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Humans have the energy to evolve this world through  
the nourishment of their bodies through food. Humans 
in the 21st century are living in this fast spinning world 
that is full of information, technology and innovation.  
These elements are rapidly driving change towards the 
food industry ecosystem.

Some are not able to keep up with the vigorous change 
within the ecosystem. Even though technology enables us 
to access to information, the truth is, there is still a big  
flaw to be discovered. 

Humans as producers – we are about to reveal the future 
of creating alternative protein and lab grown meat

Humans as consumers – we have a sense of individuality. 
We give importance to our food footprint and we choose 
what is best to eat and drink.

The new challenge for the food supply chain has emerged. 
People like ourselves are looking for a healthier and  
sustainable food future.
 
Let’s uncover these challenges in this issue.
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E D I T O R ' S  N O T E

อาหารเพิ่มพลังให้มนุษย์หมุนโลกใบนี้ มนุษย์ในศตวรรษที่ 21  

มโีลกใบใหม่หมนุไวกว่าเดมิด้วยข้อมลู เทคโนโลย ี และนวัตกรรม 

สิง่เหล่าน้ีได้เข้าไปเปลีย่นแปลงการเตบิโตของธรุกจิอตุสาหกรรม 

อาหารทั้งวงจร ที่ผ่านมา ยังมีบางส่วนในวงจรที่เติบโตไม่ทันกัน  

คล้ายว่าเรายังใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรารู้กันได้ 

ไม่เตม็ทีแ่ม้เทคโนโลยีจะช่วยเร่ืองการเข้าถึงข้อมูล แต่ก็ยังมี

ช่องว่างกว้างใหญ่อยู่

มนุษย์ผู้ผลิต - ก�าลังเล่าอนาคตที่ก�าลังจะเกิดขึ้นผ่านการสร้าง 

โปรตีนทางเลอืก (Alternative Protein) และเน้ือทีส่ร้างจากห้องแลบ็ 

(Lab-Grown Meat) 

มนุษย์ผู้บริโภค - มีความเป็นปัจเจกบุคคล ให้ความส�าคัญกับ

ที่มาของอาหาร (Food Footprint) โหวตสิ่งที่เห็นด้วย ผ่านการ

เลือกซื้อและเลือกดื่ม 

ดังน้ันโจทย์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในซัพพลายเชน

จึงเกิดขึ้น ในขณะที่มนุษย์อย่างเราด�ารงชีวิตในแต่ละวันอย่างมี 

หมุดหมายว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีและที่ส�าคัญต้องเป็นไปอย่าง

ยั่งยืน 

เราไปดูความท้าทายของการตอบโจทย์เหล่านั้นในเล่มนี้กันค่ะ

FOOD x TECHNOLOGY
แหล่งพลังงานของมนุษย์ คืออาหาร Food maintains life and growth
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F O O D
T E C H : 
DISRUPTION OF OUR NEEDS  
BEYOND DELICIOUS MEALS

อตุสาหกรรมอาหารและการเกษตรเป็นหนึง่ในภาคธรุกจิส�าคญัของโลก ดว้ยความจ�าเป็นของอาหารทีเ่ป็นหนึง่ในปัจจยัส่ีของมนษุย์ 
อาหารจงึเปน็ส่ิงทีข่าดไมไ่ดแ้ละตอ้งมกีารบรโิภคทกุวนั การสรา้งสรรค์อาหารให้หลากหลายและการเจรญิเตบิโตของธุรกิจรเีทล
ท�าใหม้ลูคา่อตุสาหกรรมอาหารและการเกษตรทัว่โลกสูงถงึ 8.7 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ (อา้งองิจาก Plunket Research)

F E A T U R E

Food Tech ดิสรัปต์ปัจจัยสี่ของมนุษย์ 
เพราะอร่อยอย่างเดียว “ไม่พอ”
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Food is one of humanity's four basic needs. People cannot survive without it, and this absolute necessity 
has made the food industry a major and continually growing industry. The food industry has developed 
far beyond feeding or placing food on the plate. The industry and related services and businesses have added 
value to products. According to the latest market survey by consultant firm Plunket, the total business value of 
the food industry worldwide has ballooned to US$8.7 trillion (271 trillion baht).



F O O D
S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 2 1 0 5



ในอดีต มนุษย์บริโภคอาหารเพื่อความอยู่รอด แต่เมื่อการเข้าถึงทรัพยากรเป็นไปได้มากขึ้น 

อาหารจึงเพิ่มมูลค่า ไม่เพียงแต่รับประทานได้ แต่ต้องอร่อยเพื่อให้ความสุขในการบริโภค  

และเมือ่สงัคมมวิีถชีีวติทีเ่ปลีย่นแปลงไป อาหารทีอ่ร่อยก็ต้องปรับตวัตามให้ทนักบัความต้องการ 

แบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเสริม ยกตัวอย่างเช่น อาหารกึ่งส�าเร็จรูปและอาหาร 

พร้อมทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมเมืองซึ่งมีความเร่งรีบและลดการท�า

อาหารด้วยตนเองลง

ปี พ.ศ. 2562 นี้ นวัตกรรมอาหารจะยังคงตอบสนองความต้องการของคน โดยเทรนด์อาหาร 

ในปีน้ีมาพร้อมกับแง่มุมการมองอาหารในฐานะห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในหลากแง่มุม รวมถึงความใส่ใจของผู้บริโภคต่อคุณค่าสารอาหารที่ตนจะได้รับ

เพราะเทรนด์รักสุขภาพที่ก�าลังมาแรง เหล่านี้ล้วนท�าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้ทัน

ต่อมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งจะขอยก 5 เทรนด์เด่นที่ได้รับการกล่าวถึงจากหลายส�านักวิจัย

และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้

MODERN CONSUMERS ARE 
MUCH MORE AWARE OF 
HEALTH AND WELLNESS
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Such huge revenues and investment comes 
from the fact that the industry has continuously 
developed and is adept at value adding. Food 
product relates itself to culture, wellness and 
lifestyle, making use of digital innovations to  
respond to the needs of consumers and  
modern society. Innovations and a better  
manufacturing process - with the help of  
artificial intelligence (AI) and big data, have  
been harnessed to produce better, healthier 
and delicious mass produced food. Modern 
consumers need easy-to-make yet healthy 
delicious food for their fast pace and  
demanding work life.

Food trends in 2019 still focuses on using  
innovations to appease consumer demands. 
Yet, this year, the industry will pay attention to 
"value chain". Food must come from socially 
and environmentally responsible sources and 
processes. Food also must be healthy and  
nutritious as modern consumers are much 
more aware of health and wellness.
 
5 MAJOR TRENDS FOR 2019
1. Plant-based protein
This trend is correlated to the rise of vegans* 
- those who shun animal products and  
dairy from their diets. Vegans believe in  
compassionate food that does not come  
from the slaughter of animals. Neilsen  
Research has reported that the demand for 
vegan food has grown to US$3.3 billion (103 
billion baht) already this year. The business has 
made a great leap forward from 8% of growth 
last year, to already 25% in the first half of  
this year. 

Vegan food is more than the use of items like 
nuts and soy beans in place of meat-based 
proteins. Despite their hostility to the cruelty 
of animal slaughter, customers still yearn for 
the tasty and filling flavour that only meat can  
provide. The food industry is trying to  
develop plant-based protein that can replace 
meat and innovations are used to help it 
achieve these goals.



5 เทรนด์นวัตกรรมอาหาร
แห่งปี พ.ศ. 2562

1. โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) 

กระแสนี้ตอบสนองกลุ่มวีแกน* ที่ก�าลังเพิ่มจ�านวน

โดยเป็นเทรนด์ที่มาจากแนวคิดทางสังคมที่จะใช้

ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนสัตว์ร่วมโลก ท�าให้กลุ่มวีแกน 

เลือกปฏิเสธการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ทุกชนิด และกลายเป็นเทรนด์กระแสหลักที่ท�าให้

อาหารมังสวิรัติ* เติบโต โดยนีลเส็นรายงานว่า ใน

สหรัฐอเมริกาน้ันตลาดอาหารจากพืชมีมูลค่าแตะ 

3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2562 เติบโต

ขึ้น 20% เทียบกับปี พ.ศ. 2561 ที่เติบโตขึ้น 8%

แม้ว่าจะมีวิถีชีวิตแบบวีแกนที่งดบริโภคเน้ือสัตว์ 

และมีโปรตีนโดยตรงจากพืช เช่น ถั่ว มาทดแทน

โปรตีนจากสัตว์ แต่ใช่ว่าทุกคนจะไม่โหยหารสชาติ 

กลิ่น และรสสัมผัสแบบเนื้อสัตว์ที่เคยรับประทาน 

ความต้องการน้ีเองที่ท�าให้นวัตกรรมเข้ามามีส่วน 

แล็บวิจัยทั้งในบริษัทใหญ่และสตาร์ทอัพทั่วโลก 

ต่างก�าลังคิดค้นโปรตีนจากพืชที่จะทดแทนเนื้อสัตว์

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Impossible Foods จากซิลิคอน วัลเลย์ พัฒนา

วัตถุดิบเน้ือสัตว ์จากพืชอย ่างโปรตีนข ้าวสาลี  

น�้ามันมะพร้าว โปรตีนมันฝร่ัง และสารฮีม  

(สารองค์ประกอบของเหลก็ทีพ่บได้ทัง้ในฮีโมโกลบนิ 

และในพืช) Omnipork จากฮ่องกงเน้นผลิตโปรตีน

เลียนแบบเนื้อหมูโดยท�าจากเห็ดชิตาเกะ ถั่ว และ

ข้าว Quorn จากสหราชอาณาจักร ผลิตโปรตีนคล้าย

ไก่จากเชื้อราหมัก Finless Foods ผลิตปลาทูน่า 

บลูฟินจากโปรตีนพืช

อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตเน้ือสัตว์ในแล็บ

เหล่าน้ียังไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัตถุดิบจากสัตว ์

ได้ 100% ซ่ึงเป็นโจทย์ทีท่กุแลบ็ต่างพยายามไขปัญหา 

และคาดกันว่าจะเริ่มเห็นผลส�าเร็จในช่วงปลายปีนี้

2. อาหารเพื่อความงามและการชะลอวัย

นับได้ว่าเป็นเทรนด์ทีต่่อเนือ่งมาจากอาหารเพือ่สขุภาพ 

ก่อนหน้าน้ีกระแสอาหารที่ลดปริมาณน�้าตาลลง 

ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีที่พยายามค้นหาสารให้ 

ความหวานแทนน�้าตาลที่ไม ่ท�าลายสุขภาพใน

อุตสาหกรรม มาถึงปี พ.ศ. 2562 เทรนด์น้ี 

ได้พัฒนาไปสู่ความต้องการอาหารเสริมความงาม

และการชะลอวัย

Mintel ส�านักวิจัยการตลาดพบว่าประชากรในวัย 

20-30 ปี มคีวามสนใจการรักษาความงามและสขุภาพ 

ผ่านการรับประทานอาหารมากข้ึน ซึง่ในแต่ละประเทศ 
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Here are examples of food tech startups that capitalise on plant-based  
protein food.

Impossible Foods is a Silicon Valley-based startup that produces vegan food from 
maize, coconut oil, potato and “Heme” - its patented iron-containing molecule.

Omnipork is a Hong Kong based startup that produce quasi-pork meat protein 
from shiitake mushroom, nuts and rice.

Quorn is a food tech startup from the United Kingdom that develops chicken-like 
white meat substitute protein from the Fusarium venenatum fungus harvested 
through fermentation.

Finless Food is a San Francisco-based food tech startup that makes  
fish-replacement protein by using plants from a microbiology process.These  
food tech startups however have a long journey as there is no way to produce 
meat-substitute protein without relying on animal products.

2. Anti-ageing & Wellness
This is a follow-through from the health food trend. While the health food trend 
previously focused on creating “healthy sugar,” the current trend is to try to create 



  

ที่ท�าการศึกษานั้น ผู้บริโภคมีความต้องการต่างกัน เช่น 38% ของคนไทยในเขตเมืองสนใจ

อาหารโปรตีนสูงที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ 35% ของคนจีนวัย 20-49 ปี สนใจน�า้ผลไม้ที่ให้

คุณค่าด้านชะลอวัย 18% ของคนอังกฤษสนใจน�้าเกลือแร่ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก

โดยภาพรวมของกระแสอาหารเพือ่ความงามเกิดข้ึนทัว่โลกมาแล้วระยะหนึง่ แต่คาดว่าจะยิง่เป็น 

ที่ต้องการในปีน้ี เน่ืองจากประชากรเจเนอเรช่ัน Z เร่ิมเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มสาวและสนใจ 

ความงาม เราจึงน่าจะเห็นไลน์สินค้าอาหารเสริม DHA Omega-3, สารต้านอนุมูลอิสระ, 

คอลลาเจน, วิตามิน ฯลฯ กันมากกว่าเดิม ทั้งนี้ ผู้บริโภคอาจต้องใช้วิจารณญาณว่าอาหาร

เหล่านั้นเป็นนวัตกรรมจากห้องแล็บจริงหรือเป็นนวัตกรรมทางการตลาด

3. การใช้บล็อกเชนในซัพพลายเชนอาหาร

กระแสในอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกกล่าวถึงมาระยะหน่ึงคือความต้องการตรวจสอบ 

ย้อนกลบัแหล่งทีม่าของอาหาร ทัง้ฝ่ังผูบ้ริโภคเองทีต้่องการทราบว่าอาหารทีต่วัเองรับประทาน 

มีแหล่งวัตถุดิบจากแห่งใด มีการผลิตที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น เป็นพืชผักออร์แกนิก

เป็นเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสัตว์ หรือมาจากสายพานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ 

แรงงานเด็ก เป็นต้น

ในขณะทีฝ่ั่งผูผ้ลติเองกเ็ลง็เหน็ถงึศกัยภาพหากสามารถตรวจสอบย้อนกลบัอาหารแต่ละลอ็ต 

ที่ผลิตได้ เช่น หากตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร บริษัทจะสามารถตรวจสอบ 

ได้ทันทีว่ามาจากการผลิตล็อตใด และสามารถเรียกคืนหรือระงับการขายสินค้าล็อตน้ัน 

ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดมากขึ้น หรืออีกกรณีที่สามารถปรับใช้ได้ คือส�าหรับอาหารที่ต้อง

รักษาอุณหภูมิตลอดซัพพลายเชนที่ผลิตและขนส่ง ก็จะสามารถติดตามการรักษาอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมได้ตลอดทุกขั้นตอน

การบันทึกข้อมูลสิ่งเหล่านี้ ในแวดวงอาหารมองการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาเป็นตัวช่วย

ด้วยคุณสมบัติของบล็อกเชนที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยยักษ์ใหญ่ 

ในวงการ เช่น Walmart และ Nestle มีการจับมือกับ IBM เพื่อพัฒนาระบบน�าร่อง 

(Walmart ทดลองในกลุ่มผักสีเขียวและส่งถึงลูกค้าในวงจ�ากัดหลักร้อยคน) อย่างไรก็ตาม 

การใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลก็ท�าให้เกิดค�าถามได้เช่นกันว่าข้อมูลที่ได้รับการ

บันทึกเมื่อแรกเริ่มนั้นมีความน่าเชื่อถือได้เพียงใดว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบการตรวจสอบ

ย้อนกลับในซัพพลายเชนอาหารจึงต้องพัฒนากันต่อไปในปีนี้

4. มื้ออาหารที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Food)

การจัดสรรมื้ออาหารที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเกิดข้ึนจากเร่ืองของสุขภาพ  

เพราะแต่ละคนมปัีญหาสขุภาพทีต่่างกนั ช่วงวยัทีต่่างกนั หรือจดุมุง่หมายในการกนิทีต่่างกัน 

อาหารที่ออกแบบเหล่านี้มีทั้งอาหารปราศจากกลูเตน ลดปริมาณเกลือ ลดน�้าตาล ลดแป้ง 

ลดคอเรสเตอรอล อาหารวีแกน ไปจนถึงวิธีการลดความอ้วนใหม่ๆ ที่ท�าให้ต้องทานอาหาร

แบบพิเศษ เช่น Paleo Diet ที่เน้นโปรตีนและผัก แต่งดทานแป้งกับน�้าตาล Ketogenic 

Diet ที่เน้นไขมันและโปรตีน แต่เลี่ยงคาร์โบไฮเดรต

ความต้องการทีแ่ตกต่างท�าให้อาหารทีผ่ลติแบบแมสส์ในท้องตลาดไม่ตอบโจทย์ ขณะเดยีวกนั 

สังคมที่เร่งรีบก็ท�าให้ลูกค้ายังต้องการผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูปมากกว่าลงมือท�าอาหารเอง  

ซึ่งเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในการตรวจสอบความต้องการลูกค้า ระบบโรงงานผลิตอัตโนมัติ และ

เครือข่ายจัดส่งอาหาร มีส่วนช่วยให้มื้ออาหารที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเป็นไปได้
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food that slows down the ageing process and 
enhances beauty.

This trend, according to the market research 
firm Mintel, is a response to young consumers 
(20-30 years old) who demand food that 
helps make them healthier and better looking. 
In Thailand, 38% of consumers purchase 
protein-enhanced food products, 35% 
of consumers in China aged between  
20-49 years regularly drink juice with  
anti-ageing ingredients and 18% of British  
consumers choose mineral-enhanced beverages 
that can fortify bones.

The next step of the anti-ageing and wellness 
trend is selling products to Generation Z, born 
between 1995 and 2012. These youngsters 
live active lives and care about their  
appearances and health. Their food choices are 
nutrient-enhanced foods containing Omega 
3s, collagen, vitamins and antioxidants.



  

เทคโนโลยี เบื้ องต ้นที่มาสนับสนุนคือการท�า 

แบบสอบถามออนไลน์ทีท่�าให้ทราบปัญหาสขุภาพ หรือ 

ความต้องการของลูกค้า ส่วนนวัตกรรมขั้นต่อไป 

ที่เช่ือว่าจะมาสนับสนุนเทรนด์น้ี คือเคร่ืองมือ 

ตรวจสขุภาพได้เองทีบ้่าน เช่น เคร่ืองมอืตรวจค่าเลอืด 

เคร่ืองวัดความดนั ทีส่ามารถส่งผลการตรวจออนไลน์ได้ 

และน�ามาประมวลผลอัตโนมัติ ท�าให้ผู้ผลิตอาหาร 

แบบเฉพาะบคุคลทราบทนัทว่ีาลกูค้าควรจะรับประทาน 

อะไรจึงจะดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศ

อย่างสหรัฐฯ มีสตาร์ทอัพที่รับผลิตและจัดส่งอาหาร 

เฉพาะบุคคลแล้ว เช่น Sun Basket, Freshly, Keto 

Krate, PlateJoy เป็นต้น

5. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

เทรนด์สุดท้ายที่ขอกล่าวถึงคือความยั่งยืนของ 

สิง่แวดล้อม กระแสรักษ์โลกน้ันหยัง่รากมาถึงวงการ 

อาหารเช่นกัน และเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคเรียกร้อง 

ต ่อทุกส ่วนในซัพพลายเชนให ้ร ่วมรับผิดชอบ  

ความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมจงึมผีลกบัหลายส่วน เช่น 

การลดขยะหรืออาหารเหลือทิ้งในซัพพลายเชน 

ประเด็นน้ีมุ ่งเป้าหลักไปที่เชนซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่ง

อาหารสดที่น�ามาวางขายมักจะเหลือทิ้งทุกวัน  

IN THAILAND, 38% OF CONSUMERS  
PURCHASE PROTEIN-ENHANCED 
FOOD PRODUCTS

S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 2 1 0 9

3. Blockchain for traceability
Traceability of food sources has led to a brouhaha in the global food trend for a 
while as consumers demand to know the origins and process of their foods to 
make sure they are eating organic vegetables and meat that are raised in an ethical 
way and harvested by reasonably paid wagers, not child labourers.

Blockchain technology allows consumers to trace the origin of their food. At the 
same time, blockchain permits manufacturing to trace back to all processes in 
the supply chain. Manufacturers can check at which step a particular food was  
contaminated and recall the product in time. They can even monitor food  
temperature and other conditions to make sure their products are distributed properly.

Blockchain technology has helped food manufacturers document and label  
records for traceability and monitoring. Giant food retailers and manufacturers such 
as Walmart and Nestle have collaborated with IBM to develop food traceability 
abilities. For example, Walmart uses blockchain for vegetables.

The next challenge of blockchain is the reliability of the technology itself.

4. Personalised foods
Consumers have an individual profile shaped by personal preferences, health and 
individual lifestyle.

The food industry is trying to make their products unique and responsive to various 
segments of consumers. Internet data allows food companies to profile consumers, 
especially health conditions and let these consumers personalise their food  
accordingly. Consumers can choose gluten-free products, or low sodium, or try new 
diet trends such as the popular “paleo diet” that is full of protein and vegetables, 
or the “ketogenic diet” that is free of carbohydrates and rich in fat and protein.

An improved manufacturing process allows food companies to produce food 
responsive to individual needs and packaged in easy-to-prepare or pre-cooked 
packages. Big data permits food companies to learn more about consumers’  
profiles and create a personalised menu. 

Analysts predict that the food industry will use a sophisticated online questionnaire 
platform to acquire more data and use big data to make personalised food  
production better. In the near future, an individual health test kit and health mobile 
app will allow individuals to monitor their own health and send their choices to 



     

เพื่อไม่ให้อาหารเหล่าน้ีเสียเปล่า ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งจึงพยายามหาทางแก้ไข  

เช่น Tesco ในสหราชอาณาจักร สามารถลดอาหารเหลือทิ้งเหลือเพียง 1% เท่าน้ัน  

ด้วยการจัดมูลนิธิการกุศล FareShare ส่งวัตถุดิบคุณภาพดีที่เหลือขายไปผลิตเป็นอาหาร

แจกแก่ผู้ยากไร้ ส่วนที่รับประทานไม่ได้ก็มีการท�าเป็นอาหารสัตว์และน�าไปผลิตไบโอดีเซล 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาสนับสนุนการก�าจัดอาหารเหลือทิ้งเหล่านี้ได้หลายส่วน  

ทั้งการบริหารจัดการแจกจ่ายไปในจุดที่ต้องการอาหาร และการคิดค้นการน�าอาหารเหลือ

ไปผลิตเป็นสิ่งอื่น

นอกจากน้ี อาหารยังเก่ียวข้องกบับรรจภุณัฑ์ โดยเฉพาะยคุของความสะดวกทีม่กีารใช้บรรจภัุณฑ์ 

ใช้คร้ังเดียวจ�านวนมาก ท�าให้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่วัสดุย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ แต่ยังต้องคงความแข็งแรงและไม่ปนเปื้อนในอาหาร เทรนด์นี้มีความตื่นตัว 

ในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด จากกระแสรณรงค์ลดใช้หลอดพลาสติกหรือใช้วัสดุอื่นแทน

พลาสติก ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าหลายแห่งเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตจาก

ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวสาลี ฯลฯ กระทั่งการพิมพ์ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ก็มีการคิดนวัตกรรม

ใช้หมึกจากถั่วเหลืองเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างไทยเป็นแหล่งนวัตกรรมอาหาร
ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นหน่ึงในแหล่งรายได้หลัก

ของประเทศ ท�าให้มีการสนับสนุนด้านนวัตกรรมอาหารฝีมือสตาร์ทอัพไทยผ่านโครงการ 

บ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโตเหล่านี้
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food companies or chefs to prepare food that 
matches individual needs.

In the US, food startups such as Sun Basket, 
Freshly, Keto Krate and Plate Joy use big data 
and innovation to produce personalised foods 
for consumers.

5. Environmental sustainability
Environmental awareness has made its mark 
on the food industry and influenced both 
consumers and companies. Consumers are 
asking more questions and demanding that  
food retailers and companies help protect   
the environment. They demand that big chain 
supermarkets donate leftover yet safe-to-eat 
food to poor people. For example, the British  
retailer Tesco created a food charity campaign 
known as “FareShare” that reduced food 
waste to only 1%. FareShare has donated  
leftover yet fresh ingredients for people to 
cook at home and used expired or leftover 
foods to be fermented for fertilisers or even for 
methane that can be used as energy.

In this new food trend, food packages have 
developed smart and environmental-friendly 
features.

Continued innovations in material science has 
led to better and affordable biodegradable  
food packaging. The next step is to ensure  
that green packaging can prevent food  
contamination and that the materials are more 
endurable.

The call for more environmental-friendly food 
packaging is louder among Thai consumers. 
The campaign to stop the use of single-use 
plastic straws and single-use plastic bags 
has been increasingly popular. Developers  
produce affordable alternative plant-based 
materials such as corn starch, potatoes and 
even maize for food packaging or soybean as 
ink for printing on food labels.



     

T H A I L A N D  I S  O N E  O F  T H E 
W O R L D ' S  M A J O R  FA R M 
A N D  F O O D  E X P O R T E R S

“โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจ

เทคโนโลยอีาหาร” หรือ SPACE-F เกดิจากความร่วมมอื 

ระหว่างส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

หรือ สนช. กับ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้จะช่วย 

บ่มเพาะและเร่งการเติบโตแก่สตาร์ทอัพ Food 

Tech ใน 9 ด้าน คือ 1.อาหารเพื่อสุขภาพ 2.โปรตีน

ทางเลือก 3.กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ 

4.บรรจุภณัฑ์แห่งอนาคต 5.ส่วนผสมและอาหารใหม่ 

6.วัสดุชีวภาพและสารเคมี 7.เทคโนโลยีการบริหาร

จัดการร้านอาหาร 8.การตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพความปลอดภัยอาหาร 9.บริการด้านอาหาร

อัจฉริยะ

สนช. ตัง้เป้าให้โครงการ SPACE-F สามารถบ่มเพาะ 

สตาร์ทอัพไทยไปสู่ครัวโลกได้ 60 ราย ภายในเวลา 

3 ปี หลังจากลงนามก่อตั้งโครงการไปเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีการจัดสรรพื้นที่ 1,000  

ตารางเมตรของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีที่แวดล้อมไปด้วย

หน่วยงานวิจัย กระทรวง โรงพยาบาล ให้สตาร์ทอัพ 

ได้ใช้งาน และบมจ.ไทยยเูนีย่น กรุ๊ปจะเป็นผูส้นับสนุน 

การคิดค้นนวัตกรรมของสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการ

อีกโครงการที่น่าสนใจคือ Global AgTech  

Acceleration Program หรือ Agrowth  

เป็นโครงการจากสนช. เช่นกัน แต่มุ่งเน้นการสร้าง 

กจิกรรมเร่งการเตบิโตให้กบัสตาร์ทอพัด้านการเกษตร 

หรือที่เรียกว่า AgTech ซึ่งเป็นหนึ่งในห่วงโซ่

คุณค่าของการผลิตอาหาร โครงการนี้จะคัดเลือก

สตาร์ทอัพทั้งหมด 10 ทีม เพื่อสนับสนุนพวกเขา

ให้สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ 

ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดหาวิทยากร/ที่ปรึกษา 

เพื่อมาให้ความรู้ และเตรียมฝึกซ้อมให้สตาร์ทอัพ

สามารถน�าเสนอโครงการ (pitching) ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

Global AgTech Acceleration Program มีแผน

คัดเลือกสตาร์ทอัพ AgTech ทั้งสัญชาติไทยและ

ต่างประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และ

เร่ิมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกในเดือน

กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ True Digital 

Park █ 

*วีแกนคือการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ปลอด
วัตถุดิบจากสัตว์ (เช่น เนื้อ นม เนย ไข่ น�้าผึ้ง รังนก และยีสต์) การละเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
(เช่น กระเป๋าหนัง รองเท้าหนัง) หากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลรักษาผิวก็ต้องไม่มีการทดลองกับ
สัตว์ด้วยเช่นกัน ขณะที่มังสวิรัติคือการรับประทานพืช ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่ยังสามารถรับ
ประทานผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสัตว์ทางอ้อม เช่น นม ไข่ ชีส น�้าผึ้ง โยเกิร์ต ได้

*Vegans, like vegetarians, do not eat meat. But their food restrictions are wider. Unlike  
vegetarians, vegans will not consume any products from animals - milk, eggs, cheese, honey and 
yoghurt. Veganism is not just about diet; it is a way of life. Vegans shun food over moral reasons. 
They oppose the cruelty of slaughtering animals. Vegans will not use products derived from the 
exploitation of animals. For instance, cosmetics must be free of animal testing.
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THAILAND IS A HUB FOR FOOD INNOVATION
Thailand is one of the world's major farm and food exporters, not to mention our 
respected Thai cuisine. The government also promotes the use of innovation to  
upgrade local Thai food tech startups. Among measures to help local startups 
improve are:

SPACE-F
It is the incubator of a collaboration between the National Innovation Agency (NIA), 
Mahidol University’s Faculty of Science and the Thai Union Group. SPACE-F sets to 
improve 9 areas: (1) health food, (2) alternative protein, (3) genius food production, 
(4) food packaging of the future, (5) new ingredients and better food additives,  
(6) biochemicals, (7) food management solutions, (8) monitoring and traceability 
and (9) genius food management.

The NIA set a goal to help 60 local food companies, startups and even restaurants 
and related services to do business on the global level within three years.  
In February, SPACE-F opened a laboratory - a 1,000-square-metre-lab at Mahidol 
University's Rama 6 Campus. 

GLOBAL AGTECH ACCELERATION PROGRAM (AGROWTH)
This project is operated by the NIA with aims to groom “agtech” or the food sector. 
The project will recruit 10 food startups and help them develop a business plan and 
innovations. The process will begin in June with selected startups, both local and 
foreign, joining the incubator at True Digital Park beginning in September. █ 



FOOD TECH 
MATTERS
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I N F O G R A P H I C

There are 7.5 billion people in the world 
right now, which means a higher demand 
for food each year and that has led to a 
booming food tech scene. Global food 
brands are looking for better, sustainable 
technology solutions to stay ahead of 
competition and investors are seeking 
new, exciting opportunities in the food 
tech space.

Source:

1. www.forbes.com

2. https://foodtechconnect.com

3. https://agfundernews.com

4. https://foodsafetytech.com

5. www.mintel.com

6. www.prnewswire.com

7. www.restaurantdive.com

8. The Future Food: New Realities For The  

 Industry (Accenture)

9. www.cnbc.com

10. www.marketsandmarkets.com

11. www.naturalmachines.com

12. https://tracxn.com/explore/List-of-

 FoodTech-Startups/

FUTURE OF FOOD
•  The global food 
tech market is 
expecting to exceed 
US$250 billion by 
2022.

•  There is a high degree of likelihood that 
by 2024 the vast majority of agricultural 
businesses will leverage precision agronomy 
or other innovative food tech to become more 
profitable, sustainable, and accountable.

• Local produce markets surged in 2018 and 
show no indication of slowing down in 2019. 
People are choosing local, fresh foods, while 
processed, prepackaged items are becoming 
less desirable.

•  Only 2.8 million 
(or about 5%) 
of the 61 million 
restaurant orders 
made annually 
occur online.

•  Food will become more highly tailored to 
our unique heath needs and institutional 
health organisations will look to food to help 
control disease and modern pandemics.

•  By 2050, global protein  
demand will increase by 80% 
over today’s levels, and  
traditional advancements 
won’t be up to the challenge.

•  Retail’s value proposition 
is transitioning from location 
convenience and product  
curation to service-centric value.

•  The meat substitution market 
is estimated at US$4.63 billion 
in 2018 and is projected to 
reach a value of US$6.43 billion 
by 2023
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TECHNOLOGY IS TRANSFORMING THE FOOD INDUSTRY

CHANGING CONSUMERS
•  Rapid advances in technology will 
continue to fuel consumers’ expectations 
that retailers provide immediate and 
real-time response to their demands 
and needs.

•  Innovations like AR and VR are essential 
for younger consumers, who expect an 
intuitive, on demand, always available 
experience. Take Magnolia Bakery. 
With its AR catering menu, customers 
can view a 3D representation of a wedding 
cake before they place an order.

•  Many consumers are trying to change their 
diets, preferring healthy food. “Food with a 
Function” is one of Google’s top five  
food-related search trends.

•  Consumers want to 
know where companies 
are sourcing their 
products and how 
they are handling 
their waste.

•  Gen Z consumers are driving 
consumption of more emerging 
international food and beverages.

•  As AI personal assistants 
become more prevalent, 
brands and retailers will be 
dealing more and more with 
a consumer’s digital self, 
versus the actual person.

•  There are 6,826 startups in the FoodTech sector. 
Impossible Food is one that manufactures 
plant-based burgers. It uses cellular agriculture 
technology to produce real blood using plant 
based "heme" molecule, which is then infused in 
the product. Zume Pizza is an online delivery pizza 
chain that uses robots for kitchen operations.

•  High-tech inventions such  
as RFID (Radio-Frequency  
Identification) sensors are 
a trend that skyrocketed in 
2018. Consumers are able to 
receive field to table tracking 
that can include information 
about each process the  
produce/meat went through 
and its origin.•  Robots and machines 

drive down the costs 
of keeping the food
fresh and increases 
productivity.

•  3D printing is shaking up the 
food industry, opening the 
door to advanced innovations. 
Foodini is an example, which 
allows 3D printing of kitchen 
appliances that enables you 
to personalise food and lower 
food waste.

•  Precision  
agriculture is a 
main player in 
a major way by 
using drones.

•  Companies in the food industry 
are using technology in packaging 
now from edible packaging, micro 
packaging and even bacteria-  
fighting packaging.

•  Robotic machines can help to 
eliminate safety issues for the 
more dangerous jobs in the food 
industry.

•  Digital trends will have a 
tremendous impact on how food 
is produced. The “digitisation” of 
plants is the process of measuring, 
calculating, deconstructing, and 
storing the optimal micro-needs 
of a plant in a digital medium, 
which are then used to replicate 
those conditions to control 
production.

•  There are several IoT startups, such as 
MNUBO and The Yield, working in agriculture 
that are gaining significant traction by 
working with agriculture-based companies.

PRINTING



DEEP TECH FOOD STARTUP F INDS 
NEW PROTEIN SOURCE FROM BUGS

สตาร์ทอัพโปรตีนแมลง แหล่งอาหารมนุษยชาติยุคใหม่

A continually growing global  
population is straining natural  
resources. A major concern is food. 
Will the world be able to feed its 
population? Insight Talk chats 
with Teerarat Roongsuwan, CEO 
of Thai Ento Food, producer of  
insect-based food, on how bugs 
can save the world as a source of  
protein to billions of people.

ประชากรโลกก�าลังทะยานเพ่ิมอย่างรวดเร็ว 
แหลง่อาหารโปรตนีเดมิๆ เริม่ไมเ่พียงพอ 
ตอ่ความตอ้งการ การสรา้งโปรตนีจากแมลง 
เปน็ทางออกของมนษุยชาติยคุใหม ่ Insight 
Talk ฉบบันี ้ ไดร้บัเกยีรตจิากคุณธรีณฐั  
รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย 
เอนโท ฟูด้ จ�ากัด ผู้ผลิตโปรตีนแมลง 
ครบวงจร ถา่ยทอดมมุมองวงการแหลง่ผลติ 
โปรตนีแหง่ใหม่ของโลก

P R O T E I N 
F R O M 
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ความส�าคัญของโปรตีนจากแมลง
ในปัจจุบัน
รายงานของ FAO (องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ) ปี พ.ศ. 2556 ระบุว่าแมลงคอื

อาหารแห่งอนาคต เน่ืองจากภายในปี พ.ศ. 2593 

ประชากรมนุษย์จะเพิ่มขึ้นจาก 6,500 กว่าล้านคน  

ไปเป็น 9,500 ล้านคน ซึ่งปัญหาหลักคือความมั่นคง 

ทางอาหาร (food security) โดยเฉพาะแหล่งโปรตีน 

เน่ืองจากระบบฟาร์มและเทคโนโลยีในการเลี้ยง

และผลิตโปรตีนจากสัตว์ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น

แมลงซึ่งประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนคุ้นเคย

กับการบริโภคอยู่แล้วจึงถูกจัดให้เป็นโปรตีนแห่ง

อนาคต เนื่องจากเลี้ยงง่าย สามารถท�าระบบฟาร์ม

ขนาดใหญ่ได้ ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย สามารถ

เลี้ยงในแนวตั้งได้ ใช้อาหารและน�้าน้อย และกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมต�า่ 

ประเทศไทยคุน้เคยกับการกินแมลงเป็นตวัๆ มานานแล้ว 

ขณะที่ต่างประเทศน�าแมลงมาแปรรูปเป็นผงโปรตีน 

(food protein ingredient) เพ่ือน�ามาผสมผลติภณัฑ์ 

อาหารหรือเคร่ืองดื่มที่ผู้บริโภคเคยชิน เพื่อเพิ่ม 

ช่องทางการจ�าหน่ายและเพิม่การยอมรับโปรตนีจาก

แมลงในหมู่ผู้บริโภค สามารถเป็นโปรตีนทางเลือก 

ของผู ้ประกอบการและผู ้บริโภคเพื่อใช้เสริมหรือ

ทดแทนโปรตีนชนิดอื่น เนื่องจากมีคุณภาพของ

โปรตีนที่เทียบเคียงโปรตีนจากสัตว์ นม หรือไข่ 

และยังประกอบด้วยแร่ธาตุที่ส�าคัญ เช่น แคลเซียม 

และเหล็ก

นอกจากน้ันความต้องการโปรตีนเพือ่การบริโภคของ

โลกทีเ่พิม่ข้ึน ยงัส่งผลให้ความต้องการแหล่งโปรตีน 

เพื่อเป็นอาหารสัตว์เพิ่มสูงข้ึนอีกด้วย ปัจจุบัน 

แหล่งโปรตีนเพื่อเป็นอาหารสัตว์มี 2 ประเภทตาม

แหล่งที่มา ได้แก่ โปรตีนจากพืชหรือถั่วเหลือง 

และโปรตีนจากสัตว์น�้าหรือปลาป่น (fish meal) 

ซึ่งมีกรดอะมิโนจ�าเป็นสูงต่อการเจริญเติบโตของ 

สัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค แต่ปลาป่นเผชิญปัญหา 

ความผนัผวนด้านราคาและปริมาณตามความสามารถ 

ในการจบัปลาจากมหาสมทุร อกีทัง้ยงัเสีย่งต่อการมี

สารพษิตกค้าง ดงัน้ันแมลงจงึจดัให้เป็นแหล่งโปรตีน 

เพื่อสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคอีกด้วย แมลงที่เหมาะ 

แก่การน�ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ต้องเป็นแมลง

ที่สามารถเปลี่ยนขยะชีวภาพ (organic wastes) 

หรือผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร 

(bio-conversion) ให้เป็นโปรตีนคุณภาพใกล้เคียง

ปลาป่น ด้วยต้นทุนที่ต�า่ สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณ

มากและรวดเร็ว เช่น หนอนนก (meal worm) 

และหนอนแมลงวันลาย (black solider fly larvae) 

ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิต
โปรตีนแมลงเป็นอย่างไร 
แมลงที่จ�าหน ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศมี 

หลากหลายประเภท จิ้งหรีดเป็นหนึ่งในแมลงนิยม

บริโภคมากที่สุด น�ามาแปรรูปเป็นผงโปรตีน มอกช. 

(ส�านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต)ิ 

รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด

กว่า 20,000 ราย ผลผลิตปีละ 7,500 ตัน มูลค่า

เกือบ 1,000 ล้านบาท ตลาดแมลงในประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นการจ�าหน่ายแมลงทอด ในต่างประเทศ 

เช่น อเมริกา มีการน�าเอาสะดิ้งมาแปรรูปเป็น 

ผงโปรตีนเพื่อเพิ่มมูลค่า (กิโลกรัมละ 1,000-2,000 

บาท) แล้วน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิด

ต่างๆ โดยมีมูลค่าตลาดราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2560

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ดส์ จ�ากัด มองเห็นโอกาส

และศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นแหล่งผลิต

THE CURRENT TREND OF FOOD 
AND PROTEIN FROM INSECTS
The Food and Agriculture Organization (FAO) 
has warned that the global population will 
reach 9.5 billion by 2050 and from that, food 
security will become a major problem. There 
is a valid question about that how the current 
food supply chain can produce protein sources 
from animals to satisfy billions of more mouths. 
So, insects have become an alternative protein 
source. Indeed, insects have already been a  
protein source for 2 billion people. So, these bugs 
can become an alternative food source right 
away. They are easily farmed, and harvesting 
requires a small space and little water or food 
to help them grow. Farmers can harvest bugs 
in vertical farms. On top of that, insect farms 
cause little impact to the environment.

THAILAND IS POISED 
TO COMPETE WITH ANY 

COUNTRY IN THE WORLD

โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์และอาหาร

สัตว์ที่ส�าคัญของโลก เนื่องจากมีความเหมาะสม 

ในด้านสภาวะอากาศ เพราะแมลงเลี้ยงที่อุณหภูมิ  

28-32 องศาเซลเซยีส มแีรงงานทีถู่กกว่าประเทศ

ตะวนัตก มคีวามคุน้เคยกบัการเลีย้งและบริโภคแมลง 

มานาน มีผู้เช่ียวชาญการเลี้ยงและแปรรูปแมลง

อยู่มากมาย ตลอดจนภาครัฐให้การสนับสนุน เมื่อ

น�าเทคโนโลยีการท�าระบบฟาร์มแบบ smart farm 

และ precision farm มาใช้ รวมทั้งเทคโนโลยี 

การผลิตและแปรรูปแบบ zero-waste เราเชื่อมั่นว่า 

ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

อย่างแน่นอน

บริษัทขับเคลื่อนด้วยการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวัตกรรม โดยเราท�าโครงการวิจัยร่วมกับกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ผ่านส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) 

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
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Thais are among the 2 billion people who 
have included insects as part of their meals.  
Yet, insect-based food varies from place 
to place. Thais cook insects but foreign  
consumers need to process bugs into  
powder first to add with food or mix with  
water as a protein drink. Consumers around 
the world have accepted insects as an  
alternative protein source, equivalent to 
meat, eggs and milk. Protein from insects are  
famously rich in iron and calcium.

More people means a need for more meat 
from farm animals. This also increases de-
mand on animal feed. Currently, animal feed 
comes from two major sources: plant-based 
protein such as plants and legumes and 
aquatic animals, especially juvenile fish that 



วจิยั และนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) อทุยานวทิยาศาสตร์ 

ภาคเหนือตอนล่าง และมหาวทิยาลยันเรศวรมาแล้ว 

หลายโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่

กระบวนการท�าผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพสูง 

Sixtien ให้ได้ผงโปรตีนที่มีสีอ่อน กลิ่นไม่แรง  

มีความละเอียดสูง รวมถึงมีความปลอดภัยทางเคมี

และจุลินทรีย์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ในผลิตภัณฑ์ 

อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด การท�าระบบ 

ฟาร์มจิ้งหรีดแบบปิดแนวตั้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ม ี

คณุภาพ เลีย้งด้วยอาหารทีไ่ม่มปีลาป่นเป็นส่วนผสม 

การพัฒนาขนมข้าวกล้องผสมจิ้งหรีดอบกรอบ 

Ricecrik การพัฒนากระบวนการผลิตผงโปรตีน 

เข้มข้นจากจ้ิงหรีด และก�าลงัท�าโครงการ Spear-

head เศรษฐกจิเพือ่พฒันาการผลติโปรตนีจากแมลง 

เพื่อเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การท�าระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและหนอน

แมลงวันลาย กระบวนการแปรรูปแบบ zero-waste 

และผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อเป ็นอาหารคนและ 

อาหารสัตว์ในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการเพิ่ม 

มลูค่าให้กับผลติผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป 

โดยมีมูลค่าโครงการ (3 ปี) กว่า 100 ล้านบาท

แผนการท�าตลาดมีอย่างไร
ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือผงโปรตีนจิ้งหรีดภายใต้

แบรนด์ Sixtein จ�าหน่ายในรูปแบบ food protein 

ingredient ในตลาด B2B (business-to-business) 

ให้บริษัทใช้เป็นโปรตีนทางเลือกเพื่อแปรรูป พัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น พาสต้าโปรตีนสูง 

into powder. Small fish have been sought after, 
due to being rich in amino acids that are good 
for farm animals. Yet, fish feed has an  
economic and environmental problem of  
concern. Its price has been unpredictable  
because of oscillating demand and supply. 
Even more, there is growing concern about 
toxic contamination in fish harvested from 
our polluted seas. So, insects are a source 
that can replace fish-based animal food and 
plants. Insects especially meal worm and 
black soldier fly larvae can be made into  
animal feed with little cost. Insect-based feed 
also has the ability to digest organic waste and 
its nutrient quality is close to feed made from  
juvenile fish.
 
THAILAND'S POTENTIAL AS A HUB 
OF INSECT-BASED PROTEIN FOOD
Crickets are the most popular insect-based 
food in Thailand and the bugs are processed 
into a powder format. There are 20,000 farmers 
that harvest crickets, the National Bureau of 
Agricultural Commodity and Food Standards 
(NACS) reported in 2017. These farmers can 
produce 7,500 tonnes of cricket-based food 
annually and have earned 1 billion baht. Main  
products for the local market are fried insects, 
while for foreign exports the powder format is 
preferred. Insect-based powder has been a 
major export to the US. Horse Cricket (known 
as "Maeng Sading" in the Thai language),  
is a new popular product. Powder made from 
"Maeng Sading" can be sold for 1,000-2,000 
baht per kilogramme. Cricket-based food has 
earned revenues of US$40 million (1.2 billion 
baht).

Thai Ento Food has seen the potential for  
Thailand to become the world's insect food 
supplier. Thailand has the perfect climate -  
28-32 degrees Celsius - to harvest bugs and 
also has the advantage of lower production 
and labour costs. Thailand has had a long 
culture of insect eating and we have plenty 
of personnel for harvesting and processing, 
and above all, the government has been very  
supportive. Our insect-for-food farming 
has made use of innovations such as smart  
farming and precision farming and a  
zero-waste process. With these enabling  
factors, Thailand is poised to compete with 
any country in the world.

Thai Ento Food is an innovation-driven  
company and since 2016 we have had a  
cooperation with the National Innovation 
Agency (NIA), National Science Technology 
and Innovation Policy Office (STI), and 
the National Science Park for research on  
insect-based foods in the middle and northern 
provinces as well as Naresuan University.

Our innovations cover the entire value chain of 
production. We have used a smart process to 
produce protein powder from crickets under 
the brand Sixtein. Our protein powder has 
been developed to produce good flavour and 
aroma. The powder has a fine grain and not 
overpowering odour and above all is clean 
and safe to eat. We manage to produce  
various forms of insect-based food such as 
the processed "Ricecrik" snack mixed with  
unpolished rice as a health food, not to  
mention various drink flavours.
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is available in three flavours, wasabi, BBQ 
and seaweed. Our marketing slogan is "You 
Can Eat Insects Without Seeing Insects." 
These products have been sold in several  
supermarkets such as the Rimping  
Supermarket in Chiang Mai and OTOP shops 
in Phitsanulok and Nakhon Sawan since  
November and we are preparing to export 
Rickcrick to China, Europe and North  
American markets this year. 
 
WHAT IS THAI ENTO FOOD'S NEXT 
STEP?
We will continue developing and focusing 
on how to maximise all parts of the insect,  
lowering costs and diversifying our products. 
We want to develop protein-rich food and 
we want to create choices for consumers.  
For the farm animal industry, we want to  
produce better feed protein ingredients. In 
the near future, we are planning to produce 
pet food. We are a company that focuses on  
adding value. We plan to develop insects into 
food additives, functional ingredients and even 
cosmetic products.
 
WHAT IS YOUR PERSPECTIVE ON 
LOCAL FOOD TECH?
Thailand is a farm country and major farm  
exporter. We have a vast knowledge and 
expertise on the whole value chain from  
upstream to downstream and that gives 
our local food tech an advantage. The food  
industry and market must be decided on who 
has better innovations, not who quotes lower 
prices or lower costs. But the problem for our 
food tech industry is that we are not players on 
the global market. We have plenty of ideas but 
we are not quick enough, not ready enough 
to compete on the global scale. So there 
are some limitations we need to find out and  
eliminate. The government needs to step in 
and provide help. █ 
 

โปรตีนบาร์ โปรตีนบอล ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม

โปรตีนพร้อมชง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคทั่วโลกที่

แสวงหาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูง เพื่อสุขภาพ 

เพื่อการกีฬา และเพื่อควบคุมน�้าหนัก

นอกจากนี้ เรายังเจาะตลาด B2C (business-to- 

consumer) ด้วยผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวข้าวกล้อง

ผสมจิ้งหรีดอบกรอบ Ricecrik ซึ่งมี 3 รส (วาซาบิ 

บาร์บีคิว สาหร่าย) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กินแมลง... 

ไม่ต้องกินเป็นตัว” โดยเริ่มวางจ�าหน่ายเมื่อเดือน 

พฤศจิกายนป ีที่แล ้วที่ ริมป ิงซุปเปอร ์มาร ์ เก็ต  

ร ้านขายของฝากที่พิษณุโลกและนครสวรรค ์    

เราต้ังเป้าทีจ่ะเข้า modern trade ภายในปีน้ี รวมถงึ 

ส่งออกต่างประเทศ ทั้งจีน ยุโรป และอเมริกาเหนือ

Thai Ento Food จะต่อยอดการพัฒนา
ไปในรูปแบบใดอีกบ้าง
เรามีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราต้องการ

ใช้ประโยชน์จากแมลงในทุกๆ ส่วน เราจะพัฒนา

ระบบฟาร์มและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

โดยการใช้เทคโนโลย ี เพือ่ให้ได้ผลผลติต่อตารางเมตร 

สูง ต้นทุนต�่า มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ  

มีการน�าผลิตผลพลอยได้มาเพิ่มมูลค่า ในอนาคต 

เราจะมีผลิตภัณฑ์โปรตีนเข ้มข ้นจากจิ้ งหรีด 

หลากหลายชนิด เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้แก่ผูป้ระกอบการ 

และผูบ้ริโภค ในส่วนของโปรตนีเพือ่เป็นอาหารสตัว์น้ัน 

เราจะจ�าหน่ายในรูปแบบ feed protein ingredients 

และพัฒนาเป ็นผลิต ภัณฑ ์อาหารสัตว ์ เลี้ ย ง 

ผลิตภัณฑ์ที่ต ่อยอดจากผลผลิตพลอยได ้จาก

กระบวนการผลิตจะมีหลากหลายชนิด อาทิ  

functional ingredients, food additive, feed 

additive, cosmetic products

มีมุมมองต่อวงการ food tech ของไทย
อย่างไรบ้าง
ประเทศไทยมผีลติผลทางการเกษตรมากมาย การวจิยั 

พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

(value chain) ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

เป็นสิ่งส�าคัญในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การแข่งขัน

ทางด้านราคาและต้นทุนเป็นหลักไม่ใช่ทางออก 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการใช้

เทคโนโลยใีนวงการ food tech ไทยจะช่วยยกระดบั 

ให้อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรของไทย 

ให้ด�ารงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง  ในตลาดโลก 

บ่อยครั้งที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ food tech 

We also developed a closed-farming system  
to ensure hygiene and safety and we are  
developing animal feed that can substitute  
juvenile fish. For now, we are working on 
"Spearhead", a research project that will take 
three years to complete and cost 100 million 
baht. The project will cover smart farming 
of crickets and the black soldier fly larvae 
that will produce food for humans and farm  
animals. The production process will produce 
no waste. The Spearhead project will develop 
food processing so we can transform insects 
into different types of food and drinks. 

มีไอเดียแต่ไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได ้ทันเวลา 

ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัย

หลายๆ อย่าง ดังนั้นความช่วยเหลือจากภาครัฐ

และเอกชนในด้านองค์ความรู้และเงินทุนจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญ █

YOU CAN
EAT INSECTS 

WITHOUT
SEEING  

INSECTS

WHAT IS THE MARKETING PLAN?
Our main product is food protein under  
the brand "Sixtein" and we have sold to  
businesses and retail operations under the 
B2B chain. Sixtein brand offers various  
products – powder, protein bars, protein 
balls, snacks and powder shakes. Our brand  
caters to health conscious consumers, some 
athletes and those who are seeking to lose 
weight.

We are expanding our market channel to sell 
to customers directly. Our Ricecrick product 
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การเปิดตัวโปรดักต์
เพ่ือดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มแรก 

M A R K E T I N G

ATTRACT 
YOUR FIRST 
TARGET 
CONSUMER  
GROUP WITH 
PRODUCT 
LAUNCH

Text : Oranuch Lerdsuwankij 

CEO & Co - founder of Techsauce Media Co.,Ltd.
Following our introduction to developing a MVP (minimum viable product) and  
market testing in order to learn more about consumer behaviour, we are now at 
the product launch stage. Many start-up entrepreneurs would be worried about 

their first step to approach their target customers. Relax and 
follow our product launch guidelines.

First, you have to determine where the people with that 
kind of interest are. You can get all the information from the  
interviews while doing MVP development. Favourite  
channels for product launch are as follows:

●    Facebook: Share your website and your app via a  
Facebook post. You may see your friends, who might have 
the same interest. Share your post with them.

●     Facebook Ads: The excellent point of Facebook Ads 
is you can set the target based on your target customer's 
interests. Facebook Ads also provide advertising tools like 
Campaign and A/B test, which are easy to use.

●     Community:   A niche product needs to penetrate a  
specific group. Imagine apps for stock trading or cooking. 
You have to get into the group that trades or cooks or else 

หลังจากที่เราแนะน�าแนวทางการพัฒนา MVP (Minimum Viable Product) 

และท�าการทดสอบตลาดเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคไปแล้วนั้น เมื่อมาถึงจุดที่ต้องเปิดตัว 

บริการจริงจัง สตาร์ทอัพหลายคนต่างกังวลว่าจะเริ่มอย่างไรดี จะเริ่มไปหากลุ่มลูกค้า 

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกอย่างไรดี วันนี้เราจะมาสรุปช่องทางที่ใช้เปิดตัวไว้ในบทความนี้

เร่ิมต้นจากการโฟกสัในแง่ของความสนใจ ว่ากลุม่บคุคลทีม่คีวามสนใจแบบนี ้พวกเขาอยูท่ีไ่หนกนั 

ซึ่งเร่ืองเหล่าน้ีคุณสามารถเรียนรู ้ไปพร้อมกันได้ตอนรวบรวมความคิดเห็นระหว่าง 

สัมภาษณ์ตอนท�า MVP ส�าหรับช่องทางที่ได้รับความนิยมต่างๆ ในการเปิดตัวประกอบด้วย

• Facebook เร่ิมต้นจากการแชร์เว็บไซต์และแอปฯ ของคุณด้วย Facebook Post  

คุณอาจจะได้เริ่มเห็นเพื่อนในกลุ่มของคุณที่ถ้ามีความสนใจในสิ่งที่คุณก�าลังท�าอยู่ เขาจะ

เริ่มช่วยแชร์

• Facebook Ads ข้อดขีอง Facebook Ads คือสามารถตั้งเป้าได้ตามความสนใจ  

ที่เราศึกษามาแล้ว และตั้งเป้าไว้ว่าคือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้กลุ่มแรกๆ ตัว  Facebook Ads มี

เครื่องมือที่ท�าแคมเปญ และท�า A/B Test ได้สะดวกอีกด้วย

• Community พวกโปรดักต์ที่เป็นกลุ่มเฉพาะจ�าเป็นต้องเข้าไปยังคอมมูนิตี้ที่มีความสนใจ

เฉพาะทางสูง เช่น แอปฯ เล่นหุ้น กลุ่มท�าอาหาร เพราะถ้าเข้าไปยังคอมมูนิตี้ที่ไม่ตรง  

อาจได้รับฟีดแบ็กที่ไม่ได้มาจากกลุ่มเป้าหมายและท�าให้เราสับสนในการปรับปรุงโปรดักต์ 

พึงระวังอีกอย่างคือการโปรโมตโปรดักต์ในกลุ่มคอมมูนิต้ีน้ันก็ต้องไม่ไปละเมิดกฎเกณฑ์

ของคนกลุ่มนั้น มิเช่นนั้นอาจโดนกีดกันออกมาได้ง่ายๆ
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you could end up with feedback from the 
wrong target group. False data can cause 
confusion when you develop your product. 
While promoting your product, be careful to 
follow the rules of the group or else you might 
be banned.

●  Influencers/Bloggers: Once your product  
is settled, scout for an influencer or blogger 
who matches the characteristic of your  
product. Make sure that the followers of 
that influencer or blogger match your target  
audience. Let he/she try and review your  
product. You have to prepare all the facts 
about your product and make it easy for  
sharing. Always give the influencer and  
blogger a chance to speak his/her mind about 
the product. Currently, the emerging trend is 
micro-influencer, so you had better keep an 
eye on our forthcoming article as we plan to 
share our thoughts on the subject with you.

●  Press: If you have a chance to approach  
the media, that would be good in the future. 
Anyway, do not worry too much if you have 
no connection now, since it is not necessary 
during the early stages of your startup.  
Without solid proof that your product is good, 
having a big launch might do more harm than 
good. For the growth stage of your startup, 
if you plan a press conference for a new  
feature or new product, you had better prepare 
a well-written press kit with facts and statistics 
ready to be published.

That's all for the early stage of the launch, but 
after this you might have to adapt your plan for 
the market validation period. The more target 
customers, the more you can get information 
about the customer behaviour for your product 
improvement.

These approaches are great for the B2C  
model while the B2B model might require a 
different approach. We will address this in our 
next article. █

• Influencers/Bloggers เมื่อโปรดักต์ของคุณเริ่มพร้อมระดับหนึ่ง ลองเลือกหา Influencer 

และ Blogger ที่ดูน่าสนใจในโปรดักต์ของคุณและเข้ากับคาแร็กเตอร์ตัวโปรดักต์ ที่ส�าคัญ

คอมมูนิตี้ที่พวกเขามีตรงกับลักษณะที่จะเป็นกลุ ่มเป้าหมายของโปรดักต์ของคุณด้วย 

หรือไม่ ให้สิทธิพิเศษกับพวกเขาได้ลองใช้และรีวิวโปรดักต์ของคุณดู ในขณะที่ข้อความ 

ที่อยากให้พวกเขาช่วยแชร์ ควรมีเตรียมไว้ให้พร้อมระดับหน่ึงและดูเป็นธรรมชาติที ่

พวกเขาสามารถน�าไปแชร์ได้ง่ายๆ แต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความจริง 

และซื่อสัตย์กับผู้ใช้ ไม่ใช่โฆษณาเกินจริง เราต้องเปิดโอกาสให้ Influencer/Blogger  

ได้แสดงความคิดเห็นกับเจ้าของโปรดักต์อย่างตรงไปตรงมาด้วย นอกจากนี้ปัจจุบันมีเทรนด์  

Micro-Influencer ที่น่าสนใจซึ่งเราจะมาขยายความต่อในบทความถัดไป

• Press ถ้ามีโอกาสเข้าถึงสื่อได้ก็ถือเป็นเรื่องดีต่ออนาคต แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าเป็นกังวล เพราะ

ยังไม่ได้จ�าเป็นส�าหรับสตาร์ทอัพในกลุ่ม Early Stage เพราะช่วงเปิดตัวใหม่ๆ ยังไม่มีอะไร

ยืนยันว่าของเราดีจริง การไปเปิดตัวใหญ่โตอาจเป็นข้อเสียกับเราเสียด้วยซ�้า แต่ส�าหรับ

สตาร์ทอัพในระดับ Growth Stage ไปแล้วถ้าจะแถลงข่าวอะไรใหม่ เช่น เปิดตัวโปรดักต์ 

หรือฟีเจอร์ใหม่ ก็ขอแนะน�าว่า การเตรียม press kit ที่คุณจะส่งให้กับพวกเขานั้น ไม่ควร

 RELAX AND FOLLOW OUR PRODUCT 
LAUNCH GUIDELINES

เขียนในเชิงโฆษณาตัวบริษัทคุณมากจนเกินไป แต่ควรเป็นเนื้อหาเชิงให้ความรู้ที่พร้อมน�าไป 

ลงข่าว หรือสถิติที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขา ที่สามารถน�าไปอ้างอิงเขียนข่าวต่อได้

นี่ยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นในการเปิดตัว หลังจากนี้ในช่วง Market Validation ยังต้องปรับแผน

กันหลายรอบ ยิ่งมีผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายจริงๆ เยอะมากขึ้นเท่าไร คุณก็จะได้ข้อมูลพฤติกรรม

ที่เยอะมากขึ้นเพื่อมาปรับแต่งโปรดักต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

สุดท้ายวิธีการเหล่านี้ย่อมเหมาะกับรูปแบบโมเดล B2C ถ้ากรณีของ B2B จะมีกระบวนการ

เข้าถึงลูกค้าอีกแบบ ซึ่งเราจะแนะน�าต่อในบทความถัดไป █
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สรุปภาพรวมวงการ
สตาร์ทอัพประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561 (ตอนที่ 3/3)

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

F U N D S  A N D  F I N A N C E

THAILAND 
STARTUP 
ECOSYSTEM 
2018 SUMMARY 
(PART 3/3)

ในตอนสุดท้ายของสรุปภาพรวมวงการสตาร์ทอัพ 

ประเทศไทย เราจะมาดเูหตกุารณ์ส�าคญัอกีสองอย่าง 

คือการลงทุนโดยบริษัทสตาร์ทอัพในอีกสตาร์ทอัพ 

และความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ กับ

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีนี้

การรวมตัวกันของสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทสตาร์ทอัพขนาดใหญ่ยังคงมองหาโอกาสการ

เติบโตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ในระยะยาวด้วยการลงทุนและการซื้อและควบรวม

กิจการ (M&A)

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท Wongnai เข้าลงทุนจ�านวน

เงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน FoodStory ซึ่งเป็น

ซอฟต์แวร์ POS ส�าหรับร้านอาหาร โดยเอาชนะ

ความสนใจจากนักลงทนุ VC ทัง้ในและต่างประเทศ 

ได้ มุมที่น่าสนใจของธุรกรรมน้ีคือเป็นการลงทุน 

ในสตาร ์ทอัพโดยสตาร ์ทอัพกันเองซึ่ งมองถึง 

ความร่วมมือในระยะยาว แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น

เอกเทศในการบริหารงาน เมื่อเทียบกับธุรกรรมการ

ซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน 

(JV) ที่พบเห็นบ่อยกว่าในอดีต เช่น การซื้อกิจการ 

Storylog โดย Ookbee หรือการควบรวมกิจการ

ระหว่าง Thoth Zocial และ OBVOC

25

The last part of the summary will end with two notable events where a startup 
invested in another startup and traditional corporations developed interesting  
collaborations with large tech companies.

CONTINUING CONSOLIDATION
Bigger startup companies continued to build new growth engines and long-term 
competitive advantages through investment and  M&A. 

In 2018, local businesses platform Wongnai made a US$1M (31.8 million 
baht) Series A investment into restaurant POS specialist FoodStory, fighting 
off strong interest from both local and regional VCs. The uncommon aspect 
is that this deal was a “growth investment” by a startup into another startup.  
This deal looked at the long term with a more independent relationship, 
compared to the more commonly seen M&A and JV transactions in the past, 
like Ookbee’s acquisition of Storylog or Thoth Zocial and OBVOC’s merger.

THE BIG FISH’S FIGHT BACK
A number of significant initiatives between traditional players and tech giants also 
took place during 2018, including the following:
• Rabbit LINE Pay (joint venture, Rabbit LINE Pay x AIS) welcomed a new major 
shareholder as Thailand’s leading telco AIS made a $25 million investment 
into the e-payment firm, joining Rabbit and LINE in holding one-third stake each.
• Pay with K PLUS on Facebook (partnership, Facebook + KBank) services went 
live, addressing the consumers’ long-standing pain point of making payments to 
sellers on Facebook’s platform.
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• JD  Central (joint venture, JD.com x 
Central Group) was officially launched 
this year after the joint venture was  
announced in 2017. The company 
guarantees a “100% authentic product”  
shopping experience on its platform with  
an aim to be the most trusted e-commerce 
brand in Thailand.
• GrabPay  by  KBank (investment, Grab  
< KBank) was one of the key events of 2018 
mentioned in a previous post.
•  KASIKORN  LINE (joint venture, LINE 
x KBank) was set up as a new “social  
banking” brand with a goal to take LINE  
users in Thailand to more user-friendly and  
accessible financial services.

This completes the summary of our  
ecosystem’s development in the previous 
year. Looking forward, with the local heroes 
still struggling to make their long-awaited 
breakthrough, Thailand’s ecosystem can  
expect another stable year at best while the 
likes of Indonesia and Singapore will continue 
capitalizing on their growing success stories. █  
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การต่อสู้คืนของปลาใหญ่
มีความร่วมมือที่ส�าคัญระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เกิดขึ้น

จ�านวนหนึ่งในปี พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

• Rabbit LINE Pay (การร่วมทุน, Rabbit LINE Pay x AIS) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่

โดยบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร AIS เข้าลงทุนจ�านวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ท�าให้ถือหุ้น 1 ใน 3 ร่วมกับทาง Rabbit และ LINE

• Pay with K PLUS on Facebook (ความร่วมมือ, Facebook + KBank) เปิดให้บริการแก่

ผู้ใช้ในประเทศไทย โดยเป็นโซลูช่ันที่ช่วยแก้ปัญหาการช�าระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

บนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กที่มีมานาน

• JD Central (การร่วมทุน, JD.com x Central Group) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ 

หลังจากประกาศการร่วมทุนในปี พ.ศ. 2560 บริษัทรับประกันประสบการณ์การช้อป 

ออนไลน์อย่างมั่นใจ โดยการันตีของแท้ 100% บนแพลตฟอร์มน้ี และมุ่งหวังเป็นแบรนด์ 

อีคอมเมิร์ซที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

• GrabPay by KBank (การลงทุน, Grab < KBank) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ส�าคัญที่สุดของ

ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กล่าวถึงไปในตอนที่แล้ว

THAILAND’S ECOSYSTEM CAN  
EXPECT ANOTHER STABLE YEAR

• KASIKORN LINE (การร่วมทุน, LINE x KBank) 

ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นแบรนด์ Social Banking 

ซึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึง 

และเข้าใจได้ง่ายขึ้นแก่ผู้ใช้ LINE ทั้งหมดใน

ประเทศไทย

ทั้งหมดน้ีคือสรุปพัฒนาการวงการสตาร ์ทอัพ

ประเทศไทยในปีทีผ่่านมา มองไปข้างหน้า ในขณะที่ 

เรายังรอคอยสตาร ์ทอัพรายใหญ่ของประเทศ

ประสบความส�าเร็จในระดับภูมิภาค ระบบนิเวศ

ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ยังค่อนข้างคงตัวต่อไป

ในปีนี้ และประเทศอย่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์ 

จะยังคงเติบโตด้วยการใช้ประโยชน์จากสตาร์ทอัพ

ที่ประสบความส�าเร็จที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง █ 



EpiBone, the world’s first company using stem cells to grow new bones, was 
co-founded by Dr. Sarindr Bhumiratana, who serves as the company’s chief  
scientific officer, and has helped steer EpiBone into the global startup scene.  
The scientific concept of skeletal restructuring using a patient’s own cells is  
medically groundbreaking.

WHY ARE YOU INTERESTED IN STEM CELLS?
In my early years, I was influenced by all the people around me who were either in 
the medical or scientific field. Additionally, I play and watch a lot of sports, and have 
seen many players and younger people get injured. These formative experiences 
helped me appreciate the importance of health and well-being. Initially, I considered 
becoming a doctor, but I wanted to continue my passion for creating technology, 
which is why I applied to study biomedical engineering at Northwestern University, 
where I was more formally exposed to the world of stem cells.

WHAT WERE THE BEGINNING STEPS OF EPIBONE?
The foundation for EpiBone’s work began during my PhD program at Columbia 
University with Dr. Gordana Vunjak-Novakovic, where I studied stem cells and  
tissue engineering. There I learned how to differentiate stem cells into different 
types of tissues, including bone and cartilage. Part of my work also included my 
colleagues and I developing a bioreactor to grow bone at medically relevant sizes, 
while also maintaining very high quality. After successful pre-clinical studies, we 
knew we had technology that could significantly help patients, which led to the 
formation of EpiBone. 

WHAT IS THE PROCESS OF STEM CELL-BASED BONE RECONSTRUCTION AT 
EPIBONE?
Advancements in technology have dramatically changed the way we approach 
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D E E P  T E C H

“EPIBONE” บริษทัปลกูกระดกูจากสเต็มเซลล์รายแรก 

ของโลก ก่อตั้งโดย “ดร.สารินทร์ ภูมิรัตน”  

Co-Founder และ Chief Scientific Officer (CSO) 

แนวคิดการปลูกถ่ายกระดูกและเนื้อเยื่ออื่นๆ ด้วย 

สเตม็เซลล์ของ EPIBONE ถกูคาดหมายว่าจะพลกิโฉม 

การแพทย์ การรักษาโรคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

ท�าไมถึงสนใจเรื่องของสเต็มเซลล์
ด้วยความทีค่นรอบตวัผมและคนทีรู้่จกัอยูว่งการแพทย์ 

ได้เหน็การบาดเจบ็ของคนรอบตวัและนักกฬีาอยูเ่ร่ือยๆ 

ประสบการณ์รอบตัวพวกนี้ท�าให้รู้สึกว่าร่างกายกับ

สุขภาพเป็นเร่ืองส�าคัญ แต่เพราะผมเป็นคนชอบ 

ประดษิฐ์ของเล่น และชอบเทคโนโลยมีาก จงึตัดสนิใจ 

เข้าเรียนที่คณะ Biomedical Engineering 

(วิศวกรรมชีวภาพการแพทย์) ซึ่งมีความผสมผสาน 

ทัง้วศิวกรรมและการแพทย์ และได้มโีอกาสเข้าไปเรียน 

ที่ Northwestern University ในรัฐ Illinois ช่วงนั้น

ผมเรียนรู้เกีย่วกบัสเตม็เซลล์ซึง่เปิดโลกใหม่ให้กบัผม

 

คือพอเรารู้สึกสนใจ หลังเรียนจบปริญญาตรี ผมเลย 

เลือกเรียนทางนี้ต่อ ผมท�าปริญญาเอกกับ Prof. 

Gordana Vunjak-Novakovic ที่ Columbia  

University ใน New York จดุเร่ิมต้นงานวจิยัที ่EPIBONE 

ก�าลังพัฒนาอยู่นี้ก็มาจากงานที่ Prof. Gordana  

ได้ท�าวิจยัมาหลาย 10 ปี แลบ็ของ Gordana ท�างาน

วิจัยเรื่อง Stem Cell and Tissue Engineering 

ผมเห็นความสามารถของสเต็มเซลล์ที่สามารถ

เปลี่ยนตัวเอง (differentiate) ให้กลายเป็นเซลล์

ชนิดต่างๆ เช่น เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน 

เซลล์กล้ามเนื้อ

EPIBONE สร้างกระดูกด้วย
สเต็มเซลล์รายแรกของโลก

EPIBONE : 

THE WORLD'S FIRST 
COMPANY GROWING  
LIVING BONE TISSUE 
FROM PATIENTS' 
OWN CELLS



 

skeletal reconstructions. For instance, we 
use 3D modeling technology known as Virtual 
Surgical Planning to determine the exact  
dimensions of a patient’s defect area using a 
CT scan. We then work closely with surgeons 
to refine the creation of the bone to achieve 

optimal aesthetic 
design. This infor- 
mation is used  
to produce custo- 
mized lab-grown 
bone derived from 
a patient's own 
stem cells which 
were extracted 
from adipose or 

bone marrow tissues. The entire process 
only takes approximately 5-8 weeks to obtain  
the patient’s own bone with the exact shape. 

WHAT IS EPIBONE'S GOAL AND 
COMMERCIAL TARGET?
It was an enormous success for our  
company to receive clearance from the FDA 
to begin clinical trials with our facial bone 
product. On the heels of that success, we 
are currently raising more capital to support 
continued research and development of our 
products, which we hope to bring to patients 
as quickly and safely as possible. Our aim is 
to use our technology to disrupt conventional 
treatments, and bring forth the promise of  
regenerative medicine, where all you need are 
your own cells to heal yourself. █

ช่วงที่เรียน ผมกับเพื่อนในแล็บคิดค้นนวัตกรรม

เลี้ยงกระดูกให้ได้ช้ินใหญ่ข้ึนได้ขนาดพอส�าหรับ 

ใช้ในการแพทย์ คิดเครื่องเลี้ยง (Bioreactor) ท�าให้ 

เลี้ยงได้สะดวก คิดวิธีเลี้ยงให้ได้คุณภาพดีที่สุด 

และก็คิดค้นใช้สเต็มเซลล์ชนิดเดียวกันน้ีเลี้ยง 

ให้เป็นกระดกูอ่อนด้วย เป้าหมายของเราก็เพือ่ทีจ่ะ 

สร้างช้ินส่วนที่มีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียง 

กบัของจริงทีม่อียูใ่นร่างกายให้ได้มากทีส่ดุ พอพฒันา 

ถงึระดบัทีน่่าพอใจกท็ดลองในสตัว์ซึง่ได้ผลดเีกนิคาด 

พอเห็นผลอย ่าง น้ี เรา ก็ เลยมีความต้ังใจเอา

เทคโนโลยีมาพัฒนาต่อเพื่อใช้ช่วยผู ้ป่วยได้จริง  

นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ EPIBONE

กระบวนการปลูกกระดูกจากสเต็มเซลล์
ในแนวทางของ EPIBONE มีอะไรบ้าง
การวางแผนการผ่าตัดทุกวันนี้พัฒนาไปมาก เรามี 

3D Software หรือที่เรียกว่า Virtual Surgical 

Planning (VSP) มาใช้วางแผนการผ่าตดัโดยใช้ข้อมลู 

จาก CT Image ของผู้ป่วยแต่ละคน เราท�างาน

กับหมอผ่าตัดเพื่อ

ออกแบบกระดู ก

เป็นรูป 3D บน

คอมพิวเตอร ์ตาม

ลักษณะโครงหน้า

ของผู ้ป ่วยให้พอดี 

หลังจากนั้นเราน�า

รูป 3D นี้มาสร้าง

เครื่องเลี้ยง กับผลิต

โครงสร ้างกระดูก

ส�าหรับเลี้ยงเซลล์ เราใช้สเต็มเซลล์ที่สกัดจากไขมัน 

หรือไขกระดูกของผู ้ป่วยแล้วน�ามาเพาะเลี้ยงใน

แล็บเพื่อให้เป็นชิ้นที่ได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งเราก็จะได้ 

กระดูกที่มีรูปร่างและลักษณะตามที่ผู้ป่วยต้องการ

เป้าหมายของ EPIBONE 
และการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์
เรามีโปรดักต์ที่ก�าลังพัฒนาอยู่หลายตัว โปรดักต์

แต่ละตวัเป็นงานทีต้่องใช้เวลานานประมาณ 7-10 ปี 

เพราะต้องได้รับการยอมรับจาก FDA ของอเมริกา

ว่าการทดลองในคนมีผลส�าเร็จจริงก่อนที่จะเรา 

จะขายโปรดักต์ได้ ตอนนี้เราจึงต้องให้ความส�าคัญ 

กับการเพิ่ม value ของบริษัทก่อน คือการพฒันา 

การปลูกกระดูกและกระดูกอ่อน EPIBONE ได้เงิน 

ลงทุนก้อนแรกที่ใช้ในการคิดค้นวิจัยมาในรูปแบบ 

grant จากภาครัฐทีอ่เมริกา หลงัจากน้ัน เรามัน่ใจว่า 

งานวจิยัของเราสามารถน�าไปต่อยอดในเชิงพาณชิย์ได้ 

เราจึงระดมทุนจากเอกชนมาเพิ่มเพื่อสร้างคุณค่า

บริษัทให้มากขึ้น

 

วันน้ีโปรดักต์กระดูกส�าหรับซ่อมแซมโครงหน้า 

ของเราก็ได้รับการยอมรับจาก FDA ให้สามารถ 
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• EPIBONE คว้ารางวัล Pioneer 
Award สาขา Life Sciences and 
Health จาก World Economic 
Forum ที่เมืองดาวอส
• EpiBone was named a 2015  
World Economic Forum (WEF) 
Tech Pioneer in Davos, 
Switzerland.

Dr. Sarindr Bhumiratana is 
the son of Dr. Sakarindr 
Bhumiratana, one of  
Thailand’s most renowned 
scientists, and former  
director of the National 
Scientific and Technological 
Development Agency (NST-
DA).

• ดร.สารินทร์ ภูมิรัตน เป็น 
บุตรชายของ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ เชี่ยวชาญด้าน
วิ ทยาศาสต ร์ เทค โน โลยี ของ
ไทย อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ หรือ สวทช. และเจ้าของ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศ

• EpiBone was initially 
funded by Breakout Labs, 
which is part of the Thiel 
Foundation, founded by 
Peter Thiel, co-founder of 
PayPal.

• EPIBONE ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุน Breakout Labs ที่
ก่อตั้งโดย Peter Thiel ผู้ก่อตั้ง 
PayPal

น�ามาทดลองในคนได้แล้ว ซึ่งนี่ก็เป็นความส�าเร็จ

ช้ินใหญ่มากของพวกเราเพราะการน�าเทคโนโลยี

ปลูกเน้ือเยื่อจากสเต็มเซลล์มาทดลองใช้ในคน 

ยังไม่เคยเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการ FDA อเมริกา

 

เราได้ใช้เวลามากว่า 4 ปีน�างานวจิยัจากห้องแลบ็ใน

มหาวทิยาลยัมาพฒันาให้ได้ทดลองใช้ในผูป่้วยจริงๆ 

เป้าหมายของเราก็หวังว่าเทคโนโลยีของ EPIBONE 

จะเข้าไปมีบทบาทเปลี่ยน (disrupt) การรักษาโดยที่

สักวันหนึ่งเราจะสามารถซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายด้วยเซลล์ของพวกเราทุกคนเอง █

IT WAS AN ENOURMOUS 
SUCCESS FOR OUR COMPANY 

TO GET CLEARANCE FROM 
THE FDA
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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 Visa ซือ้ Earthport 

กจิการสตารท์อพัดา้นการช�าระเงนิ

Visa หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการช�าระเงิน 

ของโลก เข้าซือ้ Earthport สตาร์ทอพัในลอนดอน 

ผู ้ให้บริการธุรกิจการช�าระเงินข้ามพรมแดน

ส�าหรับธนาคาร และบริการโอนเงินที่ไม่เปิดเผย 

จ�านวนการโอนแก่ธุรกิจต่างๆ ผ่านเครือข่าย

อิสระขนาดใหญ่ของ ACH

ปัจจุบัน การช�าระเงินผ่านเครือข่ายของ Visa 

ด�าเนินการผ่านบตัร  การซือ้กจิการคร้ังน้ีจะช่วยให้ 

ลกูค้าของ Visa ทัง้ลกูค้าบคุคล ลกูค้าองค์กร 

ลูกค ้าที่ เป ็นหน ่วยงานรัฐสามารถใช ้บัตร 

Visa ของตนในการส่งและ/หรือรับเงินผ่าน

บัญชีธนาคารทั่วโลก

KVision รว่ม BSSC 
ผลกัดันสตารท์อพัไทย-เวยีดนาม

กสิกร วิชั่น (KVision) บริษัทลงทุนสตาร์ทอัพและ 

นวัตกรรมของธนาคารกสิกรไทย ลงนามร่วมมือ 

กับ Business Startup Support Center (BSSC) 

ซึ่งเป ็นองค์กรที่ให ้การสนับสนุนและพัฒนา

สตาร์ทอัพของรัฐบาลเวียดนาม ทั้งสององค์กร

จะร ่วมกันคัดเลือกและเป ็นที่ปรึกษาให ้กับ

สตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพเข้าไปขยายธุรกิจใน

ตลาดเวียดนาม ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศ 

ที่วงการสตาร์ทอัพมีการตื่นตัวสูงมากแห่งหน่ึง

ในอาเซียน มีเม็ดเงินร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสูง

ถึง 889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง

เติบโตขึ้น 3 เท่าจากปีก่อนหน้า ส่วน BSSC มี

เครือข่ายในประเทศเวียดนาม ทั้งหน่วยงาน

รัฐบาล 63 แห่ง มหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่ง 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการลงทุนมากกว่า 

1,000 แห่ง

CHEERS FOR THAI-VIETNAMESE 
STARTUP COLLABORATIONS

KASIKORN Vision or KVision, an investment 
holding company of Kasikornbank  
responsible for scouting innovative firms 
and tech talents to collaborate and  
develop new technological capabilities,  
signed a cooperation agreement with the 
Vietnamese government's Business Startup 
Support Centre (BSSC). KVision joined 
hands with the BSSC to support Thai 
startups entering the Vietnamese market. 
Vietnam has one of the most active startup 
ecosystems in ASEAN with investment in 
startups reaching US$889 million (27.9  
billion baht) in 2018, tripling the figure in 2017. 
The BSSC's network in Vietnam includes 
63 government agencies, more than 100  
universities and over 1,000 investment 
agencies.

EVERYWHERE YOU WANT TO BE

Visa Inc, a global payment technology  
company, announced the acquisition of 
Earthport, a London-based startup company 
that provides cross-border payment  
services to banks, businesses and money 
transfer service providers via the largest  
independent ACH network.
Currently, Visa allows payments to be sent 
only to or from Visa cards. This acquisition  
would make it possible for Visa clients to 
enable individuals, businesses and 
governments to use a Visa card to send 
and/or receive money through bank  
accounts around the world.
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NETFLIX ACQUIRES STORYBOTS

Streaming giant Netflix acquired StoryBots, 
the California startup company behind the 
original Netflix children's educational series 
"Ask the StoryBots", used in more than 
80,000 classrooms. Founded by Gregg 
and Evan Spiridellis, the founders of JibJab  
Media, StoryBots  was an independent 
digital entertainment studio before Netflix 
bought the business in May to expand  
its entertainment and educational content. 
Terms of the deal weren't disclosed.  
StoryBots has won numerous awards for its 
digital content for children including Annie 
Awards, Emmy Awards and the Parents' 
Choice Award. █

Netflix ซื้อกิจการ StoryBots 
แบรนด์เพ่ือการเรียนรู้
และความบันเทิงส�าหรับเด็ก 

Netflix ยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการบันเทิงผ่านเครือข่าย 

อนิเทอร์เน็ตเข้าซือ้กจิการของ StoryBots สตาร์ทอพั 

ในแคลฟิอร์เนีย ผูใ้ห้บริการเรียนรู้และความบนัเทงิ 

ส�าหรับเด็กซึ่งถูกน�าไปใช้ในการเรียนมากกว่า 

80,000 ห้องเรียน บริษัทนี้ก่อตั้งโดยสตูดิโอ

บันเทิงชื่อ JibJab ซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่ง

GET PAID TO BE A BOSS

Amazon, the American e-commerce giant, 
offers employees US$10,000 (300,000 
baht) and three months' pay to start their 
own delivery business following Amazon's 

Amazon อี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ 

เตรียมเสนอเงิน 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ  

3.1 แสนบาท) พร้อมค่าจ้าง 3 เดือนส�าหรับ 

พนักงานทีต้่องการลาออกมาเร่ิมต้นเป็นสตาร์ทอพั 

ธุรกิจขนส่งพัสดุของตนเอง โดยปฏิบัติตาม 

ค่านิยมในการขนส่งสินค้าที่สอดคล้องกับบริษัท 

ข้อเสนอน้ีมี ข้ึนเพื่อลดการพึ่งพิงผู ้ให ้บริการ 

รายใหญ่ เช่น การไปรษณีย์ของสหรัฐฯ, FedEx  

ในขณะเดียวกัน ก็ขยายการควบคุมเครือข่าย

โลจิสติกส์ซึ่งมีทั้งพนักงานของตนเอง พนักงาน

สัญญาจ้าง ผู้ให้บริการภายนอกที่น�าส่งพัสดุแทน 

บริษัทยังมีเครื่องบินขนส่งสินค้าของตนเอง และ

อยู่ระหว่างการทดสอบโดรนและหุ่นยนต์น�าส่ง

สินค้า โครงการหุ้นส่วนขนส่งสินค้าเริ่มขึ้นเมื่อ 

ปีที่ผ่านมา ก�าหนดให้พนักงานที่เร่ิมธุรกิจเป็น 

ผู้ลงทุนเองโดยคาดว่าจะมีรายได้สูงสุด 3 แสน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผู้เริ่มต้นสตาร์ทอัพเดลิเวอรี่ 

ราว 200 ราย และบริษทักล่าวว่ามผีูใ้ห้ความสนใจ 

หลายหมื่นราย

Amazon เสนอเงนิ 1 หมืน่ดอลลาร์สหรฐั
ส�าหรบัพนกังานทีล่าออกมาท�าสตาร์ทอัพ
เดลิเวอรี่

ของ StoryBots, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ 

อิสระก่อนที่ Netflix จะเข้าซื้อกิจการในเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพือ่ผลกัดนับริการสตรีมมิง่ 

ให้มีเน้ือหาที่เอื้อต่อการน�ามาใช้ในการศึกษาและ

ครอบครัวมากขึ้น มูลค่าการซื้อกิจการไม่เป็นที่ 

เปิดเผย การเข้าซื้อกิจการโดย Netflix ครั้งนี้ 

ได้ซื้อทรัพย์สินของ StoryBots, Emmy, Annie 

และสือ่ส�าหรับเดก็ทีไ่ด้รับรางวลั Parents’ Choice 

Award-winning  ที่สร้างสรรค์โดย Gregg และ 

Evan Spiridellis อีกด้วย █

high standards and customer-obsessed 
culture. The idea of Amazon's Delivery  
Service Partner (DSP) is to reduce its 
reliance on UPS or FedEx and to expand 
its delivery network with its employees,  
contract employees and outside contractors 
where it has control. The company also 
has Amazon Air, its freight delivery service.  
It even began field-testing the Prime Air 
drone delivery service and Amazon Scout, 
a robot that delivers packages. Started in 
2018, the Delivery Service Partner (DSP) 
program required the prospect to invest in 
the business with an expectation to earn 
$300,000 in profit per year. So far, Amazon 
claims that 200 delivery businesses 
have been created through the program.  
The company said that it received over-
whelming interest from tens of thousands 
of individuals who applied to be part of the 
program.
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D I S R U P T

Text: Pahrada Sapprasert

Director, 500 Startups

ย้อนกลับไปสมัยก่อน ถ้าอยากดูหนังอยู่บ้าน เราก็ต้องไปยืมวิดีโอหรือดีวีดีมาจากร้าน  

แถมถ้าคืนช้ายังต้องเสียค่าปรับอีกต่างหาก แต่ด้วยเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ทุกคนมีแท็บเล็ต แล็ปท็อป หรือ  

สมาร์ททีวีที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ท�าให้การดูหนังหรือดูโทรทัศน์ 

มาอยู่ในรูปแบบของสตรีมมิ่ง (streaming) เป็นส่วนใหญ่

“ตอนนี้เธอติดเรื่องไหนใน Netflix อยู่เหรอ” อาจเป็น
ค�าถามที่ฮิตที่สุดในยุคนี้ก็เป็นได้ 

WHY NETFLIX WAS 
AND ALWAYS WILL
BE A DISRUPTOR

“What are you binge watching on Netflix right 
now?” might be the most common question 
nowadays.

In the past, if you wanted to watch movies 
at home, you had to rent DVDs from a store 
and pay a late fee if you miss the return 
date. However, with the current technology,  
everyone can access high speed internet while 
most people own a tablet, laptop, or smart 
TV that is connected to internet all the time, 
transitioning the way we watch movies from 
DVDs to streaming.

Streaming is when a multimedia file (movie or 
music) can be played without downloading 
the item first. Netflix brought streaming 
technology into use in 2007 before it  
became mainstream by 2010, causing 
the first big wave of disruption in the way  
people watch movies. This disruption wiped 
out leading DVD rental chain stores like  
Blockbuster, which eventually went out of 
business.

But having the advantage of being first  
might not be enough due to the intense  
competition these days. Netflix is not 
the only on-demand streaming service 
anymore. There are other big boys like  
Disney+, Hulu, and Amazon Prime that are 
seeking a larger market share, as well as the 
ones that seek to dominate local markets 
like Line TV or AIS Play and numerous other 
niche players. Regardless, Netflix was the 
original disruptor in this space and it wishes to  
continue being the disruptor by employing 
technology that would make its users stay  
loyal to Netflix.
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The technology that Netflix is proud of is its 
Recommendation System. Netflix has an  
algorithm, which was generated by AI, 
machine learning, and data working together, 
that recommends movies based on a 
customer's viewing habits and preferences. 
Your Netflix home page might look totally  
different from your friend because every action  
you take while on Netflix will be recorded 
and analysed by AI. For instance, if you stop 
watching a movie late at night, the AI might 
analyse that and later recommend to you 
shorter movies or shows as a result.

The poster of each movie also would look 
different between users. Machine learning 
analyses which designs entices the viewer to 
click. You might like the poster that shows only 
one leading actor or actress, while your friend 
might gravitate to posters that show the whole 
cast.

Netflix also does more than 250 A/B testings a 
year. That is, one group of users might see the 
play button in the middle of the screen while 
the other group sees it at the bottom right. 
This kind of data, collected from its 160  
million users, will be analysed, and at the 
end, generate the category rows and movies 
that Netflix has best personalised for us. We 
can see directly a film will fit with our movie- 
watching habits.

The real reason why Netflix is so obsessed 
with developing this algorithm is because they 
believe that having great content like 
Netflix Original Series wouldn’t mean anything 
if they cannot get the users to click and  
actually watch it. Hence, the future of on- 
demand streaming services is not in creating 
content, but actually with the technology that 
can generate the best customisation and  
personalisation for users instead. In a world 
where there are too many choices, we’ll  
always pick the one that fits us the best - and 
this is why Netflix will still be the leader, at least 
for now. █   

สตรีมมิ่ง เป็นศัพท์ที่น�ามาใช้เมื่อไฟล์หรือมัลติมีเดีย (เช่น หนังหรือเพลง) สามารถเริ่มเล่น 

ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดจนครบไฟล์ก่อน และเมื่อมีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้น Netflix 

ได้น�าสตรีมมิ่งมาเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2550 และสามารถท�าให้เกิดการใช้อย่างกว้างขวางได้จริง 

เมื่อปี พ.ศ. 2553 ท�าให้เกิดการดิสรัปต์วงการดูหนังคลื่นใหญ่คลื่นแรก ที่ท�าให้ร้านเช่า

วิดีโอและดีวีดีเจ้าใหญ่อย่าง BlockBuster ถึงกับล้มละลายหายไปจากโลกนี้เลยทีเดียว

แต่การเป็น first mover นั้น อาจจะไม่เพียงพอส�าหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน เมื่อ  

Netflix ไม่ใช่แค่เจ้าเดียวที่บุกตลาด on-demand streaming service แต่ยังมีเจ้าใหญ่ๆ 

ที่ต้องการครองส่วนแบ่งตลาดอย่าง Disney+, Hulu หรือ Amazon Prime Video และ 

ยังมีเจ้าอื่นๆ ที่ต้องการบุกตลาดในประเทศอีก เช่น Line TV หรือ AIS Play แต่การที่  

Netflix เป็นผู้ดิสรัปต์วงการน้ีตั้งแต่แรก เขาก็ยังคงต้องการที่จะเป็นดิสรัปเตอร์ต่อไป  

โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท�าให้ผู้ใช้ติดใจและไม่หนีไปหาผู้ให้บริการเจ้าอื่นนั่นเอง

เทคโนโลยีที่ Netflix ภาคภูมิใจมากก็คือ Recommendation System Netflix ใช้อัลกอรึทึม 

ที่มี AI, Machine Learning และ Big Data ท�างานร่วมกันในการแนะน�าว่าคุณน่าจะชอบ 

ดูหนังหรือโชว์ประเภทไหน ซึ่งหน้าแรกที่คุณเห็นนี้ อาจแตกต่างจากหน้าของเพื่อนคุณ 

โดยสิ้นเชิง เพราะทุกอย่างที่คุณท�าบน Netflix จะถูก AI บันทึกเก็บไว้และน�าไปค�านวณ 

ทั้งสิ้น เช่น เวลาที่คุณดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วกดออกโดยที่ดูไม่จบ เจ้าตัว AI จะน�าข้อมูลส่วนนี้ 

ออกมาประมวลผลว่าคุณดูไม่จบ เพราะคุณเริ่มชอบดูช่วงเวลากลางคืนแล้วมันดึกเกินไป 

คุณจึงดูไม่จบหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้น อัลกอรึทึมอาจจะแนะน�าหนังหรือโชว์ที่มีความยาว

สั้นลงให้คุณ

โปสเตอร์ของหนังแต่ละเร่ืองก็จะแตกต่างกันระหว่างผู้ใช้แต่ละคน ระบบ Machine  

Learning จะเรียนรู้ว่าโปสเตอร์แบบไหนที่จะท�าให้คุณสนใจคลิกเข้าไปดูมากกว่า คุณอาจจะ 

ชอบโปสเตอร์หนังที่มีภาพนักแสดงน�าคนเดียว ในขณะที่เพื่อนคุณจะชอบคลิกเข้าไปดูเรื่อง

ที่โปสเตอร์มีภาพนักแสดงหลายๆ คน

Netflix ยังใช้ A/B Testings กว่า 250 รูปแบบในแต่ละปี เช่น คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเห็น

ปุ่ม Play ตรงกลาง ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าปุ่มอยู่ด้านล่างขวา และด้วยข้อมูลเหล่านี้ 

ที่เก็บมาจากผู้ใช้กว่า 160 ล้านคนทั่วโลก กลุ่มข้อมูลนี้จะถูกน�าไปประมวลผลและวิเคราะห์  

ท�าให้เราเห็นแถบของประเภทหนังและหนังที่ Netflix คิดว่าเราจะชอบดูและติดงอมแงม

ที่สุด ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าหนังหรือโชว์เรื่องนี้น่าจะเหมาะกับเราสักกี่เปอร์เซ็นต์

เหตุผลที่ Netflix ทุ่มเทกับการปรับปรุงอัลกอริทึมน้ีให้ดีที่สุดเพราะเขาเช่ือว่าการที่มี 

คอนเทนต์ที่ดี เช่น Netflix Original Series ต่างๆ น้ันจะไม่มีประโยชน์เลย 

ถ้าไม่สามารถท�าให้ผู้ใช้กดเข้าไปดูได้ ดังนั้น อนาคตของ On-demand Streaming  

Service ที่เป็นดิสรัปเตอร์ตัวจริงจึงไม่ใช่แค่การสร้างคอนเทนต์ แต่กลับเป็นเทคโนโลยี 

ที่สามารถสร้าง Customization และ Personalization ให้กับผู้ใช้ได้ดีที่สุดต่างหาก  

เพราะในโลกที่มีทางเลือกมากมาย เราจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดเสมอ และนี่อาจเป็น

สิ่งที่ท�าให้ Netflix ยังคงเป็นผู้น�าตลาดในทุกวันนี้ █ 

IN A WORLD WHERE THERE ARE 
TOO MANY CHOICES, 

WE’LL ALWAYS PICK THE ONE 
THAT FITS US THE BEST
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เดนมาร์กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การท�าธุรกิจ

โดดเด่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศผู้น�า

อันดับ 1 ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก และอันดับที่ 6 

ของโลก (รองจากสหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, 

แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย) มีระบบ 

นิเวศส�าหรับผู ้ประกอบการดีที่สุดเป็นอันดับที ่

5 ของโลกใน 2018 Global Entrepreneurship 

Index นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังจัดอันดับให้

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการท�าธุรกิจ (Best 

country in Europe of doing business) เป็นปีที่ 

7 ต่อเน่ืองกัน ได้รับการจัดอันดับประเทศที่มี 

ความสุขอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด 'hygge' ซึ่ง

หมายถึงปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมที่สะดวกสบาย 

วัฒนธรรมการข่ีจักรยานท�าให้เมืองใหญ่มีจ�านวน

มากกว่ารถยนต์ถึง 2 เท่า

COPENHAGEN: LEADER 
OF THE NORDIC STARTUP

G L O B A L  H U B

โคเปนเฮเกน ผู้น�าสตาร์ทอัพกลุ่มนอร์ดิก

โคเปนเฮเกนเปรียบเสมือนเมืองสตาร์ทอัพผู้ปิดทองหลังพระในช่วงหลายสิบปี 
ที่ผ่านมา ที่นี่ เป็นสถานท่ีให้ก�าเนิดสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีมากมาย  
แต่เมื่อประสบความส�าเร็จก็มักย้ายถิ่นฐานไปเติบโตในต่างแดน ทั้งสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร เยอรมนี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีนี้ หน่วยงานรัฐได้ทุ่มเท
ความพยายามและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายด้านเพ่ือจูงใจสตาร์ทอัพ 
ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

Copenhagen has been the unsung hero of startups for several 
decades. It has been a birthplace of various technology startups, 
which once they became successful, relocated to places like the 
United States, Great Britain and Germany. In recent years, the 
Danish government has been encouraging startups to get listed on 
the stock exchange to help with the country's economic growth.

Text: Oranuch Lerdsuwankij 

CEO & Cofounder / Techsauce.co
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I N  N U M B E R S

Denmark offers an ideal environment for doing 
business, ranking No. 1 among Nordic countries 
and No. 6 in the world (following the United 
States, Switzerland, Canada, Great Britain 
and Australia). Denmark's entrepreneurial  
ecosystem is the fifth best in the world,  
according to the 2018 Global Entrepreneurship 
Index. The World Bank also ranked Denmark 
the best country for doing business in Europe 
for the seventh year in a row. Denmark has 
been ranked as the happiest country by the 
World Happiness report numerous times due 
to the idea of "hygge", the Danish concept of 
cosiness and well-being. The bicycle is the 
main transportation in Copenhagen, so there 
are more bicycles on the road than cars.

With a population of 5.8 million, Denmark 
is remarkable in the field of technology and  
innovation with the world's highest numbers 
of scientific research projects. Its education 
and university system is ranked among 
the top 5 in the world. Copenhagen is the  
birthplace of various leading startup companies 
like Unity Technologies ApS, a developer of a 
cross-platform game engine that can create 
3D and 2D simulation and other experiences, 
and Zendesk, the company that created a 
cloud-based help desk solution platform.  

In the past, fundraising limitations drove 
the scale-up startups away from home. 
The Danish government then launched  
"Startup Denmark", a startup visa program 
for talented non-EU (European Union) and  
non-EEA (European Economic Area) citizens 
who want to relocate high-impact startups to 
Denmark. Entrepreneurs and employees can 
apply for a visa under this visa scheme based 
on a business plan that is evaluated by an ex-
pert board. If the committee approves 

สตาร์ทอัพในกรุงโคเปนเฮเกน
Startups in Copenhagen

+400
ประเทศที่มีประชากรเพียง 5.8 ล้านคนน้ี  

มีความโดดเด่นในเร่ืองเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้วยจ�านวนเอกสารทางวทิยาศาสตร์มากทีส่ดุในโลก 

คุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 

ใน 5 ของโลก ท�าให้โคเปนเฮเกนเป็นต้นก�าเนิด

ของสตาร์ทอัพชั้นน�าของโลกหลายบริษัท ทั้ง Unity 

Technologies ApS ผู้พัฒนาเกมเอนจินแบบข้าม

แพลตฟอร์มส�าหรับใช้พัฒนาวิดีโอเกม 2 มิติ 3 มิต ิ

และซมิเูลช่ันบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ Zendesk เจ้าของ 

แพลตฟอร์มคอลล์เซ็นเตอร์บนระบบคลาวด์ แต่

ข้อจ�ากัดด้านการระดมทุนในอดีตท�าให้สตาร์ทอัพ 

ทีต้่องการเติบโต (Scale up) ต่างพากนัย้ายถิน่ฐาน

รัฐบาลจึงริเริ่ม “Startup Denmark” โครงการวีซ่า 

ส�าหรับผู้สมัครที่มิได้ถือสัญชาติยุโรป (non-EU  

European Union) และผู้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป 

[non-EEA (European Economic Area)] เพื่อ

เปิดทางให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถพิเศษ

ย้ายถิ่นฐานเพื่อสร้างสตาร์ทอัพที่เติบโตรวดเร็วและ

สร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการสตาร์ทอัพในประเทศ 

ผู ้ประกอบการและทีมงานสามารถยื่นขอวีซ ่า 

ภายใต้โครงการน้ีโดยย่ืนแผนธุรกจิ (business plan) 

ซึ่งจะได้รับการประเมินผลโดยคณะผู้ช�านาญการ 

หากแผนธุรกิจได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครจะได้รับวีซ่า 

พลเมืองและใบอนุญาตท�างานประเภทผูป้ระกอบอาชีพ 

อิสระ (self-employed enrepreneur) เป็นระยะ

เวลานานถึง 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้คราวละ  

3 ปี, โครงการ Copenhagen for The Win หรือ 

#CPHFTW เพื่อช่วยกระตุ้นสตาร์ทอัพตั้งแต่ระดับ

รากหญ้า

นอกจากความพยายามของภาครัฐ ยังมีปัจจัยอื่น 

ที่ท�าให้โคเปนเฮเกนคงเป็นศูนย์กลางแห่งกลุ ่ม 

ประเทศนอร์ดิก ได้แก่

เริ่มต้นธุรกิจอย่างง่ายดาย ผู้ประกอบการต่างชาติ 

สามารถตัง้ธุรกิจทางออนไลน์ภายในเวลาไม่ถงึ 1 วัน 

ทางเว็บไซต์ virk.dk กรณีที่ธุรกิจมีโอกาสสร้าง

รายได้ 50,000 โครน/ปี (ประมาณ 238,038.73 บาท) 

ต้องลงทะเบียนเป็นธุรกิจและรับหมายเลข CVR 

ซึ่งลงทะเบียนค ่อนข ้างง ่ายแม ้มีทักษะภาษา 

เดนมาร์กจ�ากัด ที่โคเปนเฮเกนมีสภา (Kommune) 

A corporate tax rate of 
22% is below OECD and EU  
levels.

The first on Green Technology 
Solutions.

Expects to be the first carbon- 
neutral capital city.

ภาษีนิติบุคคล (Company tax) 
ต�่ากว่าเฉลี่ยกลุ่ม OECD และ
ยุโรป

ผู้ ให้บริการเทคโนโลยี สี เ ขียว
อันดับ 1 ของโลก (1st in the 
world on Green Technology 
Solutions) 

ปเีปา้หมายของเมอืงหลวงแหง่แรก 
ที่ผลิตคาร์บอนสุทธิ เป็นศูนย์ 
(Carbon-neutral capital city)

22%

#1

2025

ที่มา: 
https://www.crunchbase.
com/hub/copenhagen-
startups#section-overview



 

คอยให้ค�าแนะน�าผู ้ประกอบการและสตาร์ทอัพ 

ในเรื่องต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาฟรี และ

โครงการระดมทุนสาธารณะจ�านวนมากส�าหรับ

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม มีกองทุนร่วมลงทุน

ที่เป็นของสาธารณชนและเป็นผู ้จัดการกองทุน

นวตักรรมเดนมาร์กซึง่ให้การสนับสนุน มโีคเวร์ิกก้ิง 

สเปซจ�านวนมากส�าหรับการเป็นสมาชิกทีห่ลากหลาย

นโยบายและองค์กรสนับสนุน รัฐบาลให้การ

สนับสนุนอย่างกว้างขวางแก่ผู้ประกอบการต่างชาติ

และได้รับการเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานและ

การเช่ือมต่อกับระดับโลก รัฐบาลมีกองทุนร่วม

ลงทุนคอยสนับสนุนธุรกิจคือ VC Vækstfonden, 

โครงการ Startup Denmark ช่วยให้ผู้ประกอบการ 

มีเคร่ืองมือที่จ�าเป็นในการสร้างธุรกิจ รวมถึง 

ข้อเสนอที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตท�างานที่ถูกต้อง 2 ปี 

การเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ และรูปแบบเงินอุดหนุน

ที่รวมถึงบริการให้ค�าปรึกษาฟรี

ภาคเทคโนโลยทีีเ่ฟ่ืองฟ ูเดนมาร์กมคีวามอดุมสมบรูณ์ 

ต่อการสร้างนวัตกรรมทางเทคนิคใหม่ๆ และได้รับ 

การจัดอันดับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าเป็น

ประเทศที่ดิจิทัลที่สุดในสหภาพยุโรป ด้วยกลยุทธ์ 

“Digital Growth Strategy” ปัจจุบัน พลเมือง

ชาวเดนมาร์ก 94% ออนไลน์โดยมอีตัราการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดส�าหรับมือถือและอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสงู เหมาะกบัผูท้ีต้่องการทดสอบนวตักรรม 

ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี

the business plan, the applicant is eligible to 
apply for a residence and work permit as a 
self-employed entrepreneur. The permission is 
granted for a period of up to two years with 
the possibility of extension for three years at a 
time. Another project is "Copenhagen for the 
Win" or #CPHFTW, a grassroots initiative to 
help stimulate the startup scene.

Apart from the government effort, other 
factors that make Copenhagen a centre for 
Nordic countries are as follows:

Ease of setting up a business
The foreign entrepreneur can set up a  
business within a day through the website 
virk.dk. Companies with an annual income of 
50,000 Danish krones (235,000 baht) have 
to register and get a registration number for 
their company. The registration is quite easy, 
even with limited Danish skills. Business 
House Copenhagen provides a link between 
businesses and the council (Kommune) and 
helps entrepreneurs and startups get the  
required permits. There are several public 
funding schemes for innovation projects,  
including the Innovation Incubator Scheme. 
Publicly owned and managed venture capital 

ทีม่า :
1. https://startupguide.com
2. https://ditp.go.th
3. www.startupdenmark.info
4. https://www.valuewalk.com
5. https://valuer.ai
6. https://tech.eu/feature

funds like Innovation Fund Denmark offer 
grants. Plus many co-working spaces are 
available for a variety of services and a range 
of memberships.

Supportive policies and organisations
The Danish government provides extensive 
support to foreign entrepreneurs for the  
country's economic growth, employment and 
global startup connections. The government- 
supported investment fund is called VC  
Vækstfonden. The government agency in 
Copenhagen provides entrepreneurs with 
the necessary tools to build their businesses,  
a residence and work permit, which is valid for 
two years, and access to various programs 
and subsidy schemes, which include free 
mentoring services.

Flourishing tech sector
Rated as the most digital country in the EU 
by the European Commission, Denmark is 
fertile ground for nurturing new technical  
innovations. With an initiative like "Digital Growth 
Strategy", 94% of Danish citizens are online 
via mobile and broadband internet access, 
making it the perfect platform for those who 
want to test new innovations in technology.
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แพลตฟอรม์แชรจ์กัรยานระดบัโลก 
ช่วยให้นักป่ันหาและเช่าจักรยาน
ใกล้ตนเองในหลายเมืองทั่วโลก
ผ่านแอปฯ Donkey Republic 
และ www.donkey.bike ผูข้บัขี่
สามารถรับจักรยานได้ ทุกวัน 
ตลอด 24 ช่ัวโมง

C O P E N H A G E N 
F I L E S

COPENHAGEN IS 
A WORKPLACE 
OF OPENNESS 
AND RESPECT

ตลาดไวนอ์อนไลนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 
เปน็แอปพลิเคชันไวนบ์น Andriod  
และ Apple ทีม่ผีูด้าวนโ์หลดมากทีสุ่ด 
ซึง่ขับเคล่ือนโดยชุมชนหลายลา้นคน 
กอ่ตัง้ขึน้ในป ี พ.ศ. 2553 ทีก่รงุ
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก แล้วย้าย
ส�านกังานใหญ่มาทีซ่านฟรานซิสโก 
สหรัฐอเมริกา ปจัจบุนัมฐีานขอ้มูล
ไวนแ์ละทีบ่รรจุไวนม์ากกวา่ 10 ลา้น
ชนดิ มผีูใ้ชง้าน 35 ล้านคน

The platform for people 
management that measures 
and improves employee  
engagement. The employee 
feedback delivers insights to 
improve business and lower 
turnover rates.

Millions of wine lovers use Vivino,  
the world's largest wine commu- 
nity and the most downloaded 
online wine store application, on 
Android and Apple. Launched in 
2010 in Copenhagen, Denmark, 
the company relocated to San 
Francisco in the US. Currently, 
this application has more than 
10 million wines in its wine  
library with 35 million users.

A global bike-share platform 
that helps bikers find and rent 
bicycles near them in many 
cities around the world via 
Donkey Republic and donkey. 
bike. Bikers can rent a bike 24/7.

แพลตฟอร์มทีช่่วยบริหารทรพัยากร 
บคุคลทีเ่ปิดใหพ้นกังานมีส่วนรว่ม 
แสดงความคิดเหน็ในองค์กร โดย 
แอปพลิเคชนัจะรวบรวมขอ้เสนอแนะ 
วิเคราะห ์และส่งมอบผล ช่วยลด
อัตราการลาออก เพราะพนักงาน
รู้สึกว่ามคีนรับฟงั ช่วยใหบ้รษัิท
ระบปุระเด็นปัญหาเพ่ือแกไ้ข และ 
คน้หาทมีงานในองคก์รทีม่ปีระสิทธภิาพ  
ดีทีสุ่ด เพ่ือวิเคราะหป์จัจยัทีส่รา้ง
ประสิทธิผลและน�าข้อมูลเชิงลึกนี้
ไปใช้กบัทมีอ่ืนในองค์กร

วฒันธรรมการท�างานทีเ่ปิดกว้างและให้ความร่วมมอื 

การอภิปรายแบบเปิดเป็นส่วนส�าคัญของวัฒนธรรม 

ชาวเดนมาร์กและทกุคนไม่ว่าจะหนุ่มสาวหรือคนแก่ 

กส็ามารถแบ่งปันความคดิเหน็ได้ ท�าให้โคเปนเฮเกน 

เปิดกว้างทางความคิด เคารพซึ่งกันและกัน มีการ 

ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มี ช้ันเดียว

มากกว่าช้ันบนหรือช้ันล่างซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรม

ในพื้นที่ส�านักงานของโคเปนเฮเกนที่เปิดโล่ง ช่วย

ขจัดความคิดของล�าดับช้ันในธุรกิจโดยเปิดช่องทาง 

การสื่อสารระหว่าง

พนักงานและผูจ้ดัการ

สถานที่ ที่ เ ห ม า ะ

ส�าหรับการท�างาน 

และใช้ชีวติ การรักษา 

คุณค่าความไว้วางใจ 

ที่ เชื่ อถือได ้อย ่าง

ลกึล�า้ ท�าให้พนักงาน 

มีความเป็นอิสระสูง 

ได้รับการสนับสนุน

ให้ค้นหาสมดุลของ

ชีวิตการท�างานที่

เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ มีทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก

สาธารณะ เทศกาลดนตรีแจ๊สฤดูร้อน เทศกาล

ภาพยนตร์สารคดีที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก และ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อีกทั้งนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโคเปนเฮเกนที่ให ้ 

ความส�าคัญกับอากาศและน�า้ที่สะอาด พื้นที่สีเขียว 

เปิดโล่ง และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน █
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 Open and collaborative work culture
Open discussion is a crucial element in Danish 
culture. Copenhagen is a workplace of  
openness and respect as everybody, young 
or old, can share their opinions. Denmark 
has organised its class system to produce a 
single class, rather than the upper or lower 
level, which is architecturally reflected in  
Copenhagen's open plan office spaces that 

have removed the 
concept of hierar-
chy in businesses 
by opening up the 
communicat ion 
channels between 
employees and 
managers.

A place to work 
and live
Employees have 
a high level of  

autonomy at work as they nurture the value 
of trust and are encouraged to keep a  
work-life balance that suits their lifestyle. With 
public amenities and various cultural activities 
from the annual summer Jazz Festival 
to CPH:Dox - the third most prominent  
documentary film festival in the world, quality 
of life in Copenhagen is high. Moreover, the 
government's environmental policies focus 
on clean air, clean water, open green spaces 
and sustainable living. █



HUATAKHE OLD MARKET
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While changes are just around the corner, 
Lat Krabang still preserves its old charms 
with small waterside houses and traditional 
waterfront markets, like the good old days. 
Suvarnabhumi International Airport and its 
world-class bicycle track are delightful additions
to the area, bringing both Thai and foreign 
visitors to enjoy the combination of old and new.

The Hua Takhe community has been around
for more than 100 years. In the past, people
would row along the canal to sell their produce
and to travel around as the waterways were 
the main transportation. Just like the old 
days, you can still find row houses, food 
stalls, an old barber shop and stationery and 
art supplies shops along the canal in Hua 
Takhe. At Baan Samkru, art students gather 
to create, and showcase their works while 
art enthusiasts appreciate and buy the artwork
and souvenirs that they like. Street artists 
and graffiti lovers meet at Khampaeng Takhe 
or Art Wall, where they can express their art 
freely. Villagers and visitors all love to take 
photos with the stunning murals.

The Hua Takhe market is open every day, so 
those who love the old rustic atmosphere 
can enjoy the classic vibe any day. Weekends
would be a bit crowded, while weekdays 
give you more space to chill. Hostels are 
available if you want to spend the night on 
the waterfront. 

Startups who need space to work or grab a 
bite should not miss Na Lat Krabang, a cafe 
by the canal with an old school rustic vibe. 
Filled with old furniture to create vintage charms,
the cafe writes its menu in coloured chalk and
serves food in the traditional Thai food carrier,
the tiffin. Enjoy your cup of coffee whether 
you like it hot, cold or frappé, Na Lat Krabang
has it all. The cafe also serves savoury dishes and

“ลาดกระบัง” ชุมชนโบราณที่มีอายุมานานกว่าร้อยปี สู่เป้าหมายของการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมเพ่ือเป็น “ย่านนวัตกรรม
ลาดกระบัง” ตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Thailand Innovation District)
ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยศักยภาพของพ้ืนที่
ลาดกระบังทีเ่ปน็ศูนย์กลางของระบบขนส่ง ทัง้ยงัมสีถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ และขยาย
องคค์วามรูท้ีม่อียู ่ไปสู่การพัฒนานคิมอุตสาหกรรมหนกับริเวณใกลเ้คียงได้

LAT KRABANG:
THE NEXT 
INNOVATION
DISTRICT

O N  S I T E

Text:  Sirikanya Leowratsamee

Photo: Kittinan Sangkaniyom

ลาดกระบัง มุ่งพัฒนาสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งคู่
สร้างสรรค์การกีฬา

The century-old community, Lat Krabang, is focused on developing
the creative economy and the classical industrial cluster is trans-
forming itself into the "Lat Krabang Innovation District", following
the Thailand Innovation District project set by the National Innovation
 Agency. With the high potential to be a transportation and logistics
centre, Lat Krabang features a unique concentration of some of 
the best and most highly educated students and innovators from 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMIT), who 
can use their knowledge to help develop the neighbourhood.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพยายามในการผลักดันและพัฒนาลาดกระบังขึ้นสู่ความเป็น

ศูนย์กลางระบบขนส่ง แต่วิถีดั้งเดิมก็ไม่ได้จางหายไป เห็นได้จากบ้านเรือนผู้คนที่อยู่ริมน�้า 

ตลาดชุมชนริมคลองที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย จะพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็จากการที่มี

สนามบินนานาชาติอยู่ในย่าน และมีลู่ปั่นจักรยานใหญ่โตได้มาตรฐานและสวยงามอลังการ 

ซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสาย สะท้อนให้เห็นว่าความเจริญล�า้หน้า

กับชุมชนเก่าแก่สามารถส่งเสริมพัฒนาควบคู่กันได้อย่างราบรื่น

ชุมชนหวัตะเข้ วถิชีีวติดัง้เดมิเร่ิมทีนี่.่..จากตลาดน�า้ริมสองฝ่ังคลองประเวศบรีุรมย์ทีส่มยัโบราณ

ชาวบ้านจะพายเรือมาค้าขายกนั จนถึงปัจจบุนัภาพของบ้านแถวเรือนไม้ทีอ่ยู่อาศยัของชาวชุมชน

หวัตะเข้กย็งัคงอนุรักษ์รูปแบบเดมิเอาไว้ให้รู้สกึถึงกลิน่อายในวันเก่าก่อน ร้านค้าในแบบโบราณ

กยั็งคงเปิดค้าขายอยูท่กุวัน เช่น ร้านช�า ร้านอาหาร-ขนมไทย ร้านตัดผมโบราณ ร้านเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ศิลปะ เพราะที่น่ีผสมผสานความคลาสสิกของอาคารกับงานศิลปะเข้าด้วยกัน

ที่บ้านสามครู จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆ ที่จะมานั่งวาดรูป อ่านหนังสือ 
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bread-based desserts. All the bread is special
ordered from a famous bakery around 
Sukhumvit. Nothing can beat freshly toasted 
bread with the shop's most favourite drink, 
double choco with chocolate chip toppings. 
You don't have to break your piggy bank to 
enjoy a meal with a view.

Located 3km from Suvarnabhumi International
Airport and airport rail link, Lat Krabang, with 
its charming old community, is the centre of 
transportation and logistics. Each year, more 
than 62 millions travellers travel via Suvar-
nabhumi International Airport, opening new 
business opportunities for entrepreneurs. 
Located on the basement level of the airport 
with easy access to restaurants and convenience
stores is Boxtel, an airport sleep box service
with a 24-hour front desk that features 27 
single rooms for travellers who need a quiet 
space for work or for a good rest before a 
long flight. The small private room (4 sqm) 
equipped with a single bed (3.5 feet), folding
table, power socket, air conditioner, alarm clock,
and free WiFi. Wake-up service is also available
so guests can have a nap with no worries. Boxtel
does not provide shower and private toilet 
facilities so guests may use the airport's toilet.
Rates start at 650 baht for the first two hours 
and 300 baht for each subsequent hour.

Run in partnership between the Airports 
of Thailand and Siam Commercial Bank, 

HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE

ทีอ่ยู ่: ซอยลาดกระบงั 17 (หลงัตลาดอดุมผล)

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520,

เปิด-ปิด : ทกุวนั 10.00-19.00 น. โทร. 08-3771-4111, 08-3043-1845, 

facebook.com/LoveHuatakhe

Address: Lat Krabang 17 (Behind Udomphon market), 

Lat Krabang, Bangkok 10520 Operating hours: Everyday 

from 10 am to 7 pm. Call: 08-3771-4111,

08-3043-1845 facebook.com/LoveHuatakhe

ที่อยู่ : 316 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 10520 เปิด-ปิด : ทุกวัน 10.00-19.00 น. 

โทร. 08-6065-8422, facebook.com/nalatkrabang

Address: 316, Luang Prot Road, Lat Krabang,

Bangkok 10520 

Operating hours: Everyday from 10 am to 7 pm.

Call: 08-6065-8422 facebook.com/nalatkrabang

HUATAKHE 
OLD MARKET NA LATKRABANG

หรือแสดงผลงานศลิปะของตัวเอง มตีลาดนดัศลิปะ

ริมน�า้ ขายสนิค้าทีร่ะลกึท�ามอืจากนักเรียน นักศึกษา

บริเวณก�าแพงที่ติดกับวิทยาลัยช่างศิลปะ เรียกว่า 

ก�าแพงตะเข้ หรือก�าแพงศิลปะ เพราะมีภาพเพนท์

กราฟิตตีลอดความยาวก�าแพง โดยฝีมอืของชาวชุมชน

และนักศกึษาทีร่่วมกนัวาด กลายเป็นจดุเช็กอนิถ่ายรูป

ของผู้คนที่มาเยี่ยมเยือน 

ส�าหรับคนที่อยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ โบราณ

แสนคลาสสิกกับวิถี ชีวิตของคนไทยสมัยก ่อน 

“ชุมชนหัวตะเข้” เป็นสถานที่ลงตัวที่สุดส�าหรับการ

พักผ่อนสั้นๆ วันหยุดอย่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่อาจจะ

คึกคักมากหน่อย แต่ถ้าอยากมาชิลล์ๆ ก็มาวัน

ธรรมดาได้ เพราะเปิดตลอดทุกวัน หรือจะทดลอง

ใช้ชีวิตตามวิถีคนริมคลอง ก็มีโฮสเทลที่ดัดแปลง

จากบ้านเก่าให้เข้าพักได้ด้วย

และเมื่อมาถึงแล้ว สตาร์ทอัพที่ต้องการพื้นที่ท�างาน

หรือรับประทานอาหาร มีร้านคาเฟ่น่ารัก ณ ลาดกระบงั

คาเฟ่ริมคลองที่ตกแต่งบ้านไม้เก ่าสองช้ันเป็น

บรรยากาศระหว่างบ้านและโรงเรียนด้วยการเลือก

ชุดโต๊ะเก้าอีนั้กเรียนมาเป็นทีน่ัง่ เขียนเมนูด้วยชอล์ก

สตี่างๆ ภาชนะใช้ปิ่นโตโบราณ แค่เดินเข้าไปในร้าน

ก็เหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยวัยเรียน เมนูมีทั้งกาแฟ 

เครื่องดื่มเย็น-ปั่น อาหารคาว และของหวานอย่าง

ปังเย็น ปังฝอยทอง ทางร้านจะสั่งขนมปังอร่อย

คณุภาพดจีากเจ้าทีม่ช่ืีอแถวสขุุมวทิ จงึได้เน้ือขนมปัง

แน่น ปิ้งแล้วหอมอร่อย รับประทานคู่กับเครื่องดื่ม

สูตรเด็ดของร้าน ดับเบิลช็อกโก้ คือโกโก้เย็นหรือปั่น

กไ็ด้ทีจ่ะได้เน้ือช็อกชิปเข้มๆ เพิม่ไปด้วย ราคากย่็อมเยา

ทัง้อาหารและขนม อิม่ท้องสบายใจสบายกระเป๋าด้วย 

นอกจากลาดกระบังจะมีชุมชนโบราณแล้ว ยังเป็น

ศนูย์กลางอตุสาหกรรมขนส่งและโลจสิตกิส์ ด้วยห่าง

จากสนามบนิสวุรรณภมูเิพยีง 3 กโิลเมตร พร้อมรถไฟ

แอร์พอร์ตลงิก์เช่ือมต่อเมอืง ในแต่ละปีมีผู้คนเดินทาง

เข้ามาทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจผ่านสนามบิน

สุวรรณภูมิกว่า 62 ล้านคน ซึ่งมีการใช้นวัตกรรม
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ทีอ่ยู ่: ช้ัน B (รถไฟแอร์พอร์ตลงิก์ สถานีสวุรรณภูม)ิ เขตลาดกระบงั

กรุงเทพมหานคร 10540 เปิด-ปิด : เปิด 24 ชม. โทร. 0-2134-9626,

boxtelthailand.com และ facebook.com/boxtelthailand

Address: B Floor (Airport Rail Link Suvarnabhumi Station), 

Lat Krabang, Bangkok 10540

Operating hours: Everyday around-the-clock.

Call: 0-2134-9626 facebook.com/boxtelthailand

Website: boxtelthailand.com

ทีอ่ยู ่: ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิถนนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3

ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540,

เปิด-ปิด : ทุกวัน 6.00-21.00 น. โทร. 08-3023-7777,

facebook.com/skylanethailand

Address: Suvarnabhumi Airport, Suvarnabhumi Airport 

Road 3, Nong Prue, Amphoe Bang Phli, Chang Wat Samut 

Prakan 10540 Operating hours: Everyday from 6am to 9pm.

Call: 08-3023-7777 facebook.com/skylanethailand

BOXTEL
HAPPY AND 
HEALTHY BIKE LANE

"Charoensuk Mongkholsuk" or "Happy and
Healthy Bike Lane", the 23.5km two-lane bicycle
track uses a "snap band", a smart wristband
embedded with GPS and radio-frequency 
identification technology showing the cyclists'
location for added security, as an entrance 
ticket and tool to record your personal cycling
history. Incorporating the best of world-class 
standards, the 23.5km bike lane features a 

blue lane for general bikers and a purple lane 
for more experienced cyclists. A 1.6km bike 
lane features a parallel running track of the 
same distance and a bike lane for children. 
The project is well-equipped with parking 
spaces for 1,500 cars, shower and toilet
facilities, shops for selling and renting bikes, 
an emergency medical centre, and food and 
drink shops to accommodate all visitors. 

NA LATKRABANG

Bike rental fees start from 400 baht per 4 
hours with a 1,000 baht deposit.

To get a snap band, Thai citizens can use 
their ID card at the kiosk while foreigners can 
use their passport for registration. Simply 
add money to the Snap Band via kiosk or 
mobile banking for cashless payment at the 
Happy and Healthy Bike Lane. █

เพื่อพัฒนาธุรกิจมากขึ้น อาทิ Boxtel ธุรกิจบริการ

ห้องพักช่ัวคราวระยะสั้นที่ช่วยตอบโจทย์นักเดินทาง

หรือมาใช้พืน้ทีงี่บพกัหรือน่ังท�างานรอเวลาก่อนเดนิทาง

ก็ได้ สะดวกเพราะอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

มีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมง ใน

บริเวณใกล้เคียง สามารถใช้ห้องน�้าของสนามบินได้

โดยจะเป็นห้องเดี่ยวขนาดประมาณ 4 ตร.ม. พักได้

1 คน/ห้อง มีเตียงขนาด 3.5 ฟุต มีไฟในห้อง

และหัวเตียง ปลั๊กไฟ บานพับเปิดลงมาเป็นช้ันวาง

คอมพิวเตอร ์หากต้องการท�างานหรือวางของ 

เคร่ืองปรับอากาศ บริการเรียกปลุก อินเทอร์เน็ต

ไร้สายฟรี และเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง โดยอัตรา

ค่าพกัเร่ิมต้น 2 ช่ัวโมงแรก 650 บาท จากน้ันช่ัวโมงละ

300 บาท เปิดให้บริการรวม 27 ห้อง คราวนี้ไม่ต้อง

กังวลว่าจะลากกระเป๋าไปเช็กอินขึ้นเครื่องไม่ทันแล้ว

ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมีสนามปั ่นจักรยานที่มี

ระบบจัดการที่ทันสมัย นั่นก็คือ สนามปั่นจักรยาน

เจริญสุขมงคลจิต ที่น�าระบบ Cashless มาใช้ โดย

ให้ทุกการใช้จ่ายของผู้ที่เข้ามาใช้บริการผ่าน SNAP 

โดยความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานไทยและ

ธนาคารไทยพาณิชย์ที่สร้างพื้นที่ไว ้ส�าหรับออก

ก�าลังกายโดยการปั่นจักรยาน มีทั้งหมด 4 แบบ คือ

ลู่ปั่นจักรยานหลัก 23.5 กิโลเมตร เลนสีฟ้าความเร็ว

ปกติและเลนสม่ีวงความเร็วสงู ลูป่ั่นจกัรยานระยะสัน้

1.6 กิโลเมตร ลู่วิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลู่

ส�าหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ที่จอดรถ 1,500 คัน 

มีห้องน�้า ห้องอาบน�า้ ที่แขวนจักรยาน ร้านอาหาร

และเคร่ืองดื่ม พื้นที่ส�าหรับจัดกิจกรรม และศูนย์

ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

ลงทะเบยีนด้วยบตัรประชาชนเพือ่เข้าใช้บริการ รับ SNAP

ส�าหรับบนัทกึข้อมลูผูใ้ช้ เตมิเงนิได้ทีตู้่คอิอสก์ หรือผ่าน

Mobile Banking ใช้สแกนเข้าสนาม และใช้จ่ายเงิน

ซื้อสินค้าในพื้นที่ ข้อมูลนักปั่นที่บันทึกไว้ในระบบ

สามารถบอกระยะทาง เส้นทาง พลงังานทีใ่ช้ไป และ

ถ้าไม่มจีกัรยาน มบีริการให้เช่า 400 บาท/4 ช่ัวโมง █
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W H A T ' S  O N

การเดินทางของเหล่านักรบทางความคิดระดับ

วิทยาลัยที่ลงแข่งขันใน Startup Thailand 

League:  R LEAGUE Coaching Camp คร้ังที่ 2

ผ่านการอบรมและเข้ารอบจ�านวน 30 ทีม เมื่อ

รวมกับน้องๆ ที่อบรมรอบแรกและผ่านเข้ารอบ

20 ทีม รวมกันทั้งสิ้น 50 ทีม ซึ่งตอนน้ีคณะ

กรรมการได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว และน้องๆ ก�าลังเตรียมตัว

ฟิตซ้อมระดมความคิดกันอีกคร้ังเพื่อเข้าสู ่เวที

ระดับประเทศในงาน Startup Thailand 2019 

วันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รักใครให้

เตรียมเชียร ์ เพื่อให ้เป ็นทีมหน่ึงเดียวที่จะคว ้า

รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลและได้ไปดูงานที่

ต่างประเทศด้วย █

10 ทีมสุดท้ายรอลุ้นที่ 1
ในรอบ Demo Day

Startup Thailand League is hosting its R LEAGUE 

Coaching Camp where 10 college startup 

teams were recruited from more than 50 

teams – 20 teams from the first round 

and 30 teams from the second round. All 

participants are preparing for the national 

league, Startup Thailand 2019, which will 

be held from July 23-27. The winner of the 

national league will win prize money and 

an overseas study trip. █

THE FINAL 
COUNTDOWN

Text: Melada Tongsalee
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Chiangmai&Co หน่วยงานเฉพาะที่ส่งเสริม

ระบบนิเวศสตาร์ทอัพในจังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมโยง

สตาร์ทอัพเชียงใหม่กับสตาร์ทอัพหรือนักลงทุน

ต่างชาติ ภายใต้การบริหารโดย Startup Thailand

สนช. ร่วมกับ กลุ่มบริษัท อริสโท (ARISTO 

Group) เชิญกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นกรรมการของ

งาน Startup Thailand League มาร่วมเสวนา 

fireside chats หัวข้อ Platform Economy ในงาน

Founder’s Mixer คร้ังที่ 2 น�าทีมพูดโดย  รัชวุฒิ

พิชยาพันธ์ จากบริษัท Fixzy วิธวินท์ อิทธิภาณุวัต

จาก Beacon Venture Capital และกิตติชัย 

พิพัฒน์บุณยารัตน์ แห่ง Apitel.co งานน้ีเหล่า

นักพูดได้แชร์ประสบการณ์การท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ

โดยเน้นเร่ือง Validate ตลาด การสร้างทีมที่ดี 

และการขยายแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแนวทางให้

วิสาหกิจเร่ิมต้นได้รู้ไว้เป็นวิทยาทาน █

FOOD FOR 
THOUGHT

Chiangmai&Co, a startup hub co-founded 

by the National Innovation Agency’s Startup 

Thailand and the ARISTO Group, is a specialised 

organisation that aims to develop the startup 

ecosystem in Chiang Mai and connect the 

city's entrepreneurs to foreign startups and 

investors. The organisation invited Startup 

Thailand League committee members to join 

a fireside chat on the “Platform Economy”. 

Led by Ratchawut Phitchayaphan from Fixzy, 

Vitavin Ittipanuvat from Beacon Venture 

Capital and Kittichai Phiphatbunyarat from 

Apitel.Co, the discussion allowed speakers to 

share their experience with startups, focusing 

on market validation, building an effective 

team, and platform expansion. █

Founder’s Mixer
งานดีเพ่ือชาวสตาร์ทอัพ
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หนทางสู่นานาชาติของ
สตาร์ทอัพด้านการเกษตร

OPENING UP 
OPPORTUNITIES

สตาร์ทอัพไทยด้านการเกษตร 4 ราย ได้แก่ HG 

Robotics / EverGrow / TevadaCorp และ 

BioMatLink ได ้ไปร ่วมงาน F&A Next 2019

ที่เมืองวาเกนนินเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ

วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ที่ผ ่านมา

ซึ่งทาง สนช. , ABC และ SWI เป ็นเจ ้าภาพ

พาทั้งสี่ราย ไปดูงานเพื่อให้สตาร์ทอัพไทยด้าน

การเกษตรได ้ เป ิดมุมมองการเติบโตในระดับ

นานาชาติ ส่งเสริมให้เกดิโอกาสในการลงทนุมากข้ึน

และยังเป็นการแสวงหาและติดตามความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรใน

ระดับนานาชาติ เพื่อเข้าใจทิศทางและแนวโน้ม

ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรจากทั่วโลก งาน F&A Next

จัดข้ึนเป็นคร้ังที่ 4 ซึ่งยังยืนหยัดที่จะสร้างเครือข่าย

ธุรกิจและเพิ่มการลงทุนเฉพาะด้านวิสาหกิจเร่ิมต้น

ด้านการเกษตร โดยมีผู ้สนใจและเข้าร่วมงาน

มากกว่า 800 คน █

Four Thai agritech startups: HG Robotics,

EverGrow, TevadaCorp and BioMatLink 

joined F&A Next 2019 in Wageningen, the 

Netherlands, from May 15-16. The National 

Innovation Agency (NIA) and Agro Business 

Creative Center co-sponsored a study trip 

for four Thai agritech startups with the aim 

of increasing investment opportunities and 

encouraging Thai agritech startups to think 

globally and understand global trends in 

food, agriculture, innovation, technology 

and sustainability. Connecting food and 

agriculture startups to investors, the fourth 

edition of F&A Next attracted more than 

800 participants. █



S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 2 1 0 4 1

เมื่อวันที่ 13-16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ที่ผ่านมา 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนายธีรวฒัน์ ภูมจิติร

เอกอคัรราชทตู และธีรีสา มทัวพนัธ์ุ รองผูอ้�านวยการ

ด้านยทุธศาสตร์องค์กร พาคณุณัฐพร จาก Thai 

livestream คณุรังสรรค์ จาก QueQ และคณุปารดา

จาก 500  Startups เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน 

Asia-Pacific Week 2019  ที่ประเทศเยอรมนี 

งานนี้จัดข้ึนเพื่อขยายความร ่วมมือและสร ้าง

เครือข ่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกกับประเทศเยอรมนี พร้อมกันน้ี

คณุธรีีสายงัได้ประชาสมัพนัธ์งาน Startup Thailand

2019 ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 ให้ผู ้ร่วมงานได้ทราบกันด้วย █

2 VC ไทยร่วมเป็นวิทยากร
ในงาน Asia-Pacific Week 
2019

The NIA, in collaboration with the Royal Thai 

Embassy in Berlin, Germany, sponsored two 

startups and a venture capital firm from Thailand 

to join Asia-Pacific Week 2019 (APW) in Germany 

on May 13-16. Ambassador Dhiravat Bhumchitr

and Theresa Mathawaphan, NIA deputy 

executive director, accompanied speakers 

from Thailand – Nathaporn Suchadkullawit

from Thai Livestream, Rungsun Promprasith 

from QueQ, and Pahrada Sapprasert from 

500 Startups at the APW 2019. APW is a 

European-Asian dialogue with players from 

various fields in globally relevant themes 

like smart cities, industry 4.0, digitalisation

and startups and their innovations. At the 

event, Mathawaphan publicised Startup 

Thailand 2019, which will be held July 23-27. █

THAI STARTUP 
GURUS SHINE 
IN BERLIN




