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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
ส่มาช้ิกั แล็ะผู้อ่านท่ี่รักัทุ่กัท่่านค้รับั ส่องส่ามต่อน

ท่ี่ผ่านมาเราเริ่มคุ้ยกัันเรื่องกัารเดิูนท่างไปัดููงานท่ี่

บัรษิทั่ส่ดุูยอดูส่ีแ่ห่งข้องจนี ณ เมอืงเส่ิน่เจิน้ไดู้แก่ั Huawei, FoxConn, 

CANBOT, TENCENT โดูยมเีว่ล็าดููงานแห่งล็ะค้รึง่ว่นั เราคุ้ยกันัเรือ่ง

ข้อง Huawei สุ่ดูยอดูกัารพัฒนาบัุค้ล็ากัร FoxConn ผู้ซื้อบัริษัท่ 

Sharp ข้องญี่ปัุ่น แล็ะกัารส่ร้างโรงงานผล็ิต่พืช้หรือ Plant Factoryท่ี่

ส่ามารถึผล็ิต่พืช้ผักัส่ะอาดูไดู้ถึึงว่ันล็ะ 2.5 ต่ันโดูยมีผล็ิต่ภาพสู่งกัว่่า

กัารปัล็กูัพืช้ผกััดู้ว่ยว่ธีิกัารเกัษต่รท่ัว่่ไปัถึงึส่ามเท่่า แล็ะในต่อนล่็าส่ดุู

ค้ยุกัันถึึง CANBOT ท่ีเ่ป็ันบัรษิทั่ผลิ็ต่หุ่นยนต์่บัรกิัารท่ี่ค้ยุว่่าใหญ่ แล็ะ

ท่ันส่มัยท่ี่สุ่ดูในโล็กั สุ่ดูท่้ายในต่อนน้ีเรามาคุ้ยกัันเรื่อง TENCENT 

ปัิดูท่้ายกัารดููงานกัันนะค้รับั

แนี้วโนี้�มประชากรขึ้องโลกทั่้�เพิั�มมากขึ้้�นี้เร้�อยๆ ติามลำาด่บก่อ

ให�เกิดปรากฏการณ์์ขึ้องการสร�างช์มชนี้เม้องใหม่ เม้�อประสมประสานี้

ก่บความก�าวหนี้�าทั่างเทั่คโนี้โลย้สารสนี้เทั่ศ เม้องใหม่ทั่้�ม้ความ 

อ่จฉริยะหร้อเร้ยกก่นี้ติิดปากว่า Smart City ก็ผู้์ดขึ้้�นี้เป็นี้ดอกเห็ด 

ทั่่�วโลก

บ�านี้เราก็ไม่ยอมติกขึ้บวนี้การพ่ัฒนี้าติามแนี้วโนี้�มโลก ม้

โครงการสร�างเม้องอ่จฉริยะติามภ้มิภาคติ่างๆ ซึ่้�งถ�าย่งจำาก่นี้ได�สม่ย

นี้ายกร่ฐมนี้ติร้ ดร.ทั่่กษิณ์ ชินี้ว่ติร ก็ได�ริเริ�มโครงการ Phuket Digital 

Hub เพ้ั�อเป็นี้ศ้นี้ย์กลางขึ้องภาคเอกชนี้ และภาคร่ฐในี้การพั่ฒนี้า 

อ์ติสาหกรรมซึ่อฟัติ์แวร์แห่งแรกขึ้องไทั่ย

มเ้ร้�องเล่าก่นี้จะจริงหรอ้เท็ั่จกอ่็านี้ก่นี้สนี้ก์ๆ แล�วก่นี้นี้ะครบ่ 

ว่าก่นี้ว่ามาเลเซึ่้ยในี้ย์คน่ี้�นี้ ดร.มหาเธุ์ร์ โมฮ่มหม่ด นี้ายกร่ฐมนี้ติร้

ขึ้องมาเลเซึ่้ยประกาศการพั่ฒนี้าประเทั่ศเป็นี้ Malaysian Science 

City ซึ่้�งพัอประกาศออกมาไม่ทั่่นี้ไร ทั่างบ�านี้เราก็ประกาศการ

พั่ฒนี้าภ้เก็ติติามมา

ทั่้�ว่าให�อ่านี้กน่ี้สน์ี้กๆ คอ้ ลองต่ิวย่อขึ้องวลภ้าษาอง่กฤษสอง

วล้นี้้�ด้สิคร่บ 

Malaysian Science City ย่อเล่นี้ๆ ได�ว่า MSc หร้อแปลได�

อ้กอย่างว่ามหาบ่ณ์ฑิิติทั่างวิทั่ยาศาสติร์

ในี้ขึ้ณ์ะทั่้� Phuket Digital Hub ย่อเล่นี้ๆ ว่า PhD หร้อแปล

ได�อ้กอย่างว่าปร่ชญาด์ษฎ้บ่ณ์ฑิิติคร่บ!!! เฉ้อนี้ก่นี้เล่นี้นี้ิดๆ คร่บ

เอาละคร่บ กล่บมาเขึ้�าเร้�องก่นี้ว่าการจะเป็นี้เม้องอ่จฉริยะ

ได� ติ�องประย์กติ์ระบบเทั่คโนี้โลย้สารสนี้เทั่ศให�เกิดความสะดวก

รวดเรว็แก่ประชาชนี้ผู้้�พ่ักอาศย่ในี้เมอ้งนี้่�นี้ให�มากทั่้�สด์ หากเป็นี้การ

พ่ัฒนี้าจากเมอ้งในี้รป้แบบเดิมทั่้�เป็นี้แบบอนี้าลอ็ก (Analog) กล่าว

คอ้ การติดิต่ิอประสานี้งานี้ต่ิางๆ ย่งคงใช�เอกสาร และการถ่ายสำาเนี้า

เป็นี้หล่กก็จะติ�องม้การปร่บเปล้�ยนี้สามขึ้่�นี้ติอนี้

จ�ก Analog สู่่ Digitization แปลงไปสู่่ Digitalization และ

ปรับไปสู่่ Digital Transformation ในทุ่�สุ่ด้ ซึ�งคำว�มส่ะด้วกรวด้เร็ว 

คำว�มประห้ยัด้ และประส่ิทุธิภ�พจะเพิ�มข้ึ้นแบบก้�วกระโด้ด้ 

ในี้บ�านี้เราจะเห็นี้ได�ช่ดจากการชำาระเงินี้เพั้�อซึ่้�อสินี้ค�า และ
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จากการด้งานี้ทั่่�ง 4 บริษ่ทั่ในี้ระยะเวลาสองว่นี้พับว่า การทั่้�

บรษิท่ั่ขึ้นี้าดใหญ่ขึ้องจน้ี้ไม่ว่าจะเป็นี้ Huawei, FoxConn, CANBOT 

หร้อ TENCENT พั่ฒนี้ามาได�ขึ้นี้าดนี้้�ในี้ระยะเวลาประมาณ์ 20 กว่าปี 

หล่งเปิดประเทั่ศนี้่�นี้ จะม้ปัจจ่ยหล่กร่วมก่นี้ส้�ประการ ค้อ

1. ค้ว่ามมุ ่งมั่น แล็ะมานะบัากับัั่นข้องผู ้บัริหารท่ี่เปั็น 

หมายเล็ข้ 1 ข้ององค้์กัร เช้่น เหรินเจิ้ง เฟย ข้อง Huawei หรือ 

หม่าฮััว่ เต่้ง ข้อง TENCENT เปั็นต่้น

2. กัารส่รรหา แล็ะกัารพัฒนาส่ร้างบุัค้ค้ล็ากัรท่ี่มีคุ้ณภาพ 

ดู้ว่ยระบับักัารฝึึกัอบัรม กัารแบั่งปัันองค้์ค้ว่ามรู ้  แล็ะกัารให ้

ผล็ปัระโยช้น์ต่อบัแท่นในอัต่ราท่ี่ส่งูคุ้ม้ค่้าค้ว่ามมานะพยายามข้องพ

นักังาน กั่อให้เกัิดูค้ว่ามรู้สึ่กัเปั็นเจ้าข้องหรือ Sense of Belonging 

เช้่น Huawei ท่ี่แบั่งส่รรปัันส่่ว่นหุ้นให้พนักังานหรือให้รางว่ัล็ผล็งาน

ท่ี่ดีูเปั็นหุ้นข้องบัริษัท่ พนักังานจะไดู้ปัันผล็สู่งหากัร่ว่มกัันท่�างานให้

บัริษัท่ไดู้ผล็ปัระกัอบักัารท่ี่ดูี

3. กัารทุ่่มทุ่นในกัารว่ิจัยพัฒนาเปั็นส่ัดูส่่ว่นท่ี่สู่งในแต่่ล็ะปัี

เมื่อเท่ียบักัับัยอดูข้าย เช้่น Huawei จัดูงบัว่ิจัยถึึง 15% ข้องยอดูข้าย

แต่่ล็ะปัีในกัารว่ิจัย แล็ะพัฒนาผล็ิต่ภัณฑ์ ในข้ณะท่ี่บัริษัท่อื่นๆ อีกั

ส่ามบัริษัท่กั็ล็งทุ่นว่ิจัยพัฒนาไม่ต่�่ากัว่่า 10% ข้องยอดูข้ายแต่่ล็ะปัี

4. กัารส่นับัส่นุนช้่ว่ยเหล็ือข้องภาค้รัฐบัาล็ในรูปัแบับัต่่างๆ 

โดูยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะออกัไปัสู่่ต่ล็าดูต่่างปัระเท่ศ

หวง่ว่าสิ�งเหล่านี้้�น่ี้าจะเป็นี้บทั่เร้ยนี้ให�ก่บทั่่�งภาคร่ฐ และภาค

เอกชนี้ขึ้องไทั่ยในี้การนี้ำาไปประยก์ต์ิใช�พ่ัฒนี้าประเทั่ศ และเศรษฐกิจ

ขึ้องเราติ่อไปนี้ะคร่บ

ต่ิ�งแติ่ติอนี้หนี้�าเป็นี้ติ�นี้ไป เรามาค์ยก่นี้ด�วยเร้�องราวขึ้อง 

โติโยติ�าก่นี้ติ่อนี้ะคร่บ TPA
news

บริการ ทั่้�แปลงจากเงินี้สดเป็นี้บ่ติรเครดิติ ส้่ระบบ Prompt Pay และ

การโอนี้เงินี้ผู้่านี้ส้�อส่งคมออนี้ไลนี้์ทั่่�งหลาย

หร้อระบบการติิดติ่อส้�อสารท้ั่�แปลงจากโทั่รศ่พัทั่์ม้สาย 

โทั่รเลขึ้ โทั่รสาร ส้่ระบบโทั่รศ่พัทั่์ไร�สาย ไลนี้์ ทั่วิติเติอร์ หร้อ what’s 

app ในี้ปัจจ์บ่นี้

TENCENT คอ้บรษิท่ั่ท้ั่�เริ�มก่อร่างสร�างติว่จากผู้้�ผู้ลติิจำาหน่ี้าย

เกมส์ออนี้ไลน์ี้ ส้เ่จ�าพ่ัอทั่างด�านี้ส้�อส่งคมรายใหญ่ขึ้องจน้ี้ท้ั่�ร้�จก่ก่นี้ในี้

นี้าม wechat ซึ่้�งม้ผู้้�ใช�หลายร�อยล�านี้คนี้ทั่่�วโลก ซึ่้�งด�วยปริมาณ์ผู้้�ใช�

มหาศาลขึ้นี้าดนี้้� การขึ้ยายติ่วไปส้่ธุ์์รกิจอ้�นี้ๆ ก็ทั่ำาได�โดยไม่ยากเย็นี้ 

และธ์ุ์รกิจทั่้�สร�างทั่่�งช้�อเสย้ง และรายได�มหาศาลให�กบ่ TEN-

CENT อ้กธ์ุ์รกิจหน้ี้�ง ค้อ we pay หร้อระบบชำาระเงินี้แบบ digital 

นี้่�นี้เองคร่บ

อาคารขึ้อง TENCENT ทั่้�เราไปด้งานี้ก่นี้ว่นี้นี้่�นี้เป็นี้อาคารส้ง

ร่วม 20 ช่�นี้ แบ่งเป็นี้ล่กษณ์ะเหม้อนี้หอส้งทั่้�ทั่ำาเป็นี้ปีกสองขึ้�าง และ

ม้แกนี้เช้�อมแนี้วนี้อนี้ระหว่างหอเป็นี้สามแกนี้ โดยสาวสวยทั่้�เป็นี้ 

ม่คค์เทั่ศนี้์นี้ำาชมอธุ์ิบายเป็นี้ภาษาอ่งกฤษคล่องเปร้�ยะว่าเป็นี้แกนี้ 

เช้�อมร่างกาย สมอง และห่วใจคร่บ

แกนทุ่�เช่�อมร่�งก�ยจะเป็นส่่วนสั่นทุน�ก�ร และก�รออก

กำ�ลังก�ย แกนทุ่�เช่�อมส่มองค่ำอห้้องอบรมส่ัมมน� และห้้องส่มุด้

เพ่�อก�รเร่ยนรู ้ส่่วนแกนทุ่�เช่�อมหั้วใจค่ำอห้้องอ�ห้�ร และร้�นก�แฟ

ทั่่�งหมดเป็นี้บริการขึ้องบริษ่ทั่ทั่้�จ่ดให�ก่บพันี้่กงานี้ทั่์กคนี้คร่บ

สิ�งทั่้� TENCENT จ่ดแสดงไว�ให�ผู้้�มาเย้�ยมชม ค้อ ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ 

และบริการติ่างๆ ท้ั่�ม้การประย์กติ์เทั่คโนี้โลย้สารสนี้เทั่ศเหมาะสม 

นี้่าพัอใจหร้อไม่ โดยไม่ติ�องเส้ยเวลาถอดเขึ้�าถอดออกให�ว์่นี้วาย

ระบบการติิดติ่อส้�อสารระหว่างคนี้ติ่อคนี้ องค์กรติ่อล้กค�า 

โดยปราศจากช่องว่างรอยติ่อให�หง์ดหงิดกวนี้ใจ หร้อ Seamless 

Communication รวมไปถ้งระบบขึ้นี้าดใหญ่ทั่้�เช้�อมโยงเมอ้งอจ่ฉรยิะ 

เป็นี้ติ�นี้


