Business Mapping ในรั ฐไวโอมิง
๑. มลรัฐไวโอมิง มี startups ประมาณ ๑๐๐ บริษัท ส่วนใหญ่อยูใ่ นเมือง Cheyenne เมือง Jackson Hole
และเมือง Casper ส่วนใหญ่เป็ นด้ านแอพพลิเคชัน่ โปรแกรมต่าง ๆ และเทคโนโลยี อาทิ ด้ านการท่องเที่ยว
และ Social media
๒. Startup สามารถแบ่งเป็ น ๕ ประเภทตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนี ้
๒.๑ Biotech
(AgriTech,
FoodTech)

๒.๒ Biomed
(HealthTech)

๒.๓ Mechatronics
(Smart Device &
Robotech)
๒.๔ Embedded
Technology
(Digital & loT)

(๑.) Agriculture Television: เป็ นบริษัทสื่อเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในชนบททัว่ อเมริกา โดยมีชอ่ งเพื่อการเกษตรใน Youtube
เพื่อโปรโมทสินค้ าทางการเกษตร แนะนําหลักการและวิธีการทําการเกษตรที่
ถูกต้ อง ต่อนักเกษตรทัว่ ไป เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของมลรัฐให้ ดีขึ ้น
http://www.agtvnetwork.com/index.php
(๒.) Vertical Harvest: องค์กรอิสระที่ไม่แสวงผลกําไร มีความเชี่ยวชาญด้ าน
พฤกษศาสตร์ แนวตัง้ ในการสนับสนุนการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ
เพื่อให้ ชมุ ชนในมลรัฐไวโอมิงมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น อีกทังยั
้ งให้ โอกาสการจ้ าง
งานกับผู้ที่มีข้อกําจัดทางกายภาพในการปลูกพืชสวนครัวให้ แก่ชมุ ชน
https://www.verticalharvestjackson.com/about-us
(๑.) Mcginley Orthopedics.: บริษัท Orthopedics คิดค้ นอุปกรณ์การแพทย์
เพื่อการแพทย์ Intellisense Drill Technology ใช้ ในการผ่าตัดศัลยกรรม
กระดูก ข้ อ เอ็น และกล้ ามเนื ้อได้ อย่างแม่นยํา
http://www.mcginleyorthopaedicinnovations.com/index.php?/pages/drill
(๑.) Flying V Productions: เป็ นบริ ษัทที่ผลิตอุปกรณ์ Drone และเครื่ องมือ
ถ่ายภาพทางอากาศ สําหรับการเกษตร เหมืองแร่ งานวิศวกรรม
https://www.flyingvpro.com/
(๑.) Logpacker: เป็ น server Cloud สําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ผล เก็บ
รักษาข้ อมูลโดยแยกเป็ น Cluster และมีระบบดูแลรักษาข้ อมูลที่สามารถกู้
ข้ อมูลที่สญ
ู หายได้ สร้ างเพื่อรองรับระบบการใช้ งานตังแต่
้ ธุรกิจเล็กไปจนถึง
ธุรกิจใหญ่ที่ต้องการระบบการป้องกันสูง เพื่อให้ บริ ษัทธุรกิจต่างๆ สารมารถ
เก็บข้ อมูลที่สาํ คัญได้ อย่างปลอดภัย และง่ายได้ แก่การค้ นหา และจัดส่งข้ อมูล
https://logpacker.com/blog/logpacker_features_and_benefits

(๒.) IT24: เป็ นเว็บไซต์รวบรวมฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีและให้ บริ การ

ตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นหนึง่ ในแพลตฟอร์ มที่ใหญ่ที่สดุ ซึง่ เปิ ดโอกาศให้
ผู้ใช้ บริการเข้ าถึงผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีตามจุดประสงค์ของตน
https://www.it24.io/
(๓.) WizPay เป็ นแอพลิเคชัน่ การชําระเงินของร้ านค้ า เพื่อสร้ างความสะดวกใน
ขันตอนการแสกนรหั
้
ส หรื อ QR code
http://wizpaystore.com/about/
๒.๕ Service Design (๑.) HydroJet: บริ ษัทสร้ างและออกแบบระบบและกระบวนการมัลติฟัง์ชนั่ ที่มี
& Technology
คุณสมบัตใิ นการทําความสะอาดเรื อ แทงค์ หม้ อต้ มนํ ้ามันร้ อน ในโรงงาน
(Creative, Culture &
อุตสาหกรรมก๊ าซและนํ ้ามัน ออกแบบด้ วยแนวคิดของการสร้ างสภาพแวดล้ อม
High Value Services)
ที่ปลอดภัย สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
http://hydro-jet.myfreesites.net/about
(๒.) Navvi: เป็ นบริ ษัทออกแบบเทคโนโลยีที่รวบรวมข้ อมูลทังเวลา
้
สถานที่ ประเภท มีระบบการเรี ยนรู้โดยอัตโนมัตวิ เิ คราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พื ้นดิน เช่น พื ้นที่ที่มีแผ่นดินไหว ซึง่ เทคโนโลยีถกู สร้ างขึ ้นเพื่อรองรับระบบ
้ อถือและคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ
ปฎิบตั กิ ารทังมื
http://www.navvi.com/#livingatlas
(๓) Pitchengine: โปรแกรมเพื่อการสื่อสารด้ าน Social Media เพื่อติดต่อข้ อมูล
ข่าวสารถึงผู้บริ โภค นักข่าว และ Influencers เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้ าง
brand royalty
https://pitchengine.com/
๓. Venture Capital การค้ าและธุรกิจในมลรัฐไวโอมิงโดยรวมยังมีไม่มากเท่ากับมลรัฐอื่นๆ เช่นมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย
กลุม่ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในมลรัฐไวโอมิง ได้ แก่
 Fifth Column Capital ก่อตังเมื
้ ่อเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๙ ซึง่ เป็ นบริ ษัทเอกชนที่สนับสนุนนักลงทุน
ทางการเงิน ที่มีแนวโน้ มในการพัฒนาและเจริญเติบโตไปได้ สงู โดยช่วยในเรื่ องการให้ ความรู้
เพื่อให้ ได้ แนวความคิดและแผนการที่ดที ี่สดุ ในการหาแหล่งการลงทุนและการจัดหาทรัพยากร
(http://www.fifthcolumncapital.com/)

 Nee Growth Alliance ก่อตังเมื
้ ่อปี ๒๕๕๙ ด้ วยจุดประสงค์ในการสนับสนุนธุรกิจใหม่และเก่าใน
ด้ านตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐไวโอมิง เพื่อเป็ นการพัฒนาและเพิ่มความแขงแรงในด้ าน
เศรษฐกิจของมลรัฐ โดยทางบริษัทจะให้ ความช่วยเหลือในด้ านแหล่งการลงทุน การให้ บริการ
และการหาสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจ (http://www.newgrowthalliance.com/new-growth)
๔. Incubator พร้ อมที่จะสนับสนุนธุรกิจ Startup ทุกประเภท โดยที่เน้ นจุดประสงค์ในความต้ องการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจในเมืองต่างๆในมลรัฐไวโอมิง
 Startupgrind เป็ นบริษัทที่เริ่มก่อตังที
้ ่เมือง Palo Alto มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย แต่ได้ ขยายสาขาไปใน
หลายมลรัฐ และหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงมลรัฐไวโอมิง อีกทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนจาก
บริ ษัท Google ทําให้ มีเครื อข่ายกว้ างขวางในการช่วยให้ ธุรกิจต่างๆในมลรัฐไวโอมิงและจากอีก
หลายที่ด้มาเจอกัน เพื่อเป็ นการแนะนําธุรกิจ ในการสร้ างการเชื่อมโยง และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ จากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จ นักลงทุน ไปจนถึงนักธุรกิจมือใหม่
(www.startupgrind.com)

* * * * *
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

