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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในตอนที่แล้ว

เราเริ่มคุยกันเรื่องการเดินทางไปดูงานที่บริษัท 

สุดยอดสี่แห่งของจีน ณ เมืองเส่ินเจิ้นได้แก่ Huawei, FoxConn, 

CANBOT, TENCENT โดยมเีวลาดงูานแห่งละครึง่วนั เราคยุกันเรือ่ง

ของเหรินเจิ้งเฟย และ Huawei บริษัทที่สุดยอดในการผลิตเครื่อง

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ ผูก้ล้าท้าทาย

สหรัฐอเมริกา และพันธมิตรแคนาดาโดยไม่ได้หวั่นเกรงใดๆ ด้วย

ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มาจากพลังบุคลากรชั้นเลิศที่มีอยู่ภายใน

บริษัท และในครึ่งหลังของตอนท่ีแล้วเราคุยกันเรื่องของ FoxConn 

และโรงงานผลิตพืชผักหรือ Plant Factory ท่ีน่าจะเป็นทางออกใน

การผลิตอาหารธรรมชาติที่สะอาด และเสริมสร้างสุขภาพได้ดียิ่ง

จำก Huawei และ FoxConn ในวันแรกท�ำให้ภำพพจน์ของ

จนีในสำยตำของพวกเรำหลำยคนทีไ่ม่ค่อยได้มำเยีย่มเยยีนประเทศ

มหัศจรรย์แห่งน้ีมำนำนเปลี่ยนไปแบบพลิกฟ้ำคว�่ำดิน โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งตัวเมืองเสิ่นเจิ้นเองท่ีเมื่อสิบกว่ำปีท่ีแล้วพ่อค้ำแม่ขำยชำว

ไทยยังไปซื้อของ “เทียมแท้” รำคำถูกมำขำยกันในเมืองไทย

แต่ปัจจุบันเสิ่นเจิ้นเองเปล่ียนฉำยำจำกเมือง “อัดส�ำเนำ” 

กลำยเป็น Silicon Valley ของประเทศจีน และกลำยเป็นศูนย์กลำง

เชื่อมโยงของ Greater Bay Area (GBA) ที่เชื่อมเมืองหลักๆ แถบ

ตะวนัออกของจนีรวมไปถงึฮ่องกง มำเก๊ำ และลำกยำวไปเชือ่มโยงถงึ 

“ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” หรือ EEC ของไทยเรำด้วย ว่ำกันว่ำ 

ตอนนีใ้ครมีแนวคิดอยากผลิตสินค้าอะไรใหม่ๆ เอาไปที่เสิ่นเจิ้น

จะมีบริษัทที่สามารถท�าต้นแบบ และวางกระบวนการผลิตให้ได้

ภายในสิบวัน (Cr. ดร.อำร์ม ตั้งกิจนิรันดร รำยกำร EconBizz 

FM 96.5 31 ธ.ค. 2562 16.00-17.00 น.)

เช้ำวันที่สอง เรำออกเดินทำงไปบริษัทหุ่นยนต์ที่เรียกกันว่ำ 

CANBOT ที่ว่ำกันว่ำเป็นดำวรุ่งพุ่งแรงในวงกำรผู้ผลิตหุ่นยนต์อีก

บริษัทหนึ่ง

ผมเคยมโีอกำสเยีย่มชมบรษิทัผูผ้ลติหุน่ยนต์ของจนีมำแล้ว 

3 แห่ง คือ SIASUN หรือชื่อจีนคือ ซินซง CITIC KAISHENG และ 

KUKA ซึ่งบริษัทหลังสุดนี้จีนซื้อจำกเยอรมันเรียบร้อยแล้วครับ

ภำพพจน์ของซนิซงในควำมรูส้กึของผมเปรยีบเสมอืน ศนูย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC 

ของจีน เพรำะเป็นศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งใน Chinese Academy of 

Science (CAS) ที่ท่ำนรัฐมนตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ของไทยอยำกให้

เมืองไทยมีแบบนี้บ้ำง ทั้งๆ ที่เราก็มีอยู่แล้วคือ ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 
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ปัจจุบันนี้เขาบอกว่า CANBOT เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์บริการ

ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วครับ

แนวคิดของ CANBOT ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ค่อน

ข้ำงคล้ำยกับ Steve Jobs ครับ คือ ท�าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเลิศเพียง 

ไม่กี่แบบเท่านั้น

ทีแ่ปลกกว่ำบรษิทัหุน่ยนต์อืน่ๆ คอื แนวคดิโครงสร้ำงหุน่ยนต์

ครับ 

เพรำะทีน่ีอ่อกแบบหุน่ยนต์ให้เป็นแบบแยกส่วนหรอื Module 

แล้วน�ามาประกอบกันแบบ Jigsaw 

หุ่นแต่ละตัวแต่ละแบบจะแยกชุดแขน ชุดขำ ชุดล�ำตัว และ

ชุดหัวออกจำกกัน สำมำรถประกอบ และถอดแยกจำกกันได้โดย

สะดวก ส่วนไหนขัดข้องก็ถอดเปลี่ยนส่วนนั้นได้อย่ำงรวดเร็ว

ถำมว่ำหุน่ยนต์บรกิำรใช้ท�ำอะไรบ้ำง? ใช้งำนได้หลำกหลำย

ครับ เป็นทั้งพี่เลี้ยง เพื่อนเล่น และครูสอนหนังสือเด็กๆ ใช้ดูแลผู้ป่วย 

ผู ้พิกำรทุพพลภำพ ใช ้ให ้ข ้อมูลผู ้ เดินทำงที่สถำนีรถ ท ่ำเรือ  

ท่ำอำกำศยำน ใช้ให้ข้อมูลในงำนนิทรรศกำร สถำนที่ท่องเที่ยว ฯลฯ 

รวมถึงกำรประยุกต์ใช้งำนกำรกู้ภยั ตรวจระเบดิ ซ่อมแซมอปุกรณ์ใน

ที่ที่คนเข้ำไปได้ยำก เป็นต้น

ข้อจ�ำกัดทำงด้ำนภำษำมีอยู่บ้ำง เพรำะเพิ่งจะมีไม่กี่รุ่นที่พูด

ภำษำอังกฤษได้ ส่วนใหญ่ยังต้องสื่อสำรเป็นภำษำจีนกันอยู่ครับ

ฟังค�ำอธบิำย ทดลองเล่นหุน่ยนต์ ซกัถำมกนัในห้อง และถ่ำย

รูปเดี่ยวรูปหมู่กันพอหอมปำกหอมคอแล้วก็เคลื่อนย้ำยไปดูสถำนที่

ท�ำงำนภำยในบริษัทที่เป็นอำคำรหลำยชั้นอยู่ไม่ไกลจำกโรงแรม

เดินเข้ำไปที่บริเวณท�ำงำนได้เห็นหุ่นยนต์รูปแบบต่ำงๆ ทั้ง 

รุ่นเก่ำ รุ่นใหม่ แสดงไว้เต็มไปหมด ก่อนที่จะเข้ำไปถึงห้องท�ำงำน  

ซึ่งพอเดินเข้ำไปถึงผมก็ “ระลึกชำติ” ถึงสมัยเป็นนิสิตวิศวฯ จุฬำฯ  

ที่เคยท�ำกิจกรรมในชุมนุมวิชำกำร และชมรมต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งชมรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บริเวณเดียวกัน

เพราะห้องท�างานของ CANBOT มีโต๊ะเรียงกันเป็นแถว 

กองระเกะระกะไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สารพัดรูปแบบ และที่

ขาดไม่ได้คือแค็ตตาล็อก และคู่มือต่างๆ ที่กองสุมระเกะระกะทั่วไป

ดแูล้วกส็บำยใจว่ำเรำเองกท็�ำงำนในสิง่แวดล้อมคล้ำยๆ กบั

เขำนี่เองครับ แต่ก็เกิดข้อสงสัยในใจว่ำท�ำไมเรำท�ำไม่ได้แบบเขำ

ผมก็ยังมีควำมเชื่อว่ำ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพ

ของคนไทยไม่ด้อยกว่าคนชาติอื่นไม่ว่าจะเ ป็นคนจีน คนญี่ปุ่น คน

ไต้หวัน คนเกาหลี คนเวียดนาม หรือแม้แต่คนอเมริกันหรือคนยุโรป

ทั้งหลาย

แต่สาเหตุที่เราก้าวไม่ทันเขา และยังคงอยู่ใน “กับดักราย

ได้ปานกลาง” นั้น เพราะความไม่เข้าใจ ความผิดพลาด และความ

ไม่เอาจริงเอาจังของภาครัฐเป็นหลักครับ
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ควำมต่ำงกนัอยู่ตรงท่ีศนูย์วจิยัของจนีท่ีว่ำน้ีจะมีขอบเขตการ

วจิยัทีช่ดัเจน จ�ากดั และเป็นรปูธรรม เช่น ศนูย์วจิยัทีเ่ป็นต้นก�าเนิด

ของซินซงนั้น ท�าเพียงสามเรื่อง คือ หุ่นยนต์ คลังสินค้าอัตโนมัติ 

และรถขนถ่ายสินค้าไร้คนขับ AGV/RGV 

ท�ำวิจัยพัฒนำจนได้เทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว 

รัฐบำลก็ “สั่งกำร” ให้ออกไปเป็นบริษัทเอกชนทันที

และก็ใช้เวลาเพียง 20 กว่าปี ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทหุ่นยนต์

อันดับสามของโลก และอันดับหนึ่งของจีนครับ

ในขณะที ่NECTEC ของไทยยงัท�ำสำรพดัเรือ่ง และกย็งัคง

เป็นศูนย์วิจัยแห่งชำติอยู่จนทุกวันนี้

เอำละครับ มำดู CANBOT กันนะครับ ทำงบริษัทเช่ำห้อง

ขนำดใหญ่ที่โรงแรมเพื่อรับรองพวกเรำ เพรำะเห็นว่ำจ�ำนวนสมำชิก

ดูงำนของพวกเรำกว่ำ 50 คน ขนำดของห้องรับรองในบริษัทจะไม่

สะดวก

ผู ้บริหำรของ CANBOT ที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ และกำรผลิต มำเล่ำควำมเป็นมำของบริษัทให้เรำฟังว่ำ 

เขำใช้เวลำประมำณ 20 ปีพัฒนำจำกบริษัทหุ่นยนต์เล็กๆ ที่เคยมี

ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับบริษัทหุ่นยนต์บริกำรยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นใน

ตอนตั้งต้น


