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ได้เวลาสร้างยุวสตาร์ทอัพ...
คนรุ่นใหม่ไฟแรง

สบืเน่ืองจากนโยบายของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
ท่ีต้องการสร้างยวุชนสร้างชาตเิพือ่เป็นก�าลงัท่ีส�าคญัของประเทศในอนาคต เพือ่ให้แนวคดิ
ดงักล่าวเป็นรปูธรรมชดัเจน โครงการยวุสตาร์ทอพัจงึเริม่ลยุจดักิจกรรมเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจให้เกิดขึน้ในกลุม่เยาวชน

โดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้จัดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ 
(Youth Startup Fund) ภาคกลาง” เพือ่ป้ันนสิติ นกัศกึษา บัณฑติจบใหม่ข้ึนช้ันผูป้ระกอบการ 
สตาร์ทอัพ ผ่านการประกวดแข่งขันการน�าเสนอแผนธุรกิจ และสนับสนุนเงินทุนส�าหรับ
ต่อยอดธุรกิจจริง ตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท โดยมีธนาคารออมสิน เข้ามาร่วม
สนับสนุนเงินทุนสร้างฝันน�าไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์

ซ่ึงโครงการกองทุนยุววสิาหกจิเริม่ต้น หรอื กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 
กลุม่เป้าหมายจะเป็นนสิตินกัศกึษาร่วมกบับุคลากรมหาวทิยาลยั โดยโครงการจะมีระยะเวลา 
1 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลองจัดตั้ง ไปจนถึงต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็น 
นวตักรรมทางธรุกจิ นวตักรรมสงัคมและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ให้เกดิการพฒันาเยาวชน
ในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะน�า
ประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก 

พร้อมท้ังปฏริปูระบบการเรยีนรูส้ร้างประสบการณ์จรงินอกห้องเรยีน เปิดโอกาสให้ยุวชน
น�าความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วย

ส�าหรบัน้องๆ นสิติ นกัศกึษา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สามารถตดิตามข่าวสารได้ท่ี Facebook : 
Youth Startup Fund หรอืท่ีเวบ็ไซต์ https://nia.or.th โทร. 0-2017-5555 ต่อ 410 (สทุธริกัษ์) 
ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://mis.nia.or.th 
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NextMind 
เครื่องถอดรหัสสมอง 

แค่คิดก็ท�ำได้ 

หลายคนอาจเคยเห็นภาพการดึงข้อมูล
ต่างๆ จากสมองในภาพยนตร์เกี่ยวกับ
โลกอนาคตท่ีดูล�้าสมัยและคิดว่าคงแทบ
เป็นไปไม่ได้ แต่หารู้ไม่ว่าโลกอนาคตได้
ขยบัมาอยู่ใกลแ้คป่ลายนิว้เรยีบร้อยแลว้

นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดล�้าแห่งแรกของโลกกับ “NextMind”  
เครื่องถอดรหัสสมอง แค่คิดก็ท�าได้! โดย NextMind เกิดขึ้นจาก 
ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสชื่อ Sid Kouider นักวิจัยทางด้านสมองที่เขาได้
ปฏิวัติวงการเทคโนโลยีด้วยการสร้างสิ่งท่ีดูเป็นไปไม่ได้ให้เกิดข้ึนจริง 
ลองนึกภาพดูว่าแค่คุณคิดอยากจะเปลี่ยนช่องโทรทัศน์หรือต้องการ
ค้นหารปูหนึง่จากสมาร์ตโฟนกส็ามารถท�าได้เพยีงแค่คดิข้ึนมาเท่านัน้ 

NextMind คอืเครือ่งขนาดเลก็เท่าผลกวี ีน�า้หนกั 6 กรัมท่ีมาพร้อม
สายคาด เมือ่น�าเคร่ืองนีต้ดิเข้าท่ีด้านหลงัของท้ายทอยกจ็ะประมวลผล
ค�าสั่งจากเส้นประสาทบริเวณเย่ือหุ้มสมองท่ีเรียกว่า Cortex แค่คุณ
คดิว่าอยากจะท�าอะไรกต็าม เครือ่งนีจ้ะจบัสญัญาณจากสมองของคณุแล้ว
ส่งค�าสัง่ดงักล่าวเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบ RealTime โดยท่ีไม่รบกวน
การท�างานของสมองและไม่ต้องผ่าตัดฝังไมโครชิพเข้าไป 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเพิม่ประสบการณ์สดุล�า้ได้ด้วยการเชือ่มต่อ 
NextMind เข้ากับเครื่อง VR หรือ AR เป็นวิธีการใหม่ท่ีจะพาคุณ 
เข้าสูโ่ลกเสมอืนจรงิโดยใช้สมองของคณุในการควบคมุทุกการเคลือ่นไหว
อีกท้ังยังเหมาะส�าหรับการเล่นเกมเพราะ NextMind คืออุปกรณ์ 
ตรวจจบัสญัญาณสมองเครือ่งแรกของโลกท่ีสามารถใช้ควบคมุเกมได้ 
เป็นอกีหนึง่มติใิหม่แห่งโลกเทคโนโลยทีีก่�าลงัจะเปลีย่นวถิขีองเราทกุคน 
ในอนาคต 

iKuddle เปลี่ยนโลกแมวเหมียว
ด้วยกล่องอัจฉริยะ 

ในยคุปัจจบัุนท่ีผูค้นต่างอยูเ่ป็นโสดและ อาศยัอยู่คอนโดมิเนยีม
กนัมากข้ึน สิง่ท่ีจะช่วยคลายความเหงาและเป็นท่ีพึง่พิงทางใจ
ได้คงหนไีม่พ้นเจ้าแมวเหมยีว สตัว์โลกน่ารกัท่ีค่อนข้างรกัสงบ 
เหมาะท่ีจะเลีย้งไว้ในคอนโดฯ แต่หนึง่ในสิง่ท่ีคนรักแมวเบ่ือหน่าย
ที่สุดนั่นคือ การเก็บอุจจาระจากกองทราย หากปล่อยไว้นาน 
ก็ท�าให้ห้องของคุณมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 

ล่าสดุจงึได้มนีวตักรรมใหม่ท่ีจะช่วยให้คนรกัแมวสะดวกสบาย
หายห่วงด้วย iKuddle กล่องสดุอัจฉรยิะท่ีให้แมวของคณุเข้าไป
ท�าธรุะส่วนตวัได้อย่างสบายใจ เครือ่งดงักล่าวท�างานโดยผ่าน
เซ็นเซอร์ความปลอดภยัท่ีคอยตรวจจบัเวลาแมวของคุณเดนิเข้า
และออกจากกล่อง

สิง่ท่ีคณุต้องท�าคอืการใส่ทรายแมวเอาไว้ในกล่อง จากนัน้
รอให้กล่อง iKuddle ท�างาน เม่ือแมวของคุณอุจจาระเสร็จ
เรียบร้อย iKuddle ก็จะจัดการตักอุจจาระทิ้งอัตโนมัติ (Self-
Cleaning) พร้อมท้ังเทใส่ถงุให้คณุเพือ่น�าไปท้ิง (Auto-Packing) 
ช่วยตดัวงจรการเกบ็อจุจาระแมวให้คณุได้หลายข้ันตอน นอกจากนี้
ยังมีระบบการจดัการกลิน่ไม่พึงประสงค์ด้วยแผ่นกรองคาร์บอน
เพือ่ให้ห้องของคณุไร้กลิน่อับจากอุจจาระแมว โดยระบบจะท�างาน
หลังจากท่ีแมวของคุณออกจากกล่องไป 5 นาที ซ่ึงระบบ 
ดังกล่าวช่วยลดกลิ่นได้สูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ท่ีส�าคัญ iKuddle ยังสามารถควบคุมการใช้งานผ่าน 
สมาร์ตโฟน ตรวจเช็กสขุภาพของแมวได้จากความถีท่ี่พวกเขา
อุจจาระ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันและโชว์
ผ่านกราฟเพื่อให้คุณได้รู้ว่าแมวของคุณสบายดีหรือไม่ 

03What’s Next

Final TED Fund Newsletter magazine Issue 3.indd   3 6/3/2563 BE   15:49



YOUTH STARTUP 
FUND
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ไม่ว่ำใครก็ฝันอยำกมีธุรกิจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพำะเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่มีโมเดลต้นแบบเป็นนักธุรกิจประสบควำมส�ำเร็จ 
ต้ังแต่อำยุยังน้อย หลำยคนฝันอยำกเป็นสตำร์ทอพั แต่หลำยคนก็ไปไม่ถึงฝัน ท้ังๆ ทีมี่หลำยหน่วยงำนให้กำรสนับสนุน ท้ังในด้ำนเงนิทุน  

และควำมรู้ ทว่ำรูปแบบยังคงวนเวียนไม่หนีไปจำกกัน นั่นคือ กำรเปิดเวทีให้ผู้สนใจเข้ำมำน�ำเสนอผลงำน และจบลงด้วยกำร 
มอบเงินรำงวัล กระบวนกำรเช่นนี้จึงเปิดทำงให้แต่เฉพำะคนที่มีควำมพร้อมในด้ำนเงินทุนที่จะสำมำรถเดินมำจนถึงจุดที่จะก้ำวขึ้นสู่เวที  

Pitching ได้ โดยหลงลืมคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อำจมีควำมสนใจไม่แพ้กัน และต้องกำรกำรบ่มเพำะตั้งแต่ก้ำวแรกของกำรเริ่มต้น  
และน่ีคอืท่ีมำของแนวคดิในกำรจดัต้ังกองทนุยวุสตำร์ทอพั (Youth Startup Fund) โดยส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน)  

ร่วมกับกองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ภำยใต้โครงกำรยุวชนสร้ำงชำติ 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โจทย์แห่งความส�าเร็จตั้งต้นที่แพลตฟอร์ม
ดร.พันธุอ์าจ ชัยรตัน์ ผูอ้�านวยการส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ  

บอกว่า นีจ่ะเป็นกองทุนท่ีสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้พรีะมิดสตาร์ทอัพ
ไทย เพราะที่ผ่านมาเงินทุนท�าสตาร์ทอัพจริงๆ จะกระจุกตัวอยู่ใน
ช่วงก่อนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งผู้เป็นสตาร์ทอัพจะต้องใช้เงินทุนตัว
เองผ่านกระบวนการลองผดิลองถกูมาแล้วระยะหนึง่ในช่วงก่อนหน้า
นัน้ จนกว่าจะไป Pitching แล้วได้เป็นเงนิรางวลัมา ซ่ึงเอาเข้าจรงิๆ 
ก็ไม่เพียงพอส�าหรับการพัฒนาไปจนถึงจุดท่ีนักลงทุนอยากจะเข้า
มาสนบัสนนุต่อ ท่ีส�าคญัคอื สตาร์ทอพัเหล่านีข้าดคณุสมบัติในการ
เป็นผูป้ระกอบการท่ีมคีณุภาพ ท�าให้ปัจจบัุนสตาร์ทอัพไทยท่ีสามารถ
ก้าวไปถึงจุดที่ประสบความส�าเร็จจริงๆ มีน้อยมาก

“จากท่ีผมท�างานคลกุคลอียู่กบัการพฒันาสตาร์ทอพัไทยมานาน
ร่วม 3 ปี บอกได้เลยว่าปัจจยัแรกท่ีจะท�าให้สตาร์ทอัพไทยไปไม่ถงึฝัน 
อยู่ท่ีตัวบุคคลเสียมากกว่า ซ่ึงโดยมากมักถอดใจเม่ือต้องเจอกับ
ความล้มเหลว หรอืไม่กไ็ม่สามารถสร้างทีมท่ีสามารถท�างานร่วมกนั
ได้อย่างแข็งแกร่ง สุดท้ายคือเรื่องขององค์ความรู้ และเทคนิค 
ในการบรหิารจดัการ ส่วนเรือ่งเงนิเป็นเรือ่งท่ีตามมาทีหลงัสดุ ฉะนัน้
เงินทุนส�าหรับสตาร์ทอัพในบ้านเราไม่เคยขาด เพียงแต่ไม่เคยถูก
ออกแบบให้มาลงในรปูแบบของกจิกรรมท่ีจะช่วยให้เดก็ท่ีอยากเป็น
ผู้ประกอบการได้ค้นหาตัวเอง”
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ในมุมมองของ ดร.พันธุ์อาจ เงินทุนยังไม่ใช่เร่ืองส�าคัญเท่ากับ
แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างพร้อมรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา
ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้ได้เข้ามาสู่กระบวนการบ่มเพาะ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโต โดยมองว่า 
สิ่งส�าคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย คือการน�าเม็ดเงินไปลงทุน 
ในเรือ่งของกจิกรรมเตรยีมความพร้อมท้ังในเรือ่งของไอเดยีธรุกจิ และ
ทักษะการเป็นผู้น�า ก่อนส่งต่อเด็กสู่ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 

โดยโครงการของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)  
ได้เช่ือมต่อกจิกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่เดมิเข้ากบักจิกรรมใหม่ๆ เช่น กจิกรรม
ในโครงการ Startup Thailand League โครงการ Steam 4 Innovator 
หรือแม้กระท่ังโครงการท่ีร่วมกับบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่เพื่อร่วม

สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีจัดตั้งโดยนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย  
รวมท้ังการเข้าไปสร้างมาตรฐานของศูนย์บ่มเพาะเดิมให้ตอบโจทย์
ภาคธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศ (Eco-System) ที่จะ
เตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพตั้งแต่ยังไม่จบ
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

เป้าหมายเพื่อการส่งต่อสู่ภาคธุรกิจ
ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของกองทุนนั้น ดร.พันธุ์อาจบอกว่า คือการ

ผลักดันให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงจุดท่ีพร้อมจัดตั้ง
บริษัท ซ่ึงจะแบ่งการท�างานออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงก่อน  
และช่วงหลังตัดสินใจจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของนักศึกษา 
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“สาเหตุท่ีต้องมีการรับรองศูนย์บ่มเพาะ 
ธุรกิจเพราะเด็กท่ียังไม่จบมหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องการจดทะเบียนบริษัท 
ไม่รูท้ั้งวิธกีาร และความหมายว่า การจดทะเบียน
จะท�าให้ชีวติของเขาเปลีย่นไปอย่างไร ในขณะท่ี
ศูนย์บ่มเพาะท่ีมีอยู่เดิมในมหาวิทยาลัย 
ยังเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนอยู่  
แต่เราต้องการให้มีรูปแบบของการด�าเนิน
ธรุกจิจรงิๆ น้องๆ นกัศกึษาท่ีเข้าสูก่ระบวนการนี้ 
จะถกูเร่งให้เตบิโต ท้ังในเรือ่งขององค์ความรู้ 
ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของกิจการ 
หรือ Co-Founder”

ดร.พนัธุอ์าจบอกว่า ข้อดขีองแพลตฟอร์มนี้ 
คอืการเปิดโอกาสให้เดก็นกัศกึษาสามารถโดด
เข้ามาร่วมกจิกรรมได้ในแต่ละช่วงรอยต่อของ
โครงการ โดยเงนิของกองทุนนั้นจะให้การ
สนับสนุนตลอดช่วงโครงการ ไปจนถึงช่วงที่
น้องๆ ได้ไปอยู่กับนักลงทุน

“กระบวนการอย่างนี ้ท�าให้เห็นพฒันาการ
ของเด็ก ซ่ึงพอหลังจากนี้แล้ว ถ้าอยากจะ
เข้าตลาดหลกัทรพัย์ เปิดไอพโีอ เรากมี็หลกัสตูร 
หรือตวัช่วยให้อีก แต่คงไม่ใช่ในช่วง 2-3 ปีแรก 
และจะเป็นเงนิจากกองทุนอืน่ เพราะกองทุน
ยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) จะจบลง
หลงัช่วง Pre-Seed ซ่ึงเราจะเริม่ถอยออกมา 
และหานกัลงทุนท่ีจะเข้ามารองรบัน้องต่อจาก
เรา”

“ช่วงแรกเราจะเน้นเรื่องไอเดีย โดยเปิดเวทีให้น้องๆ นักศึกษามีโอกาสได้ปล่อยของ 
ใครมไีอเดียและอยากท�าอะไรก็ให้เซตทีมน�าเสนอเข้ามาเพือ่รบัการพจิารณารบัทุน กจิกรรม
ในช่วงเริ่มต้นนี้จะช่วยให้น้องๆ ค้นพบตัวเองว่าชอบ และสนใจในด้านใด และต้องมีทักษะ
ในการสร้างทีมของตวัเองข้ึนมา เพือ่เรียนรูค้วามรบัผดิชอบร่วมกนัในทีม กจิกรรมรอบแรก
จะได้รบัเงนิทุนเงนิจ�านวน  25,000 บาท และเงนิสนบัสนนุจ�านวน 100,000 บาท ก้อนท่ีสอง 
น้องจะต้องสมคัรเข้าศนูย์บ่มเพาะธรุกจิท่ีผ่านการรบัรอง เพือ่พฒันาศกัยภาพในการเป็น 
ผูป้ระกอบการ และจะน�าไปสูก่ารผลติโปรดกัต์ต้นแบบออกมา และถ้าน้องๆ สนใจอยากจะไปต่อ 
จะต้องจดทะเบยีนบริษัทโดยในรอบนี้จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกในล�าดับต่อไป” 

ซ่ึงศนูย์บ่มเพาะเหล่านีจ้ะต้องผ่านการรบัรองจากโครงการฯ ซ่ึงปัจจบัุนทางโครงการฯ 
ได้ให้การรับรองศูนย์บ่มเพาะไปแล้ว 16 แห่ง แบ่งเป็น 12 มหาวิทยาลัย กับอีก 4 เอกชน 
ในทุกภูมิภาค
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ปิดช่องว่างความเสีย่ง สร้างความพร้อมสตาร์ทอัพ
สู่การลงทุน

ดร.พันธุ์อาจบอกว่าโดยธรรมชาติของนักลงทุน มักให้
ความสนใจในสตาร์ทอัพท่ีมีความแน่นอนในตัวธุรกิจแล้ว  
ซ่ึงปัจจุบันสตาร์ทอัพท่ีสามารถไปถึงจุดนี้ได้มีเพียงแค่  
1 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ท่ีส�าคญัคอื หากในช่วง 2-3 ปีนบัจากนีไ้ป 
หากไทยเรายังไม่สามารถสร้างสตาร์ทอพักลุม่ใหม่ๆ เตมิเข้ามา
ในตลาดกจ็ะท�าให้นกัลงทุนเหล่านีห้นไีปลงทุนกบักลุม่สตาร์ทอพั
ในต่างประเทศแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง

“สตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะมคีวามเสีย่งในเร่ืองของการสร้างทีม 
ความน่าเชือ่ถอืของทีม ความรู ้และความพร้อมในการด�าเนนิ
ธรุกจิ ซ่ึงถอืเป็นความเสีย่งชดุแรก ท่ีพอวีซี (Venture Capital) 
เห็นก็ไม่เอาแล้ว แต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะถูกลบออกไปด้วย
กจิกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มของเรา จะเหลอืกแ็ต่เพยีงแค่ว่า
ตวับิสซิเนสโมเดลกบัตวัโปรดกัต์ต้นแบบท่ีสร้างข้ึนมา ตอบโจทย์
ธุรกิจแค่ไหน ซ่ึงในรอบนี้ก็จะมีกองเงินของเอกชนเข้ามา
เชือ่มต่อจากเรา ท�าให้สดัส่วนเงนิในส่วนของรฐัลดลง ในการ
ด�าเนินงานโครงการส�าหรับปีนี้ เราใช้เงินในส่วนของกองทุน
ยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ไป 100 ล้านบาท ส่วนของ 
TED Fund อีก 490 ล้านบาท ซึ่งเมื่อออกแบบการใช้เงิน
ออกมาอย่างนีแ้ล้ว งบเท่านีเ้กนิพอส�าหรบัการด�าเนนิโครงการ
ให้เห็นผลส�าเร็จ เพราะน้องๆ ไม่ได้ใช้เงินเยอะในรอบแรกๆ 
แต่จะใช้เยอะในรอบถัดไปที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินของรัฐแล้ว

“เพราะหลังจดทะเบียนบริษัทจะมีท้ังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
เข้ามารับช่วงต่อ ซ่ึงจะต่างจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในรั้ว
มหาวิทยาลัย หรือเอกชนท่ีเราเข้าไปตรวจสอบมาตรฐาน 
และให้การรับรองก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมี Accelerator  
ท่ีเป็นบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ท่ีเราท�างานร่วมกันมา 
ก่อนหน้านี้ ซ่ึงก็จะท�าให้กระบวนการการสร้างความพร้อม
ให้กับสตาร์ทอัพถูกเร่งท้ังกระบวนการ ท�าให้ฝั่งนักลงทุน 
ได้มาเจอกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพได้เร็วขึ้น”

ท้ังนี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)  
จะเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี ปี 1 ไปจนถึงระดับปริญญาเอก และคนท่ี 
จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากเห็นว่ากองทุน
ส�าหรับกลุ่มคนทั่วไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยมีมากอยู่แล้ว โดย  

ดร.พันธุ์อาจ บอกว่าปัจจุบันมีเด็กที่ฝันอยากเป็นสตาร์ทอัพจ�านวนเยอะขึ้น
เรือ่ยๆ แม้ในช่วงแรกเดก็เหล่านีอ้าจมีเหตจุงูใจมาจากเงนิรางวลั แต่เม่ือได้มา
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง วิธีคิดก็จะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เมือ่ได้เห็นรุน่พีท่ี่กลายเป็นผูป้ระกอบการส�าเรจ็มาแล้วจากโครงการก่อนหน้านี ้ก็
ย่ิงเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ นกัศกึษามีแรงใจอยากเข้าร่วมโครงการฯ มากข้ึน

ซ่ึงแน่นอนว่า ถนนสายนีไ้ม่ได้สวยงามอย่างท่ีคดิ ระหว่างทางอาจมบีางคน
ต้องล้มหายตายจากไป แต่ข้อดีของแพลตฟอร์มนี้ก็คือ ทุกคนสามารถ 
กลับเข้ามาใหม่ได้เสมอ อยู่ท่ีว่าจะถอดใจไปก่อนหรือเปล่า กระบวนการนี้ 
จึงไม่เพียงแค่ปิดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน แต่ยังเป็นการสร้างสตาร์ทอัพ 
ที่มีความแข็งแกร่งพร้อมรับกับความล้มเหลว ที่ส�าคัญคือ การที่ภาคธุรกิจ
ของไทยจะมผีูน้�าท่ีมคีวามรบัผดิชอบตัง้แต่อายุยังน้อย ซ่ึงถอืเป็นความส�าเรจ็
ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน 
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REMO นวัตกรรมพลาสมา
ที่ล้ำงพิษในผัก-ผลไม้ได้มำกถึง 99%

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างเตม็เม็ด
เต็มหน่วย แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน 
ในภาคเกษตรจึงจ�าเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง
เพือ่ให้พชื ผกัและผลไม้เจรญิเตบิโตด ีแต่ผล
ที่ตามมาคือ หากกระบวนการก�าจัดสารพิษ
ตกค้างท�าได้ไม่ดีพอจะส่งผลกระทบต่อ 
ผู้บริโภค ปัญหาเหล่านี้จึงสะสมและน�าไปสู่
การกีดกันทางการค้า ส่งผลเสียหายต่อ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบันพบว่ามี 
มูลค่าความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว 
สูงถึง 4,000 ล้านบาทต่อปี

โครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการ
สลายสารเคมีตกค้างบนผกัและผลไม้ส�าหรับ
ผู้ส่งออก ของ นรพนธ์ วิเชียรสาร ผู้ก่อตั้ง 
และ CEO บริษัท พลาสเทค คอร์ปอเรชัน 
จ�ากัด จึงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

จากจุดเริ่มต้นท่ีเป็นหัวข้องานวิจัย 
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนอื (STeP) น�าไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลยี

เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
นรพนธ์เล่าว่าเดิมเรียกนวัตกรรมนี้ว่า 
MicroPAW แต่ปัจจุบันใช้ช่ือว่า REMO  
ที่มาจากค�าว่า Remove ซึ่งมีความหมายว่า 
ลบล้าง 

โดยพลาสมาเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร 
ท่ีได้จากการแตกตัวของกระบวนการ  
Ionization และ Excitation ของก๊าซ  
การแตกตัวนี้เองท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ของ
อนุมูลอิสระของกลุ่ม ROS (Reactive 
Oxygen Species) ซึ่งกลุ่มอนุมูลเหล่านี้จะ
ท�างานร่วมกับนวัตกรรมฟองอากาศขนาด
ไมครอน หรือ ไมโครบับเบิล ท่ีมีขนาด 
เล็กกว่าเส้นผมถึง 80 เท่า สามารถเข้าไป
ก�าจัด หรือ ท�าความสะอาดบนพื้นผิวท่ีมี
ความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อกลุ่มอนุมูลอิสระสัมผัสกับสารเคมี
บนผวิของผลไม้จะท�าลายพนัธะของสารเคมี
นั้นๆ ให้หมดฤทธิ์ไป กลายเป็นสารอินทรีย์
ท่ีไม่มีความเป็นพิษ ซ่ึงจากผลวิจัยพบว่า

ก�าจัดสารพิษได้ถึง 95-99 เปอร์เซ็นต์ และ
ภายหลังการท�างานของอนุมูลอิสระกลุ่ม
อนุมูลก็จะคืนสภาพกลับสู ่สภาพดั้งเดิม 
ได้แก่ ออกซิเจน น�า้ และไฮโดรเจน จงึไม่ก่อ
ให้เกิดสารเคมีตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม และ
สัตว์เลี้ยง

“ก่อนหน้านี้ งานวิจัยของเราสามารถ
ท�าได้แค่สเกลขนาดเล็กและยังไม่ตอบโจทย์
ของปัญหาท่ีตัง้ไว้ แต่เมือ่ได้รบัทุนสนบัสนนุ
จาก กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ TED Fund ท�าให้
สามารถสร้างเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อน�าออก
ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้
ทดลองใช้ และเพื่อเก็บข้อมูลท่ีจะพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันมีลูกค้า
รายใหญ่แล้ว 2 ราย คือ สวนนงนุช และ 
ร้านอาหาร โอ้กะจู ๋ส่วนผูส่้งออกให้ความสนใจ
ค่อนข้างมาก ซ่ึงเราจะด�าเนนิการในส่วนของ
การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ต่อไป เพือ่จะ
ให้เป็นสิ่งยืนยันว่าเครื่องนี้สามารถก�าจัด 
สารพิษได้จริง” นรพนธ์กล่าวและบอกอีกว่า

จากนีไ้ปตามแผนคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปี
ในการเดินหน้าเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ขณะเดยีวกนัยังคงเกบ็ 
Data ไว้อย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าไปพัฒนา
เครื่อง REMO ในเวอร์ชันต่อๆ ไป ตลอดจน
หาความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีมีความน่าเชือ่ถอื
เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม 
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สารสกัดจากแมลงและดอกไม้
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติที่ช่วยลดฝ้ำอย่ำงเห็นผล

ปัจจุบันผู้คนท่ัวโลกหันมาใส่ใจดูแลตนเอง
และต้องการใช้ผลติภณัฑ์ความงามท่ีมาจาก
ธรรมชาตกินัมากข้ึน จงึมีการผลกัดนัให้เกดิ
ผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ความงาม ซ่ึงโครงการผลิตภัณฑ์เซรั่ม 
ท่ีมีส่วนผสมของดอกดาวเรืองและสาร
ฟอสโฟลปิิด 95 เปอร์เซ็นต์จากตวัอ่อนแมลง
ทหารเสือ คือหนึ่งโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์
ความงามจากสารสกดัธรรมชาต ิท่ีได้รบัทุน
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund 

ชาญณรงค์ แสงเดอืน เจ้าของโครงการฯ 
ซ่ึงเป็นผู ้ก่อตั้งบริษัท ไบโอไดเวอร์ซิตี้ 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด และบริษัท โอริกก้า จ�ากดั 
กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการน�าจุดเด่นของ
สารสกัดจากดอกดาวเรือง และน�้ามันแมลง
ทหารเสือมารวมกัน 

โดยสารสกดัจากดอกดาวเรอืงมีคณุสมบัติ
ในการลดการสังเคราะห์เมลานิน และยับยั้ง
เอนไซม์ Tyrosinase ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สงัเคราะห์เมลานนิในหลอดทดลอง อกีท้ังยัง
ผ่านการทดสอบแล้วว่า เซรั่มท่ีมีส่วนผสม
ของสารสกดัดอกดาวเรอืงไม่ก่อให้เกดิการแพ้
และการระคายเคืองในอาสาสมัคร และการ
ทดสอบประสทิธภิาพทางคลนิกิยังพบว่า เซรัม่

ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากดอกดาวเรืองนัน้
ช่วยลดการเกิดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนน�้ามันแมลงทหารเสือท่ีได้จาก 
แมลงทหารเสือ ซ่ึงมีศักยภาพเป็นแมลง
เศรษฐกิจส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และอุตสาหกรรมความงามนั้น มีการศึกษา
แล้วว่าอุดมไปด้วยสารอาหารโปรตีน ไขมัน 
และฟอสโฟลปิิด อกีท้ังยังมีคณุสมบัติในการ
ชะลอวยั (Anti-Aging) เสรมิสร้าง Collagen, 
Elastin ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยน�าพาสาร
สกัดเข้าสู่เซลล์ผิวได้ดี 

“ตอนนีเ้รามีผลทดสอบออกมาเรยีบร้อย
แล้ว และปัจจุบันรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับ
ลูกค้ารายอื่น แต่เตรียมจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เซรั่มที่มาจากสารสกัดธรรมชาติทั้ง 2 ชนิด 
ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง คือ Oricga ช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปีนี้ โดยใช้ชื่อว่า 
IF มาจากค�าว่า Insect และ Flower  
โดยแบรนด์ Oricga ได้มสีนิค้าตวัแรกน�าร่อง
เปิดตลาดไปก่อนหน้าแล้ว คือ Seduction  
เป็นครมียกกระชับ คอ และหน้าอก ท่ีในตลาด
ยังมีคู่แข่งน้อยกว่าเซรั่ม” ชาญณรงค์กล่าว 
และบอกอีกว่า

เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
แล้วเชื่อว่าจะสามารถไปได้ดี เพราะเราเป็น
ผูผ้ลติเพยีงรายเดยีว และเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมา
จากสารสกัดจากธรรมชาติซ่ึงปัจจุบันคน
นิยมมากขึ้น นอกจากนี้ การเกิดสิ่งใหม่ขึ้น
ในวงการเครือ่งส�าอาง เช่ือว่าจะสามารถเขย่า
ตลาดได้มาก สุดท้ายคือ การมีผลทดสอบ
เรือ่งประสทิธภิาพออกมารองรบั จะสามารถ
น�าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 
มากยิ่งขึ้น

โดยชาญณรงค์กล่าวถงึ TED Fund ด้วยว่า 
เป็นกองทุนท่ีมีประโยชน์ส�าหรบัผูป้ระกอบการ
รายใหม่เป็นอย่างมาก รวมท้ังบริษัทขนาด
เล็ก เพราะการพัฒนาสินค้าท่ีมีต้นแบบมา
จากงานวิจัยน้ัน จะมีความเสี่ยงในด้านการ
ลงทุนซ่ึงเป็นความเสี่ยงว่าอาจจะประสบผล
ส�าเรจ็หรอืไม่ก็ได้ ท�าให้เอกชนไม่กล้าลงทุน
เต็มร้อย แต่เมื่อมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนจึง
ท�าให้มีความม่ันใจมากข้ึน กล้าท่ีจะลงทุน 
และท�าให้เกดิสนิค้านวตักรรมขึน้มาได้จรงิ 
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ทุนให้เปล่า เพื่อช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา
ในการพัฒนาต้นแบบซ่ึงเป็นการให้ทุนเพื่อ
ด�าเนินการพัฒนา POC ผ่าน Incubator  
ที่ได้รับการรับรอง (Certified Incubator) 

1,500,000 บาท
ภายใต้เงื่อนไข :
1. ศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับรองจาก NIA
2. ระยะเวลาการด�านินโครงการไม่เกิน 2 ปี
3. เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่า
   รวมโครงการ

กองทุน Youth Startup Fund ให้ 90% 
Startup ลงทุนเพียง 10%

ทุนให้เปล่า เพื่อพัฒนาต้นแบบซ่ึงเป็นการ
พิสูจน์ความคิดใหม่ท้ังด้านเทคโนโลยี และ
ด้านธุรกิจ (Prove of Concept Idea, POC)   

750,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไข :
1. ระยะเวลาการด�าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
2. เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่า
   รวมโครงการ

กองทุน Youth Startup Fund ให้ 90% 
Startup ลงทุนเพียง 10%

ทุนให้เปล่า เพือ่น�าไปซ้ือบรกิารด้านการทดสอบ
จากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไข :
1. ระยะเวลาการด�าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
2. เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่า
   รวมโครงการ

กองทุน Youth Startup Fund ให้ 90% 
Startup ลงทุนเพียง 10%

อยากได้ทุน ยุวสตาร์ทอัพ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ขั้นตอนการสนับสนุน
1. Startup ที่ได้รับรำงวัลและผ่ำนกำรอบรมจำก Startup Thailand 
    ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกับศูนย์บ่มเพำะภำครัฐและเอกชน
2. Startup ส่งข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นผ่ำน https://mis.nia.or.th
3. Startup น�ำเสนอโครงกำรเบื้องต้นต่อคณะท�ำงำนกลั่นกรองโครงกำรเบื้องต้น 
4. Startup พัฒนำโครงกำรร่วมกับผู้ประสำนงำนโครงกำร หรือ Certified Incubator 
5. Startup ส่งข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ ผ่ำน https://mis.nia.or.th 
6. Startup น�ำเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ และกลั่นกรองโครงกำร 
7. Startup ท�ำสัญญำด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย

โปรแกรมการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา

JAN. เปิดรับข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้น

APRIL เปิดรับข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้น 
ระยะที่ 1 *วันที่ 30 เมษำยน 2563

MAY - JULY  Pitching

Grant

FEB. - MAR.
University Camp

MAY - JUNE 
Certified Incubator

Groom

INCUBATORS 
INCENTIVE 
PROGRAM

UNIVERSITY 
SEED GRANT 
PROGRAM

INNOVATION 
LABS 
PROGRAM

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
   วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  (IDE) ที่มี Co-Founder เป็นนิสิต นักศึกษาปัจจุบัน หรือบัณฑิต 
   ที่จบการศึกษาภายใน 5 ปี และมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการ
   มากกว่า 30% ที่สนใจจะประกอบธุรกิจด้วยนวัตกรรม
   มีแผนธุรกิจส�าหรับการด�าเนินโครงการ
   สามารถเลือกการสนับสนุนได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1

2
3

ระยะเวลา การด�าเนินงานกองทุน YSF
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“Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพภาคกลาง” 
ปั้นนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่ผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าโครงการ
ยุวชนสร้างชาติ จัดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 
ภาคกลาง” ปั้นนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ข้ึนช้ันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ  
ผ่านการประกวดแข่งขันการน�าเสนอแผนธุรกิจ และสนับสนุนเงินทุนส�าหรับต่อยอด
ธรุกจิจรงิ ตัง้แต่ 100,000-1,500,000 บาท ดงึธนาคารออมสนิหนนุช่วยเงนิทุนสร้างฝัน 
น�าไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

ที่ผ่านมา กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 
Road Show แนะน�ากองทุนฯ ใน 3 ภมิูภาค ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคอีสาน และภาคใต้ 
มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน มีผู้ย่ืนร่างข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ 
ส�าหรบัพจิารณาเบ้ืองต้นก่อนเปิดรบัสมคัรโครงการเป็นจ�านวนมาก ท้ังหมดนี ้ถอืเป็น
จุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้พวกเขา
ก้าวไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ และเป็นพลงัส�าคญัในการขับเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ภายในงานมีการน�าเสนอผลงานของโครงการยุวชนสร้างชาต ิซึง่ประกอบไปด้วย 
บูทนทิรรศการโครงการยวุชนอาสา โครงการบัณฑิตอาสา โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ 
และ บูทหน่วยบ่มเพาะธรุกจิ (Certified Incubator) ภาคกลาง รวมถงึบูทจากพนัธมิตร 
ธนาคารออมสิน ที่มาให้ข้อมูลและรับค�าปรึกษาส�าหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ 
ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน 

นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ 
facebook : Youth Startup Fund หรอืท่ีเว็บไซต์ https://nia.or.th โทรศัพท์ 0-2017-5555 ต่อ 410 (สทุธิรกัษ์) ส�าหรบัผูท่ี้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครรบัทนุได้
ตั้งแต่วันนี้ที่  https://mis.nia.or.th
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