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� การพัฒนาเซลลแสงอาทิตยที่มีขนาด

บางและเบาที่สุด

สารบัญ

� AutoDietary อุปกรณตรวจจับการ

บริโภคอาหาร

� ผลขางเคียงจากการใชยาปฏิชีวนะ 

การใหการสนับสนุน Startup ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
�
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน เยี่ยมพบ

นักเรียนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
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จากหน้าปก
  ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศหน่ึงท่ีใหความสำคัญแก  

การสรางและสนับสนุนธุรกิจ Startup และประสบความสำเร็จจนเปน 

ตนแบบใหแกประเทศอ่ืนๆ ปจจัยสำคัญหน่ึงท่ีมีบทบาทในความสำเร็จน้ี 

คือ ความเขาใจในลักษณะและการสนับสนุนธุรกิจ Startup ท่ีมาจาก 

ภาครัฐบาล หากไมมีความรวมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลแลว 

ภาคเอกชน จะไมสามารถทำอะไรไดอยางเต็มท่ี 

 

 รายงานขาวฉบับน้ี ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใหการ 

สนับสนุนธุรกิจ Startup จากภาครัฐบาล เชน ทำเนียบขาว หนวยงาน 

Small Business Administration (SBA) หรือแมแตหนวยงานดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง องคการ NASA สำนักงานท่ีปรึกษา- 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หวังวา 

บทความน้ีนาจะเปนประโยชนกับผูอานไมมากก็นอยครับ
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การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที �มีขนาดบางและเบาที �สุด 
ที่มา: Massachusetts Institute of Technology    วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160226133603.htm

ภาพ: นักวิจัยจากสถาบัน MIT ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยที่มีความบางและเบาที่สุดเทาที่เคยมีมา

Credit: Joel Jean and Anna Osherov, courtesy of MIT 

 ศ.ดร. Vladimir Bulovic รองอธิการบดีดานนวัตกรรม รวมกับ Annie Wang นักวิจัย และนักศึกษา 
ปริญญาเอก Joel Jean จากสถาบัน MIT ไดเปดเผยถึงความสำเร็จอีกขั้นของความกาวหนาในการพัฒนา 
เซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดบางและเบาที่สุดเทาที่เคยมีมา ซึ่ง ศ.ดร. Bulovic กลาวถึง ความแตกตางจาก 
วิธีการผลิตเซลลแสงอาทิตยอื่นๆ คือ ทีมนักวิจัยไดใชสารโพลีเมอรที่มีความยืดหยุน หรือที่เรียกวา Parylene 
ซึ่งนำมาใชเปนชั้นพื้นผิวและสารเคลือบผิว และสารอินทรียที่เรียกวา DBP เปนตัวหลักในชั้นดูดซับแสง ซึ่ง 
Parylene เปนสารเคลือบผิวพลาสติกที่ใชในเชิงพาณิชยอยางแพรหลายในการปกปองความเสียหายของ 
อุปกรณจากดานสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการที่อุณหภูมิหองโดยไมตองใชตัวทำละลายใดๆ 
พื้นผิวและเซลลแสงอาทิตยผลิตขึ้นอยางงายๆ ดวยการใชวิธีการตกตะกอนของไอสสารในหองสูญญากาศ 
สิ่งสำคัญของการผลิตเซลลแสงอาทิตยใหมนี้ คือ การผลิตทั้งชั้นพื้นผิวและสารเคลือบผิวดานบนในเวลาเดียวกัน 

 ศ.ดร. Vladimir Bulovic รองอธิการบดีดานนวัตกรรม รวมกับ Annie Wang นักวิจัย และนักศึกษา 
ปริญญาเอก Joel Jean จากสถาบัน MIT ไดเปดเผยถึงความสำเร็จอีกขั้นของความกาวหนาในการพัฒนา 
เซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดบางและเบาที่สุดเทาที่เคยมีมา ซึ่ง ศ.ดร. Bulovic กลาวถึง ความแตกตางจาก 
วิธีการผลิตเซลลแสงอาทิตยอื่นๆ คือ ทีมนักวิจัยไดใชสารโพลีเมอรที่มีความยืดหยุน หรือที่เรียกวา Parylene 
ซึ่งนำมาใชเปนชั้นพื้นผิวและสารเคลือบผิว และสารอินทรียที่เรียกวา DBP เปนตัวหลักในชั้นดูดซับแสง ซึ่ง 
Parylene เปนสารเคลือบผิวพลาสติกที่ใชในเชิงพาณิชยอยางแพรหลายในการปกปองความเสียหายของ 
อุปกรณจากดานสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการที่อุณหภูมิหองโดยไมตองใชตัวทำละลายใดๆ 
พื้นผิวและเซลลแสงอาทิตยผลิตขึ้นอยางงายๆ ดวยการใชวิธีการตกตะกอนของไอสสารในหองสูญญากาศ 
สิ่งสำคัญของการผลิตเซลลแสงอาทิตยใหมนี้ คือ การผลิตทั้งชั้นพื้นผิวและสารเคลือบผิวดานบนในเวลาเดียวกัน 

Credit: http://www.freepik.com/free-vector/abstract-geometric-shapes-background_712061.htm
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ดังนั้นจึงชวยปองกันชั้นเซลลแสงอาทิตยที่บอบบางจากกระบวนการผลิตได ลดการฉีกขาด และลดการสัมผัสกับ 
สารปนเปอนหรืออนุภาคแปลกปลอมที่อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของเซลล นอกจากนี้ ฟลม Parylene 
ที่นำมาใชนี้มีความยืดหยุน มีลักษณะคลายกับพลาสติกหอหุมอาหารที่ใชในครัวเรือน มีความหนาเพียง 1/10 
ของพลาสติกหอหุมอาหาร เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตย จะไดเซลลแสงอาทิตยที่มี 
ความยืดหยุนและบางเฉียบ ซึ่งหนาประมาณ 2 ไมโครเมตร หรือเพียง 1/50 ของความหนาของเสนผมมนุษย 
สามารถผลิตไฟฟาได 6 วัตต/กรัม หรือสูงกวาประมาณ 400 เทาของเซลลแสงอาทิตยแบบกระจก นอกจากนี้ 
ทีมนักวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความบางและเบาของเซลลแสงอาทิตยนี้โดยนำเซลลแสงอาทิตยนี้วางบนฟองสบู 
และไมทำใหฟองสบูแตก ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนอยางมากในอนาคตสำหรับงานที่มีความเกี่ยวของกับน้ำหนัก 
เชน ยานอวกาศ บอลลูนสำรวจ รวมถึงการติดเซลลแสงอาทิตยบนวัสดุตางๆ ไมวาจะเปนหมวก เสื้อผา กระดาษ 
สารทโฟน ลูกโปงซึ่งสามารถติดบนพื้นผิวไดงาย ซึ่งในอนาคตคนเราอาจไดใชเครื่องผลิตไฟฟาแบบพกพา 
แตอยางไรก็ตาม การพัฒนานี้ยังเปนการพัฒนาในระดับหองปฏิบัติ ซึ่งตองใชเวลาเพื่อศึกษาและพัฒนาให 
เซลลแสงอาทิตยนี้สามารถนำไปใชไดในเชิงพาณิชยได 

ดังนั้นจึงชวยปองกันชั้นเซลลแสงอาทิตยที่บอบบางจากกระบวนการผลิตได ลดการฉีกขาด และลดการสัมผัสกับ 
สารปนเปอนหรืออนุภาคแปลกปลอมที่อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของเซลล นอกจากนี้ ฟลม Parylene 
ที่นำมาใชนี้มีความยืดหยุน มีลักษณะคลายกับพลาสติกหอหุมอาหารที่ใชในครัวเรือน มีความหนาเพียง 1/10 
ของพลาสติกหอหุมอาหาร เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตย จะไดเซลลแสงอาทิตยที่มี 
ความยืดหยุนและบางเฉียบ ซึ่งหนาประมาณ 2 ไมโครเมตร หรือเพียง 1/50 ของความหนาของเสนผมมนุษย 
สามารถผลิตไฟฟาได 6 วัตต/กรัม หรือสูงกวาประมาณ 400 เทาของเซลลแสงอาทิตยแบบกระจก นอกจากนี้ 
ทีมนักวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความบางและเบาของเซลลแสงอาทิตยนี้โดยนำเซลลแสงอาทิตยนี้วางบนฟองสบู 
และไมทำใหฟองสบูแตก ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนอยางมากในอนาคตสำหรับงานที่มีความเกี่ยวของกับน้ำหนัก 
เชน ยานอวกาศ บอลลูนสำรวจ รวมถึงการติดเซลลแสงอาทิตยบนวัสดุตางๆ ไมวาจะเปนหมวก เสื้อผา กระดาษ 
สมารทโฟน ลูกโปงซึ่งสามารถติดบนพื้นผิวไดงาย ซึ่งในอนาคตคนเราอาจไดใชเครื่องผลิตไฟฟาแบบพกพา 
แตอยางไรก็ตาม การพัฒนานี้ยังเปนการพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการ ซึ่งตองใชเวลาเพื่อศึกษาและพัฒนาให 
เซลลแสงอาทิตยนี้สามารถนำไปใชไดในเชิงพาณิชยได 

การพัฒนาเซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดบางและเบาที่สุด 

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



    ภาพ: อุปกรณตนแบบของระบบติดตามอาหาร        

AutoDietary

Credit: 

http://www.buffalo.edu/news/releases/2016/03/041.html

 อาหารแตละประเภทที ่คนเรารับประทานใน 

แตละมื้อไมเพียงแตมีรสชาติที่แตกตางกัน แตเสียงที่เกิด 

จากการเคี้ยวยังคงมีความแตกตางกันดวย จากรายงาน 

ในนิตยสาร IEEE Sensors Journal ผศ.ดร.Wenyao 

Xu นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรสรางตนฉบับ 

แคตตาล็อกเสียงที่เกิดขึ้นไมซ้ำ กันจากอาหารที่ถูกบด 

เคี้ยวและการกลืน ผศ.ดร. Xu กลาววา เรื่องอาหาร 

การกินของผูปวยโรคเบาหวาน โรคอวน โรคลำไส ฯลฯ  

เปนเรื่องสำคัญตอผูปวยอยางมาก ดังนั้น หากสามารถ 

ตรวจสอบการบริโภคอาหารของผูปวย จะสามารถปรับ 

วิธีการที่จะจัดการกับเงื ่อนไขตางๆของผูปวยไดดีขึ ้น 

อุปกรณ            AutoDietary หรืออุปกรณที่ ไดรับ 

AutoDietary อุปกรณ์ตรวจจับการบริโภคอาหาร
ที่มา: University at Buffalo วันที่ 16 มีนาคม 2559

Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/

160316130958.htm

การพัฒนาเพื่อใชในการตรวจสอบอาหารที่ ไดบริโภคเขาไป มีลักษณะการทำงานคลายคลึงกับอุปกรณที่ใช 

สวมใสประเภทอื่นๆ เชน Fitbit ซึ่งจะติดตามการเผาไหมแคลอรี่จากการทำกิจกรรมตางๆ แต AutoDietary 

จะเปนการตรวจสอบแคลอรี่จากอาหารที่บริโภคโดยสวมใสอุปกรณนี้ไวที่คอ โดย AutoDietary มีลักษณะ 

คลายสรอยคอ มีไมโครโฟนขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง ขนาดเล็กเทาหัวซิป ทำหนาที่บันทึกเสียงระหวาง 

ที่มีการเคี้ยวและกลืนอาหารเขาไป และขอมูลจะถูกสงโดยสัญญาณ Bluetooth ไปที่สมารทโฟน จะมี 
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ถั่วลิสง และถั่ววอลนัท โดยศึกษาในเพศชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 13 - 49 ป พบวา AutoDietary 

สามารถที่จะระบุประเภทอาหารไดถูกตองรอยละ 85 โดย AutoDietary จะทำงานทันที่ที่มีการบริโภค 

และผูใชจะไมรูสึกวาถูกรบกวนจากการสงขอมูล แตอยางไรก็ดี อุปกรณที่วานี้ยังมีขอจำกัดในการวัดเสียง 
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และยังไมสามารถแยกความแตกตางของอาหารที่ความซับซอน เชน ซุปหรือพริกได นอกจากนี้ ผศ.ดร. Xu 

กลาวถึงโครงการในอนาคตที่จะศึกษาและพัฒนาอุปกรณเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถแยกความแตกตางและ 

รสชาติของอาหารที่ ไดบริโภค เพื่อขยายความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณคาทาง 

โภชนาการของอาหารผานระดับน้ำตาลในเลือดและการตรวจวัดอื่นๆ โดยระบบจะรวบรวมและแสดงขอมูล 

ในโทรศัพทสมารทโฟน
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และผูใชจะไมรูสึกวาถูกรบกวนจากการสงขอมูล แตอยางไรก็ดี อุปกรณที่วานี้ยังมีขอจำกัดในการวัดเสียง 

ของอาหารที่มีความคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน แผนขาวโพดอบแหงเคลือบน้ำตาลและแผนขาวโพดอบแหงปกติ 
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Credit: thenational.net

 การรักษาพยาบาลดวยยาประเภทตางๆ มักกอใหเกิดผลขางเคียงในภายหลัง จากขอมูลของ 

American Academy of Neurology ไดมีการรายงานวา ยาปฏิชีวนะมีความเชื่อมโยงกับการหยุด 

ชะงักของการทำงานของสมอง การขาดสติ หรืออาการทางประสาทอื่นๆ เชน อาการกระวนกระวาย 

และภาพหลอน ซึ่งเปนปญหาที่ไมคาดคิดและมีความรุนแรงกวาที่เคยตรวจพบ

 นายแพทย Shamik Bhattacharyya จาก Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital 

เมืองบอสตัน รัฐ Massachusetts และสมาชิก American Academy of Neurology กลาววา ยาปฏิชีวนะ 

ที่แตกตางกันรวม 54 ประเภท มีระดับการใชยาปฏิชีวนะที่แตกตางกัน เชน ยาปฏิชีวนะที่ใชทั่วไป (Sulfonamides, Cipro-

floxacin ฯลฯ) ไปจนถึงยาปฏิชีวนะที่ใชโดยการฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ (Cefepime, Penicillin ฯลฯ) นักวิจัย 

ไดทบทวนรายงานทางวิทยาศาสตรที่มีอยูทั้งหมดและพบวาผูปวย 391 คน ในชวง 7 ทศวรรษที่ผานมา ไดรับการรักษา 

ดวยยาปฏิชีวนะและเกิดอาการขาดสติ รวมถึง ปญหาทางสมองอื่นๆ ในเวลาตอมา ซึ่งผลการศึกษาที่ไดโดยประมาณ 47% 

มีอาการเพอหรือขาดสติ, 14% มีอาการชัก, 15% มีอาการกลามเนื้อกระตุกเอง และ 5% ไมสามารถควบคุม 

การเคลื่อนไหวของรางกายได นอกจากนี้ พบวามี 25% ของผูปวยที่มีอาการขาดสติเกิดอาการไตวายในภายหลัง

ผลขางเคียงจาก

การใชยาปฏิชีวนะ
ที่มา: American Academy of Neurology  

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

Link: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2016

/02/160217180235.htm

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



ผลขางเคียงจาก

การใชยาปฏิชีวนะ

(ตอ)

อาการขาดสติและอาการทางประสาทอื ่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการใชยาปฏิชีวนะ แบงออกเปน 3 

ประเภท คือ

 ประเภทที่ 1 มีอาการชักและสวนใหญมักจะเกี่ยวของ 

กับการใชยาปฏิชีวนะประเภท Penicillin และ Cephalosporins 

 ประเภทที่ 2 มีลักษณะอาการของความผิดปกติของจิต/ 

ความวิกลจริตมีความเกี่ยวของกับการใชยาปฏิชีวนะ ประเภท 

Procaine penicillin, Sulfonamides, Fluoroquinolones และ 

Macrolide 

 อาการในประเภท 1 และ 2 นั้น จะเกิดอาการขาดสติและอาการทางประสาทอื่นๆ อยางรวดเร็วภายในไมกี่วัน 

ในชวงที่มีการใชยาปฏิชีวนะ และอาการจะหายไปหลังจากการหยุดใชยา

 ประเภทที่ 3 สามารถบอกไดจากการสแกนสมอง เนื่องจากเกิดความผิดปกติและการประสานงานของกลามเนื้อ 

บกพรอง และอาการอื่น ๆ ของความผิดปกติของสมอง มีความเกี่ยวของกับการใชยาปฏิชีวนะประเภท Metronidazole 

ซึ่งจะใชเวลาเปนสัปดาหจึงมีการแสดงอาการออกมาใหเห็นอยางชัดเจน และจะยังคงมีอาการอยูเปนเวลานานหลังจากหยุด 

ใชยาปฏิชีวนะ

Credit: www.earthtimes.org

 นอกจากนี้ นายแพทย  Bhattacharyya กลาวเพิ่มเติมวา ผลที่ไดจากการศึกษานี้ เปนผลขางเคียงที่ตรวจพบซึ่ง 

มีความเกี่ยวของกับการใชยาปฏิชีวนะในหลายๆ กรณี แตไมรวมผูปวยติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง อยางไรก็ดี การใช 

ยาปฏิชีวนะเหลานี้ควรไดรับการพิจารณามากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถกอใหเกิดอาการขาดสติ และอาการทางสมอง ซึ่ง 

นักวิจัยยังคงตองทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อปองกันผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นตอผูปวยที่ใชยาปฏิชีวนะได
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“Startup America” เปนโครงการริเริ่มของ Whitehouse ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา วัตถุประสงคของโครงการริเริ่มดังกลาวคือ 

เพื่อสนับสนุนผูประกอบการในสหรัฐฯ ซึ่งเปนกลุมหลักที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมของ 

ชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดย Startup นอกจากจะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 

แลวยังจะเปนการเพิ่มงาน และชวยใหประเทศรับมือกับปญหาทาทายของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21 

 เปาหมายของ Startup America คือ การเพิ่มจำนวนและขนาดของธุรกิจ 

ใหมที่มีศักยภาพเติบโตไดอยางรวดเร็วและเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของ 

เศรษฐกิจ การสรางนวัตกรรม และการเพิ่มงาน ของสหรัฐฯ ภายใตโครงการริเริ่ม 

Startup America รัฐบาลไดอนุมัติกฎหมาย Small Business Job Act 

และกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน เปนวันผูประกอบการแหงชาติ (National  Entre-

preneurs’ Day) โดยเริ่มในป พ.ศ. 2558 เปนปแรก รัฐบาลไดขอความรวมมือจาก 

ทั้งภาครัฐและเอกขนในการสนับสนุนธุรกิจของผูประกอบการใหมโดย

หน้า �

การให้การสนับสนุน Startup 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

♦  ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนทั่วประเทศ 

เชน การใหงบประมาณแกหนวยงานที่ใหการ 

สนับสนุนผูประกอบการ และ Startup  การแบง 

เบาภาระทางภาษีใหแกผูประกอบการขนาดเล็ก ฯลฯ

♦ การใหการศึกษาและคำแนะนำแกผูประกอบการ 

โดยนอกจากจะเพื่อใหพวกเขาสามารถหางานไดแลว 

ยังสามารถสรางงานไดอีกดวย เชน การจัดทำเว็บไซต 

ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มตนธุรกิจ การจัดโครงการ 

ฝกอบรมสำหรับผูประกอบการรุนใหม ฯลฯ

♦  สนับสนุนการนำเอาการวิจัยและพัฒนาซึ่งมี 

การลงทุนสูงถึง 148 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

มาใชในเชิงพาณิชยซึ่งจะชวยใหเกิด Startup 

ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม และอุตสาหกรรมใหม

โดย: บุณยเกียรติ รักษาแพง

ที่มา: https://www.whitehouse.gov/

startup-america-fact-sheet 

http://technology.nasa.gov/startup 

♦ ระบุหาและกำจัดอุปสรรคที่ไมจำเปนใหแก 

Startup เชน กระบวนการทางราชการที่ลาสมัย 

ตัวอยางโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ คือ การประชุม 

DC-to-VC Summits ท่ีเนนดานการลงทุนในเทคโนโลยี 

การแพทย การประชุมดังกลาวมี วัตถุประสงคเพื่อ 

เปนเวทีใหผูนำของรัฐบาล นักลงทุน นักนวัตกรรม 

และผูประกอบการ ไดหารือและหาวิธีการพัฒนา 

เทคโนโลยีการแพทย 

การให้การสนับสนุน Startup 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

♦  ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนทั่วประเทศ 

เชน การใหงบประมาณแกหนวยงานที่ใหการ 

สนับสนุนผูประกอบการ และ Startup  การแบง 

เบาภาระทางภาษีใหแกผูประกอบการขนาดเล็ก ฯลฯ

♦ การใหการศึกษาและคำแนะนำแกผูประกอบการ 

โดยนอกจากจะเพื่อใหพวกเขาสามารถหางานไดแลว 

ยังสามารถสรางงานไดอีกดวย เชน การจัดทำเว็บไซต 

ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มตนธุรกิจ การจัดโครงการ 

ฝกอบรมสำหรับผูประกอบการรุนใหม ฯลฯ

♦  สนับสนุนการนำผลการวิจัยและพัฒนาซึ่งมี 

การลงทุนสูงถึง 148 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

มาใชในเชิงพาณิชยซึ่งจะชวยใหเกิด Startup 

ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม และอุตสาหกรรมใหม

♦ ระบุหาและกำจัดอุปสรรคที่ไมจำเปนใหแก 

Startup เชน กระบวนการทางราชการที่ลาสมัย 

ตัวอยางโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ คือ การประชุม 

DC-to-VC Summits ท่ีเนนดานการลงทุนในเทคโนโลยี 

การแพทย การประชุมดังกลาวมี วัตถุประสงคเพื่อ 

เปนเวทีใหผูนำของรัฐบาล นักลงทุน นักนวัตกรรม 

และผูประกอบการ ไดหารือและหาวิธีการพัฒนา 

เทคโนโลยีการแพทย 
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การให้การสนับสนุน Startup ของประเทศสหรัฐอเมริกาการให้การสนับสนุน Startup ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตัวอยางโครงการของหนวยงานตางๆ ที่ตอบสนองโครงการริเริ่ม Startup America ของรัฐบาล มีดังนี้ 

- Small Business Administrator (SBA) ประกาศวาจะตั้งงบประมาณจำนวน 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในชวงระยะเวลา 5 ปขางหนา 

- Department of Energy (DOE), SBA และ Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) 

รวมจัดโครงการใหคำแนะนำแก Startup ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาด

โครงการ Startup NASA
 โครงการ Startup NASA มีวัตถุประสงคเพื่อชวย 

ผูประกอบการ ในการลดงบประมาณการลงทุน โดยการ 

ออกใบรับรองอนุญาตใหนำเอาเทคโนโลยีที่เปนลิขสิทธิ์ 

ขององคการ NASA ไปใชในธุรกิจโดยไมมีคาธรรมเนียม 

เริ่มตน วิธีการนี้ชวยใหผูประกอบการยังมีเงินทุนหมุน 

เวียนในขณะที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่จำเปนไปใชใน 

การประกอบธุรกิจได โดยเทคโนโลยีดังกลาวไดรับการ 

ตรวจสอบและยอมรับจากองคการ NASA และสถาบัน 

อื่นๆ ที่นาเชื่อถือ ลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยีไดรับการคุมครอง 

โดยรัฐบาลสหรัฐฯ และผูประกอบการสามารถขอความ 

ชวยเหลือจากเจาหนาที่และใชสถานที่ขององคการ NASA 

เมื่อตองการได

โครงการ Startup NASA

- การมอบใบรับรองอนุญาตใหใชเทคโนโลยีของ 

องคการ NASA นี้เปดโอกาสใหเฉพาะบริษัทที่มี 

เจตนาในการนำเอาเทคโนโลยีขององคการ NASA 

ไปใชในเชิงธุรกิจเทานั้น

- ผูประกอบการสามารถนำเอาเทคโนโลยีของ 

องคการ NASA ไปใชโดยไมมีคาธรรมเนียมเริ่มตน 

และไมมี คาธรรมเนียมข้ันต่ำในระยะเวลา 3 ปแรก

- เมื่อบริษัทสามารถทำกำไรจากเทคโนโลยีของ 

องคการ NASA ได องคการ NASA จะเริ่มเก็บ 

คาลิขสิทธิ์ โดยคาลิขสิทธิ์ที่ เก็บมานี้จะเปน 

คาตอบแทนใหแกผูคิดคน

เงื่อนไขในการขอใชเทคโนโลยีที่เปนลิขสิทธิ์ของ องคการ NASA มีดังนี้

คาตอบแทนใหแกผูคิดคน และนำไปใชในการบริหารกิจกรรม 

พัฒนาและ ถายทอดเทคโนโลยีของ องคการ NASA ตอไป  

- ใบอนุญาตที่ไดรับจากองคการ NASA เปนใบอนุญาตที่ 

ไมผูกขาด (Non-exclusive license) นั่นหมายความวา 

อาจจะมีหลายบริษัทที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีเดียวกันไปใชใ

นเชิงธุรกิจ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสามารถตอรองได 

หากมีความจำเปนตองใชเทคโนโลยีดังกลาวอยางผูกขาด

- แมวา องคการ NASA จะสามารถออกใบอนุญาตใหแก 

องคกรตางประเทศ แตเงื่อนไขพิเศษนี้เปดใหเฉพาะบริษัท 

ในสหรัฐอเมริกาเทานั้น 
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ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจนดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
เยี่ยมพบนักเรียนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ี

 ดร.พิเชฐฯ ไดบรรยายเกี่ยวกับ 

นโยบายใหมๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ 

การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะ 

ทางดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ซึ่งเปนฐาน 

สำคัญของเศรษฐกิจในอนาคต เชน 

การสนับสนุน Startup การพัฒนา 

ประเทศโดยมุงเนนไปที่ Cluster Indus-

try 10 อยาง คือ 

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive)

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)

3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิง

   สุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 

    Biotechnology)

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

6) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)

7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)

8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels 

   and Biochemicals)

9) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร- 

และเทคโนโลยี ไดพบปะนักศึกษาไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ โรงแรม Ritz Carlton เมือง 

Pentagon City จำนวนนักศึกษาไทยที่เขารวมทั้งหมด 29 คน เปนนักศึกษาที่ไดรับทุนจาก 

รัฐบาลไทยจำนวน 20 คน และนักศึกษาทุนสวนตัว 9 คน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร- 

และเทคโนโลยี ไดพบปะนักศึกษาไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ โรงแรม Ritz Carlton เมือง 

Pentagon City จำนวนนักศึกษาไทยที่เขารวมทั้งหมด 29 คน เปนนักศึกษาที่ไดรับทุนจาก 

รัฐบาลไทยจำนวน 20 คน และนักศึกษาทุนสวนตัว 9 คน
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ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจนดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
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จากนั้น ดร.พิเชฐฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาไทยสอบถาม 

แลกเปลี่ยนประสบการณ โดยมีประเด็นสนทนาหลักๆ เกี่ยวกับ 

การสรางแรงจูงใจ ใหแกนักศึกษาที่ไดรับทุนใหกลับมาไปทำงาน 

พัฒนาประเทศหลังจากที่สำเร็จการศึกษา การพัฒนาฐานขอมูล 

ของนักศึกษาไทยในตางประเทศเพื ่อใหเกิดความเชื ่อมโยง 

ระหวางนักศึกษาและหนวยงานตนสังกัดซึ่งจะชวยใหการบริหาร

จ ัดการน ักศ ึกษาท ี ่ ได ร ับท ุนม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น 

การบรรจุตำแหนงและเงินเดือนสำหรับนักศึกษาที่ไดรับทุน 

รวมถึงนักศึกษาพยาบาลที ่จะกลับไปทำงานในโรงพยาบาล 

การสรางความเขาใจในสายอาชีพในอนาคต ดวยการจัดแสดง 

อาชีพหรือการเขาฝกงานกอนที่จะไดรับทุนการศึกษา เพื่อชวย 

ในการตัดสินใจเลือกรับทุน และการเปดโอกาสใหภาคเอกชน 

เขามามีบทบาทในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

ประเทศมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาไดเลาประสบการณและสอบถามขอสงสัย กับรัฐมนตรี 

อยางเปนกันเอง นอกจากจะตอบคำถามและใหคำ แนะนำตางๆ 

แลว รัฐมนตรียังไดย้ำวา นักศึกษาไทยในตางประเทศ 

ไมวาจะเปนศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย หรือเปน 

นักศึกษาทุนสวนตัว ลวนเปนบุคลากรที่สำคัญที่จะชวย 

ขับเคลื่อนการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยไมวาจะในทิศทาง 

ใดนั้น ขึ้นอยูกับความมุงมั่นและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง 

ประเทศไทยของทุกคน


