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ปั้นนักรบเศรษฐกิจใหม่ 
เสริมทีมประเทศไทย
ผ่านกองทุนยุวสตาร์ทอัพ



นับตัง้แต่ต้นปี พ.ศ.2563 ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยได้เผชญิกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่การแพร่ระบาดน้ี ส่งผลต่อการ
ด�าเนินชีวิตและเศรษฐกิจโดยตรง ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเฝ้าระวังการกระจายของ COVID-19  
นับเป็นอกีปีท่ีคนไทยและคนท่ัวโลกต้องจบัตามองโลกหลงัจากการคกุคามของ COVID-19

ในช่วงของการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund 
(Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) ในฐานะหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศนโยบาย “Work from Home” โดยให้เจ้าหน้าที่ TED Fund ปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ COVID-19 และก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เนื่องจากภารกิจส�าคัญของ TED Fund คือ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME หรือ Startup สามารถเติบโตและต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต และในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทาง TED Fund ได้ร่วมกบัส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) และธนาคารออมสนิ 
ออกมาตรการช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ด�าเนินโครงการต่อไปได้ โดยมีวงเงินกู้ยืม 2 โครงการด้วยกัน คือ 1. โครงการสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมส�าหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน 
วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า อัตราดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไป
ตามประกาศธนาคาร และ 2. โครงการสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมส�าหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และเงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 10 ปี) โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตรา
ดอกเบ้ีย 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปีท่ี 1-2 และปีท่ี 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ผู้ประกอบการ 
ท่ีสามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นผูป้ระกอบการท่ีอยู่ระหว่างการรบัทุนของ TED Fund และ สนช. และเป็นผูป้ระกอบการท่ีเคยผ่านการคดักรอง 
หรือได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก TED Fund และ สนช. ก่อน

ส�าหรับ TED Fund News ฉบับนี้ได้จัดท�า Content ท่ีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ ส�าหรับเป็นทางเลือก 
ในการดแูลตนเองท่ามกลางสถานการณ์ของไวรสัแพร่ระบาด นอกจากนี ้ยังมกีารแนะน�าโปรแกรมสนบัสนนุทุนส�าหรบัน้องๆ นสิติ นกัศกึษา 
และบัณฑิตจบใหม่ หากน้องๆ มีไอเดียท่ีอยากจะเป็นผู้ประกอบการ Startup ท่ีประสบความส�าเร็จในช่วงแห่งความท้าทายเช่นนี้  
TED Fund หวังว่า Content ที่เราน�าเสนอจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่ต้องการโอกาสอย่างแน่นอน 

TED Fund จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนทุกความฝันในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป 

TED Talk



Mirror เปลี่ยนบ้าน
ให้กลายเป็นฟิตเนสส่วนตัว

เทรนด์สุขภาพมาแรงไม่มีตกเพราะคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองกัน
มากข้ึน ท้ังการเลอืกรบัประทานอาหารไปจนถงึการออกก�าลงักาย 
แต่หากใครท่ีไม่มีเวลาไปยมิ ไปเข้าคลาส กล็องมาท�าความรูจ้กั
กบัเทคโนโลยีสดุเจ๋งท่ีจะเนรมติบ้านของคณุให้กลายเป็นฟิตเนส
ส่วนตัว! 

Mirror คืออุปกรณ์ออกก�าลังกายสุดไฮเทคที่มาพร้อมกับ
กระจกเงาสะท้อน โดยจะช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถเข้าร่วมคลาส
ออกก�าลังกายได้แบบเรียลไทม์หรือว่าจะเลือกออกก�าลังกาย
ตามความต้องการกไ็ด้เช่นเดยีวกนั เป็นโมเดลการออกก�าลงักาย
รูปแบบใหม่ท่ีแสนชาญฉลาด ซ่ึงมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน 
ให้คณุเลอืกสรร เช่น ค�าแนะน�าจากผูเ้ช่ียวชาญ การจดัโปรแกรม
ส�าหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจตามเวลา 
ท่ีก�าหนด ออกก�าลังกายกับเทรนเนอร์แบบตัวต่อตัว 
อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify เพื่อสร้าง Playlist 
เพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย 

ส�าหรบัผูป้ลกุป้ัน Mirror นัน่คอื 
Brynn Putnam ผูป้ระกอบการหญิง
รุ่นใหม่ชาว NYC ที่ก�าลังมาแรง 
หลังจากท่ีเธอคิดไอเดียดังกล่าว
กไ็ด้รับความสนใจท้ังจากเซเลบรติี
และนกัลงทุนมากมาย จนในท่ีสดุ
ก็สามารถสร้าง Mirror ให้กลาย
เป็นจรงิโดยสนนราคาอยู่ท่ี 1,495 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 
50,000 บาทเท่านั้นเอง

UPS ดิลิเวอรียา
ถึงหน้าบ้านคุณด้วยโดรน 

ด้วยข้อจ�ากัดของผู้สูงอายุหรือแม้
กระท่ังสถานการณ์โรคระบาดท�าให้
หลายคนไม่อยากก้าวเท้าออกจาก
บ้านไปไหน แต่ด้วยความจ�าเป็น 
ในการใช้ยาเพื่อรักษาอาการป่วย 
หรอืโรคประจ�าตวั ท�าให้ UPS บรษัิท
ขนส่งสนิค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐอเมรกิา
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่นั่นคือ 
โดรนส่งยาถงึหน้าบ้านคณุ นวัตกรรม

ดังกล่าว UPS ได้มีการจับมือกับ CVS Pharmacy ซึ่งจะช่วยส่งยา 
ที่คุณต้องการถึงหน้าประตูบ้านด้วยความรวดเร็ว 

ส�าหรบัวธิกีารขนส่งทาง UPS จะมแีพก็เกจพิเศษท่ีด้านในถกูบรรจุ
ยาจากร้าน CVS Pharmacy ใกล้บ้านคุณ จากนั้นก็จะบินโฉบเฉี่ยว
เหนือท้องฟ้า เมื่อถึงพิกัดเป้าหมาย ตัวโดรนจะหย่อนสายเคเบิลเพื่อ
ส่งแพ็กเกจยาลงสู่พื้นด้วยความปลอดภัย เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับยา
ท่ีต้องการ นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาในเรื่องของการจัดสรรยาตาม
รายบุคคลแบบ Customizable Healthcare Model มากยิง่ข้ึนเพือ่เป็นการ
ดูแลผู้ป่วยแต่ละคนแบบตรงจุด ตามความต้องการที่แตกต่างกันไป 

ถึงแม้ว่าบ้านของผู้ป่วยจะอยู่ใกล้หรือไกลในแถบชานเมือง 
ท่ีเดินทางมาร้านขายยาไม่สะดวก เจ้าโดรนสุดอัจฉริยะก็พร้อมท่ีจะ
บนิไปส่งได้ทุกเมื่อ นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส�าหรับการดูแล
สุขภาพของชาวอเมริกันเลยทีเดียว 
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ปั้นนักรบเศรษฐกิจใหม่ เสริมทีมประเทศไทย
ผ่านกองทุนยุวสตาร์ทอัพ

เทคโนโลยีดจิทิลัพลกิโลกและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูค้นอย่างรวดเรว็ ผูป้ระกอบการรายใดตามไม่ทัน ย่อมจะถูก Disrupt อย่างไม่ปรานี 
นอกเหนือจากการสนับสนุนเงนิทุนให้ไอเดียของเหล่าสตาร์ทอพัได้โลดแล่นบนโลกธรุกิจ อกีบทบาทหน่ึงท่ีท้าทายของ TED Fund ในเวลานี้ 

คอืการสร้างผู้ประกอบการเจเนอเรชนัใหม่ เพือ่มาเสรมิทัพทมีนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต 

เร่งปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นสตาร์ทอัพ
หลงักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 

คิกออฟโครงการยุวชนสร้างชาติไปเมื่อกลางเดือนมกราคมท่ีผ่านมา 
โดยมี 3 โครงการย่อยเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นส�าคัญ คือ 

1. โครงการบัณฑิตอาสา 
2. โครงการยุวชนอาสา 
3. โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth 

Startup Fund) 
ซึง่หากต่อทั้งสามชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เราจะเห็นภาพใหญ่ของการ

ที่คนรุ่นใหม่น�าศักยภาพของตนมาช่วยพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ถามว่าท�าไมต้องปั้นหรือผลักดันกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่? 
ศ.ดร.ศภุชยั ปทุมนากลุ รองปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ให้เหตุผลว่า 
คงไม่มีใครจะขับเคลื่อนโลกธุรกิจใหม่ได้ดีไปกว่าเจเนอเรชันใหม่ 
อีกแล้ว 

“ภารกจิของกระทรวงฯ คอืการสร้างคน สร้างองค์ความรูแ้ละสร้าง
นวตักรรม เวลานีก้ารสร้างคนถอืเป็นประเดน็ส�าคญั ย่ิงเทคโนโลยี และ
สงัคมยุคนีม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จงึต้องอาศยัเจเนอเรชันใหม่
ท่ีมีความเข้าใจ และเติบโตมากับเทคโนโลยี เช่น นิสิตนักศึกษา 

หรือว่าบัณฑิตจบใหม่มาตอบโจทย์ประเทศไทย แต่ต้องยอมรับว่า 
คนกลุ่มนี้มักจะขาด Social Mindset หรือการเชื่อมต่อกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

“เราจึงพยายามสร้างโอกาสให้ยุวชนและบัณฑิตเข้าไปมี Social 
Engagement กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นบ้านเกิด 
ของเขา เป้าหมายของเราคือเม่ือถึงเวลาท่ีคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีไอเดีย
และอยากจะต่อยอดท�าเป็นธุรกิจ ก็สามารถท�าได้โดยการสนับสนุน
ของ TED Fund ผ่านกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 
ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัประเทศ หรอืกจิการเพือ่สงัคม (Social 
Enterprise) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ก�าลังมาแรงในกลุ่มนักศึกษาแถบยุโรป”

เพราะคนรุ่นใหม่คือคลื่นลูกใหม่ที่จะมาช่วยพัฒนาสังคม พัฒนา
เศรษฐกิจประเทศให้เติบโตสู่ความย่ังยืน เราจึงเห็นมหาวิทยาลัย 
ท่ัวโลกเดนิหน้าผลติผูป้ระกอบการอย่างจรงิจงั ศ.ดร.ศภุชัย ยกตวัอย่าง
มหาวทิยาลยัชิงหัว สถาบันอุดมศกึษาชัน้น�าของจนี ท่ีมุ่งม่ันป้ันบัณฑิต
เป็นสตาร์ทอพัให้ได้อย่างน้อย 5-6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แทนท่ีจะผลติบัณฑติ
ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียว ตามตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
การศึกษาหรือ KPIs แบบดั้งเดิม ขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ก็ใส่เกียร์เดินหน้าไปในทิศทางนั้นเช่นกัน ซ่ึงหากบัณฑิตจบใหม่ 
ของไทยก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพแม้เพียง 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ถือว่า 
ประสบความส�าเร็จมหาศาลแล้ว 

05Cover Story



จัดเต็มทุน 2 โปรแกรม คีย์ลัดสร้างธุรกิจนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) รวมทั้งพัฒนานักศึกษา
และบัณฑติจบใหม่ให้เป็นผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัมากข้ึน TED Fund 
จึงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น 
หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เพราะไอเดียของ
คนรุ่นใหม่จะก่อร่างสร้างเป็นธุรกิจไปไม่ได้ หากขาดเงินทุน และ
กระบวนการบ่มเพาะที่เหมาะสม

โดย TED Fund ร่วมมือกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สนช.) ด�าเนนิกจิกรรม Pitching หรอืคดัเลอืกผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ไฟแรงจาก 2 โปรแกรมส�าคัญ ซ่ึงมีธนาคารออมสินร่วม 
สนับสนุนทุนและสานฝันในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ผ่านโปรแกรม
สนับสนุนทุน ดังนี้ 

1. โปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 
(Ideation Incentive Program) ให้เงนิสนบัสนนุทุนมูลค่า 100,000 บาท 
แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพท่ีเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการ 
ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) จ�านวน 16 แห่งทั่วประเทศ 
ส�าหรบัการพฒันาแบบจ�าลอง (Mock-up) หรอืการพสิจูน์ความเป็นไปได้
ด้านการตลาดเบ้ืองต้น ค่าจดัท�าแผนธรุกจิท่ีมศีกัยภาพ และค่าท่ีปรกึษา
วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ

2. โปรแกรมการเริม่ต้นสร้างธรุกจินวตักรรม (Pre-Seed Program) 
ให้เงนิสนบัสนนุทุนมูลค่า 500,000-1,500,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ
ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก และ/หรือเป็นบัณฑิตท่ีจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี เพื่อน�าไป 
ซื้อบริการด้านการทดสอบจากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย 
ท้ังภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาต้นแบบซ่ึงเป็นการพสิจูน์ความคดิใหม่ 
ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ และเพื่อช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา
ในการพัฒนาต้นแบบ 

ท้ังนี้ กระบวนการคัดเลือกนี้จะด�าเนินไปจนถึงเดือนกรกฎาคม  
โดยคาดว่าการเปิดรอบแรกของโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นจะได ้
ผู้ประกอบการรุน่ใหม่มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกองทุนยุวสตาร์ทอพั 
กว่า 100 โครงการ  

“โครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ริเริ่มขึ้นนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ
ท่ีจะท�าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ท่ีจะสร้างสรรค์โครงการ และ 
ไอเดยีใหม่ๆ ในการพฒันาชมุชน ความท้าทายของเราคอื การบริหาร
จัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังประโยชน์ต่อชุมชน 
และประโยชน์ต่อคนรุน่ใหม่ท่ีมาจากสหสาขา อย่างน้อยพวกเขาจะต้อง
เรียนรู้ 4 เรื่องพ้ืนฐานก่อนลงพ้ืนท่ี คือ ความรู้ทางด้านดิจิทัล  

ความรู้ทางด้านการเงิน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการ
ท�างานกบัชมุชน หลงัจากลงพ้ืนท่ีแล้ว ทีมยุวชนและบัณฑิตกจ็ะได้รับ
ประสบการณ์ ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น ได้เรียนรู้เรื่อง
เกษตรปลอดภัย การท�า Smart Farming ทักษะการดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ” ศ.ดร.ศุภชัยกล่าว

ปรับแผนสร้างงาน เยียวยาโควิด-19
แต่หลงัการคกิออฟโครงการไปได้ไม่นาน ทุกภาคส่วนกต้็องเผชิญ

หน้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให ้
การด�าเนินโครงการบัณฑิตอาสาและโครงการยุวชนอาสาต้องชะลอ
การด�าเนินการออกไปก่อน ตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ 
และเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing  

“ปัจจบัุนเราหันมาด�าเนนิการสร้างงานผ่านโครงการจ้างงานประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ภายใต้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท โดยจ้างงานนักศึกษา
และประชาชนท่ีว่างงานเนือ่งจากวกิฤตโควดิ เป็นจ�านวน 10,000 อตัรา
ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา 
โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ส�าหรับการลงพื้นที่ไปพัฒนา
ชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยกีบัหน่วยงานของ อว.จ�านวนท้ังสิน้ 
42 หน่วยงาน 

“ยกตวัอย่าง เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานมีีแผนพฒันาระบบ 
Smart Farming เพื่อท�าเกษตรปลอดภัยภายในชุมชน ก็จ้างก�าลังคน
ไปช่วยส�ารวจ และจัดท�าฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน บางคน
ก็ไปท�างานในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารของทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ไปเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการแปรรูป การขยายพันธุ์พืช (Tissue Culture) ซึ่งหากคน
ท�างานมีไอเดียในการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมของ วว. และเห็นว่า 
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ก็สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่กระบวนการ 
ขอทุนสนับสนุนกับกองทุนยุวสตาร์ทอัพได้”

ส�าหรบัผู้ประกอบการท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรงจากวกิฤตโควดิ-19 
จากการท่ีตลาดหดตัว เศรษฐกิจท้ังโลกหยุดชะงัก TED Fund  
ก็ไม่ทอดท้ิงเช่นกัน โดยร่วมมือกับ สนช. และธนาคารออมสิน  
มอบสินเชื่อส�าหรับเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการทีอ่ยูร่ะหว่าง 
การรบัทุนของ TED Fund ให้สามารถก้าวผ่านวกิฤตนีไ้ปได้ โดยให้ 
วงเงินกู ้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ในโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต�่า  
(Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ก�าหนดวงเงินกู้ตามจ�านวนเงิน
สนับสนุนทุนคงเหลือตามสัญญาสนับสนุนทุนของ TED Fund ทั้งนี้
ไม่เกนิ 2 ปี ในอัตราดอกเบ้ีย 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปีท่ี 1-2 และปีท่ี 3 
เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร
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หลงัจากประกาศมาตรการดงักล่าวออกมา ศ.ดร.ศภุชัย
เผยว่า ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ภายใต้การดแูลและสนับสนนุทุน
ของ TED Fund มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะหลายๆ 
โครงการต้องหยุดด�าเนินการส�ารวจ ทดสอบตลาด หรือ
ชะลอการปล่อยผลติภณัฑ์ออกมาในปีนี้ไปก่อน ความล่าช้า
ในการพฒันาผลติภณัฑ์จงึส่งผลกระทบต่อรายได้และก�าไร
ท่ีจะเข้ามาลามเป็นลูกโซ่ มาตรการดังกล่าวจึงนับว่ามา
ช่วยต่อลมหายใจผู้ประกอบการได้ทันเวลา ท�าให้เหล่า
สตาร์ทอัพสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย 
ในภาวะวิกฤต และปรับตัวให้รองรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) มากขึ้น 

“ต้องยอมรบัว่าถงึแม้จะไม่เกดิโควิด-19 ผูป้ระกอบการ
ก็ถูก Disrupt ไปพอสมควรแล้ว ยิ่งหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จะเห็นว่าโลกเราเปลีย่นไปมาก มี New Normal 
เกิดข้ึนมามากมาย ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะท�างาน 
แบบเดมิไม่ได้ ต้องมกีาร Reskill และ Upskill นอกจากนี้ 
ผูป้ระกอบการไทยต้องเรยีนรูท่ี้จะใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
ในการเพิม่มลูค่าให้กบัธรุกจิมากขึน้ รวมท้ังจดัการใช้ข้อมลู
หรือ Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความอยู่รอด 
และความเข้มแข็งของธุรกิจในอนาคต”

ส�าหรับ TED Fund นั้นก็ยังคงท�างานตามกลไกปกติ โดยสนับสนุนเงินทุน
แก่ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ท่ีมีไอเดยี มีเทคโนโลยีและนวตักรรมอยู่ในมอืภายใต้
งบประมาณ 400-500 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ศ.ดร.ศุภชัยเผยว่าขณะนี้บอร์ดของ 
TED Fund ก�าลังเร่งด�าเนินการอยู่คือ ความพยายามที่จะลดหรือผ่อนคลาย
เงื่อนไขในการขอรับสนับสนุนเงินทุนให้ Practical มากขึ้น และตอบรับกับการ
เปลีย่นแปลงใหม่ๆ เพือ่ให้กระบวนการเข้าถงึกองทุนง่ายข้ึนส�าหรบัผูป้ระกอบการ
หน้าใหม่ ขณะเดียวกันกระบวนการต่างๆ ก็ต้องมีมาตรฐาน การตรวจสอบ 
ก็ต้องด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ามากขึ้น

เพือ่ร่วมเป็นฟันเฟืองหนึง่ในการสร้างสตาร์ทอัพให้เป็นนกัรบทางเศรษฐกจิใหม่ 
เป็น “ทีมประเทศไทย” ฝ่ามรสมุเศรษฐกจิ ก้าวพ้นวกิฤตโควดิ-19 ไปด้วยกนั 

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ 
ได้ที่ Facebook : Youth Startup Fund 
หรือเว็บไซต์ www.tedfund.go.th
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Homchan นวัตกรรมแป้งกล้วยเพื่อสุขภาพ 
ถูกใจต่างชาติไม่ถึงปีมีออร์เดอร์ถึง 3 ตัน

เพราะการเป็นโรคเบาหวานท�าให้ผูป่้วยโรคนี้
ต้องรับประทานอาหารอย่างระมัดระวัง  
โดยเฉพาะการควบคุมน�้าตาล แต่อาหาร 
ส่วนมากมักมีน�้าตาลเป็นส่วนประกอบ  
และนั่นกลายเป็นปัญหาท่ีผู้ป่วยโรคนี้ต้อง
เผชิญชะตากรรมแบบเงียบๆ 

ทว่าข้อจ�ากดัดงักล่าวได้ถกูปลดลอ็กโดย 
ฐานพัฒน์ ธนวิทย์โภคิน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทย กรีน ฟู้ดส์ 1985 จ�ากัด ที่เจ้าตัว
ต้องประสบปัญหาป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
และกเ็ป็นคนท่ีชอบรบัประทานจกุจกิ จงึเกดิ
ไอเดียท่ีจะพัฒนาอาหารท่ีมีประโยชน์จาก
กล้วยหอมเป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์จงึได้น�าไป
ท�าวจิยัออกมาเป็นเครือ่งดืม่ผงจากกล้วยหอม 
2 ชนิด คือ กล้วยหอมผงผสมเวย์โปรตีน 
และกล้วยหอมผงผสมธัญพืช 

จากประสบการณ์ตรงนั้นบวกกับการ 
ได้รับทุนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา 
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม หรอื 
TED Fund จึงเกิดไอเดียน�ากล้วยหอมมา
แปรรูปการต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
แป้งกล้วย เพื่อน�าไปใช้เป็นส่วนประกอบ 
ในการท�าอาหารโดยได้ร่วมมอืกบันกัวิจยัจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก
แป้งกล้วยในปี พ.ศ.2561

หลังจากท่ีท�าการวิจัยและพัฒนาผ่านไป
หนึ่งปี จึงได้แป้งกล้วยมีลักษณะเหมือน 
แป้งสาลสีามารถน�าไปปรงุอาหารได้ แต่จดุเด่น
ของแป้งกล้วยนีค้อื มีค่าดชันนี�า้ตาล Glycemic 
Index (GI) ต�่า เมื่อน�าไปท�าอาหารจึงเหมาะ
ส�าหรับผู้บริโภคท่ีต้องการควบคุมน�้าหนัก 
และปริมาณน�้าตาลในเลือด 

เม่ือได้ผลวิจัยออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ  
ฐานพัฒน์จึงได้ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ 
โดยน�าแป้งกล้วยภายใต้แบรนด์ Homchan 
(ฮอมชาน) ท่ีมาจากค�าว่า กล้วยหอม +  
ผู้เชี่ยวชาญ น�าไปจ�าหน่ายในงาน Thaiflex 
ในเดือนพฤษภาคมปีท่ีผ่านมาปรากฏว่า 
ได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก โดยเฉพาะ 
จากลูกค้าต่างประเทศท้ังอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย อิตาล ีเยอรมนั ท่ีเป็นกลุม่คนดแูล
สุขภาพ หรือกลุ่มวีแกนท่ีไม่รับประทาน 
เนื้อสัตว์ จนมียอดจ�าหน่ายภายในงานสูงถึง 
2,000 ชุด และยอดสั่งจองอีกถึง 3 ตัน  
รวมท้ังยังได้รบัเชิญให้ไปออกงานแสดงสนิค้า

ที่ประเทศญี่ปุ่นกับสิงคโปร์
“มันสามารถเพิ่มมูลค่าจากกล้วยหอม

ธรรมดาได้ถงึ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังมรีะยะ
เวลาขายท่ีนานกว่ากล้วยหอมเพราะสามารถ
เก็บได้ถึงสองปี ต้องขอบคุณกองทุน TED 
Fund ท่ีนอกจากช่วยในเรื่องทุนให้ต่อยอด
งานวิจัยให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้จริงแล้วยัง 
ช่วยในเรือ่งต่างๆ เช่น การขอมาตรฐาน อย. 
เรื่องบรรจุภัณฑ์ การท�าตลาด

 “อยากฝากถึงคนท่ีก�าลังจะพัฒนางาน
วิจัยให้เป็นธุรกิจนั้น อันดับแรกเลยต้องมี 
ใจท่ีสู้ คือเมื่อท�าไปแล้วอย่าท้ิงกลางคัน  
ท�าแล้วต้องท�าให้สุด ผมเองต้องยื่นเรื่อง 
ขอมาตรฐาน อย.ถึงหนึ่งปี จนสุดท้าย 
ก็ได้รับรองจาก อย.ให้ข้ึนทะเบียนเป็น 
อาหารเสริม”

ส�าหรับแผนการตลาดของ Homchan 
ฐานพฒัน์เปิดเผยว่า จะน�าผลติภณัฑ์ตวันีร้กุ
ตลาดต่างประเทศหนักข้ึน โดยร่วมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมไป Road Show  
ในต่างประเทศ รวมท้ังยงัมแีผนท่ีจะเจาะตลาด
ในประเทศเข้าไปในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเป็นโรค 
เบาหวาน หรือกลุ่มที่ดูแลสุขภาพอีกด้วย 
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วิกฤตโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่อง
สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์นั้นมี
ความส�าคญัเพยีงใด ดงันัน้ การดแูลสขุภาพ
เบ้ืองต้นหรือการตรวจสุขภาพประจ�าปีของ
ทุกคนจึงไม่ควรถูกมองข้ามเช่นกัน แต่ท่ี
ผ่านมาการตรวจสุขภาพประจ�าปีมักต้อง 
ใช้เวลาจดัการข้อมูลค่อนข้างนานเพราะต้อง
ใช้เวลาบันทึกข้อมลูของผูใ้ช้บรกิารซ่ึงคนหนึง่
มีเป็นร้อยฟีเจอร์

โครงการออพติไมซ์-เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งโครงการท่ีได้รับทุน
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund 
จึงได้พัฒนาโปรแกรมให้บริการระบบบันทึก 
จดัเกบ็ และวเิคราะห์ข้อมูลสขุภาพ การตรวจ
สุขภาพครบวงจร ให้บริการรูปแบบของ
ซอฟต์แวร์เป็น Web Base Application  
ภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ “Checkup (เช็คอัพ)” 
โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์
บน www.checkup.in.th 

นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล Chief 
Executive Officer (CEO) ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จ�ากัด  
กล่าวว่า Checkup ถูกคิดค้นข้ึนโดย 
ทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีเห็นความส�าคัญ 
ในเรื่องดังกล่าว ในการออกแบบระบบการ
ท�างานทุกข้ันตอนจึงอยู่ในความดูแลของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ อีกท้ังมีการส�ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้ ก่อนท่ีจะพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ึนมา
เพื่อลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน ลดเวลาในการ
รายงานผลสุขภาพ เพิ่มความเร็วในการ
รายงานผลเป็น 10 เท่า ในการรายงาน 
ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลไปยัง

องค์กรท่ีมีพนกังานมาตรวจสขุภาพจากเดมิ
ใช้เวลาไม่ต�่ากว่า 21 วัน เหลือเพียง 1 วัน

นอกจากความรวดเรว็ท่ีเพิม่มากข้ึนแล้ว 
Checkup ยังมีจุดเด่นคือ หนึ่งเป็นระบบ 
ท่ีสามารถตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี โดย
สามารถเก็บข้อมูลท่ีหน้างานได้ทันทีเลย 
สองคอืระบบแปรผล รองรบัข้อมูลจ�านวนมาก 
ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน Amazon Cloud  
ผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าดูผลข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลผ่าน Personal Health 
Record ได้ ท�าให้โรงพยาบาลประหยัด 
งบประมาณผ่านการพรินต์เป็นรูปเล่ม

ปัจจุบันได้มีผู้น�า Checkup ไปใช้แล้ว 
คือ โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี Volume ในการ
ตรวจสุขภาพประมาณ 10,000 รายต่อปี  
กับ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีข้อมูลสุขภาพ
ของคนประมาณ 3,000 รายต่อปี ทางบรษัิท 
โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จ�ากัด มีแผนที่จะขยาย
ฐานลูกค้าจากกลุ ่มลูกค้าเดิมคือเข้าไป 
ในกลุ่มเครือโรงพยาบาล และให้บริการ 
ในรูปแบบ Subscription Model คิดค่า 
บริการเป็นรายปีท่ีส�าคัญให้บริการติดต้ังฟรี 
เพื่ออ�านวยความสะดวกกับโรงพยาบาลท่ี

สนใจจะทดลองใช้ และพฒันาให้ผู้ใช้สามารถ
ดูผลตรวจสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Line 
ของโรงพยาบาลได้

“โดยธรรมชาติธุรกิจสตาร์ทอัพเดินหน้า
ไปได้ต้องมีเงินทุน ฉะนั้นการที่ TED Fund 
ให้ทุนสนับสนุนจึงถือว่าส�าคัญมาก และย่ิง 
TED Fund เริ่มต้นสนับสนุนให้ทุนกับกลุ่ม 
นกัวชิาการ อาจารย์ในมหาวทิยาลยัหรอืกลุม่
ท่ีมีต้นทุนเรือ่งของงานวิจยัอยู่แล้วท�าให้การ
พัฒนาไปได้เร็ว นอกจากนี้ การที่ได้มาร่วม
อบรม Business Model กับ TED Fund  
ท�าให้ได้เรยีนรูว่้า รปูแบบธรุกจิมนัสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผูใ้ช้มากท่ีสดุ และการท่ีทาง 
TED Fund ก�าหนด Time Line ช่วยตีกรอบ
การท�างานให้เห็นเป้าหมายในแต่ละระยะ 
ได้ชัดเจนขึ้น”

นั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งท่ีท�าให้วันนี้จึงมี 
ผลติภณัฑ์ “Checkup (เช็คอัพ)” เพือ่มาช่วย
พัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ทันสมัยมาก 
ยิ่งขึ้น 

“Checkup” ยกระดับการจดัการข้อมลู
ตรวจสุขภาพเรว็ขึน้จาก 21 วนัเหลือ 1 วนั
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Ideation Incentive Program 
สานฝันนิสิต แจกทุนปั้นบัณฑิตเป็น Startup 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
ผูท้ีจ่ะเข้ามารบัทุนในส่วนนี้ได้ จะตอ้งเป็น
นิสิตและนักศึกษา ท่ีศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
และ/หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี 
***และผูส้มคัรจะต้องอยูภ่ายใต้ศนูย์บ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Certified 
Incubator) จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการนี้ได้***

ขั้นตอนการสนับสนุน
TED Fund และ สนช. ได้ด�าเนนิการ 
ช้ีแจงข้ันตอนและกระบวนการ 
ในการพจิารณาโครงการ แก่ศนูย์  
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวตักรรม (Certified Incubator) ท้ัง 16 ศนูย์ท่ัวประเทศ
แล้ว โดยมีระยะเวลาด�าเนนิการพจิารณาผูท่ี้ย่ืนข้อเสนอ
เข้ามาในรอบแรก จ�านวน 170 โครงการ และประกาศ
ผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

• รอบที่        พิจารณาโครงการและประกาศผล 
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง 
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

• รอบที่        พิจารณาโครงการและประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง 
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

• รอบที่        พิจารณาโครงการและประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง 
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ “การ
พฒันาแนวคดิเพือ่สร้างรปูแบบธรุกจินวัตกรรม (Ideation 
Incentive Program)” นั้น สามารถติดตามผลการ 
คัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมลท่ีลงทะเบียน และข่าว
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก 

1

2

3

ความเป็นมา
กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และส�านกังาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ�านวน 16 ศูนย์  
ท่ัวประเทศ ร่วมจดัท�าโครงการ “การพฒันาแนวคดิเพือ่สร้างรปูแบบธรุกจินวตักรรม 
(Ideation Incentive Program)” ซ่ึงเป็นหนึ่งโครงการของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ 
(Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ

โครงการ Ideation Incentive Program จะด�าเนนิการให้เงนิสนบัสนนุทุน มลูค่า 
100,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ (3 คนขึ้นไป) ส�าหรับเป็นค่าใช้บริการภายใน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) การพัฒนา 
แบบจ�าลอง (Mock-up) การพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบ้ืองต้น  
ค่าจัดท�าแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ และค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ 

รอ 
qr code
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1

กองทุนยุวสตาร์ทอัพลุยต่อ 
ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
100 ราย

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ  
ด�าเนินงานโดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 
และ ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) เดนิหน้าป้ันผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ไม่ต�่ากว่า 100 ราย เพื่อเข้าสู่โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้าง 
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” และโปรแกรมการเริ่มต้น
สร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed Program) ส�าหรับผู้สนใจดูรายละเอียดเพิม่เตมิที่ 
www.tedfund.most.go.th หรือโทรศพัท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072-4074 

2

TED Fund จัดกิจกรรม CSR น�าทีม
พนักงานปลูกป่าชายเลน ร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติให้อยู่คู่ไทยอย่างยั่งยืน 

นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนา 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ  
TED Fund น�าทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน  
เข้าร่วมกิจกรรม CSR : ปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อปลุกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่า 
ชายเลน ซ่ึงถอืเป็นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ที่ส�าคัญของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

3

TED Fund และ สนช. จัดประชุม
ชีแ้จงการสนับสนุนเยาวชนก้าวเป็น
สตาร์ทอัพ ผ่านการประชมุรปูแบบ 
Social Distancing

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมกบัส�านกังาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม จดัประชมุช้ีแจงแผนการ
ด�าเนินงานโครงการ “การพัฒนาโครงการ
นวตักรรมเพือ่ยืน่ขอรบัการสนบัสนนุโปรแกรม
การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรม (Ideation Incentive Program) 
และโปรแกรมการเร่ิมต้นสร้างธรุกจินวตักรรม 
(Pre-Seed Program)” ร่วมกบัศนูย์บ่มเพาะ
ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น 
(Certified Incubator) ผ่านการประชุม 
ในรูปแบบ Social Distancing เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 และสร้าง
ความเข้าใจในการด�าเนินการสนับสนุน
เยาวชนในมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปเป็น
สตาร์ทอัพ และนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ 
ที่จะน�าประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง 
แห่งเทคโนโลยีของโลก 
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