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Imagine that your city was a smart city. How would you 
like it to be? Sure, it should at least provide convenient 
transportation, a beautiful landscape, safe environment 
and fresh air to breathe.

If modern technology were smart enough to handle all 
these needs, it would be possible to make the city liveable 
and alive.

A smart city is designated as a city that consolidates  
information and communication technologies like  
Internet of Things (IoT) and sensors to enhance the  
quality and performance of urban services such as  
transportation signs, waste management, air quality  
indicators, water level indicators and other utilities that 
reduce resource consumption, waste and overall costs. 
Real-time data would help us to alarm, control and  
manage a situation when it occurs. The smart city also  
includes mobility and urban management, aiming to fix 
the problems of the city and its dwellers.

Once the city collects Big Data and uses it efficiently, it will 
enhance direct communication between the city and its 
people. The city would be able to meet the demands of its 
citizens and provide a safe environment for all. Data would 
flow, communicate and connect to the whole city while we 
are doing our daily chores and businesses.

พรพิชา เพชรแก้วกุล
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ลองนึกเล่นๆ ว่าหากเมืองที่คุณอาศัยอยู่จะมีความอัจฉริยะหรือ 

ความฉลาดมากข้ึน คณุอยากให้เป็นเร่ืองอะไร หรือด้านใดได้บ้าง

คงเป็นเรื่อง การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ไม่หงุดหงิดใจ 

การมีภูมิทัศน์ที่สะอาด การมีความรู้สึกปลอดภัย การมีอากาศ 

ที่ดีให้หายใจสบาย

ถ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉลาดพอที่จะเสกสรรเร่ืองต่างๆ ได้ 

ความต้องการของคนเมืองที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น

ปัญหาใหญ่ร่วมกันนี้ ก็น่าจะท�าได้ไม่ยากเกินไปนัก เพื่อให้เมือง

กลับมาสดใส สะดวกสบาย น่าใช้ชีวิตในแบบคนเมืองกันต่อไป 

(Livable and Alive) 

ค�าจ�ากัดความของ Smart เมื่อมาอยู่รวมกับค�าว่า City มันคือ

ความฉลาดที่เป็นประโยชน์และเป็นไปเพื่อ “คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของคนในเมือง” โดยมีเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อถึงกันได้ คุยกันเองได้ 

อย่าง IoT / Sensor ที่จะท�าให้กับถนน ไฟข้างทาง ป้ายจราจร 

สัญญาณไฟ ถังขยะ มิเตอร์วัดอากาศ มิเตอร์ระดับน�า้ ฯลฯ  

กลายเป็นสิง่มชีีวติ ด้วยการแจ้งผลแบบ real time มกีารแจ้งเตอืน 

ควบคุม จัดการ นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงเรื่อง Mobility 

และ Urban Management มุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้เมือง 

แก้ไขปัญหาให้เรา

การที่เมืองได้เก็บข้อมูลมหาศาลจากเทคโนโลยีน้ีและน�ามาใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างเมืองและ

พลเมืองอย่างตรงไปตรงมา สร้างบริการที่เข้าใจผู้อยู่อาศัยเมือง 

เพิ่มความปลอดภัยที่กลายเป็นความอบอุ่นใจ ที่ส�าคัญข้อมูลนี้

ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ก�าลังสนทนาและไหลวนเวียนถึงกันอยู่ทั่วเมือง

ในขณะนี้ มันจะพาเราไปสู่อะไร ติดตามได้ในเล่มนี้ค่ะ

SMART CITY: 
เมืองอัจฉริยะ
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เมืองอัจฉริยะ...ยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเมือง

F E A T U R E



เมอืงอจัฉริยะทีไ่ด้รับการโหวตให้ตดิล�าดบัต้นๆ ของโลก มกัเป็นมหานคร หรือเมอืงท่องเทีย่ว 

ส�าคัญระดับประเทศ เช่น ลอนดอน สิงคโปร์ บาร์เซโลนา ฮ่องกง อัมสเตอร์ดัม เดลี

(อินเดีย) ปารีส บอสตัน นิวยอร์ก ชิคาโก เวียนนา โคเปนเฮเกน

การก้าวขึ้นสู่ท�าเนียบเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องง่าย มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 

ใน 7 ด้าน คือ การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

การปกครองอัจฉริยะ (Smart Government) อาคารอัจฉริยะ (Smart Buildings) และ

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ซึ่งการน�าเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เหล่านี้ มี 3 เฟส เริ่มจากการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเข้าสู่เมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน 

โดยรัฐบาลเมือง และเมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยพลเมืองในที่สุด เมืองอัจฉริยะบางแห่ง 

สามารถผลักดันตัวเองข้ึนมาอยู่ในเฟสถัดไปได้ แต่บางเมืองยังคงติดอยู่จุดเดิมตลอด

ช่วงระยะเวลาการทดลอง 

สิงคโปร์ - ผู้ใช้เทคโนโลยียกระดับชีวิตคน
เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สิงคโปร์เพิ่งคว้ารางวัลเมืองอัจฉริยะแห่งปี พ.ศ. 2561 (Smart City 

Award 2018) จากงาน “Smart City Expo World Congress” ที่เมืองบาร์เซโลนา  

ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับโครงการริเร่ิมและโครงการที่โดดเด่นที่สุดในด้านนวัตกรรม

และการเปลี่ยนแปลงในเมือง มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุง

ชีวิตของพลเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากภาครัฐบาล  

เพื่อมุ่งสู่ “ประเทศอัจฉริยะ” (Smart Nation)

 

Smart city is the application and integration 
of digital innovations, information technology  
and the IoT (Internet of Things) to improve 
public services. Most infrastructure in a 
smart city are hooked with a strong online 
system and network. 

A smart city is rooted in good town planning, 
efficient energy consumption and the use 
of clean and renewable energy.

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นการน�าเทคโนโลย ี
ดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร และ 
Internet of Things (IoT) มาใชเ้ปน็รากฐานในการ 
เชือ่มโยงอปุกรณห์รอืส่ิงของรอบตวัเขา้กบัโครงขา่ย 
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของบริการชุมชน มีการวางผังเมืองที่รองรับ 
การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย เน้นการจัดสมดุลของ 
ส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด การลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม การลดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึง 
การส่งเสริมสภาพแวดล้อม คุณภาพอากาศที่ดี 
ลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน  
เพ่ือสร้างเมืองที่มีความสะดวกสบายในชีวิตจริง 
เ พ่ือรองรับการเติบ โตของพลเมืองโลก  
และการหลั่งไหลเข้าสู่เขตเมืองของประชากร

A smart city is a place with clean air and less garbage and wastewater. It is a 
place where resources are consumed wisely but services are plenty and good. 
A smart city is not a quiet town with less people. On the contrary, it is designed 
to cope with a burst of population and receive people who live together as a 
community.

Most smart cities are famous metropolitan areas - some are global capitals of  
economic activity and famous tourist destinations. Among them are London,  
Singapore, Barcelona, Hong Kong, Amsterdam, New Delhi, Paris, Boston, 
New York City, Chicago, Vienna and Copenhagen, for example. 
A smart city often employs these seven technologies and innovations: 
Smart Mobility, Smart Community, Smart Economy, Smart Environment, 
Smart Government, Smart Buildings and Smart Energy. It takes time for 
each city to incorporate these innovations. The development of a smart city 
comes in three phases. In the first phase, the private sector often 
introduces these innovations, then the government and finally civic society 
makes use of these innovations to make their city smarter and serve the  
public better.

SINGAPORE: INNOVATION TO SERVE RESIDENTS
Last year, Singapore won the Smart City 2018 Award from Smart City 
Expo World Congress held in Barcelona, Spain. The award is bestowed on 
the city with strong innovations in public service. The winning city is 
praised for using digital innovations to improve infrastructure, 
and public service to make life better for residents.
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ประเทศเล็กๆ แห่งนี้สร้างเมืองอัจฉริยะได้ด้วยการจัดตั้งฐานข้อมูลกลาง 

(Open Government Data) ให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล

ของรัฐผ่าน SINGPASS ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะ 

ลงทะเบยีนบริการดจิทิลัของรัฐบาลให้กบัประชาชนโดยอตัโนมตั ิ ประชาชน

สามารถกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าส�าหรับโอกาสต่างๆ เช่น การตั้งค่า 

บัญชีธนาคาร การสมัครขอรับที่อยู ่อาศัย โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญ 

กับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ป้องกัน 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลประชาชน

ในหลายประเทศ UrbanTech สตาร์ทอัพมักมีบทบาทช่วยสร้างเมือง

อัจฉริยะ แต่ที่สิงคโปร์มี GovTech ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน คือผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนา 

บริการและโซลู ช่ันที่หลากหลายเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ชาวสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิด “Moments of Life” ผ่านแอปพลิเคชัน 

ซึ่งเอื้ออ�านวยให้ประชาชนและธุรกิจสามารถติดต่อรัฐบาลเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์ส�าคัญในชีวิต เช่น แจ้งเกิด-ตาย การรับใบทะเบียนสมรส 

หรือแม้แต่การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ วิธีการเหล่านี้ช่วยเปลี่ยน 

มุมมองในการให้บริการของรัฐบาล (จากที่เคยมองว่าเป็นการท�าธุรกรรม) 

มาเป็นการให้ความช่วยเหลือแทน

นอกจากน้ี สิงคโปร์ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

หลากหลายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต เช่น myResponder 

ซึง่สามารถส่งการแจ้งเตอืนแบบเร่งด่วนให้กับทกุคนทีอ่ยูใ่นรัศม ี 400 เมตร 

ในกรณีที่เกิดกรณีหัวใจวาย HealthHub ส�าหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพ 

MyTransport.SG ที่ช่วยบอกเวลา เส้นทางการเดินรถ และอุบัติเหตุ  

ขณะเดียวกันภายในประเทศก็มีเซนเซอร์นับแสนตัวคอยรวบรวมข้อมูล 

นับตั้งแต่ความแออัดของการจราจร ไปจนถึงการอ่านค่าสาธารณูปโภค  

บนพื้นที่ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรเพียง 278 ตารางไมล์ ท�าให้ 

ประเทศน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาความอัจฉริยะของเมืองได้ตามศักยภาพ

อย่างรวดเร็ว การวางโครงข่ายใยแก้วน�าแสงระดับชาติของสิงคโปร์ 

เพียงพอที่จะอนุญาตให้ทุกบ้านมีการเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ 

โดยโครงข่ายนี้อยู่ในขั้นตอนการอัปเกรดเป็น 5G
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GOVERNMENT
The Singapore government played a major 
role in making this city state a “Smart Nation".
The journey to become a Smart Nation began 
15 years ago when the government created 
the “Open Government Data” to give people 
and the private sector easy access to  
government services. To do so, the 
government created the digital channel 
“SINGPASS", which is a digital platform 
for people to register for public services. 
SINGPASS was a success and ahead of 
its time, because the government also 
protected private data by using a  
cybersecurity system. The government also 
formed an agency, “GovTech” to create 
and develop “UrbanTech.” GovTech of  
Singapore has developed digital solutions for 
quality of life improvements. One of its famous 
solutions was “Moments of Life”, an online 

application for citizens to contact the government on important 
life events such as registering birth and death certificates,  
getting marriage licenses or opening companies. Moments 
of Life helped improve the relationship between the  
government and the people. The Singapore government 
is perceived as a helper, instead of a public service 
provider. There are a number of good mobile apps for 
public service in Singapore. Among them are “myResponder", 
an app that enables heart attack victims to ask for help 
from people within a 400-metre radius, “HealthHub”, 
which can record health data and “MyTransport.sg that 
provides information on traffic routes and car accidents. 
Apart from the mobile apps, the Singapore government 
has invested in installing hundred of thousands of electronic 
sensors throughout 278 square miles of the city. These 
sensors will help measure traffic congestion as well as load 
and performance of public infrastructure. The government has  
invested in laying an extensive fibre-optic network, enabling 
Singapore to go full-fledged 5G.
 
BARCELONA: THE NEXT GEN SMART CITY  (VERSION 3.0)
Barcelona, has spent three decades in a self- 
transformation from an industrial town into a smart city. 
This terrific makeover came after the bust of the textile 
industry, once an economic lifeline for Spain's second most 
important city.



บาร์เซโลนา - ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะเจเนอเรชั่นใหม่ 
เวอร์ชั่น 3.0
เมืองหลวงของประเทศสเปนแห่งนี้ใช้เวลาร่วม 30 ปี เพื่อผันตัวเอง 

จากเมืองอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เศรษฐกิจใกล้ล่มสลายในยุค 1980  

มีการว่างงานสูง เพื่อก้าวข้ึนสู่เมืองอัจฉริยะอันดับต้น ร้ังต�าแหน่ง

ผู้น�า Top 10 ของโลกอย่างต่อเนื่อง และก�าลังเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ 

ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ด้วยการวางผังเมืองที่มีจุดเด่น  

มีการสร้างงาน 4.7 หมื่นต�าแหน่ง ผ่านระบบ IoT การประหยัดน�้า 

สงูถงึ 42.5 ล้านยโูร และทีจ่อดรถอจัฉริยะซึง่สร้างรายได้ให้เมือง 

สูงถึงปีละ 36.5 ล้านยูโร 

จดุเร่ิมต้นเกดิข้ึนเมือ่สภาเทศบาลเมอืงบาร์เซโลนาตดัสนิใจเปลีย่นตัวเอง 

จากเมืองอุตสาหกรรม มาเป็นส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ด้วยอุตสาหกรรม

ความรู้การท่องเที่ยวด้วยการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี พ.ศ. 2535 

หลังจากนั้น 1 ปี (พ.ศ. 2536) สภาเทศบาลเมืองก็เริ่มด�าเนินการ

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “เมืองอัจฉริยะแห่งแรกในสเปน” ด้วยการก�าหนด

วิสัยทัศน์ระยะยาว และก�าหนดนิยามของเมืองอัจฉริยะว่าเป็นเมือง

ที่มีพื้นที่เพียงพอส�าหรับการผลิตด้วยตนเอง ภายในเขตเมืองที่มี 

การปล่อยมลพิษสูงที่เชื่อมต่อเกินศูนย์

กลยุทธ์การพลิกเมืองเริ่มเป็นรูปร่างในปี พ.ศ. 2553 ตามด้วยการ

เร่งด�าเนินกลยุทธ์เสริมสร้างแบรนด์เมืองอัจฉริยะ เพื่อให้บาร์เซโลนา 

เป็นช่ือเมืองที่ถูกใช้อ้างอิงในเร่ืองของการเปลี่ยนเส้นทางเศรษฐกิจ 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ก็รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน Smart City Expo 

และ World Congress เพื่อเปิดตัวนโยบายเมืองอัจฉริยะ

BARCELONA HAS USED 
INNOVATIONS TO 
CREATE WEALTH
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Barcelona has made a great leap forward to become 
one of the world's top 10 smart cities. Barcelona 
is the third phase of smart city development. In the 
third phase, people will play an important role in using 
and designing solutions to make their city smarter. 
Besides engagement and the political will of people, 
Barcelona is known as the city with decent town 
planning. Smart town planning has made use of the 
IoT to create over 47,000 jobs. Barcelona has used  
innovations to create wealth. Smart town planning 
plus digital innovations has helped the city cut 
down on water consumption by 42.5 million euros  
(1.5 billion baht) per year and its smart parking  
system can create city revenue up to 36.5 million  
euros (1.2 billion baht) per year.

The self-transformation of Barcelona - once 
known for its textile industry and magnificent  
architectural heritage, is legendary in itself.  



ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปขนานนามบาร์เซโลนาว่าเป็น 

เมอืงหลวงแห่งนวตักรรมแห่งยโุรปหรือ “iCapital” รางวลัน้ีมอบให้ส�าหรับการน�าเทคโนโลยี 

ใหม่ที่ช่วยให้เช่ือมต่อกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น การได้รับการยอมรับในคร้ังน้ีท�าให้ 

บาร์เซโลนากลายเป็น "Mobile World Capital" จนถึงปี พ.ศ. 2566 และส่งผลให้ 

บาร์เซโลนากลายเป็นสถานที่จัดงาน Mobile World Congress

เทคโนโลยข้ัีนสงูสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปจากโครงสร้างพืน้ฐานทัว่ไปในเมอืงบาร์เซโลนา เช่น

• ไฟถนน โซลูชั่นระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ช่วยให้เมืองประหยัดพลังงานมากขึ้น 

เซนเซอร์ระบบช่วยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษ ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณผู้คน และเสียง

รบกวนอีกด้วย

• การก�าจัดของเสีย ด้วยถังขยะแบบสมาร์ทที่ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นและดูดขยะลงในที่เก็บ

ใต้ดิน ช่วยลดกลิ่นของขยะที่รอการจัดเก็บ และมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ ช่วยให้

เมืองสามารถตรวจสอบระดับของขยะที่มาจากสถานที่ต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการ

รวบรวมของเสียซึ่งจะลดทั้งทรัพยากรและเวลาลง ในระหว่างกระบวนการเผาขยะยัง

สามารถผลิตพลังงานส�าหรับระบบท�าความร้อนได้ด้วย

• ระบบจกัรยานเมอืง บาร์เซโลนาเป็นหน่ึงในเมอืงแรกและใหญ่ทีส่ดุในการใช้งานระบบ

จักรยานเมืองสาธารณะ เพื่อลดจ�านวนรถยนต์ที่ไหลเวียนในเมือง

• ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งรถบัสไฮบริดอัจฉริยะที่สร้างความยั่งยืนและลดการ

ปล่อยมลพิษ มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้พลังงานแก่จอภาพที่แสดงเวลารอคอยรถ

• เซนเซอร์วัดเสียงรบกวน เซนเซอร์ที่ใช้งานง่ายสามารถตรวจจับมลพิษทางอากาศ 

ระดับเสียง ความชื้น และอุณหภูมิ ทั้งยังพิสูจน์ว่าระดับเสียงใกล้ถึง 100 เดซิเบล  

(ซึ่งเกินค่าแนะน�าของ WHO) หรือไม่

• ระบบชลประทาน เซนเซอร์ต่างๆ ในพื้นดินน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ

ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม แสงแดด และความดันบรรยากาศ ช่วยให้ชาวสวน

วางแผนการเพาะปลูกโดยอาศัยข้อมูลน้ันและปรับตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการรดน�้า

มากเกินไป

• Fab Lab บาร์เซโลนาเป็นเมอืงแรกในโลกทีม่เีครือข่ายสาธารณะของห้องทดลอง fab 

ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดเล็กที่น�าเสนอการผลิตดิจิทัล (ส่วนตัว) เพื่อให้

พลเมืองได้เรียนรู้ สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับรากหญ้า เพราะ

พลเมืองมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
รัฐบาลมีแนวคิดชัดเจนที่จะสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” ในหลายพื้นที่ โดยคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก�าหนดแผนพัฒนาไว้เป็นระยะ เริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา 

(พ.ศ. 2561) ซึ่งการน�าร่องได้เปิดตัวการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน 7 จังหวัด 10 พื้นที่ 

ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

BARCELONA 
HAD TO 
REDEVELOP ITS 
INFRASTRUCTURE
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Barcelona was faced with the challenge to  
transform in order to escape an economic  
malaise due to the collapse of the textile industry 
in the 1980s. The watershed moment came in 
the 1990s when Barcelona had to redevelop its  
infrastructure to host the 1992 Summer  
Olympics. One year after, the city set a goal to 
become “The First Smart City of Spain” with zero 
emissions. By 2010, Barcelona became the  
leading smart city in the world and became 
a showcase of planning and economic  
transformation. In 2011, Barcelona hosted two  
major global forums on public development, 
“Smart City Expo” and “World Congress.”  
Barcelona has invested a lot in smart public 
infrastructure. It is hard to miss “smart 
technology” when visiting Barcelona. Almost every 
inch of the city is a showcase of urban smart solutions.
 
• SMART ROAD LAMP
Barcelona uses energy-saving light bulbs 
for street lamps. These smart light bulbs 
have sensors to measure pollution, humidity,  
temperature, noise pollution or even crowd size.
• WASTE MANAGEMENT
The city has used “smart garbage bins” attached 
to vacuums to remove dust and garbage that 
are stored in underground disposal spaces.  
The underground garbage slots prevent smell. 



ในปี พ.ศ. 2562 นี้ เริ่มขยายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ จากนั้นใน

ปี พ.ศ. 2563-2565 จะขยายสู่ 77 จังหวัดใน 100 พื้นที่

ภายใต้แผนงานดังกล่าว ได้มีการจัดตั้ง “ส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City 

Thailand Office)” ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการอ�านวยความสะดวก

ให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การประสานงานกับหน่วยงานส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ขณะที ่

ธุรกิจเอกชนเป็นอีกภาคส่วนที่มีบทบาทส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการสนับสนุนการ

สร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิเวลลอปเมนท์ (MQDC) กับโครงการเมือง

อัจฉริยะ Whizdom 101 บริษัทอนันดา ดิเวลลอปเมนท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ขนาดกลางซึ่งเข้าสู่วงการ UrbanTech อย่างเต็มตัว

UrbanTech สตาร์ทอัพกับการสร้าง “เมืองอัจฉริยะ”
ข้อมูลจาก CityLabs ระบุว่า เม็ดเงินลงทุนใน UrbanTech เติบโตมากกว่า 2 เท่า เป็น 

44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 จากไม่ถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ครองส่วนแบ่งเม็ดเงินจาก Venture Capital ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 22% จากก่อนหน้านั้น 

ที่ 13% ทั้งนี้เพราะ UrbanTech และ Smart City มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการน�าพัฒนา

แอปพลิเคชันใหม่ หรือคิดค้นเทคโนโลยี เคียงคู่กับบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้ก�าหนด

นโยบาย สนับสนุน และสร้างโครงสร้างพืน้ฐานใหม่  สามารถแบ่งได้ 4 หมวดในเบือ้งต้นคอื  

• Urban Facilities Management สตาร์ทอัพด้านการบริหารทรัพยากรเมือง อาคาร  

พื้นที่ สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ (Urban Facilities Management)  เช่น Sport Hero 

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีในการบริการจอดรถ Enevo สตาร์ทอัพฟินแลนด์ที่คิดค้นนวัตกรรม

ระบบติดตามของเสีย (urban waste) Amored Things ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวบรวม

ข้อมูลจากกล้อง และข้อมูลจากประตูล็อกอัตโนมัติ มาใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการ

รักษาความปลอดภัย

•  Construction Tech  น�าเทคโนโลยมีาช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบร่ืน เพิม่ประสทิธิภาพ 

ลดรายจ่าย อ�านวยความสะดวกในการออกแบบ การจัดการงานก่อสร้าง รวมถึงผลิต

ซอฟต์แวร์ต่างๆ
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The smart garbage bin has a measuring  
program to record the data for the city to 
analyse and improve its waste disposal  
capacity. Garbage in Barcelona will be reused 
as fuel to produce energy and heat.
 • THE CITY OF BICYCLES
Barcelona was one of the earliest cities - and 
perhaps among the world’s largest - that make 
use of bicycles to reduce traffic congestion.
• SMART MASS TRANSIT
Barcelona uses hybrid buses to reduce air  
pollution. Roofs of bus stops are covered with 
solar panels that help convert energy from  
the sun to power information boards.
• NOISE SENSORS
These electronic sensors can detect noise 
pollution that exceeds the World Health  
Organisation’s standard of 100 decibels. The 
sensors also can monitor air pollution and  
other climate parameters such as humidity 
and temperature.
• WATER IRRIGATION
Electronic sensors are implanted onground - 
and underground to measure soil humidity,  
temperature, sun, velocity and air pressure. 
This information can help farmers plan 
harvesting and water their plants appropriately.
• FAB LAB
Barcelona is the first city in the world to 
have a "Fab" laboratory. The Fab lab is small  
laboratory for individuals to introduce digital 
solutions to citizens. Fab lab showcases the 
real grassroots transformation of Barcelona. 
Fab lab helped educate and groom citizens to 
help make the city smarter.

THAILAND AND THE ROAD TO MAKE  
CITIES SMARTER
The current government has a clear policy 
to create “smart cities” across the country.  
Strategic action plans to create smarter cities 
are written in the national development strategy 
plan. The first phase of smart city Thailand 
started in 2018 in which 10 areas in seven 
cities were developed into smart cities. These 
seven cities are Phuket, Chiang Mai, Khon 
Kaen, Chon Buri, Rayong, Chachoengsao 
and Bangkok.  For this year, the second phase 
expands the number of smart cities into 30  
areas in 24 provinces and for the third phase, 
100 areas in 77 provinces.
 



PARKING HERE

• Urban Property Management สตาร์ทอัพด้านการบริหารอาคารและทรัพย์สิน 

น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการงานในชุมชน ช่วยให้การสื่อสารภายในกลุ่ม

อาคาร/ชุมชนมีความเป็นระบบ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ เช่น WeWork, AirBnb

• Mobility สตาร์ทอัพกลุ่มการขับเคลื่อน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้ประชากรเมือง 

มีการขับเคลื่อนได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและพลังงาน เช่น Uber แอปพลิเคชัน 

ส�าหรับการเรียกรถยนต์โดยสาร Hasty Parking แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้มีที่จอดรถ 

ส่วนตัวสามารถแบ่งปันที่จอดรถให้ผู้อื่นเช่า แอปพลิเคชันนี้สามารถแชร์ต�าแหน่งที่ตั้ง

ของจุดจอดรถให้ผู้ใช้เดินทางไปพิกัดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ในประเทศไทย มีสถาบันการศึกษาชั้นน�าและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายราย

ให้ความสนใจกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ เช่น กลุ่ม MQDC กับโครงการ 

Whizdom 101 กลุ่ม TCC Asset กับโครงการ Bangkok One และสามย่าน 

มิตรทาวน์ กลุ่ม SC Asset กลุ่มแสนสิริ และกลุ่ม ANANDA ผู้ประกอบการ 

อสังหาริมทรัพย์หลายรายให้ความส�าคัญกับ UrbanTech มาก 

จนกระทั่งถึงกับจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนเพื่อลงทุนโดยตรงในบริษัท 

สตาร์ทอัพที่จะน�าเทคโนโลยีที่ดีมาสู ่ ธุรกิจแกนหลักของบริษัท 

รวมถึงการสร้างระบบนิเวศภายในองค์กรให้เอื้อต่อบรรยากาศ 

ในการเกิดนวัตกรรม สนับสนุนกิจกรรมในวงการสตาร์ทอัพ  

และการลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน

นอกจากผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ยงัม ีUrbanTech สตาร์ทอพัไทย 

ที่น่าสนใจอีกไม่น้อย เช่น

• Haupcar บริการรถเช่าแบบบริการตนเองข้ันสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถแบ่งปัน

รถยนต์ระหว่างกันได้ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถเช่ารถยนต์ตามจุดส�าคัญในกรุงเทพฯ  

โดยดูสถานที่จุดให้บริการซึ่งใกล้ที่สุดจากแอปพลิเคชัน เลือกเวลาที่ต้องการใช้รถ 

ยืนยันการจอง ใช้บัตร Haup card ปลดล็อกประตูรถยนต์ ขับไปยังสถานที่ต่างๆ โดย

จ่ายเงินตามการใช้จริง

• Seekster แพลตฟอร์มทีช่่วยให้บริการท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษาส�าหรับผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย์

• Lineman, Scooter, Lalamove แอปพลเิคชันจดัหาแมสเซนเจอร์ ให้บริการจดัส่ง

เอกสาร พัสดุ

• ClaimDi แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถแจ้งเคลมประกันเมื่อเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอ

• U Drink I Drive ที่ให้บริการขับข่ีแก่ผู ้ที่ต้องการบริการขับรถยนต์ในวันที่มี 

การดื่มเหล้าสังสรรค์ █
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To achieve such a big goal, the government  
established the Smart City Thailand Office 
to serve as a focal point for cooperating with  
related agencies. The private sector also was  
invited to take part in developing smart cities 
in Thailand. Those who answered the call were 
major real estate developers such as Magnolia 
Quality Development Corporation (MQDC), which 
is creating the smart city Whizdom 101 in Bangkok 
and Ananda Development, another developer  
incorporating smart city ideas in its property projects.
 
URBAN TECH STARTUP AND SMART CITY 
DEVELOPMENT
According to information from City Labs, the  
investment in UrbanTech doubled to US$44 billion 
(1.3 trillion baht) during 2013-2014, from US$20 
billion. Accordingly, venture capital investment has 
increased from 13% to 22% in urban tech startups.  
Investment increased because governments across 
the world have policies to create and develop 
infrastructure for their smart city polices. 
Thus startups see demand for urban tech solutions.
 
THERE ARE 4 TYPES OF URBAN TECH 
INNOVATIONS.
1. Urban Facilities Management: The startups 
create solutions to help users manage  
services. Examples include portHero, a solution 
for parking services; Evevo, a Finland-based 
startup to track down garbage and Armored 
Things, an AI platform that uses data 
from CCTV and automatic door locking systems 
for security systems.
2. Construction Tech: Startups in this field develop 
solutions or platforms that help the construction 
process and reduce unnecessary costs.
3. Urban Property Management: These startups 
offer solutions that improve cooperation and  
communication for community and building  
services. Applications such as WeWork and Airbnb 
enables owners of property and users to  



PARKING HERE

โครงการ Whizdom 101

1 ใน 6 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมอืงอจัฉริยะ 

ของกระทรวงพลังงาน ชูจุดเด่น ”ระบบนิเวศสังคม

ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและครบวงจร” บนเนื้อที่ 43 ไร่ 

ถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย ที่พักอาศัย อาคารเพื่อ

การพาณิชย์ และพืน้ทีส่าธารณะ เมอืงอจัฉริยะแห่งน้ี 

ยังตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางและแหล่งชุมนุมของเหล่า

สตาร์ทอัพ ในพื้นที่อาคารส�านักงานจะมีบริษัท

สตาร์ทอัพขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาสตาร์ทอัพ เช่น Startup Thailand และ

ยังมีพื้นที่กลางเพื่อให้สตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เป็น

แหล่งพบปะ พูดคุย หรือเป็นพื้นที่จัดประชุม

นอกจากน้ี ยงัให้ความส�าคญักับการจดัการอาคาร

ภายใต้แนวคดิทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ลดการ 

ใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อาทิ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก 

แผงโซลาร ์เซลล์ที่ ติดตั้งบริเวณหลังคาอาคาร 

การใช้เทคโนโลยี REVERSE VENDING MACHINE 

(RVM) ส�าหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติก 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสร ้างพลังงานจากการ 

เดินเท้า ที่แปลงพลังงานจากการเดินผ่าน เหยียบ 

หรือกระโดดใส่แผ่น Pavegen ให้เป็นพลังงาน

ไฟฟ้า เป็นต้น

โครงการ One Bangkok

อกีหน่ึงมหานครทีค่าดว่าจะมผีูค้นมากกว่า 60,000 คน 

เข้ามาท�างานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และเป็น

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยภาคเอกชนที ่

มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย เปิด

ให้บริการในปี พ.ศ. 2564 ภายในโครงการประกอบด้วย 

• อาคารส�านักงานเกรด A สร้างตามมาตรฐาน 

LEED และ WELL

• โรงแรมหรูทีมุ่ง่เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ 5 โรงแรม

• ที่พักอาศัยระดับ Ultra Luxury จ�านวน 3 อาคาร

• ร้านค้าปลีก และพื้นที่ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย 

ครบครันซึ่งจัดสรรไว้ในบริเวณต่างๆ

• พื้นที่สีเขียว และพื้นที่เปิดโล่ง 50 ไร่

ทั้งนี้ One Bangkok ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิทยุ 

ตัดกับถนนพระราม 4 ติดกับสวนลุมพินี เชื่อมต่อ

โดยตรงกับระบบขนส่งมวลชน MRT ขนาดที่ดิน  

104 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 1.83 ล้านตารางเมตร  

มูลค่าการลงทุนมากกว่า 120,000 ล้านบาท
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Whizdom 101
Whizdom 101 has been praised for its smart 
environmental conservation solutions. 

There are solar cells on roof tops to produce 
electricity from the sun. Pavegen, a special 
floor tile is used to pave the floor to convert 
kinetic energy from walking  into electricity.

For garbage, the project introduces a Reserve 
Vending Machine (RVM) to compress and 
reduce the volume of plastic bottles. Furniture 
used in the project comes from reused 
materials leftover from construction sites 
such as woodpiles and  plastic PVC tubes 
 
One Bangkok
Known as the new landmark of Bangkok, 
the property is designed and built to  
accommodate 60,000 users divided among 
office workers and residents of condomini-
ums and high-end hotels. Developed by TCC  
Asset, the property is the largest and most  
expensive investment in the history of property 
development in Thailand.

One Bangkok encompasses:
• Grade-A office buildings built with inter- 
national construction standards including LEED 
(Leadership in Energy and Environmental  
Design) and WELL Building Standard that  
focuses on health and wellness. 
• Five-star hotel.
• Three ultra-luxurious condominiums.
• High-end and famous retail shops.
• Green area and open space as large as 50 rai.

Location: Corner of Witthayu Road and Rama 
IV Road, with the MRT subway in front of the 
property. Total land plot is 104 rai in a prime 
area of Bangkok. Total usable space is 1.83 
million square metres. Investment is 120 billion 
baht. One Bangkok is set to open in 2021.

communicate better and can track down their 
activities and businesses.
4. Urban Mobility: These startups offer  
transportation solutions and services. Their 
products help reduce time and energy. Among 
the well-known urban mobility startups are the 
car-hailing app Uber and Hasty Parking, a 
parking space sharing app. 
 
URBAN TECH IN THAILAND
Academic and technological institutions as 
well as Thailand's private sector have paid  
attention to developing smart cities. Notable 
examples are Whizdom 101 by MQDC 
and One Bangkok by TCC Asset as well as 
Samyan Mitrtown. Leading developers such  
as SC Asset, Sansiri and Ananda are  
developing property in line with the smart city 
concept. Some developers even invested 
in urban tech startups, or have developed 
a smart city ecosystem to use in their own  
corporations.
 
INTERESTING URBAN TECH STARTUPS IN 
THAILAND
• Haupcar offers a car rental and sharing 
service that will provide information on where 
to pick up a car. There is the “Haup card” that 
allows the driver to unlock the car and a  
program to calculate rental fees based on  
actual service time.
• Seekster is a solution to help property  
owners find cleaning services.
• Lineman, Scooter and Lalamove  offer 
messenger and delivery services for goods, 
food and packages.
• ClaimDi is an application that helps car  
owners claim insurance easier and faster  
without having to wait for insurance agents.
• U Drink I Drive is a driver service for car  
owners who had a little too much to drink. █  

เยือนเมืองอัจฉริยะภาคเอกชน SMART CITY PROJECTS IN THAILAND



THE SURVEIL-
LANCE STATE
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I N F O G R A P H I C

China has the largest monitoring system 
in the world, and it is a part of daily life. 
There are about 200 million surveillance 
cameras scattered around the country to 
track big spenders in luxury retail stores, 
catch identity thieves, prevent violent 
crime, find fugitives, and even snag 
jaywalkers. By 2020, the country hopes 
to have 570 million – that’s nearly one 
camera for every two citizens.

  LEAVE NO DARK CORNER

Source:

1. https://techcrunch.com

2. www.huffpost.com

3. www.businessinsider.com.au

4. www.sixthtone.com

5. www.cnbc.com

6. www.scmp.com

7. www.cbinsights.com

AI & FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGY

•  Over 30 military 
and government 
agencies have 
used robotic birds 
(birdlike drones) and 
similar machines to 
spy on people in at  
least five provinces  
in China.

• In 2018, the Chinese 
government installed 
200 million surveillance 
cameras across the 
country, which amounts 
to approximately one 
camera per seven 
citizens.

• By 2020, the Chinese government expects 
to integrate private and public cameras, 
leveraging the country's technological 
expertise in facial recognition to build 
a nationwide surveillance network.

2018

2020
•  With a population of 1.3 
billion, China plans to create 
a facial recognition system 
that can identify people within 
three seconds and with a 90 
percent accuracy rate.

1.3

OVER 
30 

MILITARY

• China has top-notch facial recognition technology. 
It has been installed in areas such as banks, 
airports and shopping malls for security and to 
monitor crowds.

• China plans to be 
the global leader in 
artificial intelligence 
by 2030, a market 
where the facial 
recognition piece 
alone is expected 
to garner US$9.6 
billion by 2022.

• Railway police in Zhengzhou, the capital of 
central Henan province, became the first city 
in China to use facial-recognition eyewear to 
screen passengers.

•  Shanghai-based YITU 
Technology has gained 
wide recognition for its 
facial scan platform that 
can identify a person 
from a database of at 
least 2 billion people in 
a matter of seconds.

•  Facial recognition technology was implemented 
at two border checkpoints between Hong Kong 
and Shenzhen. The new system checks visitors’ 
appearances against a database of faces and 
travel information and alerts customs officials 
if it suspects an individual of being a parallel 
trader.

•  Shenzhen began using AI to 
display photos of jaywalkers 
on large LED screens at major 
intersections in April 2017.  
A year later, traffic police in  
Shenzhen started displaying 
photos, names and partial ID 
numbers of jaywalkers online.



CHINA: THE WORLD'S
BIGGEST CAMERA

SURVEILLANCE NETWORK

MASS SURVEILLANCE TIMELINE

The Beijing Municipal Science & 
Technology Commission proposed 
a mobile phone tracking program 
to be called the Information 
Platform of Real Time Citizen 
Movement, which was intended 
to ease traffic flow on the city's 
streets.

China Telecom, a major landline 
and mobile telephone company, 
was asked to put a real name  
registration scheme into effect and 
to "regulate the dissemination 
of objectionable information 
over the network" in 2014.

“Electronic Police at Zebra 
Crossing” has been put into use 
in Shenzhen. The smart system  
i s  e q u i p p e d  w i t h  fa c i a l  
recognition technology to record 
jaywalkers and non-motor  
vehicles that break traffic rules.

The Chinese government aims to build a nationwide 
video surveillance network for ensuring public  
security, which will be "omnipresent, fully networked, 
working all the time and fully controllable".

Cameras have helped solve an 
estimated 100,000 crimes.

A cybersecurity law was introduced, 
requiring internet companies to 
store all network logs for at least 
six months, and store all personal 
data and critical information 
within mainland China.

The third generation of Resident 
Identity Cards will be able to  
trace location. Blood information 
also will be collected and  
recorded in the card.

2005

2012

2016

2019
2018

BY 2020

2011
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•  SenseTime - the most valuable AI 
startup in the world at US$4.5 billion, 
which makes an AI-powered surveillance 
software for the country’s police, signed 
an agreement to build Malaysia’s first AI 
park - projected to cost US$1 billion. 

•  Beijing’s new US$12 billion Zaha 
Hadid-designed airport, slated to open 
in 2019, is expected to incorporate  
the technology in security and  
immigration work. Cameras will verify 
identities by matching users’ faces to 
the national ID database. Also, airport 
authorities will use facial recognition 
tools to match users to their luggage, 
which will help with baggage tracking 
and security risk assessments.

•   Beijing-based startup Megvii, which also is known as Face++ and 
backed by Alibaba Group, is the world’s largest facial recognition 
software platform, and is used by more than 300,000 developers in 
150 countries. Megvii’s technology is used by the Ministry of Public 
Security, which oversees a facial scan database of more than 1.3 billion 
people in China. It's an innovation that has helped China's police force 
arrest more than 4,000 people since 2016.

2019

2013

“ S k y n e t ”,  a  n a t i o n w i d e  
monitoring program was launched 
in 2005 to increase the use  
and capabilities of surveillance 
cameras.



True Digital Park สร้างเมืองอัจฉริยะ หนุน Digital Lifestyle
ดจิิทัลเพ่ิมบทบาทในการด�ารงชวีติของคนทกุเพศทกุวยัมากขึน้ รวมถึงทกุกจิกรรม ไมว่า่จะเรยีน เลน่ ท�างาน หรอืพักผอ่น และเมอืงอัจฉริยะ 
(Smart City) นั้นจ�าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยแก่ทุกไลฟส์ไตล์คนยุคใหม่ ซึ่ง "ทรู ดิจิทัล พาร์ค"
คือหนึ่งในผู้สร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัลแก่เหล่าสตาร์ทอัพและทุกคน คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้เกียรติถ่ายทอดนิเวศชุมชนดิจิทัลให้ฟงัอย่างตื่นตาตื่นใจ

Digital Innovation has become part of our life.  Young or old, female, male or beyond, digital technology has 
played a role, being integrated into our work life and leisure time. As a result, cities and infrastructures have 
been developed to suit the integration of digital technology. Cities are designed and built to enable residents 
to live life intelligently, to become a “smart city”.  An exemplary smart city is True Digital Park. Insight Talk is 
honoured to speak with Thanasorn Jaidee, CEO of True Digital Park who was generous enough to give his 
valuable time to speak with us.
 

TRUE 
DIGITAL
PARK
SMART CITY 
FOR SMART 
LIFE 

I N S I G H T  T A L K





บรรยากาศงาน BETA Conference



มุมมองต่อการใช้ชีวิตของคนเมือง
ยุค Digital Disruption
คนเมืองไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นเก่า เรื่องที ่

เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันคือเทคโนโลยี 

ผู้ใหญ่ใช้แอปพลิเคชันกูเกิลแมป, เฟซบุ๊ก หรือ 

คนรุ ่นใหม่ใช้แอปพลิเคชันหาร้านอาหารอย่าง 

“วงใน” หาที่กินที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากกว่าก่อน  

คนรุ่นใหม่นอกจากใช้แอปพลิเคชันเพื่อการใช้ชีวิต 

ที่ดีข้ึน ยังเปิดความคิดต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี 

ที่มีอยู่ไปสร้างโอกาสต่างๆ ให้ชีวิต เช่น สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ขายของออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี

ท�าให้เข้าถึง (access) ตลาดได้ง่ายขึ้น ไม่จ�าเป็น

ต้องไปต้ังร้านทีอ่ืน่ และมบีริการส่งของให้ สิง่เหล่าน้ี 

คือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวัน 

ของคน ไม่เฉพาะคนเมือง แต่รวมถึงคนต่างจังหวัด 

และผู ้ที่อยู ่นอกเมืองล ้วนได ้ รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีเช่นกัน ท�าให้เมืองใหญ่ขึ้น ขอบเขตของ

เมืองจะมี boundary ที่กว้างขึ้น

ความส�าคัญของการพัฒนาเมือง
สู่การเป็น Smart City ในโลกปัจจุบัน 
เป็นอย่างไร
เมื่อพูดถึง Smart City คนจะคิดถึงเทคโนโลยี  

ซึ่งคุณค่าของ Smart City อยู่ที่ 1. การเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตในเชิง wellness ท�าอย่างไรให้เรา 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น เช่น สมัยก่อน 

จะไปไหนทีต้องมาน่ังเปิดแผนที่ แต่ปัจจุบันเปิด 

กเูกลิแมปก็ง่ายขึ้น ท�าให้การใช้ชีวิตดีขึ้น 2. การใช ้

ชีวิตของประชาชนเองมีความปลอดภัย (Security)

จาก Smart City จะตรวจสอบได้ว่าภัยอยู่ตรงไหน 

อย่างไร จุดประสงค์ไม่ได้คอยตรวจสอบว่า เราอยู่

ตรงไหน แต่ต้องการให้รู้สึกปลอดภัย เช่น การติดตั้ง 

กล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ เมื่อเชื่อมต่อกันจะดูได้ว่า 

เมื่อเกิดเหตุร้าย เช่น การปล้น จะตรวจสอบได้ว่า

คนร้ายหนีไปทางไหน จะติดตามได้ ท�าให้คนอยู่ได้ 

อย่างปลอดภัยมากขึ้น 3. เพิ่มโอกาสมาเสริมรายได้ 

เสริมศักยภาพที่มี  การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ได้แก่ 

4G 5G ท�าให้เกิด Innovation สมมติคนไม่เคย 

ท�าอะไรใหม่ๆ แปลกๆ เลย แต่พอทราบว่า ในอนาคต 

รถจะขับเองได้ หรือมอนิเตอร์ชีพจร สุขภาพ 

ออนไลน์แล้วไปโรงพยาบาลได้ คนอยูใ่นอตุสาหกรรม 

ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ น่าจะเห็นโอกาสใช้เทคโนโลยี

มาพัฒนาอุปกรณ์ที่มีมากขึ้น 4. ความยั่งยืน คือ 

Smart City สร้างความยั่งยืนให้แก่ตัวเอง สังคม 

ประเทศชาติ และคนที่อยู่รอบข้าง Environmental 

Friendly เพื่อให้สิ่งแวดล้อม สังคมมีความยั่งยืนขึ้น 

ทัง้ความยัง่ยืนเร่ืองพลงังานการควบคมุมลพิษ จะท�าให้ 

Smart City สมบูรณ์แบบ สุดท้าย Smart City 

จะตอบกลับมาทีค่น ท�าให้คนได้รับประโยชน์ สงัคมและ 

ประเทศชาตไิด้ประโยชน์ ส่งผลให้โลกได้ประโยชน์

True Digital Park จะมีส่วนร่วม
สร้าง Smart City อย่างไร
ผมขอแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ อันดับแรก คือ Physical 

ตัวตึก โครงการนี้คิดมาด้วย principle ที่ต้องการ

ให้มีโครงการที่จะท�าให้เกิด Smart City ข้ึน 

ในประเทศ เช่น Smart City ในเรื่อง Sustainability 

ซึ่งโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับคัดเลือกเป็น  

1 ใน 7 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมอืงอจัฉริยะ  

โดยกระทรวงพลงังานร่วมกบัมลูนิธอิาคารเขียวไทย 

นับเป็นโครงการของเอกชนแห่งเดยีวทีไ่ด้รับคดัเลอืก 

ตัวตึกสร ้างข้ึนมาเพื่อให ้ใช ้พลังงานน้อยที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ ตึกจะสร้างมลภาวะให้น้อยที่สุด 

พยายามใช้แสงธรรมชาติมากที่สุด ระบบเคร่ือง

ปรับอากาศแยกยูนิต ไม่ใช่ระบบท่อน�า้ส่ง มีระบบ

น�้าเย็นมาช่วยลดฝุ ่นละอองและเช้ือโรคที่สะสม 

ในท่อแอร์ เน้นการมีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อให้ 

เป็นจุดศูนย์กลางเสริมสร้างสุขภาพของผู้ใช้ชีวิต 

อยู่ที่นี่มากขึ้น ใช้ Facility ได้ง่ายขึ้น จะพักผ่อน 

WHAT IS A SMART CITY AND WHAT 
CAN URBAN RESIDENTS EXPECT 
FROM DIGITAL DISRUPTION?
No matter how old urban residents are, they 
will find their way of life intertwined with  
digital innovation. For instance, elders use 
Google Maps and Facebook, while the 
younger generation uses the Wongnai app 
to decide where to dine.  But for the young 
generation, digital innovation - to be precise 
digital disruption - is more than simply making 
their life more convenient. Innovation brings 
opportunity to do business. People in the age 
of digital disruption create their own jobs by 
opening online stores. That was not possible 
in the past when sellers were required to open 
shop - a physical shop. But digital disruption 
is not limited to only urban areas. Rural areas 

SMART CITIES CAN CREATE 
WELLNESS,  SECURITY,  

ECONOMIC OPPORTUNITY 
AND SUSTAINABILITY. 

reap benefits from this smart living. Digital 
innovation can expand the boundary of the 
urban area and urban service. 

THE IMPORTANCE OF BEING A 
SMART CITY
People often think of technology when they 
think of smart cities.  Yet, the importance and 
beauty of it are about human life and quality 
of living.  Smart cities can create wellness,  
security, economic opportunity and sustainability. 
In terms of wellness, digital innovations can 
make people healthy, both physically and 
mentally.  Look no further than Google,  
which gives people better and more freedom 
in mobility, and better mobility makes a better life.
In terms of security, mobile apps like Google 
tell us where we are and guiding us where and 
how to go.  CCTV is more than surveillance 
machines, although it is indeed a tool to  

รับประทานอาหาร หรือหาอากาศบริสุทธ์ิ มาที่น่ี 

จุดเดียวได้ครบ

โครงการน้ีสร้างเพื่อช่วยสร้างเสริมศักยภาพคน 

โดยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และเอื้อต่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม (create innovation) คือ

นอกจากเป็นโครงการที่ดี ประหยัดพลังงานแล้ว 

ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโปร่งโล่ง สบาย 

เอือ้ให้เกดิ collaboration พร้อมมกีารติดต้ังอปุกรณ์ 

เกมต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมาผ่อนคลาย มีน�้าดื่ม 

กาแฟบริการ มร้ีานอาหารอยูช้ั่นล่างของอาคาร และ 

ในโครงการยังมีคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย ท�าให้ 

คนท�างานอย่างมคีวามสขุ สถานทีต่ัง้อยูบ่นเส้นทาง 

บีทีเอสท�าให้เดินทางสะดวก ล้วนสร้างโอกาส 

และท�าให้คนรับรู ้ว ่าโครงการตั้งอยู ่บนสถานที ่

ที่เหมาะสม ไม่ต้องเดินทางหรือใช้ชีวิตล�าบาก

อนัดบัที ่2 innovation และ partner รวมไว้ทีเ่ดยีวกนั 

ส�าหรับผูส้ร้าง innovation จะต้องมโีอกาสต่างๆ 

รองรับ ซึง่โครงการสร้างโอกาสต่างๆ ไว้รองรับ 
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ประกอบด้วย 1. การเข้าถึงผู้มีความเช่ียวชาญ 

ด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงองค์ความรู้ โดยโครงการ

จับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก เช่น กูเกิล, อเมซอน 

เว็บ เซอร์วิส, ไมโครซอฟท์, หัวเว่ย และซีพี  

เพื่อสร้างและสนับสนุนให้คนมีองค์ความรู้ เข้าถึง 

เทคโนโลยี เข้าถึงโอกาสในด้านเทคโนโลยีและ 

อตุสาหกรรม 2. การสร้างโอกาสให้เข้าถึงผูช่้วยเหลอืได้ 

คือ incubator และ accelerator โดยเป็น 

สถานทีใ่ห้ entrepreneur หรือสตาร์ทอพั สร้างธรุกจิ 

โดยมีคนให้ปรึกษาและให้โอกาสผ่าน incubator 

accelerator ที่มีอยู่ในทรู ดิจิทัล พาร์ค ทั้งไทย

และต่างชาติ  3. การเข้าถึงแหล่งทุน คือ VC หรือ 

Venture Capital ที่มี 14 VC ไทยและต่างชาติ 

เข ้าร ่วมโครงการเพื่อให ้ค�าแนะน�าและลงทุน 

ในบริษัทคนไทยและต่างชาติที่มาอยู่ในโครงการ 

4. ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ส�านักงาน 

นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (NIA) ส�านักงาน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ท�าให้การท�า

ธุรกรรมกับภาครัฐสะดวกขึ้น และมีโอกาสได้รับ

สิทธิประโยชน์พิเศษจากภาครัฐมากข้ึน รวมถึง

โอกาสเข้าถึง Seed Fund หรือแหล่งทุนขนาดเล็ก 

และโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐในการสร้างเสริม

ธุรกิจของตน

ทั้งหมดน้ีเมื่อน�ามารวมกันจะเป็นสิ่งที่โครงการ

สร้างให้เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็น Ecosystem, Creativity 

และ Innovation สุดท้าย Collaboration คือ

เพิ่มโอกาสการเติบโตของบริษัทจากการพบปะ 

แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ของคน 

กลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้เกิด Innovation ซึ่ง

จะส่งผลให้ประเทศชาติ สังคมดีขึ้น ยกตัวอย่าง  

เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วสร้างบริษัทได้ 1 บริษัท ท�าเรื่องลด

มลภาวะ เช่น สร้างแบตเตอรี่ที่มีอายุใช้งานนานขึ้น 

จะมีคนมาลงทุนด้วย ท�าธุรกิจให้โตขึ้นได้ เกิดการ

จ้างงาน สุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ

โลกที่ไม่ต้องผลิตแบตเตอรี่ที่สิ้นเปลือง และไม่ส่งผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมมาก หรือบริษทัจดัการจองควิ 

เมื่อมีโอกาสจะพัฒนาโซลูช่ันใหม่ๆ ได้มากข้ึน 

จากเดิมอาจจองคิวร้านอาหาร อาจพัฒนาเพิ่มให้

คนไข้เข้ารับบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่ต้องไป

นั่งรอเวลา จากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม 

และขยายธุรกิจออกไป ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และประชาชนส่วนรวม โครงการน้ีจะมอีงค์ประกอบ 

ที่สมบูรณ์แบบคือเป ็นศูนย์รวมหน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิด Open Innovation 

ท�าให้เกิดการหลอมรวมองค์ความรู้ เพือ่การสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมไว้ด้วยกัน

แผนพัฒนาโครงการเป็นอย่างไร
โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค เพิ่งเปิด Soft Launch 

enhance security and discourage criminals. 
CCTV in Bangkok can help police track down 
criminals and prevent crimes  People feel  
safer in a city covered with CCTV and security 
innovations. Digital infrastructures such as 
4G and 5G gives people access to a 
better life and better opportunities, a chance 
to be more creative and inventive.  People 
in larger and advanced networks will see 
more inventions and better gadgets.  Think 
about people who see driverless cars.  
Imagine how healthy people will become when 
they can use an online app to monitor their 
own health, without having to make a journey 
to the hospital! 

Last but not least, smart cities breed  
sustainability to itself, society, the country and 
the planet.  Digital innovation helps officials 
monitor and regulate pollution, leading the  
society and country to achieve a better  
environmental condition. 
 
SMART TRUE DIGITAL PARK
The smart of True Digital Park comprises two 
elements - physicality, and its innovation and 
partnership. In terms of physical building, True 
Digital Park is designed and built to be a smart 
city, nothing less than that. We are one among 
seven buildings chosen by the Ministry of  
Energy and Green Buildings Foundation to be an 
example of the best energy-saving buildings. 
Indeed, we are only one private project among 
these seven energy-saving projects. Our  
building is designed and built to consume 
the least amount of energy. We use less light 
bulbs and allow in more daylight. Our air  
conditioning uses an individual room system, 
not a large central A/C. Our A/C makes sure 
the air in the building is not only cool but clean 
as it uses a water system to cleanse dust and 
germs.  Our building has plenty of green area 
and this leafy space is not just decorative.   
Our project positions the green area as  
central and common space for people to  
exercise and spend their leisure time. The 
green area is a one-stop station for people to 
enjoy their leisure, eat or just breath natural air.
True Digital Park is created with the firm  
belief that a better environment enables  
people to create better innovation.  

So apart of being convenient, energy saving 
and a good environment, the physical 
area of True Digital Park is made to foster  
collaboration and helps users to be more 
inventive and more productive.  Nooks and 
crannies are installed with games to help 
people feel more relaxed and entertained. 
Inhabitants can find coffee shops and  
restaurants on the ground floor. Condominiums 
are located inside the property. It is the place 
created with a goal to make people work and 
live happily.  The place has the BTS Skytrain 
at its doorstep. So, the buildings stand in a 
perfect location, always making life of the  
residents easier. In terms of innovation and as 
a partner, True Digital Park creates a network 
to help startups. First, we partner with global 
leaders in digital innovation such as Google, 
Amazon, Web Service, Microsoft, Huawei and 
Charoen Phokphand (CP).

HELPFUL PARTNERS
Also, we create space for startup incubators 
and accelerators. So new entrepreneurs 
or even those who are inspired to become  
startups can come to our place to up-skill and 
get useful consultation and assistance from 
our partners. In all, it is the place to foster  
collaboration and growth. We believe that 
growth in business will be good for the greater 
good and our property aims to be the enabling 
factor. For example, if you open a startup on 
battery storage here, you can have the chance 
to succeed in developing a long-lasting battery 
because we have an ecosystem and network 
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It is perfect for small business and startups 
with 3-5 investors and we also have larger 
work spaces to accommodate expansion. 
We will have a lot of weekly programs 
and activities run by our partners such 
as Google, UOB bank, Wongnai app,  
Huawei, CP and the King Mongkut Institute  
of Technology (KMIT), which is a well-known 
academic institution on digital innovation. 

In terms of milestones, the construction of 
the first phase was complete. The complete 
works of commercial and office space covers 
42,000 square metres (sq.m).  By 2021, the  
campus and workspace as large as 60,000 
sq.m will be complete.  By 2022, the whole 
project will be completed with the construction 
of three condominiums and retail spaces. 
We believe True  Digital Park will  
benefit residents and users of the project. 
But the project also will be good for the 
community in Punnawithi of the Sukhumvit 
area. We aim this project to be a hub of digital 
innovation and cradle for creative people.  
True Digital Park is a place that can offer  
opportunities for these talents!

ENABLING FACTORS
We partner with a numbers of academic  
institutions such as King Mongkut Institute of 
Technology at Lat Krabang campus, which 
created KRIS (KMIT Research and Innovation 
Services) to serve as a lock-and-barrel that 
pair up students with good projects with  
investors. KRIS will handle workshops and 
find internships for students and even the 
public who wish to enter digital startups and 
run a creator space, a lab where innovators 
come to present their works and ideas. We 
have a regional partner, ACE, which stands 
for Action Community for Entrepreneurship,  
to promote exchanges between  startups in 
Thailand and Singapore.

True Digital Park will become a regional hub 
for entrepreneurs. It is not only for Thai talents. 
The project will be the place where foreign  
talent comes to stay and work. It is a place for 
newcomers and students who need help and 
a springboard. It is a place to innovate and to 
grow. █

TRUE DIGITAL 
PARK WANTS  

TO HELP  
YOU CREATE  
INNOVATION 

AND BUSINESSES

มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมาก เป็น 100 ราย 

ทั้งผู ้ เข ้ามาอยู ่ในพื้นที่ การเป็นสมาชิก และ

พันธมิตรต่างๆ โดยส่วนของ Campus Space หรือ 

Work Space สถานที่ท�างานใช้เกือบ 90% แล้ว 

เดือนมิถุนายนจะเปิดรับสมาชิกส่วน Hot Desk 

ส�าหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือตัวบุคคลที่ต้องการ

สร้างธุรกิจ เฟสถัดไปจะเปิด Co-Working Space  

ร่วมกับพันธมิตร คือ “วีเวิร ์ก (WeWork)”  

โคเวิร์กกิ้งสเปซที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อตอบโจทย์

ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ส�าหรับ

ธุรกิจเริ่มจาก 3-5 คน โครงการก็สามารถรองรับได้ 

หรือเมื่อธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นก็มีพื้นที่ชั้นบนรองรับ

นอกจากน้ี ยังมีอีเวนต์ โปรแกรม จัดร่วมกับ 

พาร์ทเนอร์ เช่น กูเกิล ยูโอบี วงใน หัวเว่ย ซีพี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และอื่นๆ มาให้ 

ความรู้ การเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ให้คนทั่วไป 

เข้าร่วมได้ โดยจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ และมีพื้นที่

ให้พาร์ทเนอร์มีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกัน 

ปัจจบุนัโครงการสร้างเฟส 1 เสร็จแล้ว คอืส่วนค้าปลกี 

และส�านักงาน ขนาด 4.2 หมื่นตารางเมตร และ

ก�าลังขยายเฟส 2 ส่วน campus เป็นสถานที่

ท�างานเมื่อรวม 2 เฟส เกือบ 1 แสนตารางเมตร  

ในอีก 1-2 ปีจะแล้วเสร็จ ส่วนอาคารคอนโดมิเนียม 

ใกล้เสร็จทั้งสามตึก ร้านค้าปลีกเปิดเต็มพื้นที่แล้ว 

ฉะน้ันภายใน 2-3 ปีข้างหน้า จะครบวงจร  

ทั้งโครงการที่เกิดข้ึนจะไม่ใช่เพื่อคนในโครงการ

เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมด้านนอก

รอบปุณณวิถี สุขุมวิท โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค แห่งนี้

ต้องการเป็นศูนย์รวมนวัตกร หรือผู้มีแนวคิดใหม่ๆ 

ที่ต้องการสร้างโอกาส

ปัจจัยเพ่ิมเติมที่จะเกื้อหนุนความส�าเร็จ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านหน่ึงที่โครงการท�างานร่วมด้วยมากคือภาค 

การศึกษา โดยร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง 

และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  

ตั้งสถาบัน KRIS ใช้โชว์เคสนวัตกรรมของ สจล. 

โดย สจล. เป็นกึ่งๆ accelerator ให้นักศึกษา 

เช่ือมต่อกับบริษทัห้างร้านอืน่ๆ และเข้าถึงเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และอื่นๆ 

สร้าง internship program หรือ program สร้าง

องค์ความรู้แก่นักศึกษา คนภายนอก, ร่วมมือกับ 

สจล. สร้าง creator space สถานที่สร้างนวัตกรรม

ทางกายภาพ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้มีความคิด

ใหม่ๆ เข้ามาสร้างชิ้นงานได้ที่นี่ เป็นของต้นแบบ

เพื่อน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับภาคเอกชนต่างประเทศ 

that can help you. In the end, your business will 
reduce pollution, and  you will hire more people, 
which as a result will help the economic 
growth of Thailand. You can also open startups 
providing solutions to people to queue up 
for service at hospitals or booking tables at 
restaurants without having to wait. That can 
help society too. True Digital Park wants to 
help you create innovation and businesses. We  
foster the idea of “Open Innovation”, so we 
create an ecosystem and network for fostering 
innovation and collaboration. 

PROJECT MILESTONE
We just had a soft launch that received a 
warm welcome.  There are already 100 people  
joining our project. They are residents,  
members and partners.  Our co-working space 
is already 90% complete and we will open a 
“Hot Desk”,  which is a work space for startups 
in June. During the next 2-3 months, we are 
set to open“WeWork”, a co-working space 
with our partners. “WeWork” will become the 
largest co-working space in the world.  

เช่น Action Community for Entrepreneurship 

หรือ ACE ของสิงคโปร์ ท�า Startup Hub Exchange 

ระหว่างไทย-สิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์

และประเทศอื่นๆ ท�า internship ร่วมกัน เป็น 

สิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น โดยเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย

และภูมิภาค ซึ่งต้องปรับตัวไปเร่ือยๆ ดูตาม 

ความเหมาะสม เข้ากบัสภาพแวดล้อม โดยท�าให้ 

สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นจดุเร่ิมต้นสร้างนวตักร entrepreneur 

บริษัทสตาร์ทอัพ หรือบริษัทเทคให้เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยให้ได้ โดยไม่จ�ากัดว่าต้องเป็นคนไทย

เท่านั้น จะเป็นต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศและ

ต้องการสร้างธุรกิจในประเทศไทยก็ยินดีสนับสนุน 

รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่มีไอเดียแต่ขาดผู ้ช่วย  

ที่โครงการก็ยินดีช่วยสร้างธุรกิจ █
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การพัฒนา Minimum Viable Product (MVP) 
กับเป้าหมายหลักคือการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้

M A R K E T I N G

HOW TO DEVELOP A MINIMUM 
VIABLE PRODUCT (MVP) TO 
 FIND OUT USERS’ BEHAVIOURS 

Text : Oranuch Lerdsuwankij 

CEO & Co - founder of Techsauce Media Co.,Ltd.

หลังจากที่เราแนะน�าถึงการค้นหากลุ่ม Early Adopters และเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อ 

ตรวจสอบไอเดียของเราไปแล้วน้ัน มาตามกันต่อกับบทความซีรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยคร้ังน้ีเราจะพาไปลงรายละเอียดในการพัฒนา Minimum 

Viable Product (MVP) กันต่อ

เมื่อคุณได้ค้นคว้าและพิสูจน์มาแล้วระดับหน่ึงกับกลุ่มเป้าหมายว่ามีปัญหาดังกล่าว และ 

คณุมโีซลช่ัูนทีจ่ะเข้าไปแก้ปัญหาน้ัน ตอนน้ีก็ถงึเวลาทีต้่องมโีปรดกัต์และต้องพฒันามนัออกมา 

ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ต้องออกตัวก่อนว่า มันไม่ใช่โปรดักต์แบบสมบูรณ์แบบ

ที่ต้องมี User Interface (UI) ที่สวยหรู MVP คือการโฟกัสไปที่ฟีเจอร์ที่เข้าไปแก้ปัญหา  

(painpoint) หลักของกลุ่มเป้าหมายต่างหาก โดยครั้งนี้เราจะไปเรียนรู้จาก CEO Startup 

ที่มีความเชี่ยวชาญการท�า MVP อย่าง Nick Raushenbush ซึ่งปัจจุบันเป็นสตาร์ทอัพ  

ที่อยู ่ในโครงการ Y Combinator เขาได้แชร์ไว้อยา่งน่าสนใจว่า

MVP เป้าหมายหลักคือ การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้
Eric Ries เขียนในหนังสือ The Lean Startup โดยให้ค�านิยาม MVP คือ "[the] version of a 

new product which allows a team to collect the maximum amount of validated 

learning about customers with the least effort."

In previous issues, we introduced the  
techniques that help startups locate  early 
adopters and introduced some interview  
techniques for entrepreneurs to make sure 
that their product - or “solution” - is not just a 
flashy idea but a product that can respond to a 
real need. In this issue we will focus on how to  
develop a minimum viable product (MVP).  
 
The MVP might not be the perfect solution. 
It might be a gorgeous feature.  A real good 
MVP is truly responsive to the needs of the 
targeted user and we can help you with 
that process. Here, we will learn from Nick  
Raushenbush, the respected startup  
trailblazer at Y Combinator.  

MVP IS ABOUT CONSUMERS’ 
BEHAVIOURS 
According to the book “The Lean Startup”, 
by Eric Ries, the MVP is “[the] version of a 
new product which allows a team to collect 
the maximum amount of validated learning 
about customers with the least effort.” 
The MVP is a lean machine - without  
unnecessary features. It can help you  
separate the wheat from the chaff, allowing you  
a focused understanding about consumers. 

The MVP is the prototype of your product.  
Famous startups such as Facebook and  
Zappo started from a simplistic MVP. 
• Facebook began with a basic profile page 
and rudimentary search engine.
• Zappos started with a photo app that  
allowed users to post their images of shoes 
and shops online

Never, ever forget that the MVP is not a final 
solution but a process that you are taking in 
order to learn about your targeted consumers.  
The MVP can give you an abundance of useful 
data if you follow the process.

IMAGE OF THE MVP
The first question is what does the MVP look 
like? Is it a website? Or is it a mobile app?  
Before you decide on its physical manifestation, 
you must have your first manifesto written on 
the wall.
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“We want (our users) to visit (our app/site) and think some thought and as a result, 
do some action.” With this hypothesis, you will design a MVP that will lead to real 
action, not just another flashy app. For example, when you create a profile page  
platform, you will pay extra attention to making features that permit users to  
download images easily, an easy-to-use button for downloading personal  
information and a simple button for online shopping. In short, the MVP is not an  
elaborate image but a practical solution.

THREE STEPS TO FOLLOW
Step1: You cannot just “create” an MVP, you must evaluate its performance by 
using appraisal tools such as Google Analytics 
Step2: The most important feature of an MVP is not an attractive image but an  
impressive user experience (UX) and a simple yet efficient communication on user 
interface (UI). 
Step3: In creating your MVP, go minimalistic. You must not overload your app or 
mock-up website with too many features that distract consumers and turn your 
virtual shop into a cluttered junkyard. Choose a practical design app such as Sketch 
and Balsamiq because they favour simple function over embellished designs. 
Your MVP must have few pages and minimal features. Minimal features are more 
easy for evaluation.

LET’S MAKE YOUR FIRST MVP
Always make your MVP a simple website-based application with only a few core 
features. You don’t need to make a mobile app right away. Mobile apps are  
complex systems that need permits and filters from an authoriser. Apple has several 
steps - none of which are easy, before letting your product in its app store. 

At the end of the day, you must be able to ascertain whether or not your MVP really 
answers the needs of your consumers. Is your MVP the medicine that can cure 
their pain points? At this stage, you must focus first on function, not perfection. 
You must take time to test run your MVP to detect early bugs. At this early stage, 
expect user complaints because you will learn a lot from it. Good luck with your MVP. █

อย่าง Sign up, login, profile ทีหลัง ถ้ายังไม่ได้ฟันธง 100% ว่าไอเดียของคุณจ�าเป็น 

ต้องเป็นโมบายล์แอปฯ ช่วงนี้อยากให้พิจารณาสร้างเว็บแอปฯ ก่อน เพราะโมบายล์แอปฯ 

มคีวามซบัซ้อนและการให้คนเข้ามาเร่ิมใช้น้ันต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ และจงตระหนักว่า 

ถ้า iOS ก็ต้องผ่านกระบวนการการขออนุมัติจาก apple เพื่อเอาขึ้นแอปสโตร์พอสมควร

ท้ายสุดแล้ว MVP ที่เน้นเรื่องฟังก์ชั่นนั้นตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่ เป้าหมายไม่ได้เน้นเรื่อง

คุณภาพ แต่เน้นเรื่อง Functionality การท�างานของมัน คุณและทีมงานต้องท�าการทดสอบ 

bug ก่อนจะเปิดตัว และแน่นอนก็จะมีกลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรกๆ ที่เจอ bug เล็กๆ มาแจ้งคุณ █

นั่นหมายถึง เป็นตัวอย่างโปรดักต์ที่มีฟีเจอร์น้อยๆ 

เพยีงพอในการทดสอบการใช้งานของลกูค้า จะไม่ยดั 

ฟีเจอร์อะไรสารพัดเข้าไป โดยฟีเจอร์น้ันเร่ิมจาก

สิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนจริงๆ และโฟกัสเป็นฟีเจอร์ 

หลักส�าหรับ MVP เวอร์ช่ันแรกของคุณ ทั้ง  

Facebook หรือ Zappos ก็เริ่มแบบนี้

• Facebook เริ่มจากฟีเจอร์ที่สร้างโปรไฟล์อย่าง

ง่ายๆ และฟีเจอร์การค้นหา

• Zappos เริ่มจากการให้ถ่ายภาพรองเท้าที่ร้าน

และโพสต์ภาพขึ้นบนออนไลน์

จงจ�าไว้ว่าเป้าหมายหลักของ MVP คือการเรียนรู้

พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณไล่ตามขั้นตอนการท�า 

Market Validation อย่างละเอียด กลุ่มผู้ใช้บางราย 

จะเผยถึงข้อมูลที่น่าสนใจมากๆ

Visualize MVP
แล้ว MVP หน้าตาเป็นอย่างไร? เป็นเว็บแอปฯ? 

เป็นโมบายล์แอปฯ? ลองเริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถาม 

ที่เป็นเป้าหมายให้ผู้ใช้เราแบบนี้ก่อน

We want {our users} to visit {our app/site} and 

think “{some thought}” and as a result, do 

{some action}.

ด้วยสมมติฐานนี้ การออกแบบ MVP จะน�าไปสู่การ

ท�าให้เกิด action ได้ action ในที่นี้ เช่น การสร้าง

โปรไฟล์, การกดปุ่มดาวน์โหลด, การดาวน์โหลดรูป, 

การซื้อของ, การใส่ข้อมูลในฟอร์ม เป็นต้น 

สิ่งที่คุณต้องรู้
• หลังจากสร้าง MVP แล้ว สิ่งที่ส�าคัญคือต้อง 

ท�าการวัดผล และวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องมือ เช่น 

Google Analytics

•  สิ่งที่ส�าคัญในขั้นตอน MVP คือประสบการณ์การ 

ใช้งานของผู้ใช้ User Experience (UX) และการ

สื่อสารผ่านทาง User Interface เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง

สีสันในตอนนี้ (แต่มันเป็นเรื่องส�าคัญเช่นกันในเชิง 

อารมณ์ แต่ไม่ใช่ที่ขั้นตอน MVP)

• การ Mock up เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

ไม่ต้องท�าให้ซับซ้อน มีเครื่องมือช่วยคุณในการท�า 

Wireframe มากมาย อาทิ Sketch หรือ  

Balsamiq พยายามท�าให้เว็บไซต์ และแอปฯ Flow 

ข้ันตอนการใช้ในแต่ละข้ันเป็นไปโดยธรรมชาติ 

อย่าง MVP นั้นควรมีจ�านวนหน้าที่น้อยๆ เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานก่อน

ได้เวลาสร้าง MVP แล้ว
เมื่อคุณสร้างแอปฯ หรือเว็บไซต์ คุณต้องพัฒนา 

ฟีเจอร์หลกัของคณุก่อน และสร้างพวกฟังก์ช่ันพืน้ฐาน 

ALWAYS MAKE YOUR MVP A SIMPLE WEBSITE-BASED 
APPLICATION WITH ONLY A FEW CORE FEATURES
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F U N D S  A N D  F I N A N C E

สรุปภาพรวมวงการสตารท์อัพประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 
(ตอนที่ 2/3)

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

THAILAND STARTUP 
ECOSYSTEM 2018 
SUMMARY (PART 2/3)

ตอนที่ 2 ของสรุปภาพรวมนี้จะครอบคลุมกิจกรรมการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุน

ไทยและการซื้อกิจการที่เกิดข้ึนในปีที่ผ่านมา

การลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย 
ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีแห่งการส�ารวจของนักลงทุนไทยซึ่งได้ท�าการลงทุนในต่างประเทศ

เป็นจ�านวนมากเน่ืองจากการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศที่ยังค่อนข้างจ�ากัด 

การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหลักของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าแนวโน้มน้ีอาจไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้ผู้ประกอบการไทยยินดีนัก 

เราได้เห็นการลงทุนในต่างประเทศโดยนักลงทุนไทยในเกือบ 10 บริษัท และคาดว่า 

แนวโน้มน้ีจะยังคงมีความต่อเนื่องในปีถัดมา

The second post of the summary will cover 
the overseas investment activities of Thai  
investors and one major exit announced 
during the year.

OVERSEAS INVESTMENT OF THAI  
INVESTORS
Last year was a year of great expedition for  
local investors exploring more investments  
outside Thailand as local deal flow remained 
limited. Most of the deals were concentrated 
in Southeast Asia’s two hubs Singapore and  
Indonesia. Albeit not something our local 
founders should celebrate, nearly 10 overseas 
deals were announced, and such trends will 
likely continue.
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• Beacon VC (หน่วย CVC ของธนาคาร 

กสิกรไทย) เน้นการลงทุนในบริษัทระยะเติบโต 

ในระดับภูมิภาค ได้แก่ Grab ซึ่งเป็นยูนิคอร์น 

ในกลุ ่มธุรกิจบริการเรียกรถและฟินเทค และ

บริษทัเทคโนโลยกีารโอนเงนิข้ามประเทศ InstaReM

•  Digital Ventures (หน่วย CVC ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์) ลงทุนค่อนข้างหลากหลายที่สุดในแง่

ภูมิภาค โดยลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ควอนตัม 

1QBit ในแคนาดา บริษัทข้อมูลส�าหรับบริการ

ด้านการเงิน DemystData ในสิงคโปร์ และบริษัท

บริหารสินทรัพย์ Pagaya ในอิสราเอล

•  AddVentures (หน่วย CVC ของปนูซเิมนต์ไทย) 

ให้ความสนใจในประเทศอินโดนีเซียเป็นพิเศษ

จากการลงทุนในสตาร์ทอัพ B2B marketplace 

Ralali และสตาร์ทอพัด้านการตกแต่งบ้าน Dekoruma 

• Siri Ventures (หน่วย CVC ของแสนสิริ) 

ลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Techmetics และ

บริษัทอีสกูตเตอร์ Neuron ในสิงคโปร์

การลงทุนโดยธนาคารกสิกรไทย (ผ่าน Beacon VC) 

มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน Grab นั้นยัง 

นับเป็นสถิติใหม่ของการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ 

นักลงทุนไทยอีกด้วย การระดมทุนรอบซีรีส์ H ซึ่ง 

ก�าลังเข้าใกล้จ�านวน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐน้ี 

มีบริษัทระดับโลกเข้าร่วมลงทุนเป็นจ�านวนมาก 

รวมถึง Toyota, Ping An, Microsoft, Booking 

และ Hyundai

การซื้อกิจการ
การซื้อกิจการที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

ในปีที่ผ่านมาคือ การซื้อกิจการบริษัท Sellsuki  

ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านโซเชียลคอมเมิร์ซ โดยบริษัท 

LINE ที่คนไทยคุ้นเคยรู้จักกันดีจากแอปพลิเคชัน

แชท ในขณะที่ LINE ยังประสบความท้าทายในการ

ขยายฐานผู้ใช้ในประเทศใหม่ โอกาสการเติบโต

จึงยังคงมาจากการเพิ่มระดับการใช้งานแอปฯ

และการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้ปัจจุบันให้สูงข้ึน 

จากรายงานของบริษัท PwC ตลาดโซเชียล 

คอมเมิร์ซ (Social Commerce) น้ันเป็นประมาณ

คร่ึงหน่ึงของตลาดอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) 

ในประเทศไทย

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ LINE และ Sellsuki 

น้ันมีการท�างานร ่วมกันมาค ่อนข ้างนานแล ้ว 

ก่อนเกิดธุรกรรมการซื้อกิจการน้ี ความสัมพันธ์

ในรูปแบบการท�างานร่วมกันน้ีอาจเป็นตัวเลือกที่ 

ผู ้ ป ระกอบการไทย เ ร่ิมพิ จารณากันมาก ข้ึน 

นอกเหนือไปจากการแข่งขันโดยตรง (Disrupt) กับ

องค์กรใหญ่อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี █

•   Beacon VC (CVC of KBank) focused their investment in regional growth-stage 
companies with ride-hailing and fintech unicorn Grab and cross-border payment 
company InstaReM.
•   Digital Ventures (CVC of SCB) invested most diversely in terms of geography 
with Canada-based quantum computing software company 1QBit, Singaporean 
data provider for financial services DemystData and asset management firm  
Pagaya in Israel.
•   AddVentures (CVC of SCG) showed clear interest in the Indonesian market 
with two investments in B2B marketplace Ralali and home design startup  
Dekoruma.
•  Siri Ventures (CVC of Sansiri) made investments in Singapore-based robot 
developer Techmetics and e-scooter company Neuron.

KBank's (through Beacon VC) US$50 million (1.5 billion baht) investment into Grab 
was also the biggest deal made by a Thai investor to date. The ongoing Series H 
round  - which is approaching $3 billion  -  was participated by industry giants  
including Toyota, Ping An, Microsoft, Booking and Hyundai.

NEARLY 10 OVERSEAS DEALS WERE 
ANNOUNCED, AND SUCH TRENDS 

WILL LIKELY CONTINUE

EXITS
The only major exit was in the commerce area where social commerce solutions 
company Sellsuki was acquired by the messaging app LINE Corp. As the mobile 
messaging app continues to struggle with breaking into new markets, their  
growth opportunity is found in increasing engagement and monetisation capacity 
from their existing users. According to research by PwC, social commerce makes 
up around half of the e-commerce market in Thailand.

Interestingly, LINE and Sellsuki have been collaborating for quite some time prior 
to the acquisition deal. This alternative working relationship may start to look more 
encouraging for aspiring startups rather than the traditional all-out disruption track 
many have been believing. █



Dr Kant Kangwansaichone once worked as a researcher in petroleum and fuel  
development at one of largest oil companies in Thailand. Despite the security and 
instant rise up the corporate ladder, he decided to walk out his comfort zone to 
pursue his dream. 

Dr Kant always wanted to use innovation to develop an aquatic hatchery.  
After leaving a lucrative job at the energy firm, he opened a startup in agriculture 
technology or agtech. His mission is to use agtech to help small-scale aqua- 
farmers and improve the stock of micro algae - the primary plant in the food chain.
 
BIRTH OF ALGAEBA
Before opening an agtech startup to create aqua juvenile stocks, I had been  
researching algae for over a decade. I became convinced that this small water 
living organism has a lot of potential as alternative fuel. I have conducted research 
and workshops on micro algae with local and overseas research projects. Yet, I 
decided to leave my comfort zone of the research world to pursue my passion. 
I solicited investment funds from my relatives and I digged deep into my own savings 
to open Algaeba, The name stands for algae, which is micro plankton, while “ba”  
means better altogether. My goal is that Algaeba can help improve the livelihood 
 of farmers. Products from Algaeba, I hope, can lead to better aquatic harvesting.

Algaeba works in three areas. First, we produce feedstock made of micro algae 
for juvenile white shrimps. Our micro algae feedstock is used for closed-system 
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D E E P  T E C H

ดร.กันย์ กังวานสายชล อดีตนักวิจัย ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเช้ือเพลิงทางเลือก 

ของบริษัทน�้ามันรายใหญ่ของประเทศ ตัดสินใจ

ออกจาก comfort zone มาตามความฝัน ผลักดัน 

งานวิจัยสาหร่ายขนาดเล็กส�าหรับการเพาะเลี้ยง

สัตว ์น�้าด ้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)  

ปั้นสตาร์ทอัพด้านการเกษตร (Agriculture Tech-

nology หรือ Agtech) แก้ปัญหาจุดเริ่มต้นของ 

ห่วงโซ่อาหาร ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

จุดเริ่มต้นของ Algaeba
ก่อนจะตัง้บริษทัสร้างแพลตฟอร์มการผลติลกูสตัว์น�า้ 

เพื่อแก้ปัญหาห่วงโซ่อาหาร "Algaeba" (อัลจีบา) 

ผมเป็นคนที่คลุกคลีกับโครงการวิจัยสาหร่ายขนาด

เล็กมาเกือบ 10 ปี และมองเห็นคุณค่าของสาหร่าย

ขนาดเล็กว่าเป็นได้มากกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งยัง 

ได้สะสมองค์ความรู้ เครือข่ายผู้เช่ียวชาญทั้งใน 

และต่างประเทศต่อเน่ืองมา จึงตัดสินใจออกจาก 

comfort zone มาผลักดันงานเทคโนโลยีสาหร่าย

ขนาดเล็ก ระดมทุนส่วนตัวและญาติพี่น้องมาตั้ง 

บริษัทข้ึนมา โดย "Algaeba" เป็นค�าที่มาจาก  

algae หมายถึงสาหร่ายขนาดเล็ก และ ba คือ 

better altogether ซึ่งเป็นเป้าหมายของผมที่อยาก

ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือ better 

aquaculture ก็ได้ ซึ่งหมายถึง มีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี

Algaeba สตาร์ทอัพ 
การเกษตร ผลิตสาหร่าย
ขนาดเล็ก จุดเริ่มห่วงโซ่ 
อาหารโลก

ALGAEBA: 
HELPING 
FARMERS, 
PROTECTING 
THE FOOD CHAIN



 

OUR SOLUTION CAN SAVE 
A LOT OF MONEY FOR THE 
AQUA CULTURE INDUSTRY

Then, we combined all three products to create 
an “automated hatchery” - a semi automatic 
aquatic farm. The automated hatchery will 
produce juvenile aquatic stocks to sell to 
small scale aqua-farmers. We set targets that  
juvenile stocks from Algaeba will be stronger, 
with a survival rate of 80%. Usually, survival 
rate of juvenile stocks is around 50-60%.

ALGAEBA’S DEEPTECH
An automated hatchery is not mainstream, 
only few have ventured into this area. 
But Algaeba can do it. We solved the 
feedstock by developing better micro algae 
and we developed innovative  solutions 
such as using machine learning to make the 

hatchery better. 
Our solution can 
save a lot of mon-
ey for the aqua 
culture industry.  
This industry is 
lucrative with a 
billion baht in  
revenue.

But our startup does not just stop at making a 
better hatchery. We focus on “better together”, 
which means that our products must make 
the lives of small-scale farmers better. 
Right from the start, we said that our products 
must be affordable for small-scale farmers. 
Our precise and efficient automated hatchery 
will help them save time and reduce their 
workloads so they can have more quality time 
to spend with their families. Our technology 
will enable our clients to plan ahead and  
manage better. Currently, we are creating  
value for our products, acquiring more clients 
and making our solution affordable. We set a  
target that Algaeba will scale up and must  
solicit a US$1 million (32 million baht)  
investment within two years. Alageba wants to 
create sustainable growth. █

การท�างานของ Algaeba มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ  

1.  การผลติอาหารส�าหรับลกูกุง้ขาวและลกูสตัว์อืน่ๆ 

คือสาหร่ายขนาดเล็กที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือนระบบ

ปิด 2. สร้างเครื่องนับจ�านวนลูกกุ้งเพื่อให้การขาย

และการเพาะเลี้ยงมีความแม่นย�ามากข้ึน และ  

3. พัฒนาระบบตรวจติดตามพัฒนาการของลูก 

สัตว์น�า้โดยใช้ machine learning

เมื่อได้เทคโนโลยีต่างๆ แล้ว จะรวมกันเป็นระบบ 

เพาะเลีย้งลกูสตัว์น�า้อตัโนมตั ิ(Automated Hatchery) 

ผลิตลูกสัตว ์น�้ าส ่งป ้อนให ้ เกษตรกรรายย ่อย 

น�าไปเลี้ยงต่อ ซึ่งคาดหวังจะเพิ่มอัตราการรอดของ 

การเลี้ยงสัตว์น�า้เป็น  80% จากเดิมรอด 50-60% 

และมีคุณภาพลูกสัตว์น�้าสูงที่สุดเท่าที่เทคโนโลย ี

จะเอื้ออ�านวย

ความเป็น Deep Tech ของบรษิทัคอือะไร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโดยไม่ใช้คนเป็นเร่ืองที่มี 

คนท�าน้อย สิ่งที่ Algaeba ท�า ได้แก้ปัญหา 

ข้อจ�ากัดในการผลิต

สาหร ่ายขนาดเล็ก 

และแก ้ป ัญหาการ 

ท�างานของมนุษย ์

ด ้วยวิ ธีการใหม ่ๆ 

เช่น การใช้ machine 

learning การใช้ระบบ 

ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

ผลิ ตภัณฑ ์ ที่ ช ่ ว ย 

แก้ปัญหาต่างๆ ใน

อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทได้ดีกว่า 

เราท�าในสิ่งที่ยังไม่มีใครท�าได้ และสิ่งที่เราท�ายังก่อ

ให้เกิด better altogether คือ มีชีวิตที่ดีไปด้วยกัน 

ตามจดุมุง่หมายของบริษทั อาหารลกูกุง้ทีเ่ราผลติข้ึน 

จะเป็นราคาทีเ่กษตรกรต่างยอมรับได้  ช่วยให้มเีวลา 

พกัผ่อนเพิม่ข้ึน รวมถึงวางแผนการผลติได้แม่นย�าข้ึน 

โดยปัจจุบันเราต้องการท�าบริษัทให้มีมูลค่า มีลูกค้า 

และมีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้มากข้ึน 

และภายในระยะเวลาอีกไม่เกิน 2 ปีข้างหน้า เรามี

ความตั้งใจที่จะระดมทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ 

scale up บริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงขึ้นต่อไป █
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• Algaeba มีผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คน 
คือ ดร.กันย์ กังวานสายชล 
(CEO), เจษนุวัฒน์ ด่านลาพล 
(COO) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
การเลี้ยงสัตว์น�้าและสาหร่าย 
ขนาดเลก็ และบดนิทร ์ชวีธนากรณก์ลุ 
(CTO) ผู้พัฒนาด้านปัญญา
ประดิษฐ์

Algaeba has three co- 
founders: Dr Kant Kangwan- 
saichone, chief executive  
officer (CEO), Jednuwat 
Darnlaphol, expert on micro 
alga and aquatic hatchery, 
chief operating officer (COO), 
and Badint Cheevathana-
kornkul, expert on artificial 
intelligence, chief technology 
officer (CTO).

Algaeba won the third 
prize award from the MIT  
Enterprise Forum, Thailand’s  
innovation contest. Selected 
to join the Startup Spotlight 
2018 organised by MITEF in 
Boston in the US.

Recipient of the top agtech 
company at the Asean Rice 
Bowl Startup Competition 
2018

• ได้รับรางวัล Asean Rice 
Bowl Startup Competition 
ปี 2018 สาขา AgTech เป็นที่ 1 
ของประเทศไทย

• ได้รับรางวัลที่ 3 จากงาน
ประกวดธรุกจินวตักรรมของ MIT 
Enterprise Forum Thailand 
แ ล ะ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ไ ป อ อ ก 
Exhibition ในงาน Startup 
Spotlight 2018 จัดโดย MITEF 
ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

cultivation. Second, we invented a machine 
to count the number of juvenile shrimp. The 
counting machines can help farmers cultivate 
their shrimp stocks and sell more precisely  
and efficiently. Third, we developed a machine- 
learning system to keep track of the growth of 
juvenile stocks.
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G L O B A L  U P D A T E

ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก

Text: Dorn Malaitham

EVERYTHING 
YOU NEED 
TO KNOW ByteDance แซงอเูบอร์ สตารท์อัพ

อนัดบั 1 ของโลก

การจัดอันดับสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีมูลค่าสูง 

หรือ Global Unicorn Club โดยสถาบันวิจัย

ซีบี อินไซต์ “CB Insight” เมื่อต้นเดือนเมษายน 

ที่ผ่านมา จัดอันดับให้ ByteDance ซึ่งเป็น 

ผู้พัฒนา 2 แอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง Toutiao 

แพลตฟอร์ม AI ที่ใช้รวบรวมแนะน�าข่าวสาร 

ให้ผู้ใช้งาน และแอปพลิเคชันวิดีโอสั้น TikTok 

ได้ผงาดข้ึนมาอยู่อันดับ 1 ด้วยมูลค่ากิจการ 

7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้า Uber  

ซึ่งร่วงลงมาอยู่ล�าดับที่ 2 ด้วยมูลค่ากิจการ  

7.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

JAPAN AIRLINES INVESTS IN 
DEEPTECH SPACE STARTUP

Japan's national carrier, Japan Airlines (JAL) 

JAL หนุนสตาร์ทอัพสร้างบริการ
ขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่ 
ภายใต้แนวคิด MaaS

Japan Airlines (JAL) สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น 

ประกาศเป้าหมายน�าเทคโนโลยีด้านอากาศยาน

และสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

บริการคมนาคมและขนส่งทางอากาศที่มีอยู ่

ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างบริการคมนาคมขนส่ง 

ทางอากาศรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ภายใต้ 

แนวคิด Mobility as a Service (MaaS) ด้วยการ 

ร่วมลงทนุกจิการสตาร์ทอพัทัง้ในและต่างประเทศ

ในส่วนของการพัฒนาบริการใหม่ ได้มีการจัดตั้ง 

บริษัทร่วมลงทุน (corporate venture capital:  

CVC) ชื่อ “Japan Airlines Innovation Fund” 

จะมุง่ลงทนุในสตาร์ทอพัทีม่ศีกัยภาพด้านโดรนและ 

ยานยนต์บนิได้ซึง่บริษทัก�าลงัอยูร่ะหว่างการมองหา 

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ให้การสนับสนุน

สตาร์ทอัพในหลายรูปแบบ ทั้งการให้ไมล์บินฟรี 

แก่ผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพเข้าร่วม Startup 

Conference ที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุน รวมถึง 

การลงทนุเป็นพนัธมติรธุรกจิกบัสตาร์ทอพัอเมริกา 

ชื่อ Boom Supersonic เพื่อพัฒนาเครื่องบินเจ็ต 

โดยสารที่มีความเร็วเหนือเสียง (supersonic  

aircraft) และลงทุนใน i space ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ 

ที่มีเป้าหมายพัฒนาพื้นผิวดวงจันทร์

announced its new vision utilising Mobility 
as a Service (MaaS) as a new stragey.  
The carrier said it will use deeptech  
innovations in aerospace and use cutting 
edge technology to improve its service.

Under the new strategy, JAL will invest in  
local and foreign startups through its newly 
opened corporate venture - the Japan  
Airlines Innovation Fund.

Recently, JAL co-sponsored a startup  
conference and offered free mileage to 
startups who wished to attend. It also  
invested in US-based Boom Technology 
to develop planes that can travel faster 
than the speed of sound. On the local level, 
it invested in ispace, a private lunar  
explorer.

ByteDance OUTPACES UBER 
TO BECOME THE WORLD'S NO. 1

China-based ByteDance is being touted  
as the world's No. 1 startup in terms of 
business value, according to the latest 
Global Unicorn Club survey conducted by 
CB Insight.

ByteDance is developer of two popular  
applications: Toutiao, a user information 
app, and Tik Tok, the video clip-making 
app.

ByteDance, with a valuation of US$75 billion 
(2.3 trillion baht) is now the world's highest 
valued startup.

Bytedance elbowed cab-hailing app maker 
Uber, which rose to No. 2 in the world, with 
a valuation of US$72 billion.
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JUMIA, FIRST AFRICAN STARTUP LISTED 
ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE 

Jumia, the Nigeria-based e-commerce startup, launched in April 
its IPO on the New York Stock Exchange (NYSE), selling 13.5  
million shares, or 17.6%, of its ADDR business. Listed as JMIA, 
the stock was valued at US$14.50 per a share (463.13 baht). 
Jumia solicited $216 million from its first IPO.

Dubbed the "Amazon of Africa", Jumia originated in 2010 in  
Lagos. In 2016 it became the first African startup to achieve  
unicorn status, or a valuation over $1 billion.

MCDONALD’S BUYS AI STARTUP TO CREATE 
CUSTOMISED MENUS

McDonald’s recently announced it has purchased Dynamic 
Yield, a data startup from Israel. McDonald’s plans to use 
Dynamic Yield’s AI innovations to allow consumers to create their 
own menu. The AI will recommend additional items based on 
customers' previous orders. The actual deal was not disclosed 
but it was estimated to exceed US$300 million (9.5 billion baht), 
the largest business acquisition by McDonald’s since purchasing 
Boston Market in 2000.

Jumia สตารท์อพัแอฟริการายแรก
เขา้ตลาดหุน้ NYSE

Jumia สตาร์ทอพัอ-ีคอมเมร์ิซสญัชาตแิอฟริกา 

รายแรก เสนอขายหุ้น ADDR 13.5 ล้านหุ้น 

หรือร้อยละ 17.6 ต่อสาธารณชน (IPO) เพื่อ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร ์ก 

(NYSE) เมื่อต ้นเดือนเมษายนที่ผ ่านมา  

ด้วยตัวย่อการซื้อขาย JMIA โดยราคาซื้อขาย 

คร้ังแรกเปิดที่ 14.50 ดอลลาร์สหรัฐ/หุ ้น 

มูลค่าระดมทุน 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แมคโดนลัดซ้ื์อสตาร์ทอพั AI เกบ็ข้อมลูลกูคา้ เพ่ิมยอดขาย

แมคโดนัลด์ประกาศเข้าซือ้กจิการ Dynamic Yield สตาร์ทอพัสญัชาติ

อสิราเอลผูพ้ฒันาเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ทีใ่ช้ลอจิกช่วยในการตดัสนิใจ 

ด้วยการน�าเสนอสนิค้าอืน่ทีเ่กีย่วข้องเมือ่ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าชนิดใดชนิดหน่ึง 

แถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า การซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพในการ 

น�าเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้มากข้ึนในอนาคต ซึ่งรวมถึงการน�ามาใช้

กับคิออสก์ที่ลูกค้าสั่งอาหารเองได้และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ทั้งนี้มูลค่าซื้อกิจการไม่เป็นที่เปิดเผย แต่คาดว่าอาจสูงกว่า 300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หากเป็นความจริง จะถือเป็นการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุด

ของบริษัทในรอบ 20 ปี นับจากการซื้อ Boston Market

GOJEK BECOMES INDONESIA 
RICHEST START-UP

Gojek, an app for booking transportation, 
has become Indonesia's first startup with 
a business value exceeding US$10 billion 
(319 billion baht). The company placed 
19th in the Global Unicorn Club survey  
this year, one spot behind Grab, the  
Singapore-based startup.

Indonesia also has two startup companies 
in the unicorn tier. First is Tokopedia, with  
$7 billion and other is Traveloka, with  
$2 billion. █

โกเจก็ สตารท์อัพหมืน่ลา้นรายแรก
ของอนิโดนเีซีย

โกเจ็ก (Gojek) แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า

เกินหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นรายแรกของ

อินโดนีเซีย ด้วยมูลค่ากิจการ 1.1 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 19 ของ Global 

Unicorn Club ทั่วโลก เป็นรองจากแกร็บ (Grab) 

คู ่แข่งในธุรกิจเดียวกันซึ่งอยู ่ในอันดับที่ 10  

ของโลก อินโดนีเซียยังมีสตาร์ทอัพอีก 2 ราย 

ที่ ข้ึนแท่นยูนิคอร์นคือ โตโกพีเดีย มูลค่า 7  

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทราเวลโลกา มูลค่า 

2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ █

Jumia ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ที่เมือง Lagos ขึ้นท�าเนียบสตาร์ทอัพ 

ยูนิคอร์นรายแรกที่มีมูลค่ากิจการเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ของ

แอฟริกาในปี พ.ศ. 2559 การระดมทุนครั้งนี้เป็นก้าวส�าคัญของบริษัท 

ที่ได้รับการขนานนามจากนักลงทุนว่า “อเมซอนแห่งแอฟริกา”
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สตาร์ทอพักบัการก�ากบัดูแล
(Startups, Laws and Regulations) (ตอนที ่2)

L E G A L

STARTUPS, LAWS AND 
REGULATIONS (EP.2) 

Text : Nicky Nattanuch 
Managing Partner 2Ext

ฉบบัทีแ่ล้วได้เกร่ินเก่ียวกับการก�ากบัดแูลสตาร์ทอพัไปแล้ว ฉบบัน้ีมาต่อกันด้วยเร่ืองการแก้ไข 

และพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพกันดีกว่า พร้อมทั้งตอบค�าถามที่คนท�าสตาร์ทอัพ

มักถามกันมากที่สุดเกี่ยวกับกฎหมายสตาร์ทอัพด้วย

เนื่องจากสตาร์ทอัพเป็นการท�าธุรกิจในรูปแบบ business model ใหม่ หรือที่มีการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประกอบธุรกิจ ท�าให้บางครั้งกฎหมายที่มีอยู่เดิมอาจไม่สามารถใช้

ก�ากับดูแลธุรกิจแบบใหม่นั้นได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ 

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ 

เช่น ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) รวมถงึองค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

สมาคมการค้าเพือ่ส่งเสริมผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายใหม่ (หรือทีม่กัเรียกว่า สมาคมไทยเทค 

สตาร์ทอัพ) สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย สมาคมเฮลท์เทคไทย เป็นต้น มีความพยายาม 

In the last issue, we talked about the  
supervision of startups. In this issue, we will 
continue on the development of Thai laws to 
support startups and answer frequently asked 
questions about startup law.

Since startups are a new business model 
and are using new technology, sometimes 
existing laws cannot catch up to the new 
business or are an obstacle to executing 
a new business.

The government agency that supervises  
regulations and laws in relation to startups 
such as the NIA and other related private 
agencies such as the Thai Tech Startup  
Association, Thai Fintech Association, and 
Thai Healthtech Association, together have 
been pushing amendments for laws that are  
obstacles, and the enactment of new laws that 
support startups. For example, there is a push 
for the amendment of corporate law in the Civil 
and Commercial Code to allow the issuance 
of convertible debentures for the private  
limited company and the issuance of  
employee stock options (ESOP) and amend 
the law on preferred stocks to have the 
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same standards as international law. Such  
amendments will allow investors to be able to 
comprehend Thai investment structures and 
invest more in Thai startups, which will reduce 
the need for Thai startups to incorporate 
the company in other countries, such as  
Singapore or Hong Kong, in order to adhere to 
international corporate law standards.

However, amending laws or having laws that 
allow startups to easily work in Thailand is 
not enough; we need to have officers in the  
relevant government agencies such as 
the Ministry of Commerce, the Revenue  
Department or the Regulators improve and 
train officers to understand and learn to adapt 
to the startup business model to be able to 
correctly interpret and use the law accordingly 
without causing more trouble for the business. 

This is not a problem unique to Thailand.  
Regulators in every country face the same 
challenge of adapting and catching up to rapid 
technology disruptions that existing laws 
could never have imagined. The country that  

SOMETIMES EXISTING LAWS ARE AN  
OBSTACLE TO EXECUTING A NEW BUSINESS

หากตอบสั้นๆ ก็คงจะบอกว่า สามารถท�าได้ถ้า

ไม่มีกฎหมายห้าม แต่สตาร์ทอัพต้องม่ันใจว่า 

ธุรกิจที่ก�าลังท�าอยู ่ น้ันไม ่มีกิจกรรมที่ต ้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจก่อนหรือไม่มีกฎหมายห้าม

กิจกรรมนั้น

ซึ่งถ้าไม่ใช่ธุรกิจที่มีการก�ากับดูแลอยู่เดิมก็น่าจะ

ท�าได้ แต่หากเป็นสตาร์ทอัพด้าน Fintech Health-

tech หรือด้านอื่นที่มีการก�ากับดูแลค่อนข้างเข้มข้น  

มกัจะมกีฎเกณฑ์ก�าหนดไว้กว้างๆ ว่ากจิกรรมด้านน้ัน 

ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานก�ากับก่อน ดังน้ัน 

สตาร์ทอัพควรปรึกษาหน่วยงานก�ากับดูแลหรือ 

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านนั้นๆ ก่อนประกอบธุรกิจ 

มิเช่นนั้นอาจมีโทษอาญา (จ�าคุก) ได้ █ 

ร่วมกนัผลกัดนัให้มกีารแก้ไขกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค 

และจัดท�ากฎหมายใหม่ข้ึนมารองรับรูปแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับ 

หุ ้นส่วนบริษัทเอง ก็มีการเสนอร่างเพื่อแก้ไข

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ให้

รองรับการออกหุ้นกู ้แปลงสภาพของบริษัทจ�ากัด 

การออกหุ้นให้พนักงาน หรือ ESOP การปรับแก้ 

หุ้นบุริมสิทธิของไทย ให้กฎหมายมีความเป็นสากล

ซึ่งจะท�าให้นักลงทุนเข้าใจโครงสร้างได้ง่ายและ 

เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยมากข้ึน แทนที่ 

สตาร ์ทอัพไทยจะต้องไปจดทะเบียนบริษัทใน

ประเทศอื่นซึ่งมีกฎหมายที่เป็นสากล เช่น สิงคโปร์ 

หรือฮ่องกง และท�าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย 

รายได้ที่เกิดจากความเติบโตของสตาร์ทอัพน้ัน 

ให้กับประเทศอื่น 

อย่างไรกต็าม การแก้ไขกฎหมายหรือการมกีฎหมาย 

ที่รองรับการท�าธุรกิจน้ันยังไม่เพียงพอที่จะเอื้อ

อ�านวยให้การท�าสตาร์ทอัพท�าได้ง่าย เจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานของรัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ 

ไม ่ว ่ าจะเป ็นหน ่วยงานในกระทรวงพาณิชย ์ 

สรรพากร หรือหน่วยงานก�ากับดูแลควรต้องยก

ระดับความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและ

ท�าความเข้าใจธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อให้สามารถปรับ

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและไม่เป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจด้วย แต่ปัญหานี้ก็ไม่ใช่

ว่าจะมีที่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว หน่วยงาน 

ก�ากับดูแลทั่วโลกต่างเผชิญปัญหาเดียวกันเมื่อ

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนกฎหมาย

และผู้ก�ากับดูแลตามไม่ทัน ประเทศที่สามารถ

ท�าความเข้าใจกับเศรษฐกิจใหม่และปรับตัวเพื่อ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วย่อมเป็นประเทศ

ที่ได้เปรียบประเทศอื่น และดึงดูดผู้ประกอบการที่

มีความสามารถ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเงินลงทุน

เข้าไปในประเทศ ซึ่งจะท�าให้ประเทศเจริญเติบโต

อย่างก้าวกระโดดในเศรษฐกิจใหม่นี้ได้

ส�าหรับสตาร์ทอัพที่มีข้อสงสัยเร่ืองการก�ากับดูแล

และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับ 

ค�าปรึกษาจาก NIA ได้ฟรีที่ศูนย์ One Stop  

Service ที่ทรูดิจิทัลปาร์ค  และเร็วๆ นี้จะเปิด 

อีกศูนย์ที่ Chiangmai&Co จ.เชียงใหม่ ด้วย  

ในระหว่างที่หน่วยงานต่างๆ  ก�าลังแก้ไขกฎหมาย 

กันอยู่นั้น มักมีค�าถามหนึ่งที่สตาร์ทอัพมักจะถาม 

อยู่เสมอ นั่นคือหากยังไม่มีกฎหมายมาก�ากับหรือ 

รองรับ จะสามารถเร่ิมต้นท�าสตาร์ทอพัน้ันได้หรือไม่

understands the new economy and rapidly 
adapts to the changes certainly will gain 
the upper hand in attracting entrepreneurs 
with potential, new technology and capital  
investment, which in turn will help the  
economy of the country jump ahead in the 
new economic frontier.

If startups have any questions regarding  
regulations and the laws of Thailand, they 
can receive free advice at the NIA One Stop  
Service located at True Digital Park in  
Bangkok and the soon-to-open One Stop  
Service in Chiang Mai.

While many agencies are busy with amending 
laws, one of the most frequently asked  
question by startups is whether they can 
open for business without having new laws to  
regulate or support.

The short answer, I can say that if there is no 
law to prohibit an activity, the startup must be 
ensured that the business activity does not  
require any license to operate or that there is 
no explicit prohibition of such “activity”.

If a particular  business is not regulated, it  
should be fine to do. The caveat is that for  
heavily regulated industries such as fintech or  
healthtech, regulations usually stipulate that 
the activity related to the financial or health  
industry must obtain the approval from one 
or many specific regulators first. Therefore, 
it is safer for the startup in a more regulated  
industry to consult with the regulators or  
attorneys who specialise in such fields  
before starting commercial operations. Some 
of the sanctions of not obtaining the approvals  
include criminal punishment and jail. █ 
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เมื องหลวงของ เยอรมนี เพิ่ งก ้ า ว ข้ึนมา เป ็น 

เมอืงหลวงของสตาร์ทอพั (startup capital) ของยโุรป 

เมือ่ไม่ก่ีปีมาน้ี การเร่ิมต้นธุรกจิใหม่ประมาณ 40,000 

ครั้ง/ปี ชี้ให้เห็นศักยภาพสมบูรณ์แบบส�าหรับการ

เติบโตในฐานะศูนย์กลางธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก

โดยเฉพาะวงการเทคโนโลยีฟินเทค ในแต่ละปีมี

สตาร์ทอพัเกดิใหม่ไม่น้อยกว่า 500 ราย

ข้อมูลจากบริษัทจัดอันดับธุรกิจชื่อ Credit Safe 

ระบุตัวเลขการเติบโตของสตาร์ทอัพในระหว่าง

ปี พ.ศ. 2558 ถึงกลางปี พ.ศ. 2560 ที่ 9% ซึ่งสูง

ที่สุดในกลุ่มยุโรป ในขณะที่ตัวเลขจากรายงานของ 

Earnst & Young ระบุเม็ดเงินลงทุนในสตาร์ทอัพ 

เยอรมนีในปี พ.ศ. 2560 ที่เติบโตถึง 88% เป็น 4.3 

พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.36 แสนล้านบาท)

BERLIN: 2019 
ULTIMATE STARTUP

G L O B A L  H U B

เบอรล์นิ สดุยอดเมอืงส�าหรับสตารท์อพัแห่งปี พ.ศ. 2562

กรุงเบอรล์นิครองอันดบั 1 ในการจัดอนัดบั “The 50 Best Startup Cities in 
2019” เมอืงทีด่ทีีสุ่ดของสตารท์อพัทัว่โลก ซ่ึง Valuer บรษัิทวจิยัครบวงจรเปน็ผูจ้ดั
ท�าขึน้ ซิลคิอนวัลเลยแ์หง่ใหมข่องยโุรปเมอืงนีมี้อตัลกัษณเ์ฉพาะตวัทีท่�าให้เกดิการ 
ได้เปรยีบเชิงแขง่ขนั ทัง้ความหลากหลายและความละมา้ยคลา้ยคลงึทีท่�าใหเ้กดิ 
แบรนด์เบอรล์นิ (Berlin Brand)
Berlin is rated as the best city worldwide for startups, according 
to “The Best 50 Startup  Cities 2019", by the research firm Valuer. 
Dubbed as the “Silicon Valley of Europe", Berlin has unique 
identities, such as the "Berlin Brand", and a deep culture of 
innovation and arts. These assets in turn  give Berlin its
competitiveness. Since the 2000s, Berlin has emerged as a scene 
for cosmopolitan entrepreneurial advancement.

Text: Don Malaitham
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I N  N U M B E R S

Berlin recently became the startup capital of 
Europe. But the city had an impressive start. 
In a single year, 40,000 businesses were 
opened. Each year, there are 500 new mostly 
fintech startups born in Berlin. 

According to the ratings and consulting firm 
Credit Safe, Berlin has the highest growth 
in Europe among startups - 9% from 2015-
2017. The investment fund for startups in  
Berlin made a great leap forward to US$4.3 
billion (136 billion baht) in 2017, or 88% growth 
from the year before. 

Berlin has a long history in science and  
innovation. The city indeed had been known 
as a capital of technology and innovation prior 
to World War I. World War II transformed this 
cradle of tech innovation into a war zone.  
In the pre-war era, Berlin was a hotbed of  
innovation, giving birth to modern aerospace 
technology, thermostats, and computer  
science.

The post-war Cold War crippled the city's  
infrastructure, economy, and left large  
swathes of land deserted. Despite these 
struggles, Berlin has remained a mecca of 
world class academic institutions. Students 
still go to Berlin to get the best education  
they can - offered at an affordable fee.

Germany's strong economy and government 
also fortifies Berlin as the perfect city for  
startups.

Furthermore, Berliners have their own charm: 
they are known as chatty, open minded and 
adventurous - contrasting with the typical  
reserve of the average German.

การลงทนุของ VC ในสตารท์อพั 
เบอร์ลิน
2.6 billion euros (93 billion 
baht) venture capital  
investment

เบอร์ลินมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นต้นก�าเนิด

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกนับตั้งแต่ก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นการถือก�าเนิดการบินยุคใหม่ 

ภาชนะเก็บความร้อน บิตและไบต์ที่ก ่อให้เกิด 

การประดษิฐ์คอมพวิเตอร์ การทลายก�าแพงเบอร์ลนิ 

หลังสงครามเย็นสิ้นสุดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชิงเศรษฐกจิและโครงสร้างประชากร ท�าให้ประชากร 

ลดลง มพีืน้ทีว่่างเพิม่ข้ึน ขณะเดยีวกนัการศกึษาฟรี 

ที่มีคุณภาพสูงท�าให้ที่น่ีเป็นแหล่งรวมนักศึกษา 

และผูจ้บการศกึษาใหม่นับพนัคน อกีทัง้ความมัน่คง 

ของรัฐบาล ล้วนท�าให้เกดิแรงกระเพือ่มทางวัฒนธรรม 

และมี คุณลั กษณะ เฉพาะของชาว เบอร ์ ลิ น 

(รวมถึงชาวเบอร์ลินใหม่) นั่นคือ ความใจกว้าง 

รักการผจญภัย ช่างพูด ช่างสื่อสารกว่าคนเยอรมนี 

ในเมืองอื่น

ค่าครองชีพและราคาอสังหาริมทรัพย์ในเบอร์ลิน 

แม้ว่าจะปรับตัวขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยัง

ต�่ากว่าหลายเมืองในยุโรปมาก ท�าให้เบอร์ลินยังคง 

เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนท�างานที่มีความสามารถ 

จากทุกมุมโลก เห็นได้จากการจ้างงานของบริษัท

ก่อตั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่คร่ึงหน่ึงเป็น

ชาวต่างชาติ โดยปัจจัยดึงดูดแรงงานเหล่านี้ ได้แก่ 

เศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่มีชีวิตชีวา วัฒนธรรม

ที่มีเอกลักษณ์ ท�าเลที่ตั้งอยู ่ในศูนย์กลางยุโรป  

รวมถึงการขอวีซ ่าในเยอรมนีก็ง ่ายกว ่าหลาย

ประเทศในยุโรป

อีกสิ่งหน่ึงที่ขับเคลื่อนการเร่ิมต้นของกรุงเบอร์ลิน 

คือ ชุมชนเทคโนโลยีแห่งน้ียังให้การสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การเข้าซื้อกิจการ

ผลิตรถยนต์ของเบอร์ลิน โดยบริษัท HERE ซึ่ง

ประกอบธุรกิจท�าแผนที่ มูลค่า 2.8 พันล้านยูโร 

(ประมาณ 1 แสนล้านบาท) นอกจากนี้ ยังมีวิธีการ 

อื่นที่ช ่วยให้ผู ้ผลิตดั้งเดิมได้รับความเช่ียวชาญ 

ที่เขาต้องการ อาทิ การร่วมทุนการวิจัยและพัฒนา 

การหาพันธมิตร ตลอดจนการเข้าร่วมในโครงการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

69% of  funding for  startups 
invested by  VCs are  in Berlin

Number of startups in Berlin

Number of AI startups. Tops 
in Germany

ของเงิน ทุนที ่ VC ลงทนุใน
สตาร์ทอัพ อยู่ในกรุงเบอร์ลิน

จ�านวนสตาร์ทอัพในเบอร์ลิน

จ�านวนสตาร์ทอัพด้าน AI ครอง 
อันดับ 1 ของเยอรมนี

€2.6

69%

500+

59

BILLION



   

 

นักลงทุนที่เร่ิมธุรกิจในกรุงเบอร์ลินมีแนวโน้มที่จะ 

ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทนุ การสมคัรทนุรัฐบาล 

หรือพบปะผูค้นทีส่ร้างแรงบนัดาลใจมากมาย รวมถึง 

เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่เหมาะสม

และมีการระงับการช�าระคืนในช่วง 1-2 ปีแรก

โดยรัฐบาลเป็นอีกปัจจัยหนุนส�าคัญ ด้วยการจัดตั้ง 

Berlin Startup Unit ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้าง

ความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงเงื่อนไข

ส�าหรับให ้ เหมาะสมกับบริษัทที่อายุน ้อยและ 

เติบโตเร็ว ขณะที่ทางเมืองเบอร์ลินก็ได้มีการพัฒนา 

โครงสร้างเงินทนุประเภท VC ตลอดหลายปีทีผ่่านมา 

ซึ่งเตรียมพร้อมต้อนรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่

ต้องการย้ายจาก Brexit และนักลงทนุจากทกุมมุโลก 

ด้วยระบบนิเวศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่

•  ศูนย์บ่มเพาะ (Incubators) เช่น Rocket  

Internet, Hitfox Group, Rheingau Founders

•  Accelerators เช่น Hardware.co, Startup 

bootcamp, Berlin Startup Academy, Hub: raum

•  Business angels เช่น Angel Investment, 

Point Nine, Avala Capital

•  Venture capital เช่น Project A Ventures, 

Earlybird, Digital Health Ventures, WESTtech 

Ventures, FinLeap

•  โครงการสนับสนุนจากภาครัฐ เช ่น Start  

Alliance Program ที่กระตุ้นความเป็นสากล 

ผสานรวมกับการลงทุนจากบริ ษัทเวนเจอร  ์

ภาคธุรกิจ (business ventures and startup 

funding) และเงินทุนเริ่มต้นจากธุรกิจ
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The cost of living in Berlin is also a magnet. 
Even though property prices and consumer 
index has risen in the last two years, Berlin is 
still cheap by European standards. The city 
is teeming with foreign talent, with at least 
50% being hired by tech companies. Foreign  
entrepreneurs love Berlin. The city has a  
cultural identity, vibrant job market and among 
all, the German visa is less tough than other 
European nations.

But the city's main driving engine is the  
tech community that works closely with  
traditional business. For instance, the mapping 
technology startup HERE purchased a local 
car manufacturing operation at the cost of 
2.8 billion euros (100 billion baht). The tech  
community and startups do not leave  
traditional business behind, rather they  
provide know-how, innovative research and 
networking opportunities to help everyone 
thrive.

Startup entrepreneurs in Berlin usually receive 
support from investors. They are entitled to 
government-sponsored grants and have  
access to attractive loan programs in which 
repayment is deferred for two years, allowing 
entrepreneurs time to make money.

The German government plays a major role 
in making Berlin strong for startups. The  
government launched the Berlin Startup Unit 
in 2015 to assist small startups in particular. 
Berl in constantly creates f inancial  
mechanisms to support investment between 
venture capital firms and startups. Berlin is 
prepared to receive investors from London 
running away from Brexit.
 
Berlin: Complete ecosystem for startups
Among the well-known incubators are 
Rocket Internet, Hitfox Group and Rheingau  
Founders.
 
Accelerators are hardware.co, Startup-
bootcamp, Berlin Startup Academy and 
HUB:raum.
 
Examples of business angels and angel  
investors are Point Nine and Avala Capital.
 
Famous venture capital firms in the Berlin 
startup scene are Project A Ventures,  
Earlybird, Digital Health Venture, WESTtech 
Ventures and FinLeap.
 
Berlin: Good government support
The German government created the Start 
Alliance Program to prepare local startups to 
invest or find overseas partners. The project 
also helps matching startups with venture 
capital firms.

Partnership with Thailand
The German government collaborated with 
Thailand through the National Innovation  
Agency, under the Ministry of Higher Education, 



   

ผู้ ให้บริการตลาดแลกเปลี่ยน
รถยนต์ใช้แล้วทางออนไลน ์ เชน่  
Auto1.com, WirKaufenDeinAuto. 
de และอืน่ๆ ปจัจุบันด�าเนนิธรุกจิ
มากกว่า 30 ประเทศ โดยมมีลูคา่
กจิการ 3.5 พันล้านดอลลารส์หรฐั 
ทั้งนี้ บริษัทเพ่ิงเปิดตัวบริษัท 
ได้แก่ Auto1 Fintech รว่มกบั 
Deutsche Bank และ Allianz.

B E R L I N  F I L E S
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Science, Research and Innovation. Both  
governments signed a MoU on the project 
“Germany Accelerator Southeast Asia”  
(GASEA) and ENPACT. In addition, 
the ad hoc Startup AsiaBerlin (SUAB) 
was created to carry on  exchange 
activities between Germany and Thailand.  
The partnership with the German  
government is perceived as a significant  
step for Thai startups to step into the global  

startup scene.
 
Activities under 
the Thai-German 
startup partner-
ship :
1 . D e v e l o p i n g  
a c c e l e r a t i n g 
platforms allowing 
Berlin and Bangkok 
to access markets 

in Europe and Southeast Asia. 

2.  Linking basic infrastructure on investment 
between Bangkok and Berlin.

3. Learning and appraising startup eco- 
systems in Bangkok and Berlin.

4. Developing a network of ecosystem  
creators in various towns.

5. Reducing red tape and facilitating startup 
investments such as providing incentives and 
help on visa and work permits.

This collaboration will improve economic 
ties between Thailand and Germany. Local  
business and startup ecosystems will be the 
real benefactors. █

Created an online platform for 
trading and exchanging used 
cars. Famous online sites are 
auto1.com, WirKaufenDeinAuto.
de. The group has operated in 
over 30 countries with a total 
business value worth US$3.5 
billion (111 billion baht). The 
group recently joined hands 
with Deutsche Bank and  
Allianz to launch the new  
auto-related fintech company, 
Auto 1 Fintech. 

ที่มา: www.berlin.de/

FOREIGN  
ENTREPRENEURS 

LOVE BERLIN.

ทีม่า :
1. www.startupguide.com
2. www.statista.com

นอกจากน้ี ทางรัฐบาลเยอรมนีกย็งัมคีวามร่วมมอืกับ 

ประเทศไทย โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) ได้ร่วมลงนาม 

ความร่วมมือ (MoU) กับ Germany Accelerator 

South East Asia (GASEA) และ enpact ซึ่งเป็น

หน่วยงานภายใต้ Startup AsiaBerlin (SUAB) ในการ 

แลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบนิเวศ

สตาร์ทอัพร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่นับเป็นก้าวส�าคัญ 

ในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยสู่สากล ได้แก่

1 .  ก า ร พั ฒ น า 

แพลตฟอร์ม Ac-

celerator ร่วมกัน 

เพื่ อ เ ป ็ นสะพาน

เช่ือมให้สตาร์ทอัพ

ในเมืองหลวงของ

ทั้ ง ส อ ง ป ร ะ เ ท ศ 

เข ้าถึงข ้อมูลการ

ขยายตลาดยุ โรป

และ เอ เ ชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

2. การเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

และการลงทุนของทั้งสองเมืองมหานคร

3. การประเมินและการวิเคราะห์พัฒนาการของ

ระบบนิเวศผ่านการร่วมกันพัฒนาเคร่ืองมือการ

วิเคราะห์พัฒนาการของระบบนิเวศสตาร์ทอัพใน

ระดับเมือง

4. การสร้างเครือข่ายผูพ้ฒันาระบบนิเวศสตาร์ทอพั

ในเมืองต่างๆ

5.  การอ�านวยความสะดวกด้านการจดัตัง้บริษทัและ 

พื้นที่การด�าเนินธุรกิจทั้งสองฝ่าย เช่น การได้รับ

สิทธิประโยชน์ในการท�างานของสตาร์ทอัพต่างชาติ

ในไทย (Smart Visa)

ความร่วมมือในคร้ังน้ีจะส่งผลดีต่อภาพรวมของ

การพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศ ผลที่ตามมาคือกระตุ้นความสนใจจาก

นานาชาติและเพิ่มการลงทุนภายในประเทศและได้

สร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพสากลร่วมกัน █

Leading mobile banking  
operator in Europe. Founded 
in 2013, this fintech startup 
has a mission to make fintech 
user friendly and transparent. 
Its popular product features 
are a real-time alert service 
and free-of-charge credit 
card payment worldwide.

ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารทาง
โทรศัพท ์(mobile bank) ชัน้น�า 
ของยโุรป กอ่ตัง้ในปี พ.ศ. 2556 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะน�าการธนาคาร
เข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการสร้าง
บริการให้ง่ายและโปร่งใสส�าหรับ
ผู้ใช้บริการ เช่น การแจ้งเตือน
แบบเรียลไทม์ และไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการช�าระเงินผ่านบัตร
ทัว่โลก

Online insurance seller. It 
gained popularity for being 
convenient, transparent and 
pro-consumer. No agents or 
middlemen to mark up the 
commission charge.

บริษัทน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน
ที่สะดวกและโปร่งใสในราคาที่
ต�่าด้วยวิธีการที่ เน้นลูกค้าเป็น
ศูนยก์ลาง โดยไมจ่�าเปน็ต้องมี
คนกลาง เช่น ตวัแทนประกนั 
นายหนา้



HUA LAMPHONG STATION
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The Hua Lamphong Train Station, once 
Thailand’s central transportation hub in the 
heart of Bangkok, and its neighbourhood 
are becoming a new productive district. 
The latest development boom has drawn 
many Thai and foreign developers, and of 
course, a large amount of money into the 
neighbourhood.

Connecting to Hua Lamphong via Krung 
Kasem Road, Lan Luang Road is now 
a hip destination and foodie’s paradise.  
Old buildings and run-down shophouses 
underwent a massive facelift to become 
fine dining restaurants, bars and cafes.  
The smell of freshly brewed coffee and 
French bakery items, especially home-baked 
French Pear Clafoutis, bring coffee 
lovers to Eden’s a chic, classic European 
cafe on Lan Luang Road. You can start 
your day with a tasty roast beef baguette 
with egg served with freshly brewed coffee 
or hot chocolate.

Let the Boy Die is one of the pioneering 
craft beer bars. After an almost two years' 
absence, the beloved bar has sprung back 
to life with more beer and more food on 
its menu. The shophouse with a modern 
makeover oozes with old charm. The quirky 
decor with exposed brick and concrete  

พ้ืนที่หลายแห่งในกรุงเทพฯ ได้รับการพัฒนาเป็นย่านนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท�าให้เกิดวัฒนธรรม สังคม และโมเดล
ธุรกิจใหม่ที่มีความหลากหลาย รวมถึงมีส่วนผลักดันให้ผู้คนในชุมชนมีกิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ท�าร่วมกัน

HUA LAMPHONG 
AND ITS HERITAGE 
NEIGHBOURHOOD

O N  S I T E

Text: Melada Tongsalee

Photo: Kittinan Sangkaniyom, Kittidech Charoenporn

เช็กอินย่านเก่าไม่ไกลหัวล�าโพง

Many areas in Bangkok have been transformed into innovative  
districts to benefit Thailand’s economy and society, creating new 
cultures, diversified social groups and business models. Community  
members are encouraged to participate in creative social activities.

พื้นที่แถวสถานีรถไฟหัวล�าโพงที่เป ็นศูนย์รวมของการคมนาคมทางบกที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยก�าลังจะเปลี่ยนไปเน่ืองจากตอนน้ีหัวล�าโพงก�าลังกลายเป็นย่านการผลิตใหม่

ที่อยู่ใจกลางเมืองและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งแน่นอนว่าการ

พัฒนาในครั้งนี้ย่อมเกิดสิ่งแปลกใหม่ที่จะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาอย่างมหาศาล 

ถนนหลานหลวงเป็นถนนที่เช่ือมต่อกับย่านหัวล�าโพงซึ่งถนนเส้นน้ีจัดว่าเข้าข้ันเป็น 

ฮิปเดสติเนชั่นอยู่เหมือนกัน เพราะมีทั้งร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่เกิดใหม่ที่น�าตึกเก่า 

มารีโนเวทให้กลายเป็นร้านอาหารและบาร์สดุเก๋ จงึกลายเป็นจดุเช็กอนิและจดุหมายปลายทาง 

ของนักชิม อันดับแรกที่ไม่ควรพลาดคือแวะไปทานอาหารและขนมที่ Eden’s ร้านอาหาร

และคาเฟ่สุดชิคสไตล์ยูโรเปี ้ยนคลาสสิกบนถนนหลานหลวงที่ผู ้คนยังคงหาเวลาว่าง 

ไปนั่งชิลล์รับประทานอาหาร ทานเบเกอรี่ และจิบกาแฟกันอย่างไม่ขาดสาย ที่นี่มีขนมอบ

หลากหลายเมนูวางขายอยู่เป็นประจ�า เช่น Pear Clafoutis ขนมอบสูตรฝรั่งเศสที่เจ้าของ

ร้านท�าเองกับมือ ในเมื่อร้านเปิดเช้า จึงได้เพิ่มเมนูอาหารเช้าเข้าไปด้วย แนะน�า Beef 

Sandwich เนื้ออบพร้อมไข่ดาวราดซอสพริกวางบนขนมปังบาแก็ตต์ ทานคู่กับกาแฟหรือ

โกโก้ร้อนรสชาติเข้มข้นที่ใครได้ลองต้องหาโอกาสกลับมาสั่งดื่มอีกครั้ง 
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walls goes well with the eye-catching  
paintings on the wall. Order your beer, pay 
for it, and you are ready to have a good 
time. The long tables make it easy to meet 
loads of new friends as you and your  
buddies are expected to share a table with 
others. Gulping down your cold beer with 
beef nachos or smoked sausage is highly 
recommended.

Tep Bar is a hidden gem on Soi Nana 
around Wong Wian, 22 Karakada (July 22 
Circle). The bar got its name from Krung 
Thep Mahanakorn, the actual full name 
of Bangkok, the sleepless city with a 
rich culture and history. Newly restored,  
the century-old shophouse has plenty of 
raw appeal with a touch of Thai traditional 
art. Inspired by local Thai spirit, Tep Bar 
serves various tasty signature cocktails. 
To spice up your night, make sure you try 
a bowl of “Songkran” or the three shots 
of yadong (Thai herbal liquor) - Pra Apai 
Manee, Rachasi Khamram and Khaki.

EDEN’S

ที่อยู่: 7/1 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100,

เปิด-ปิด: อังคาร-พฤหัสบดี 9.00-17.00 น.

ศุกร์ 9.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. 

(หยุดทุกวันจันทร์), โทร. 0-2625-2000,

facebook.com/pages/Edens/1567313716636806

Address: 7/1 Lan Luang Rd, Khwaeng Wat Sommanat, 

Khet Pom Prap Sattru Phai, Krung Thep Maha Nakhon 

10100, HOURS: Tuesday - Thursday 9am -  5pm, 

Friday 9am - 8pm, Saturday - Sunday 9am - 5pm 

(Closed Monday), 

Tel. 0-2625-2000, facebook.com/pages/

Edens/1567313716636806

EDEN’S 

Let the Boy Die อีกร ้านที่น�าตึกแถวเก่า 

มาชุบชีวิตให้กลายเป็นร้านคราฟท์เบียร์สัญชาติ

ไทยที่มีให้เลือกถึง 12 แท็ป แต่จะสับเปลี่ยน

หมุนเวียนไป จะว่าไปแล้วที่เข้มไม่แพ้ชื่อร้านก็คือ

เรื่องของการตกแต่งที่เน้นความดิบ การเผยให้เห็น 

ความเรียลของผนัง รวมทั้งภาพประดับฝาผนังที่

สะดุดตา บ่งบอกถึงการคืนชีพอีกครั้ง ใครมาร้านนี้ 

ต้องเดินไปสั่งเบียร์ที่เคาน์เตอร์ จ่ายเงิน แล้วก็ 

ถือเบียร์เต็มแก้วมานั่งสังสรรค์ต่อที่โต๊ะ ถ้าอยาก 

ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่แนะน�าให้นั่งโต๊ะยาว นอกจาก

คราฟท์เบียร์ไทยรสชาติดียังมีอาหารที่จับคู่กินกับ

เบียร์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น Beef Nacho 

นาโช่โปะเคร่ืองสไตล์เม็กซิกัน หรือจะเป็นไส้กรอก

เน้ือหรือหมูแท่งโตย่างเกรียมหอมกินคู่กับเคร่ือง

เคียง อร่อยอย่าบอกใคร 

ยังมีบาร์ลึกลับที่มีเคร่ืองดื่มรสเลิศให้คุณดร้ิงค์ได้

ตลอดคืนนั่นก็คือ เทพบาร์ บาร์ชื่อสะดุดหูซ่อนตัว

อยู่ในซอยนานา วงเวียน 22 กรกฎาคม ที่มาของ

ชื่อ “เทพ” มาจากค�าว่ากรุงเทพมหานคร เมืองที่ 

ศิวิไลซ์ ไม่เคยหลับใหล และมีวัฒนธรรมอันทรง 

คุณค่ามายาวนาน จากอาคารอายุ 100 ปี ได้รับการ

ปรับโฉมใหม่ใส่ความเป็นไทยเข้าไป แต่เป็นการ

ตกแต่งที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัย มีมุมบาร์ที่โดดเด่น 

ด ้วยการกรุกระจกสีทองและผนังปูนป ิดด ้วย

ทองค�าเปลวขนาดใหญ่ เมื่อชื่อร้านไทยขนาดนั้น  
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ทีอ่ยู:่ 425 ถ.หลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย

10100 กรุงเทพฯ, เปิด-ปิด: ทุกวัน 17.00-23.59 น.,  

โทร. 09-9493-9909, facebook.com/ltbdbar/

Address: 425 Luang Road, Khwaeng Wat Thepsirin, 

Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100,

HOURS: Everyday 5pm - 11.59pm, 

Tel. 09-9493-9909, facebook.com/ltbdbar/

ทีอ่ยู:่ 69,71 ซอยนานา ถนนไมตรีจติต์ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรุงเทพฯ 10100, เปิด-ปิด: ทุกวัน 18.00 - 01.00 น.,  

โทร. 09-8467-2944, facebook.com/TEPBARBKK/

Address: 69,71 Soi Nana, Maitrichit Road,  

Khet Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100, 

HOURS: Everyday 6pm - 1am, Tel. 09-8467-2944, 

facebook.com/TEPBARBKK/

ที่อยู่: 482 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ- 

ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100, เปิด-ปิด: ทุกวัน 14.00 - 

23.00 น., โทร. 0-2034-5950,  

facebook.com/banmaitrichit

Address: 482 Maitrichit Road, Kweang Pom Prap - 

Sattru Phai, Bangkok 10100, 

HOURS: Everyday 2pm - 11pm, Tel. 0-2034-5950, 

facebook.com/banmaitrichit

LET THE BOY DIE TEP BAR BAN MAITRICHIT

Ban Maitrichit on Rama 4 was built in 
1929 during the reign of King Rama VII. 
After a massive renovation, the yellowish 
European building has sprung back to life 
and has become the hottest hangout spot  
in the heart of Bangkok. During the day, 
Ban Maitrichit is a restaurant serving Thai 
cuisine, and when night falls, this graceful 
lady showcases a rooftop bar with a  
stunning view of Bangkok at night. █

LET THE BOY DIE
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เครื่องดื่มจึงเน้นที่ความเป็นไทยด้วยเช่นกัน และ

หน้าตาของค็อกเทลแต่ละชนิดก็เด่นไม่แพ้รสชาติ 

แนะน�าสั่ง “สงกรานต์” มาดื่มเรียกความสนุก 

สักขัน หรือต้องการเพิ่มดีกรีความแรง จะลอง  

“พระอภยัมณี ราชสห์ีค�าราม และกาก”ี เหล่ายาดอง 

3 ขนาน เสิร์ฟในแก้วช็อตพร้อมน�า้เปล่า 1 ขัน 

และ เค ร่ื อ ง เคี ย งมาผลั ด กันลองลิ้ ม รสชาต ิ

ก็ช ่วยเพิ่มดีกรีความสนุกได ้มากข้ึนอีกระดับ  

สถานที่สุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดอีกเช่นกันคือ 

บ้านไมตรีจิตต์ ตึกเก่าสีเหลืองอ่อนสไตล์ยุโรป 

อายุกว่า 90 ปี ก่อสร้างต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 7  

ตั้ งตระหง ่านอยู ่บ ริ เวณหัวล� า โพง-เยาวราช  

ได้รับการรีโนเวทให้กลายเป็นสถานที่นัดพบปะ

สังสรรค์ จัดงานอีเวนต์ โชว์งานศิลป์ ช่วงกลางวัน 

เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีเบียร์เย็นๆ และ

ค็อกเทลให้จิบคลายร้อน ส่วนกลางคืนปรับเป็น

บาร์มีวงดนตรีสด ส่วนชั้นบนสุดเป็นรูฟท็อปบาร์

บรรยากาศดีมองเห็นวิวถนนใกล้เคียงได้กว้าง  

บ้านไมตรีจิตต์เสิร์ฟอาหารไทยหลากหลายเมนู  

ทั้งผัดไทย ย�าเนื้อย่าง และก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ซึ่งเป็น

เมนูทานง่ายและอร่อย ยิ่งจิบเครื่องดื่มตามเพลินๆ 

รับรองนั่งชิลล์ได้ไม่รู้เบื่อ █
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4 ทีมนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ 

Hult Prize ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 

ได้แก่ ทีม 4All และทีม Wallflower จาก 

ม.ธรรมศาสตร์ และทีม House Price และทีม 

Extraordinary จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ต่างก็ได้เข้าร่วมแข่งขันน�าเสนอไอเดียในการสร้าง

โมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม 

สามารถสร้างก�าไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้

เกิดขึ้นได้จริง งานนี้นอกจากน้องๆ จะได้พัฒนา 

ความสามารถและทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการ 

แล้ว ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียกับนักศึกษาจาก

นานาชาติ และ สนช. ยังมีกิจกรรมที่จะสนับสนุน

ให้เกิดการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

รวมทั้งส่งเสริมน้องๆ ให้ได้รับการพัฒนาจนเป็น

สุดยอดสตาร์ทอัพของไทยในอนาคตด้วย █

FANTASTIC 
FOUR 

With the support of the National Innovation 

Agency, four Thai teams entered the  

Hult Prize program, one of the world’s  

largest student-run social business ideas 

contest, joining the competition to create 

social business models that can genuinely 

profit and make changes to society. The 

four teams - 4All and the Wallflower from 

Thammasat University, and House Price and 

Extraordinary Teams from Chulalongkorn 

University, had a chance to develop their 

skills as entrepreneurs and exchange ideas 

with other international students. The NIA is 

packed with loads of activities to pave the 

way to support young people to become 

innovative founders of startups in the future. █

W H A T ' S  O N

4 ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง 

Text: Melada Tongsalee
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Startup Thailand League 2019 กิจกรรม

ประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพส�าหรับนักศึกษา 

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดข้ึนใน 

4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

ภาคกลางและตะวันออกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนามจันทร์ จ.นครปฐม และภาคเหนือที่อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ ก�าลังเข้าสู่รอบการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ (Demo Day) ผู้ชนะจะมีโอกาสน�าเสนอ

หรือได้ร่วมงานกับนักลงทุนที่สนใจในโครงงาน 

ของน้องๆ นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยให้มีเวที 

ในการแสดงความคิดและต่อยอดให้มีธุรกิจใน

การน�าไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

ก้าวหน้าต่อไป █

THE NEW 
BUSINESS 
MODEL FOR 
THE LOCAL 
ECONOMY

Startup Thailand League 2019, a startup  

business model contest for students, sponsored 

by the Ministry of Higher Education  

Science Research and Innovation, is now 

in its Demo Day round. The winners have 

the chance to pitch their ideas and works 

with interested investors. The event aims to  

create a platform for Thai students to  

practise pitching and building on their plans 

to develop a business model for the local 

economy. Startup Thailand League 2019 is 

held in four regions: Northeastern zone at 

Suranaree University of Technology in Nakhon 

Ratchasima, Southern zone at Prince of 

Songkla University in Songkhla, Central and 

Eastern regions at Silpakorn University, Sanam 

Chandra Palace Campus in Nakhon Pathom 

and the Northern zone at the Northern Science 

Park Chiang Mai University in Chiang Mai. █

โมเดลธุรกิจใหม่เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก



ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

น�าทัพพา 4 บริษัทสตาร์ทอัพไทยเข้าร่วมออกบูธ

ในงาน HKTDC ICT Expo 2019 เมื่อวันที่ 13-16 

เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานแสดง

สินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และไอซีทีที่ใหญ่ที่สุด 

ในเอเชีย โดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง 

ทั้งนี้ประกอบไปด้วยบริษัท NASKET, GELINK,  

AVA และ My Robot Time เพื่อให้สตาร์ทอัพไทย

ได้พบกับนักลงทุนและลูกค้าตรงกลุ ่มเป้าหมาย  

ซึ่ง NASKET ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก Startup 

ประเทศไทย ให้น�าเสนอผลงานแก่สื่อของฮ่องกง

และสื่อนานาชาติได้เห็นผลงานอีกด้วย █

NIA  BRINGS 
THAI  STARTUPS 
TO THE  INTER-
NATIONAL  MARKET 

To open up a new opportunity for Thai  

startups, in April the National Innovation 

Agency brought four Thai startups: NASKET, 

GELINK, AVA and My Robot Time to the  

HKTDC ICT Expo 2019 in Hong Kong, the  

premier regional event for leading electronics 

and ICT products and solutions. While  

meeting potential investors and buyers, 

NASKET, a representative of Thai startups, 

also presented its work to the Hong Kong 

and international press. █ NIA เชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทย
สู่ตลาดสากล 
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Take me Tour สตาร์ทอัพด้าน TravelTech ชื่อดังที่ท�าแพลตฟอร์มการจอง Local  

Tour ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน จัดโครงการ HackaTravel ได้รับ 

การสนับสนุนจาก NIA โดย Startup Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) บริษัท สิริเวนเจอร์ จ�ากัด / วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ากัด(มหาชน) / SME bank 

และ CU Innovation Hub งานนี้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสายท่องเที่ยวเสนอไอเดีย 

ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบ Hackathon ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

268 คน และผ่านรอบแรกแล้ว 90 คน ผู้ชนะ 3 อันดับแรกจะได้เงินรางวัลรวมกว่า 

300,000 บาท เพือ่เป็นทนุไปพฒันาและต่อยอดธุรกจิจากพันธมติรต่างๆ ของโครงการ █

TravelTech’s TakeMeTour, the largest online platform to book local tours and 

activities in Thailand and Asean arranged the HackaTravel project sponsored 

by TAT, the NIA,  Siri Ventures, One to One Contacts, SME Bank and the 

CU Innovation Hub. This Hackathon event aimed to encourage travel tech 

startups to initiate new ideas and to educate entrepreneurs in tourism. A 

total of 268 applicants joined the program, and 90 people passed the first 

round. The winner, and the second and third runner-ups would win a total 

prize of 300,000 baht to back up and build their businesses. █

สานฝันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล เป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่าง NIA Academy 

โดย NIA และ New Economy Academy โดย DITP ที่มองเห็นโอกาสในการ 

ออกสู่ตลาดต่างประเทศของสตาร์ทอัพไทย โดยเป็นการฝึกฝนเรื่อง Pitching  

ในเวทีต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการดึงดูดนายทุน จึงท�าโครงการน้ี 

เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการน�าเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ 

(Pitching) เพื่อดึงความสนใจให้นักลงทุนเข้ามาต่อยอดระดมทุนธุรกิจของตัวเอง

และขยายธุรกิจได้กว้างไกลระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น █

The Pitch2Success: Elevate Thai Startup to International Level is a 

joint project between the NIA Academy of the National Innovation  

Agency and New Economy Academy of the Department of  

International Trade Promotion to build up pitching skills for Thai startups. 

Pitching is an important primary tool that helps grab the investor’s 

attention. The project aims to educate Thai startups in pitching their 

ideas and business plans to attract and convince investors to back 

their startups. █

TRAVELTECH WARRIORS

NAIL YOUR PITCH 
เตรียมติวใหโ้ดนใจนักลงทุน
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แผนการสรา้งนกัรบดา้น TravelTech






