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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
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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 




