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บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง

ส่วนไหนในวารสารนี้ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับท่าน ที่นี่

คิดใหม่ ปรับเร็ว
หัวใจอยู่รอดของ STARTUP

นับต้ังแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งในเชิงการใช้ชีวิต 
พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนวิถีของการด�าเนินธุรกิจ ไม่เว้น
แม้แต่ Startup ท่ีต้องปรบัตวัอย่างเร่งด่วน เพือ่ให้ธรุกิจอยูร่อดได้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนอย่างรวดเรว็นี ้สิง่แรก
ท่ีผู้ประกอบการต้องท�า คือ การต้องปรับ Mindset หรือวิธีคิดใหม่ 
เพราะจากนี้ไปอะไรแบบเดิมๆ ท่ีเคยใช้ได้ผลในอดีต ไม่สามารถ
การันตีได้ว่า ท�าแล้วจะส�าเร็จในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบวิธีการท�า
ธุรกิจ รูปแบบของการตลาด ทั้ง วิธีการเดิม ช่องทางเดิม หรือแม้แต่
เครื่องมือเดิมๆ ต้องถูกน�ามาคิดใหม่ด้วยว่า สิ่งเหล่านี้ยังสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการท่ีเปลีย่นไปของลกูค้าหรอืผูบ้รโิภคได้อยู่หรอืไม่

นอกจากการคิดใหม่แล้ว การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ถือเป็น
หัวใจส�าคัญของการอยู่รอด และเป็นเทรนด์ของการท�าธุรกิจของยุคนี้ 
ซึ่งแน่นอนว่า จุดแข็งหรือความสามารถหลักอย่างหนึ่งของความเป็น 
Startup คือการปรับตัวได้เร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่ จึงนับว่ามีความ
ได้เปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ส�าคัญจะเห็นได้ว่า ในยุคที่เรียกกัน
ว่า New Normal ที่โลกออนไลน์และออฟไลน์ถูกเชื่อมต่อถึงกันเช่นนี้ 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ผ่านมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท�าให้ได้รับ
อานิสงส์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ “สตาร์ทอัพดิจิทัล” ที่สามารถเข้าไป
มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกของธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง

และนี่คือ โอกาสของ Startup ให้คิดเสมอว่า ในทุกวิกฤตมีโอกาส
ซ่อนอยู่ตลอด ดังนั้น ถ้าอยากจะก้าวไปเป็น Startup ท่ีจะเติบโต
และแข็งแกร่งได้อย่างยัง่ยืน ต้องหูตาไว มองข้ามวิกฤตเพ่ือดวู่ามีโอกาส
ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง และจะคดินวตักรรมอะไรข้ึนมา เพือ่เปลีย่นโอกาส
ให้กลายเป็นก�าไรได้นั่นเอง 
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ล่ามหลบไป เม่ือ Timekettle บริษัทเทค
สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกา พัฒนา Timekettle 
WT2 Edge หูฟังอัจฉริยะ ที่แปลภาษาได้แบบ
เรียลไทม์ถึง 40 ภาษา 93 ส�าเนียง พร้อมความ
แม่นย�าถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ส�าเร็จ ซึ่งถือ

ท่ีมา : https://www.designboom.com/technology/
timekettle-wt2-edge-01-19-2021/ 

หมดค�าถาม อันนีร้ไีซเคลิได้ไหม? อันนี้
ต้องท้ิงเลยหรอืเปล่า? เพราะ LASSO ถงัขยะ
สดุล�า้ท่ีมาพร้อมกบั AI, กล้อง และเซ็นเซอร์
ภายใน จะมาให้ค�าตอบคุณได้ เพียงแค่
หย่อนของท่ีจะท้ิงลงไป! เป็นอีกไอเดีย
รักษ์โลกของ LASSO LOOP RECYCLING 
บรษัิทสตาร์ทอพัฝ่ังองักฤษท่ีป๊ิงมา เพือ่ช่วย
ให้การคัดแยกขยะรีไซเคิลไม่น่างุนงง
และท�าได้ง่ายมากขึ้น 

    ล่ามหลบไป!
หูฟังแปลภาษา
แบบ Real Time มาแล้ว

     ถงัขยะ AI 
ลดขยะบ้าน ลดขยะโลก

เป็นครัง้แรกท่ีผูส้นทนาสามารถพูดโต้ตอบได้ด้วย
ตวัเองแบบไม่ต้องสะดดุ เพราะเจ้าหูฟังนี้ใช้เวลา
ในการแปลเพียง 0.5-3 วินาทีเท่านั้น 

เรยีกว่าครัง้นี้ไม่ได้มาเลน่ๆ เพราะมด้ีวยกนั 
3 โหมดให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น Simul Mode 
ท่ีเพยีงแค่แชร์หูฟังอกีข้างกบัอกีคนท่ีคยุด้วย หูฟัง
ท้ังสองก็จะกลายร่างเป็นนักแปลสื่อสารให้
เข้าใจกันในทันที หรือจะเป็น Speaker Mode ที่
เราพูด หูฟังแปล และเปล่งเสียงออกทางล�าโพง
มอืถอืให้คูส่นทนาฟัง หรอืจะแสดงเป็นข้อความ
ก็ได้ และ Touch Mode ที่เพียงแค่สัมผัสหูฟังก็
เหมอืนเป็นการเปิด-ปิดไมค์เวลาพูดในท่ีประชุม 
ซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกัน 6 คน และสามารถ
แปลภาษาออกมาแยกกันท้ัง 6 ภาษาพร้อมๆ 
กันได้ รวมไปถึงยังรองรับ Group Chat หรือ
ประชุมทางไกลผ่าน Zoom ได้ถึง 30 คน ซึ่งถ้า
แต่ละคนพูดต่างภาษากนักส็ามารถแปลครอบคลมุ
ได้ทั้ง 30 ภาษา 

วิธีการใช้งานก็ไม่ยาก แค่ใส่ขยะลงไปในถัง 
กล้อง เซ็นเซอร์ และ AI จะท�าการวิเคราะห์ และ
คัดแยกขยะให้ว่าสามารถรีไซเคิลได้หรือไม่ 
ถ้าได้ก็จะแยกไปที่ช่องหนึ่ง ถ้าไม่ได้ก็จะแยกไป
อีกช่องหนึง่เพือ่ส่งคนื ซ่ึงขยะจะผ่านการท�าความ
สะอาดด้วยเทคโนโลยีการใช้ไอน�้าและการท�าให้
แห้ง ฆ่าเชือ้ และขจดัการปนเป้ือน โดยเบือ้งต้น
จะเน้นแยกขยะรไีซเคลิอย่างพลาสตกิ (PET และ 

ไม่ใช่แค่แปลออนไลน์ได้ 40 ภาษาเท่านั้น 
แต่ 7 ภาษาท่ีคนพดูมากท่ีสดุในโลกอย่าง อังกฤษ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซีย ยัง
ถูกจัดเก็บแบบออฟไลน์ ท�าให้แปลภาษาได้แม้
ไม่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

งานนี้บอกเลย จะแค่บทสนทนาในชีวิต
ประจ�าวนัหรอืประชมุธรุกจิระดบัโลกก็ไม่ต้องหวัน่
กันอีกต่อไป  

HDPE) แก้ว อะลูมิเนียม และเหล็กก่อน 
ส่วนขยะประเภทฟิล์มพลาสติก (LDPE) 
กระดาษ กระดาษลัง และเศษอาหาร เป็น
เป้าหมายในอนาคต

นอกจากนี้ ตัวถังยังท�างานร่วมกับ
แอปพลเิคชันท่ีสามารถบอกเจ้าของได้ว่า ตอนนี้
มขียะอยูเ่ท่าไร ใกล้เตม็หรอืยัง หรอืใส่เพิม่
ได้อกีแค่ไหน รวมไปถงึรูต้ารางเวลาของรถ
ท่ีจะมาเกบ็ขยะ แถมยังเป็นผูช่้วยสายกรนี
แสนดเีวลาซ้ือสนิค้า เพราะบอกได้ว่าของชิน้นัน้
สามารถรไีซเคลิได้หรอืไม่ แค่ใช้แอปฯ สแกน
บาร์โค้ดบนผลติภณัฑ์นัน้ๆ อีกด้วย

จากนี้ไปการลดขยะให้โลกใบนี ้สามารถ
เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพราะมีเทคโนโลยีเจ๋งๆ 
มาช่วยจัดการแยกขยะให้นั่นเอง    

ท่ีมา : https://thegadgetflow.com/blog/lasso-smart-robot/
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หมายมัน่ป้ัน
“ยนูคิอร์น”

ตวัแรกของไทย

หากวันหน่ึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ ปปง.ส่งจดหมายจ่าหน้าซองระบุว่าบริษัท
ของคุณก�าลังเข้าข่ายการฟอกเงินผิดกฎหมาย 
คุณยังจะท�าธุรกิจน้ันต่อหรือล้มเลิก?? ค�าตอบ
ของ “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา” ผู้ก่อตั้ง Bitkub
สตาร ์ทอัพท่ี เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ งของ
ประเทศไทยในตอนน้ันคือ “ไม ่” และวันน้ี
เขาก�าลงัท�าในสิง่ท้าทาย คอื ขอเป็น “ยนูคิอร์น” 
ตัวแรกของไทย

จิ รา ยุส  ทรัพย ์ศรี โสภา 

 ก่อนจะมาเป็น “จิรายุส” แห่ง Bitkub
“ผมมองว่านักธุรกิจคืออาชีพหนึ่งท่ีสามารถ

สร้างผลกระทบในวงกว้างให้กับประเทศได้ นี่คือ
สาเหตุท่ีผมอยากจะท�าธุรกิจของตัวเอง”  จิรายุส 
ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ 
Bitkub กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้าง
ธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง

04 Interview



และย่ิงได้ไปท�างานท่ีซานฟรานซิสโก ก็
ท�าให้มีความรู้ในเรื่องของ Bitcoin มากย่ิงขึ้น
จากอดีตผู้บริหารของ Paypal ช่วยย�้าความ
มั่นใจ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมของท่ีนั่นมีแต่คน
เป็นผู้ประกอบการ ท�าให้ได้เรียนรู้ทักษะของ
การเป็น Entrepreneurship แต่กลายเป็นว่า
เมื่อเริ่มต้นเปิดบริษัท ก็ประสบปัญหาท่ีท�าให้
เจ้าตัวขอประกาศว่า...จะไม่ท�าอีกแล้วในชีวิต

“10 เดือนแรกผมไม่ได้ไปไหนเลย อยาก
จะเก็บเงินไว้จ้างพนักงาน เพราะท�างานอยู่คน
เดียว จนพอท่ีจะมีเงินทุนไว้จ้างพนักงานได้ก็
ไม่มีใครยอมมาท�างานด้วยจนต้องให้ญาติมา
ช่วยสมัครเป็นพนักงาน ตอนนั้นก็เจอปัญหาว่า 
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศว่า Bitcoin 
เป็นสิ่งลวงโลกก็ถูกคุณแม่ขอร้องให้เลิกท�า แต่
ผมยังเช่ือม่ันในสิ่งท่ีท�าก็ยังขยายงานต่อจนมี
พนักงานจริงๆ อยู่ 5-6 คน เริ่มขยายออฟฟิศ 
คราวนี้ ปปง. ส่งจดหมายไปท่ีบ้านให้ไปรายงาน
ตัวว่าท�าการฟอกเงินหรือเปล่า เรียกได้ว่าปัญหา
และอุปสรรคมีมากมายจนบอกได้เลยว่าจะ
ไม่กลับไปท�าแบบนั้นอีกแน่นอน”

  แจ้งเกิดอีกคร้ังกับ Bitkub
ต่อมาช่วงปี 2017 ตอนนั้น Bitcoin เริ่ม

ได้รับการยอมรับ หลายประเทศเริ่มรับรองให้
ถูกกฎหมายและเกิดกระแสฟีเวอร์ขึ้น จนกระท่ัง
เขาได้ตัดสินใจขายบริษัทให้กับ Gojek กลุ่มทุน
จากประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นก็ได้ไปประกวด
ฟินเทคกับทาง ก.ล.ต. ด้วยคอนเซปต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ยุค 2.0 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จนตัดสินใจมาเปิดบริษัท Bitkub ซ่ึงเป็นศูนย์
ซ้ือ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้ไลเซนส์จาก 
ก.ล.ต.จนถึงปัจจุบัน

จิรายุสตั้งเป้าหมายกับ Bitkub ไว้ว่าจะ
ต้องเป็น “ยูนิคอร์น” หรือสตาร์ทอัพท่ีมีมูลค่า
ธุรกิจ 1,000 ล้านดอลลาร์ฯ บริษัทของประเทศไทย

เราอยากเป็นบริษัท
ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุ่นใหม่
และเมื่อเราเป็นกลุ่มแรกที่มี
ความเข้มแขง็ บรษิทัสตาร์ทอพั
รุ่นน้องต่อจากนี้ก็จะได้รับ
การสนับสนุนต่อเป็นทอดๆ

เขาเสริมด้วยว่า ในวัยเด็กนั้นเป็นคนท่ี
ไม่อยู่นิ่งชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จนกระท่ังเร่ิมต้นท�างานสายวาณิชธนกิจท่ีเซ่ียงไฮ้ 
ประเทศจีน ซึ่งเป็นอาชีพแรกหลังจากเรียนจบ
จากสหรัฐอเมริกา แต่ก็ทนต่อสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีมีข้อจ�ากัดไม่ได้ จึงตัดสินใจกลับ
มาประเทศไทย เปิดบริษัทของตัวเอง เพื่อท่ีจะ
ได้ท�าอะไรใหม่ๆ ท่ีคนอื่นยังไม่ได้ท�า โดย
มุ่งหน้าท่ีจะท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ

“ผมมองว่าสตาร์ทอัพช่วยเปิดโอกาสให้ท�า
ในสิ่งใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนท่ี
เป็นซีอีโอของบริษัทขนาดเล็กก็เป็นแบบหนึ่ง 
พอบริษัทใหญ่ข้ึนซีอีโอก็เปลี่ยนบทบาท ท�าให้
เราต้องปรับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา”

ผู้ท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจของ
จิรายุสก็คือ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple และ 
Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon เนื่องจากสอง
คนนี้ต้องฟันฝ่ากับค�าหัวเราะจากคนอ่ืนในช่วง
ท่ีเริ่มก่อตั้งธุรกิจ จนพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นคน
จ�านวนน้อยท่ีคิดถูกและไม่เพียงแต่สร้างบริษัท 
แต่เป็นผู้สร้างและปฏิวัติวงการใหม่ข้ึนมาด้วย
ตัวเอง ส่วนต้นแบบของการเป็นนักลงทุน ก็คือ 
Warren Buffett และ Peter Lynch 

 “ฟอกเงิน” บททดสอบแรกของการ
สตาร์ทธุรกิจ 

เรียกได้ว่าหลังจากเรียนจบมาได้ไม่ถึง
หกเดือน เขาย้ายงานกว่าสามแห่งตั้งแต่
ท่ีเซ่ียงไฮ้มาจนถึงซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
โดยแต่ละแห่งนัน้ท�างานเพยีงแค่สองถงึสามเดือน
เท่านั้น จนกระท่ังจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท
แรกของเขาเกิดขึ้นท่ีประเทศไทย 

“บริษัทแรกของผมช่ือ coin.co.th เป็น
บริษัทท่ีเกี่ยวกับ Crypto Wallet รายแรกของ
ประเทศไทย พนักงานมีผมอยู่คนเดียวเพราะ

ไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่ท่ีส่งเรียนต่างประเทศ
มาหลายปีอีก โดยเริ่มจากการขอห้องว่างท่ีอยู่
ช้ันสองของร้านขายเสือ้ผ้าของครอบครวัท่ีประตนู�า้
เป็นออฟฟิศแห่งแรก คอมพิวเตอร์ก็ใช้ของเก่า
ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัย”

สาเหตุท่ีสนใจธุรกิจเกี่ยวกับคริปโต เพราะ
สมัยเรียนท่ีประเทศอังกฤษ วิชาท่ีชอบเรียน
ท่ีสุดคือ ประวัติศาสตร์ทางด้านการเงิน ท�าให้
ได้รู้ว่าธุรกิจการเงินจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 50 ปี 
จนกระท่ังได้รู้จักกับ Bitcoin ครั้งแรกท่ีประเทศ
จนี หลงัจากท่ีได้ศกึษาอย่างลกึซ้ึงจงึมองเห็นว่า
นี่คือสิ่งท่ีจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินอย่าง
แน่นอน
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ให้ได้ เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพ
รายอ่ืนๆ ของไทยเติบโตตาม โดยมีความเชื่อว่า
เมื่อนับหนึ่งได้แล้วจะสามารถมีสองและสาม
ตามมาได้

“เราอยากท�าให้คนไทยเช่ือว่าเราท�าได้
และเป็นบรษัิทท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กบัคนรุน่ใหม่ 
และเม่ือเราเป็นกลุ่มแรกท่ีมีความเข้มแข็ง บริษัท
สตาร์ทอัพรุ่นน้องต่อจากนี้ก็จะได้รับการสนับสนุน
ต่อเป็นทอดๆ เหมือนกับท่ีรุ่นใหญ่อย่าง Apple, 
Google, Microsoft สร้างตัวเองจนเข้มแข็ง
และเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นเล็กจนเติบโตได้ 
ผมมองว่าสตาร์ทอัพไทยจะต้องมีภาพแบบนั้น
สักวัน”

จิรายุสให้มุมมองต่อคนรุ่นใหม่ท่ีอยากจะท�า
ธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองว่าถ้าคุณเป็นกลุ่ม 
Lucky Sperm หรือพ่อแม่ไม่คาดหวังจะได้รับ
การเลี้ยงดูจากเรา แนะน�าว่าให้เริ่มลงมือท�าเลย 
ไม่จ�าเป็นต้องไปท�างานอย่างอ่ืนก่อน เพราะเม่ือ
เราล้มจะไม่เจ็บตัวมาก

แต่ถ้ายังมีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แนะน�าว่า
ให้ไปหางานท�าในอุตสาหกรรมท่ีเป็น New 
Economy จะดีกว่าเพราะหากเราล้มลงไปโอกาส
ท่ีจะยืนข้ึนได้มีไม่มาก การได้ท�างานในองค์กร
ยุคใหม่ก็เพียงพอท่ีจะท�าให้เรารับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้วและต้องเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ๆ ท่ีโลกก�าลังต้องการด้วย

“การท�าสตาร์ทอัพไม่ง่ายและสวยงามเหมือน
ในซีรีส์แน่นอน เราต้องมีความเช่ือมั่นมากกว่า
คนอ่ืน เห็นต่างในสิ่งท่ีคนอื่นมองไม่เห็นและกล้า
ท่ีจะท�ามัน ผมอยากเห็นวงการสตาร์ทอัพของ
ไทยเติบโตเทียบเท่าประเทศอ่ืนและเมื่อ Ecosystem 
ของสตาร์ทอัพไทยเข้มแข็งจะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน” 

ส�าหรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ TED Fund ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ถอืว่าเป็นแนวความคดิท่ีดท่ีีจะช่วยเป็นแหล่งเงนิทุน
ให้กับสตาร์ทอัพในกลุ ่มท่ีก�าลังเริ่มต้นซ่ึง
ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดการสนับสนุนทางการเงิน
ได้มีก�าลังใจในการเริ่มต้นเพื่อท่ีจะผลักดันเทคโนโลยี
ให้สามารถเกิดข้ึนได้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิด
บนกระดาน หากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง
กน่็าจะท�าให้เกดิสตาร์ทอัพท่ีแข็งแรงได้จ�านวนหนึง่

จิรายุสกล่าวท้ิงท้าย 

ผมอยากเห็นวงการ
สตาร์ทอัพของไทย
เติบโตเทียบเท่า
ประเทศอื่น
และเม่ือ Ecosystem
ของสตาร์ทอพัไทยเข้มแขง็
จะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง
ขึน้กับประเทศไทย
ได้อย่างแน่นอน
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 “การตลาด” กับส่ิงที่เปล่ียนไป
ในปี 2021

หากพูดถึงเรื่องของการตลาดท่ีคนท�าธุรกิจ
ต้องรู้ในเวลานี ้จากมุมมองของ “พงศธร ธนบดภีทัร” 
Youtuber และ Influencer ช่ือดงัของช่องความรู้
ธุรกิจ Nop Pongsatorn บอกไว้ว่า มีอยู่ 2 เรื่อง
ท่ีผู้ประกอบการต้องรู้ไว้ นั่นคือ 

1.Mindset ด้านการตลาด
อาจจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทฤษฎี

การตลาดแบบเดมิท่ีหลายคนคุน้เคย ไม่ว่าจะเป็น 
4P หรือ 4C อาจใช้ไม่ได้ผลในยุคนี้ หรือ
ในอดตีท่ีเคยก�าหนดไว้ว่า ค่าการตลาดจะต้องเป็น
เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ หรือต้องใช้เงินไป
กับค่าการตลาด นิตยสารกี่เปอร์เซ็นต์ โทรทัศน์
กี่เปอร์เซ็นต์ ออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน
ไม่สามารถท�าเช่นนี้ได้อีกแล้ว เพราะตอนนี้
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

2.เครื่องมือทางการตลาด
ผูป้ระกอบการต้องเข้าใจว่า เครือ่งมอืทางการ

ตลาด เช่น Facebook หรือ Google Ads 
อาจเคยใช้ได้ดีในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ปัจจุบัน
อาจจะไม่สามารถคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว 
ประสิทธิภาพของการยิงโฆษณาลดลง เพราะ
ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ท�าให้รายได้ 
ที่เข้ามาไม่คุ้มกับค่าโฆษณาที่จ่ายไป 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ถามว่าต้องใช้เครื่องมือไหน
ในการท�าการตลาด พงศธรบอกว่า ยุคนี้เป็น
ยุคท่ีต้องใช้ทุกอย่าง จะพึ่งพาช่องทางใด
ช่องทางหนึง่ไม่ได้ เพราะผูบ้รโิภคอยู่ในแพลตฟอร์ม
ท่ีหลากหลาย แต่สิ่งส�าคัญเหนืออ่ืนใด คือ 

ต้องใช้ให้เร็ว ยกตัวอย่าง TikTok เม่ือกลางปี
ท่ีแล้ว อยู่ดีๆ ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มท่ีมาแรง 
ดังนั้น ใครท่ีใช้ช่องทางนี้ได้เร็ว สามารถสร้าง
โอกาสให้กับธุรกิจได้อย่างมากเลยทีเดียว

 Original Content ยืนหนึ่งการตลาด
ทรงประสิทธิภาพ

ส�าหรับปี 2021 นี้ Original Content หรือ
คอนเทนต์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือส่ือสารกับผู้บริโภค 
ยังถือว่าเป็นรูปแบบการตลาดท่ีสามารถครอง
ใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ 
เทรนด์วิดีโอ ยังเป็นกระแสท่ีมาแรงและได้รับ
ความนยิมอย่างต่อเนือ่ง แต่สิง่ส�าคญัท่ีผูป้ระกอบการ
ต้องรู้ คือ จะสร้างตัวตนบนออนไลน์ได้อย่างไร
มากกว่า เพราะการท�าคลิปวิดีโอ ใครๆ ก็ท�าได้ 
ทุกวันนี้มี Youtuber เป็นหม่ืนเป็นแสนคน 
แต่จะท�าอย่างไรให้เป็นท่ีจดจ�า นั่นคือ คีย์เวิร์ด
ที่ส�าคัญ

การจะท�า Content ให้ตรงใจผู้บริโภคนั้น 
พงศธรแนะน�าว่า ต้องถามตัวเองก่อนว่า คนดู 
Content เขาได้อะไรจากเรา ถ้าตรงนี้ชัดเจนก็
จะสามารถท�า Content ได้ตรงกับความต้องการ 
เช่น ท�าคลิปสอนท�าอาหาร ถ้าบอกชัดไปเลย
ว่า เป็นคลิปท่ีสอนแค่คนท่ีไม่เคยเข้าครัวมา
ก่อน ดังนั้น ความชัดเจนตรงนี้จะท�าให้ได้กลุ่ม
คนดูท่ีเป็นคนท�าอาหารมือใหม่เท่านั้น ซ่ึงถ้า
เขาชอบคลิปเราก็จะติดตามและจดจ�าเราได้ 
เป็นต้น

ให้คิดเสมอว่า การตลาดสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ จะท�าการตลาดด้วยวิธีการไหน ด้วย
เครื่องมืออะไร อาจไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว ฉะนั้น
สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ ลูกค้าเป้าหมายของคุณ ถ้า
รู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี โอกาสส�าเร็จก็
ยิ่งมีสูง 

สิง่ทีเ่รามกัจะได้ยนิอยูบ่่อยครัง้ น่ันคอื
ยคุน้ีอะไรแบบเดิมๆ มักใช้ไม่ได้ผล ท่ีเคยท�า
แล ้วส�า เร็จอาจกลายเป ็นเพียงอดีต
ให้นึกถึง แต่เอากลับมาใช้ไม่ได้เหมือนเคย
“การตลาด” ก็เช่นเดียวกัน รูปแบบเดิม 
วิธีการเดิม ช ่องทางเดิม หรือแม้แต่
เครือ่งมือเดิม ในปี 2021 น้ีคณุอาจจะต้อง
โบกมือลาหลายสิ่งหลายอย่างไป และต้อง
เตรยีมมองหาการตลาดทีส่ามารถตอบโจทย์
ในยุคที่โลกหมุนอยู่บนความไม่แน่นอน
และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้

จับตาเทรนด์การตลาด
เปลี่ยนอย่างไร?2021 รู้ให้ทัน 
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ก็แพ้แล้ว ไอเดียเลยมาหยุดอยู่ท่ีอาหารสัตว์ 
เพราะโดยส่วนตวัเป็นคนเลีย้งสตัว์ และเราเองรูว่้า
โปรตีนแมลงของเรานั้นคุณภาพสูง ซ่ึงมาจาก
แมลง Black Soldier Fly ที่ในต่างประเทศ โดย
เฉพาะแถบยโุรปและอเมรกิาเหนอื มีการรบัรอง
ทางกฎหมายว่าน�าไปบริโภคได้ปลอดภัย”

อิทธกิรบอกว่า ทุนสนบัสนนุจาก TED Fund 
นัน้ ช่วยท�าให้เขาสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ขนม
ขบเคี้ยวของสุนัขออกมาเป็นในเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยการท�างานร่วมกับสัตวแพทย์ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการส�าหรับสัตว์ เพื่อ
ก�าหนดสูตรขนมของสุนัขท่ีเป็นสูตรเฉพาะของ
ตัวเองข้ึนมา พร้อมท้ังเริ่มต้นท�าการตลาดเพื่อ
สร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นไป
ท่ีการสร้างฐานลกูค้าท่ีเห็นคณุค่าและเข้าใจในสิง่
ที่ Laika ก�าลังท�าอยู่ 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ท�าให้ Laika แตกต่างจาก
ขนมขบเคี้ยวส�าหรับสุนัขท่ัวไป อิทธิกรบอกว่า 
ไม่ใช่แค่ Functional Value ท่ีให้คุณค่าด้าน
โภชนาการส�าหรบัสนุขัเท่านัน้ แต่  Laika ยังโดดเด่น
ด้าน Emotional Value ซ่ึงกล้าพดูได้ว่า ยังไม่เคย
มีแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงใด ท่ีท�ามาจากแหล่ง
โปรตีนทางเลือกและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม เรยีกได้ว่า Laika เป็นแบรนด์แรก
ท่ีเอาค�าว่า สิง่แวดล้อมเข้ามาอยู่ในอตุสาหกรรม
อาหารสัตว์เลี้ยง 

จากรเีซิร์ชฉบับหนึง่ ว่าด้วยเรือ่งวกิฤตความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่
ท�าให้หนุ่มนักวิเคราะห์การเงิน อย่าง “อิทธิกร 
เทพมณี” เกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวนั้น ได้เสนอ
ทางออกของปัญหาในเรื่องนี้ไว้ นั่นคือ “แหล่ง
โปรตนีทางเลอืก” ซ่ึงกจ็ะม ีPlant-based Protein 
กับ Insect-based Protein 

จากจุดนี้เอง ที่ฝันเล็กๆ แต่ทว่ายิ่งใหญ่ของ
อิทธิกร ได้เริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางการสร้างแหล่ง
โปรตีนทางเลือกอย่าง Insect-based Protein 
ผ่านการลงมือท�าฟาร์มแมลงของตัวเอง และยัง
เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการ Upcycle กู้โลกที่
ว่านี้ด้วย เพราะสายพันธุ์แมลงอย่าง Black 
Soldier Fly ทีเ่ขาเลีย้งนัน้ ไม่เพยีงแต่จะอดุมไป
ด้วยโปรตีนท่ีสูงแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นนักย่อย
สลายตวัยง เศษอาหารเหลอืท้ิงจ�านวนมาก จาก
ร้านอาหาร หรือโรงงานขนาดเล็ก จัดได้ว่าเป็น
อาหารชั้นยอดของเจ้าแมลงพันธุ์ดังกล่าว เรียก
ได้ว่า กระบวนการ Upcycle ผ่านฟาร์มแมลง

ของอิทธิกรนั้น สามารถลดปัญหาเศษขยะจาก
อาหารเหลอืท้ิง ไปพร้อมๆ กบัการช่วยเพิม่ความ
มั่นคงทางด้านอาหารได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น โอกาสไม่ได้หยุดอยู่แค่ท่ี
ฟาร์มแมลงเพียงอย่างเดยีว แต่ได้ถกูต่อยอดมา
เป็นผลติภณัฑ์ขนมขบเค้ียวส�าหรบัสนุขัท่ีท�าจาก
โปรตีนแมลง ซ่ึงเป็นหนึ่งในไอเดียท่ีได้รับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (TED Fund) ท่ีเป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยผลักดันให้ไอเดียนี้เป็นรูปเป็นร่าง
ขึ้นมาได้ ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Laika 

“ถ้าจะเอามาแปรรูปเป็นบิสกิตให้คนรับ
ประทาน ตลาดนี้การแข่งขันสูงมาก แค่เริ่มคิด

จากโปรตีนแมลง สู่ขนมน้องหมารักษ์โลก
หนึ่งเดียวในตลาดLaika 

เราไม่ได้มองตัวเองว่า
เป็นแบรนด์ที่ท�า Insect-

based Protein หรือโปรตีน
จากแมลง แต่เรามองว่า Laika 
จะเป็นแบรนด์สตัว์เลีย้ง ที่จะน�า
ความยั่งยืนมาสู่อุตสาหกรรม

อิทธิกรกล่าวทิ้งท้าย 
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ในยุคท่ีผู้คนหันมาปกป้องดูแลสุขภาพให้
ห่างไกลโรคกันมากข้ึน การไปโรงพยาบาล
เพือ่ตรวจสขุภาพแบบเหมาแพก็เกจอาจไม่ตอบ
โจทย์นัก นพ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ ซีอีโอ 
และผู้ก่อตั้งบริษัท เฮลท์สไมล์ จ�ากัด ท่ีสนใจ
ในเทคโนโลยีด้านสขุภาพเป็นทุนเดมิ จงึเห็นโอกาส
ท่ีจะพัฒนาบริการตรวจสุขภาพท่ีเฉพาะเจาะจง
กบัความเสีย่งด้านสขุภาพของแต่ละบุคคลมากข้ึน 
แถมยังเดินทางไปให้บริการถึงบ้านด้วย ภายใต้
ชื่อ Health Smile

Health Smile เป็นบริการตรวจสุขภาพท่ี
ผู้ใช้บริการยิ้มออก เพราะสามารถเลือกรายการ
ตรวจท่ีเหมาะกับความเสี่ยงของสุขภาพตนเอง
ได้ หัวใจส�าคญัคอื การน�าข้อมูลทางวทิยาศาสตร์
การแพทย์มาผสานกบัการใช้ AI ในการวิเคราะห์
ข้อมลูสขุภาพเฉพาะบคุคล ก่อนจะเลอืกรายการ
ตรวจท่ีเหมาะสมตรงกบัความเสีย่งของแต่ละคน 
ในคอนเซปต์ Smart AI for Specific Health 
Checkup จงึช่วยตดัค่าใช้จ่ายหรอืรายการตรวจ
ที่ไม่จ�าเป็นออกไปได้

จากนั้นทีมนักเทคนิคการแพทย์และทีม
พยาบาลท่ีอยู่ในเครือข่าย จะเดินทางไปให้

ส�าหรบัแผนต่อยอดธรุกจิในอนาคต คณุหมอ
เผยว่าจะเน้นขยายเครือข่ายให้มีความ
มั่นคง รวมท้ังพัฒนาบริการให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อเติบโตไปกับเทรนด์การให้บริการ
การแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine ที่ก�าลัง
เริม่ต้นในบ้านเรา ไม่ว่าผูเ้ล่นรายใหญ่หรอืรายเลก็
ล้วนเห็นโอกาสจากแนวโน้มดังกล่าวท้ังนั้น 
หากรัฐบาลออกกฎเกณฑ์ท่ีเอ้ือให้สตาร์ทอัพ
เลก็ๆ ได้มีท่ียืน Health Smile กพ็ร้อมเป็นหน่วย
สนับสนุนท่ีจะช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ง่ายยิ่งขึ้น 

การได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ TED Fund ท�าให้ได้รับ

ความสนใจจากสื่อต่างๆ จุดนี้
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับเรา ท�าให้เรามีตัวตนจริง 
ไม่ใช่บริษัทโนเนม เมื่อคิด
จะต่อยอดธุรกิจก็ง่ายขึ้น

บริการตรวจสุขภาพที่ท�าให้คนไทยย้ิมได้
Health Smile

บริการตรวจเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจถึงบ้าน 
ก่อนจะส่งเข้าห้องแล็บและรายงานข้อมูลความ
เสีย่งและผลการตรวจสขุภาพในรปูแบบออนไลน์ 
เพือ่เพิม่ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารในการเข้ารบั
การรักษาอย่างต่อเนื่องในสถานพยาบาลต่อไป  

“ช่วงพัฒนา Health Smile มีอุปสรรค
พอสมควร คนท่ัวไปยังไม่เช่ือมั่นใน Health 
Tech อย่างเต็มท่ี เราต้องมีแอดมินคอยตอบ
ค�าถามและให้ข้อมูล ซ่ึงพอลูกค้ากลุ ่ม Gen 
Y วัย 30-40 ปีได้ลองใช้บริการ จะช่วยบอก
ปากต่อปาก ยิ่งช่วงโควิด-19 ระบาด ผู้คน
รู้สึกกังวลท่ีจะเดินทางไปโรงพยาบาล บริการ
ของเราก็ตอบโจทย์เทรนด์ Everything at 
Home ท�าให้ยอดขายของ Health Smile ช่วง
ครึ่งหลังปี 2563 เติบโตข้ึน 3-4 เท่า”

ส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ คณุหมอประสทิธิ์
บอกว่าคือ การได้ทุนจาก TED Fund มาท�าให้
ธรุกจิสตาร์ทอพัด้านเฮลท์เทคขยายตวัสมความ
ตั้งใจ โดยเงินทุนส่วนหนึ่งนอกจากน�าไปพัฒนา
ระบบจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ คุณหมอยังน�ามา
ขยายเครือข่ายการให้บริการเพื่อให้ได้ตาม
เป้าหมายที่วาง KPI เอาไว้

“การวาง KPI ที่ท้าทาย ท�าให้เรากล้ามอง
ใหญ่ตัง้แต่แรก จนตอนนี ้Health Smile สามารถ
ให้บริการได้ท่ัวประเทศ ด้วยเครือข่ายการให้
บริการที่มีแทบจะทุกอ�าเภอ รวมทั้งมีเครือข่าย
แล็บท่ีเป็นสแตนด์อโลนของแต่ละจังหวัด 
นอกจากนี้ การท่ีเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ TED 
Fund ท�าให้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ จุดนี้
ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเรา ท�าให้เรามี
ตัวตนจริง ไม่ใช่บริษัทโนเนม เมื่อคิดจะต่อยอด
ธุรกิจก็ง่ายขึ้น”
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 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 อุทยาน วิทยา ศาสตร์ และ เทคโนโลยี  มหาวิทย า ลัย วลัย ลักษณ์

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ส�านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ

 บริษัท เทคอินสไปเรชั่น จ�ากัด (Tech Incube)

ภาคใต้

 หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ 
    นวตักรรม (CUTIP) บัณฑติวทิยาลยั และคณะพาณชิยศาสตร์
    และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    (CU Innovation Hub)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up มหาวิทยาลัยรังสิต

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมนักศึกษา (Hatch)
   และส�านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม    
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ส�านกับรหิารงานวจิยัและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
    สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง

 ส�านกัเคเอกซ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
   ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

 Wandee International Business (WINB) Company Limited

 บริษัท วีลูเต้ จ�ากัด

ภาคกลาง
 อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอืมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 สถาบันนวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัพะเยา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 อุทยานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลยัแม่โจ้

 กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคเหนือ

 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 โครงการจดัตัง้สถานพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
   ส�าหรบันกัศกึษา (SEDA) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
    สุรนารี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund มีหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�า เป็นที่ปรึกษาวางแผนและบริหารจัดการ
โครงการแก่ผูป้ระกอบการ (Startup) รวมถึงประสานงานระหว่าง TED Fund กับผูป้ระกอบการอย่างใกล้ชดิ สนใจเข้าร่วมโครงการสนบัสนุนทุนของ TED Fund 
สามารถติดต่อ TED Fellow ได้ในทุกภูมิภาค เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฐานของนวัตกรรมไปด้วยกัน

32  เครือข่ายแนวร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ “TED FELLOW”

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้

ภาคกลาง

10 TED Insight



ติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการ จ.อุบลราชธานี

TED Fund ลงพืน้ท่ีตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยีและนวตักรรม ท่ีได้รบัการสนบัสนนุทุนภายใต้โครงการจดัสรร
สนบัสนนุผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม ในพืน้ท่ีภาคอสีาน จ.อุบลราชธานี 
พร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผูป้ระกอบการ เพือ่น�าไปสูก่าร
พฒันาโครงการให้เตบิโตและประสบความส�าเร็จในอนาคต   

TED New Gen Talent Roadshow 2021 เชียงใหม่-พิษณุโลก

TED Fund จัดกิจกรรม TED New Gen Talent Roadshow 2021 ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ และพษิณโุลก เฟ้นหาผูป้ระกอบการเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุทุนของ TED 
Fund โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ชาญวทิย์ ตรเีดช ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพเิศษ “บทบาทการสนบัสนนุ
ทุนของ TED Fund” 

จากหิ้งสู่ห้าง Space Walker นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ

กระทรวง อว. ชูนโยบายน�างานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง โชว์
ผลงานวจิยั “Space Walker” นวตักรรมส�าหรบัผูส้งูอายุ ลดการน�าเข้าและยกระดบัเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ด้าน TED Fund เปิดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ปี 
2 พัฒนาเยาวชนไปสู่สตาร์ทอัพ มุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ 

เตรียมความพร้อม 32 TED FELLOW 
TED Fund จัดกิจกรรม Train the Trainer ครั้งที่ 1 
ในรูปแบบออนไลน์ ส�าหรับเตรียมความพร้อมให้กับ
เครอืข่ายร่วมพัฒนาผูป้ระกอบการ (TED FELLOW) ท้ัง 
32 หน่วยงาน ท่ีได้รบัการรบัรองจาก TED Fund ให้มี
ความพร้อมในการเป็นหน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
รวมถึงแนะแนวทางและกระบวนการพิจารณาการเข้า
ร่วมโครงการยุววิสาหกจิเร่ิมต้น (Youth Startup Fund)  
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