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� 1 ปบนสถานีอวกาศนานาชาติ

ของ Scott Kelly และ 

Mikhail Kornienko

จากหน้าปกสารบัญ

� ทดลองไวรัสซิกากับลิงที่กำลังตั้งครรภ

ขอดีและขอเสียของการเปดเผย

ผลการทดลองแบบ Real time

� คายยุวทูตวิทยาศาสตร: คายและ

การทัศนศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับ

เยาวชนไทยในประเทศสหรัฐฯ 

ทำความรูจักกับ Startups

  Startup  เปนแนวความคิดในการทำธุรกิจท่ีกำลังไดรับความ 

สนใจอยางมากในปจจุบันน้ี ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมีศักยภาพ 

ท่ีสนับสนุนและเปนศูนยกลางของธุรกิจ Startup ของภูมิภาค ซ่ึงเช่ือวา  

Startup จะสามารถเปนแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจสำคัญของ 

ประเทศไทย ปจจัยสำคัญในการพัฒนาของธุรกิจ Startup หน่ึง คือ 

นวัตกรรมซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ Startup ต้ังแต เปนท้ัง 

ตัวสินคาและบริการเองแลว ยังมีความจำเปนสำหรับการส่ือสาร 

การจัดสงสินคาและบริการ ฯลฯ 

 

 รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับน้ี ขอนำเสนอ 

เก่ียวกับ Startup เพ่ือใหผูอานไดทำความเขาใจเก่ียวกับแนวความคิดน้ี 

ท่ีประสบความสำเร็จอยางมากในประเทศสหรัฐฯ รวมถึงขอแนะนำ ท่ี 

อาจจะสามารถนำไปปรับใชกับประเทศไทยได 

      

             กุมภาพันธ 2559
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� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ของ Scott Kelly และ 
Mikhail Kornienko

ที่มา: http://www.nasa.gov/

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  นาย Scott Kelly และ Mikhail Kornienko 

เพื่อนนักบินอวกาศจากรัสเซียอีกคนหนึ่งไดออกเดินทางจาก Baikonur Cosmodrome ประเทศคาซัคสถาน 

เพื่อไปปฏิบัติหนาที่บนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station – ISS) หลังจากนั้นอีก 340 

วัน  ทั้งคูไดสำเร็จจากภารกิจของพวกเขา และเดินทางกลับมายังผิวโลกอยางปลอดภัยในวันที่ 1 มีนาคม 

2559 ทั้งคูไดปฏิบัติภารกิจที่จัดวาเปนอีกกาวสำคัญของการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติ

       ความก้าวหน ้าด ้านว ิทยาศาสตร์ 
    

  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบนสถานีอวกาศ- 

นานาชาติ  เขาไดทำการทดลอง คนควาทางวิทยาศาสตร 

ทั้งสิ้นเกือบ 400 ครั้ง ในชวง 1 ปที่ผานมา Kelly และ 

Kornirnko ไดรวมเปนสวนหนึ่งของการคนควาที่ 

เกี่ยวกับการปรับตัวของรางกายของมนุษยในอวกาศ 

ซึ่งเปนสภาวะไรน้ำหนัก สภาวะโดดเดี่ยว เต็มไปดวย 

รังสีตางๆ และความเครียดจากการอยูในสถานีอวกาศ 

เปนระยะเวลานาน โดยกอนหนานี้ Kelly เคยรวม 

เปนสวนหนึ ่งของการทดลองวิทยาศาสตรรวมกับ 

Mark Kelly พี่ชายฝาแฝดของเขาซึ่งเคยเปนนักบิน 

อวกาศขององคการ NASA  ในการทดลองเปรียบเทียบ 

ความแตกตางของรางกายมนุษยที่อาศัยอยูในอวกาศ

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ของ Scott Kelly และ 
Mikhail Kornienko

และบนพื้นโลก

 สถานีอวกาศ ISS มีเสนทางโคจรที่ครอบคลุม 

รอยละ 90 ของพื้นผิวทั้งหมดของโลก ทำให 

นักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยูบน ISS สามารถ 

เก็บภาพของโลกเราไดอยางทั่วถึง ในชวง 1 

ปที่ผานมา นักบินอวกาศไดเห็นความกาวหนาของ 

เทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาสสารมืด (dark matter) 

เพื่อเขาใจระบบสุริยะจักรวาลและอวกาศอันไกลโพน 

 ความสำเร็จที่เกิดจากความรวมมือระหวาง 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซียตลอดระยะ 

เวลา 1 ป แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมและภาษาที่ 
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� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ของ Scott Kelly และ 
Mikhail Kornienko

ที่มา: http://www.nasa.gov/

   Kelly เด ินทางกล ับมาจาก ISS อย ่างไร 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

แตกตาง รวมกับปรัชญาทางวิศวกรรม สามารถผลักดันใหเกิดความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและการคนควาดานอวกาศ นำมนุษยชาติใหรูจักกับ 

ระบบสุริยะจักรวาลอยางลึกซึ้ง นักวิทยาศาสตรอาจะใชเวลา 6 เดือน ถึง 6 ป 

ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก Kelly และ Kornienko และตีพิมพผลงาน 

วิจัยที่ได หลังจากที่พวกเขาเดินทางกลับมายังโลก 

� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาตขิอง Scott Kelly และ Mikhail Kornienko (ต่อ)� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติของ Scott Kelly และ Mikhail Kornienko (ต่อ)

หน้า �

 การเดินทางกลับมาสูพื้นผิวโลกจาก ISS ในครั้งนี้ Kelly และ Korn-

ienko เดินทางกลับมาดวยยานอวกาศ Soyuz TMA พวกเขาเดินทางถึงพื้น 

ผิวโลกในเขตประเทศคาซัคสถาน โดยใชเวลาทั้งหมดนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่ง

 ยานอวกาศ Soyuz TMA มีองคประกอบ 3 สวน คือ Orbital 

Module, Descent Module, และ Propulsion Module  โดยสวนที่ 

นักบินอวกาศนั่งอยูภายในคือ Descent Module ซึ่งอยูสวนกลาง 

ของกระสวยอวกาศ อีกสองสวนจะถูกปลอยแยกจากไปและถูกเผาไหม 

ไปกอนที่จะเขาสูชั้นบรรยากาศของโลก

 สวน Orbital Module เปนสวนพ้ืนท่ีการใชสอยสำหรับนักบินอวกาศ 

ในขณะที่เดินทางจากพื้นโลกไปยังสถานี ISS นอกจากนี้ยังมีระบบที่ชวยให 

ยานอวกาศสามารถเชื่อมตอเขากับสถานี ISS ได  เมื่อยานอวกาศ Soyuz 

แยกตัวจากสถานี ISS เพื่อกลับมายังโลก Orbital Module 

ก็ไมจำเปนอีกตอไป และจะถูกปลอยออก 3 ชั่วโมงหลังจากที่เคลื่อนตัว 

ออกจากสถานี ISS

 ภารกิจสุดทายของ Propulsion Module คือการนำยานอวกาศ 

Soyuz กลับสูชั้นบรรยากาศของโลก ในสวนนี้จะมีอุปกรณนำทาง 

(Navigator) และระบบขับเคลื่อน สวน Propulsion Module 

ถูกปลอยออกหลังจากที่ปลอยยาวอวกาศ Soyuz ออกจากวงโคจรของสถานี 

ISS



หน้า �รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

 ในสวน Descent Module ชวยใหนักบิน 

อวกาศสามารถควบคุมยานอวกาศ Soyuz หลังจาก 

ที่สลัดสวน Propulsion Module ไปเรียบรอยแลว 

โดยนักบินอวกาศสามารถควบคุมทิศทางของยาน 

อวกาศโดยใช  จรวจไฮ โดร เจน เพอร  ออกไซด  

ที่อยูภายนอกของยานอวกาศ จากนั้น ระบบนี้จะถูก 

ปดการทำงาน 15 นาทีกอนที่จะกางรวมชูชีพ

 หลังจากที่ปลอยตัวออกจากสถานี ISS 

ประมาณ 3 ชั่วโมง ยานอวกาศ Soyuz เขาถึงชั้น 

บรรยากาศของโลก หรือประมาณ 400,000 ฟุตหาง 

จากพื้นดิน จะเริ่มเกิดแรงเสียดทานเผาไหมที่ผิวดาน 

นอกของยานอวกาศ จากนั้นก็จะใชเวลาอีก 23 นาที 

เพ่ือเดินทางลงสูพ้ืนโลก ยานอวกาศจะว่ิงดวยความเร็ว 

755 ฟุตตอวินาที และชะลอความเร็วดวยการกาง 

รมชูชีพลงเปน 24 ฟุตตอวินาที รวมชูชีพที่ใหญที่ 

สุดมีขนาด 10,764 ตารางฟุต

 การลงจอดดวยความเร็ว 24 ฟุตตอวินาทีก็ยัง 

เร็วเกินไปสำหรับการลงจอดที่ปลอดภัย ดังนั้น 

� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาตขิอง Scott Kelly และ Mikhail Kornienko (ต่อ)� ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติของ Scott Kelly และ Mikhail Kornienko (ต่อ)

หน้า �

วินาทีที่สำคัญที่สุด คือ 1 วินาทีกอนแตะพื้นดิน 

ชุดไอพน 2 ชุดจะทำงานเพื่อใหยานอวกาศ 

สามารถจอดไดนุมนวลมากยิ่งขึ้น

 เพื่อลดแรงกระแทกในการลงจด ที่นั่งสำหรับ 

นักบินอวกาศจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนักบิน

แตละคน โดยโครงที่นั่งจะถูกหลอขึ้นเพื่อใหพอดีกับ 

สรีระของนักบินแตละคน เมื่อนักบินอวกาศเดินทาง 

ขึ้นไปยังสถานีอวกาศ ISS พวกเขาจะตองนำโครงที่นั่ง 

นี้ติดไปดวยเพื่อใชเมื่อเดินทางกลับมายังโลก
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การรายงานผลการทดลองแบบ 

real time เปนเรื่องใหมสำหรับ 

การทดลองวิทยาศาสตรสาขา 

ชีววิทยา มีหลายคนเห็นดวยและ 

ไมเห็นดวยกับการปฏิบัตินี้ 

 คณะนักวิทยาศาสตร นำโดย Dave O’Connor ศาสตราจารย 

ของ University of Wisconsin-Madison ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

ไดเริ่มตนการทดลองเพื่อศึกษาผลของไวรัสซิกาที่มีตอพัฒนาการของ 

ตัวออนครรภ โดยใชลิงเปนสัตวทดลอง คณะนักวิทยาศาสตรไดฉีดเชื้อ 

ไวรัสซีกาใหแกลิงทดลองในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 และมีการเผยแพร 

ความคืบหนาของการทดลอง เชน ผลการอัลตราซาวด 

และการตรวจเลือด แบบ Real time บนเว็บไซต ผูที่สนใจสามารถ 

เขาไปติดตามผลการทดลองไดในทันที ไมตองรอใหการทดลองเสร็จสิ้น 

และผานระบบการตรวจสอบเพื่อตีพิมพที่ใชเวลายาวนาน

 O’Connor ใหสัมภาษณกับสื่อของสหรัฐฯ วา การทดลอง 

ดังกลาวอาจจะไมถูกตองตามหลักจริยธรรมและศีลธรรม เนื่องจาก 

ลิงตั้งครรภที่ถูกใชในการทดลองจะไดรับไวรัสซิกา เพื่อให 

นักวิทยาศาสตรไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสที่มีตอลูกลิงในครรภ 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ทดลองไวรัสซิก้ากับลิงที�กำลังตั�งครรภ์:   
ข้อดีและข้อเสียของการเปิดเผย
ผลการทดลองแบบ Real time 
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แตเขาเห็นวา หญิงต้ังครรภในหลายๆ ประเทศท่ีมีการระบาดของไวรัสซิกากำลังไดรับ 

ผลกระทบจากไวรัสชนิดนี้ ในคณะที่นักวิทยาศาสตรยังไมมี ขอมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ 

มากนัก เขาเชื่อวาการศึกษาครั้งนี้จึงมี ความจำเปนตอมนุษยจำนวนมาก

 นอกจาก การตัดสินใจเลือกระหวางประเด็นดานศีลธรรมกับความจำเปนของ 

การศึกษาครั้งนี้แลว อีกประเด็นหนึ่งที่ทำใหหลายๆ คนสนใจคือ การเผยแพรขอมูล 

และความกาวหนาของการวิจัยแบบ Real time ซึ่งถือเปนเรื่องใหมสำหรับ 

วงการวิจัยดานชีววิทยา 

ความจำเปนในการเปดเผยขอมูล

 เหตุผลที่ O’Connor ตัดสินใจเปดเผยขอมูลของการวิจัยของเขา ในทันทีเพราะ 

ขณะนี้มีผูที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสซิกาจำนวนมาก นักวิทยาศาสตรตองการขอมูล 

เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้อยางเรงดวน การเปดเผยขอมูลการวิจัยของเขาจะเปดโอกาสให 

เกิดความรวมมือระหวางนักวิทยาศาสตร โดยนักวิทยาศาสตรคนอื่นๆ สามารถแสดง 

ความคิดเห็น แนะนำ และวิจารณไดในขณะที่การวิจัยกำลังดำเนินอยู ความรวมมือนี้ 
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อาจจะนำไปสูการพัฒนาและความกาวหนาของการ 

วิจัย ซ่ึงจะชวยใหนักวิจัยสามารถคนพบวิธีรับมือ 

กับไวรัสซิกา ไดเร็วมากข้ึน 

 การเปดเผยขอมูลวิจัยแบบ Real time 

ของนักวิจัยกลุ มนี ้ตรงกับการขอความรวมมือจาก 

World Health Organization (WHO) โดย WHO 

ขอใหนักวิจัยท่ีทำการศึกษาเก่ียวกับโรคหรือปญหาทาง

สุขภาพของสาธารณะท่ีอยูในภาวะฉุกเฉิน ควรจะ 

เปดเผยขอมูลขั ้นตนของการศึกษาวิจัยเมื ่อมีการ 

ควบคุมคุณภาพของผลการวิจัย อยางเพียงพอ 

ปญหาท่ีจะตามมา

 แมวาการเปดเผยขอมูลแบบ Real time 

จะมีประโยชนกับการศึกษาวิจัยอยางมาก แตก็มีปญหา 

เกิดตามมาเชนกัน โดยหลังจากท่ีนักวิจัยกลุมหน่ึง 

ไดเปดเผยขอมูลการวิจัยของพวกเขา  นักวิจัยของ New 

England Journal of Medicine (NEJM) ไดนำ 

ขอมูลน้ันไปใชในงานวิจัยอีกช้ิน ทำใหนักวิจัยเจาของ 

ผลงานเดิมรูสึกวาพวกเขาไมไดรับการยอมรับ ในฐานะ 

ท่ีเปนนักวิจัยเจาของผลงานวิจัยตนฉบับเทาท่ีควร

 นอกจากน้ี นักวิทยาศาสตรหลายคนรูสึกกังวล 

เม่ือผลงานของเขาถูกเผยแพรสูสาธารณะ โอกาสท่ี 

ผลงานของพวกเขาจะได ร ับต ีพ ิมพ  ในวารสาร 

วิทยาศาสตรจะนอยลง ซ่ึงอาจจะทำใหพวกเขา 

ไมสามารถไดรับการเล่ือนตำแหนงงานในมหาวิทยาลัย 

หรือไมไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 ปญหาท่ีเกิดข้ึน มิใชจุดจบของการเผยแพร 

ขอมูลการวิจัยแบบ real time แตเปนจุดเร่ิมตนของ 

การพัฒนา การนำเอางานวิจัยวิทยาศาสตรไปเพ่ือให 

ประโยชนเพ่ือมนุษยชาติใหมากย่ิงข้ึน ตัวอยางของ 

ความพยายามหน่ึงคือโครงการ Accelerating 

Science and Publication in Biology (ASAPbio) 

ซึ่งกลุมนักวิจัยมารวมตัวกันทุกวันอังคารและวันพุธใน 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพ่ือหารือเก่ียวกับการสนับสนุน 

การผลิตบทความหรือเอกสารทางวิชาการกอนตีพิมพ

หรือเผยแพรโดยผานกระบวนการประเมินในการ 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีการนำเอาผล 

ท่ีไดรับจากงานวิจัยมาใชประโยชนใหเร็วข้ึนและเกิดผล

ในวงกวางมากย่ิงข้ึน 

ผูท่ีสนใจติดตามผลงานวิจัยของ O’Connor 

สามารถติดตามไดที่เว็บไซตงานวิจัยไวรัสซิกาของกลุม

นักวิจัยของ University of Wisconsin 

https://dholk.primate.wisc.edu/project/dho/p

ublic/Zika/public/ZIKV-001-public/begin.view?

ท่ีมา: Scientists Report In Real Time On Chal-

lenging Zika Research, NPR, 8 มีนาคม 2559

Zika data-sharing should be the norm, not the 

exception โดย Ivan Oransky และ Adam 16 

กุมภาพันธ 2559
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เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ที่รวมโครงการ 

ในปนี้ มี 5 คน คือ    

1)  นางสาวตวงรัตน โชคเหรียญสุขชัย  

2)  นางสาวณิชกร โชคเหรียญสุขชัย 

3) นางสาวธนัชชา เลิศจรรยารักษ  

4)  Mr. Alexander Chantima An  

5)  Mr. Tai James Combs  

 ในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ 

คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ไดเยี่ยมชม 

แ ล ะ เข  า พ บ ก ั บ ร ั ฐ ม น ต ร ี ว  า ก า ร 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ (ดร. พิเชฐ 

ดุรงคเวโรจน) และผูบริหารของหนวยงาน 

ด  านว ิ ทยาศาสตร  และ เทค โน โลย ี 

และหนวยงานตางๆ ในสังกัดของ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : 
“ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 

สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” 

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : 
“ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 

สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” 

สำน ักงานท ี ่ปร ึกษาด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดโครงการคายยุวทูตวิทยาศาสตร : 

“คายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชนไทยใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา” (Young Ambassador in Science 

and Technology Program) ระหวางวันที่ 22 มกราคม – 

4 กุมภาพันธ 2559 เพื่อสรางความรูและความเขาใจถึง 

ศักยภาพการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศไทย ใหแกเยาวชนไทยในสหรัฐฯ 

ที ่ม ีความสนใจและมีความโดดเดนดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโนมที่จะทำงานในหนวยงานราชการหรือ 

องคกรการคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สำคั

ญของสหรัฐฯ ในอนาคต อันจะเปนประโยชนตอประเทศไทย 

ในการประสาน สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรในอนาคต 

สำน ักงานท ี ่ปร ึกษาด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดโครงการคายยุวทูตวิทยาศาสตร : 

“คายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชนไทยใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา” (Young Ambassador in Science 

and Technology Program) ระหวางวันที่ 22 มกราคม – 

4 กุมภาพันธ 2559 เพื่อสรางความรูและความเขาใจถึง 

ศักยภาพการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศไทย ใหแกเยาวชนไทยในสหรัฐฯ 

ที ่ม ีความสนใจและมีความโดดเดนดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโนมที่จะทำงานในหนวยงานราชการหรือ 

องคกรการคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สำคั

ญของสหรัฐฯ ในอนาคต อันจะเปนประโยชนตอประเทศไทย 

ในการประสาน สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรในอนาคต 
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สำน ักงานปล ัดกร ะทรวงว ิ ทยาศาสตร ์ฯ  เพื่อเขารับการอบรมเกี่ยวกับศักยภาพและนโยบายดานวิทยาศาสตรของ 

ประเทศไทยและการทูตเชิงวิทยาศาสตร  หลังจากนั้น ไดรับประกาศนียบัตรจาก นายอลงกรณ เหลางาม 

ผูชวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 

พิพิธภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์ของ อพ.  

เพื่อเขาพบนางกรรณิการ วงศทองศิริ รองผูอำนวยการ 

อพ. และศึกษาเกี่ยวกับการดำเนิน การดานพิพิธภัณฑ 

วิทยาศาสตรและการสื่อสารและการให ความรูดาน 

วิทยาศาสตรกับสาธารณะ

อุทยานวิทยาศาสตร์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ 

และความกาวหนาดานการวิจัยของประเทศไทย

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 
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สวนพฤกษศาสตร ์ภาค ใต ้  (ท ุ ่ งค ่ าย)  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นดานพฤกษศาสตร 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 

ศูนย์แสดงสัตว์น ้ำสงขลา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเลของประเทศไทย

ศูนย์ว ิจ ัยภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติภาคใต้ 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยุทธศาสตรดาน

การปองกันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต

โ รง เ ร ี ยน มอ .  ว ิ ทยาน ุ สรณ ์  อ .หาด ใหญ ่     เพื่อเขารวมกิจกรรม NASA ARISS Contact 
และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนของโรงเรียนฯ เกี่ยวกับระบบการศึกษาสะเต็ม 
(STEM Education) ของสหรัฐฯ และไทย.



หน้า ��รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

•    ศ ูนย ์ ว ิ จ ั ยยางสงขลา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา
•    ศ ูนย ์ เ ร ี ยนร ู ้พล ั งงานทดแทนบางจาก  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนของประเทศไทย
•    ศวภ.  ภาค ๓   เพื่อเขาพบกับผูบริหารของ ศวภ. ภาคใต ๓
•    ศ ูนย ์อน ุ ร ั กษ ์ ฯ  ป ่ าชาย เลนท ี �  ๓๘ 
     เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาชายเลน
  

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (ต่อ) 

 นอกจากหนวยงานในขางตนแลว 

คณะผูแทนฯ ยังไดรวมกิจกรรม NASA 

ARISS Contact ณ โรงเรียน มอ. 

วิทยานุสรณ อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ องคการ NASA  

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเ

ทคโนโลยี และสถานเอกอัครราชทูต 

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดรวมกัน 

ประสานงานและผลักดันใหเกิดขึ้น

 คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ และ 

นายกฤษฎาฯ เขาพบและรวมถายภาพ 

กับทาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง- 

วิทยาศาสตรฯ หลังจากรวม กิจกรรม 

NASA ARISS ณ โรงเรียน มอ. 

วิทยานุสรณ อ. หาดใหญ
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What’s Startups

What’s Startups
 “Startup” คงเปนคำศัพทใหมทางธุรกิจที่หลายๆ คนคงจะไดยิน 

บอยครั้งในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้   คำวา Startup มักจะมาพรอมกับภาพของ 

เจาของธุรกิจรุนเยาวที่ประสบความสำเร็จอยางมากกับธุรกิจใหมของพวกเขา 

พรอมกับรายงานผลกำไรของบริษัทจำนวนหลักลานซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอัน

สั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีคนถามขึ้นมาวา Startup คืออะไร เราก็ยังไมสามารถ 

ใหคำตอบที่ชัดเจนได  

 “Startup” คงเปนคำศัพทใหมทางธุรกิจที่หลายๆ คนคงจะไดยิน 

บอยครั้งในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้   คำวา Startup มักจะมาพรอมกับภาพของ 

เจาของธุรกิจรุนเยาวที่ประสบความสำเร็จอยางมากกับธุรกิจใหมของพวกเขา 

พรอมกับรายงานผลกำไรของบริษัทจำนวนหลักลานซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอัน

สั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีคนถามขึ้นมาวา Startup คืออะไร เราก็ยังไมสามารถ 

ใหคำตอบที่ชัดเจนได  

 Startup เปนแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปที่ผานมา 

และถูกกลาวถึงอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเชี่ยวชาญหลายคนได 

พยายามที่จะระบุหาคำจำกัดความของแนวความคิดนี้ แตก็พบวา ตางคนก็ 

ตางมีคำจำกัดความของ Startup ที่แตกตางกันไป และคนสวนใหญ 

เห็นตรงกันวา ไมวาจะเปน อายุของบริษัท จำนวนเงินลงทุนหรือผลกำไร  

ประเภทของสินคาและบริการ ก็ไมสามารถเปนตัวชี้ชัดไดวา ธุรกิจหนึ่งๆ คือ 

Startup หรือไม 

คำจำกัดความของ Startup ที่สามารถรวบรวมมาไดมีหลากหลาย ดังนี้ 

ศักยภาพในการเต ิบโต
 ลักษณะท่ีสำคัญหน่ึงของ Startup  คือ ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ 

Paul Graham จากบริษัท Y Combinator กลาววา Startup คือบริษัทที่มีการ 

เติบโตและการขยายขนาดของธุรกิจอยางรวดเร็ว และไมอยูภายใตขอจำกัด 

ทางภูมิประเทศ ซึ่งเปนขอแตกตางจากธุรกิจขนาดเล็ก เชน รานอาหาร 

ซึ่งจะไมสามารถขยายขอบเขตธุรกิจไปไกลกวาบริเวณที่ตั้งธุรกิจ
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 แนวคิดและว ัฒนธรรมของธ ุรก ิจ 
 Adora Cheung ผูรวมกอต้ังและผูบริหารของบริษัท Home-

joy ซ่ึงเปน Startup ท่ีมีช่ือเสียงมากในป 2556 ในอเมริกา กลาววา 

ความเปน Startup เกิดข้ึนเม่ือผูประกอบธุรกิจมีความมุงม่ันท่ีจะ 

ทำใหธุรกิจเติบโต ขยายตัว นำเอานวัตกรรมมาเปนกุญแจสำคัญ 

ในการแกไขปญหาท่ียังไมเคยมีใครสามารถแกไขได และมุงสรางการ 

เปล่ียนแปลงใหกับตลาดหรือสังคม เชน การสรางพฤติกรรม 

การบริโภคใหม การสรางวิถีชีวิตใหมๆ  ใหแกผูบริโภค ดังน้ัน 

ธุรกิจท่ีมีอายุ 5 ป ก็ยังสามารถเปน Startup ไดหากองคกรยังมี 

วัฒนธรรมน้ีอยู ลักษณะของ Startup ความเปน Startup 

จะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทไมสามารถสรางผลกระทบหรือการเปลี่ยน 

แปลงใหแกตลาดหรือสังคมไดแลว 
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เกณฑ์ช ี �ว ัดความเป ็น Startup  
 เนืองจาก Startup จะตองเปนบริษัทท่ีกำลังเติบโตและ 

ประสบความสำเร็จอยางมาก ดังน้ัน หลายคร้ังจึงมีการอางอิงถึง 

ตัวช้ีวัดของความสำเร็จทางธุรกิจตางๆ เชน มีการเพ่ิมจำนวน 

สำนักงานอยางรวดเร็ว มีรายรับสูงถึง 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

มีจำนวนลูกจางมากกวา 80 คน  ฯลฯ  อยางไรก็ตาม 

ตัวช้ีวัดดังกลาวไมสามารถนำมาตัดสินความเปน Startup ได 

เพราะธุรกิจขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนในหองใตดินและสามารถทำใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตลาดและสังคมได ก็จัดเปน Startup ดวยเชนกัน 

นอกจากน้ี Startup ท่ีย่ิงประสบความสำเร็จมาก ความกาวหนา 

และการพัฒนาตางๆ จะย่ิงชะลอตัวลง ซ่ึงหมายถึง มีความเปน 

Startup นอยลง Alex Wilhelm อธิบายถึงคำวา Unicorns 

ซ่ึงคำศัพทใหมในวงการธุรกิจ Startup คำวา Unicorns คือ Starup 

ท่ีเติบโตจนถึงจุดอ่ิมตัวและพนความเปน Startup แลว 

หากเปรียบเทียบกับคน Startup คือวัยทีนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

และเติบโตอยางรวดเร็ว และ Unicorns คือวัยรุนตอนปลายท่ีเร่ิม 

หยุดการเติบโตแลวน่ันเอง 
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 ประเภทส ินค ้าและบร ิการ
 สินคาและบริการท่ีสามารถเปนธุรกิจ Startup ได ไมจำเปนจะตองเก่ียวของกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเทาน้ัน 

แตก็ไมใชเร่ืองนาแปลกใจท่ี Startup ท่ีประสบความสำเร็จสวนใหญจะเปนสินคาและบริการท่ีมีเทคโนโลยีเปน 

องคประกอบสำคัญ น่ันเพราะ ยุคน้ีเปนยุคท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ดังน้ัน ธุรกิจท่ีจะสามารถสรางผลกระทบ 

หรือการเปล่ียนแปลงใหแกสังคมได จะตองใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือสำคัญ
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Robert Scoble ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรม ไดสรุปปจจัยที่ทำให Startup 

จำนวนมากประสบความสำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาไวในเว็บไซตของ 

Forbes ดังนี้ 

1. มีผูนำและแบบอยางที่สามารถแรงบันดาลใจใหผูประกอบธุรกิจได เชน 

บริษัท Apple ซึ่งเกิดจากบริษัทเล็กๆ ในโรงเก็บรถ ทำใหหลายๆ คนเชื่อวา 

หาก Apple สามารถทำได พวกเขาก็ทำได

2. มีแหลงเงินสนับสนุนที่สามารถเขาถึงได เงินสนับสนุนเปนปจจัย 

สำคัญของ Startup เนื่องจากในสหรัฐฯ มีตัวอยางของ Startup ที่ประสบ 

ความสำเร็จใหเห็นจำนวนมาก ทำใหการเขาถึงแหลงเงินสนับสนุนทำไดงาย 

ไมวาจะเปนเงินสนับสนุนจากหนวยงาน หรือบุคคล การพิจารณาเพื่อให 

เงินลงทุน มุงเนนไปที่แนวความคิดของธุรกิจมากกวาความพรอมในการดำเนิน 

ธุรกิจแบบดั้งเดิม 

3. สามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐานทางธุรกิจได ไมวาจะเปนทนายที่เขาใจ 

การทำงานของ Startup พื้นที่ขนาดเล็กสำหรับการเริ่มตนธุรกิจ ที่ปรึกษา 

หรือบริษัทประชาสัมพันธที่มีความเขาใจในการเริ่มตนธุรกิจใหม ฯลฯ 

สามารถหา ไดงายในสหรัฐฯ 

4. การเผยแพรและกระจายสินคาและบริการ สามารถทำไดงายในสหรัฐฯ 

ไมวาจะเปนผานระบบออนไลนของ Amazon, Apple, Google, Microsoft, 

หรือ Facebook นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทที่สามารถชวยสงสินคาไปยังลูกคาได 

เชน บริษัท OpenTable  ในสหรัฐฯ มีหลากหลายบริษัทที่สามารถชวย 

Startup ในการเผยแพรและกระจายสินคาและบริการ

5. ความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจ ตลาดของสหรัฐฯ 

เปนตลาดหนึ่งที่ใหญที่สุดในโลก ธุรกิจที่เริ่มตนในตลาดของสหรัฐฯ จึงมีโอกาส 

ทำกำไรไดสูงกวาในบางประเทศ 
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6. การเขาถึงกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 

หากผูประกอบการตองการการสนับสนุนหรือความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสมัยให

ม พวกเขาสามารถเขาถึงกลุมผูเชี่ยวชาญชั้นนำได เชน กลุมคนทำงานดาน 

เทคโนโลยีในเขต San Francisco หรือ Silicon Valley ซึ่งเปนศูนยรวมของ 

ผูเชี่ยวชาญของสหรัฐฯ 

7. การเขาถึงผูผลิต ในสหรัฐฯ มีบริษัทจำนวนมากที่ผลิตสินคาดวยตนเอง 

ทำใหผูประกอบการสามารถเขาถึงผูผลิตที่มี Know how เปนของตัวเองและ 

สามารถผลิตสินคาออกสูตลาดไดโดยไมตองพึ่งพาผูผลิตขามชาติ

8. วิถีชีวิตและวิธีคิดในแบบอเมริกัน Startup จำนวนมากในสหรัฐฯ เริ่มตน 

จากบนโตะอาหาร หรือบทสนทนาในรานกาแฟเล็กๆ ชาวอเมริกันไมยึดติดกับ 

รูปแบบ ความเปนทางการ พวกเขาเปดโอกาสใหความคิดใหมๆ เกิดขึ้นไดทุกที่ 

ทุกเวลา วิถีชีวิตและวิธีคิดเชนนี้ยังไมสามารถพบไดในหลายประเทศ 
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ตัวอยางของ Startup ของสหรัฐฯ ที่ประสบความสำเร็จและ

เปนที่รูจักสูงสุดในป 2558

- UPTAKE บริษัทที่นำ Data Science มาพัฒนาเปน Platform เพื่อวิเคราะหและประยุค 

ขอมูลที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลกไมวาจะเปนดานการแพทย เหมืองแร 

ระบบประกัน ฯลฯ Platform ของ UPTAKE ชวยใหธุรกิจตางๆ สามารถคาดเดาเหตุการณตลาด 

ปองกันความเสียหาย คนหากลุมลูกคาใหม ในอนาคต  มูลคาของธุรกิจในปจจุบัน 1.1 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ 

- Slack บริษัทใหบริการ application ในการสื่อสารในโลกธุรกิจ โดยเปนการผสมผสาน 

ระหวางเครื่องมือการสื่อสารแบบ Social media การบริหารจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

และเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ ชวยทำใหการทำงานงายมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และนาพึงพอใจมากยิ่งขึ้น มูลคาของธุรกิจปจจุบัน 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

- Porch เกิดขึ้นเมื่อป 2556 ในหองใตดินของ Matt ผูกอตั้ง Parch เปนศูนยขอมูล 

ดานผูเชี่ยวชาญและ บริการในการออกแบบและสรางบาน และเปนเครื่องขายที่นำผูครอบครอง 

บานและผูเชี่ยวชาญมาเจอกัน มูลคาของธุรกิจปจจุบัน 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ



หน้า ��หน้า ��รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

หากประเทศไทย ตองการที่จะผลักดันใหมี Startup เกิดขึ้นและทำใหประเทศ

กลายเปนศูนยกลางของ Startup ในภูมิภาคเอเชียแลว สิ่งที่ประเทศไทยจะตองเตรียมตัวคือ

 

- เขาใจธรรมชาติของ Startup Startup มิใชธุรกิจที่ทำกำไรไดมหาศาล มิใชธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม มิใชธุรกิจที่มี  

ผูกอตั้งเปนคนรุนใหม  แตตามที่กลาวมาขางตน องคประกอบที่สำคัญของ Startup คือ การเปนธุรกิจที่สามารถสราง  

การเปลี่ยนแปลงใหแกตลาดหรือสังคม สามารถสรางพฤติกรรมการบริโภค วิถีชีวิต และแนวคิดใหมๆ ใหแกตลาด 

และผูบริโภค ดังนั้น Startup จะตองเกิดบนพื้นฐานของนวัตกรรม การแกไขปญหาที่ยังไมมีวิธีแก หรือการคนพบ 

ความตองการหรือพฤติกรรมใหมของผูบริโภค ดังนั้น ความคิดสรางสรรค ความกลาในการทำอะไรที่แตกตาง 

และการกลาลองผิดลองถูก จึงเปนปจจัยที่สำคัญของการเกิด Startup

- เตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับ Startup สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีโครงสราง 

พื้นฐานตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิด Startup ไมวาจะเปน

o ระบบการศึกษาที่สงเสริมใหนักเรียน 

มีความคิดสรางสรรค กลาคิดตาง 

กลาลองผิดลองถูก เปดโอกาสใหเกิด 

นวัตกรรมใหมๆ

o ระบบแหลงเงินทุน ที่เปดโอกาสใหธุรกิจใหมๆ ที่อาจจะเกิด 

ขึ้นในหองนอนหรือหองเก็บของ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได  

โดยนอกจากแหลงเงินทุนที่เปนสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมแลว 

ในประเทศสหรัฐฯ ยังมีแหลงเงินทุนแบบอื่นๆ เชน การสนับสนุน 

เงินลงทุนจากองคกรที่ไมแสวงผลกำไร หรือการระดมเงินทุนจาก 

ประชาชนทั่วไปผานเว็บไซต (https://www.kickstarter.com) 

o ระบบการคุมครองความคิดสรางสรรค 

ที่สามารถคุมครองผลงานและแนวคิดที่เกิด

ขึ้นใหมได มีการลงโทษผูละเมิดลิขสิทธ 

ที่เขมงวด รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชน 

เข  า ใจและม ีความเคารพในส ิทธ ิและ 

กฎหมายลิขสิทธ  

o โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่รองรับวิถี 

ชีวิตที่ตองการการสื่อสารที่รวดเร็ว ระบบความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต ระบบ 

Cloud computing ที่เสถียร ระบบการขนสงและการคมนาคมที่ไมเปนอุปสรรค 

ตอการทำธุรกิจ ฯลฯ 

o ระบบการศึกษาที่สงเสริมใหนักเรียน 

มีความคิดสรางสรรค กลาคิดตาง 

กลาลองผิดลองถูก เปดโอกาสใหเกิด 

นวัตกรรมใหมๆ

o ระบบการคุมครองความคิดสรางสรรค 

ที่สามารถคุมครองผลงานและแนวคิดที่เกิด

ขึ้นใหมได มีการลงโทษผูละเมิดลิขสิทธ 

ที่เขมงวด รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชน 

เข  า ใจและม ีความเคารพในส ิทธ ิและ 

กฎหมายลิขสิทธ  

o  ระบบการวางนโยบายและกฎหมาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดทันเหตุการณ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีปจจุบัน เพราะบางครั้ง เทคโนโลยีไมสามารถนำ 

ออกมาใชจริงในตลาดไดเนื่องจากขอกฎหมายไมรองรับ

o  ระบบการวางนโยบายและกฎหมาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดทันเหตุการณ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีปจจุบัน เพราะบางครั้ง เทคโนโลยีไมสามารถนำ 

ออกมาใชจริงในตลาดไดเนื่องจากขอกฎหมายไมรองรับ

o โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่รองรับวิถี 

ชีวิตที่ตองการการสื่อสารที่รวดเร็ว ระบบความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต ระบบ 

Cloud computing ที่เสถียร ระบบการขนสงและการคมนาคมที่ไมเปนอุปสรรค 

ตอการทำธุรกิจ ฯลฯ 


