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จากหน้าปก
  ความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ หากขาดโอกาสในการพัฒนา 

และเผยแพรใหเปนท่ีรูจักในตลาดแลว ความคิดสรางสรรคน้ันก็ไมอาจ 

จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงหรือสรางประโยชนแตอยางใด “โอกาส” 

จึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะเปล่ียนให “ความคิดสรางสรรค”กลายเปนธุรกิจ 

ท่ีทำกำไรและสรางการเปล่ียนแปลงใหแกตลาดและผูบริโภค

 YouthHack เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยกลุมนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีใน University of Pennsylvania และมีวัตถุุประสงคเพื่อ 

สรางโอกาสใหแกกลุ มนักเรียนและนักศึกษาที ่มีความสนใจและ 

ศักยภาพทางเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยเปนเวทีใหพวกเขาไดนำเอา 

ความคิดสรางสรรคของพวกเขามาจัดแสดงและประกวดแขงขัน เพื่อให 

ไอเดียของพวกเขาไดเปนที่รับรูและมีโอกาสพัฒนาเปนธุรกิจ Startup 

ที่ทำกำไรตอไปในอนาคต

 รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ 

ไดสัมภาษณ นายชีวิน กิตติคุณาพงษ นักศึกษาไทย ผูริเริ่มกลุม Youth-

Hack Bangkok และจะจัดกิจกรรมครั้งแรกในกรุงเทพมหานครฯ ใน 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เปาหมายของเขาคือ สรางโอกาสใหแก 

เยาวชนไทยในการไดพบผูเชี่ยวชาญ นักลงทุนจากหนวยงานตางๆ ที่ 

อาจจะนำไปสูการพัฒนาเปนธุรกิจ Startup ใหมในอนาคต 

ติดตามรายละเอียดไดที่ หนา 11
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สื่อแคนาดาเปิดตัว
การใช้ AMP 

ที่มา: Emily Chung, CBC News 

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

Link: http://www.cbc.ca/news/

technology/google-amp-1.3611399

Credit: David W Cerny/Reuters

 Accelerated Mobile 

Pages หรือ AMP 

เทคโนโลยีที่ Google ได 

พัฒนาเพื ่อใหดาวนโหลด 

เว็บไซตจากสมารทโฟนได 

เร็วขึ้นถึง 4 เทา แตใช data 

นอยลง
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สื่อแคนาดาเปดตัว

การใช AMP (ตอ) 

 Credit: Google

 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความกาว 

หน  าท า งด  า น ว ิ ทย าศาสตร  และ  

เทคโนโลยีที่ไมหยุดยั้ง กอใหเกิดความ 

สะดวกสบายแกมน ุษย ในทุกๆด าน 

เทคโนโลยีการติดตอสื ่อสารกันดวย 

เครื่องมือสื่อสารนั้น กลายเปนปจจัย 

หนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย Smart-

phone หรือโทรศัพทที่สามารถรองรับ 

ระบบปฏิบัติการไดเสมือนคอมพิวเตอร

เครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่ง สามารถใชงาน 

ไดหลากหลาย สามารถพกพาไดอยางสะดวกสบาย และเปนที่นิยมอยางมากในโลกปจจุบัน

เว็บบนมือถือโหลดขอมูลชา!!

 Google มองวาปญหาคือเว็บไซตบนมือถือโหลดขอมูลชา นาย Richard Gingras 

หัวหนา Google News กลาวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับผูใชมือถือในการหาขอมูลพบวา หนาเว็บไซต 

ที่ใชเวลาดาวนโหลดนานเกินกวา 3 วินาที จำนวน 40% ของผูใชจะไมอานหนาเว็บไซตนั้น 
Google และสำนักพิมพตางๆ 

แสดงความว ิตกก ั งวลถ ึ ง 

การดาวนโหลดเว็บไซตที ่ใช 

เวลานานและจะกอให เก ิด 

ความรำคาญใจแกผูใชมือถือ 

และทำใหผูใชมือถือเริ่มหันไป

ใชแพลตฟอรมอื่นแทน เชน 

Facebook ซึ่งกลายเปน 

แหล งข  าวท ี ่ เต ิบโตอย าง 

รวดเร ็วและปจจ ุบ ันมีผ ู  ใช  

จำนวนมาก

ภาพ: Richard Gingras หัวหนา Google News

 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความกาว 

หน  าท า งด  า น ว ิ ทย าศาสตร  และ  

เทคโนโลยีที่ไมหยุดยั้ง กอใหเกิดความ 

สะดวกสบายแกมน ุษย ในทุกๆด าน 

เทคโนโลยีการติดตอสื ่อสารกันดวย 

เครื่องมือสื่อสารนั้น กลายเปนปจจัย 

หนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย Smart-

phone หรือโทรศัพทที่สามารถรองรับ 

ระบบปฏิบัติการไดเสมือนคอมพิวเตอร

เครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่ง สามารถใชงาน 
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Google คิดคน AMP

แหลงขอมูล เปด (Open-Source) 

สำหรับ อุปกรณมือถือแบบสมารท 

โฟน โดยใช Accelerated Mobile 

Pages (AMP) ที่ Google ไดคิดคน 

ซึ่งเปน ซับเซ็ตตัวหนึ่งของ HTML 

หรือภาษาหลักที ่ใชในการเขียน 

เว็บเพจ โดย AMP HTML นี้ก็คือ 

HTML แบบปกติที่ใชอยูในปจจุบัน 

เพียงแตลดการใชโคดที่ซ้ำซอนซึ่ง 

เปนสวนที ่ทำใหเว็บไซตใชเวลา 

ดาวนโหลดนาน และมี tag ใหมๆ 

บางตัวเพิ่มขึ้นมา เพื่อควบคุม 

สมรรถนะของหนาเว็บไมใหตกลง 

ไป ซึ่ง Google มุงเนนการแสดงผล 

เนื้อหาอยางถูกตอง รวดเร็ว งาย 

ตอการใชงาน และใช data ของ 

โทรศัพทนอยลง 

 เมื่อปลายป พ.ศ. 2558 Google 

รวมมือกับ Twitter และ WordPress 

พัฒนาการสรางหนาเว็บไซต เพื่อใชเปนแหลง

อนาคตของ AMP HTML

 หลังจากที่ AMP ไดมีการประกาศออก 

ไปเมื่อปลายป พ.ศ. 2558 AMP ไดเริ่มมี 

การใชงานโดยประมาณ 10 ประเทศ  และ  

เว็บไซตที่ใช AMP ไดถูกสรางขึ้น 

จากโดเมนของสำนักพิมพทั่วโลก

ประมาณ 120 ลานเว็บไซต และ 

ในขณะนี้สำนักพิมพและสื่อตางๆ 

ในประเทศแคนาดาไดเริ่มมีการ 

ใช AMP บนหนาเว็บไซตของ 

ตนเอง เชน Globe and Mail, 

Toronto Star, Global News, 

Weather Network และ Post-

media รวมถึง CBC News ที่จะ 

เ ร ิ ่ ม ใ ช  ใ น อ น า ค ต อ ั น ใ ก ล  

ถาหากมองจากมุมมองของสื่อแ

ละผูใช นับวาเปนการพัฒนายก 

ระดับสื่อไดเปนอยางดี การใช 

AMP นั้น Google เห็นวาจะให 

ผลในทางบวกแกสำน ักพ ิมพ 

ผูอาน และ Google เองดวย 

ทุกฝายอยูในสถานะ Win-Win

สื่อแคนาดาเปดตัว

การใช AMP (ตอ) 
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การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ
ที่มา : University of Texas at Austin, ScienceDaily วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

Link: www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160601110723.htm

Credit: University of Texas at Austin

 Tim Riedel นักการศึกษาทำวิจัยร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย University of Texas 
เมือง Austin ที่เข้าร่วมโครงการ Freshman Research Initiative เพื่อศึกษาและพัฒนา 
เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย ไวรัส Zika และอื่น ๆ
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 การศึกษาในประเทศสหรัฐมุ งเนนถึงความสำคัญทางการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรจะเปนแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพมากตอ 

การเจริญเติบโตในระยะยาว และเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมของประเทศ University of Texas (UT) เมือง Austin ไดมีการจัดหลักสูตรสนับสนุน 

ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวนรวมในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตรเร็วขึ้น จากการวิเคราะหขอมูลใน 

นิตยสาร CBE-Life Sciences Education พบวานักศึกษา ในทุกกลุมประชากรที่เขารวมในโครงการ    

Freshman Research Initiative (FRI) มีแนวโนมที่จะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยและไดรับปริญญา 

ในสาขาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม - ศาสตร และคณิตศาสตรที่ UT มากขึ้น Erin Dolan 

ผูอำนวยการบริหาร Texas Institute for       Discovery Education in Science ที่ UT กลาววา 

หลักสูตรนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ STEM เกือบรอยละ 25 ซึ่งจะเปนวิธีการแกปญหาที่แทจริงสำหรับ 

การขาดแคลนแรงงานทางดาน STEM ในอนาคต ซึ่งจากรายงาน President's Council of Advisors on 

Science and Technology ป 2012 ประเทศสหรัฐฯ พบวา ความตองการผลิตผูเชี่ยวชาญทางดาน STEM 

เพิ่มมากขึ้นกวา ที่คาดการณ ในปจจุบันประมาณ 1 ลานคนในชวงทศวรรษหนา อยางไรก็ดี ปจจุบันนักศึกษา 

จำนวนนอยกวารอยละ 40 มีความตั้งใจที่จะเรียนในสาขา STEM และจบการศึกษาในสาขา STEM 

นอกจากนี้ หากมีการสงเสริมการศึกษาสาขา STEM ใหเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50 ทั่วประเทศ จะสามารถ 

เพิ่มจำนวนแรงงานทางดาน STEM ไดถึงสามในสี่ แสดงใหเห็นวา การปรับปรุงการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

ดวยการใหโอกาสในการวิจัยจะเปนกลยุทธที่ดีในการพัฒนาประเทศ

Credit: www.idahoepscor.org

 สำหรับโครงการ FRI นั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และปที่ 2 จะเริ่มเขาหองปฏิบัติการ 

และเลือกโครงการวิจัยที่มีมากกวา 25 โครงการ ในสาขาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต วิทยาศาสตรทางกายภาพ 

และวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร โดยที่ โครงการวิจัยจะรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ การวินิจฉัยโรคจากไวรัส 

Zika การเขียนโปรแกรมหุนยนตอัตโนมัติ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ และการระบุความแตกตางของไวนจาก 

สารประกอบทางสารเคมี เปนตน Dolan และทีมงานไดวิเคราะหขอมูลของนักศึกษามากกวา 4,000 คนที่ 

เขารวมโครงการ ซึ่งเปนรูปแบบหลักสูตรที่แตกตางออกไปจากมหาวิทยาลัยอื่น พบวา:

 การศึกษาในประเทศสหรัฐมุ งเนนถึงความสำคัญทางการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรจะเปนแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพมากตอ 

การเจริญเติบโตในระยะยาว และเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมของประเทศ University of Texas (UT) เมือง Austin ไดมีการจัดหลักสูตรสนับสนุน 

ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวนรวมในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตรเร็วขึ้น จากการวิเคราะหขอมูลใน 

นิตยสาร CBE-Life Sciences Education พบวานักศึกษา ในทุกกลุมประชากรที่เขารวมในโครงการ    

Freshman Research Initiative (FRI) มีแนวโนมที่จะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยและไดรับปริญญา 

ในสาขาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม - ศาสตร และคณิตศาสตรที่ UT มากขึ้น Erin Dolan 

ผูอำนวยการบริหาร Texas Institute for       Discovery Education in Science ที่ UT กลาววา 

หลักสูตรนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ STEM เกือบรอยละ 25 ซึ่งจะเปนวิธีการแกปญหาที่แทจริงสำหรับ 

การขาดแคลนแรงงานทางดาน STEM ในอนาคต ซึ่งจากรายงาน President's Council of Advisors on 

Science and Technology ป 2012 ประเทศสหรัฐฯ พบวา ความตองการผลิตผูเชี่ยวชาญทางดาน STEM 

เพิ่มมากขึ้นกวา ที่คาดการณ ในปจจุบันประมาณ 1 ลานคนในชวงทศวรรษหนา อยางไรก็ดี ปจจุบันนักศึกษา 

จำนวนนอยกวารอยละ 40 มีความตั้งใจที่จะเรียนในสาขา STEM และจบการศึกษาในสาขา STEM 

นอกจากนี้ หากมีการสงเสริมการศึกษาสาขา STEM ใหเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50 ทั่วประเทศ จะสามารถ 

เพิ่มจำนวนแรงงานทางดาน STEM ไดถึงสามในสี่ แสดงใหเห็นวา การปรับปรุงการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

ดวยการใหโอกาสในการวิจัยจะเปนกลยุทธที่ดีในการพัฒนาประเทศ

การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ (ต่อ)

 สำหรับโครงการ FRI นั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และปที่ 2 จะเริ่มเขาหองปฏิบัติการ 

และเลือกโครงการวิจัยที่มีมากกวา 25 โครงการ ในสาขาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต วิทยาศาสตรทางกายภาพ 

และวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร โดยที่ โครงการวิจัยจะรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ การวินิจฉัยโรคจากไวรัส 

Zika การเขียนโปรแกรมหุนยนตอัตโนมัติ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ และการระบุความแตกตางของไวนจาก 

สารประกอบทางสารเคมี เปนตน Dolan และทีมงานไดวิเคราะหขอมูลของนักศึกษามากกวา 4,000 คนที่ 

เขารวมโครงการ ซึ่งเปนรูปแบบหลักสูตรที่แตกตางออกไปจากมหาวิทยาลัยอื่น พบวา:

การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ (ต่อ)



การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ (ต่อ)การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ (ต่อ)
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ความเปนไปไดของนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 66 % ไปเปน 83 %

ความเปนไปไดของการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดาน STEM ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 

71% เปน 94%

 ซึ่งหมายความวานักศึกษาทุกๆ 10 คนที่เขาเรียนใน College of Natural Sciences และ 

เขารวมโครงการ FRI จะมีนักศึกษาจำนวน 2 คน จบการศึกษาปริญญาตรีโดยอาจจะมีการหยุดเรียน (drop) 

หรือเรียนนานกวา 6 ป และมีนักศึกษาจำนวน 3 คนหรือมากกวาจะจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา STEM 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีแนวโนมศึกษาตอในระดับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย ทำงานในสาย 

อุตสาหกรรม หรือจัดตั้งบริษัทของตนเอง นอกจากนี้ Carl Wieman อาจารยทางดานฟสิกสและนักการศึกษา 

กลาวเพิ่มเติมวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัสถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่แทจริงเร็วขึ้นนั้น จะเปน 

ประโยชนอยางมาก ทำใหเกิดการปรับปรุงอัตราการสำเร็จการศึกษาทั้งในดาน STEM และอัตราการสำเร็จ 

การศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งผลจากการศึกษานี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ดังนั้น 

ทุกมหาวิทยาลัยควรจะมีการศึกษาผลลัพธอยางใกลชิด เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพ 

ของการศึกษา

Credit: Marsha Miller 

ความเปนไปไดของนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 66 % ไปเปน 83 %

ความเปนไปไดของการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดาน STEM ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 

71% เปน 94%

 ซึ่งหมายความวานักศึกษาทุกๆ 10 คนที่เขาเรียนใน College of Natural Sciences และ 

เขารวมโครงการ FRI จะมีนักศึกษาจำนวน 2 คน จบการศึกษาปริญญาตรีโดยอาจจะมีการหยุดเรียน (drop) 

หรือเรียนนานกวา 6 ป และมีนักศึกษาจำนวน 3 คนหรือมากกวาจะจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา STEM 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีแนวโนมศึกษาตอในระดับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย ทำงานในสาย 

อุตสาหกรรม หรือจัดตั้งบริษัทของตนเอง นอกจากนี้ Carl Wieman อาจารยทางดานฟสิกสและนักการศึกษา 

กลาวเพิ่มเติมวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัสถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่แทจริงเร็วขึ้นนั้น จะเปน 

ประโยชนอยางมาก ทำใหเกิดการปรับปรุงอัตราการสำเร็จการศึกษาทั้งในดาน STEM และอัตราการสำเร็จ 

การศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งผลจากการศึกษานี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ดังนั้น 

ทุกมหาวิทยาลัยควรจะมีการศึกษาผลลัพธอยางใกลชิด เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพ 

ของการศึกษา
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ที่มา: Binghamton University, 
State University of New York 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

https://www.sciencedaily.com/
releases/2016/06/16060709431

5.htm

Credit: Jonathan Cohen/Binghamton University

   ภาพ: แบตเตอรี่ที่ใชแลวทิ้งรูปแบบ 

ใหมที ่พ ับเหมือนดาวกระจายนินจา 

สามารถใหพลังงานไบโอเซนเซอร 

(ใช เป นอ ุปกรณตรวจจ ับโดยอาศัย 

สารชีวภาพ) และอุปกรณขนาดเล็ก 

อื่นๆ

แบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้ง
ทรงดาวกระจาย 
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 Seokheun Sean Choi ผูชวย 

ศาสตราจารยดานคอมพิวเตอรและ 

วิศวกรรมไฟฟาจาก Binghamton 

University รัฐนิวยอรก รวมกับ 

นักศึกษา 2 คน พัฒนาแบตเตอรี่ใช 

แล วท ิ ้ งแบบใหม น ี ้ม ีร ูปทรงพ ับ 

เหมือนดาวกระจายนินจา ซึ่งเปน 

อุปกรณเซลลเชื ้อเพลิงจุลินทรียที ่ 

สามารถทำงานโดยเชื้อแบคทีเรียที่มี

อยูในน้ำสกปรกเพียงไมกี่หยด 

 โดยกอนหนานี้ ผศ.ดร. Choi 

ไดพัฒนาแบตเตอรี่แบบกระดาษพับ 

มีรูปรางคลายกับกลองไมขีดไฟ 4 อัน 

วางซอนกันมีกำลังการผลิตไฟต่ำ 

สำหรับแบตเตอรี ่ร ุ นดาวกระจาย 

นินจานี้ มีความกวางประมาณ 2.5 

นิ้ว มีกำลังไฟฟาจากเดิมที่เคยผลิตได 

อยูในระดับนาโนวัตต เพิ่มขึ้นเปน 

ระดับไมโครวัตต และมีแรงดันไฟฟา 

เพิ่มมากขึ้น โดยมีแบตเตอรี่ขนาด 

เล็ก 8 ตัวเชื่อมตอกันแบบอนุกรม 

บริเวณตรงกลางจะมีปากทางเขา 

และมีหนาสัมผัสไฟฟาอยูที ่จุดของ 

แตละดาน หลังจากที่หยดน้ำสกปรก 

ลงไปที่ปากทางเขาแลว สามารถเลื่อน 

เปดออกใหเปนเหมือนจานรอน จะทำให 

เซลลเชื้อเพลิงทั้งแปดตัวทำงาน ปจจุบัน 

แบตเตอรี่รุนดาวกระจายนินจาสามารถ 

ใชกับหลอดไฟ LED ไดนานประมาณ 20 

นาทีหรือสามารถใชเปนพลังงานสำหรับ 

ไบโอเซนเซอรอื่นๆ รวมถึง การทดสอบ 

การตั้งครรภ และการทดสอบเอชไอวี 

เปนตน

 แบตเตอรี่ที่ขายในเชิงการคานั้นมี 

ราคาคอนขางสูงสำหรับการนำมาใชงาน 

ผศ.ดร. Choi พยายามพัฒนาแบตเตอรี 

ให ม ีประส ิทธ ิภาพสูงและมีราคาต ่ำ 

โดยแบตเตอรี่ขนาดไมขีดรุนแรกมีราคา 

เพียง 5 เซ็นต สวนแบตเตอรี่ดาวกระจาย 

น ินจาใหม น ี ้ม ีราคาแพงมากข ึ ้นค ือ 

ประมาณ 70 เซนต สวนหนึ่งเปนเพราะ 

ไมเพียงแตใชกระดาษกรอง ยังใชผา - 

คารบอนสำหรับเปนขั้วบวกรวมถึงแผน 

ทองแดง โดยทีมนักวิจัยยังคงพัฒนา 

ประสิทธิภาพแบตเตอรีตอไปและยังคง 

ตั้งเปาหมายเดิมคือการผลิตแบตเตอรี่ 

ระดาษลวนที่มีกำลังไฟสูงและมีราคาต่ำ

CREDIT: JONATHAN COHEN/BINGHAMTON UNIVERSITY

แบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้ง
ทรงดาวกระจาย 

(ต่อ) 
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โดย นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพ่ง

YouthHack 
Bangkok 
เวทีใหม่สำหรับ 
Startup รุ่นเยาว์
บทสัมภาษณ์ 
นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์

YouthHack 
Bangkok 
เวทีใหม่สำหรับ 
Startup รุ่นเยาว์
บทสัมภาษณ์ 
นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์

 ธุรกิจ Startup เป็นการดำเนินธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยมี 
ปัจจัยที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ ความคิด 
สร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ และโอกาส ที่จะ 
ทำให้ไอเดียใหม่นั้นถูกพัฒนาและเป็นที่รับรู้ 
ของตลาด รายงานข่าววิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีฉบับนี ้จะพาผู ้อ ่านมารู ้จ ักกับ 
นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจาก University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและผู ้จ ัดกิจกรรม 
YouthHack Bangkok ท่ีจะจัดข้ึนท่ีกรุงเทพ 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ทั้งจะเป็นเวทีหนึ่ง 
ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเอาไอเดียใหม่ๆ 
ของพวกเขามาพัฒนา จัดแสดง และประกวด 
แข่งขัน นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ 
เรียนรู ้เทคโนโลยีและวิธีการดำเนินธุรกิจ 
รูปแบบใหม่แล้ว ยังจะเป็นโอกาสสำคัญที่ 
จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนจาก 
หน่วยงานต่างๆ ที่อาจจะนำไปสู่ การพัฒนา 
เป็นธุรกิจ Startup ใหม่ในอนาคต

มาทำความรู้จักกับนายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ 

 ปัจจุบันนี้ ผมกำลัง ศึกษาอยู่ที่     
University of Pennsylvania ในระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกชีววิทยา 
(ด้านโมเลกุลและเซลล์) วิชาโทด้าน Science, 
Technology, and Society (STSC) และ 
คณิตศาสตร์ เป้าหมายของผมคือ อยากจะ 
ศึกษาให้จบระดับปริญญาเอกด้านชีวเคมี 
หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และทำงานอยู่ใน 

 ธุรกิจ Startup เป็นการดำเนินธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยมี 
ปัจจัยที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ ความคิด 
สร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ และโอกาส ที่จะ 
ทำให้ไอเดียใหม่นั้นถูกพัฒนาและเป็นที่รับรู้ 
ของตลาด รายงานข่าววิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีฉบับนี ้จะพาผู ้อ ่านมารู ้จ ักกับ 
นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจาก University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและผู ้จ ัดกิจกรรม 
YouthHack Bangkok ท่ีจะจัดข้ึนท่ีกรุงเทพ 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ทั้งจะเป็นเวทีหนึ่ง 
ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเอาไอเดียใหม่ๆ 
ของพวกเขามาพัฒนา จัดแสดง และประกวด 
แข่งขัน นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ 
เรียนรู ้เทคโนโลยีและวิธีการดำเนินธุรกิจ 
รูปแบบใหม่แล้ว ยังจะเป็นโอกาสสำคัญที่ 
จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนจาก 
หน่วยงานต่างๆ ที่อาจจะนำไปสู่ การพัฒนา 
เป็นธุรกิจ Startup ใหม่ในอนาคต

มาทำความรู้จักกับนายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ 

 ปัจจุบันนี้ ผมกำลัง ศึกษาอยู่ที่     
University of Pennsylvania ในระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกชีววิทยา 
(ด้านโมเลกุลและเซลล์) วิชาโทด้าน Science, 
Technology, and Society (STSC) และ 
คณิตศาสตร์ เป้าหมายของผมคือ อยากจะ 
ศึกษาให้จบระดับปริญญาเอกด้านชีวเคมี 
หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และทำงานอยู่ใน 
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หาประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานใน 
ต่างประเทศ จากนั้นกลับไปที่ประเทศไทย 
เพื่อริเริ่มธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทคโนโลยีการ 
แพทย์

 เหตุผลที่ผมเลือกมาศึกษาที ่ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เพราะ ผมเห็นว่าประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที ่มีความเจริญ 
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และมีความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษามี 
การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทำกิจกรรม 
ท ั ้ งภายในและภายนอกมหาว ิทยาล ั ย 
นอกจากนั้น ยังมีโอกาสในการพัฒนา 
ตนเองและเพิ่มประสบการณ์ด้านอาชีพ ซึ่ง 
โอกาสแบบนี ้อาจจะไม่เกิดขึ ้นบ่อยนักใน 
ประเทศไทย ผมจึงหวังว่าจะสามารถนำเอา 
ประสบการณ์นี ้ 
กลับไปใช้ในการ
ส ร ้ า ง ค ว า ม 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
ที่ประเทศไทยและ
ช ่ ว ย พ ั ฒ น า 
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ 
สังคมไทยโดยรว
มให้เจริญยิ่งขึ้น
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กิจกรรมพิเศษที่ทำในปัจจุบัน

 ผมเป็นประธานของชมรม Thai   
Students’ Association (PennThai) at the 
University of Pennsylvania แม้ว่าชมรม 
ของเราจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่พวกเราก็มี 
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ Thai 
Night ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อประชาสัมพันธ์ 
วัฒนธรรมของไทยและกระชับความสัมพันธ์
ของชุมชนคนไทยในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่
เมือง Philadelphia นอกจากนี้ ผมยังได้มี 
ส่วนร่วมในชมรม Penn Undergraduate 
Biotech Society ในฐานะกรรมการการวิจัย 
(Research Committee) โดยชมรมนี้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม 
ซึ ่งเป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร ับ 
ประสบการณ์ในการวิจัยทดลองโดยตรง 
และเพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับการ 

ค้นพบทางวิทยา
ศาสตร ์ในห ้อง 
ทดลอง โดยผ่าน 
การทำธ ุ รก ิ จ 
การให้คำแนะนำ 
การลงทุน และ        
การวิจัยทดลอง
ต่างๆ 
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 นอกจากนี้ ผมยังได้เป็นสมาชิกของ YouthHack (Philadelphia Chapter) 
โดยมีเพื่อนของผม David Ongchoco นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO 
กิจกรรมหลักขององค์กรน้ีคือการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดค่ายอบรม และการจัดกิจกรรม 
สร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ซึ่งรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น 
Drexel University, Temple University และอื่นๆ องค์กร YouthHack จะแบ่งกลุ่มตามภูมิภาค 
เรียกว่า Chapter ซึ่งมี Philadelphia Chapter เป็นกลุ่มแรก ขณะนี้ YouthHack 
ได้ขยายกลุ่มไปยังเขตประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ 
และประเทศไทย

กิจกรรม YouthHack Bangkok ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

    ผมและกลุ่มเพื่อนๆ YouthHack Bangkok กำลังจะจัดกิจกรรม YouthHack ที่กรุงเทพ 
โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ International Community 
School บางนา กิจกรรม Startup Challenge นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้เยาวชน สนับสนุนให้พวกเขาเอาความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ มาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง 
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมของ Startup ในกรุงเทพ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม ให้คำแนะนำ 
การประกวดแข่งขัน และการจัดแสดงผลงาน  กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย 
ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup ที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี และธุรกิจในภาพรวม 
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คิดอย่างไรกับธุรกิจ Startup ในประเทศไทย

 กิจกรรม YouthHack Bangkok จัดขึ้น 
เพราะผมเชื ่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพทาง 
เทคโนโลยีที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาไปสู ่

ธุรกิจ Startup ได้ ผมได้รู้จักเยาวชนหลายคน 
ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญอย่างมากในการคิดค้น 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือมีไอเดียที่ 
สามารถเอามาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้อง
การของสังคมและตลาด แต่อุปสรรคสำคัญที่ 

ทำให้พวกเขายังไม่ตระหนักเห็นความสำคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา คือการขาด 
โอกาสและเวทีท ี ่พวกเขาสามารถแสดงออก 
นี่คือสิ่งที่ YouthHack มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ 
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สามารถเอามาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้อง
การของสังคมและตลาด แต่อุปสรรคสำคัญที่ 
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ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา คือการขาด 
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นั่นคือ การสร้างการสื่อสารระหว่างกลุ่มคน                        
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจแบบ 
ดั้งเดิม และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพ 
ด้านธุรกิจ Startup ได้แสดงออก

 ในระยะยาว จะช่วยสร้างวัฒนธรรมธุรกิจ 
Startup ที่จะเป็นโอกาสสำคัญให้แก่กรุงเทพซึ่ง 
เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผมเห็นว่า 
กรุงเทพสามารถพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
ด้านเทคโนโลยีจะช่วยตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของ 
ตลาดในประ เทศไทยจะช ่วยกระต ุ ้นทำให ้ 
เทคโนโลยีและวงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการ 

นั่นคือ การสร้างการสือ่สารระหว่างกลุ่มคน                        
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจแบบ 
ดั้งเดิม และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพ 
ด้านธุรกิจ Startup ได้แสดงออก

 ในระยะยาว จะช่วยสร้างวัฒนธรรมธุรกิจ 
Startup ที่จะเป็นโอกาสสำคัญให้แก่กรุงเทพซึ่ง 
เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผมเห็นว่า 
กรุงเทพสามารถพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
ด้านเทคโนโลยีจะช่วยตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของ 
ตลาดในประ เทศไทยจะช ่วยกระต ุ ้นทำให ้ 
เทคโนโลยีและวงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการ 

คิดอย่างไรกับธุรกิจ Startup ในประเทศไทย

 กิจกรรม YouthHack Bangkok จัดขึ้น 
เพราะผมเชื ่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพทาง 
เทคโนโลยีที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาไปสู ่

ธุรกิจ Startup ได้ ผมได้รู้จักเยาวชนหลายคน 
ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญอย่างมากในการคิดค้น 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือมีไอเดียที่ 
สามารถเอามาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้อง
การของสังคมและตลาด แต่อุปสรรคสำคัญที่ 

ทำให้พวกเขายังไม่ตระหนักเห็นความสำคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา คือการขาด 
โอกาสและเวทีท ี ่พวกเขาสามารถแสดงออก 
นี่คือสิ่งที่ YouthHack มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ 
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YouthHack Bangkok 
เวทีใหม่สำหรับ Startup รุ่นเยาว (ต่อ)์
YouthHack Bangkok 
เวทีใหม่สำหรับ Startup รุ่นเยาว์ (ต่อ)

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

พัฒนาและยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักในประเทศไทยสามารถนำไปสู่ความคิดใหม่และ
ทรัพยากรใหม่ๆ ได้ 

 นี ่ เป ็นอีกหนึ ่งความพยายามของเยาวชนไทยที ่ต ้องการจะผลักดันให้เกิด 
วัฒนธรรม และการพัฒนาด้านธุรกิจ Startup แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ 
แต่หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือภาคธุรกิจ ความพยายามของ 
พวกเขาก็อาจจะพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสังคมได้ สำนักงาน- 
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
ขอเป็นอีกกำลังใจและแรงผลักดันที่จะทำให้ความพยายามของพวกเขาประสบความ 
สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลกในอนาคต

กิจกรรม YouthHack Bangkok
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. 
ณ International Community School บางนา 
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