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ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการ
ปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการให้สัมฤทธิผล 
รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่สภามอบหมายนั้น คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาด้านระบบนิเวศ
และการลงทุนที่ เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน ปัญหาคุณภาพด้านการศึกษา การพัฒนาคนที่มีทักษะตาม  
ความต้องการ รวมทั้งมาตรการของภาครัฐที่ ไม่สามารถเอ้ือให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนให้เกิด  
ระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การปฏิรูปประเทศด าเนินไปอย่าง 
ด้อยประสิทธิภาพ   

รายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ เสนอต่อ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานดังกล่าว แล้วให้คณะกรรมาธิการน ารายงาน
ไปปรับปรุง ก่อนเสนอรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

บัดนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้รวบรวมผลการศึกษารายงานดังกล่าวและจัดท า 
เป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จึงได้เสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิรูป
ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ ให้สามารถเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมพร้อม 
ในการเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป  
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บทน ำ  ก 
๑. แผนกำรปฏิรูป ๑ 
 ๑.๑ ภำพรวมข้อเสนอกำรปฏิรูปของคณะอนุกรรมำธิกำร ๑ 
 ๑.๒ เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรปฏิรูป ๒ 
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เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนา
ประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม”
โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตผ่านการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural 
Economy) เศรษฐกิจเพ่ือสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกระแสใหม่ดังกล่าวข้างต้นมีรากเหง้าของปัญหาด้านการประสานกลไกต่าง ๆ 
ที่เป็นสภาวะแวดล้อม (Ecosystem หรือระบบนิเวศ) และการลงทุนที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณภาพของการศึกษา การพัฒนาคนที่มีทักษะตามความต้องการ รวมทั้งอีกหลายมาตรการของภาครัฐ
ต่าง ๆ ที่แม้จะมีแผน แต่การบังคับใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถเอ้ือให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุน 
ให้เกิดระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การปฏิรูปประเทศด าเนินไปอย่างด้อย
ประสิทธิผล 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ จึงได้จัดท าข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ คือ 

ส่วนที่ ๑ เป็นการน าเสนอหลักการและเหตุผลของมาตรการและกลไกต่าง ๆ ในระบบนิเวศและ 
การลงทุนเพ่ือธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

ส่วนที่ ๒ เป็นการน าเสนอเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ วาระของปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุน 
ในเศรษฐกิจกระแสใหม่ รวมทั้งแนวทางและวิธีการขับเคลื่อนในรายละเอียด ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

ส่วนที่  ๓ เป็นการน าเสนอกรอบระยะเวลาการปฏิรูป แหล่งที่มาของการใช้งบประมาณ  
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุน ตลอดจนหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนที่น าไปสู่  
การบรรลุเป้าประสงค์และน ามาสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และน าไปสู่การผลักดันข้อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและ
การลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ให้สามารถเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมพร้อม ในการรองรับ  
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป 
 



 
 

รายงาน 

ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

เร่ือง การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
    

๑. แผนการปฏิรูป 

 ๑.๑ ภาพรวมข้อเสนอการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้น าเสนอแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ

กระแสใหม่ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงเห็นชอบการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) 
ใน ๕ สาขาหลักเรียบร้อยแล้ว (ภาพท่ี ๑) ประกอบด้วย  
 

ภาพที่ ๑ เศรษฐกิจกระแสใหม่ 

 
ที่มา  : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
  การปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๕๙ 

 
๑) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งเทคโนโลยี
ดิจิทัลก่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข  
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 



๒ 
 

๒) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) หมายถึง การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน
ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็ง
และเป็นทุนพ้ืนฐานส าคัญของประเทศไทยท าให้เกิดการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการรับจ้างผลิต
ด้วยฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างสิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพ เป็น  
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต พัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) หมายถึง 
การใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่า
ทางสังคม โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในระบบการศึกษา  
และภาคธุรกิจ สามารถแสดงผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ บนพ้ืนที่สร้างสรรค์และแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจ ทั้งในระบบกายภาพและระบบดิจิทัล พร้อมทั้งการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบเพ่ือสนับสนุน  
ให้น าการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้าง
และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่สื่อสารสู่ระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ  

๔) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของคนทุกระดับในสังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน การประกอบธุรกิจ เพ่ือสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
จะมีการผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนองค์กรการลงทุนเพ่ือสังคม ตลอดจนการจัดหาเงินทุน  
เพ่ือเริ่มต้นสร้างวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือสนับสนุนให้มีองค์กรเพ่ือสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

๕) เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการที่
ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยการให้ความส าคัญกับการผลิตและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ  
ของสังคมสูงวัยเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่าง ๆ การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่ใช้ศักยภาพ 
ของผู้สูงอายุเป็นพลังในการสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงของประเทศเพ่ือรองรับการที่ประเทศ
ไทยก าลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ 
 จากประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ เห็นควรน าเสนอประเด็นเรื่อง “การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจ
กระแสใหม่” เพ่ือพัฒนากลไกในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการลงทุน ซึ่งมีความพร้อม
ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นการดึงดูดให้เกิดการลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการ
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ และน ามาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้
ระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซึ่งมีสาระส าคัญที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ทิศทางของ Thailand ๔.๐ ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยไปถึงจุดหมายที่ต้องการ 
 

 ๑.๒ เหตุผลและความจ าเป็นในการปฏิรูป 

๑.๒.๑ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 



๓ 
 

Paradigm) ซึ่งก าลังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นหลักที่ใช้ทางสายกลาง และความไม่ประมาทเป็นพ้ืนฐาน
ในการด าเนินชีวิต โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ทีใ่ช้ความรู้และคุณธรรม 
เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การเป็น Thailand ๔.๐ ที่ต้องการการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพ่ิม (Value - Based Economy) หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation 
Driven Economy) เพ่ือก้าวข้าม ๓ กับดักที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) กับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality 
Trap)และ ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) โดยเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นความได้เปรียบ 
ในเชิงแข่งขัน โดยความหมายแล้ว Thailand ๔.๐ คือ การน าพาประเทศไปข้างหน้า ด้วยระบบเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ ที่เป็นรูปแบบของเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา และต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องการการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from Within) ก่อนน าไปสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลก (Connect to the World) (ภาพท่ี ๒)  

ภาพที่ ๒ กระบวนทัศน์ในการมุ่งไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ 

 
   ที่มา  : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏริูป 
   ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ, ตลุาคม ๒๕๕๙. 
 
 รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึงเป็นข้อเสนอว่า การไปสู่ Thailand ๔.๐ 
 ให้ส าเร็จ จ าเป็นต้องพ่ึงพาการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศ โดยอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนหลักตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ 

๑) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
๒) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
๓) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือเครือข่าย (Community Driven Proposition)  



๔ 
 

ทั้ง ๓ กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือเอ้ือให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ (Smart 
Enterprenuer) ที่มีรูปแบบของการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ ท่ามกลางระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ (Enabling Ecosystem) และการเปลี่ยนสถานะของผู้คน ในสังคมผ่านการสร้างสังคม
แห่งโอกาสควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่มีความสามารถสูงผ่านความเข้มแข็งของชุมชนหรือเครือข่าย ในระดับ
ฐานราก 

 

๑.๒.๒ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของรัฐบาล 
การมุ่งไปสู่ Thailand ๔.๐ รัฐบาลได้ก าหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine 

of Growth) ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่  
๑) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 

เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญหา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่และ 
การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดล
ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์  
ความพยายามในการก้าวข้าม "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) (ภาพท่ี ๓) 

ภาพที่ ๓ รายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศต่าง ๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๒๐๑๔ 

 
 ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจาก World Development Indicators, The World Bank, เมษายน ๒๕๕๙. 

๒) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Growth 
Engine) เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่นคงที่เกิดขึ้น  
โดยสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจและระดับฐานรากในชุมชน 
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๕ 
 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในการก้าวข้าม "กับดัก
ความเหลื่อมล้ า” (Inequality Trap) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในมิติต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การยกระดับขีดความสามารถ  
การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ
การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น  
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยติดกลุ่ม ๑ ใน ๕ ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าที่สุดในโลก โดยมีคนรวยที่สุดร้อยละ ๑ 
ถือครองทรัพย์สินมากถึงร้อยละ ๕๘ ของทรัพย์สินทั้งหมด (ภาพท่ี ๔) 
 

ภาพที่ ๔ อันดับความเหลื่อมล  าของคนรวยและคนจนของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ 

 
ที่มา  : The Independent News. All the world's most unequal countries revealed in one chart.  
  The Global Wealth Report 2016. 23 November 2016. 

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/credit-suisse-global-wealth-world-most-unequal-
countries-revealed-a7434431.html  

 

แนวทางการท าให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ใช่การช่วยทุกคนทั้งประเทศเท่า  ๆ กัน กล่าวคือ  
จากสภาพความเหลื่อมล้ าในสังคมที่มีอยู่ การลดความเหลื่อมล้ าด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ควรยึดหลักการว่า 
มีเหตุแห่งความเหลื่อมล้ าที่จะต้องปิดช่องว่าง และควรเป็นการช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ด้วยปริมาณ 
ที่มากกว่าการช่วยเหลือที่หมดสิ้นไป (ช่วยคนขาดแคลนโดยการแจกเบ็ดตกปลา หรือแจกปลาเพียงอย่างเดียว)  
โดยอาจจะถอดบทเรียนจากอดีตว่า โครงการใดล้มเหลว ไม่ควรด าเนินการแบบเดิมอีกต่อไป การเพ่ิมสัดส่วน
ของระบบการเงินเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ควรเน้นไปในด้านการสร้างอาชีพ หรือการจัดหาตลาด หรือ
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถเพ่ิมรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย มากกว่าการให้เงินกู้แก่กิจการที่เกิดปัญหาทางการเงิน
เพราะขาดความสามารถในการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน ก็ควรเน้น 
การลงทุนที่มีอนาคตและตรงกับยุทธศาสตร์ชาติมากข้ึน โดยควรพิจารณาจากมูลค่าเพ่ิมที่จะเกิดในประเทศไทย 

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/credit-suisse-global-wealth-world-most-unequal-countries-revealed-a7434431.html
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/credit-suisse-global-wealth-world-most-unequal-countries-revealed-a7434431.html


๖ 
 

มากกว่าแค่การจ้างแรงงานทักษะต่ า ซึ่งนับวันจะขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนไทย ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขการยกระดับทักษะบุคลากรไทยโดยผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

๓) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) เพ่ือสร้างความ
มั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคตโดยค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้น
การใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage)  
เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจ
ส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศ
และประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจาก "กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” 
(Imbalance Trap) ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  

ตัวอย่างของบทเรียนที่ผ่านมา คือ การเร่งขยายพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างเกินความพอประมาณ 
จนกระทั่งเกิดความเสียหายของแหล่งปะการังที่สวยงามของประเทศ เพราะการทอดสมอของเรือ และปริมาณ
นักประดาน้ า หรือการสร้างรีสอร์ตในพื้นที่ป่าสงวน หรือการเกิดของสลัมริมฝั่งทะเล เป็นต้น การก ากับดูแลต้อง
มีการก าหนดความพอประมาณท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 

กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งสาม ถือเป็นหลักการส าคัญเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ 
มั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเปลี่ยนรูปแบบระบบเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ  
มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของตนเองน้อยมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามโมเดล “Thailand ๔.๐” ต้องปรับเปลี่ยนใน ๓ เรื่อง  
๑) จากท ามากได้น้อย เป็นท าน้อยได้มาก ๒) จากความมั่งคั่งกระจุก เป็นความมั่งคั่งกระจาย  และ  
๓) จาก การพัฒนาที่ไม่สมดุล เป็นการพัฒนาที่สมดุล โดยเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบส าคัญ  
(ภาพท่ี ๕) คือ๑ 

๑) เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้น  
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

๒) เปลี่ยนจากการท าธุรกิจแบบที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือเสมอ (Traditional SMEs) ไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง และพ่ึงพาตนเองได้ (Smart enterprises และ Startups) 

๓) เปลี่ยนจากการท าการค้าและบริการดั้งเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional services) ไปสู่การสร้าง
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง (High-value services) 

๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า ค่าจ้างถูก ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
  

ทั้งนี้ จะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐ ตามองค์ประกอบส าคัญในภาพที่ ๕ 
ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากที่จะท าให้ส าเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน หากรัฐบาลไม่แสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้เวลาหลายช่วงในยุทธศาสตร์ชาติ อย่างจริงจังแล้ว  
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นมักมุ่งเน้นไปสู่การของบประมาณเพิ่มขึ้นของภาครัฐโดยมิได้ค านึงถึงการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ และมิได้มีการประเมินผลอย่างจริงจังทุกปี   
 

                                                           
๑ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์. แนวคดิเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐  



๗ 
 

ภาพที่ ๕ องค์ประกอบส าคัญในการเปลี่ยนประเทศสู่ “Thailand 4.0” 

 

ที่มา  : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ 
  ด้านเศรษฐกิจ. ปรับปรุงจากวารสารการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใน ๑๐ 
อุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน ๒ กลุ่ม (ภาพท่ี ๖) ได้แก่  

ภาพที่ ๖ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 
   ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ๒๕๕๙. 



๘ 
 

 กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศและมีศักยภาพในการต่อยอด ได้แก่ 
๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next–generation automotive) ๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart electronics) ๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
medical and wellness tourism) ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
และ ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) และ 
 กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curves) ได้แก่ ๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
(Robotics) ๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and logistics) ๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and bio-chemicals) ๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ ๑๐) อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical hub) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมที่ท าให้เกิดการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
 
 แม้ว่าการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ จะได้ด าเนินการก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเชิง New S-curves แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว การมองเป็นประเด็นการปฏิรูปที่จัดเป็น 
เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจเพ่ือสังคม และ
เศรษฐกิจสูงวัย พบว่าประเด็นการปฏิรูป คือ หนทางไปสู่เป้าหมายของ New S-curves ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น 
การที่จะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล้วนแล้วเป็นเป้าหมายของ
การพัฒนา "เศรษฐกิจชีวภาพ" ทั้งสิ้น และหากพิจารณาเส้นทางการพัฒนาของประเทศอ่ืน ๆ ก็พบว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาหลายประเทศ๒ ก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนของ
ประเทศ เป็นต้น  
  
 การขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองกลุ่มข้างต้น ประเทศไทยจึงต้องการการปฏิรูประบบนิเวศ
และการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เหมาะสม เพ่ือให้อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวที่ก าหนดขึ้นมีการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่ต่างต้องการระบบนิเวศ (หรือสภาพแวดล้อม) ที่เอ้ือต่อการลงทุน เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation-driven economy) 
อันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  
 

๑.๒.๓ กฎหมายและนโยบายหลักของชาติ 
การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วย

นวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ที่เป็นการน ามาสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นหนึ่งในกฎหมายหลักของชาติ รวมทั้งบรรจุในนโยบายและ 
แผนของประเทศ อันประกอบด้วย 

 
 

                                                           
๒ เช่น ประเทศ สิงคโปร์ (รายงานของ สปท. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ, ๒๕๕๙) 



๙ 
 

๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถ
ของคนในชาติ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์  ๒ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่ งมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า (๒) การพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการเมือง พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม 
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 

๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  พัฒนาเศรษฐกิจ 

ให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ  
รายสาขา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญใน ๒ เรื่อง คือ  

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  รุกไปข้างหน้าด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย สร้างโอกาสการ
เข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญใน ๓ เรื่อง คือ  

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และ  
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 

เมื่อพิจารณาคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปัจจุบัน มีคณะกรรมการระดับชาติที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรม  
รวม ๗ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ๓) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ๔) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 



๑๐ 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ๕) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๖) คณะกรรมการโครงการสานพลัง
ประชารัฐ และ ๗) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ภาพท่ี ๗) คณะกรรมการ
ระดับชาติดังกล่าวนี้ เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

 
ดังนั้น การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ จึงเป็นข้อเสนอทางนโยบาย  

ที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นทุกคณะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างทรงพลัง  
ท าอย่างไร จึงจะให้ส่วนการส่งเสริมภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรมของกรรมการทั้ง ๗ คณะ สามารถท างาน
ประสานกันได้ทั้งหมดอย่างไม่มีรอยตะเข็บ มีการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และง่ายต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เพ่ือเร่งขยายตลาดและแรงบริโภคภายในประเทศให้รวดเร็ว และส่งเสริมให้บุกต่างประเทศได้ตรงกับ
ตลาดเป้าหมายที่เป็นผู้ขายสินค้าอ่ืนให้กับประเทศไทย ด้วยอ านาจการต่อรอง  
 

 
ภาพที่ ๗ คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรม 

 
 

 

๑.๒.๔ บริบทการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก 
เมื่อพิจารณาบริบทของต่างประเทศที่มีการจัดระบบนิเวศผ่านการด าเนินนโยบายของภาครัฐที่เอ้ือต่อ

การลงทุนส าหรับธุรกิจที่ใช้การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งน ามาสู่การพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืน โดยเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนนวัตกรรม
ในต่างประเทศ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านนวัตกรรมขึ้นเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานนวัตกรรมเหล่านี้มีบทบาทส าคัญ 
ในการสร้างโอกาสทางนวัตกรรม ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม รวมถึงการขยายผลนวัตกรรม  



๑๑ 
 

ในวงกว้าง โดยอาศัยเครื่องมือและกลไกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจแบ่งรูปแบบของการสนับสนุนออกได้เป็น  
๕ รูปแบบหลัก ได้แก่ 

 การสนับสนุนทางการเงิน 
 การสนับสนุนการเพิ่มความสามารถ 
 การสนับสนุนระดับนโยบาย 
 การสนับสนุนสภาพแวดล้อม 
 การสนับสนุนด้านทิศทางการพัฒนา 

จากรายงานศึกษาของ Nesta (สหราชอาณาจักร) ที่ได้มีการศึกษาหน่วยงานนวัตกรรมทั่วโลก  
๑๐ แห่ง พบว่าเกือบทุกหน่วยงานด้านนวัตกรรมจะให้ความส าคัญกับการให้การสนับสนุนโดยตรงกับภาคธุรกิจ  
ดังตารางที่ ๑ และ มีรูปแบบการให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน ดังตารางที่ ๒ 
 

ตารางท่ี ๑ งบประมาณสนับสนุนภาคธรุกิจของหน่วยงานนวัตกรรมในต่างประเทศ 

หน่วยงาน 
ปีท่ี

จัดตั ง 
(ค.ศ.) 

ทศวรรษ          
ที่เริ่มต้น 
สนับสนุน

ธุรกิจ 

จ านวน
พนักงาน 

งบประมาณ          
ที่ได้รับ 

ล้านเหรียญ 
สรอ. 

สัดส่วนของ
งบประมาณที่ใช้
ในการสนับสนุน
ธุรกิจโดยตรง 

(ร้อยละ) 
FFG ออสเตรเลีย ๒๐๐๔ 2000s ๒๗๕ ๖๖๐ ๕๖ 
FINEP บราซิล ๑๙๖๗ 2000s ๗๔๐ ๒.๑ ๓๗ 
CORFO ชิล ี ๑๙๓๙ 1980S ๖๘๕ ๓๔๕ ๒๖ 

Takes ฟินแลนด์ ๑๙๘๓ 1980s ๔๐๐ ๖๖๐ ๖๔ 
OCS อิลราเอล ๑๙๗๔ 1970s ๑๐๐ ๔๕๐ ๙๕ 

VINNOVA สวีเดน ๒๐๐๑ 2000s ๒๐๕ ๓๕๕ ๓๐ 
CTI สวิตเซอแลนด์ ๑๙๔๓ 2000s ๓๕ ๑๖๕ ๑๗ 

ITRI ไต้หวัน ๑๙๗๓ N/A ๕,๖๕๐ ๖๒๕ N/A 
Innovate UK 

 สหราชอาณาจักร 
๒๐๐๗ 2000s ๓๐๐ ๘๗๐ ๘๔ 

DARPA สหรัฐอเมริกา ๑๙๕๘ 1960s ๒๒๐ ๒.๙ N/A 

ที่มา : รวบรวมโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 
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ตารางท่ี ๒ รูปแบบการสนับสนุนภาคธรุกิจของหน่วยงานนวัตกรรมในต่างประเทศ 

หน่วยงาน การสนับสนุนทาง
การเงิน 

ความ
ช่วยเหลือที่

ไม่ใช่
ทางการเงิน 

สนับสนุน
ในการ
เป็น

ตัวกลาง 

การเชื่อมต่อ
และจัด
กิจกรรม           

ในสถาบัน 

ท างานใน
โครงการ 
วิจัยและ
พัฒนา 

เงิน
อุดหนุน 

เงินกู้ อ่ืน ๆ 

FFG  ออสเตรเลีย X X X X X X  
FINEP บราซิล X X X  X X  
CORFO ชิล ี X X X  X X  
Takes ฟินแลนด์ X X X X X X  
OCS อิลราเอล X X  X X X  
VINNOVA สวีเดน X   X X X  
CTI สวิตเซอรแ์ลนด์ X   X X X  
ITRI ไต้หวัน    X X X X 
Innovate UK            
สหราชอาณาจักร 

X   X  X  

DARPA สหรัฐอเมริกา X  X X  X X 

ที่มา : รวบรวมโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 
 

จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทางการเงินถือเป็นการสนับสนุนรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับประเทศที่ต้องการเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม เนื่องด้วยนวัตกรรมถือเป็นสิ่งใหม่ ทั้งในเชิง
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ตลาด และการยอมรับจากผู้บริโภค ท าให้การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่
มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือ/การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบปกติ (Traditional 
financial support) ได้ยาก เนื่องด้วยการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบปกติไม่ได้มีการออกแบบมาให้
รองรับกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ใช้เวลา รวมถึงไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ 
ทางความรู้ (Intellectual asset) ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนทางการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง 

 
นอกจากนี้ หนึ่งในกลไกส าคัญของการจัดระบบนิเวศและการลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  

เช่น กลไกสนับสนุน Startup ผ่านมาตรการการเงินการคลัง กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีบทเรียนที่ดี
ของต่างประเทศ ได้แก่ 

๑) กลไกสนับสนุนธุรกิจ Startup 
จากรายงาน๓ โดย World Economic Forum พบว่า ระบบนิเวศที่ดีมีผลต่อการลงทุนที่ช่วยท าให้

ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก โดยส่วนใหญ่นิยมรูปแบบการระดมทุนจากผู้สนใจลงทุน (Capital 

                                                           
๓ World Economic Forum. From the Margins to the Mainstream Assessment of the Impact Investment 
Sector and Opportunities to Engage Mainstream Investors. September 2013. 



๑๓ 
 

Providers) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มแรกและน าไปสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหลาย
ประเทศที่ประสบความส าเร็จและเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีการสร้างชาติเริ่มต้นจาก Startup โดยรัฐให้ 
การสนับสนุนด้านระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการลงทุน ซึ่งตามรายงานของ Startup Compass 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่จัดอันดับเมืองที่เหมาะสมส าหรับท าธุรกิจ Startup ของ ๒๕ ประเทศ 
ทั่วโลกโดยแบ่งดัชนีชี้วัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) Performance index คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และ  
(๒) Factors index คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้  ผลส ารวจจากทั่วโลกพบว่า ในปี ๒๕๕๘ Silicon Valley  
ของสหรัฐอเมริกา ยังคงครองอันดับ ๑ มาโดยตลอด นิวยอร์กอยู่ที่ อันดับ ๒ ตามด้วยเมืองต่าง ๆ  
ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และเอเชีย ทั้งนี้ กลุ่ ม Startup ในภูมิภาคอาเซียนเติบโตสูงอย่างมาก 
โดยเฉพาะสิงคโปร์  ที่มีองค์ประกอบที่ เหมาะสมต่อการตั้ ง  Startup (Startup ecosystem) ทั้ งทาง 
ด้านกฎระเบียบเทคโนโลยี แรงงานด้านไอที โดยมีรัฐบาลเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน ท าให้สิงคโปร์  
เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ติดอันดับ ๑๐ จาก ๒๐ เมืองดาวรุ่งธุรกิจใหม่ (Startup) ระดับโลก (ภาพที่ ๘) 
ส าหรับคะแนนด้าน Talents หรือความเก่งของคนในระบบของแต่ละประเทศพบว่า นครเทล อาวีฟ (อิสราเอล) 
และมอสโคว์ (รัสเซีย) โดดเด่นกว่าเมืองอ่ืน ๆ โดยอยู่ในล าดับเท่ากับ Silicon Valley 
 

ภาพที่ ๘ เมืองที่มีระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการใหม่ที่ดีที่สุดในโลก ๒๐ อันดับแรก  
(The Global Startup Ecosystem Ranking) 

ที่มา 
: Compass. The Global Startup Ecosystem Ranking 2015. 
 

ระบบนิเวศของธุรกิจ Startup ประกอบไปด้วยหลายส่วนส าคัญ อาทิ 
 ผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนที่มากพอและบริษัทที่ค้นหาธุรกิจใหม่แบบเจาะจง (Angel Investors 

and Accelerators) – นักลงทุนแบบ Angels และ Accelerators มักเป็นนักลงทุนรายอิสระหรือกลุ่ม 
นักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุน อาจเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จหรือผู้ที่มีประสบการณ์
ทางธุรกิจมายาวนาน มีเครือข่าย ที่ค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพ่ือเข้ามาช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ธุรกิจให้อยู่รอดและพัฒนาตนเองได้ โดยจะเข้ามาลงทุนในระดับแรก ๆ (Seed funding) ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า 
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) โดยอาจแลกกับหุ้นจ านวนหนึ่ง ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินในอนาคต  
หากประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้องมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และ
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เข้าใจดี ว่า Startup อาจใช้เงินก้อนแรกหมด แต่งานยังไม่ส าเร็จ และมีความก้าวหน้าพอที่จะเรียกเงินลงทุน 
ในรอบ (round) ต่อ ๆ ไปได้อีกหลายครั้ง 

 ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) – ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ต้องการเงินทุน 
ตั้งต้นในการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว Startup เป็นธุรกิจที่ยากในการขอแหล่งเงินทุน 
จากธนาคาร เพราะธนาคารไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้ จึงจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีนักลงทุนที่เข้าใจ  
ในธุรกิจใหมเ่ข้ามาสนับสนุนเงินทุน 

 Talents – สติและไหวพริบของทีมงานก่อตั้งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ทั้งในแง่ของ
ทัศนคติและทักษะที่จะท าให้ Startup ประสบความส าเร็จได้ 

โดยสรุปแล้ว จากหลาย ๆ ปัจจัยดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าแหล่งรวมตัวของ Startup อย่างเข้มข้นต้อง 
มีระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการลงทุนและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยเช่นกัน  เช่น Silicon Valley เป็นต้น ในที่นี้ 
จึงขอน าเสนอบทเรียนที่ดีจาก ๒ ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการจัดระบบนิเวศเพ่ือสร้าง Startup ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร 

 ๑.๑) ประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน Startup ecosystem โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเมืองที่มี Startup Ecosystem ดีที่สุดอันดับ ๑๐ ของโลก จากเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒  
ที่อยู่ในอันดับที่ ๑๗ ของโลกจากการจัดอันดับโดย Compass เนื่องจากมีจุดเด่นในแง่ของการมีแหล่งเงินทุน
ปริมาณมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนใน Startup 
ที่อยู่ในระยะเริ่มต้น หรืออยู่ในขั้นตอนการน าเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด นับว่าในระยะนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง  
ที่จะมีการล้มเลิกกิจการ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเอกชน ทั้งนี้ ท าให้ปริมาณเงินลงทุนในระยะ
ดังกล่าวนี้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนโดยจัดตั้ง Startup Funding 
Program มากกว่า ๑๐ โปรแกรม เช่น early stage venture fund ซึ่งลงทุนร่วมกับ VC ในธุรกิจ Startup  
ที่ยังอยู่ ในขั้นเริ่มต้นด้วยสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่ ง และการให้เงินสนับสนุนผ่าน Action Community for 
Entrepreneurship หรือเรียกว่า ACE Startups scheme ที่ให้เงินช่วยเหลือสูงถึงร้อยละ ๗๐ ของเงินทุน 
ที่ Startup ต้องการแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนที่กล่าวมานี้นับว่าช่วยให้ Startup 
สามารถแสวงหาสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเข้าสู่ตลาดอย่างมีพลังก่อนคู่แข่ง 
ที่ขาดแรงสนับสนุน 

นอกจากปัจจัยด้านเงินทุนแล้วรัฐบาลยังสนับสนุน Startup ecosystem โดยลดข้อจ ากัดด้าน
กฎระเบียบในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup เช่น การก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเพียงหนึ่งรายในบริษัทเอกชน
จ ากัด อีกทั้งการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นจากการได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ตามโครงการ Global Investors Scheme และ Professionals /Technical 
personnel and skilled workers scheme การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ ในช่วง ๓ ปีแรก รวมถึงยังมีโครงการสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการ Launchpad  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส านักงานที่ให้สตาร์ทอัพและนักลงทุนได้มาพบปะกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง
สนับสนุนสตาร์ตอัพสิงคโปร์ (SG - Innovate) ภายใต้ National Research Foundation (NRF) ที่ท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเงินทุนที่มาจากนักลงทุนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ และ
การขยายสู่ตลาดโลก เน้นการสนับสนุนให้นักศึกษา และนักวิจัยสามารถน างานวิจัยเหล่านั้นไปท าให้เกิดเป็น 
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ธุรกิจได้จริง ตลอดจนพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งช่วยสนับสนุน Tech startup ทั้งนี้ จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ธุรกิจ Startup ในสิงคโปร์
ขยายตัวเป็นอย่างมาก เห็นได้จากปริมาณเม็ดเงินลงทุนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่สูงถึง ๑.๑๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
มีดีลเกิดขึ้นถึง ๒๒๐ ครั้ง และมี Startup ที่ถูกเข้าซื้อมากถึง ๒๗ บริษัท จากในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ที่มีปริมาณเม็ดเงิน
ลงทุนเพียง ๒๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีดีลเกิดข้ึน ๑๐๔ ครั้ง และ Startup ถูกเข้าซื้อแค่ ๔ บริษัทเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๒) ประเทศสหราชอาณาจักร 
 สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จเกี่ยวกับการระดมทุน และความร่วมมือในการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnerships : 
PPPs) โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๗๓๐ สัญญา และมากกว่า ๖๖๐ โครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ โดยมีมูลค่าเงินทุนกว่า ๕๔,๐๐๐ พันล้านปอนด์ (หรือประมาณ ๒.๓๗ ล้านล้านบาท) 
ซึ่งสหราชอาณาจักรเห็นว่า PPPs มิได้เป็นเพียงทางเลือกของแหล่งเงินทุนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนิน
โครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐสามารถน าไปใช้เพ่ือที่จะสามารถท างานร่วมกับภาคเอกชน  
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการ และการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาส าหรับ
การก าหนดนโยบาย PPPs ในประเทศไทย นอกจากนี้ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสหราชอาณาจักร
ไม่ได้เน้นการให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน ยกเว้นในบางสาขาที่ต้องการส่งเสริมอย่างเต็มที่ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม
ที่ใช้วิทยาการระดับสูง การท าวิจัยและพัฒนา และธุรกิจเกี่ยวกับการค้นคว้านวัตกรรม โดยสิทธิพิเศษเป็น 
ในรูปการลดภาษี เครดิตภาษี หรือลดค่าธรรมเนียมบางรายการ (tax break/ tax credit /duty incentives) 
และการให้เงินสนับสนุน (Grant) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจ ซึ่งให้ความส าคัญต่อนโยบายส่งเสริม 
การแข่งขันทางตลาดและการค้าเสรีมากกว่าการปกป้องธุรกิจของเอกชน ท าให้เป็นประเทศที่มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่สองของโลกรองจากสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นประเทศ 
ที่มีธุรกิจที่ท าวิจัยและนวัตกรรมสูงมาก และเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของเอกชนมากท่ีสุดในยุโรป 

หนึ่งในกลไกที่ประสบความส าเร็จ คือ กลไก Enterprise Investment Scheme (EIS) เริ่มด าเนินการ
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๔ และต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีการขยายเป็นโครงการ Seed Enterprise Investment 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า สิงคโปร์ใช้งบประมาณของรัฐในการสร้างระบบนิเวศเพ่ือผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup ecosystem) พร้อมกับการมีกลไกที่เหมาะสม ท าให้ดึงดูด Startup และนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่สนใจลงทุนจากท่ัวโลกให้มาเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ จนกลายเป็นศูนย์รวมธุรกิจ Startup และ SMEs ที่สร้าง
นวัตกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย Startup ในสิงคโปร์จึงได้รับประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวจนสามารถก้าวสู่
การเป็น "ช้างเผือกทางธุรกิจ" ที่มีมูลค่าบริษัทเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Garena ผู้สร้างเกมออนไลน์, Lazada ท าธุรกิจ 
e-commerce, Grab Taxi ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟน และ Inmobi ผู้น าด้านโฆษณา 
บนโทรศัพท์มือถือที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ขณะที่การจัดสรรงบประมาณของรัฐในประเทศ
ไทย ให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในอดีตมากกว่าการสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น การให้ธนาคารของรัฐให้สินเชื่อ  
แก่ SMEs เพ่ือกู้ยืมเงินก้อนใหม่และมาช าระคืนหนี้ก้อนเดิม (Refinancing) เป็นต้น 



๑๖ 
 

Scheme (SEIS) เพ่ือกระตุ้นให้นักลงทุนบุคคลและธุรกิจสนใจลงทุนมากขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และกลุ่ม SMEs ในระยะเริ่มแรกของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุน โดย EIS เหมาะส าหรับธุรกิจที่มีสินทรัพย์มากกว่า  
๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ส่วน SEIS เหมาะส าหรับธุรกิจมีทรัพย์สินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ โดยทั้งสองกลไก 
จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล แก่นักลงทุนขนาดเล็ก และธุรกิจเริ่มต้นใหม่ 
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะท าหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และก ากับดูแลภาพรวมเท่านั้น 
(ตารางท่ี ๓) 

 
ตารางท่ี ๓ กลไกส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในสหราชอาณาจักร 

 Enterprise Investment 
Scheme (EIS) 

Seed Enterprise Investment 
Scheme (SEIS) 

สิทธิประโยชน์ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้เริม่ต้นท าธุรกจิ 
(บุคคลธรรมดาและนติิบุคคล) (Initial 
Income Tax Relief) 

ร้อยละ ๓๐  
ของต้นทุนท้ังหมด  

(ไม่เกิน ๑ ล้านปอนด์ของมูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด) 

ร้อยละ ๕๐ 
ของต้นทุนท้ังหมด 

(ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐ ปอนด์ของมูลคา่           
การลงทุนทั้งหมด) 

ลดหย่อนภาษีมรดก 
(Inheritance Tax Relief) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(ใช้ได้ภายใน ๒ ปี กรณีผูล้งทุนเสยีชีวิต และคูส่มรสรับมรดก) 

ลดหย่อนภาษีก าไรจากการขายหุน้/
ทรัพย์สิน (Capital Gains Tax 
Deferral Relief) 

กรณีขายทรัพย์สินเพื่อไปลงทุนในธุรกิจ
อื่นในโครงการ EIS โดยไม่ก าหนดเพดาน 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากมกี าไร  

ร้อยละ ๕๐ 
กรณีขายหุ้น/ทรัพยส์ินเพื่อ  

Re-Investment  
ภาษีการเติบโตของธุรกิจ 
(Tax Free Growth) 

ยกเว้นภาษ ี

ลดหย่อนภาษีกรณีขาดทุน (Tax 
Relief from Investment Losses) 

กรณีซื้อหุ้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ และไดล้ดหย่อนภาษีไม่ถึง ๓,๐๐๐ ปอนด์                
อีก ๗,๐๐๐ ปอนดส์ามารถขอลดหย่อนภาษีได้  

ที่มา : Kuber Ventures Limited. SEIS / EIS Relief Benefits. https://www.kuberventures.co.uk/why-eis/benefits/ 
 

กลไกนี้ประสบความส าเร็จอย่างกว้างขวางมาก ซึ่งน าไปสู่การท าให้ธุรกิจด าเนินกิจการไปจนสู่ช่วง
ขยายกิจการ และเกิดการร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) รับช่วงลงทุนต่อได้ต่อไป เนื่องจากรัฐมองว่า SMEs 
และ Startup เป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและน าไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีอัตราการ
เติบโตสูงได้ในอนาคต ซึ่งจากการเปรียบเทียบตัวอย่างเงินลงทุนที่ ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์ พบว่าจะได้เงินคืนจาก
การลดหย่อนภาษี ๓๐,๐๐๐ ปอนด์แรกเริ่มที่ลงทุน ท าให้มูลค่าลงทุนจริงอยู่ที่ ๗๐,๐๐๐ ปอนด์ ทั้งนี้ หลังจาก 
๓ ปีที่เริ่มลงทุน หากบริษัทมีก าไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ จะได้รับลดหย่อนภาษีคืนรวม ๑๘๐,๐๐๐ ปอนด์  
คิดเป็นสัดส่วนก าไรต่อการลงทุนทั้งหมดประมาณร้อยละ ๒๕๗ แต่หากบริษัทด าเนินการและขาดทุน  
จะมีสัดส่วนที่ขาดทุนต่อการลงทุนทั้งหมดประมาณร้อยละ ๓๘.๕ โดยจะได้รับเงินลดหย่อนภาษีคืน 
กรณีขาดทุนร้อยละ ๔๕ หรือ ๑๘๐,๐๐๐ ปอนด์ (ภาพท่ี ๙) 

 
 
 

https://www.kuberventures.co.uk/why-eis/benefits/


๑๗ 
 

ภาพที่ ๙ ตัวอย่างการลงทุนของภาคเอกชนภายในมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสหราชอาณาจักร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : CCS Partners LLP. EIS Working Examples. http://www.csspartners.co.uk/eis/working-examples/ 
 

โดยเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ธุรกิจที่เติบโตจากกลไกนี้  คิดเป็นประมาณร้อยละ ๓๖ ของการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจากรายงานประจ าปี EIS Yearbook 2016/2017 พบว่า นับตั้งแต่เริ่มต้น  
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ เป็นต้นมา กลไกนี้ท าให้เกิดธุรกิจมากกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนผ่านการ
ระดมทุนประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านปอนด์ (ประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ ล้านบาท) โดยร้อยละ ๓๒ เป็นการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Tech Startup) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔/๑๕ มีธุรกิจที่เกิดขึ้นจากกลไก EIS 
จ านวน ๓,๑๓๐ ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑.๖ พันล้านปอนด์ เพ่ิมขึ้นประมาณ ๓ เท่า จาก  
๔๐๐ ล้านปอนด์ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐/๒๐๑๑ โดยเป็นการระดมทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น (First time)  
ธุรกิจประมาณ ๘๘๐ ล้านปอนด์ (ภาพท่ี ๑๐) 

 

 

 

 

http://www.csspartners.co.uk/eis/working-examples/
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ภาพที่ ๑๐ มูลค่าการลงทุนและจ านวนบริษัทที่ระดมทุนผ่านกลไก EIS ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓/๙๔ - ๒๐๑๔/๑๕ 
 

 

 

 

 

ที่มา : HM Revenue and Customs. Enterprise Investment Scheme and Seed Enterprise Investment  
  Scheme. Statistics on Companies raising funds. April 2016. 
 
 

ส าหรับกลไกการลงทุนของเอกชนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Seed Enterprise Investment Scheme : 
SEIS) พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔/๑๕ มีธุรกิจที่เกิดขึ้นจากกลไกจ านวน ๒,๑๘๕ ราย คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 
๑๖๘ ล้านปอนด์ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีจ านวน ๒,๐๙๐ แห่ง ในจ านวนนี้ ๑,๗๑๕ แห่ง (๑๔๖ ล้านปอนด์)  
เป็นการระดมทุนภายใต้ SEIS ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมาตรการนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในบริษัทที่ยังไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงได้อย่างมาก (ภาพที่ ๑๑) 

 

ภาพที่ ๑๑ มูลค่าการลงทุนที่ระดมทุนผ่านกลไก SEIS ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒/๑๓ - ๒๐๑๔/๑๕ 

 
ที่มา : HM Revenue and Customs. Enterprise Investment Scheme and Seed Enterprise Investment  
   Scheme. Statistics on Companies raising funds. April 2016. 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 ทั้งสองกลไกดังกล่าว เป็นการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding platform) รูปแบบหนึ่ง 
 ที่กระตุ้นการลงทุนใน Startup ที่กว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า ๓๕ แห่ง และเป็นลักษณะของ peer - 
to - peer lending ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ท าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์และประสบ
ความส าเร็จระดับโลก โดยเป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับนิติบุคคล  ซึ่งมี
ดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินทั่วไป และผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ชนิด
ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนทีเ่สถียร (จ่ายทุกเดือน) และมากกว่าลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องจัดงบประมาณของ
รัฐมาสนับสนุน และเป็นกลไกตลาด ที่เปิดให้ประชาชนกลั่นกรองบริษัทที่ตัวเองอยากสนับสนุน โดยไม่ต้อง
เปลืองบุคลากรจากภาครัฐ ในการวิเคราะห์โครงการที่จะลงทุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติสิทธิประโยชน์  
นอกจากนี้ ยังใช้เงินหมุนเวียนจากประชาชน ด้วยแรงจูงใจที่ไม่ด้อยไปกว่าวิธีการ LTF และ RMF ของไทย และ
สามารถสนับสนุนบริษัทเล็กที่ก าลังโตได้รวดเร็วกว่ากลไกการยกเว้นภาษีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนของไทย จึงควรที่จะมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือน ามาใช้กับประเทศไทย 
 

๒) กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยก าหนดเง่ือนไขการตอบแทนด้วยความรู้และเทคโนโลยี 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการก าหนดเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี Know - how ที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศตนเองให้สูงขึ้น โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในโครงการของภาครัฐ๔ เรียกโดยทั่วไปว่า 
นโยบายออฟเซ็ต (Offset Policy) หลายประเทศใช้นโยบายนี้ในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศระหว่างภาครัฐ
ในประเทศที่ผู้ซื้อ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนา หรือประเทศในตลาดเกิดใหม่) และภาคเอกชน  
จากประเทศผู้ผลิต (หรือประเทศผู้ขาย) โดยก าหนดให้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขการตอบแทนด้วย 
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ หรือออฟเซ็ต (Offset) ซึ่งเป็นสัญญาส่วนเพ่ิมเพ่ือให้มีการภาระผูกพัน  
ที่ประเทศผู้ผลิตต้องชดเชยหรือทดแทนในรูปอ่ืนที่ไม่ใช่เงินสดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่  
เป็นการจัดซื้อสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้น าเสนอเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งมักมาในรูปของ  
การลงทุนโดยตรง การร่วมทุนกับบริษัทเอกชนในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การใช้สินค้า
ภายในประเทศผู้ซื้อ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้กับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ยากต่อการเกิดขึ้นเอง
โดยกลไกปกติ เช่น การสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ 
อุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น บางประเทศได้รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งในกฎระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ขณะที่บางประเทศจ าแนกออกเป็นกฎหมายแยกต่างหากออกมา ดังนั้น ส่วนใหญ่
กระทรวงที่รับผิดชอบในการก าหนดกฎเกณฑ์ กระบวนการ วิธีการ เงื่อนไข จึงเป็นกระทรวงที่ก ากับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงการคลังของประเทศไทย 
โดยหน่วยงานด าเนินการอาจอยู่คนละกระทรวงก็ได้ บางประเทศ จะให้สังกัดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
เนื่องจากเนื้อหาของนโยบายออฟเซ็ต เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
 นโยบายออฟเซ็ต อาจมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยยังคงหลักการและวัตถุประสงค์
ที่คล้ายคลึงกัน ในการก าหนดขึ้นเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือน ามาสู่การพัฒนา  

                                                           
๔ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมเีงื่อนไข
การตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Thailand Offset Policy). น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ. ๒๕๕๙ 



๒๐ 
 

ให้สามารถด าเนินการผลิตเองได้ในอนาคต โดยบางประเทศใช้ชื่อว่า มาตรการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม (International collaboration program, Collaboration program, Industrial cooperation, 
Industrial collaboration, Industrial compensation, Industrial engagement, Industrial participation, 
Industrial partnership) มาตรการร่ วมลงทุน ( Joint venture arrangement) ข้อตกลงการร่ วมผลิต  
(Co - production agreements) การ เ พ่ิมประสิทธิภาพทาง เศรษฐกิจ  ( Economic compensation, 
Economic enhancement activity) (ภาพที่ ๑๒) 
 

ภาพที่ ๑๒ ชื่อที่ใช้เรียกนโยบายหรือมาตรการออฟเซ็ตในประเทศต่าง ๆ 

 
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ. รายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Thailand Offset Policy). ๒๕๕๙ 
 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การเรียกชื่อนโยบายหรือมาตรการออฟเซ็ตจะเป็นการมุ่งเน้น  เพ่ือให้เกิดการใช้ 
ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการใช้มาตรการนี้ คือ ต้องมีภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมมืออย่างชัดเจน เนื่องมาจากการส่ง
มอบให้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองตามข้อเสนอต่าง ๆ นั้น จะท าให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างน้อย และถูกจ ากัด
เพียงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ระบบเศรษฐกิจน้อยมาก๕   

                                                           
๕ Analayo Korsakul. Offset and Industrial Cooperation implementation in Thai defense procurement. 
2560. www.thaiarmedforce.com 

http://www.thaiarmedforce.com/


๒๑ 
 

รูปแบบการยื่นเงื่อนไขตามนโยบายออฟเซ็ต แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ออฟเซ็ตทางตรง (Direct 
offset) และ ออฟเซ็ตทางอ้อม (Indirect offset)๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี ๑๓) 

ภาพที่ ๑๓ ประเภทออฟเซ็ต 

 
ที่มา  : คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ดัดแปลงจาก US Department of Commerce BIS Report,  
  2015. 
 

๑) ออฟเซ็ตทางตรง เป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการตามสัญญานั้น  ๆ 
เช่น ความช่วยเหลือในการส่งออกสินค้าหรือบริการ การร่วมผลิตหรือร่วมลงทุนจากบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การซื้อ
สินค้าหรืออุปกรณ์จากประเทศผู้ซื้อในด้านที่ใกล้เคียงกันกลับคืน เป็นต้น  

๒) ออฟเซ็ตทางอ้อม เป็นข้อเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น  ๆ แต่เป็น 
การให้ความช่วยเหลือ หรือส่งเสริมด้านอื่น ๆ ซึ่งข้อเสนอทางอ้อมนี้ มักใช้กับการจัดซื้อ จัดหาทางพลเรือน เช่น 
การให้ค าปรึกษา การร่วมวิจัย การให้บริการหลังการขาย การลงทุนร่วมในกิจการอ่ืน การค้าต่างตอบแทน 
ในสินค้าคนละประเภท การร่วมผลิตในกิจการอื่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อการศึกษา อบรมดูงาน เป็นต้น  

การด าเนินนโยบายออฟเซ็ตในโครงการของภาครัฐในต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันพอสมควร 
โดยมีขั้นตอนของการพัฒนานโยบายดังกล่าวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่สัมพันธ์กับการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเริ่มต้น ระดับท่ี ๑ เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าในระบบการค้าต่างตอบแทน 
(Countertrade, Barter trade) เพ่ือสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น แอฟริกา และบางประเทศ
ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น ระดับที่ ๒ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกาหลีใต้ ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอารับเอมิเรสต์  เป็นต้น ระดับที่ ๓  
เป็นการร่วมลงทุนผลิต (Co-production) เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก บราซิล เป็นต้น และระดับที่ ๔ เป็นออฟเซ็ตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Offset) เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยก าหนดปัจจัยในการก าหนดเงื่อนไขการตอบแทนด้วย  

                                                           
๖ Kevin Dehoff, John Dowdy, and O Sung Kwon, “Defense offsets: From ‘contractual burden’ to 
competitive weapon,” Mckinsey & Company, http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-
insights/defense-offsets-from-contractual-burden-to-competitive-weapon (accessed April, 1, 2016) 



๒๒ 
 

การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเป็นไปตามความสนใจของตน เช่น การขยายการส่งออก ความร่วมมือ  
ในการผลิต สร้างการจ้างงาน และการเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระยะกลางและระยะยาว  
เช่น อังกฤษ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๔) 
 

ภาพที่ ๑๔ ขั นตอนการพัฒนานโยบายออฟเซ็ตของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 

 
ที่มา : Won-Joon Jang and Young-Su Ann. Korea Institute for Industrial Economics and Trade.  
  The National Strategic Industry Build-Up Plan with Defense Offset Trade in Korea.  

http://www.disamjournal.org/articles/the-national-strategic-industry-buildup-plan-with-defense-
offset-trade-in-korea-1526  

 

ในประเทศต่าง ๆ การใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยมาตรการออฟเซ็ตพบว่า ประเทศที่มีระดับ  
การพัฒนาค่อนข้างมาก เช่น ไต้หวัน จะมุ่งเน้นการผลักดันอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยกลไก 
การใช้นโยบายออฟเซ็ต โดยน ามาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริม  ได้แก่ การแพทย์ ด้านไอที การบิน  
ด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ บางประเทศจะก าหนดให้มีข้อตกลงการท าออฟเซ็ตที่สูง เช่น อิสราเอล 
ก าหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในช่วง ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๓) โดยรวมถึงด้านคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ ๓๕ รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ  
(ร้อยละ ๑๘) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (ร้อยละ ๑๑) และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ร้อยละ ๙) ตามล าดับ 
โดยอิสราเอลด าเนินนโยบายออฟเซ็ตและจัดให้เป็นแผนความร่วมมือระยะกลางและยาวกับบริษัทต่าง  ๆ  
ทั่วโลก เพ่ือให้เกิดการสร้างตลาดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 
ส่วนตุรกี ได้ลดงบประมาณเพ่ือการวิจัยในการป้องกันประเทศลง และด าเนินโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์  
ผ่านนโยบายออฟเซ็ตที่ได้ท าสัญญากันไว้ชัดเจนให้มีการร่วมวิจัย และร่วมลงทุนผลิตด้วย เพ่ือลดความเสี่ยง
ทางด้านเทคโนโลยี (ตารางที่ ๔) 

 
 
 
 
 
 

http://www.disamjournal.org/articles/the-national-strategic-industry-buildup-plan-with-defense-offset-trade-in-korea-1526
http://www.disamjournal.org/articles/the-national-strategic-industry-buildup-plan-with-defense-offset-trade-in-korea-1526


๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔ ออฟเซ็ตในอุตสาหกรรม/ยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 

ภูมิภาค ประเทศ สาขา/ อุตสาหกรรม 
เอเชีย ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน 

ฟิลิปปินส์ อินโดนเีซีย 
ระบบไอที (Cloud Computing) อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม

การบิน อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย ระบบราง 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์ โอมาน 
อิสราเอล คูเวต ตรุก ี

อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมด้านความปลอดภยั  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัย การลงทุน การร่วมผลิต 

อเมริกากลาง 
และอเมรกิาใต้  

บราซิล โคลมัเบีย อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมไอทีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

แอฟริกา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
อัลจีเรยี 

การลงทุน (ร่วมลงทุน การผลติโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี) การร่วมวิจัย การพัฒนาการศึกษาข้ันสูง 

ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ เดนมาร์ก โรมาเนยี 
สเปน โครเอเชีย โปแลนด ์

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการร่วมวจิัย การร่วมผลิต  การลงทุน การ
ผลิตโดยอนญุาตให้ใช้สิทธิ การใหบ้ริการทางการตลาด 

อเมริกาเหนือ แคนาดา การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการร่วมผลิต การร่วมวจิัย 

ที่มา : Won-Joon Jang and Young-Su Ann, Korea Institute for Industrial Economics and Trade.  
  The National Strategic Industry Build-Up Plan with Defense Offset Trade in Korea. 

 
การค้าขายตามนโยบายออฟเซ็ต๗ ด าเนินการในรูปแบบของรัฐบาลกับรัฐบาล (G - to - G) หรือรัฐบาล

กับภาคเอกชน (G – to - B) ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐในรูปของรัฐบาลจากประเทศผู้ซื้อ และ
ภาคเอกชนจากประเทศผู้ขาย (G - to - B) ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญส าหรับการชดเชยทางตรง คือ การต่อรอง
ข้อเสนอออฟเซ็ตในการซื้อขาย เนื่องจากการค้าขายโดยมีออฟเซ็ตมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง  
ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของรัฐบาลนั้น ๆ ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนั้น เกณฑ์
การพิจารณาของผู้ซื้อ จะพิจารณาจากปัจจัยที่ก าหนดเป็นตัวคูณ (Multiplier) ในการให้ประเทศผู้ขาย 
ยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ให้มากที่สุดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนข้อเสนอการชดเชยทางอ้อม จะเป็นการพิจารณา  
ตามความต้องการของภาครัฐในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้มีมูลค่าเพ่ิมในการผลิตที่สูงขึ้น  
ในประเทศของตน โดยมีข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายออฟเซ็ต ได้แก่  

๑) อุตสาหกรรมที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการด าเนินนโยบาย 
การพัฒนาประเทศของภาครัฐ หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในประเทศเพียงพอ  

๒) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี  
๓) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้า มีความสามารถในการแข่งขัน และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ในระดับหนึ่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้ว 
๔) เป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการออกแบบและ

วิศวกรรมในระดับท่ีสูงพอสมควร 
๕) การก าหนดเงื่อนไขส าคัญ เช่น เงื่อนไขที่ต้องมี อาทิ การร่วมพัฒนา/ร่วมผลิต ผ่านการอนุญาต 

ให้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้า ร่วมลงทุนผลิตกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ หรือเงื่อนไขที่ภาครัฐต้องการ  

                                                           
๗ Hogun Lee, Jaeyoung Lee. Korean Offset Trade Model in Defense Industry. Advanced Science and 
Technology Letters Vol.34 (Business 2013), pp.58-61 http://dx.doi.org/10.14257/astl.2013.34.14  

http://dx.doi.org/10.14257/astl.2013.34.14


๒๔ 
 

ให้ประเทศตนมีความสามารถในการผลิตได้เองในระยะยาว อาทิ การใช้ชิ้นส่วนที่ประเทศผู้ซื้อมีความสามารถ  
ในการผลิต การจ้างงานแรงงานในประเทศ เป็นต้น หรือเงื่อนไขเสริมอ่ืน ๆ แบบไม่บังคับ อาทิ การฝึกอบรม 
เป็นต้น 

ประเทศที่ด าเนินโยบายออฟเซ็ตมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ - ๓๐ ปี มีความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
จากนโยบายดังกล่าวโดยสรุป ได้แก่ 

๑) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยมีการส่งออกการจ้างงาน สินค้า
ในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมที่สูงข้ึนอย่างมหาศาล 

๒) การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศจนสามารถส่งออกได้ และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในด้านนั้น ๆ ของโลก 

 ๒.๑) ตุรกี  
ตุรกดี าเนินโยบายออฟเซ็ตเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยก าหนดให้โครงการที่มีมูลค่าสัญญา ๑๐ ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (ประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท) ขึ้นไป ต้องใช้นโยบายดังกล่าว และก าหนดมูลค่าออฟเซ็ตขั้นต่ าที่ 
ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าสัญญาโครงการ๘,๙ โดยตัวอย่างส าคัญ คือ การซื้อเฮลิคอปเตอร์ 109 S - 70 Black 
Hawk จากบริษัท Sikorsky ในประเทศตะวันออก และรัฐบาลตุรกีได้ให้อุตสาหกรรมการบินตุรกี (Turkish 
Aerospace Industries : TAI) พัฒนาเครื่องบินโดยซื้อ license และปรับมาใช้เป็น local specifications  
โดยใช้ชื่อว่า T - 70 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่า ๓.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Sikorsky สนับสนุน 
การฝึกอบรมและซ่อมบ ารุงโดยท างานร่วมกับ TAI เป็นมูลค่ากว่า ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กว่า ๑๐ ปี น ามาสู่
การร่วมทุนจัดตั้งเป็น Alp Aviation joint venture (กับ Alpata Group ของตุรกี) ที่ท าให้เกิดพลวัตของ 
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเครื่องบิน และท าให้ตุรกีสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรม 
การบินโลกได้  

 ๒.๒) มาเลเซีย  
มาเลเซียใช้นโยบายออฟเซ็ต หรือภายหลังเรียกว่า “ Industrial Collaboration Program” 

ในอุตสาหกรรมทางราง โดยร่วมมือกับบริษัท Siemens และ Bombardier ที่เรียกว่า Mass Rapid Transit 
Corporation Sdn Bhd (MRT Corp)๑๐ โดยก าหนดให้ใช้นโยบายออฟเซ็ตในการยื่นข้อเสนอประกอบการ
ประมูลสัญญาร่วมด้วย ซึ่งในโครงการออฟเซ็ตทางตรง มีมูลค่ารวมกว่า ๓.๐๕ พันล้านริงกิต (๓.๐๕ หมื่นล้านบาท) 
โดยประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การว่าจ้างและท าการตลาดการผลิ ตชิ้นส่วนอะไหล่รถไฟ  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และออฟเซ็ตทางอ้อม มีมูลค่ารวมกว่า ๔๘๐ ล้านริงกิต (๔.๘ พันล้านบาท) 
การพัฒนาอบรมขีดความสามารถบุคลากร การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิต อันเป็นการสร้างงานในประเทศ
เกือบทั้งหมด ท าให้มาเลเซียไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เกิดการจ้างงาน
ขนานใหญ่และการยกระดับการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านด้วย  

 

                                                           
๘ Industrialization Department Head Undersecretariat for Defence Industries (SSM). Ministry of National 
Defence, Turkey 
๙ Offsets: Turkey’s Military Procurement Policy. February 18, 2013 
https://turkeywonk.wordpress.com/2013/02/18/offsets-turkeys-military-procurement-policy/  
๑๐ Ee Ann Nee, 13 Nov, 2013, Klang Valley MRT offset scheme to contribute RM3.5b, source: 
http://www.thesundaily.my/news/880072  

https://turkeywonk.wordpress.com/2013/02/18/offsets-turkeys-military-procurement-policy/
http://www.thesundaily.my/news/880072


๒๕ 
 

 ๒.๓) ซาอุดิอาระเบีย  
ซาอุดิอาระเบียด าเนินนโยบายออฟเซ็ต โดยน ามาสู่การขยายผลด้านเทคโนโลยีการกลั่นปิโตร เลียม 

จากสหรัฐอเมริกาหลังข้อตกลงซื้อยุทโธปกรณ์ รับออฟเซ็ตด้านกิจการยารักษาโรคและอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง
ทางการแพทย์จากการซื้อเครื่องบิน Hawk จากประเทศอังกฤษ  

 ๒.๔) อินเดีย  
อินเดียใช้นโยบายออฟเซ็ตเกือบทุกกิจการของรัฐ หากมีมูลค่าการใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาล  

เกินกว่าที่ก าหนด (offset threshold) อาทิ การต่อเรือ การสร้าง smart city การท าเหมือง และโทรคมนาคม 
เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศที่ด าเนินนโยบายออฟเซ็ตประสบความส าเร็จ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ก าหนดเป็นนโยบายของภาครัฐ ให้ใช้นโยบายออฟเซ็ตที่ชัดเจน และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
๒) สร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น จากการศึกษาของ Frost and 

Sullivan ในกรณีศึกษาอินเดียพบว่า อินเดียก าหนดให้การลงทุนจากผู้ซื้อต่างประเทศผ่านนโยบายออฟเซ็ต 
สามารถเลือกผู้ประกอบการ SMEs เป็นหุ้นส่วนในการลงทุนร่วมผลิตและวิศวกรรม โดยให้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๕ 
โดยได้ค านวณมูลค่าการจ้างงาน SMEs ได้ประมาณ ๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งผู้ซื้อต่างประเทศ สามารถน าค่า 
ที่ค านวณได้นี้มาเป็นส่วนหนึ่งในค่าออฟเซ็ตได้ และ SMEs สามารถน ามูลค่าการร่วมทุนดังกล่าว ขอลดหย่อน
ภาษี หรือเครดิตภาษีเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐได้ เป็นต้น๑๑ 

๓) ก าหนดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมอย่างจริงจัง 
๔) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นผู้ซื้อและ

ผู้ขาย เช่น จัดท าเป็น Consortium 
๕) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ท่ีพร้อมส าหรับการดูดซับเทคโนโลยีระดับสูง 

 

จากกรณีศึกษาตัวอย่างของต่างประเทศข้างต้น จะเห็นว่า การสร้างระบบนิเวศและการลงทุน  
ในเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เหมาะสม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่ อมโยงกันของห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของธุรกิจแต่ละหน่วยในระบบนิเวศ อันประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน  มาตรการการเงินการคลัง 
กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบูรณาการผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือเอ้ือ
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนิเวศและเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็น การสนับสนุนและ
ส่งเสริมส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจให้ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างมหาศาล โดยภาครัฐควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนที่เอ้ือต่อการอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 

                                                           
๑๑ IANS. Revised defence offsets policy will encourage Indian SME sector. 8 May 2012. 



๒๖ 
 

นโยบายออฟเซ็ต ถือว่าเป็นไม้ตายของการพัฒนาประเทศในยามที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ 
คล้ายกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะต่อรองแกมบังคับ ให้มีการโอนย้ายฐานการผลิต
และเทคโนโลยีมาในประเทศตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐก าหนด และเป็นช่องทางเดียวเท่านั้น ที่ท าให้เกิด
ความพอเพียงและความสามารถในการพ่ึงตนเองในระยะยาว เมื่อต้องมีการท านุบ ารุง หรือขยายโครงการขนาด
ใหญ่เหล่านั้นต่อไป โดยลดการพ่ึงพาต่างประเทศในสิ่งที่เราท าเองได้จากการเรียนรู้ และเป็นกลไกที่ อาจจะ 
ท าให้การลงทุนในโครงการแพงขึ้นในตอนต้น แต่เมื่อรวมต้นทุนรวมทั้งหมด (total cost of ownership) และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อประเทศในช่วงเวลายาวขึ้น จะพบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะ 
ด้านระบบความมั่นคงและสาธารณูปโภค (เช่น  ระบบราง) นโยบายนี้จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับ 
การวางยุทธศาสตร์ชาติยาวในระดับ ๒๐ ปี จึงควรก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญต่อการเพ่ิมขึดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่าสูงของรัฐโดยอาศัยแนวคิดออฟเซ็ต   
มาใช้แบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น โครงการต่อเรือกับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรของกองทัพเรือ หรือการซื้อ
เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ แตผู่้เล่นส าคัญในนโยบายออฟเซ็ต คือ ภาคเอกชนไทยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
จึงอาจไม่สามารถนับเป็นมาตรการออฟเซ็ตได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เนื่องมาจากรัฐไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่กลับเห็นว่า หน่วยงานรัฐควรรับความรู้หรือเทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะเกิดขึ้นจาก การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการที่มีมูลค่าสูงไว้เอง ขณะที่บุคลากรของภาครัฐ ขาดศักยภาพและความพร้อมในการรับองค์ความรู้ หรือ
มีค่อนข้างน้อย ท าให้การต่อยอดความรู้ ซึ่งมักเป็นความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง  ไม่มีบุคลากรที่เพียงพอใน 
การดูดซับเทคโนโลยีได้ รวมทั้งขาดนโยบายรองรับการใช้มาตรการออฟเซ็ต ซึ่งผู้จัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับนั้น ๆ 
ควรมีการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ
ขับเคลื่อนไปสู่การใช้งานจริง (ภาพท่ี ๑๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ภาพที่ ๑๕ แนวทางการไปสู่ Thailand 4.0 ผ่านกลไก Offset Program 

 
 

๑.๓ สถานภาพของมาตรการในระบบนิเวศและการลงทุนปัจจุบัน 
 จากการรวบรวมมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๑๒ 
พบว่า สามารถแบ่งระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ การอุดหนุน 
ทางการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้ค าปรึกษาทางเทคนิค การหาตลาด (ภาพท่ี ๑๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
"มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวตักรรม", ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๘ 
 

ภาพที่ ๑๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
ที่มา :  คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 แห่งชาติ. "มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม", ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ แล้วพบว่า  

ยังขาดเครื่องมือส าคัญที่ควรสนับสนุนหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๕ 
  



๒๙ 
 

ตารางท่ี ๕ รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐที่ให้กับภาคเอกชนในการท าวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

เครื่องมือ ค าอธิบาย ไทย ข้อจ ากัด ตัวอย่างในต่างประเทศ 
ทุนงานวิจัยและพัฒนา 
(R&D grants) 

ให้เงินทุนให้ตรงกับเอกชนโดยไม่ก าหนดช าระคืน
เงิน เหล่านี้มักจะให้กับโครงการที่เฉพาะเจาะจง
และอาจจะข้อก าหนดและเงื่อนไขบางประการ 

มี (จ ากัด) ทุนวิจัยรัฐส่วนใหญ่ไม่
สามารถให้ตรงกับ
เอกชน 

VINNOVA (สวีเดน) มีการจัดสรรทุน           
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ให้กับโครงการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีในลักษณะ cross - sectoral 
ที่ตอบโจทย์หลักในสังคม 

เงินกู้ 
(Loans) 

ให้กู้ยืมเงินที่จะช าระคืน (ซึ่งปกติมีระดับดอกเบี้ยต่ า
มาก) ในช่วงเวลาของโครงการ 

มี หากผ่านธนาคาร
พาณิขย์จ าเป็นต้องมี
หลักค้ าประกัน 

Tekes (ฟินแลนด์) ให้กู้ยืมเงินในวงเงิน         
ร้อยละ ๕๐ - ๗๐ ของมูลค่าโครงการ 
ส าหรับโครงการที่เข้าใกล้เชิงพาณิชย์ 

ลงทุนในสินทรัพย์ 
(Equity investments) 

การให้ยืมเงินหรือการลงทุนในบริษัทนั้น ๆ โดย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของธุรกิจ 

ไม่มี ปัญหาด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐ 

ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐ 

รัฐบาลสนับสนุนใน
ลักษณะร่วมลงทุน 
(Government-backed 
venture capital funds) 

การจัดหาเงินทุนของรัฐบาลในลักษณะนักลงทุน
ร่วมทุนหรือกองทุน 

มี (จ ากัด) ปัญหาด้านกฎหมาย
และ กฎระเบียบ 
รวมถึงศักยภาพในการ
จัดการกองทุนของ
หน่วยงานรัฐ 

Tekes (ฟินแลนด์) มีการจัดตั้งเป็นบริษัท
ร่วมลงทุนของรัฐ โดยเน้นลงทุนในโครงการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความส าคัญแต่มี
ความเสี่ยงสูง 

เครดิตภาษี  
(R&D tax credits) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมระดับ
ของทรัพยากรที่ธุรกิจเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
(มักจะก าหนดเป้าหมายที่บริษัทนวัตกรรมใหม่ ๆ) 
 

มี การขยายผลและ การ
รับรู้ของผู้ประกอบการ 

มีปรากฏในหลายประเทศ ส าหรับประเทศ
ไทย เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง 
สวทช. และสรรพากร 

๒๙ 



๓๐ 
 

เครื่องมือ ค าอธิบาย ไทย ข้อจ ากัด ตัวอย่างในต่างประเทศ 
เงินรางวัลจูงใจ  
(Challenge or 
inducement prizes) 

เงินทุนในรูปแบบของรางวัล โดยให้จาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือคิดค้น
นวัตกรรมตามกิจกรรมที่มีการจัดขึ้น 

มี (จ ากัด) ขาดการวางแผน
ส าหรับแนวทางการ
ขยายผล 

DARPA (สหรัฐอเมริกา) จัดชุดการแข่งขัน 
(series of prizes) เพ่ือกระตุ้นให้เอกชน
และบุคคลทั่วไปพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
ใหม ่ๆ (new solutions) ส าหรับโจทย์
ส าคัญ (grand challenges) 

สัญญาโครงการวิจัยและ
พัฒนา  
(R&D contracts) 

รัฐเป็นผู้ท าสัญญากับบริษัทเล็กท่ีมีโครงการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กมี
โอกาสเข้าสู่ตลาด 

ไม่มี ปัญหาด้านกฎหมาย
กระบวนคัดเลือก และ 
การก าหนดโจทย์
ร่วมกัน 

Innovate UK (สหราชอาณาจักร) ด าเนิน
โครงการ SBRI (Small Business 
Research Initiative) โดยเชิญชวนและให้
ทุนวิจัยกับภาคเอกชนขนาดเล็กเพ่ือ
ด าเนินการวิจัยที่ตอบโจทย์สาธารณะ 

การลงทุนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
(Public-Private 
Partnerships : PPPs) 

รัฐและเอกชนร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ  มี ส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีปรากฏในหลายประเทศ ทั้งใน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย 

ลดหย่อนภาษี Startup, 
SMEs  
- นิติบุคคล 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีเริ่มต้นท าธุรกิจ เว้น
ภาษีก าไรจากการขายหุ้นในระยะเริ่มแรก เว้นภาษี
กรณีขาดทุน 

มี (ข้อจ ากัด) ไม่ให้กับเอกชนที่
ขาดทุน ท าให้เอกชนไม่
กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน
มากนัก 

EIS (สหราชอาณาจักร) โดยให้เอกชนที่ก าไร 
และขาดทุนในระยะเริ่มแรก 

- บุคคลธรรมดา ไม่มี EIS (สหราชอาณาจักร) โดยบุคคลธรรมดาที่
ท านวัตกรรม แต่ยังไม่เติบโตจนเป็นบริษัท
จะได้สิทธิด้วย 

* เน้นเฉพาะเครื่องมือด้านการเงินที่สนับสนุนกิจกรรมนวตักรรมโดยตรง 
ที่มา : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

  



๓๑ 

เครื่องมือทางการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมและยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ส าหรับธุรกิจ/กิจกรรมด้านนวัตกรรมได้เพียงพอ ที่จะท าให้เกิดการสร้างให้เกิดภาวะมวลวิกฤต (Critical mass)  
ที่จะยกระดับภาคธุรกิจให้ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางการเงินที่สามารถยอมรับ  
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างเงินกู้ยืม (Soft loan) เงินร่วมลงทุน (VC) เป็นต้น รวมถึงกลไกสนับสนุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน แพลตฟอร์มการระดมทุน  

 

ทั้งนี้ ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ควรมีองค์ประกอบ ด้านมาตรการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้ง Soft Infrastructure และ Hard Infrastructure รวมทั้งการช่วยเหลือในการสร้างตลาด เพ่ิมเติมจาก
องค์ประกอบของมาตรการปัจจุบัน (ภาพท่ี ๑๗) 
 

ภาพที่ ๑๗ ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

 
 
 เมื่อจ าแนกกลไกในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจกระแสใหม่ในปัจจุบันตามกลุ่มเป้าหมายจะเห็นได้ว่า 
มาตรการของภาครัฐในปัจจุบันทั้งด้านการอุดหนุนทางการเงิน ภาษี การสร้างตลาดภาครัฐ และการให้ค าปรึกษา 
เป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับ ๔ กลุ่มหลัก คือ ผู้ประดิษฐ์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นใหม่ 
(Startup) และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ส่วนกลุ่มอ่ืนยังขาดมาตรการสนับสนุนพอสมควร  
(ตารางท่ี ๖)   



 

 

๓๒ 

ตารางท่ี ๖ กลไกในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่ในปัจจุบัน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
อุดหนุนการเงิน     ภาษี      สนับสนุนการเข้าถึง

ตลาดภาครัฐ 
ค าปรึกษา โครงสร้างพื้นฐาน 

    ประชาชน ผู้สนใจ
ลงทุนในธุรกิจ 

  

บัญชีสิง่ประดษิฐ์ไทย 

 
 

นักคิด นักประดิษฐ์ 
นักศึกษา 

ทุนบัญชี
สิ่งประดษิฐ์

ไทย 

เงินให้เปล่าเพื่อการ
สนับสนนุด้านวิชาการ 

นวัตกรรม 
ดี..ไม่มี
ดอกเบี้ย  

ร่วม
ลงทุน 

ภาษี 300 % 
 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของ BOI 

 

มาตรการภาษี
ส่งเสริมธุรกิจ 

SMEs (มาตรการ
พี่ช่วยน้อง) 

บ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลย ี

 

ศูนย์ความเปน็เลิศ 
 

หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ   นักวิจัยใน

สถาบันอุดมศึกษา 

บริษัท Startup Startup 
Voucher 

ค้ าประกันสินเชื่อ 

บัญชนีวัตกรรมไทย 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยและ

ภูมิภาค 
 

อุทยานนวัตกรรม 
 

Food Innopolis 

บริษัท SMEs คูปอง
นวัตกรรม  แปลง

เทคโนโลยี
เป็นทุน 

เงินกู้
ดอกเบี้ย

ต่ า 

เสาะหา
เทคโนโลย ี

       บริษัทท่ัวไป   

 

เครือข่ายวิสาหกิจ ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม   

ผู้ประกอบการ OTOP คูปองวิทย์เพื่อ OTOP   

กองทุนรวมและ 
     กองทุน  Private 

Equity 

 

สิทธิประโยชน์
ให้กับนักลงทุนใน
ธุรกิจ Startup, 

VC 

 

 

ที่มา : วัชริน มีรอด และดารารัตน์ รัชดานุรักษ์. รวบรวมข้อมลูจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. มกราคมม ๒๕๖๐. 



๓๓ 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของการสนับสนุนการลงทุนในระบบนิเวศของรัฐปัจจุบัน สามารถจ าแนกได้เป็น  
 ๑.๓.๑ การอุดหนุนทางการเงินและภาษี  

รัฐบาลไทยได้มีมาตรการในส่วนนี้ค่อนข้างมากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางภาษีส าหรับธุรกิจ 
ที่ท าวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 

การอุดหนุนทางการเงิน เป็นการสนับสนุนในรูปของเงินให้เปล่า เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และการค้ าประกันเงินกู้
ส าหรับธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ ทุนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 
Startup Voucher คูปองนวัตกรรม เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย เงินให้เปล่าเพ่ือสนับสนุน
วิชาการ การค้ าประกันเงินกู้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น (ตารางท่ี ๗)   
 

ตารางท่ี ๗ ภาพรวมสรุปมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรม 

มาตรการ กรอบวงเงินช่วยเหลือ 
(ล้านบาท/โครงการ) 

ระยะเวลา เงื่อนไข 

เงินให้เปล่า 
Startup Voucher ไม่เกิน ๐.๘ ล้านบาท - Reimbursement ไม่เกิน 

ร้อยละ ๗๕ 
ทุนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย N.A. ไม่เกิน ๑ ปี ๑๐๐ ล้านบาทในปี ๕๙ 
ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๓ ปี - 
การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๓ ปี เงินให้เปล่าไม่เกินร้อยละ 

๗๕ 
เงินให้เปล่าเพ่ือสนับสนุนวิชาการ ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๓ ปี - 
คูปองนวัตกรรม  ไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท  ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของมูลค่า

ที่ขอ 
คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป ไม่เกิน ๐.๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๓ ปี - 
เงินกู้ 
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ไม่เกิน ๓๐.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๗ ปี ปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน ๒ ปี 
โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ไม่เกิน ๓๐.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕ ปี ปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน ๑ ป ี
ร่วมลงทุนและค  าประกันเงินกู้ 
Private Equity Trust Fund ไม่เกินกองทุนย่อยละ 

๕๐๐ ล้านบาทต่อราย 
- - 

การค้ าประกันเงินกู้ บสย. ๑ – ๒๐ ล้านบาท ไม่เกิน  
๑๐ ปี 

ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑-๒ 
ต่อปี 

ที่มา  : “มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวตักรรม” โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ, พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

 



๓๔ 

 การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐที่มีลักษณะเป็นเงินให้เปล่า มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
ใหม่ และ SME เป็นหลัก โดยเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท และให้ไม่เกิน ๓ ปี แก่
โครงการที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึ่งความส าเร็จจากมาตรการเงินให้เปล่าน ามาสู่การสร้างผลกระทบ 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงต่อระบบเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี ตัวอย่างเช่น คูปองนวัตกรรม และคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป 

๑) คูปองนวัตกรรม  
 ในระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕13 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
การด าเนินการรวม ๑๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม 
(Feasibility Study) ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ และ ๒) โครงการต่อยอดหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ ( Implementation) ซึ่งเป็นเงินทุนสนับสนุนในช่วงการท าต้นแบบ 
ที่ผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจแล้ว ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ  
จึงมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการไม่มากนักรวม ๒๗๗ โครงการ จาก SME จ านวน ๖๘๐ รายทั่วประเทศ  

๒) คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป  
คูปองวิทย์เพ่ือโอทอปจะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศจากภายในให้เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

เข้มแข็ง เริ่มด าเนินการเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ประกอบการระดับริเริ่ม (Startup) 
เช่น ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอป ๒) ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว (Existing) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ระดับ ๒ - ๕ ดาว และ ๓) ผู้ประกอบการโอ
ทอปที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน และต้องการเพิ่มศักยภาพ (Growth) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอทอประดับบน 
ที่สามารถส่งออกสินค้าได้อยู่แล้ว ผลจากการด าเนินการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่า มีผู้ได้รับการสนับสนุน
กว่า ๒๐๐ ราย โดยคาดว่า ในปี ๒๕๖๐ จะเกิดกลุ่มโอทอปใหม่ ๓๓๐ ราย เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตกรรม  
๓๑๐ ผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ๖๒๐ ชิ้น SME โอทอป ๑๐๕ ราย และโอทอปที่สามารถ
ส่งออกได้ ๒๐ ราย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม จะท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เ พ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อราย และสามารถขายเชิงพาณิชย์ร้อยละ ๓๐ โดยประมาณการผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก
ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี14       

๓) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME และ Startup (SMEs Private Equity Trust Fund)   
 ขณะนี้มีภาครัฐ ๒ แห่งที่ด าเนินการ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนร่วมลงทุน และสามารถ
เป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนได้ โดยพิจารณาลักษณะการบริหารจัดการ และผู้ที่ท าหน้าที่ทรัสตี ได้แก่ 

๓.๑) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ Startup จัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพ่ือร่วมลงทุนในธุรกิจ 
Startup โดยมีทุนประเดิมจาก SME Bank ๕๐๐ ล้านบาท โดยยก าหนดวงเงินกองทุนที่ ๑๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
และมีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐร้อยละ ๑๐ - ๕๐ ส่วนที่เหลือจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วม
กองทุนในรูปแบบทยอยลงทุน และแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ กองละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระจาย 
การลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น ๑) SMEs ขนาดเล็ก
ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นเป็นขนาดกลาง และมีความสามารถที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
                                                           
13 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คาดการณ์โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (แค่รายงานจ านวนบริษัท ไม่ใช่ผลกระทบ น่าจะ
เป็นตัวเลข exact ไม่ควรเป็นการคาดการณ์) 
14  เป็นการประเมินโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๕๙. 



๓๕ 

หลักทรัพย์ ๒) กลุ่ม SMEs ที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภมิปัญญาชุมชนที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และ ๓) กลุ่ม SMEs ขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบ
การร่วมลงทุน แบ่งเป็น SMEs ระยะเริ่มต้น ร่วมลงทุนแรกเริ่มไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อราย ส่วนSMEs ขนาดเล็กและ
กลาง ร่วมลงทุนแรกเริ่มไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ต่อราย เริ่มด าเนินการเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
คัดเลือกผู้มาท าหน้าที่ทรัสตี (Trustee) 

๓.๒) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยี และมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน ก่อนเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นกองทุนร่วมลงทุนระหว่าง ๑) ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนในวงเงิน  
๒,๐๐๐ ล้านบาท ๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนในวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท 
๓) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนในวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่  
ก) SMEs ระยะเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง ข) SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
การผลิตหรือบริการหรือด้านนวัตกรรม และ ค) SMEs ที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็น 
Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ  
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย และบริษัทหลักทรัพย์วรรณ ดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ เริ่มต้น
ด าเนินการเมื่อกลางปี ๒๕๕๙ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์กิจการอย่างละเอียด และตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน (Due Diligence) 

นอกจากกองทุนร่วมลงทุนของภาครัฐแล้ว ปัจจุบันภาคเอกชนเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพ่ิมขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการก าหนดกลไกการตรวจสอบการร่วมลงทุนต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบที่สามารถใช้ใน 
การวิเคราะห์และติดตามผลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของประเทศ ณ ช่วงเวลาต่าง  ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 
การตัดสินทิศทางการส่งเสริมในรูปแบบดังกล่าวในอนาคตต่อไป 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นการสนับสนุนในรูปของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ การยกเว้นภาษี
เงินได้ส าหรับรายจ่ายเพ่ือการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%) ยกเว้นภาษีเงินได้ของกองทุนร่วม
ลงทุน ทั้งเงินปันผลและส่วนเกินทุน (Capital Gains)  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ SME หรือ Startup 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล และลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรม เป็นต้น (ตารางท่ี ๘)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 

ตารางท่ี ๘ ภาพรวมสรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรม 

มาตรการ ภาษีที่ได้รับการยกเว้น หมายเหตุ 
ลดหย่อนภาษี ๓๐๐% เพ่ือ
ท าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวน               
๓ เท่าแก่รายจ่ายที่จ่ายไป            

เพ่ือการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม  

- รายจ่ายในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
- ต้องไม่ซ้ ากับ BOI 

กองทุนร่วมลงทุน และ
บริษัทที่ลงทุนใน Startup 

ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและ
ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 

(Capital Gain) 

- กรณีเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
BOI 

- กรณีผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของหุ้นทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนจ่าย และ ๓ เดือน
หลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าว 
มิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้ 

มาตรการยกเว้นภาษี
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
รายใหม่ (New Startup) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา  
๕ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน 

ยกเว้นภาษ ีส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ  
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๑๐ อุตสาหกรรม  
(S - curve) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล และลด
หรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ใน ๑๐ 
อุตสาหกรรม  

< ๑๕ ป ี

มาตรการส าหรับวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม 

ยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมส าหรับก าไรสุทธิที่น าไปลงทุน
ในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของ

เกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน ๆ 

อยู่ระหว่างจัดท าประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
(พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๖๒๑) 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั, พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

 ผลการด าเนินมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือผู้ประกอบการนวัตกรรม พบว่า บางมาตรการมี
ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
          มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%)  
 ในปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ มีโครงการที่ได้รับการรับรอง ๒,๘๕๖ โครงการ (๓๕๑ บริษัท โดยร้อยละ ๕๓  
เป็นบริษัทขนาดใหญ่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๙,๙๕๑ ล้านบาท น ามาสู่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ท าให้ธุรกิจ
สามารถสร้างก าไร ๖,๗๑๑ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว ยังไม่เอ้ือต่อ 
การสร้างระบบนิเวศและการลงทุนที่มีความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วมากเท่าที่ควร โดยจากการส ารวจ



๓๗ 

ความเห็นของภาคเอกชนพบว่า สาเหตุหลักที่ภาคเอกชนไม่ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาจากการที่ภาครัฐก าหนด
ขั้นตอน กฎระเบียบค่อนข้างละเอียดที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการใช้สิทธิประโยชน์ อาทิ การระบุรายจ่ายที่ท างาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นรายโครงการ แทนการยื่นขอเป็นรายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ภาคธุรกิจจะมีงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมมากกว่า ๑ โครงการ เป็นต้น 

๑.๓.๒ การเปิดตลาดภาครัฐให้แก่ผู้มีนวัตกรรม  
ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้เริ่มประกาศนโยบายการใช้ภาครัฐเป็นการสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการเอกชน   

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการให้ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่พัฒนาสินค้าหรือบริการและได้รับการรับรองมาตรฐาน 
หรือผ่านการทดสอบคุณภาพสามารถเข้าตลาดภาครัฐได้ โดยประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ การขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งเป็นการริเริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม
ของประเทศ (ปัจจุบันถูกยุบรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามค าสั่งที่  
๖๒/๒๕๕๙ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย 
พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 
โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง  
นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือน าเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศ  
ก็ได ้เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2559 

 สิทธิประโยชน์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยเป็นเวลาสูงสุด ๘ ปี และหน่วยงานของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 
 ปัจจุบัน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีผู้ยื่นขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ประมาณ ๒๐๐ ผลงาน และ
ได้รับการประกาศให้เป็นผลงานที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ โดย เมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ มีผลงาน 
ทีพ่ร้อมขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรวม ๕๘ ผลงาน และข้ึนบัญชีนวัตกรรมพร้อมราคากลางแล้ว จ านวน ๔๖ ผลงาน15 

 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลความต้องการในภาครัฐให้แก่ภาคเอกชนทราบรายการที่เสนอ 
ขอตั้งงบประมาณยื่นขอซื้อครุภัณฑ์และวัสดุของหน่วยงานรัฐทุกรายการในระดับกระทรวง กรม กอง ตั้งแต่
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  ส านักงบประมาณได้เปิดเผยข้อมูลเรียกว่า “บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ” ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th  และกรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลประวัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ภาครัฐทั้งหมด เรียกว่า “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับภาคเอกชนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ในการพัฒนาสินค้าทีต่รงตามความต้องการของภาครัฐได้มากข้ึน 

 
  ๒) บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เป็นการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น  
แต่อาจยังไม่จ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือคุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพ่ือให้ได้   

                                                           
15 จากรายงานของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ประกาศบัญชี
นวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณ จ านวน ๔ ฉบับ 

http://www.bb.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


๓๘ 

การรับรองมาตรฐาน คุณภาพ หรือข้อก าหนดเบื้องต้น เพ่ือให้พร้อมส าหรับการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ 
ผลงานดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ เริ่มด าเนินการเมื่อต้นปี ๒๕๕๙ 

 ปัจจุบัน (กรกฎาคม ๒๕๕๙) มีสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเรียบร้อยแล้ว  
๑๓๐ ผลงาน แบ่งเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอด รวม ๘๕ ผลงาน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสซื้อได้ 
รวม ๔๕ ผลงาน 

๑.๓.๓ การให้ค าปรึกษา  
๑) การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพ่ือช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโต

อย่างมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการด าเนินธุรกิจที่ต้องการการเรื่องให้ธุรกิจขยายตัวอย่าง
มีทิศทาง เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของ 
การด าเนินธุรกิจประมาณ ๑ - ๒ ปี ซึ่งมีทั้งสถาบันวิจัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในด้านนี้ 
และมีผลการด าเนินงานที่ค่อนข้างส าเร็จอย่างมาก อาทิ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ส าหรับนิสิต นักศึกษา  
ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ โครงการเสริมสร้างธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น 

๒) การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (Industrial Technology Assistance 
Program : ITAP)16 เพ่ือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง และพันธมิตรธุรกิจ ด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพ  
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปลดล็อกข้อจ ากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา
ศักยภาพของ SMEs ให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งด าเนินการอย่างเข้มข้นเมื่อปี 2550 โดยผลการด าเนินงานพบว่า  
มีสัดส่วนความส าเร็จมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการที่ให้ค าปรึกษาทั้งหมด (SME กว่า ๗,๐๐๐ ราย)  
สร้างผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงานที่เกิดจากการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท 

 เมื่อพิจารณาผลการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เพ่ิงเริ่มต้น จึงยังไม่
สามารถวัดผลการด าเนินงาน หรือวัดผลกระทบได้ อีกส่วนเป็นการด าเนินมาตรการที่ไม่มีการประเมินผล จึงไม่
สามารถหาข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จริง โดยมีมาตรการที่มีการวัดผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังตารางที่ ๙ 
  

                                                           
16 ตั้งแต่ กลางปี 2559 โครงการได้เปลีย่นช่ือเป็น Innovation and Technology Assistance Program เพื่อขยายกรอบการ
ท างานส่งเสรมิให้แก่นวัตกรรมมากข้ึน 



๓๙ 

ตารางท่ี ๙ ผลการด าเนินมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย 

มาตรการภาครัฐ ปีท่ีเริ่มด าเนินการ ผลการด าเนินมาตรการ ณ ปี ๒๕๕๙ ผลกระทบ 
คูปองนวัตกรรม  ๒๕๕๓ ระยะ ๑ (ปี ๕๓ - ๕๕) มี SME ได้รับอนุมัติแล้ว 

๒๗๗ โครงการ 
ระยะ ๒ (ป ี๕๗ - ๕๙) มี SME ได้รับอนุมัติแล้ว 
๑๙๕ โครงการ รวม ๑๖๕ ล้านบาท (กค. ๕๙) 

N.A. 

การค้ าประกันเงินกู้ บสย. 
(ให้ถึง ธค. ๒๕๖๑) 

๒๕๕๙ ยังไม่ได้รับผลด าเนินการ - คาดว่าจะช่วยให้ GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๐๕ 
ต่อปี*  

- จะช่วย Startup ราว ๕,๐๐๐ ราย*  
(~ ๒ ล้านบาท/ราย)  

- เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
~ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท*  

- ก่อให้เกิดสินเชื่อในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
๑๐,๐๐ ล้านบาท* 

คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป ปลาย ๒๕๕๘ พค.๕๙ - ผู้ได้รับสนับสนุน ~ ๒๐๐ ราย 
๒๕๖๐* - เกิดกลุ่มโอทอปใหม่ ๓๓๐ ราย 

- ผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตกรรม ๓๑๐ ผลิตภัณฑ์ 
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ๖๒๐ ชิ้น 
- SME โอทอป ๑๐๕ ราย 
- โอทอปที่สามารถส่งออกได้ ๒๐ ราย 

- ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕  
ต่อราย 

- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก ~ ๕,๐๐๐         
ล้านบาทต่อปี* 

๓๙ 



๔๐ 

 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะอนุกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่. ในคณะกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. มกราคม ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ : *ตัวเลขประมาณการ 

 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรการภาครัฐ ปีท่ีเริ่มด าเนินการ ผลการด าเนินมาตรการ ณ ปี ๒๕๕๙ ผลกระทบ 
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ
รายจ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%) 

๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ 
(๒๐๐%) 

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
(๓๐๐%) 

- โครงการได้รับการรับรอง ๒,๘๕๖ โครงการ  
(๓๕๑ บริษัท – ร้อยละ ๕๓ เป็นบริษัทขนาดใหญ่) 

- มูลค่าโครงการรวม ๙,๙๕๑ ล้านบาท 

- สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ธุรกิจสร้าง
ก าไร) ๖,๗๑๑ ล้านบาท (ปี ๕๓ - ๕๘) 

บัญชีนวัตกรรมไทย ๒๕๕๙ - ธค. ๕๙ - ผู้ยื่นขอขึ้นบัญชี ๒๐๐ ผลงาน 
- ขึ้นบัญชีแล้ว ๔๖ ผลงาน  

N.A. 

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ๒๕๕๙ - กค.๕๙ – ขึ้นบัญชีแล้ว ๑๓๐ ผลงาน N.A. 
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) 

๒๕๕๐ - ให้ค าปรึกษา SME > ๗,๐๐๐ ราย - สร้างผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงาน
ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ > ๖,๐๐๐               
ล้านบาท ๔๐ 



๔๑ 

 

 ๑.๔ ประเด็นปัญหา 
ระบบนิเวศด้านการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ นักลงทุนรวมถึง

กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ข้อจ ากัดเหล่านี้ ได้แก่ (ภาพที่ ๑๘) 
 

ภาพที่ ๑๘ ภาพรวมประเด็นปัญหาของระบบนิเวศด้านการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

 
 

๑.๔.๑ การจัดสรรทรัพยากร  (Resource Allocation) เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และ 
ขาดการติดตามประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณเป็นรูปแบบที่ใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทีละจุด หรือการแก้ไขวิกฤติของชาติในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้า  
โดยยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบแบบองค์รวมและครบวงจร (Holistic approach) ที่เน้นการวางแผน
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในประเทศเป็นหลักและท าให้  
เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณมักอ้างอิงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณจากปีก่อน
เป็นฐานในการพิจารณา ซึ่งหลายเรื่องเป็นการได้รับงบประมาณมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากขาดการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นและได้รับในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะในหน้าที่ของตน โดยมิได้คิดถึงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 
ตัวอย่างเช่น ภาคเกษตร ที่เป็นภาคส าคัญของประเทศแต่กลับใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  
ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยไม่ได้พิจารณาการมาตรการช่วยเหลือที่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถ
รับมือกับปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่เป็นผลจากภาวะโลกร้อน การระบาดของโรคแมลงศัตรูทางการเกษตรทั้งชนิดเดิมและชนิดใหม่  ๆ  
ที่ทวีความรุนแรง โดยในทุกรัฐบาล มักใช้เงินจ านวนมากไปบรรเทาความทุกข์ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
ปีละหลายหมื่นล้านบาทและต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายสิบปีจนกลายเป็นงานหลัก (และแหล่งงบประมาณ)  



๔๒ 

ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในการจัดสรรงบประมาณมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
หน่วยงาน (KPI) เพ่ือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยให้สามารถของบกลางเพ่ือใช้ในการบรรเทาทุกข์ แต่ไม่ได้ก าหนด 
KPI ว่าหน่วยงานเหล่านี้ควรต้องสร้างความาสามารถเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตในพ้ืนที่ให้ลดลง (เช่น ร้อยละ ๑๐  
ถึง ๑๕) จึงถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเกษตรกรจริง การไม่ก าหนด KPI เช่นนี้ ท าให้หลายหน่วยงาน ที่แม้ 
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง ขณะที่การปกปิดข้อมูล
กลายเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้หน่วยงานนั้น ๆ สามารถขอเงินช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทุกปี  ตัวอย่างที่พอจะ
เปรียบเทียบได้ เช่น ในปี ๒๕๕๙ ที่มีงบประมาณสนับสนุนช่วยวิกฤติเกษตรกว่า ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร (งบประมาณส่งเสริมการวิจัยและ 
พัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจ ากัดเพียง ๒,๔๗๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔ ของงบประมาณ 
ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวงเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้า มีสัดส่วน
ต่ ากว่าวงเงินที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากความผิดพลาดในอดีต (ตารางที่ ๑๐) จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
การเกษตรและชุมชนชนบทสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ 
 

ตารางท่ี ๑๐ การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ในปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
โครงการ งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท) 
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ 

๓๗,๘๖๐ 

โครงการพักช าระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ๕,๔๐๐ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการเงินและการปรับการผลิตแก่เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย 

๒๕๘ 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ ๒,๐๗๑ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐ ๒๐๖ 
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ๖๓๗ 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐
โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทน 

๗๕ 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ๑๕,๕๙๗ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่องเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท านาหญ้า 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 

รวม ๖๒,๑๐๓ 
งบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์* ๒,๔๗๐ 

ที่มา : เว็บไซต์ www.thaigov.go.th. มติคณะรัฐมนตรี. กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต  
  ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ด้านการผลิต. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. และไทยพับลิก้า. “ครม. ควัก ๑.๘ หมื่นล้านปฏิรูปประเทศ พ่วงอีก  
  ๔.๕ หมื่นล้านช่วยเกษตรกร – นายกฯ ลั่น แก้น้ าท่วม กทม. ต้องท าท้ังระบบ”. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙.  
  *ส านักงบประมาณ. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.  
 หมายเหตุ : ไม่รวมภัยพิบัติ 
 



๔๓ 

๑.๔.๒ กลไกสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนไม่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง  

ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้นวัตกรรมยังขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ หรือมีต้นทุนทางการเงิน
ที่สูง ทั้งจากการด าเนินงานในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่มีผลก าไร ซึ่งเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูง ขาดกลไกสนับสนุน  
จากสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ หรือเป็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในลักษณะของการระดมทุน 
จากผู้สนใจ (Crowdfunding) เพ่ือช่วยรับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับ 
การกู้ยืม ขาดความรู้ในนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของธนาคาร นักลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน (ภาพที่ ๑๙)  
อีกทั้งมาตรการ/กลไกส่งเสริมให้เกิด Startup ไม่เอ้ือกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการระยะเวลา 
คืนทุนยาว และโครงสร้างการบริหารภาครัฐไม่เอ้ือต่อการบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าและการส่งเสริม  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วย  

 

ภาพที่ ๑๙ การระดมทุนของ Startup เพื่อให้รอดพ้นจากหุบเหวมรณะ (Valley of Death) 

 
ที่มา  : AptoNova. Startup Financing Cycle. How to Escape from the Startup “Valley of Death”  

  November 1, 2014. https://aptonova.wordpress.com/2014/11/01/how-to-escape-from-the-
Startup-valley-of-death/ 

 

 ตัวอย่างเช่น ธุรกิจชีวภาพซึ่งเป็นธุรกิจฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แต่เป็น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนมากและระยะเวลาคืนทุนนาน  จึงประสบปัญหา/ข้อจ ากัด 
ในการเข้าถึงแหล่งทนุ17 ได้แก่  
   ๑) แหล่งทุนสนับสนุนในช่วงกลางของการพัฒนา (Translational Research) มีจ ากัดจากการประมวล
สถานภาพของแหล่งทุน/กองทุนในปัจจุบันค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในช่วงของการวิจัยต้นน้ า และในขั้นตอน  
ของการเข้าสู่ตลาดเป็นหลัก แต่มีแหล่งทุนจ ากัดที่สนับสนุนในช่วงกลางหรือช่วงที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างการวิจัย

                                                           
17 นตพร จันทร์วราสุทธ์ิ และคณะ. มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ. ๒๕๕๙. 

https://aptonova.wordpress.com/2014/11/01/how-to-escape-from-the-Startup-valley-of-death/
https://aptonova.wordpress.com/2014/11/01/how-to-escape-from-the-Startup-valley-of-death/


๔๔ 

และพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีจ ากัด น าไปสู่สภาวะที่เรียกว่าหุบเหวมรณะ (Valley of 
death) (ภาพท่ี ๒๐)  

ภาพที่ ๒๐ แหล่งเงินทุนสนับสนุนในแต่ละช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ที่มา : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  
  การระดมทุนและการจดัการกองทนุเทคโนโลยีชีวภาพ. ๒๕๕๕. 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชีวภาพด้านทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวัคซีนที่ขาด 
การสนับสนุนงบประมาณในช่วง Translational Research โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนจากห้องปฏิบัติการให้สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อทดสอบทางคลินิกและ  
การผลิตวัคซีนไข้เลือดออกในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งหากโรคใดมีการระบาดแบบกระจุกตัว ควรเร่งคิดค้น
วัคซีน เพราะวัคซีนแต่ละชนิดต้องอาศัยเวลาในการพัฒนานานกว่าสิบปีกว่าจะเป็นที่ยอมรับให้ใช้งาน   
โดยการน าเข้าวัคซีนในปัจจุบันนี้ มีเพียง ๒ บริษัทที่ผูกขาดในระดับโลก เพราะการพัฒนาวัคซีนใหม่มีราคาสูง
ราว ๑.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินสถานการณ์ว่าภายในปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศก าลังพัฒนาอาจต้องพ่ึงตนเองในการผลิตวัคซีนไว้ใช้เองภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทย  
อยู่ในภาวะถดถอย เนื่องจากร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัคซีนในไทยเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงควรมีการเร่งรัดพัฒนาวัคซีนที่ไทยมีความสามารถในระดับใกล้จะใช้ได้จริง  
เช่น วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เ ลือดออก 
แนวหน้าของโลก และอยู่ในระดับของการขยายผลเพ่ือน าไปทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการผลิตเพ่ือทดสอบทางคลินิกและการผลิตวัคซีนไข้เลือดออกในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้
งบประมาณอีกกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท (ภาพที่ ๒๑) แต่ทั้งนี้ ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาและไม่มี 
ยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะส าหรับเชื้อไข้เลือดออก การรักษาเป็นการประคับประคองตามอาการและ โดยเฝ้าระวัง
ภาวะช็อคและเลือดออก และการให้สารน้ าอย่างเหมาะสมเท่านั้น โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๓๐๐ บาทต่อคน 



๔๕ 

แต่หากค านวณเป็นต้นทุนทางอ้อม โดยคิดจากผู้ป่วยต้องหยุดเรียนหรือลางาน ประมาณ ๔ - ๕ วัน  
เพ่ือรักษาอาการป่วย คิดเป็นค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้จากการท างานประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
 
ภาพที่ ๒๑ ตัวอย่างงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์ 

 
    ที่มา : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 
 

๒) การส่งเสริมกองทุนมีระยะเวลาสั้น ไม่เหมาะกับเทคโนโลยีบางชนิด เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ กองทุน
หรือแหล่งทุนให้ความส าคัญกับการเลือกลงทุนในกิจการที่ความเสี่ยงต่ า ระยะเวลาในการสนับสนุนสั้น  
(๓ - ๕ ปี) เนื่องจากผู้บริหารกองทุนต้องบริหารกองทุนไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ขณะที่ธุรกิจชีวภาพเป็น
ธุรกิจที่ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากกว่า ๕ ปี ดังนั้น จึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจ
ประเภทอ่ืน ๆ  

๓) เงื่อนไขของกองทุนหรือแหล่งเงินทุนไม่จูงใจ  ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดท าเอกสารค่อนข้างมาก 
ใช้เวลาในการพิจารณาโครงการนาน และการที่ผู้ได้รับทุนจ าเป็นต้องส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว  
น าค่าใช้จ่ายมาเบิกคนืในภายหลังไม่เอ้ือส าหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มาก 

๑.๔.๓ การจ าแนกภารกิจของหน่วยงานของรัฐไม่ชัดเจน 
ที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐหลายแห่งจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 

(Regulator) และหน้าที่ตรวจสอบรับรอง (Operator) ซึ่งจ าเป็นต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิด 
Conflict of Interest ได้ เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการผลิต และหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรอง
มาตรฐาน ไม่ควรเป็นหน่วยงานเดียวกัน ขณะที่ ปัจจุบันกรมการข้าวกลับท าหน้าที่ท้ังด้านตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และโรงสีข้าว ซึ่งควรให้หน่วยงานอ่ืน อาจเป็นภาคเอกชน หรือ
วิสาหกิจชุมชน ท าหน้าที่ตรวจสอบและน าเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบมาขอการรับรองมาตรฐานที่กรมการข้าว
แทนการท าทั้งสองหน้าที่ เหมือนดังเช่นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ท าหน้าที่เพียงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น  



๔๖ 

๑.๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีข้อจ ากัดต่อการส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทย 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังท าหน้าที่จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามการน าเสนอของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยอยู่ในขั้นตอนการน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเพ่ือออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายราวต้นปี ๒๕๖๐ นี้ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่ยัง 
ขาดซึ่งการก าหนดเงื่อนไขให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์และน ามาสู่การสร้างความเข้มแข็งของประเทศ  
อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ด าเนินการ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น 
การลงทุนขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงค่อนข้างมาก อาทิ โครงการรถไฟฟ้า มูลค่ากว่า ๒ ล้านล้านบาท เป็นต้น  
แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ เป็นการจ่ายเพ่ือซื้อสินค้ามาใช้โดยประเทศไทยไม่สามารถดูดซับความรู้และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและการลงทุนภายในประเทศได้เลย เนื่องจาก
ในการก าหนดของหน่วยงานควบคุม มิได้พิจารณาให้ถ่องแท้ถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับโดยตรง  
หรือค านึงถึงความต้องการของภาคเอกชนด้วย ดังนั้น รัฐควรก าหนดเงื่อนไขเพ่ือเป็นสัญญาส่วนเพ่ิมให้ผู้ได้รับ
การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อเสนอโครงการเพ่ือเป็นแต้มต่อ และอาศัยนโยบายดังกล่าวในการกระตุ้นการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง ประชาชนเกิดความมั่งคั่ง และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  
ซึ่งจะท าให้โครงการเหล่านี้ เป็นตัวเร่งที่ส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ไทยได้อย่างก้าวกระโดด และท าให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในคณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐที่ท าหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชน อาจจ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศได้จริง ซึ่ งมาตรการดังกล่าวนี้ ไม่ขัดต่อความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ ( Government 
Procurement Agreement : GPA) ขององค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 18 ซึ่งผ่อนปรน
ให้สามารถใช้ได้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว 

๑.๔.๕ การส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของ 
ภาคธุรกิจ   

แม้ว่าสิทธิบัตรการออกแบบของไทยมีจ านวนสูงกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง  สะท้อน 
ให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพด้านการออกแบบสูง แต่ขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ค่อนข้างน้อย เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องดนตรี การพิมพ์ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรม 
บางประเภทไม่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ ทัศนศิลป์ หัตถกรรม และภาพยนตร์ นอกจากนี้ เงื่อนไขการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังเป็นอุปสรรคท าให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมได้ ทั้งท่ี 
SME มีโอกาส/ข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ลดข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรและ
เงินทุน ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่โรงงานขนาดใหญ่ แรงงานการผลิตจ านวนมาก แม้กระทั่งเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 
เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพ่ือการสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดี อี กทั้ง SME  
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การผลิตได้รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์  
ซึ่งข้อได้เปรียบนี้ ท าให้ SME สามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังขาดการส่งเสริม 

                                                           
18 World Trade Organization . Agreement on Government Procurement (URUGUAY ROUND AGREEMENT). 
(Article XVI) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm#articleV  

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm#articleV


๔๗ 

การพัฒนารูปแบบสินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ซื้อมากขึ้น แม้ว่าสินค้านั้น ๆ จะเป็นสินค้าที่ดีเพียงใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบสินค้าในกลุ่มโอทอปซึ่งมีวัตถุดิบจากทรัพยากรชีวภาพและมีฐานจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เนื่องจากขาดการน านวัตกรรมในการออกแบบสินค้าเข้ามาช่วยพัฒนาให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ
และดึงดูดผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างมาก 

๑.๔.๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยียังขาดกลไกการจัดการและก าลังเงินที่จะท าให้เกิดประสิทธิผล 
ผลงานวิจัยและพัฒนาไม่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ โดยการวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ  

มีการขยายขนาดไปสู่ระดับโครงการต้นแบบ โครงการน าร่อง และโครงการสาธิตในจ านวนที่น้อยมาก เนื่องจาก
การวิจัยในระดับขยายขนาดต้องการงบประมาณสูงเป็นเวลาต่อเนื่อง ขณะที่การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เพียงพอ
ต่อเนื่องส าหรับโครงการที่ต้องการการลงทุนสูง รวมถึงระบบการจัดสรรทุนวิจัยมุ่งเน้น  KPI ที่จ านวนทุนที่ให้
มากกว่าการค านึงถึงผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูง อีกท้ังสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาแม้มีหน่วยจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) แต่ส่วนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงยังมี 
น้อยมาก เนื่องมาจากขาดกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 
(Delivery Unit) ที่เป็นเจ้าภาพในการก าหนดทิศทางงานวิจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันและสา ขา 
ที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ การบูรณาการท างานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร/ชุมชน 
และการปฏิรูปการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ต้องมุ่งการป้องกันเพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาอย่างเป็นระบบและ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

นอกจากนี้ กฎหมาย กฎ ระเบียบหลายประการไม่เอ้ืออ านวยต่อการเกิดขึ้นหรือการแข่งขันของธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจใหม่ รวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่ควรมีลักษณะคล้ายนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์สิทธิบัตรและนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา  
(Bayh - Dole Act) ซึ่งมีสาระส าคัญว่า ให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการให้ทุนของรัฐตกเป็นของผู้รับ
ทุน เพื่อเพ่ิมแรงจูงใจให ้ ผู้คิดค้นหรือนักลงทุนกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่ๆ และรัฐควรผลักดันนโยบาย
ส่งเสริมด้านการระดมทุน ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการโดยการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจที่พิจารณาจากแนวคิด
สร้างสรรค์และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ มากกว่าสินทรัพย์ที่ธุรกิจมีเพ่ือน ามาเป็นหลักประกันได้    

๑.๔.๗ โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ/ไม่ตรงตามความต้องการ/ล้าสมัยต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจให้กับการพัฒนานวัตกรรม  

ปัจจุบัน แม้ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเศรษฐกิจกระแสใหม่จะมีอยู่พอสมควร แต่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านมาตรฐาน การทดสอบ สอบเทียบ และการควบคุมรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่จะสามารถน ามา  
เป็นผลิตภัณฑ์ขายสู่ตลาดยังมีค่อนข้างน้อย และไม่ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ขาดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ โดยปัจจุบันมีอุทยานวิทยาศาสตร์ ๙ แห่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวม ๙,๙๐๖ รายการ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ รวม ๖๓ แห่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ รวม  
๑๑ แห่ง ห้องปฏิบัติการ ๔๓๙ แห่ง และห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรองแล้ว ๑๗๓ แห่ง 
(ภาพท่ี ๒๒) 



๔๘ 

ภาพที่ ๒๒ โครงสร้างพื นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศ 

 
ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม. ๒๕๕๙. 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบ
มาตรวิทยา (M : Metrology) การก าหนดมาตรฐาน (S : Standardization) การทดสอบ (T : Testing) และ
การรับรองคุณภาพ (Q : Quality Assurance) หรือเรียกว่าระบบ MSTQ นี้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ในระบบนิเวศเชิงคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure Ecosystem) ที่ส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันยังกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีความล้าสมัยค่อนข้างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
ขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ทันท่วงที รวมทั้งความรวดเร็วในการตรวจวัด 
ทดสอบ สอบเทียบ การสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนานาประเทศ เพ่ือท าให้การพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมน าไปสู่ความเป็นสากลได้มากขึ้น 
 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาสินค้าทรัพยากรชีวภาพในระดับโลกได้พัฒนาจากเดิมที่กระจุกตัว 
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ยารักษาโรค เครื่องส าอาง หรือสารป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช มาเป็นการขยายสู่
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ การชี้วัด ปรับปรุง หรือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ทดแทนผลิตภัณฑ์ 
เดิม ๆ จากวิศวกรรมทางธรรมชาติ (Biomimetics) ซึ่งท าให้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ
ขยายตัวขึ้นมากมาย โดยหัวใจส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก 
คือ ทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ทรัพยากรชีวภาพ จะเกิดมูลค่าอย่างมหาศาลได้ต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม และจัดท าเป็นฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถเรียกดูได้จากจุดเดียว หรืออย่างน้อยมีการเชื่อมโยงให้สามารถ
เรียกดูได้จากจุดเดียว และมีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และต้องรู้จักการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมให้คงมีชีวิต
และมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ่ายทอดไปได้ชั่วลูกชั่วหลาน ไม่สูญหายไปพร้อม ๆ กับมีการพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่ง ๆ 
ขึ้นไปอีก มีโครงการแม่บทและแผนที่จะวิจัยการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  



๔๙ 

เรื่องเหล่านี้นับเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นรากฐานส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม  
ที่ทรงคุณค่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หลายประเทศมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการ  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมโดยการเก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลในระดับประเทศ ท าให้ประเทศ
เหล่านี้สามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างรายได้จากทรัพยากรพันธุกรรมที่ตนเก็บรักษาได้อย่างเต็มที่  และ 
เกือบทุกประเทศมีการด าเนินการจัดตั้งคลังเก็บรักษาพันธุกรรมระดับประเทศ (National Biobank) ที่มี 
การลงทุนโดยรัฐ ขณะที่ประเทศไทยไม่มีคลังเก็บรักษาพันธุกรรมในระดับประเทศ คลังที่มีอยู่ก็เก็บรักษา  
ได้น้อยไม่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท และที่มีอยู่ก็ไม่เข้มแข็ง/ด้อยกว่ามาตรฐานสากล อีกทั้ง ข้อมูลที่มี 
การจัดเก็บกระจัดกระจายไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรียกดูได้จากจุดเดียว 
(Single window access) 

เทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม หรือ จีเอ็ม เป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งที่จะ 
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเต็มศักยภาพของกลุ่มประเทศที่เจริญ  
ทางเทคโนโลยีของโลกในการที่จะเป็นเจ้าเศรษฐกิจของโลกใน ๒๐ ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์จากเทคโลยีพันธุกรรม
ที่มีการใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ พืชจีเอ็ม ได้แก่ ฝ้ายบีที ข้าวโพดบีที ถั่วเหลืองทนสารก าจัดวัชพืช และเวชภัณฑ์ 
ในหลายประเทศมีการตรากฎหมายออกมา เพ่ือก ากับดูแลในการใช้จีเอ็มอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้มี  
การพัฒนาจีเอ็มเพ่ือสร้างความสามารถด้านอุตสาหกรรมไปในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และ 
ให้ส่งเรื่อง “การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลับไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาในมุมที่มีข้อทักท้วงเพ่ิมเติมให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งส่งผลกระทบให้ประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจชีวภาพ และมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพภายใต้เศรษฐกิจกระแสใหม่ 
ดังนั้น ในการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ การทบทวนวิธีการก ากับดูแลด้านชีวภาพด้วยกฎหมาย จึงควร
ด าเนินการต่อไป เพราะในภาวะปัจจุบัน การวิจัยด้านจีเอ็มอย่างจริงจังไม่สามารถด าเนินการได้แม้ใน  
แปลงทดลอง แต่ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เปิดโอกาสให้มีการทดลองได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

๒. วิธีการปฏิรูป 

๒.๑ เป้าประสงค์ของการปฏิรูป 

เศรษฐกิจกระแสใหม่จะมีระบบนิเวศและการลงทุนที่เพิ่มผลิตภาพและยกระดับความสามารถเพื่อสร้าง
ความม่ันคง ความม่ังคั่ง และความย่ังยืนของประเทศ 

 

๒.๒ วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ ที่ต้องใช้นวัตกรรม 

ในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซึ่งรัฐได้มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมาก 
ในการนี้ จึงควรมีการปฏิรูป “ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่” ให้เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูป
ส าคัญที่เป็นองคาพยพส าหรับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ ประกอบด้วย 
๓ หัวข้อส าคัญ และประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวร่วม ได้แก่ (ภาพท่ี ๒๓) 

๑) การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นและ/หรือใช้ระยะเวลานาน เพื่อสร้างความมั่นคง 
๒) การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความมั่งค่ัง 
๓) การปฏิรูปนวัตกรรมการเกษตรและชุมชนชนบท เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
๔) การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเก่ียว (Cross - cutting issues) 

 
ภาพที่ ๒๓ กรอบการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

 
 

๒.๒.๑ การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นและ/หรือใช้ระยะเวลานาน 
 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว จ าเป็นที่รัฐต้องลงทุนให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนานาน แต่เป็นผลประโยชน์ที่มีผลตอบแทนในด้านความมั่นคงของประเทศ
ที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างมาก  
หากประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาต่างประเทศเช่นที่ผ่านมาที่ใช้รูปแบบเดิม ๆ ในการซื้อหาจากต่างประเทศแทน



๕๑ 

การวิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ หรือหากมีการพัฒนาขึ้นเอง ยังมีส่วนน้อย หรือมีข้อจ ากัดไม่จูงใจให้เกิด
การพัฒนาต่อจนถึงระดับอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์ได้จริง จึงควรมีปฏิรูปนวัตกรรมเพ่ือความจ าเป็นและ
ความมั่นคงของประเทศสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้มีโครงการขนาดใหญ่ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อความมั่นคงในระยะยาวของประเทศ  
๒) เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนากลไกสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมที่จ าเป็น (National Interest) และ

มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ (National Security) 

วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน 
๑) ก าหนดประเภทนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมและบริการที่มีความจ าเป็นต่อความม่ันคง 

และ/หรือใช้เวลายาวนาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ พลังงาน และ 
กลุ่มการป้องกันประเทศ โดยสร้างเป็นโครงการระยะยาวที่รัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเป็น
โครงการขนาดใหญ่ และจัดเงินสนับสนุนแบบเป็นก้อน (Block Grant) ซึ่งอาจเป็นลักษณะการร่วมลงทุน 
(Public & Private Parternership: PPP) กับภาคเอกชน  

๒) ปรับปรุงกลไกการเปิดตลาดภาครัฐท่ีเอื้อต่อการรองรับนวัตกรรมไทย   
๒.๑) รัฐต้องสนับสนุนการซื้อสินค้าหรือบริการที่ส าเร็จแล้วและตรงตามความต้องการของ

หน่วยงานภาครัฐผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการได้รับมาตรฐาน ผ่านการทดสอบคุณภาพ 
และมีราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยปรับปรุง หรือก าหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government 
Procurement) ให้เป็นแบบภาคบังคับที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ เช่น วัคซีน ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 ๒.๒) ก าหนดเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Offset Policy) 
ที่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งประเทศไทยยังไม่มีความสามารถใน  
การผลิต ซึ่งจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากต่างประเทศ ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ 
Know - how ให้แก่คนในประเทศ (มิใช่การส่งคนไปอบรม สัมมนา) ด้วยการก าหนดให้มีข้อเสนอเพ่ิมเติมใน
สัญญาที่สามารถใช้เป็นแต้มต่อในการพิจารณา อาทิ การส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝังตัว และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้เหล่านั้น (รวมทั้งการเข้าร่วมในการผลิตสิ่งที่ไทยก าลังซื้อเข้ามา) เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาตนเองได้ในที่สุด  

๒.๒.๒ การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ 
การสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ จ าเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นกลไกส าคัญต่อการเติบโต

ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้เอกชนเป็นหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยการอาศัยความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ส่งเสริมกลไกตลาด ระบบการลงทุนให้น่าสนใจมากขึ้น (Financing) รวมทั้งอ านวยความสะดวกด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ Innovative Financing ที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และคุ้มครองลูกค้า
ด้วยบริการทางการเงินแบบใหม่ พัฒนาตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดระดมทุน ตลอดจนเครื่องมือทาง  
การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน จ ากัดบทบาทของรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ การให้สิทธิ
ประโยชน์และตลอดจนการอุดหนุนทางการเงิน จึงควรมีปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจ
กระแสใหม ่

 



๕๒ 

 วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือสร้างและปรับปรุงกลไกหรือมาตรการส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ

และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๒) เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยการอาศัย

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

๓) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดระดมทุน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงิน
และนวัตกรรมทางการเงิน 

วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน 

๑) แก้กฎหมาย กฎ ระเบียบให้ผู้วิจัยเป็นเจ้าของนวัตกรรมได้โดยไม่ต้องมอบให้รัฐหรือให้รัฐ 
เป็นเจ้าของร่วม เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการแข่งขันของธุรกิจ รวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ 
ผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม โดยผลักดันให้มีการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีลักษณะคล้ายนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์สิทธิบัตรและนวัตกรรม (Bayh - 
Dole Act) ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้คิดค้นหรือนักลงทุนกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
และส่งเสริมให้เกิดการน าผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนไปสู่การใช้งานได้จริง อันเป็นการลดผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง    

๒) สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเป็นตลาดระดมทุนส าหรับการวิจัยและ
นวัตกรรม (Funding Electronic Platforms) ที่เป็นระบบ Single Window เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ใช้
บริการทางออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ในที่เดียว ได้แก่ 
ข้อมูลแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ของรัฐ การเข้าสมัครขอสิทธิ การรับผลประโยชน์ การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่เริ่มตนจนจบกระบวนการ  

๓) ปฏิรูปการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย 
 ๓.๑) เพ่ิมเติมประเภทการส่งเสริมการลงทุนใน “กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ 
การออกแบบ” (Creative & Design) ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านการออกแบบ Design Center พิพิธภัณฑ์ 
แกลลอรี่ ห้องสมุด เป็นต้น และก าหนดเงื่อนไขให้มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
๑๐ - ๓๐ ล้านบาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A3 โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจด้านความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบที่มีขนาดเล็กรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางเข้าถึงมาตรการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิด Knowledge and 
Skills Transfer ทั้งในกลุ่มบุคลากร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างครอบคลุม 
 ๓.๒) สร้างพ้ืนที่ ย่านสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation District) หรือ 
ช่องทางการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual platform) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้คิดค้น/ผลิตผลงานได้มีเวทีหรือช่องทางลงมือปฏิบัติ พัฒนาและทดลอง
ผลิตผลงาน เผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร  โดย 
ควรกระตุ้นให้เอกชนที่มีความพร้อมและมีพ้ืนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งจัดแสดงผลงานได้ โดยอาจเป็น 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงสินค้า หรือเทศกาลผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น 

 



๕๓ 

๔) จ าแนกประเภทความช่วยเหลือด้านการลงทุนในส่วนของ Creative & Cultural Economy 
Social Economy และ Silver Economy ที่แตกต่างกัน โดยจัดให้มีมาตรการจูงใจให้เอกชน/ประชาชนร่วม
บริหารความเสี่ยงในการลงทุนกันเอง และใช้กลไกลดหย่อนภาษีช่วยสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
บางส่วนแก่ผู้ที่ลงทุนในบริษัทแล้วไม่ประสบความสาเร็จและปิดตัวลง ทั้งนี้ ควรมีหน่วยงานติดตามประเมินผล 
และก าหนดบทลงโทษของการการทุจริตภาษี ทั้งนี้ อาจใช้บทเรียนที่ดีจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในสหราช
อาณาจักร (Enterprise Investment Scheme) มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

๒.๒.๓ การปฏิรูปการเกษตรและชุมชนชนบท 
 วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและชุมชนชนบทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
พ่ึงตนเอง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

๒) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และการพัฒนาอ่ืน ๆ ระหว่างเมืองกับชนบท ตามแนวทาง 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Development) โดยการบริหารจัดการการสนับสนุนทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) เ พ่ือสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development) ตามเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน 
๑) ปรับปรุงระบบการส่งเสริมในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ และใช้ท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน  

โดยปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน การจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การตลาด 
และเทคโนโลยี ด้วยการปรับปรุง ยุบรวม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการผลิต  
การแปรรูปและบริหารจัดการ และฟ้ืนฟูวิทยาลัยเพ่ือการเกษตรและการพัฒนาชนบทในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ 
ในภูมิภาคที่มีความพร้อมตามจ านวนที่ เหมาะสม ซึ่งควรเลือกจากสถานที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา  
เพ่ือด าเนินการในปี ๒๕๖๐ ทันที โดยใช้วิธีการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานเพ่ือผลักดัน
ศูนย์ให้เริ่มด าเนินการให้ได ้

๒) ตัดทอนงบประมาณอุดหนุนการผลิตเป็นงบลงทุนด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการที่เป็น
เกษตรกร หรือผู้ประกอบการในชุมชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี โดยรัฐจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน 
จากงบประมาณแผ่นดิน หรือตัดเงินงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐  
จากงบประมาณแผ่นดิน ในหมวดรายจ่ายเพ่ืออุดหนุนการผลิตต่าง ๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ใน  
การสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนให้ใช้นวัตกรรมแทนการสนับสนุนการผลิต (Production Subsidy) หรือ
อุดหนุนราคา (Price Subsidy) โดยผ่านการด าเนินงานของศูนย์ชุมชน และมีการจัดการทางการเงินผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน และจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการเป็นรายพ้ืนที่ เช่นเดียวกับงานตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการหลวง หรือด าเนินการในรูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน และสหกรณ์ออมทรัพย์  

๓) ปรับระบบการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อสร้าง Economy of 
Scale  โดยสร้างระบบนิเวศเพ่ือการผลิตที่ผู้ผลิตหรือชุมชนรวมตัวกันเองโดยสมัครใจ  ทั้งนี้ ในการรวมตัว
ดังกล่าวควรค านึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การผลิตที่สอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (ไม่เน้นเรื่องเขตการ
ปกครอง) ด้วยการขยายการด าเนินการด้านเกษตรกรรมแปลงใหญ่ควบคู่ไปกับการด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาตั้งแต่การร่วมการผลิต การร่วมกันจัดซื้อจัดจ าหน่าย 
การร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้องเป็นธรรม และช่วยเหลือผู้ผลิตในระบบขายตรงผ่าน



๕๔ 

อินเตอร์เน็ต การสร้างตลาดเกษตรกรในชุมชนเมือง หรือการขายแบบระบบการค้าขายระหว่างองค์กร
เกษตรกรสู่องค์กรเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ 

๔) สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรและชุมชนส าหรับผู้ที่ใช้นวัตกรรม  โดยให้ผู้ต้องการใช้
นวัตกรรมได้รับเงินกู้ และรัฐแบกภาระความเสี่ยงร้อยละ ๕๐ ของเงินกู้ ทั้งนี้ ควรให้กู้ในระยะสั้นภายในวงเงิน
ที่จ ากัดเพ่ือทดสอบระบบในปีแรก และเปิดบริการด้านนวัตกรรมเป็นการถาวร และมีระบบการร่วมมือในการ
ประกันความเสี่ยงจากรัฐและเอกชนและผู้กู้ยืม โดยอาศัยบัญชีนวัตกรรมไทยและข้อมูลเกษตรเป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาให้สินเชื่อ 

๒.๒.๔ การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (Cross - Cutting Issues)  
 การน าพาประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐ ที่มีระบบนิเวศและการลงทุนที่เหมาะสม จ าเป็นต้องการลงทุน
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาฐานข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือหวังผลตอบแทนใน  
ลักษณะ "ท าน้อย ได้มาก" ด้วยความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างจริงจัง จึงควรมีปฏิรูป 

Cross - Cutting Issues ของระบบนิเวศและการลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่  

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือ (ฐานข้อมูล มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ การทดสอบ  

สอบเทียบ ฯลฯ) ที่จ าเป็นต่อการรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๒) เพ่ือให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษา 
๓) เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม 
๔) เพ่ือปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการลดอุปสรรคต่อระบบนิเวศ

และการลงทุนของประเทศ 

วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน 
๑) จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy 

Delivery Unit) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป. หรือ 
PMDU) เพ่ือเป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์ ที่ท าหน้าที่ผลักดันผลงานวิจัยจนสามารถ
ออกสู่ตลาดได้จริง 

๒) ผลักดันให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลและคลังข้อมูลที่เริ่มไว้ให้เข้มแข็ง พร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น  

๒.๑) การจัดท าคลังข้อมูลภาครัฐที่ช่วยในการวิเคราะห์ผ่านระบบ Big Data Analytics  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยเร่งรัดให้มีระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการประชาชนที่เริ่มไว้ให้ส าเร็จโดยด่วน เช่น ระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม
พร้อมฐานข้อมูลระดับประเทศ เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นรากฐานส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้งคลังเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรม
ระดับประเทศ (National Biobank) เป็นต้น 

๒.๒) การเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐแบบ 
National Single Window (NSW) เช่น กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 



๕๕ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่เป็น Regulator เพ่ือให้ภาคประชาสังคมสามารถตรวจสอบได้ อันน าไปสู่ 
การเป็น “รัฐบาลที่โปร่งใส” เช่นตัวอย่างที่เริ่มไปแล้ว ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Justice 
Data Exchange Center : JDXC) ที่ เว็บไซต์ http://dxc.org การใช้บัตรประชาชนเป็น Smart ID Card  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลดการใช้ส าเนากระดาษ และเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน พร้อมให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนตัวจริงยืนยันตัวตนเพ่ือตรวจสอบแทนการลงลายมือ
ชื่อในส าเนาเอกสาร (Paperless) จัดท าศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพ่ือเป็นระบบ
กลางในการอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจรแก่ภาคธุรกิจ ตั้งแต่การให้ข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ เริ่มต้น
ธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ จนถึงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งต้องเร่งด าเนินโครงการเชื่อมต่อระบบข้อมูลให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว 

๒.๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทั้ง Applications, Contents, และ Network 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการตลาดมากกว่าจะใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการติดต่อสนทนาธรรมดา เช่น 
ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพ่ือรับทราบข้อมูล 
โดยภาครัฐและเอกชนต้องด าเนินการให้มีฐานข้อมูล และกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ฝ่าย ให้ถูกต้อง 
น่าสนใจ ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอาจจะไม่จ ากัดอยู่เฉพาะข้อมูลด้านการผลิตก็ได้ อาทิ 

๑. ข้อมูลเพ่ือตรวจสภาพอากาศ 
๒. ข้อมูลที่ดินของรัฐ 
๓. ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น Edutainment 
๕. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 

๒.๔) เปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ โดยเน้นการส่งผ่านข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้ Smart Phone และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ตามนโยบายการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของภาครัฐสามารถเชื่อมต่อกันได้ (Connected Government) และเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เช่น ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

๒.๕) ปรับกระบวนการตั้งงบประมาณ และกระบวนการพิจารณางบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็น 
การเฉพาะ ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรม จ าเป็นต้องเป็นแบบมุ่งเป้าเป็นการเฉพาะ
ส าหรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

๓) สร้างบุคลากรที่ขาดแคลน และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านนักอนุกรมวิธาน กฎหมายใน
ส่วนที่ขาดแคลน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งสนับสนุนการเพ่ิมหลักสูตรบ่มเพาะการสร้าง
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Start - up) ในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักสูตรในการ
พัฒนาองค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือเป็น Knowledge Center หรือ 
Knowledge Exchange ที่เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ 

๔) ประเมินผลโครงการด้านนวัตกรรมและการลงทุน ตลอดจนมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ  
ที่รัฐได้ด าเนินการไปแล้วอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจัดท ากลไกติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง  

http://dxc.org/


๕๖ 

๕) สร้างระบบ Clearing House เฉพาะด้าน เช่น ภาคการเกษตรและชุมชน เพ่ือขจัดข้อขัดข้อง 
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเกษตรกร เกษตรกรกับเอกชน ความเชื่อมโยงระหว่างส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และประชาชน 
(เช่น เรื่องการจัดสรรงบประมาณและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ) การจัดสรรทรัพยากร (น้ า ป่าไม้ ที่ดิน ดิน ฯลฯ) เป็นต้น 

๖) การทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อระบบนิเวศและการลงทุน ได้แก่ 
๖.๑) การลดขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และท าให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยทบทวน ปรับปรุง 

เพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และเอ้ือต่อการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เป็นความจ าเป็นและส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ 

๖.๒) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทางธุรกิจ โดยปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ยา ยาชีววัตถุ วัคซีน ให้เกิดข้ึนเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก 

๖.๓) เร่งรัดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้มี
ประสิทธิภาพ และให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล 

๖.๔) บังคับใช้กฎหมายเรื่องการเอาเปรียบทางการค้า เครื่องชั่ง ตวง วัด สัญญาหรือมาตรการ  
ที่เอาเปรียบโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือช่วย เช่น การสอบเทียบ 
(Calibration) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ (Internet of Things)  

 
๒.๓ ประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึ นเม่ือมีการปฏิรูป 

 ๒.๓.๑ ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานใน  
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 ๒.๓.๒ ภาคเอกชนมีกลไกการส่งเสริมที่ครบวงจร และสร้างความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วใน 
การลงทุนจากนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ 
 
 

๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป 

ระยะสั น (ไม่เกิน ๑ ปี) :  
๑) สั่งการให้มีการติดตาม ประเมินผลมาตรการของภาครัฐทุกโครงการและทุกหน่วยงาน 
๒) ยกเลิกกลไกที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นที่ประจักษ์ และส่งเสริมกลไกตลาดและบทบาทภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการใหม่ และส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่เอ้ือต่อการแข่งขัน 
๓) ทบทวนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน หรือหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสริมภาคเอกชนและสร้างนวัตกรรมของประเทศ และน าเสนอวาระการปฏิรูปบรรจุไว้ในแต่ละชุด 
ที่เก่ียวข้อง (รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และตรงตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

๔) ก าหนดประเภทโครงการขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนและส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ ยา วัคซีน พลังงาน การป้องกันประเทศ และระบบราง  

๕) จัดสรรเงินงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๐ ที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชนได้รับในหมวดรายจ่าย 
เพ่ืออุดหนุนการผลิตต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการผลิต การแปรรูป และบริหาร
จัดการได้ทันท ี
 



๕๗ 

ระยะกลาง (๑-๓ ปี) :  
๑) สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร และสร้างระบบนิเวศเพ่ือการผลิตที่สอดคล้องกับแนวทาง  

การส่งเสริมการเกษตรและชุมชนชนบทให้เกิดการประหยัดขนาด (Economy of Scale) 
๒) ริเริ่มโครงการพัฒนานวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จ าเป็นและส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ 
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปฏิรูปไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และรองรับระบบนิเวศ

ที่เอ้ือต่อการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่  
๔) ผลักดันให้มีหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์ (New Economy Delivery Unit) 

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะต้องเริ่มมีระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลของการใช้งบประมาณต่อเนื่อง 
๕) การริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเอื้อ การสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับ

การเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม่  

ระยะต่อไป :  
๑) ปรับปรุงเพ่ิมเติม/แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่รองรับการเข้าสู่

เศรษฐกิจกระแสใหม่  
๒) สร้างระบบติดตาม ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในมาตรการสนับสนุน 

ของภาครัฐ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลขึ้น 
๓) จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่   

อย่างครบวงจร 
 

 

๔. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕.๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๕.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ กระทรวงการคลัง 
๕.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม 
๕.๗ กระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๘ กระทรวงพาณิชย์ 
๕.๙ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๕.๑๐ ส านักงบประมาณ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
เสนอรัฐบาลด าเนินการตามวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปตามข้อ ๒.๒ ต่อไป 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง การปฏริูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

    
 

ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศ
และการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเสนอ  
ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระส าคัญในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑. แนวทางเพื่อการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
 ๑.๑ ภาครัฐไม่ควรเข้าไปร่วมทุนในโครงการใด ๆ ที่มีลักษณะของการร่วมลงทุน (Public & Private 
Partnership : PPP) ตามแนวคิดของนโยบายประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จะท าการเกษตร หรือพ้ืนที่
เกษตรรายใหญ่ หรือเศรษฐกิจกระแสใหม่ ๕ สาขาหลัก ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้น าหรือด าเนินการหลัก เพราะ
รัฐมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และไมค่วรท าธุรกิจแข่งขันกับภาคประชาชน  
 ๑.๒ การจะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจ ควรค านึงถึงระบบนิเวศของเสรีประชาธิปไตย
ทางการเมืองด้วย เพราะแม้ว่าจะมีแผนเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ดีเพียงใด หากโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ
ยังไม่มีความมั่นคง ต่างประเทศจะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
 ๑.๓ ควรก าหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจมีการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ 
ในการสร้างระบบนิเวศเพ่ือการค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจภายใต้ Thailand ๔.๐ และมีการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่
เป็นการซื้อจากต่างประเทศฝ่ายเดียว มิฉะนั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นนักซื้อสิทธิบัตรซื้อแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศเข้ามามากมายโดยไม่ค่อยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นของตนเอง 
 ๑.๔ การสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ทันสมัย ควรจัดระบบการศึกษา การเรียนรู้
ใหม่ในทุกระดับ ควรเสริมสร้างการเรียนการสอน ปรับทัศนคติ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร  
ครูและนักเรียนให้คิดได้คิดเป็น สร้างบรรยากาศในห้องเรียนโดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เน้น
การท่องจ า ควรเริ่มสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งในระยะยาว ปานกลาง และเฉพาะหน้า สนับสนุนนักเรียนอาชีวะ
ให้มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจสมัยใหม่ เพ่ือให้เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ 
 ๑.๕ รัฐควรก าหนดเงื่อนไขเพ่ือเป็นสัญญาส่วนเพ่ิมในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแต้มต่อส าหรับโครงการ 
ที่ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่และมีมูลค่าสู ง (Offset Program) ไว้ ในกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องมีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สร้างในประเทศไทย เช่น เมื่อซื้อเครื่องบิน สิ่งใด
ที่จะใส่ไปในเครื่องบินจากโรงงานของประเทศไทยจะได้เป็น Offset Program หรือในกรณีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
จะต้องก าหนดว่าเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยจ านวนเท่าใด และจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  



๕๙ 

 

 ๑.๖ การด าเนินการตามแนวคิดของเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องค านึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรต้องค านึงถึง 
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒. การเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ 
ระบบหรือวิธีการในการเก็บหรือรักษาทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยทั้งพืชและสัตว์ ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์มักจะถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกครอบครองโดยที่ประเทศไทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบอยู่ เสมอ ควรด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูป ธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมหาศาล 
ต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะการน าทรัพยากรเหล่านี้ไปวิจัยคิดค้นท าเป็นยารักษาโรค หรือน าไปเป็นอาหาร เพราะ
ยิ่งทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายมากจะยิ่งเกิดประโยชน์มาก หากมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  
ในระดับอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะมีมากขึ้น สามารถร่วมมือกันในการพัฒนายารักษาโรคหรือวัคซีน จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล 
และสามารถยกระดับจาก National Biobank เป็น ASEAN Biobank 

๓. การศึกษาวิจัยการดัดแปลงพันธุกรรมพืช หรือพืชจีเอ็ม (GM)  
การพัฒนาพืชบางชนิดโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืชจีเอ็ม  ให้ เป็นพืชพันธุ์ที่แข็งแรง 

เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรต้องระมัดระวัง และควรติดตามศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้บริโภคพืชที่มี
การท า GM อย่างสม่ าเสมอ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Genetic ในร่างกาย การท า GM  
ในพืชพันธุ์ต่าง ๆ อาจท าให้พืชพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้สูญหายไป ควรผลักดันกฎหมายที่ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการดัดแปลงพันธุกรรมพืชโดยเร็ว และควบคุมหรือห้ามไม่ให้มีการท า GM ในพืชบางชนิด  

๔. การก าหนดนโยบายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่การเกษตร 
ประเทศไทยควรมีนโยบายไม่มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรทั้งในพ้ืนที่ขนาดเล็กและพ้ืนที่ขนาด

ใหญ่ เพ่ือให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งประเทศ พืชผักและอาหารจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจที่จะพัฒนาไม่ควรเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ท าร้ายสุขภาพของ
ประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
-------------------------------- 

 
รายช่ือสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่อภิปราย 
 ๑. นายกษิต  ภิรมย์ 
 ๒. นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

เรื่อง ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๐ 

ตารางสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เร่ือง ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม ่

ประเด็นการปฏิรูป 
ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น) ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย 

๑.การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นต่อประเทศและ/หรือใช้ระยะเวลานาน 
๑.๑ ก ำหนดประเภทนวัตกรรม 
อุตสำหกรรม และบริกำรที่มีควำม 
จ ำเป็นต่อควำมมั่นคง หรือใช้เวลำ
ยำวนำน 

        

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- กำรร่วมลงทุน
ของเอกชน 

กองทุนต่ำงๆ 

- กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

- ทุกส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๒ ปรับปรุงกลไกตลำดภำครัฐที่เอ้ือ
ต่อกำรรองรับนวัตกรรมไทย         

- กระทรวงกำรคลัง  
- ส ำนักงบประมำณ 

 

๒.การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ 
๒.๑ แก้กฎหมำย กฎ ระเบียบให้ผู้วิจัย
เป็นเจ้ำของนวัตกรรมได้โดยไม่ต้อง
มอบให้รัฐหรือให้รัฐเป็นเจ้ำของร่วม 

        
- งบประมำณ

ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- กำรร่วมลงทุน
ของเอกชน 

- กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

๒.๒ สร้ำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
แพลตฟอร์มเพ่ือเป็นตลำดระดมทุน
ส ำหรับกำรวิจัยและนวัตกรรม 
(Funding Electronic Platforms) 

        

- กระทรวงกำรคลัง 
 

๒.๓ ปฏิรูปกำรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

        

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- กำรร่วมลงทุน
ของเอกชน 

- ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน 

- ศูนย์สร้ำงสรรค์งำน
ออกแบบ 



 
๖๑ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น) ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย 
- กระทรวงกำรคลัง 
- กระทรวงพำณิชย์ 
- กระทรวงศึกษำธิกำร 
- กระทรวงอุตสำหกรรม 

๒.๔ ลดหย่อนภำษีเงินได้แก่ประชำชน
ที่ไปร่วมลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หรือในบริษ้ทที่มีนวัตกรรม 

        
- กระทรวงกำร

คลัง 
- กระทรวงกำรคลัง 

๓.การปฏิรูปการเกษตรและชุมชนชนบท 
๓.๑ ปรับปรุงระบบกำรส่งเสริมใน
ภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ และใช้
ท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน         

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- กระทรวงศึกษำธิกำร 
- กระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

๓.๒ ตัดทอนงบประมำณอุดหนุนกำร
ผลิตเป็นงบลงทุนด้ำนนวัตกรรมแก่
ผู้ประกอบกำรที่เป็นเกษตรกร หรือ
ผู้ประกอบกำรในชุมชน ไม่ต่ ำกว่ำ          
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

        

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

๓.๓ ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
กำรเกษตรให้มีขนำดใหญ่ขึ้น เพื่อสร้ำง 
Economy of Scale 

        
 - กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระกรวงกำรคลัง 



 
๖๒ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น) ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย 
๓.๔ สร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร
และชุมชนส ำหรับผู้ที่ใช้นวัตกรรม         

 - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- กระกรวงกำรคลัง 

๔.การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (Cross-cutting Issues) 
๔.๑ จัดตั้งหน่วยงำนบริหำรจดักำรกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New 
Economy Delivery Unit)         

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 
 

- กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

- กระทรวงศึกษำธิกำร 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงสำธำรณสุข 

๔.๒ ผลักดันให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล
และคลังข้อมูลที่เริ่มไว้ให้เข้มแข็ง 
พร้อมกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จ ำเป็น อำทิ 
Applications, Contents  

        

- กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม 

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมกำรดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- กระทรวงมหำดไทย 

๔.๓ สร้ำงบุคลำกรที่ขำดแคลน และ
แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง         

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- กระทรวงศึกษำธิกำร 
- กระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 



 
๖๓ 

ประเด็นการปฏิรูป 
ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น) ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย 
๔.๔ ประเมินผลโครงกำรด้ำนนวัตกรรม
และกำรลงทุน ตลอดจนมำตรกำร
สนับสนุนต่ำงๆ ที่รัฐได้ด ำเนินกำรไปแล้ว
อย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจัดท ำ
กลไกติดตำมและประเมินผลโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 

        

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(นำยกรัฐมนตรีสั่งกำร) 

๔.๕ สร้ำงระบบ Clearing House 
เฉพำะด้ำน 

        

- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสำธำรณสุข 
๔.๕ กำรทบทวน ปรับปรุงกฎหมำย 
กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อระบบ
นิเวศและกำรลงทุน 

        
- งบประมำณ

ของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

- ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(นำยกรัฐมนตรีสั่งกำร) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายนามคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
   ๑. นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการ 
   ๒. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
   ๓. นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง 
   ๔. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม 
   ๕. พลเอก วิชิต  ยาทิพย์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
   ๖. นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
   ๗. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
   ๘. นายสันตศักย์  จรูญ งามพิเชษฐ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
   ๙. นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ โฆษกกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายกลินท์  สารสิน กรรมาธิการ 
 ๑๒. นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายชูชาติ  อินสว่าง กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายชูศักดิ์  เกวี กรรมาธิการ 
 ๑๕. นายดุสิต  ลีลาภัทรพันธุ์ กรรมาธิการ 
 ๑๖. พันเอก ธนศักดิ์  มิตรภานนท์ กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายธเนศพล  ธนบุณยวฒัน์ กรรมาธิการ 
 ๑๘. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมาธิการ 
 ๑๙. นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ กรรมาธิการ 
 ๒๐. นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม กรรมาธิการ 
 ๒๑. ศาสตราจารย์อิศรา  ศานติศาสน์ กรรมาธิการ 
 ๒๒. นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล เลขานุการกรรมาธิการ 
 ๒๓. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ 

 
 

 
 
 

 




