาการบานมาดี เขา ง  และ เขาใจ  สังคมและวั นธรรมแลวละก็ โอกาสรออย ม กลเลยทีเดียว

 โอกาสทางธรกิจชายแดน ต
ทีสตารทอัพชวยขับเคลือนได

สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ซึ่งรุ่มรวยไปด้วย
วัฒนธรรมเฉพาะตัว และมีสถานที่ประวัติศาสตร์
จํานวนไม่น้อย นอกจากนี้ทรัพยากรด้านธรรมชาติ
อย่างทะเลและป่าไม้ก็ถือได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ และ
ด้วยความเป็นพื้นที่ซึ่งคนจาํนวนมากยังไม่เคยได ้
มีโอกาสมาเยือน จึงมีจุดขายด้านความสดใหม่  
บวกกับการที่คนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยสืXอสารได้ทั้ง
ไทย ยาวี อังกฤษ รวมถึงจีน ทําให้พร้อมรับตลาด
หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิม รวมถึง
ชาวจีนมุสลิม

แพลตฟอร์มด้าน E-commerce ที่นําลักษณะ
เด่นด้านสังคมและวัฒนธรรมของสามจังหวัด
ชายแดนใต้มาชูโรงนั้นถือว่ามีจํานวนน้อยอยู่  
ขณะท่ีตลาดกลุ่มน้ีกลับเปิดกว้าง และมีโอกาส 
ในการขยายตลาดไปยังประเทศมุสลิมอืXน ๆ ได้สูง 

ส่วนด้าน Logistics นั้น ด้วยลักษณะของพื้นที่
ทําให้บริษัทเจ้าใหญ่เจาะเข้าตลาดชายแดนใต้
ได้ยาก ข้อจํากัดเหล่านี้กลับถือเป็นโอกาสของ
สตาร์ทอัพที่ขยับตัวได้ไวกว่า 

ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่ชาวมุสลิมสามารถอุปโภค
และบริโภคได้ โดยขอบเขตของฮาลาลนั้นไปไกล
กว่าสินค้า แต่ยังรวมความถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี เช่น ฮาลาลจะไม่มี “ดอกเบี้ย” ดังนั้น
ธนาคารที่จะดําเนินธุรกรรมกับชาวมุสลิมต้องเข้าใจ
แนวคิดนี้ รวมถึงต้องเข้าใจรากฐานและแก่นคิด
ของชาวมุสลิมอย่างถ่องแท้ด้วย

ด้วยความที่ประชากรมุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1.8 
พันล้านคน ตลาดฮาลาลจึงเป็นตลาดใหญ่ สตาร์ทอัพ
ที่จับแนวคิดฮาลาลมาบวกกับ Pain Point ได้ 
อย่างเหมาะสมจึงถือว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง

ชายแดนใต้ถือว่ายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบระบบ
นิเวศและผลผลิต แต่ประชากรในพื้นที่สามจังหวัด
จํานวนไม่น้อยก็ยังเลือกปักหลักอยู่ในภาค 
การเกษตรและประมงต่อ โดยมีผลผลิตพื้นฐาน
สําคัญในพื้นที่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
ลองกอง รวมถึงประมงแปรรูป 

ตัวอย่างด้านต้นคือโอกาสของสตาร์ทอัพที่จะนํา 
ไอเดียเข้ามาตอบโจทย์ปัญหาให้เกษตรกรและชาว
ประมง โดยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ี วิถีชีวิต และเป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศ

าลาลลักษณะเด่นของการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ใต้คือ มีสถานศึกษาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนสายอาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมไปถึงสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ภาษาที่นิยมใช้ในพื้นที่คือภาษาถิ่นที่เรียกว่าภาษา
ยาวี แต่คนรุ่นใหม่ก็ใช้ภาษาไทยได้ดี และสนใจ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่มีความต้องการเปิดโลก
กว้างทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น สังเกตได้จากสถิติ 
ในทุกช่วงปิดเทอม ที่จะมีนักเรียนและนักศึกษา
ออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมยังประเทศมาเลเซีย หรือ
ต่างถิ่นจํานวนมาก สะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้ 
แต่ยังขาดโปรดักต์และบริการที่ใช่มาช่วยตอบโจทย์

การศกษา

ทองเทียว

เริอง  ก ง รร า ิการ

เกษตรและประมง

E-commerce/Logistics
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พดคุยกับกลุมที่ขับเคลื่อน 
โครงการสตารทอัพ
ชายแดน ต

การขับเคล่ือนสตารทอัพและเศร กิจชายแดนใตดวยนวัตกรรมน้ัน ดรับ
ความรวมมือและ ลักดันจากหลายสรรพกาลัง 

มวาจะเปนหนวยงานหลักอยางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ศนย
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต., กลุมนักธุรกิจรุนใหม
จังหวัดชายแดนภาคใต YES , ส าบันการศก าในพ้ืนท่ี รวม งกลุม 
สตารทอัพและ สนใจในพ้ืนท่ี

และน่ีคือบทสนทนาท่ีสะทอนความคิด น ความเช่ือม่ัน และความหวัง
ท่ี คนเหลาน้ีมีตอการปลุกปนสตารทอัพชายแดนใต

INTERVIEW

เรอง  ก ง รร า ิการ
ายภาพ   สุ สาย สังหาร
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ศอ บต
แนวคิดและเปาหมาย องการปลกปน
สตารทอัพชายแดน ต 

สิงทีเรามงหวังคอ 
โครงการจะชวย
พั นาและ ับเคลอน
เศรษ กิจ หทกคน 
มีอยูมีกิน โดยเปน 
การพั นาที บัเคลอน
จากคนภาย น 
จากลูกหลาน องคน
นพนที ซงจะยังยน

อยางแนนอน 

ศนยอานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ 
ศอ.บต. เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทอยางมาก ซ่งท่ี านมา
ก็เสนอมิติใหม  ในการพั นาพ้ืนท่ีอยางสม่าเสมอ และ
ในประเด็นของสตารทอัพก็เชนกัน 

จงเปนท่ีมาของการขับเคล่ือน โครงการพั นา 
ประกอบการสตารทอัพ/SME  ท่ีรวมมือกับกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมนักธุรกิจรุนใหม
จังหวัดชายแดนภาคใต YES  

ศภณั  สิรันทวิเนติ เล าธิการศูนยอานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาค ต ศอ บต  จะมาเ ย งแนวคิด 
ภารกิจ และเปาหมายท่ี ศอ.บต. วาดหวัง ว

แนวคิด องโครงการ
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ/SME” 
เป็นความร่วมมือที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (YES) และ ศอ.บต. ช่วยกันผลักดัน โดย
ในแง่การลงมือปฏิบัติงานก็ได้ ศอ.บต. โดยสํานัก
สนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล จังหวัดชายแดน
ภาคใต้, กลุ่ม YES และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ NIA มาช่วยขับเคลืXอน

ทาง ศอ.บต. มองเห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพคือโอกาส 
เราจึงพยายามผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น ที่ผ่านมา
เรายังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ จึงเป็น
ที่มาของการอบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ โดยเน้นเรืXอง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่และ
คนที่สนใจ โครงการของเราแบ่งการอบรมออกเป็น 
เนื้อหาสําหรับกลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่ม SME เรียก
ได้ว่าขับเคลืXอนไปด้วยนวัตกรรมพร้อม ๆ กัน

สงเสริมศักยภาพ องคนรน หม ทัง ง
สตารทอัพและ 
เราเชืXอมั่นในคนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหลังจากได้เห็นกลุ่ม
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาและกลับมาบ้านเกิด 
ศอ.บต. จึงเริ่มชักชวนมาหารือและระดมความคิด
กัน เป็นที่มาของการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (YES) พวกเขาได้ร่วมมือกับเราเพืXอ
ผลักดันโครงการต่าง ๆ ต่อยอดมาถึงการปลุกปั้น
สตาร์ทอัพชายแดนใต้นี้ด้วย

เมืXอเราเชืXอมั่นในคนรุ่นใหม่ และต้องการผลักดัน
ให้เกิดสตาร์ทอัพ และ SME ที่ขับเคลืXอนด้วย
นวัตกรรม เราจึงเปิดโครงการอบรมและให้คนใน
พื้นที่นําเสนอไอเดียหรือโครงการธุรกิจเข้ามา โดย
ทั้ง SME และสตาร์ทอัพเปิดรับสมัครเมืXอต้นปีนี้ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาํเนินการอบรม โดยปลายทาง
คือเราและ NIA จะคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพจากทั้ง 
2 รุ่น (Batch) เพืXออบรมอย่างเข้มข้นและนําเสนอ
แผนธุรกิจต่อนักลงทุน

เปาหมายทีวาดหวัง
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้
นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนในพื้นที่ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส เรียกได้ว่าแทบไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่
เข้ามาเลย เราเชืXอว่าถ้าพัฒนาคนในพื้นที่ให้เขา 
รวมกลุ่มก้อนกัน แล้วหาวิทยากรและองค์ความรู้ 
ดี ๆ มาให้ เขาก็จะพัฒนาขึ้นและกลายเป็น 
นักธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งเราเชืXอมั่นว่าจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนได้ในท้ายที่สุด

สิ่งที่เรามุ่งหวังคือ โครงการจะช่วยพัฒนาและ 
ขับเคลืXอนเศรษฐกิจ ให้ทุกคนมีอยู่มีกิน โดยเป็นการ
พัฒนาที่ขับเคลืXอนจากคนภายใน จากลูกหลานของ
คนในพื้นที่ ซึ่งจะยั่งยืนอย่างแน่นอน นี่คือความหวัง
ของพวกเราครับ
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อยาก หชวยแนะนาตัวหนอยคะ
วรุต : ผมเป็นประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (YES) รุ่นที่ 1 และเป็นเลขาฯ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีครับ นอกจากนั้นก็ดูแล
ธุรกิจของครอบครัวซึ่งอยู่ในพื้นที่ปัตตานี
รณชัย : ผมเป็นประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (YES) รุ่นที่ 2 และเป็นรองประธาน
ฝ่ายวิชาการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานี ใน
ส่วนธุรกิจก็ช่วยบริหารธุรกิจครอบครัว และล่าสุดได้
มีโอกาสเปิดร้านคาเฟ่เล็ก ๆ ในจังหวัดปัตตานี โดย
ตั้งใจให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียของคนใน
พื้นที่
 
ทราบมาวากลม  มีสวน ลักดัน หเกิด
โครงการสตารทอัพ น นพนทีดวย อยาก
หเลา งทีมาที ปหนอยคะ
วรุต : กลุ่ม YES แต่ละรุ่นมีการรวมตัวและขับเคลืXอน
กิจกรรมเพืXอรีแบรนด์สามจังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้ว
ครับ เพราะเรามองว่า ภาพลักษณ์ของสามจังหวัด
ที่ผูกติดกับความรุนแรง เป็น Pain Point ที่เรา
อยากแก้ไข ประจวบกับรัฐบาลเริ่มหยิบยกธุรกิจ
สตาร์ทอัพขึ้นมา เราเริ่มมองว่า การรีแบรนด์พื้นที่
สามจังหวัดอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องสร้าง New 
Ecosystem หรือระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาด้วย ตอนนั้น
ได้คุยกับทาง ผอ.สํานักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจ
ฮาลาล ของ ศอ.บต. และเห็นตรงกันว่า สตาร์ทอัพ

คือโอกาส เลยทําให้เราอยากผลักดันให้เกิดสิ่งนี ้
ในพื้นที่

รณชัย : จากนั้นเราได้มีโอกาสพบปะและปรึกษา
หารือกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และได้เซ็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ที่ภูเก็ต
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น MOU ร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ, ศอ.บต. และกลุ่ม YES นั่น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง New Ecosystem
พอมีความร่วมมือกันเกิดขึ้น เราก็ตั้งเป้าที่อยาก
สร้างชุมชนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงเริ่ม 
ขับเคลืXอนโครงการที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นําเสนอ
ไอเดียธุรกิจ อบรม และให้ความรู้แก่พวกเขา โดย 
ได้รับความสนับสนุนจากทางสาํนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เข้ามาช่วย
แนะนําในแง่องค์ความรู้ด้วย
 
นอกจากปลกปนสตารทอัพแลว เห็นวากลม
พวกคณยังชวย ลักดัน  และ  น
พนทีดวย
วรุต : โครงการที่กระทรวงวิทย์ฯ, ศอ.บต. และกลุ่ม 
YES ร่วมกันขับเคลืXอน ครอบคลุมถึง SME และ 
OTOP ด้วยครับ เพราะพื้นฐานของสามจังหวัด
ชายแดนใต้จะมาจาก SME และ OTOP เรามองว่า 
ถ้าเสริมนวัตกรรมให้พวกเขาได้ พวกเขาจะสามารถ
เติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ได้

รณชัย : เหมือนเราเข้าไปช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้
พวกเขาครับ คือนําองค์ความรู้สตาร์ทอัพไปอบรม
ให้ SME และ OTOP ด้วย จริงอยู่ ลักษณะของ
ธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ กับ SME และ OTOP อาจ
ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่เชืXอว่าถ้ากลุ่มหลังได้
รากฐานและวิธีคิดอย่างสตาร์ทอัพไปด้วย พวกเขา
จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เช่นกัน
 
น านะคนทีเติบโต นพนที อะ รคอภาพที

พวกคณอยากเห็นจากความรวมมอนี
วรุต : ผมเคยคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ว่า 
ถ้าท่านไม่เห็นเรายืน ท่านอย่าเพิ่งสอนให้เราวิ่ง 
เพราะเราต้องยืนให้ได้ก่อน ดังนั้นสิ่งที่เราในฐานะ
คนในพื้นที่กําลังทาํอยู่ตอนนี้คือ สร้างคน ปลุกปั้น
คน และใส่พลังแห่งความหวังให้กับทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กมัธยม อาชีวะ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เราพยายามชี้ให้พวกเขาเห็นโอกาส ถ้าอยากได้ 
Funding ก็มีหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนนะ

สิ่งที่เราทําอยู่คือการสร้างวัฒนธรรม เราต้องยืน
ด้วยตัวเองให้ได้ก่อน ผมเชืXอว่า ตอนน้ีทุกสรรพกําลัง
อยากช่วยเรา แต่ถ้าเรายังยืนไม่ได้ เราก็ไป 
ไม่ได้ไกล ก่อนจะออกวิ่ง เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อน
ดังนั้นภาพที่พวกผมอยากเห็นคือ ภาพที่เรายืนได้
อย่างมั่นคงครับ

 
การรีแบรนดและปลกปน
สตารทอัพชายแดน ต

นอกจากหนวยงานภาครั แลว หน่งใน 
กลุมท่ีเปน นเ องหลักในการขับเคล่ือน
และปลุกปนสตารทอัพสามจังหวัด
ชายแดนใตก็คือ กลุมนักธุรกิจรุนใหม
จังหวัดชายแดนภาคใต YES - Yo ng 
E ec tive Network So thern order 

rovince Ad inistrative Center
ทีมงาน ดน่ังพดคุยกับตัวแทนของกลุม 
YES คือ วรุต ชคทิศ และร ชัย เรืองอัก ร 
เพ่ือรับ งเร่ืองราวของการขับเคล่ือน
สตารทอัพในพ้ืนท่ี 

 ซ้�ย : วรุต , ขว� : รณชัย
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คยกับสตารทอัพพันธ หม
ชายแดน ต

โครงการปลุกปนสตารทอัพในสามจังหวัด
ชายแดนใตกาลังดาเนิน ปอยางแข็งขัน 
ทามกลางโอกาสและความทาทายท่ีเหลา
นักรบเศร กิจพันธุใหมชายแดนใตตอง
เ ชิ  

เราลงพ้ืนท่ี ปพดคุยกับตัวแทนสตารทอัพ 
และน่ีคือเสียงสะทอนของนักธุรกิจพันธุ
ใหมอยางพวกเขา

กรกช สวัสดิชูแกว
.

แพลต อรมหางาน น  จังหวัดชายแดน ต

ผมเห็นประกาศเลยสนใจ เพราะทาํด้านเว็บไซต์และ
มีไอเดียคร่าว ๆ ว่าอยากทาํเว็บหรือแพลตฟอร์ม
การหางานในพื้นที่ แต่ผมยังขาดความรู้เรืXองธุรกิจ 
เลยคิดว่าการเข้าร่วมโครงการน่าจะช่วยให้เราเข้าใจ
กระบวนการธุรกิจได้ดีขึ้น

แพลตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มหางานโดยไม่
จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นบริการผู้หางานที่ไม่ต้อง
ใช้วุฒิการศึกษาสูง แต่มีทักษะเชี่ยวชาญบางอย่าง 
เช่น งานขับรถ ช่างแกะสลักไม้ แต่จะขยายไปถึง
งานช่างอืXน ๆ ด้วยครับ เราอยากให้เขาหางานได้
สะดวกขึ้น โดยเราจะช่วยคัดกรองคนให้กับนายจ้าง 
เช่น จาก 100 คน เหลือ 20 คน เพืXอช่วยลดเวลาใน
การหาคนด้วย 

จุดแข็งน่าจะเป็นเรืXองการเข้าใจวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในสามจังหวัด เพราะมีความ
เฉพาะตัวสูง ส่วนความท้าทาย พื้นที่เรายังถือว่า
ช้าเรืXองเทคโนโลยี แต่โชคดีที่ตอนนี้มีหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเข้ามาช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุน ทําให้เรากล้าเร่ิมต้น และน่าจะก้าวไปต่อได้

ป ิ า สระกวี
.

แพลต อรมการทองเทียวทีเนนกลุมทัวรจีน

เรา 3 คนเป็นนักธุรกิจเล็ก ๆ ในจังหวัดยะลา รู้จักกับ
คําว่า “สตาร์ทอัพ” ผ่านกิจกรรมของกลุ่มนักธุรกิจ
รุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ YES ท่ีจัดข้ึน  
เราเลยนําไอเดียสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ YES 
รุ่นท่ี 3 จากน้ันก็ได้มีโอกาสร่วมขับเคลืXอนกิจกรรมกับ
หลาย ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับทีมเศรษฐกิจ
ของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า โดยได้มีโอกาสเข้า
พบท่านแม่ทัพ ภาคที่ 4/ผู้อํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ท่าน พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช 
ซึ่งท่านมีแนวคิดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
ด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยเชืXอมั่นว่าหากขับเคลืXอน
เศรษฐกิจในชายแดนใต้ด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพได้จะ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ได้ จึงได้ม ี
การบูรณาการร่วมกับ ศอ.บต. ยิ่งทําให้เราพยายาม
ถอดแบบความสําเร็จและคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้
และพยายามทําให้เกิดขึ้นจริง เราจึงติดตามการ
เคลืXอนไหวของกิจกรรมสตาร์ทอัพในพื้นที่และสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมและอบรมสตาร์ทอัพรุ่นที่ 1 หรือ 
Batch 1 ค่ะ

จุดแข็งของเราคือความเข้าใจ Pain Point ของคน
จีนในหลาย ๆ มิติ เรามีโอกาสไปเมืองจีนบ่อยครั้ง 
แล้วพบว่าคนจีนจํานวนน้อยที่พูดภาษาอังกฤษได้ 
ทําให้เวลามาเที่ยว ภาษาจึงเป็นอุปสรรค เราอยาก
ทําแพลตฟอร์มที่แก้ไขเรืXองนี้

ชารี  เดนสมิตร
.  

แพลต อรมสินคาออนไลนสาหรับชาวมุสลิม

ผมมาเข้าร่วมในฐานะวิทยากรครับ ด้วยความเป็น
คนพื้นเพ เราอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในสามจังหวัด 
มานานแล้ว ในฐานะคนท่ีล้มลุกคลุกคลานในวงการ 
สตาร์ทอัพมา 7 ปี ผมอยากนําความรู้และข้อ 
ผิดพลาดในอดีตมาแบ่งปัน เพราะผมเชืXอว่า การ
แบ่งปันจะทําให้เรามีเพืXอนร่วมอุดมการณ์มากขึ้น
และช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ สินค้าที่อยู่ใน
ระบบเรา ถ้าเป็นอาหารจะผ่านมาตรฐานฮาลาล 
ถ้าไม่ได้รับมาตรฐาน แต่เจ้าของเป็นมุสลิม เราก็
อนุโลมให้ลงได้ ภายใต้เงืXอนไขว่าต้องระบุชัดเจน
และให้ลูกค้าตัดสินใจเอง นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่
ระบบอืXนไม่มี เช่น นาbcกาที่บอกเวลาและทิศสําหรับ
ทําละหมาด หรือเก้าอี้สําหรับชาวมุสลิมสูงอายุที่ยืน
ทําละหมาดไม่ไหว เป็นต้น ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้
ปิดก้ัน เราวางตัวเป็น Halal for all คือ ฮาลาลสําหรับ
ทุกคน คนต่างศาสนาหรือต่างเชื้อชาติก็ซื้อได้
 
จุดแข็งแรกของทีมเราเลยคือเรืXองภาษา คนใน
พื้นที่ถึงจะไม่ใช่คนมุสลิม แต่หลายคนก็พูดมลายูได้ 
แล้วมลายูใช้ได้ตั้งแต่อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ความได้เปรียบนี้ทําให้เราเข้าถึงและเข้าใจ
กลุ่มตลาดได้ชัดเจนมากขึ้น
 
จุดแข็งที่สองคือ ผมเชืXอว่าที่ที่มีปัญหามากที่สุดคือ
ที่ที่มีโอกาสมากที่สุดเช่นกัน ยิ่งท้าทายยิ่งมีโอกาส 
เปรียบเหมือนพื้นที่เราเป็นทะเลที่มีปลาเยอะมาก 
แต่แทบไม่มีเรือประมงเข้ามา นี่แหละครับคือโอกาส
มหาศาล

ซ้�ย : กรกช, กล�ง : ิ า, ขว� : ชารีฟ
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DESIGN

หากพูด งคาวา    หลายคนคงจะคุนเคยกับคาวา   หรือ
คาวา  จนทา ห ครหลายคนเขา จวาการทางานดาน  เปนเรืองของ  
เทานั้น วันนี้เลยอยากชวนคุณมารูจัก  นมุม หมกันครับ

นมุมของ ูเขียน  เปนศาสตร หญแขนงหนงทีมีความกวางเหมือน   หรือ 
 โดย  มีจุดมุงหมายคือ ทา ห ู ช ลิตภัณฑมีความพงพอ จมากทีสุด  

นขณะทีตอบโจทยดานธุรกิจ  เดิมทีแลว  จะเปนคาที ชกับ   เปนหลัก  
แตทุกวันนี้กมีคน ชคาวา  นแงตาง  มากมาย วันนี้เราจะมาทาความรูจักแขนงตาง   
น  ทีมีมากกวาแค   

   
UX Research เป็นการค้นหาข้อมูลเพืXอเป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานต่าง ๆ ในเชิง UX โดยจะ
แบ่งออกเป็นประเภท “Generative Research” 
และ “Evaluative Research”
Generative Research คือ การหาข้อมูลเพืXอ
ทําให้เราเข้าใจผู้ใช้งานมากขึ้น หรือก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจ ไอเดียต่าง ๆ โดยมีจุดเริ่มมาจากผู้ใช้
งาน กิจกรรมที่เราจะทําก็มีตั้งแต่การสัมภาษณ์
ผู้ใช้งาน (User Interview) การดู Metrics การ
ใช้งานในเว็บไซต์หรือแอปฯ ผ่านเครืXองมือ เช่น 
Google Analytics หรือ MixPanel การทํา Card 
Sorting (ให้ผู้ใช้งานถ่ายทอดกระบวนการจัดเรียง
ข้อมูลผ่านการเรียงแผ่นกระดาษ) 

ส่วน Evaluative Research นั้น เป็นการวัดผล 
ว่างานของเราสามารถตอบโจทย์และทําให ้
ลูกค้าพึงพอใจได้มากเพียงใด สิ่งที่เราจะทํา 
ก็มีตั้งแต่ Usability Studies (การเชิญลูกค้ามา 
ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในห้องแล็บและดูว่า 
เขาตอบสนองอย่างไร) Mall Intercept (การเอา
ผลิตภัณฑ์ของเราไปในที่สาธารณะและทดสอบ

มารูจัก   
ในมุมใหมที่มีมากกวาแค esign

ว่าผู้ใช้งานมีปฏิกิริยาเช่นไร) AB Testing (การ
ปล่อยเวอร์ชันต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งาน 
ได้ใช้จริงและวัดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง)

 
ไม่ว่าเราจะทาํสินค้าหรือบริการอะไรก็ตาม ย่อม
ต้องมีข้อมูลเสมอ (ข้อมูลสินค้าและราคาบนฉลาก 
ป้ายบอกทางในสนามบิน Notification ในแอปฯ) 
ซึ่งการจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้มีความเข้าถึงและ
เข้าใจง่ายเป็นหน้าที่ของ Information Architect 
เขาจะเป็นคนออกแบบ Site Map ว่าแต่ละหน้า
ของเว็บไซต์เชืXอมโยงกันอย่างไร และแต่ละหน้า
จะมีข้อมูลอะไรดี จัดเรียงเป็นหมวดหมู่อย่างไร 
เช่น ถ้าเป็นเว็บขายบ้านจะจัดเรียงตามโซนที่อยู่
อาศัย ตามขนาดของบ้าน หรือตามบ้านที่ขายดี 
เป็นต้น

 
เมืXอ Information Architecture ช่วยจัดการ
ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย เป็นระเบียบแล้ว  
Information Design จะมารับช่วงต่อ คือม ี
หน้าที่ออกแบบว่าควรจะแสดงข้อมูลออกมายังไง 

เช่น โปรแกรมการเงินอย่างเช่น Mint ต้องแสดง
ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ของ User ออกมาให้
เข้าใจง่าย เป็นกราฟบ้าง เป็นตารางบ้าง 
Notification แจ้งเตือนบ้าง   

 
เนืXองจาก UX เป็นศาสตร์ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีการตอบสนองกับผู้ใช้ (Interactive) จะต้องมี
คนที่ออกแบบว่าผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) 
กับผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร และมันจะตอบสนองกับ
การกระทําของผู้ใช้อย่างไร อย่างเช่นเวลามีคนขอ
แอดเพืXอนใน Facebook จะมีแจ้งเตือนเป็น 
Notification มปีุม่สองปุม่ข้ึนมาว่าจะรบัเป็นเพืXอน
หรือปฏิเสธ พอกดรับเพื่อนแล้ว Notification  
นั้นจะเปลี่ยนสถานะแสดงว่าเรามีเพืXอนใหม่ และ
ยังจะมีข้อความใน Facebook Messenger ว่า
คุณได้แอดเพืXอนคนนี้แล้ว คุยกับเขาหน่อยเถอะ! 
สิ่งทั้งหลายที่ผมกล่าวมาล้วนเป็นงานของ 
Interaction Designer ที่ต้องออกแบบ

 
Visual Design เป็นส่วนที่ดูแลเรืXองรูปลักษณ์
ภายนอก เช่น สี ฟอนต์ การจัดวาง (Layout) 
และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้หน้าตาของ
ผลิตภัณฑ์ดูดี ตอบโจทย์ลูกค้า ตอบโจทย์แบรนด์ 
เป็นส่วนที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ดูสวย น่าใช้ ซึ่งงาน 
Visual Design ในกรณีส่วนใหญ่เป็นเรืXองสําคัญ 
เพืXอสร้างความพึงพอใจและความเชืXอมั่นให้ลูกค้า

 
น้อยคนนักจะพูดถึงศาสตร์แขนงนี้ บางบริษัทก็
เรียกว่า UI Writing โดยศาสตร์นี้มีหน้าที่บ่งบอก
ว่า เจ้าผลิตภัณฑ์นี้ ถ้ามันมีชีวิต มันจะพูดว่าอะไร 
มันจะพูดหรือไม่พูดตอนไหน แล้วจะพูดยังไง  
ยกตัวอย่าง Amazon จะมี UI Writing  
Guideline ว่าโทนเสียงการเล่าคือเพืXอนที่ไว้ใจ
ได้คุยกับคุณ จะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะ จะพูดตรง
ประเด็นชัดเจน 

รู้ทั้งหมดนี้แล้วได้อะไร ฟังดูวุ่นวายจัง (นั่นสินะ) 
จริง ๆ จุดประสงค์ที่ผมถ่ายทอดเรืXองนี้คือ อยาก
ให้เข้าใจว่างานด้าน UX ไม่ใช่เรืXองลึกลับหรือ
ไสยศาสตร์! เป็นแต่เป็นกิจกรรมด้านต่าง ๆ ท่ีต้อง
ทําร่วมกัน เราควรสร้างทีมที่มีมากกว่าแค่  
Designer เพราะ User Experience ที่ดีไม่
สามารถเกิดจากกิจกรรมเดียว หรือคนคนเดียว 
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าทุกท่านจะไปหาความรู้กัน 
เพิ่มเติมนะครับ มีอะไรก็เขียนมาแชร์ มาคุยกัน
ได้ครับ :)

โดย
ดาริน สทธพงศ

Founder & CEO บริษัท Indie Dish
ผู้เคยร่วมง�นกับบริษัท Amazon 

ในฐ�นะ Lead UX Designer
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เวลาเราพูด ง   หรือการ
ทาการตลาดคอนเทนตนั้น มักมีคนสงสัยวา
เราควรคานง งอะไรบาง 

กอนหนานี้เราอาจคุนเคยกับคาวา  
สาหรับการพั นาโปรดักตของสตารทอัพ
อยาง   หรือโมเดลธุรกิจอยาง 

   

แตสาหรับการทา    
นั้น กไดมี ูพั นา  สาหรับการทา  

  ข้นมาเชนกัน โดยแมจะ
มี  นประเดนน้ีหลากหลายแบบ แตกมี
จุดรวมกันหลายอยาง จงขอสรุปออกมาเปน  

 สาคัญ  เพือนาไป ช นการวางแ น 
  ของคุณ หดีข้นดังนี้

MARKETING

โดย
อรนช เลิศสวรรณกิจ 

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce

สา รับการพั นา  
Content ar etin  

CHECKLIST 10

 - ทุกอย่างเริ่มต้นที่เป้าหมายค่ะ ก่อนอืXนคุณต้องตอบตัวเองให้ได้
ก่อนว่าการทําคอนเทนต์ครั้งนี้นั้นทาํไปเพืXออะไร เพืXอต้องการสร้างการรับรู้ 
(Awareness) ให้เป็นที่รู้จัก, เน้น Lead Generation, เน้นการขาย,  
ให้ความรู้กับผู้ใช้ เป็นต้น

 - คุณกําลังสืXอสารคอนเทนต์ดังกล่าวกับใคร กลุ่มเป้าหมาย
ของคุณคือใคร กลุ่มเป้าหมายนี้มีความสนใจในเรืXองอะไร ซึ่งตรงนี้ต้อง
สอดคล้องกับ Goal ด้านบน 

  - หลังจากที่เราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ
สืXอสารเป็นใคร อีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือเราควรรู้ Consumer Insight ของ
กลุ่มเป้าหมายเราให้ลึกขึ้น เขาคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์เราและคู่แข่งอย่างไร 
ปกติพวกเขาเสพคอนเทนต์ที่ไหน เพืXอที่จะพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายให้มากขึ้น

 - วัดผลประสิทธิภาพอย่างไร หน่วยในการวัดผลคืออะไร 
ซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น ถ้าเน้นเรืXองการรับรู้ มีผู้อ่านหรือชม
คอนเทนต์เท่าไหร่ ถ้าเน้น Lead Generation มีคนเข้ามาสมัครใช้บริการ
หรือทดลองใช้บริการจากคอนเทนต์นี้เท่าไหร่ ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ 
อย่ามัวคิดแต่ทําคอนเทนต์ให้ปัง คนพูดถึงเยอะ เพราะถ้าไม่สะท้อนกลับมา
ที่ Business Value การทําคอนเทนต์ครั้งนั้นก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จ

  - เป็นอีกหัวใจสําคัญของการทาํ Content Checklist 
นั่นคือ เนื้อหาของคอนเทนต์มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรกับผู้รับสาร 
ทําไมพวกเขาถึงควรเสพคอนเทนต์นี้

 - ถ้าแปลตรง ๆ ก็เสมือนกับวัตถุดิบที่ทาํให้คุณสามารถผลิต
คอนเทนต์นั้นออกมาได้ ทั้งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ภาพ เป็นต้น

  - รูปแบบคอนเทนต์ที่กําลังจะผลิต ตอบโจทย์เป้าหมาย
และตรงจริตกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ, ภาพ และอินโฟกราฟิก

 - การสืXอสารผ่านคอนเทนต์ก็ต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์และตรง
กับ Brand Guideline ของบริษัทด้วย ลักษณะน้าํเสียงที่ใช้ในการสืXอสาร
เป็นอย่างไร มีข้อห้ามอะไรที่ควรระวังหรือไม่

  - วิธีการจัดการและพัฒนา 
คอนเทนต์ เช่น จัดทําตาราง (Content Calendar) แผนการเขียน 
คอนเทนต์, คนรับผิดชอบ, คนอนุมัติคอนเทนต์, กระบวนการแก้ไข 
คอนเทนต์ เป็นต้น

 - ช่องทางการเผยแพร่มีที่ไหนบ้าง เช่น เว็บไซต์ สืXอโซเชียล 
มีเดีย เฟซบุ๊ก ยูทูบ และถ้ามีการลงหลายสืXอ เช่น ลงที่เว็บไซต์เป็นหลัก 
และใช้สืXอโซเชียลในการโปรโมตกลับมา ก็ต้องออกแบบ Workflow เพืXอ
พัฒนากระบวนการให้รองรับว่าใครดูแลอะไร เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง Checklist เบื้องต้น สําคัญที่สุดคือ เมืXอได้ลองทําจริง
แล้วควรประเมินผลการทาํงาน ดูผลตอบรับจากผู้เสพคอนเทนต์ว่าเป็น
อย่างไร และผลที่ได้เป็นไปตามความคาดหวังแค่ไหน ถ้ายังไม่ดีจะปรับจุด
ไหนได้บ้าง ทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่ต้องลองจริง เรียนรู้จากผลลัพธ์ที่ได้ 
และนาํมาปรับปรุงต่อเพืXอให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
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1) การอ้างอิงความได้เปรียบในการเป็นผู้เล่น 
รายแรก (First-mover Advantage)
การเป็นผู้เล่นรายแรกในตลาดไม่ได้รับรองโอกาส
ในการประสบความสําเร็จแต่อย่างใด หากธุรกิจไม่
สามารถปกป้องความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและ
ฐานลูกค้าของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
บริษัทดําเนินกิจการในตลาดที่น่าสนใจ ย่อมมี 
ผู้เล่นใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันอย่างสม่ําเสมอ
ผู้ประกอบการควรพิจารณาในเชิงลึกมากขึ้นว่า
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่แท้จริงของบริษัท
คืออะไร โดยคํานึงถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่
ตนเองอยู่ด้วย เช่น ฐานผู้ใช้ (Network Effect) 
ความยากง่ายในการเปล่ียนผู้ให้บริการ (Switching 
Cost) ความน่าเชืXอถือ (Trust) การผูกขาดบาง
อย่าง (Exclusivity) เป็นต้น หลายกิจการที่ 
ประสบความสําเร็จในระดับโลกต่างไม่ได้เป็นผู้เล่น
รายแรกแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเครืXองมือค้นหา 
(Search Engine) ของ Google หรือโปรแกรม
ทาํตารางข้อมูล (Spreadsheet) ของ Microsoft 
ก็ตาม

2) การไม่ทําความเข้าใจคู่แข่งในตลาด 
(Competition) อย่างดีพอ
นักลงทุนไม่ได้สนใจแค่ผลิตภัณฑ์และบริการเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องการลงทุนในทีมท่ีดีท่ีสุด ดังน้ัน 
การนําเสนอว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจใน
ตลาดเป็นอย่างดีจึงมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก
ในการสร้างความเชืXอมั่นให้กับนักลงทุน อย่างไร
ก็ตาม หลายผู้ประกอบการมักเน้นการนาํเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองมากจนละเลย
การนําเสนอในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย
หลาย ๆ ครั้งนักลงทุนไม่ได้มีความคาดหวังว่า
บริษัทจะต้องเป็นผู้นําในตลาด ณ วันที่เข้าลงทุน
แต่ผู้ประกอบการควรสามารถทาํให้นักลงทุน 
เชืXอได้ว่าในอนาคตบริษัทนี้จะสามารถขึ้นไปเป็น
อันดับหนึ่งได้เพราะอะไร

3) การไม่มีนักพัฒนาอยู่ในทีมผู้ก่อตั้ง
นักลงทุนไม่ได้มีปัญหาอย่างใดกับ CEO ที่ไม่มี
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี แต่มีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ทีมผู้ก่อตั้งต้องมี CTO เพราะสุดท้าย

แล้วสตาร์ทอัพคือบริษัทที่ขับเคลืXอนและเติบโต
ด้วยเทคโนโลยี หากเราเป็นนักลงทุนแล้วมีคนมา
ขอเงินลงทุนเพืXอไปจ้างเชฟที่มีชืXอเสียงที่สุดใน
ประเทศมาเปิดร้านอาหารที่ยังไม่เริ่มเป็นรูป 
เป็นร่าง เราคงตั้งคําถามในลักษณะเดียวกันว่า 
ทําไมเราจะต้องลงทุนในกิจการใด ๆ ที่ยังคงไม่มี
สินทรัพย์ที่สําคัญที่สุด (คน) ด้วย

4) การใช้คําศัพท์นิยม (Buzzword) มากเกินควร
ในทุก ๆ ปีนักลงทุนมีแผนธุรกิจที่ต้องพิจารณา
เป็นจํานวนมาก การนาํเสนอแผนธุรกิจที่เรียบง่าย
และตรงประเด็นจะสามารถสร้างความโดดเด่นได้ 
การใช้คําศัพท์นิยม (เช่น Big Data หรือ Machine 
Learning) แต่พอดีอาจทาํให้ผู้ประกอบการรู้สึก
มั่นใจมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป เพราะสิ่งที่
นักลงทุนที่มีประสบการณ์ให้ความสนใจจริง ๆ คือ
แก่นของธุรกิจ ไม่ใช่การปรุงแต่งภายนอกแต่อย่างใด

RAISE FUNDS

อควรระวัง
นการนาเสนอตอนักลงทุน

การนาเสนอทีดีนั้นข้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
ทั้งวัต ุประสงคของการนาเสนอ ส านะของ
กิจการ รวม งลักษณะของนักลงทุนทีเรา 
นาเสนอดวย 

อยางไรกตาม เรายังคงเหนขอ ิดพลาดบางอยาง
นการนาเสนอตอนักลงทุน นตอนนี้เราจะมาดู

ตัวอยางบางสวนกันครับ

แหลงอางอิง
https://medium.com/@vitavin/common-pitfalls-to-avoid-
in-your-startup-pitch-deck-1c840f3883e3

โดย
วิธวินท อิทธิภาณวัต 
Senior Investment Manager, 
Beacon Venture Capital
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HUMAN RESOURCES

1) มีแต่คนเก่ง ๆ (Quality of the Workplace) 
คนเก่งอยากทํางานกับคนเก่ง มีเพืXอนร่วมงาน
และเจ้านายเก่ง ๆ เพราะเขาจะได้พัฒนาและ
ผลักดันตัวเอง ทุก ๆ วันเขาจะสนุกกับการทํางาน
กับคนเหล่านี้ ดังนั้นคุณต้องลงทุนและใช้กฎแห่ง
แรงดึงดูด โดยการเฟ้นหาพนักงานยุคแรกท่ีเก่ง ๆ 
เพืXอเป็นแรงดึงดูดให้คนเก่งอยากเข้ามาทํางาน
ด้วยมากขึ้น 

2) ได้ทํางานท่ีสําคัญ มีคุณค่า (Meaningful Work) 
นั่นคือเหตุผลที่คนเก่งอยากทํางานกับสตาร์ทอัพ 
เขาต้องการเป็นฟันเฟืองสาํคัญ ต้องการความ
ท้าทาย มีส่วนร่วมในตํานานอันยิ่งใหญ่นี้ ดังนั้น
คุณต้องให้เขาได้ร่วมเป็นคนสําคัญในการสร้าง
และพัฒนา ให้โอกาสแสดงศักยภาพอย่างอิสระ
และเต็มที่ 

โดย
พรทิพย กองชน  
COO เเละ Co-founder Jitta
ผู้เคยร่วมง�นกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลก
Microsoft เเละ Google

จางคนเกงมาทางานดวยวายากแลว 
แตการจะเกบรักษาคนเกง  หทางาน
อยูกับเรายากยิงกวา

ยิงยุคน้ีแลวคนรุน หมยิงมาเรวไปเรว 
อายุงานแตละทียิงนอยลง  เ ลียแลว
เหลือแคหนงหรือปครงเทาน้ัน บาง
สตารทอัพเจอปญหาอัตราการลาออก
ทีสูงมาก ง  เปอรเ นต จนทา ห
การพั นาเทคโนโลยีสะดุด 

มีงานวิจัยบอกว่า ถ้าเราให้พนักงานทาํงานอย่างมี
เป้าหมาย และเป็นงานที่สําคัญ สร้างคุณค่าอย่าง
มากแล้ว ศักยภาพของเขาจะถูกดึงออกมามาก
ถึง 5 เท่า!

3) บรรยากาศท่ีทํางานดี (The Awesome 
Workplace)
สร้างบรรยากาศการทาํงานที่พนักงานมีความสุข
และสนุก สนับสนุนให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์
อย่างเต็มที่ มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนและ
โปร่งใส ทําให้พนักงานทุกคนรู้ว่าจะเดินไปใน
ทิศทางใด เขากาํลังทําอะไรและสาํคัญอย่างไร 
ให้ความสาํคัญกับการสร้างความสมดุลให้กับชีวิต
ของพนักงาน ทํางาน กิน ออกกาํลังกาย พักผ่อน 
(Work Life Balance) ซ่ึงรวมถึงส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ  
แต่สําคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเล้ียงอาหารกลางวัน 
(บางวันก็ได้) จัดตกแต่งออฟฟิศให้น่าทํางาน 
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

4) มีผลตอบแทนและรางวัลจากการทํางาน 
(Reward and Recognition) 
ค่าจ้างเงินเดือนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดคนมาทํางาน
ค่ะ แต่ประเด็นไม่ใช่การจ่ายที่สูง จริง ๆ แล้ว
พนักงานต้องการให้จ่ายอย่างเป็นธรรม สาํคัญ
กว่านั้นเขาต้องการให้องค์กรเห็นคุณค่า ให้รางวัล
ตอบแทน และการยอมรับในผลงานมากกว่า

Google มีการสํารวจและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ 
จนรู้ว่าจริง ๆ แล้วนอกเหนือจากเงินเดือน ต้อง
มีรางวัลที่สร้างแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพ
การทาํงานได้อย่างดีที่สุด เรียกกลยุทธ์นี้ว่า 
“Pay-for-Performance Program” ซึ่งก็ได้
ออกแบบจนเป็น Google’s Reward Program  
ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 

1.Spot Bonus ผู้จัดการให้รางวัลกับพนักงานที่
สร้างผลงานได้เยี่ยม โดยการให้เป็นเงินหรือของ
รางวัล 
2. Peer Bonus พนักงานด้วยกันให้รางวัลกับ
เพืXอนร่วมงานที่ทํางานได้ดี ทุ่มเท ช่วยเหลือการ
ทํางานอย่างเต็มที่ ปกติเป็นเงิน และต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้จัดการก่อน 
3. Kudos เป็น Peer to Peer Recognition  
Program ที่ให้เพืXอนร่วมงานส่งคาํ “ขอบคุณ” 
โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ สามารถเก็บสะสม 
ไปแลกของรางวัลจาก Reward Catalog ได้  

5) สร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
(A Successful Career) 
ความก้าวหน้าในที่นี้ไม่ใช่แค่ตาํแหน่งสูง ๆ ที่
ใคร ๆ ก็ตั้งกันได้ แต่เป็นการให้ความสําคัญใน
การพัฒนาความสามารถ ทักษะ การเติบโตของ
หน้าที่และความรับผิดชอบ มีข้อแนะนําที่น่าสนใจ
ดังนี้ค่ะ 

1. จัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบนราบ (Flat 
Company) เรียบง่าย ไม่มีลาํดับขั้นหรือซับซ้อน
เกินไป เพืXอให้สืXอสารได้ฉับไว เข้าถึงและคุยกับ 
ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของสตาร์ทอัพ 
2. เวียนหน้าที่กันได้ (Rotate Job) ที่ Google 
จะชอบให้พนักงานย้ายหรือสลับงาน เพืXอได้ลอง
งานใหม่ ๆ เพิ่มความท้าทาย สร้างแรงจูงใจ  
บางครั้งคนเก่งไม่อยากทํางานตามตําแหน่ง  
แต่อยากทํางานตามที่เขาอยากทาํมากกว่า 
3. สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน ลองใช้กฎ 
70:20:10 ดูค่ะ 70 เปอร์เซ็นต์เรียนรู้ไปพร้อมกับ
งานที่ทํา 20 เปอร์เซ็นต์มาจากการได้ทํางานร่วม
กันกับทีม และ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตรทั้งในห้องเรียนและออนไลน์  

พนักงานเก่ง ๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกจ้างเท่านั้น 
แต่เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท ผู้ก่อตั้งต้อง 
“ให้ใจ” เพืXอที่จะ “ได้ใจ” จากพนักงานมือดี ๆ ที่
จะร่วมพัฒนาให้สตาร์ทอัพประสบความสําเร็จ
และก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันค่ะ  

ภารกิจ
รักษา  คนเกง
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STARTUP THAILAND

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ทําการ
เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ในงาน Startup Thailand 2018 ในเดือน
พฤษภาคมท่ีผ่านมา โดยเว็บไซต์ startupthailand.org โฉมใหม่  
ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมช่องทางการสืXอสารข้อมูลเก่ียวกับ 
สตาร์ทอัพ และระบบนิเวศของสตาร์ทอัพอย่างครบครันมากย่ิงข้ึน  
มีการเพ่ิมเน้ือหาและดีไซน์ท่ีทันสมัย พร้อมอัพเดตประเด็นข่าว 
เก่ียวกับสตาร์ทอัพอย่างสมํ่าเสมอ เพืXอหวังจะให้เว็บไซต์น้ีเป็นฐาน
ข้อมูลเก่ียวกับแวดวงสตาร์ทอัพ และเชืXอมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ของ
สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหัวใจสําคัญของเว็บไซต์น้ีคือ ฐานข้อมูลระบบนิเวศสตาร์ทอัพ 
หรือ Ecosystem ซ่ึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

ของสตาร์ทอัพเข้ามาลงทะเบียนเพืXอรับการรับรองจาก Startup 
Thailand โดยผู้ท่ีเข้ามาลงทะเบียนจะปรากฏรายชืXออยู่ในฐานข้อมูล 
Ecosystem ซ่ึงจะจัดแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ คือ Startup Investor และ 
Supporter บริษัทและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้ามาดูรายชืXอใน
ฐานข้อมูลน้ีเพืXอค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจของตน ด้วยเครืXองมือการค้นหาท่ีใช้งานได้อย่างสะดวก 

ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ startupthailand.org 
ได้แล้วต้ังแต่วันน้ี

เว็บ ซตสตารทอัพปรับโ ม หม 
เพ่ือเ น านขอมลเก่ียวกับสตารทอัพไทย
ท่ีครบครันแล อัดแนน
เรียบเรียง  สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)
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TECHNOLOGY

ปัจจุบัน ข้อมูล-กฎหมาย-เทคโนโลยี มีความเชืXอมโยง
สัมพันธ์กัน

iTAX ท่ีหลายคนจัดหมวดให้เป็น FinTech น้ันมีความ
ใกล้เคียง RegTech สูง เพราะเป็นระบบท่ีมีการ
ประสานงานระหว่างข้อมูลและกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด 
เพราะเพียงแค่ใส่ข้อมูลรายได้ ระบบก็จะคํานวณให้ 
ว่าปีน้ีเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ได้รับลดหย่อนภาษี 
เท่าไหร่ พร้อมท้ังควรได้ภาษีคืนเท่าไหร่

นิยาม
โดยหลักการแล้ว RegTech คือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบการ และการทํา
ธุรกรรมท่ีกฎหมายกํากับเป็นหลัก 

เมืXอก่อนบริษัทอาจต้องมีทนายอยู่ในออฟฟิศ มี
เอกสารห้องสมุดกฎหมายขนาดใหญ่เพืXอการสืบค้น
ข้อมูลและการจัดทําเอกสารสัญญาทางกฎหมาย 
ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือในกรณีท่ีบริษัทต้องจัดการ
เอกสารเพืXอยืXนข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ เราก็ต้องพิมพ์เอกสารไปให้นายเซ็นแล้ว 
ส่งต่อให้กระทรวง หรือหากจะสืบค้นข้อมูลทางศาล 
ทนายจะต้องว่ิงไปท่ีศาลทุก ๆ แห่งเพืXอตรวจสอบ
เอกสารสารบบของศาลแต่ละที่ แต่ RegTech 

โดย
อธิษ า จิตรานเคราะห

Tilleke & Gibbins 

เทคโนโลยีทางดานก หมาย
REGTECH

มุ่งเน้นท่ีจะช่วยลดข้ันตอนเหล่าน้ี เอ้ือให้เราเอาข้อมูล
ลงระบบ แล้วระบบจะส่งข้อมูลต่อให้ผู้กํากับตาม
กฎหมายโดยตรง หรือตรวจสอบฐานข้อมูลได้โดย
ทันที หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ RegTech เป็นเทคโนโลยี
ท่ีช่วยให้เราจัดการข้อมูลเก่ียวกับการกํากับ และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้สะดวกข้ึน

กลมเปาหมาย
1. ผู้ประกอบการ
กฎหมายมีข้อกําหนดว่า ผู้ประกอบการสถาบัน 
การเงินหรือธนาคารทําธุรกรรมกับคนกลุ่มไหนไม่ได้ 
แบบไหนจะค้านกับรายชืXอบุคคลต้องห้ามท่ีรัฐบาลไทย
ทําสัญญากับ UN หรือประเทศภาคีอืXน ๆ ไว้ เพราะ
อาจเก่ียวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการค้า
อาวุธหรือการค้ามนุษย์ 

รัฐบาลไทยจึงต้องกํากับไม่ให้ผู้ประกอบการสถาบัน
การเงิน ธนาคาร หรือผู้ประกอบการไทยอืXนท่ีอยู่ใน
กํากับทําธุรกิจกับคนต้องห้ามท้ังหลายน้ี และหากไม่
ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับอย่างร้ายแรง ปัญหาก็คือ 
รายชืXอคนเหล่าน้ันมีเยอะมาก และไม่ได้เป็นแค่ภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียว (มีทุก ๆ ชาติ) และ
มีหลายแหล่งท่ีมา ถ้าเรามัวแต่เปิดหารายชืXอบุคคล
ต้องห้ามออกมา เอกสารคงท่วมหัว กว่าจะจําแนก
ข้อมูลเสร็จ เราคงไม่ได้ทําธุรกรรมกับลูกค้ากันพอดี 
RegTech จึงเป็นคําตอบท่ีจะเข้ามาคัดกรองข้อมูล
ส่วนน้ีได้ และสามารถทําให้ผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน
กํากับดําเนินธุรกิจ และทําธุรกรรมกับลูกค้าตนเองได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย น่ีเป็นการลด
ความเส่ียงทางกฎหมาย (Regulatory Risk) อย่าง 
มีนัยสําคัญ

2. หน่วยงานกํากับทางกฎหมาย
เพราะ RegTech เก่ียวข้องกับการจัดการทาง
กฎหมาย จึงช่วยให้หน่วยงานกํากับ (เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. คปภ. หรือ กสทช.) สามารถ
ทําหน้าท่ีคุ้มครองกฎหมายให้ประชาชนได้รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย RegTech จะเข้ามา 
ตอบสนองการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการข้อมูลทาง 
กฎหมายแบบเดิม ๆ ได้ เช่น วงการอสังหาริมทรัพย์
และกรมท่ีดินก็น่าจะใช้ RegTech ร่วมด้วย เช่น ใน
กรณีท่ีต้องการซ้ือหรือเช่าท่ีดิน แทนท่ีเราจะต้อง 
เดินทางไปสํานักงานท่ีดินเพืXอขอสําเนา ตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ และอาจมีข้อเสียเปรียบทางการค้าเล็กน้อย
เมืXอต้องแสดงตัวว่าเราสนใจท่ีดินน้ัน RegTech จะ 
เข้ามาช่วยให้เราไม่ต้องเดินทางไกลหรือใช้เวลามาก 
แต่จะทําให้สามารถสอบถามข้อมูลออนไลน์จาก 
กรมท่ีดินได้เลย 

   
คือส่ิงท่ีมาคู่กับ RegTech เป็นระบบท่ีมาช่วยเก็บและ
ตรวจสอบข้อมูล (Data) อย่างบริษัท Thomson  
Reuters ผู้บุกเบิกด้าน KYC เจ้าแรก ๆ ให้บริการด้าน 
แพลตฟอร์มข้อมูลของรายชืXอบุคคลท่ีถูกกําหนดต่าง ๆ 
ท่ัวโลก ช่วยลดความเส่ียงการทําธุรกรรมกับบุคคล
ต้องห้าม ลด Regulatory Risk เพราะหากละเมิด
กฎหมายน้ี บริษัทต้องเสียค่าปรับสูงและเสียชืXอเสียง
เป็นอย่างมาก นอกจากน้ี RegTech อาจมาในรูปแบบ
ของ Identity Verification ท่ีเพียงแค่คีย์ข้อมูลจาก
บัตรประชาชนหรือจากรูปถ่ายเข้าไปก็ทราบได้ทันทีว่า
เราทําธุรกรรมร่วมกับคนน้ันได้หรือไม่ 

โอกาส องสตารทอัพ
อาจจะเป็นการทําแพลตฟอร์มหรือ Database ข้ึนมา 
หากผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการ ก็ดึง Data 
กฎหมายเก่ียวกับการเงินไปใช้ได้ ทําให้ผู้ประกอบการ
ไม่ต้องมานั่งอัพเดตกฎหมายใหม่ ๆ ที่ออกใหม่เป็น
ประจําทุกวัน (และวันละหลายฉบับ) ไม่ต้องเขียน
อีเมลหาบริษัทกฎหมายเพืXอขอ Legal Advice  
ถี่ ๆ เหมือนแต่ก่อน ทําให้ได้ข้อมูลใหม่และปรับใช้
กับธุรกิจได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของแพลตฟอร์ม
หรือ Database นี้ก็สามารถนําข้อมูลไปเสนอ 
ผู้ประกอบการอืXน ๆ ได้มากกว่าหนึ่งรายด้วย เพืXอให้
ระบบนี้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า 

สตาร์ทอัพในไทยท่ีสนใจอยากนําร่องด้าน RegTech 
จะต้องทําความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าช่องโหว่ของการ
จัดการข้อมูลและ Pain Point ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายคืออะไร เช่น KYC ท่ีต้องใช้ Data เยอะ
จะหาทางแก้อย่างไร หากคีย์ข้อมูลท่ีเป็นภาษาไทย
เข้าไปจะเกิดความคลาดเคลืXอนหรือไม่ จะปกป้อง
ความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร และถ้าข้อมูลถูก
แฮ็กจะมีมาตรการแก้ไขความเสียหายอย่างไร

หลังจาก    
กลายเปนเทคโนโลยีคุนหู นแวดวงการเงิน 
ทัวโลก เทคโนโลยีนอง หมทีเดินตามรอย
มาติด  เหนจะเปน   

 ทีบางกวาเปน บัเ ตของ นเทค
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DISRUPT

การนําข้อมูล ระเบียบ ประกาศหรือกฎหมาย
ของภาครัฐตีความออกมาเป็นรูปแบบของ
บริการเพืXอสืXอสารสิ่งที่ภาครัฐไม่สามารถ 
พูดได้หรือประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ 
ที่เห็นโอกาสชัดเจนและเกี่ยวข้องกับคน
ทั่วไปน่าจะได้แก่ข้อมูลเรืXองการวางแผนภาษี

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาษีคือกรม
สรรพากร แต่เนืXองจากกรมสรรพากรมี
ภารกิจในการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้า 
ดังนั้นคงเป็นเรืXองที่ไม่ถูกนักหากหน่วยงาน
มาตีฆ้องร้องป่าวให้บุคคลหรือนิติบุคคลรีบใช้
เงินลดหย่อนให้เยอะเพืXอประหยัดภาษี ทั้งที่

อมูลภาครั หเ า งงาย น 

เมือพูด งสตารทอัพสาย   
 เรามักจะนก งบริษัทเทคโนโลยี

ทีมาทางาน หบริการแทนภาครัฐ โดยมีจุดเดน
อยูทีความคลองตัว ทา หประชาชนไดรับบริการ
ทีดีข้นและสะดวกข้น ขณะเดียวกันก ชเทคโนโลยี
ชวยแปลงขอมูลสาคัญ เชน ประกาศก ระเบียบ
จากภาครัฐ หรือก หมาย ออกมาเปนขอมูลที
เขา จงาย ทา หประชาชน ชประโยชนจากขอมูลได
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้น

โดย
ดร พณชิต กิตติป างาม

CEO, AccRevo และ ผู้อำ�นวยก�ร dpuX, 
มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DISRUPT

กลไกภาษีส่วนหนึ่งมีไว้เพืXอสร้างแรงจูงใจและ
กระจายการใชจ้า่ยตามยทุธศาสตรข์องประเทศ
การเปลี่ยนหน่วยภาษีจากบุคคลธรรมดาเป็น
นิติบุคคลก็เป็นอีกประเด็นที่ภาครัฐอยากจะพูด
เพราะอยากให้คนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพืXอ
สามารถติดตามภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ แต่ภาษีเงินได้
นิติบุคคลคิดจากฐานกาํไรในขณะที่ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาคิดจากฐานรายได้ซ่ึงแตกต่าง 
อย่างมีนัยสําคัญ การมีสตาร์ทอัพท่ีช่วยทําบัญชี
และวางแผนภาษีจึงเป็นเรืXองสําคัญมาก  
เพราะสตาร์ทอัพกลุ่มนี้จะแปลสิทธิที่ภาครัฐ
ให้ประชาชนออกมาและสืXอสารได้อย่างเต็มที่
เช่น เชิญชวนให้คนประหยัดภาษีหรือใช้สิทธิ
ลดหย่อน

สตาร์ทอัพรายหนึ่งชืXอ FiscalNote ก่อตั้งใน
ปี ค.ศ. 2013 ที่สหรัฐอเมริกา เป็นสตาร์ทอัพ
ที่พัฒนาแพลตฟอร์มบนข้อมูลเปิด (Open 
Data) โดยเก็บข้อมูลทางด้านกฎหมายทั้งหมด
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแบบอัตโนมัติและ
ใช้เทคโนโลยี Big Data เพืXอจัดเตรียมข้อมูล
ทางกฎหมายสาํหรับบริษัทเอกชนในแต่ละไซส์
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดเดาผลของ
กฎหมายได้อย่างแม่นยําถึง 94 เปอร์เซ็นต์ 
และยังช่วยปรับให้เข้าใจง่ายอีกด้วย งานนี้เป็น

งานที่ยาก กินแรง และมีความเสี่ยงสูงสาํหรับ
ฝ่ายที่ดูแลความสัมพันธ์และการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบภาครัฐ

ในปี ค.ศ. 2018 FiscalNote เพิ่งซื้อบริษัท 
Shungham ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจคล้ายกับ 
FiscalNote แต่เน้นทําเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย
ยุโรป การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทาํให้หลายฝ่าย
จับตา FiscalNote ว่าน่าจะเริ่มทํารายได้ได้ดี 
จึงเริ่มขยับขยายและสเกลไปยังประเทศอืXน ๆ 

กรณีของบริษัท FiscalNote มีความน่าสนใจ 
อยู่ 2 ประเด็น
1) FiscalNote ช่วยสรุปข้อมูลภาครัฐท่ียุ่งยาก 
ซับซ้อนออกมา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีอยู่ทุก
ประเทศ
2) ฐานข้อมูลเป็น “ข้อมูลเปิด” ที่ทุกคน 
เข้าถึงได้ฟรี ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
และฐานข้อมูลเปิดนี้มาสร้างโปรดักต์และ
บริการที่ประชาชนต้องการ 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่
ในแหล่งข้อมูลอันกระจัดกระจายของภาครัฐ 
ซึ่งสตาร์ทอัพไทยก็สามารถทาํได้เช่นกันครับ
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สวัสดีครับ ชวงน้ี เูขียนมางานสัมมนาและพักรอน
ทีลอนดอน เลยพยายามดูวามีเทคโนโลยีอะไรนา
สน จบาง สิงทีประทับ จคือ เขาไมได ชเทคโนโลยี
อะไรแปลก หมไปกวาประเทศไทยเลย แตวามีการ
คิด ง   ไดเปนอยางดี จงเกบมา
เลา ห งกันครับ

  
ร้านที่นี่รับบัตรเดบิตหรือเครดิตแทบจะทุกร้าน  
ถึงแม้ว่าจะซื้อกาแฟแค่แก้วเดียวก็ตาม ที่สําคัญ
คือ แค่วางบัตรไปบนเครืXองอ่านโดยไม่ต้องรูดแถบ 
แม่เหล็ก อ่านชิป หรือเซ็นลายเซ็น ยิ่งถ้าจํานวน 
เงินน้อยกว่า 30 ปอนด์นี่ไม่ต้องใส่ PIN ด้วยซ้ําไป 
ทําให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเขายอม
ให้มีความเสี่ยงเล็ก ๆ แลกกับความสะดวกครับ 

 
ถ้ามาลอนดอนแล้วไม่พูดถึงไม่ได้คือบัตร Oyster 
เป็นบัตรเติมเงินไว้ขึ้นยานพาหนะสาธารณะทั่ว
ประเทศครับ ซื้อและเติมเงินได้จากตู้อัตโนมัติ 
และสามารถซื้อโปรโมชั่นเข้าไปในบัตรได้ด้วย 
วิธีใช้ก็เหมือนเมืองไทยครับ เอาบัตรวางไว้บน
เครืXองอ่าน ประตูก็จะเปิด และด้วยความที่เป็น
มาตรฐาน Contactless Payment เราสามารถ
ใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือ Smart Device 
(Google Pay, Apple Pay) แตะแทนบัตรเติมเงิน
ขึ้นรถไฟได้เลย เป็นการลดต้นทุนการผลิตบัตร
และเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าไปในตัว 
ยิ่งไปกว่านั้น เขามีบริการส่งบัตร Oyster ไปต่าง
ประเทศล่วงหน้า สําหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผน
จะมาอังกฤษจะได้ไม่ต้องต่อแถวรอซื้อบัตรที่
สนามบิน ต้องยอมรับว่าเขาคิดไว้ดีจริง ๆ ครับ

 
ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปดูฟุตบอล กระบวนการ 
ซื้อตั๋วต้องสมัครสมาชิกรายปีก่อน แล้วเขาจะส่ง

บัตรสมาชิกมาให้ ซ่ึงจะใช้แทนต๋ัวไปในตัว บัตรจะมี
ข้อมูลที่นั่ง เวลาเดินเข้าสนามก็แค่เอาบัตรไปแตะ
ประตู เหมือนเดินไปขึ้นรถไฟ ทําให้กระบวนการ
เข้าสนามค่อนข้างเร็ว ลดการพิมพ์ตั๋วกระดาษ  
ลดคนตรวจตั๋ว และลดการขายตั๋วปลอมไปในตัว 
เว็บไซต์ยังเปิดให้มีการขายตั๋วกันระหว่างสมาชิก
ตามราคาหน้าตั๋ว ทําให้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย 
และเป็นการเก้ือหนุนแฟนบอลทีมเดียวกันเองด้วย

ปกติผู้เขียนจะใช้ Google Map ตลอดไม่ว่าจะ
ไปไหน และที่ลอนดอนก็ถือว่าค่อนข้างดี บอก
ละเอียดถึงเวลารถไฟที่จะมาและทางออกของ
สถานี แต่คนที่นี่ใช้ CityMapper กันหมด  
เมืXอผู้เขียนลองใช้ดูก็พบว่าให้ข้อมูลการเดินทาง 
ไม่แพ้ Google Map แต่ที่มากกว่าคือ บอกด้วย
ว่าขึ้นรถขบวนไหนจะออกไปต่อรถสายอืXนได้ง่าย
กว่า นอกจากนั้นยังเรียก Shared Ride หรือ Taxi 
ได้จากในแอปฯ อีกด้วย เรียกได้ว่าเอาชนะกันที่ 
User Experience กันเลยครับ

ตูแลกเงินตางประเทศอัตโนมัติ
มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ ๆ ซึ่งเทรนด์การแทนที่
คนด้วยหุ่นยนต์ก็มีให้เห็นกันทั่วโลกแล้ว

 
แทบทุกพิพิธภัณฑ์จะมีแอปฯ เป็นของตัวเอง 
หลัก ๆ คือใช้แทนแผนที่และข้อมูลนิทรรศการ 
หลาย ๆ ที่เอามาใช้แทน Audio/Video Guide 

ได้ด้วย และรวมเพิ่มความสามารถของ AR เข้าไป
ด้วย ทําให้ผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลที่มากขึ้น ในขณะ
ที่ทางพิพิธภัณฑ์สามารถลดต้นทุนในการดูแล
ฮาร์ดแวร์ หรือลดการพิมพ์บนกระดาษลง  
ที่สําคัญคือ สามารถประเมินได้ว่าพฤติกรรม 
ของผู้เข้าชมเป็นอย่างไร

 
ชาวอังกฤษดืXมเบียร์กันเก่งมาก เสาร์อาทิตย์จะ
เห็นคนล้นออกมาจากผับตั้งแต่บ่าย ๆ เลยมีบริษัท
ทําแพลตฟอร์ม Social Network ชืXอ Untappd 
สาํหรับนักดืXมเบียร์ขึ้นมา ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าเบียร์
อะไรกาํลังเป็นที่นิยม หาดืXมได้ที่ไหน ดืXมแล้วรีวิว
ได้ และสามารถเก็บ Badge เอาไว้แลกเบียร์ฟรี 
ผับก็มีช่องทางเข้าถึงนักดืXม ตัวบริษัทก็ได้ข้อมูล
ของอุตสาหกรรมเบียร์ไปใช้ เรียกว่าได้ประโยชน์
กันทุกฝ่ายครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับ จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเทคโนโลยี
อะไรใหม่ แต่เขารู้จักทาํความเข้าใจลูกค้า แล้ว
ทําการแก้ปัญหาออกมาให้ตรงจุด โดยเฉพาะการ
หาจุดขายที่เจ้าตลาดเดิมไม่ลงมาเล่น 

หวังว่าคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการมาปรับใช้ที่
เมืองไทยบ้างนะครับ

โดย
อธิวรรธน วงศ วศยวรรณ  

Software Developer 
บริษัท ThoughtWorks, 

Silicon Valley

เรองเลาการประยกต
ชเทคโนโลยทีนีาสน จ

จากทริปลอนดอน
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CO-WORKING SPACE

NAPLAB
เรื่อง   ณวร� หิรัญก�ญจน์

จะเกิดอะไรข้นเมือโ สเทล หองสมุด หองทางาน สนามเดกเลน คาเ   
รานอาหาร หองอาบน้า ตเนส มาอยู นทีเดียวกัน 

โครงการ NapLab เริ่มต้นจากการสอบถามความเห็นของผู้ใช้โดยตรงว่า หากจะมีพื้นที่
สาธารณะแห่งใหม่เกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องการการใช้งานแบบใดบ้าง คาํตอบที่ประมวลออกมาได้คือ 
สถานที่ที่นั่งอ่านหนังสือหรือทํางานได้ยาว ๆ แต่ไม่เคร่งครัดเท่าห้องสมุด คุณอาทิตย์  
เสมอกาย ร่วมด้วยทีมงานที่มีความรู้เรืXองสถาปัตยกรรมและการออกแบบจึงนาํเอาไอเดียนี้
มาต่อยอดเป็น Co-working Space รูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดไม่ซ้าํใคร เป็นสถานที่ให้สมองได้
ทั้งทํางานและพักผ่อนไปพร้อมกัน นั่นก็เพราะที่นี่เต็มไปด้วยพื้นที่ที่เอื้อต่อการงีบหลับและ
ผ่อนคลาย ไม่แพ้พื้นที่สําหรับนั่งทํางานเลย 

NapLab เกิดจากการบูรณะอาคารนักศึกษาต่างชาติของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่ โดยทีมงานพยายามรักษาโครงสร้างเดิมและ 
สิ่งแวดล้อมดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะต้นไม้สูงใหญ่ด้านล่างอาคารที่
เพิ่มบรรยากาศสดชืXนอย่างเต็มที่ และออกแบบให้การใช้งานแต่ละชั้นตอบรับ
กับพื้นที่บริเวณนี้ที่กําลังอยู่ในโครงการก่อสร้างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เช่นกัน ชั้นล่างสุดจึงเป็นพื้นที่สําหรับร้านอาหาร ชั้น 2 สําหรับฟิตเนส ชั้น 
3-4 เป็นของ Co-working Space และช้ัน 5-8 ท่ีเหลือเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่า 
ในส่วนของพ้ืนท่ีช้ัน 3-4 ท่ีเราอยากแนะนําให้เหล่าสตาร์ทอัพเข้ามาใช้งานน้ัน 
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 จุฬาลงกรณ .   
.บรรทัดทอง 

เปดบริการทุกวัน 
ตลอด  ชัวโมง 

.  

NAPLAB

ถูกออกแบบให้เชืXอมถึงกันด้วยการทําลายข้อจํากัดเรืXองเพดานที่
เชืXอมแต่ละชั้นออกไป พื้นที่ส่วนนี้จึงโล่ง โปร่ง เหมาะต่อการใช้ความ
คิดสร้างสรรค์เต็มที่ ใช้สีเหลืองสดใสเป็นหลัก เพืXอกระตุ้นความ
กระปรี้กระเปร่าและคึกคักเมืXอเข้ามาใช้งาน 

จุดเด่นคือชั้น 3 หรือ Chill Lab เต็มไปด้วยโต๊ะญี่ปุ่น บีนแบ็ก และ 
Sleep Lab ที่เป็นชั้นสีเหลืองบุนวมนุ่มสาํหรับใช้นั่ง ๆ นอน ๆ ทํางาน
ได้ พื้นที่ชั้นนี้ยังจัดสรรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากที่นั่งทํางานแบบ
สบาย ๆ แล้ว ด้านหลังยังจัดโซนไว้สําหรับห้องอาบนํ้า ล็อกเกอร์ คาเฟ่ 
ครบครันจนแทบไม่ต่างจากนั่งทาํงานที่บ้าน อีกหนึ่งไฮไลต์คือ “มุมหนี
งาน” ที่มีโต๊ะปิงปองและเครืXองเล่นเกมเพลย์สเตชันพร้อมให้บริการ 
นั่นเพราะคุณอาทิตย์เชืXอว่า การทํางานที่ไหลลืXนไม่จําเป็นต้องมุ่งมั่น
จดจ่ออยู่กับงานแต่เพียงอย่างเดียว การได้พักงีบหรือเปลี่ยนอิริยาบถ
ไปเล่นหรืองีบหลับชั่วคราวยิ่งทําให้สมองแล่นมากขึ้นด้วยซ้าํ

แต่หากใครกังวลว่าพ้ืนท่ีช้ัน 3 จะทําให้ร่างกายผ่อนคลาย ไม่ได้งาน 
จนเกินไป พื้นที่ชั้น 4 หรือ Active Lab อาจตอบโจทย์มากกว่า เพราะ
มีการจัดสรรพื้นที่นั่งทาํงานแบบเป็นสัดส่วนมากขึ้น มีห้อง Spray 
Room เอาใจคนทํางานสายศิลปะให้พ่นสีทาํงานได้อย่างไม่ต้องกังวล 
มีอุปกรณ์สํานักงานบางอย่างให้หยิบยืม มีห้องประชุมให้เช่า ราคาน่า
คบหาสําหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่ไม่ว่าจะต้องการเช่าออฟฟิศรายเดือน
หรือจัดประชุมในวาระต่าง ๆ เพราะมีขนาดให้เลือกถึง 3 แบบ จุคนได้ 
7-12 คน, 30-40 คน และ 60-120 คนตามลาํดับ แต่อาจจําเป็นต้อง
จองล่วงหน้าสักเล็กน้อย เนืXองจากมีผู้สนใจเข้าคิวใช้บริการจํานวน 
มาก ส่วนราคาสําหรับรายบุคคลมีค่าบริการแบบ 4 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง  
24 ช่ัวโมง และราคาพิเศษสําหรับสมาชิก เข้าออกได้ตลอดเวลาและ 
ใช้งานพ้ืนท่ีได้ทุกส่วน แต่ละเดือนยังมีโปรโมช่ันลดราคาให้คอยติดตามด้วย 

นิสิตคนหนึ่งที่แวะมาใช้บริการที่นี่ให้ความเห็นว่า NapLab ตรงใจการ
ใช้งานของคนวัยเรียน เพราะแม้จะมีรูปแบบที่ต่อยอดมาจากห้องสมุด 
นั่นคือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ทํางานและอ่านหนังสือได้ แต่ NapLab 
เอื้อต่อการทาํงานยิ่งกว่า เพราะไม่เคร่งครัด ส่งเสียงได้ บรรยากาศ
ผ่อนคลาย มีสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครันจนแทบไม่ต้องย้ายตัวไป
ไหน หิวก็ลงไปซื้ออาหารจากชั้น 1 หรือร้านค้าในละแวกนี้ขึ้นมากินได้ 
เหนืXอยก็งีบหลับ อาบน้ํา หรือไปออกกาํลังกาย ถือเป็น Co-working 
Space ที่เข้าอกเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการนั่ง
ทํางานอยู่ที่บ้าน แต่ยังให้ความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย เป็นกันเอง 
ไม่แพ้การนั่งทํางานในพื้นที่ที่คุ้นเคยเลย 
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