ด้านเศรษฐกิจ

เรื่อง
การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุน
ในเศรษฐกิจกระแสใหม่

คำนำ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศได้ มี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการ
ปฏิรูป พร้อมกาหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการให้สัมฤทธิผล
รวมทั้ งมี อ านาจหน้ าที่ อื่ น ตามที่ ส ภามอบหมายนั้ น คณะกรรมาธิ ก ารได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่อ ง
การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาด้านระบบนิเวศ
และการลงทุ น ที่ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งซั บ ซ้ อ น ปั ญ หาคุ ณ ภาพด้ า นการศึ ก ษา การพั ฒ นาคนที่ มี ทั ก ษะตาม
ความต้ อ งการ รวมทั้ ง มาตรการของภาครั ฐ ที่ ไม่ ส ามารถเอื้ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว และสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
ระบบเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ งเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศด าเนิ น ไปอย่ า ง
ด้อยประสิทธิภาพ
รายงานฉบั บ นี้ ค ณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ เสนอต่ อ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานดังกล่าว แล้วให้คณะกรรมาธิการนารายงาน
ไปปรับปรุง ก่อนเสนอรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
บั ดนี้ สภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ได้รวบรวมผลการศึกษารายงานดัง กล่ าวและจัดท า
เป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จึงได้เสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิรูป
ระบบนิ เวศและการลงทุ น ในเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ ให้ ส ามารถเกิด ผลอย่างเป็ นรูป ธรรม และเตรีย มพร้อ ม
ในการเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป
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งบประมำณสนับสนุนภำคธุรกิจของหน่วยงำนนวัตกรรมในต่ำงประเทศ
รูปแบบกำรสนับสนุนภำคธุรกิจของหน่วยงำนนวัตกรรมในต่ำงประเทศ
กลไกส่งเสริมกำรลงทุนของเอกชนในสหรำชอำณำจักร
ออฟเซ็ตในอุตสำหกรรม/ยุทธศำสตร์ของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
รูปแบบกำรสนับสนุนทำงกำรเงินของภำครัฐที่ให้กับภำคเอกชนในกำรทำวิจัย
พัฒนำ และนวัตกรรม
กลไกในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่ในปัจจุบัน
ภำพรวมสรุปมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพื่อผู้ประกอบกำรนวัตกรรม
ภำพรวมสรุปมำตรกำรสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพื่อผู้ประกอบกำรนวัตกรรม
ผลกำรดำเนินมำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐเพื่อผู้ประกอบกำรนวัตกรรมไทย
กำรจัดสรรงบประมำณช่วยเหลือเกษตรกร ในปี ๒๕๕๙
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี
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เศรษฐกิจกระแสใหม่
กระบวนทัศน์ในกำรมุ่งไปสู่กำรเป็น Thailand ๔.๐
รำยได้ประชำชำติต่อหัวของประเทศต่ำง ๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๒๐๑๔
อันดับควำมเหลื่อมล้ำของคนรวยและคนจนของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๖
องค์ประกอบสำคัญในกำรเปลี่ยนประเทศสู่ “Thailand ๔.๐”
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมกำรระดับชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมภำคเอกชน และพัฒนำนวัตกรรม
เมืองที่มีระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบกำรใหม่ที่ดีที่สุดในโลก ๒๐ อันดับแรก
(The Global Startup Ecosystem Ranking)
ตัวอย่ำงกำรลงทุนของภำคเอกชนภำยในมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ของสหรำชอำณำจักร
มูลค่ำกำรลงทุนและจำนวนบริษัทที่ระดมทุนผ่ำนกลไก EIS
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓/๙๔ - ๒๐๑๔/๑๕
มูลค่ำกำรลงทุนที่ระดมทุนผ่ำนกลไก SEIS ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒/๑๓ - ๒๐๑๔/๑๕
ชื่อที่ใช้เรียกนโยบำยหรือมำตรกำรออฟเซ็ตในประเทศต่ำง ๆ
ประเภทออฟเซ็ต
ขั้นตอนกำรพัฒนำนโยบำยออฟเซ็ตของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
แนวทำงกำรไปสู่ Thailand 4.0 ผ่ำนกลไก Offset Program
มำตรกำรสนับสนุนภำคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระบบนิเวศและกำรลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
ภำพรวมประเด็นปัญหำของระบบนิเวศด้ำนกำรลงทุนและพัฒนำเศรษฐกิจกระแสใหม่
กำรระดมทุนของ Startup เพื่อให้รอดพ้นจำกหุบเหวมรณะ (Valley of Death)
แหล่งเงินทุนสนับสนุนในแต่ละช่วงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำงงบประมำณในกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนจำกระดับห้องปฏิบัติกำร
สู่กำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสร้ำงนวัตกรรมของประเทศ
กรอบกำรปฏิรูประบบนิเวศและกำรลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
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บทนำ
เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนา
ประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม”
โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็ น เครื่ องมือส าคัญในการสร้ างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจเพื่อ อนาคตผ่ านการปฏิ รู ป
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้ วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
เศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม (Creative and Cultural
Economy) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกระแสใหม่ดังกล่าวข้างต้นมีรากเหง้าของปัญหาด้านการประสานกลไกต่าง ๆ
ที่เป็นสภาวะแวดล้อม (Ecosystem หรือระบบนิเวศ) และการลงทุนที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณภาพของการศึกษา การพัฒนาคนที่มีทักษะตามความต้องการ รวมทั้งอีกหลายมาตรการของภาครัฐ
ต่ า ง ๆ ที่ แ ม้ จ ะมี แ ผน แต่ ก ารบั ง คั บ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถเอื้ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว และสนั บ สนุ น
ให้เกิดระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การปฏิรูปประเทศดาเนินไปอย่างด้อย
ประสิทธิผล
คณะกรรมาธิการขั บ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ สภาขั บเคลื่ อนการปฏิรู ปประเทศ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ จึงได้จัดทาข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วนสาคัญ คือ
ส่ ว นที่ ๑ เป็ น การน าเสนอหลักการและเหตุผ ลของมาตรการและกลไกต่าง ๆ ในระบบนิเวศและ
การลงทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความจาเป็นในการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
ส่ ว นที่ ๒ เป็ น การน าเสนอเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ วาระของปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุ น
ในเศรษฐกิจกระแสใหม่ รวมทั้งแนวทางและวิธีการขับเคลื่อนในรายละเอียด ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่
ส่ ว นที่ ๓ เป็ น การน าเสนอกรอบระยะเวลาการปฏิ รู ป แหล่ ง ที่ ม าของการใช้ ง บประมาณ
ในการขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ระบบนิ เวศและการลงทุน ตลอดจนหน่ว ยงานหลั กในการขับเคลื่ อนที่นาไปสู่
การบรรลุเป้าประสงค์และนามาสู่ความสาเร็จของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และนาไปสู่การผลักดันข้อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและ
การลงทุ น ในเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ ให้ ส ามารถเกิ ด ผลอย่า งเป็ นรู ป ธรรม และเตรี ย มพร้ อ ม ในการรองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป

รายงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
๑. แผนการปฏิรูป
๑.๑ ภาพรวมข้อเสนอการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้นาเสนอแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึง่ เห็นชอบการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)
ใน ๕ สาขาหลักเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ ๑) ประกอบด้วย
ภาพที่ ๑ เศรษฐกิจกระแสใหม่

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๕๙

๑) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเทคโนโลยี
ดิจิทัลก่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

๒
๒) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) หมายถึง การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็ง
และเป็นทุนพื้นฐานสาคัญของประเทศไทยทาให้เกิดการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการรับจ้างผลิต
ด้ ว ยฐานเกษตรกรรมแบบดั้ ง เดิ ม และฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพอย่ า งสิ้ น เปลื อ งและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
การเกษตรและความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) หมายถึง
การใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่า
ทางสังคม โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในระบบการศึกษา
และภาคธุรกิจ สามารถแสดงผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ บนพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งบ่มเพาะ
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในระบบกายภาพและระบบดิ จิ ทั ล พร้ อ มทั้ ง การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากฎระเบี ย บเพื่ อ สนั บ สนุ น
ให้นาการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้าง
และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่สื่อสารสู่ระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ
๔) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของคนทุกระดับในสังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน การประกอบธุรกิจ เพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ
จะมีการผลั กดันให้ มีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรการลงทุนเพื่อสังคม ตลอดจนการจัดหาเงิ นทุน
เพื่อเริ่มต้นสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสนับสนุนให้มีองค์กรเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น
๕) เศรษฐกิ จ สู ง วั ย (Silver Economy) หมายถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการที่
ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสู ง วัย ด้วยการให้ความสาคัญกับการผลิ ตและให้บริการที่ตอบสนองความต้อ งการ
ของสั ง คมสู ง วั ย เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นด้ า นต่ า ง ๆ การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ ศั ก ยภาพ
ของผู้สูงอายุเป็นพลังในการสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงของประเทศเพื่อรองรับการที่ประเทศ
ไทยกาลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
จากประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ เห็นควรนาเสนอประเด็นเรื่อง “การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจ
กระแสใหม่” เพื่อพัฒนากลไกในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งมีความพร้อม
ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นการดึงดูดให้เกิดการลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการ
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ และนามาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้
ระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซึ่งมีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ทิศทางของ Thailand ๔.๐ ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยไปถึงจุดหมายที่ต้องการ
๑.๒ เหตุผลและความจาเป็นในการปฏิรูป
๑.๒.๑ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ถื อ เป็ น กระบวนทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development

๓
Paradigm) ซึ่งกาลังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นหลักที่ ใช้ทางสายกลาง และความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน
ในการดาเนินชีวิต โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ทีใ่ ช้ความรู้และคุณธรรม
เพื่ อ น าพาประเทศไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ประเทศไทยก าลั งก้ า วเข้ าสู่ ท ศวรรษใหม่ ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่ การเป็น Thailand ๔.๐ ที่ต้องการการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ไปสู่
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value - Based Economy) หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation
Driven Economy) เพื่อก้าวข้าม ๓ กับดักที่สาคัญ ได้แก่ ๑) กับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การ
เป็ น ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว และมีร ายได้สู ง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่ อมล้ า (Inequality
Trap)และ ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) โดยเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน โดยความหมายแล้ว Thailand ๔.๐ คือ การนาพาประเทศไปข้างหน้า ด้วยระบบเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ ที่เป็นรูปแบบของเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา และต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องการการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from Within) ก่อนนาไปสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลก (Connect to the World) (ภาพที่ ๒)
ภาพที่ ๒ กระบวนทัศน์ในการมุ่งไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ตุลาคม ๒๕๕๙.

รายงานของสภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึง เป็นข้อเสนอว่า การไปสู่ Thailand ๔.๐
ให้สาเร็จ จาเป็นต้องพึ่งพาการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
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 เพื่อเอื้อให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ (Smart
Enterprenuer) ที่มีรูปแบบของการดาเนินธุรกิจแบบใหม่ ท่ามกลางระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ (Enabling Ecosystem) และการเปลี่ยนสถานะของผู้คน ในสังคมผ่านการสร้างสังคม
แห่งโอกาสควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่มีความสามารถสูงผ่านความเข้มแข็งของชุมชนหรือเครือข่ายในระดับ
ฐานราก
๑.๒.๒ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของรัฐบาล
การมุ่งไปสู่ Thailand ๔.๐ รัฐบาลได้กาหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine
of Growth) ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญหา เทคโนโลยี และความคิด
สร้ า งสรรค์ โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบประชารั ฐ การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ แ ละ
การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดล
ธุร กิจ ที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์
ความพยายามในการก้าวข้าม "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) (ภาพที่ ๓)
ภาพที่ ๓ รายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศต่าง ๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๒๐๑๔
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ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจาก World Development Indicators, The World Bank, เมษายน ๒๕๕๙.

๒) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth
Engine) เพื่อให้ ป ระชาชนได้รั บ ประโยชน์ และเป็น การกระจายรายได้ โอกาส และความมั่น คงที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยสร้ า งคลั ส เตอร์ เศรษฐกิ จ ระดั บ กลุ่ ม จัง หวัด จั ง หวั ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และระดั บฐานรากในชุมชน

๕
การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในการก้าวข้าม "กับดัก
ความเหลื่อมล้า” (Inequality Trap) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในมิติต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเข้ ม แข็ ง และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก การยกระดั บ ขี ด ความสามารถ
การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ
การจ่ า ยภาษี ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหน ดแบบมี เ งื่ อ นไข (Negative Income Tax) เป็ น ต้ น
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยติดกลุ่ม ๑ ใน ๕ ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้าที่สุดในโลก โดยมีคนรวยที่สุดร้อยละ ๑
ถือครองทรัพย์สินมากถึงร้อยละ ๕๘ ของทรัพย์สินทั้งหมด (ภาพที่ ๔)
ภาพที่ ๔ อันดับความเหลื่อมลาของคนรวยและคนจนของโลกในปี 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-unequalcountries-revealed-a7434431.html

แนวทางการท าให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย ม ไม่ ใ ช่ ก ารช่ ว ยทุ ก คนทั้ ง ประเทศเท่ า ๆ กั น กล่ า วคื อ
จากสภาพความเหลื่อมล้าในสังคมที่มีอยู่ การลดความเหลื่อมล้าด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ควรยึด หลักการว่า
มีเหตุแห่งความเหลื่อมล้าที่จะต้องปิดช่องว่าง และควรเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยปริมาณ
ที่มากกว่าการช่วยเหลือที่หมดสิ้นไป (ช่วยคนขาดแคลนโดยการแจกเบ็ดตกปลา หรือแจกปลาเพียงอย่างเดียว)
โดยอาจจะถอดบทเรียนจากอดีต ว่า โครงการใดล้มเหลว ไม่ควรดาเนินการแบบเดิมอีกต่อไป การเพิ่มสัดส่วน
ของระบบการเงินเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ควรเน้นไปในด้านการสร้างอาชีพ หรือการจัดหาตลาด หรือ
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย มากกว่าการให้เงินกู้แก่กิจการที่เกิดปัญหาทางการเงิน
เพราะขาดความสามารถในการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน ก็ควรเน้น
การลงทุนที่มีอนาคตและตรงกับยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น โดยควรพิจารณาจากมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดในประเทศไทย

๖
มากกว่าแค่การจ้างแรงงานทักษะต่า ซึ่งนับวันจะขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนไทย ทั้งนี้ อาจต้องพิจ ารณา
กาหนดเงื่อนไขการยกระดับทักษะบุคลากรไทยโดยผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
๓) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) เพื่อสร้างความ
มั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคตโดยคานึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้น
การใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage)
เป็นหลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจ
สาคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศ
และประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจาก "กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา”
(Imbalance Trap) ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม
ตัว อย่ างของบทเรี ย นที่ผ่ านมา คือ การเร่งขยายพื้ นที่ ท่ อ งเที่ ยวอย่ า งเกิ นความพอประมาณ
จนกระทั่งเกิดความเสียหายของแหล่งปะการังที่สวยงามของประเทศ เพราะการทอดสมอของเรือ และปริมาณ
นักประดาน้า หรือการสร้างรีสอร์ตในพื้นที่ป่าสงวน หรือการเกิดของสลัมริมฝั่งทะเล เป็นต้น การกากับดูแลต้อง
มีการกาหนดความพอประมาณที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งสาม ถือเป็นหลักการสาคัญเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเปลี่ยนรูปแบบระบบเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุน ต่างประเทศ
มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของตนเองน้อยมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามโมเดล “Thailand ๔.๐” ต้องปรับเปลี่ยนใน ๓ เรื่อง
๑) จากท ามากได้ น้ อ ย เป็ น ท าน้ อ ยได้ ม าก ๒) จากความมั่ ง คั่ ง กระจุ ก เป็ น ความมั่ ง คั่ ง กระจาย และ
๓) จาก การพัฒ นาที่ไม่ส มดุล เป็ น การพัฒ นาที่ส มดุล โดยเปลี่ ยนผ่ านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบส าคัญ
(ภาพที่ ๕) คือ๑
๑) เปลี่ ย นจากเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional farming) ไปสู่ ก ารเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
๒) เปลี่ยนจากการทาธุรกิจแบบที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือเสมอ (Traditional SMEs) ไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง และพึ่งพาตนเองได้ (Smart enterprises และ Startups)
๓) เปลี่ยนจากการทาการค้าและบริการดั้งเดิมที่มีมูลค่าต่า (Traditional services) ไปสู่การสร้าง
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง (High-value services)
๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่า ค่าจ้างถูก ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ทั้งนี้ จะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐ ตามองค์ประกอบสาคัญในภาพที่ ๕
ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากที่จะทาให้สาเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน หากรัฐบาลไม่แสดงออกถึง
ความมุ่ งมั่ นที่ จะเปลี่ ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่ อง แม้ จะใช้ เวลาหลายช่ ว งในยุ ทธศาสตร์ ช าติ อย่ างจริ งจั ง แล้ ว
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นมักมุ่งเน้นไปสู่การของบประมาณเพิ่มขึ้นของภาครัฐโดยมิได้คานึงถึงการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ และมิได้มีการประเมินผลอย่างจริงจังทุกปี
๑

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์. แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐

๗
ภาพที่ ๕ องค์ประกอบสาคัญในการเปลี่ยนประเทศสู่ “Thailand 4.0”

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

กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต ได้ ก าหนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใน ๑๐
อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน ๒ กลุ่ม (ภาพที่ ๖) ได้แก่
ภาพที่ ๖ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ๒๕๕๙.

๘
กลุ่ ม ที่ ๑ เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในประเทศและมี ศั ก ยภาพในการต่ อ ยอด ได้ แ ก่
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
กลุ่ ม ที่ ๒ เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S-curves) ได้ แ ก่ ๖) อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์
(Robotics) ๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and logistics) ๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and bio-chemicals) ๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ ๑๐) อุตสาหกรรม
การแพทย์ ค รบวงจร (Medical hub) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและมู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ท าให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แม้ว่าการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ จะได้ดาเนินการก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเชิง New S-curves แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว การมองเป็นประเด็นการปฏิรูปที่จัดเป็น
เศรษฐกิจ ดิจิ ทัล เศรษฐกิจ ชีว ภาพ เศรษฐกิจ เชิง สร้างสรรค์ และเชิงวัฒ นธรรม เศรษฐกิจเพื่อสั งคม และ
เศรษฐกิจสูงวัย พบว่าประเด็นการปฏิรูป คือ หนทางไปสู่เป้าหมายของ New S-curves ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น
การที่จะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล้วนแล้วเป็นเป้าหมายของ
การพัฒนา "เศรษฐกิจชีวภาพ" ทั้งสิ้น และหากพิจารณาเส้นทางการพัฒนาของประเทศอื่น ๆ ก็พบว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาหลายประเทศ๒ ก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของ
ประเทศ เป็นต้น
การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองกลุ่มข้างต้น ประเทศไทยจึงต้องการการปฏิรูประบบนิเวศ
และการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เหมาะสม เพื่อให้อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวที่กาหนดขึ้นมีการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่ต่างต้องการระบบนิเวศ (หรือสภาพแวดล้อม) ที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven economy)
อันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
๑.๒.๓ กฎหมายและนโยบายหลักของชาติ
การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วย
นวัตกรรม ซึ่งรั ฐ บาลได้ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการส่ งเสริ มการวิ จัย และพัฒ นา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่เป็นการนามาสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ของไทยให้ เติบ โตอย่ างยั่ งยื น โดยกาหนดเป็นหนึ่งในกฎหมายหลักของชาติ รวมทั้งบรรจุในนโยบายและ
แผนของประเทศ อันประกอบด้วย

๒

เช่น ประเทศ สิงคโปร์ (รายงานของ สปท. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ, ๒๕๕๙)

๙
๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิล ปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถ
ของคนในชาติ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุ ท ธศาสตร์ ๒ : การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง มี ก รอบแนวทางที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า (๒) การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรยั่งยืน
เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม (๓) การพัฒ นาผู้ ประกอบการและเศรษฐกิ จชุ มชน พัฒ นาทักษะผู้ ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเมือง พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้ าง
พื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการวิ จั ย และพั ฒ นา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ เ ศรษฐกิ จ ขยายตัว อย่ า งมี เสถี ยรภาพและยั่งยื น และสร้างความเข้ มแข็ง ให้ กับ เศรษฐกิ จ
รายสาขา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญใน ๒ เรื่อง คือ
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๘ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม รุ ก ไปข้ า งหน้ า ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย สร้างโอกาสการ
เข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญใน ๓ เรื่อง คือ
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และ
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อพิจารณาคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปัจจุบัน มีคณะกรรมการระดับชาติที่มี
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน และมีภ ารกิจอานาจหน้ า ที่ในการส่ ง เสริ มภาคเอกชน และพัฒ นานวัต กรรม
รวม ๗ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม ๓) คณะกรรมการส่ งเสริ มวิส าหกิจเริ่มต้นแห่ งชาติ ๔) คณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชน

๑๐
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ๕) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๖) คณะกรรมการโครงการสานพลัง
ประชารัฐ และ ๗) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ภาพที่ ๗) คณะกรรมการ
ระดับ ชาติดังกล่ าวนี้ เป็ น กลไกส าคัญในการผลั กดันให้เ กิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ดังนั้ น การปฏิรู ป ระบบนิ เวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ จึงเป็นข้อเสนอทางนโยบาย
ที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นทุกคณะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างทรงพลัง
ทาอย่างไร จึงจะให้ส่วนการส่งเสริมภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรมของกรรมการทั้ง ๗ คณะ สามารถทางาน
ประสานกันได้ทั้งหมดอย่างไม่มีรอยตะเข็บ มีการทางานที่ไม่ซ้าซ้อน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และง่ายต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อเร่งขยายตลาดและแรงบริโภคภายในประเทศให้รวดเร็ว และส่งเสริมให้บุกต่างประเทศได้ตรงกับ
ตลาดเป้าหมายที่เป็นผู้ขายสินค้าอื่นให้กับประเทศไทย ด้วยอานาจการต่อรอง
ภาพที่ ๗ คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรม

๑.๒.๔ บริบทการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
เมื่อพิจารณาบริบทของต่างประเทศที่มีการจัดระบบนิเวศผ่านการดาเนินนโยบายของภาครัฐที่เอื้อต่อ
การลงทุนสาหรับธุรกิจที่ใช้การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนามาสู่การพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ประสบความสาเร็จและยั่งยืน โดยเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนนวัตกรรม
ในต่างประเทศ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านนวัตกรรมขึ้นเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานนวัตกรรมเหล่านี้มีบทบาทสาคัญ
ในการสร้ า งโอกาสทางนวั ต กรรม ยกระดั บ ความสามารถทางนวั ต กรรม รวมถึ ง การขยายผลนวั ต กรรม

๑๑
ในวงกว้าง โดยอาศัยเครื่องมือและกลไกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจแบ่งรูปแบบของการสนับสนุนออกได้เป็น
๕ รูปแบบหลัก ได้แก่
 การสนับสนุนทางการเงิน
 การสนับสนุนการเพิ่มความสามารถ
 การสนับสนุนระดับนโยบาย
 การสนับสนุนสภาพแวดล้อม
 การสนับสนุนด้านทิศทางการพัฒนา
จากรายงานศึ ก ษาของ Nesta (สหราชอาณาจั ก ร) ที่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาหน่ ว ยงานนวั ต กรรมทั่ ว โลก
๑๐ แห่ง พบว่าเกือบทุกหน่วยงานด้านนวัตกรรมจะให้ความสาคัญกับการให้การสนับสนุนโดยตรงกับภาคธุรกิจ
ดังตารางที่ ๑ และ มีรูปแบบการให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ งบประมาณสนับสนุนภาคธุรกิจของหน่วยงานนวัตกรรมในต่างประเทศ

หน่วยงาน
FFG ออสเตรเลีย
FINEP บราซิล
CORFO ชิลี
Takes ฟินแลนด์
OCS อิลราเอล
VINNOVA สวีเดน
CTI สวิตเซอแลนด์
ITRI ไต้หวัน
Innovate UK
สหราชอาณาจักร
DARPA สหรัฐอเมริกา

ปีที่
จัดตัง
(ค.ศ.)

ทศวรรษ
ที่เริ่มต้น
สนับสนุน
ธุรกิจ

จานวน
พนักงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ
ล้านเหรียญ
สรอ.

๒๐๐๔
๑๙๖๗
๑๙๓๙
๑๙๘๓
๑๙๗๔
๒๐๐๑
๑๙๔๓
๑๙๗๓

2000s
2000s
1980S
1980s
1970s
2000s
2000s
N/A

๒๗๕
๗๔๐
๖๘๕
๔๐๐
๑๐๐
๒๐๕
๓๕
๕,๖๕๐

๖๖๐
๒.๑
๓๔๕
๖๖๐
๔๕๐
๓๕๕
๑๖๕
๖๒๕

สัดส่วนของ
งบประมาณที่ใช้
ในการสนับสนุน
ธุรกิจโดยตรง
(ร้อยละ)
๕๖
๓๗
๒๖
๖๔
๙๕
๓๐
๑๗
N/A

๒๐๐๗

2000s

๓๐๐

๘๗๐

๘๔

๑๙๕๘

1960s

๒๒๐

๒.๙

N/A

ที่มา : รวบรวมโดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๙.

๑๒
ตารางที่ ๒ รูปแบบการสนับสนุนภาคธุรกิจของหน่วยงานนวัตกรรมในต่างประเทศ
หน่วยงาน

FFG ออสเตรเลีย
FINEP บราซิล
CORFO ชิลี
Takes ฟินแลนด์
OCS อิลราเอล
VINNOVA สวีเดน
CTI สวิตเซอร์แลนด์
ITRI ไต้หวัน
Innovate UK
สหราชอาณาจักร
DARPA สหรัฐอเมริกา

การสนับสนุนทาง
ความ
สนับสนุน การเชื่อมต่อ ทางานใน
การเงิน
ช่วยเหลือที่ ในการ
และจัด
โครงการ
ไม่ใช่
เป็น
กิจกรรม วิจัยและ
เงิน
เงินกู้ อื่น ๆ
ทางการเงิน ตัวกลาง ในสถาบัน
พัฒนา
อุดหนุน
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

ที่มา : รวบรวมโดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๙.

จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทางการเงินถือเป็นการสนับสนุนรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็น
ส าหรั บ ประเทศที่ต้องการเร่ งสร้ างผู้ ป ระกอบการนวัตกรรม เนื่องด้ว ยนวัตกรรมถือเป็นสิ่ งใหม่ ทั้งในเชิง
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ตลาด และการยอมรับจากผู้บริโภค ทาให้การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่
มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือ /การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบปกติ (Traditional
financial support) ได้ย าก เนื่ องด้ว ยการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบปกติไม่ได้มีการออกแบบมาให้
รองรับกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ใช้เวลา รวมถึงไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสินทรัพย์
ทางความรู้ (Intellectual asset) ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนทางการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ หนึ่งในกลไกสาคัญ ของการจัดระบบนิเวศและการลงทุนเพื่ อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
เช่น กลไกสนับสนุน Startup ผ่านมาตรการการเงินการคลัง กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีบทเรียนที่ดี
ของต่างประเทศ ได้แก่
๑) กลไกสนับสนุนธุรกิจ Startup
จากรายงาน ๓ โดย World Economic Forum พบว่า ระบบนิเวศที่ดีมีผลต่อการลงทุนที่ช่วยทาให้
ธุร กิจ มีศักยภาพในการเติ บ โตสู งมาก โดยส่ ว นใหญ่นิยมรูป แบบการระดมทุ น จากผู้ ส นใจลงทุ น (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) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มแรกและนาไปสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหลาย
ประเทศที่ป ระสบความส าเร็ จ และเป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ ว มีการสร้างชาติเริ่มต้นจาก Startup โดยรัฐ ให้
การสนับสนุนด้านระบบนิเวศที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อการลงทุน ซึ่งตามรายงานของ Startup Compass
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหรัฐ อเมริ กาที่จัดอันดับเมืองที่เหมาะสมสาหรับทาธุรกิจ Startup ของ ๒๕ ประเทศ
ทั่วโลกโดยแบ่งดัชนีชี้วัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) Performance index คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และ
(๒) Factors index คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๐ ทั้ ง นี้ ผลส ารวจจากทั่ ว โลกพบว่ า ในปี ๒๕๕๘ Silicon Valley
ของสหรั ฐ อเมริ ก า ยั ง คงครองอั น ดั บ ๑ มาโดยตลอด นิ ว ยอร์ ก อยู่ ที่ อั น ดั บ ๒ ตามด้ ว ยเมื อ งต่ า ง ๆ
ในสหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ยุ โ รป และเอเชี ย ทั้ ง นี้ กลุ่ ม Startup ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเติ บ โตสู ง อย่ า งมาก
โดยเฉพาะสิ ง คโปร์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมต่ อ การตั้ ง Startup (Startup ecosystem) ทั้ ง ทาง
ด้านกฎระเบี ยบเทคโนโลยี แรงงานด้านไอที โดยมีรัฐบาลเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน ทาให้สิงคโปร์
เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ติดอัน ดับ ๑๐ จาก ๒๐ เมืองดาวรุ่งธุรกิจใหม่ (Startup) ระดับโลก (ภาพที่ ๘)
สาหรับคะแนนด้าน Talents หรือความเก่งของคนในระบบของแต่ละประเทศพบว่า นครเทล อาวีฟ (อิสราเอล)
และมอสโคว์ (รัสเซีย) โดดเด่นกว่าเมืองอื่น ๆ โดยอยู่ในลาดับเท่ากับ Silicon Valley
ภาพที่ ๘ เมืองที่มีระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการใหม่ที่ดีที่สุดในโลก ๒๐ อันดับแรก
(The Global Startup Ecosystem Ranking)

ที่มา
: Compass. The Global Startup Ecosystem Ranking 2015.

ระบบนิเวศของธุรกิจ Startup ประกอบไปด้วยหลายส่วนสาคัญ อาทิ
 ผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนที่มากพอและบริษัทที่ค้นหาธุรกิจใหม่ แบบเจาะจง (Angel Investors
and Accelerators) – นั ก ลงทุ น แบบ Angels และ Accelerators มั ก เป็ น นั ก ลงทุ น รายอิ ส ระหรื อ กลุ่ ม
นักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุน อาจเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จหรือผู้ที่มีประสบการณ์
ทางธุรกิจมายาวนาน มีเครือข่าย ที่ค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและให้คาแนะนา
ธุรกิจให้อยู่รอดและพัฒนาตนเองได้ โดยจะเข้ามาลงทุนในระดับแรก ๆ (Seed funding) ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) โดยอาจแลกกับหุ้นจานวนหนึ่ง ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินในอนาคต
หากประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้องมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และ

๑๔
เข้าใจดี ว่า Startup อาจใช้เงินก้อนแรกหมด แต่งานยังไม่สาเร็จ และมีความก้าวหน้าพอที่จะเรียกเงินลงทุน
ในรอบ (round) ต่อ ๆ ไปได้อีกหลายครั้ง
 ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) – ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ต้องการเงินทุน
ตั้งต้น ในการสร้างธุร กิจใหม่ให้ เกิดขึ้น ได้ ซึ่ งโดยปกติแล้ ว Startup เป็นธุรกิจที่ยากในการขอแหล่งเงินทุน
จากธนาคาร เพราะธนาคารไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้ จึงจาเป็นอย่างมากที่ต้องมีนักลงทุนที่เข้าใจ
ในธุรกิจใหม่เข้ามาสนับสนุนเงินทุน
 Talents – สติและไหวพริ บของทีมงานก่อตั้งเป็นเรื่องที่ ส าคัญมากประการหนึ่ง ทั้งในแง่ข อง
ทัศนคติและทักษะที่จะทาให้ Startup ประสบความสาเร็จได้
โดยสรุปแล้ว จากหลาย ๆ ปัจจัยดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าแหล่งรวมตัวของ Startup อย่างเข้มข้นต้อง
มี ร ะบบนิ เ วศที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น และสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ ด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น Silicon Valley เป็ น ต้ น ในที่ นี้
จึงขอนาเสนอบทเรียนที่ดีจาก ๒ ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการจัดระบบนิเวศเพื่อ สร้าง Startup ได้แก่
ประเทศสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร
๑.๑) ประเทศสิงคโปร์
สิ ง คโปร์ เป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า น Startup ecosystem โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
สามารถก้าวขึ้น มาเป็ น เมื องที่ มี Startup Ecosystem ดีที่สุ ดอันดับ ๑๐ ของโลก จากเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒
ที่อยู่ในอันดับที่ ๑๗ ของโลกจากการจัดอันดับโดย Compass เนื่องจากมีจุดเด่นในแง่ของการมีแหล่งเงินทุน
ปริมาณมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนอย่ างจริงจังของรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนใน Startup
ที่อยู่ในระยะเริ่มต้น หรืออยู่ในขั้นตอนการนาเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด นับว่าในระยะนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะมีการล้มเลิกกิจการ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเอกชน ทั้งนี้ ทาให้ปริมาณเงินลงทุนในระยะ
ดั ง กล่ า วนี้ มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยจั ด ตั้ ง Startup Funding
Program มากกว่า ๑๐ โปรแกรม เช่น early stage venture fund ซึ่งลงทุนร่วมกับ VC ในธุรกิจ Startup
ที่ ยั ง อยู่ ใ นขั้ น เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยสั ด ส่ ว นหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง และการให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ผ่ า น Action Community for
Entrepreneurship หรื อเรี ย กว่า ACE Startups scheme ที่ให้ เงินช่ว ยเหลื อสู งถึงร้อยละ ๗๐ ของเงินทุน
ที่ Startup ต้องการแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนที่กล่าวมานี้นับว่าช่วยให้ Startup
สามารถแสวงหาสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเริ่มต้นได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าสู่ตลาดอย่างมีพลังก่อนคู่แข่ง
ที่ขาดแรงสนับสนุน
นอกจากปั จ จั ย ด้ า นเงิ น ทุ น แล้ ว รั ฐ บาลยั ง สนั บ สนุ น Startup ecosystem โดยลดข้ อ จ ากั ด ด้ า น
กฎระเบียบในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup เช่น การกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเพียงหนึ่งรายในบริษัทเอกชน
จ ากัด อีกทั้งการสนั บ สนุ น ให้ สตาร์ทอัพและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นจากการได้รับ
อนุ ญ าตให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรได้ ต ามโครงการ Global Investors Scheme และ Professionals /Technical
personnel and skilled workers scheme การยกเว้นภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลจานวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ ในช่วง ๓ ปีแรก รวมถึงยังมีโครงการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการ Launchpad
ซึ่งเป็นพื้นที่สานักงานที่ให้สตาร์ทอัพและนักลงทุนได้มาพบปะกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง หน่วยงานกลาง
สนับสนุนสตาร์ตอัพสิงคโปร์ (SG - Innovate) ภายใต้ National Research Foundation (NRF) ที่ทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเงินทุนที่มาจากนักลงทุนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ และ
การขยายสู่ตลาดโลก เน้น การสนับสนุนให้นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนางานวิจัยเหล่านั้นไปทาให้เกิดเป็น

๑๕
ธุร กิจ ได้จ ริ ง ตลอดจนพัฒ นาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งช่วยสนับสนุน Tech startup ทั้งนี้ จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้ธุรกิจ 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 มีดีลเกิดขึ้น ๑๐๔ ครั้ง และ Startup ถูกเข้าซื้อแค่ ๔ บริษัทเท่านั้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า สิงคโปร์ใช้งบประมาณของรัฐในการสร้างระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการใหม่
(Startup ecosystem) พร้อมกับการมีกลไกที่เหมาะสม ทาให้ดึงดูด Startup และนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ
ที่สนใจลงทุนจากทั่วโลกให้มาเริ่มต้นดาเนินธุรกิจ จนกลายเป็นศูนย์รวมธุรกิจ Startup และ SMEs ที่สร้าง
นวัตกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย Startup ในสิงคโปร์จึงได้รับประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวจนสามารถก้าวสู่
การเป็ น "ช้างเผื อกทางธุร กิจ " ที่มีมูล ค่าบริษัทเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Garena ผู้สร้างเกมออนไลน์ , Lazada ทาธุรกิจ
e-commerce, Grab Taxi ให้ บ ริ ก ารเรี ย กรถแท็ ก ซี่ ผ่ า นสมาร์ ท โฟน และ Inmobi ผู้ น าด้ า นโฆษณา
บนโทรศัพท์มือถือที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ขณะที่การจัดสรรงบประมาณของรัฐในประเทศ
ไทย ให้ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา
ในอดีตมากกว่าการสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น การให้ธนาคารของรัฐให้สินเชื่อ
แก่ SMEs เพื่อกู้ยืมเงินก้อนใหม่และมาชาระคืนหนี้ก้อนเดิม (Refinancing) เป็นต้น
๑.๒) ประเทศสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการระดมทุน และความร่วมมือในการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnerships :
PPPs) โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๗๓๐ สัญญา และมากกว่า ๖๖๐ โครงการที่อยู่
ในระหว่างดาเนินการ โดยมีมูลค่าเงินทุนกว่า ๕๔,๐๐๐ พันล้านปอนด์ (หรือประมาณ ๒.๓๗ ล้านล้านบาท)
ซึ่งสหราชอาณาจักรเห็นว่า PPPs มิได้เป็นเพียงทางเลือกของแหล่งเงินทุนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดาเนิน
โครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐสามารถนาไปใช้เพื่อที่จะสามารถทางานร่วมกับภาคเอกชน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาสาหรับ
การกาหนดนโยบาย PPPs ในประเทศไทย นอกจากนี้ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสหราชอาณาจักร
ไม่ได้เน้นการให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน ยกเว้นในบางสาขาที่ต้องการส่งเสริมอย่างเต็มที่ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม
ที่ใช้วิทยาการระดับสูง การทาวิจัยและพัฒนา และธุรกิจเกี่ยวกับการค้ นคว้านวัตกรรม โดยสิทธิพิเศษเป็น
ในรูปการลดภาษี เครดิตภาษี หรือลดค่าธรรมเนียมบางรายการ (tax break/ tax credit /duty incentives)
และการให้ เ งิ น สนั บ สนุ น (Grant) โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ นโยบายส่ ง เสริ ม
การแข่งขันทางตลาดและการค้าเสรี มากกว่ าการปกป้องธุรกิจของเอกชน ทาให้เป็นประเทศที่มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่สองของโลกรองจากสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นประเทศ
ที่มีธุรกิจที่ทาวิจัยและนวัตกรรมสูงมาก และเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ของเอกชนมากที่สุดในยุโรป
หนึ่งในกลไกที่ประสบความสาเร็จ คือ กลไก Enterprise Investment Scheme (EIS) เริ่มดาเนินการ
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๔ และต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีการขยายเป็นโครงการ Seed Enterprise Investment

๑๖
Scheme (SEIS) เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ลงทุ น บุ ค คลและธุ ร กิ จ สนใจลงทุ น มากขึ้ น ในกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการใหม่
(Startup) และกลุ่ม SMEs ในระยะเริ่มแรกของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ส าหรั บ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ล งทุ น โดย EIS เหมาะส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี สิ น ทรั พ ย์ ม ากกว่ า
๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ส่ ว น SEIS เหมาะส าหรับธุรกิจมีทรั พย์สิ นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ โดยทั้ง สองกลไก
จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล แก่นักลงทุนขนาดเล็ก และธุรกิจเริ่มต้นใหม่
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะทาหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และกากับดูแลภาพรวมเท่านั้น
(ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ กลไกส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในสหราชอาณาจักร
Enterprise Investment
Seed Enterprise Investment
Scheme (EIS)
Scheme (SEIS)
สิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษีเงินได้เริม่ ต้นทาธุรกิจ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) (Initial
Income Tax Relief)

ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๕๐
ของต้นทุนทั้งหมด
ของต้นทุนทั้งหมด
(ไม่เกิน ๑ ล้านปอนด์ของมูลค่าการลงทุน
(ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐ ปอนด์ของมูลค่า
ทั้งหมด)
การลงทุนทั้งหมด)
ร้อยละ ๑๐๐
(ใช้ได้ภายใน ๒ ปี กรณีผลู้ งทุนเสียชีวิต และคูส่ มรสรับมรดก)
กรณีขายทรัพย์สินเพื่อไปลงทุนในธุรกิจ
ร้อยละ ๕๐
อื่นในโครงการ EIS โดยไม่กาหนดเพดาน
กรณีขายหุ้น/ทรัพย์สินเพื่อ
ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากมีกาไร
Re-Investment
ยกเว้นภาษี

ลดหย่อนภาษีมรดก
(Inheritance Tax Relief)
ลดหย่อนภาษีกาไรจากการขายหุน้ /
ทรัพย์สิน (Capital Gains Tax
Deferral Relief)
ภาษีการเติบโตของธุรกิจ
(Tax Free Growth)
ลดหย่อนภาษีกรณีขาดทุน (Tax
กรณีซื้อหุ้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ และได้ลดหย่อนภาษีไม่ถึง ๓,๐๐๐ ปอนด์
Relief from Investment Losses)
อีก ๗,๐๐๐ ปอนด์สามารถขอลดหย่อนภาษีได้
ที่มา : Kuber Ventures Limited. SEIS / EIS Relief Benefits. https://www.kuberventures.co.uk/why-eis/benefits/

กลไกนี้ประสบความสาเร็จอย่างกว้างขวางมาก ซึ่งนาไปสู่การทาให้ธุรกิจดาเนินกิจการไปจนสู่ช่วง
ขยายกิจการ และเกิดการร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) รับช่วงลงทุนต่อได้ต่อไป เนื่องจากรัฐมองว่า SMEs
และ Startup เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและนาไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีอัตราการ
เติบโตสูงได้ในอนาคต ซึ่งจากการเปรียบเทียบตัวอย่างเงินลงทุนที่ ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์ พบว่าจะได้เงินคืนจาก
การลดหย่อนภาษี ๓๐,๐๐๐ ปอนด์แรกเริ่มที่ลงทุน ทาให้มูลค่าลงทุนจริงอยู่ที่ ๗๐,๐๐๐ ปอนด์ ทั้งนี้ หลังจาก
๓ ปี ที่เริ่ มลงทุ น หากบริ ษัทมี กาไรเพิ่ มขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ จะได้รับลดหย่ อนภาษี คื นรวม ๑๘๐,๐๐๐ ปอนด์
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นก าไรต่ อ การลงทุ น ทั้ ง หมดประมาณร้ อ ยละ ๒๕๗ แต่ ห ากบริ ษั ท ด าเนิ น การและขาดทุ น
จะมี สั ด ส่ ว นที่ ข าดทุ น ต่ อ การลงทุ น ทั้ ง หมดประมาณร้ อ ยละ ๓๘.๕ โดยจะได้ รั บ เงิ น ลดหย่ อ นภาษี คื น
กรณีขาดทุนร้อยละ ๔๕ หรือ ๑๘๐,๐๐๐ ปอนด์ (ภาพที่ ๙)

๑๗
ภาพที่ ๙ ตัวอย่างการลงทุนของภาคเอกชนภายในมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสหราชอาณาจักร

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

โดยเมื่ อ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตจากกลไกนี้ คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ ๓๖ ของการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจากรายงานประจาปี EIS Yearbook 2016/2017 พบว่า นับตั้งแต่เริ่มต้น
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ เป็นต้นมา กลไกนี้ทาให้เกิดธุรกิจมากกว่า 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 คิดเป็ น มูล ค่าการลงทุนประมาณ ๑.๖ พันล้ านปอนด์ เพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เท่า จาก
๔๐๐ ล้ านปอนด์ในช่ว งปี ค.ศ. ๒๐๑๐/๒๐๑๑ โดยเป็นการระดมทุนที่เกิดขึ้นในช่ว งเริ่มต้น (First time)
ธุรกิจประมาณ ๘๘๐ ล้านปอนด์ (ภาพที่ ๑๐)

๑๘
ภาพที่ ๑๐ มูลค่าการลงทุนและจานวนบริษัทที่ระดมทุนผ่านกลไก 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 าหรั บกลไกการลงทุ น ของเอกชนในช่ว งเริ่ มต้นธุรกิ จ (Seed Enterprise Investment Scheme :
SEIS) พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔/๑๕ มีธุรกิจที่เกิดขึ้นจากกลไกจานวน ๒,๑๘๕ ราย คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน
๑๖๘ ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีจานวน ๒,๐๙๐ แห่ง ในจานวนนี้ 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
ทั้ ง สองกลไกดั ง กล่ า ว เป็ น การระดมทุ น จากมวลชน (Crowdfunding platform) รู ป แบบหนึ่ ง
ที่กระตุ้นการลงทุนใน Startup ที่กว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า ๓๕ แห่ง และเป็นลักษณะของ peer to - peer lending ที่เป็ น นวัตกรรมทางการเงิ นรูปแบบใหม่ ที่ทาธุร กรรมผ่ านระบบออนไลน์ และประสบ
ความสาเร็จระดับโลก โดยเป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับนิติบุคคล ซึ่งมี
ดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินทั่วไป และผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ชนิด
ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนทีเ่ สถียร (จ่ายทุกเดือน) และมากกว่าลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องจัดงบประมาณของ
รัฐมาสนับสนุน และเป็นกลไกตลาด ที่เปิดให้ประชาชนกลั่นกรองบริษัทที่ตัวเองอยากสนับสนุน โดยไม่ต้อง
เปลื อ งบุ ค ลากรจากภาครั ฐ ในการวิ เ คราะห์ โ ครงการที่ จ ะลงทุ น เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
นอกจากนี้ ยังใช้เงินหมุนเวียนจากประชาชน ด้วยแรงจูงใจที่ไม่ด้อยไปกว่าวิธีการ LTF และ RMF ของไทย และ
สามารถสนับสนุนบริษัทเล็กที่กาลังโตได้รวดเร็วกว่ากลไกการยกเว้นภาษีของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนของไทย จึงควรที่จะมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อนามาใช้กับประเทศไทย
๒) กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยกาหนดเงื่อนไขการตอบแทนด้วยความรู้และเทคโนโลยี
นโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยการก าหนดเงื่ อ นไขการตอบแทนด้ ว ยการสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี Know - how ที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศตนเองให้สูงขึ้น โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในโครงการของภาครัฐ ๔ เรียกโดยทั่วไปว่า
นโยบายออฟเซ็ต (Offset Policy) หลายประเทศใช้นโยบายนี้ในการทาธุรกรรมระหว่างประเทศระหว่างภาครัฐ
ในประเทศที่ ผู้ ซื้ อ (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประเทศก าลั ง พั ฒ นา หรื อ ประเทศในตลาดเกิ ด ใหม่ ) และภาคเอกชน
จากประเทศผู้ผลิต (หรือประเทศผู้ขาย) โดยกาหนดให้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขการตอบแทนด้วย
การสนั บ สนุ น การพัฒ นาประเทศ หรื อออฟเซ็ต (Offset) ซึ่งเป็นสั ญญาส่ ว นเพิ่มเพื่ อให้ มีก ารภาระผู ก พั น
ที่ประเทศผู้ผลิตต้องชดเชยหรือทดแทนในรูปอื่นที่ไม่ใช่เงินสดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่
เป็ น การจั ดซื้อสิ น ค้าและบริ การที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง เพื่อให้ นาเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติ ม ซึ่งมักมาในรู ป ของ
การลงทุนโดยตรง การร่วมทุนกับบริษัทเอกชนในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การใช้สินค้า
ภายในประเทศผู้ซื้อ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนามาใช้กับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ยากต่อการเกิดขึ้นเอง
โดยกลไกปกติ เช่น การสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ
อุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น บางประเทศได้รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งในกฎระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ขณะที่บางประเทศจาแนกออกเป็นกฎหมายแยกต่างหากออกมา ดังนั้น ส่วนใหญ่
กระทรวงที่รับผิดชอบในการกาหนดกฎเกณฑ์ กระบวนการ วิธีการ เงื่อนไข จึงเป็นกระทรวงที่กากับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงการคลังของประเทศไทย
โดยหน่วยงานดาเนินการอาจอยู่คนละกระทรวงก็ได้ บางประเทศ จะให้สังกัดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องจากเนื้อหาของนโยบายออฟเซ็ต เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
นโยบายออฟเซ็ต อาจมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยยังคงหลักการและวัตถุประสงค์
ที่คล้ายคลึงกัน ในการกาหนดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเพื่อนามาสู่การพัฒนา
๔

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่มเี งื่อนไข
การตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Thailand Offset Policy). นาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ. ๒๕๕๙

๒๐
ให้ ส ามารถด าเนิ น การผลิ ต เองได้ ใ นอนาคต โดยบางประเทศใช้ ชื่ อ ว่ า มาตรการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม (International collaboration program, Collaboration program, Industrial cooperation,
Industrial collaboration, Industrial compensation, Industrial engagement, Industrial participation,
Industrial partnership) มาตรการร่ ว มลงทุ น (Joint venture arrangement) ข้ อ ตกลงการร่ ว มผลิ ต
(Co - production agreements) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางเศรษฐกิ จ ( Economic compensation,
Economic enhancement activity) (ภาพที่ ๑๒)
ภาพที่ ๑๒ ชื่อที่ใช้เรียกนโยบายหรือมาตรการออฟเซ็ตในประเทศต่าง ๆ

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

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การเรียกชื่อนโยบายหรือมาตรการออฟเซ็ตจะเป็นการมุ่งเน้น เพื่อให้เกิดการใช้
ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ จึงนับเป็น ปัจจัยสาคัญ
ในการใช้มาตรการนี้ คือ ต้องมีภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมมืออย่างชัดเจน เนื่องมาจากการส่ง
มอบให้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองตามข้อเสนอต่าง ๆ นั้น จะทาให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างน้ อย และถูกจากัด
เพียงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจน้อยมาก๕

๕

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

๒๑
รูปแบบการยื่นเงื่อนไขตามนโยบายออฟเซ็ต แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ออฟเซ็ตทางตรง (Direct
offset) และ ออฟเซ็ตทางอ้อม (Indirect offset)๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ ๑๓)
ภาพที่ ๑๓ ประเภทออฟเซ็ต

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

๑) ออฟเซ็ ต ทางตรง เป็ น ข้ อ เสนอที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามสั ญ ญานั้ น ๆ
เช่น ความช่วยเหลือในการส่งออกสินค้าหรือบริการ การร่วมผลิตหรือร่วมลงทุนจากบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การซื้อ
สินค้าหรืออุปกรณ์จากประเทศผู้ซื้อในด้านที่ใกล้เคียงกันกลับคืน เป็นต้น
๒) ออฟเซ็ ต ทางอ้ อ ม เป็ น ข้ อ เสนอที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งในการซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ แต่ เ ป็ น
การให้ความช่วยเหลือ หรือส่งเสริมด้านอื่น ๆ ซึ่งข้อเสนอทางอ้อมนี้ มักใช้กับการจัดซื้อ จัดหาทางพลเรือน เช่น
การให้คาปรึกษา การร่วมวิจัย การให้บริการหลังการขาย การลงทุนร่วมในกิจการอื่น การค้าต่างตอบแทน
ในสินค้าคนละประเภท การร่วมผลิตในกิจการอื่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อการศึกษา อบรมดูงาน เป็นต้น
การดาเนินนโยบายออฟเซ็ตในโครงการของภาครัฐในต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันพอสมควร
โดยมีขั้น ตอนของการพัฒ นานโยบายดังกล่ าวของประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลกที่สั มพันธ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเริ่มต้น ระดับที่ ๑ เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าในระบบการค้าต่างตอบแทน
(Countertrade, Barter trade) เพื่อสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น แอฟริกา และบางประเทศ
ในทวีป อเมริ กาใต้ เป็ น ต้น ระดับ ที่ ๒ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพื่อสนั บสนุ น
อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น เกาหลี ใต้ ตุรกี ซาอุดิอาระเบี ย และสหรัฐอารั บเอมิ เรสต์ เป็ น ต้ น ระดั บ ที่ ๓
เป็ น การร่ ว มลงทุน ผลิ ต (Co-production) เพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ เติบโตอย่างต่ อเนื่ อ ง เช่น
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก บราซิล เป็นต้น และระดับที่ ๔ เป็นออฟเซ็ตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Offset) เพื่อสร้าง
ความร่ ว มมือกับ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยกาหนดปัจจัยในการกาหนดเงื่ อนไขการตอบแทนด้ ว ย
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/ourinsights/defense-offsets-from-contractual-burden-to-competitive-weapon (accessed April, 1, 2016)

๒๒
การสนั บ สนุ น การพัฒ นาประเทศเป็ น ไปตามความสนใจของตน เช่น การขยายการส่ งออก ความร่ว มมื อ
ในการผลิ ต สร้ างการจ้ างงาน และการเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระยะกลางและระยะยาว
เช่น อังกฤษ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น (ภาพที่ ๑๔)
ภาพที่ ๑๔ ขันตอนการพัฒนานโยบายออฟเซ็ตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

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-defenseoffset-trade-in-korea-1526

ในประเทศต่าง ๆ การใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยมาตรการออฟเซ็ตพบว่า ประเทศที่มีระดับ
การพัฒ นาค่อนข้างมาก เช่น ไต้ห วัน จะมุ่งเน้นการผลั กดันอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ช าติด้ว ยกลไก
การใช้นโยบายออฟเซ็ต โดยนามาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริม ได้แก่ การแพทย์ ด้านไอที การบิน
ด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ บางประเทศจะกาหนดให้มีข้อตกลงการทาออฟเซ็ตที่สูง เช่น อิสราเอล
กาหนดสั ดส่ วนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ ๗๐ ในช่ว ง ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๓) โดยรวมถึงด้านคอมพิวเตอร์
โทรคมนาคม และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นราวร้ อ ยละ ๓๕ รองลงมา ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมโลหะ
(ร้อยละ ๑๘) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (ร้อยละ ๑๑) และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ร้อยละ ๙) ตามลาดับ
โดยอิสราเอลดาเนิน นโยบายออฟเซ็ตและจัดให้ เป็นแผนความร่ว มมือระยะกลางและยาวกับบริษัทต่าง ๆ
ทั่ว โลก เพื่อให้ เกิดการสร้ างตลาดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
ส่วนตุรกี ได้ลดงบประมาณเพื่อการวิจัยในการป้องกันประเทศลง และดาเนินโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์
ผ่านนโยบายออฟเซ็ตที่ได้ทาสัญญากันไว้ชัดเจนให้มีการร่วมวิจัย และร่วมลงทุนผลิตด้วย เพื่อลดความเสี่ยง
ทางด้านเทคโนโลยี (ตารางที่ ๔)

๒๓
ตารางที่ ๔ ออฟเซ็ตในอุตสาหกรรม/ยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ภูมิภาค

ประเทศ

สาขา/ อุตสาหกรรม

เอเชีย

ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

ระบบไอที (Cloud Computing) อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
การบิน อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย ระบบราง

ตะวันออกกลาง

สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โอมาน
อิสราเอล คูเวต ตุรกี

อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัย การลงทุน การร่วมผลิต

บราซิล โคลัมเบีย

อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมไอทีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
อัลจีเรีย
สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์ เดนมาร์ก โรมาเนีย
สเปน โครเอเชีย โปแลนด์
แคนาดา

การลงทุน (ร่วมลงทุน การผลิตโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี) การร่วมวิจัย การพัฒนาการศึกษาขั้นสูง

อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้
แอฟริกา
ยุโรป

อเมริกาเหนือ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัย การร่วมผลิต การลงทุน การ
ผลิตโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ การให้บริการทางการตลาด
การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมผลิต การร่วมวิจัย

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 ดาเนินการในรูปแบบของรัฐบาลกับรัฐบาล (G - to - G) หรือรัฐบาล
กั บ ภาคเอกชน (G – to - B) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ขั บ เคลื่ อ นโดยภาครั ฐ ในรู ป ของรั ฐ บาลจากประเทศผู้ ซื้ อ และ
ภาคเอกชนจากประเทศผู้ขาย (G - to - B) ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญสาหรับการชดเชยทางตรง คือ การต่อรอง
ข้อเสนอออฟเซ็ตในการซื้อขาย เนื่องจากการค้าขายโดยมีออฟเซ็ตมักเป็น โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูล ค่าสู ง
ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของรัฐบาลนั้น ๆ ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนั้น เกณฑ์
การพิ จ ารณาของผู้ ซื้ อ จะพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ที่ ก าหนดเป็ น ตั ว คู ณ (Multiplier) ในการให้ ป ระเทศผู้ ข าย
ยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ให้มากที่สุดตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ส่วนข้อเสนอการชดเชยทางอ้อม จะเป็นการพิจารณา
ตามความต้องการของภาครัฐในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้มีมูลค่าเพิ่มในการผลิตที่สูงขึ้น
ในประเทศของตน โดยมีข้อควรพิจารณาที่สาคัญในการกาหนดนโยบายออฟเซ็ต ได้แก่
๑) อุตสาหกรรมที่ จะรั บถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
การพัฒนาประเทศของภาครัฐ หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในประเทศเพียงพอ
๒) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่ งออกสินค้า มีความสามารถในการแข่งขัน และใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง
ในระดับหนึ่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้ว
๔) เป็ น อุตสาหกรรมที่มีฐ านความรู้ด้านการวิจัยและพัฒ นา ความสามารถในการออกแบบและ
วิศวกรรมในระดับที่สูงพอสมควร
๕) การกาหนดเงื่อนไขสาคัญ เช่น เงื่อนไขที่ต้องมี อาทิ การร่วมพัฒนา/ร่วมผลิต ผ่านการอนุญาต
ให้ ใช้สิ ทธิในการผลิตสิน ค้า ร่ ว มลงทุน ผลิตกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ หรือเงื่อนไขที่ภ าครัฐ ต้องการ
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

๒๔
ให้ประเทศตนมีความสามารถในการผลิตได้เองในระยะยาว อาทิ การใช้ชิ้นส่วนที่ประเทศผู้ซื้อมีความสามารถ
ในการผลิต การจ้างงานแรงงานในประเทศ เป็นต้น หรือเงื่อนไขเสริมอื่น ๆ แบบไม่บังคับ อาทิ การฝึกอบรม
เป็นต้น
ประเทศที่ดาเนินโยบายออฟเซ็ตมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ - ๓๐ ปี มีความสาเร็จที่เกิดขึ้น
จากนโยบายดังกล่าวโดยสรุป ได้แก่
๑) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยมีการส่งออกการจ้างงาน สินค้า
ในประเทศมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างมหาศาล
๒) การพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ให้ กั บ ประเทศจนสามารถส่ ง ออกได้ และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในด้านนั้น ๆ ของโลก
๒.๑) ตุรกี
ตุรกีดาเนินโยบายออฟเซ็ตเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยกาหนดให้โครงการที่มีมูลค่าสัญญา ๑๐ ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ (ประมาณ ๓๕๐ ล้ า นบาท) ขึ้ น ไป ต้ อ งใช้ น โยบายดั ง กล่ า ว และก าหนดมู ล ค่ า ออฟเซ็ ต ขั้ น ต่ าที่
ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าสัญญาโครงการ ๘,๙ โดยตัวอย่างสาคัญ คือ การซื้อเฮลิคอปเตอร์ 109 S - 70 Black
Hawk จากบริษัท Sikorsky ในประเทศตะวันออก และรัฐบาลตุรกีได้ให้อุตสาหกรรมการบินตุรกี (Turkish
Aerospace Industries : TAI) พั ฒ นาเครื่ อ งบิ น โดยซื้ อ license และปรั บ มาใช้ เ ป็ น local specifications
โดยใช้ ชื่ อ ว่ า T - 70 ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วมี มู ล ค่ า ๓.๕ พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และ Sikorsky สนั บ สนุ น
การฝึกอบรมและซ่อมบารุงโดยทางานร่วมกับ TAI เป็นมูลค่ากว่า ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กว่า ๑๐ ปี นามาสู่
การร่ ว มทุ น จั ด ตั้ ง เป็ น Alp Aviation joint venture (กั บ Alpata Group ของตุ รกี ) ที่ ท าให้ เกิ ดพลวั ต ของ
การผลิ ตอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรั บเครื่ องบิ น และทาให้ ตุรกีสามารถเข้าไปอยู่ในห่ วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรม
การบินโลกได้
๒.๒) มาเลเซีย
มาเลเซี ย ใช้ น โยบายออฟเซ็ ต หรื อ ภายหลั ง เรี ย กว่ า “Industrial Collaboration Program”
ในอุตสาหกรรมทางราง โดยร่วมมือกับบริษัท Siemens และ Bombardier ที่เรียกว่า Mass Rapid Transit
Corporation Sdn Bhd (MRT Corp)๑๐ โดยกาหนดให้ใช้นโยบายออฟเซ็ตในการยื่นข้อเสนอประกอบการ
ประมูลสัญญาร่วมด้วย ซึ่งในโครงการออฟเซ็ตทางตรง มีมูลค่ารวมกว่า ๓.๐๕ พันล้านริงกิต (๓.๐๕ หมื่นล้านบาท)
โดยประกอบด้ ว ย การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การว่ า จ้ า งและท าการตลาดการผลิ ตชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ร ถไฟ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และออฟเซ็ตทางอ้อม มีมูลค่ารวมกว่า ๔๘๐ ล้านริงกิต (๔.๘ พันล้านบาท)
การพัฒนาอบรมขีดความสามารถบุคลากร การเพิ่มขีดความสามารถการผลิต อันเป็นการสร้างงานในประเทศ
เกือบทั้งหมด ทาให้มาเลเซียไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เกิดการจ้างงาน
ขนานใหญ่และการยกระดับการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านด้วย

๘
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๒๕
๒.๓) ซาอุดิอาระเบีย
ซาอุดิอาระเบียดาเนินนโยบายออฟเซ็ต โดยนามาสู่การขยายผลด้านเทคโนโลยีการกลั่นปิโตรเลี ยม
จากสหรัฐอเมริกาหลังข้อตกลงซื้อยุทโธปกรณ์ รับออฟเซ็ตด้านกิจการยารักษาโรคและอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง
ทางการแพทย์จากการซื้อเครื่องบิน Hawk จากประเทศอังกฤษ
๒.๔) อินเดีย
อิ น เดี ย ใช้ น โยบายออฟเซ็ ต เกื อ บทุ ก กิ จ การของรั ฐ หากมี มู ล ค่ า การใช้ จ่ า ยงบประมาณรั ฐ บาล
เกินกว่าที่กาหนด (offset threshold) อาทิ การต่อเรือ การสร้าง smart city การทาเหมือง และโทรคมนาคม
เป็นต้น
จากการศึก ษาพบว่า ปั จ จั ย ส าคัญที่ท าให้ ป ระเทศที่ ดาเนิน นโยบายออฟเซ็ตประสบความส าเร็ จ
สามารถสรุปได้ดังนี้
๑) กาหนดเป็นนโยบายของภาครัฐ ให้ใช้นโยบายออฟเซ็ตที่ชัดเจน และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๒) สร้ า งแรงจู ง ใจและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ SMEs ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น จากการศึ ก ษาของ Frost and
Sullivan ในกรณีศึกษาอินเดียพบว่า อินเดียกาหนดให้การลงทุนจากผู้ซื้อต่างประเทศผ่านนโยบายออฟเซ็ต
สามารถเลือกผู้ประกอบการ SMEs เป็นหุ้นส่วนในการลงทุนร่วมผลิตและวิศวกรรม โดยให้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๕
โดยได้คานวณมูลค่าการจ้างงาน SMEs ได้ประมาณ ๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งผู้ซื้อต่างประเทศ สามารถนาค่า
ที่คานวณได้นี้มาเป็นส่วนหนึ่งในค่าออฟเซ็ตได้ และ SMEs สามารถนามูลค่าการร่วมทุนดังกล่าว ขอลดหย่อน
ภาษี หรือเครดิตภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐได้ เป็นต้น๑๑
๓) กาหนดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมอย่างจริงจัง
๔) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นผู้ซื้อและ
ผู้ขาย เช่น จัดทาเป็น Consortium
๕) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมสาหรับการดูดซับเทคโนโลยีระดับสูง
จากกรณี ศึ ก ษาตั ว อย่ า งของต่ า งประเทศข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า การสร้ า งระบบนิ เ วศและการลงทุ น
ในเศรษฐกิจ กระแสใหม่ที่เหมาะสม เป็ นการสร้างสภาพแวดล้ อมที่เชื่ อมโยงกันของห่ ว งโซ่คุณค่า (Value
Chain) ของธุรกิจแต่ละหน่วยในระบบนิเวศ อันประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการการเงินการคลัง
กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบูรณาการผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเอื้อ
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนิเวศและเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็น การสนับสนุนและ
ส่งเสริมสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจให้ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ที่ส ามารถสร้ างผลประโยชน์ แ ก่ ทุ กฝ่ ายได้ อ ย่า งมหาศาล โดยภาครัฐ ควรมีบ ทบาทในการ
สนับสนุนที่เอื้อต่อการอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ

๑๑

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

๒๖
นโยบายออฟเซ็ต ถือว่าเป็นไม้ตายของการพัฒนาประเทศในยามที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ
คล้ายกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะต่อรองแกมบังคับ ให้มีการโอนย้ายฐานการผลิต
และเทคโนโลยีมาในประเทศตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐกาหนด และเป็นช่องทางเดียวเท่านั้น ที่ทาให้เกิด
ความพอเพียงและความสามารถในการพึ่งตนเองในระยะยาว เมื่อต้องมีการทานุบารุง หรือขยายโครงการขนาด
ใหญ่เหล่านั้นต่อไป โดยลดการพึ่งพาต่างประเทศในสิ่งที่เราทาเองได้จากการเรียนรู้ และเป็นกลไกที่ อาจจะ
ทาให้การลงทุนในโครงการแพงขึ้นในตอนต้น แต่เมื่อรวมต้นทุนรวมทั้งหมด (total cost of ownership) และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ต่อประเทศในช่ว งเวลายาวขึ้น จะพบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเฉพาะ
ด้ า นระบบความมั่ น คงและสาธารณู ป โภค (เช่ น ระบบราง) นโยบายนี้ จึ ง เป็ น แนวทางที่ เ หมาะสมกั บ
การวางยุทธศาสตร์ชาติยาวในระดับ ๒๐ ปี จึงควรกาหนดให้เป็นประเด็นสาคัญต่อการเพิ่มขึดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ที่ผ่ านมา ประเทศไทยมี การจั ดซื้ อ จัดจ้ า งโครงการที่มี มูล ค่ าสู งของรัฐ โดยอาศัย แนวคิ ด ออฟเซ็ ต
มาใช้แบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น โครงการต่อเรือกับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรของกองทัพเรือ หรือการซื้อ
เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ แต่ผู้เล่นสาคัญในนโยบายออฟเซ็ต คือ ภาคเอกชนไทยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
จึงอาจไม่สามารถนับเป็นมาตรการออฟเซ็ตได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เนื่องมาจากรัฐไม่เปิดโอกาสให้ ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่กลับเห็นว่า หน่วยงานรัฐ ควรรับความรู้หรือเทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะเกิดขึ้นจาก การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการที่มีมูลค่าสูงไว้เอง ขณะที่บุคลากรของภาครัฐ ขาดศักยภาพและความพร้อมในการรับองค์ความรู้ หรือ
มีค่อนข้างน้อย ทาให้การต่อยอดความรู้ ซึ่งมักเป็นความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่มีบุคลากรที่เพียงพอใน
การดูดซับเทคโนโลยีได้ รวมทั้งขาดนโยบายรองรับการใช้มาตรการออฟเซ็ต ซึ่งผู้จัดทากฎระเบียบ ข้อบังคับนั้น ๆ
ควรมีการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
ขับเคลื่อนไปสู่การใช้งานจริง (ภาพที่ ๑๕)

๒๗
ภาพที่ ๑๕ แนวทางการไปสู่ Thailand 4.0 ผ่านกลไก Offset Program

๑.๓ สถานภาพของมาตรการในระบบนิเวศและการลงทุนปัจจุบัน
จากการรวบรวมมาตรการสนั บ สนุ น ภาคเอกชนที่ ท าวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรม ๑๒
พบว่า สามารถแบ่ง ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ การอุดหนุน
ทางการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้คาปรึกษาทางเทคนิค การหาตลาด (ภาพที่ ๑๖)

๑๒

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
"มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม", ตุลาคม ๒๕๕๙.

๒๘
ภาพที่ ๑๖ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ. "มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม", ตุลาคม ๒๕๕๙.

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ แล้วพบว่า
ยังขาดเครื่องมือสาคัญที่ควรสนับสนุนหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๕

๒๙
ตารางที่ ๕ รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐที่ให้กับภาคเอกชนในการทาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
เครื่องมือ
ทุนงานวิจัยและพัฒนา
(R&D grants)

คาอธิบาย
ให้เงินทุนให้ตรงกับเอกชนโดยไม่กาหนดชาระคืน
เงิน เหล่านี้มักจะให้กับโครงการที่เฉพาะเจาะจง
และอาจจะข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการ

เงินกู้
(Loans)

ให้กู้ยืมเงินที่จะชาระคืน (ซึ่งปกติมีระดับดอกเบี้ยต่า
มาก) ในช่วงเวลาของโครงการ

ลงทุนในสินทรัพย์
(Equity investments)

การให้ยืมเงินหรือการลงทุนในบริษัทนั้น ๆ โดย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของธุรกิจ

เครดิตภาษี
(R&D tax credits)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับ
ของทรัพยากรที่ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(มักจะกาหนดเป้าหมายที่บริษัทนวัตกรรมใหม่ ๆ)

ข้อจากัด
ทุนวิจัยรัฐส่วนใหญ่ไม่
สามารถให้ตรงกับ
เอกชน

มี

หากผ่านธนาคาร
พาณิขย์จาเป็นต้องมี
หลักค้าประกัน
ปัญหาด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐ
ปัญหาด้านกฎหมาย
และ กฎระเบียบ
รวมถึงศักยภาพในการ
จัดการกองทุนของ
หน่วยงานรัฐ
การขยายผลและ การ
รับรู้ของผู้ประกอบการ

ไม่มี
มี (จากัด)

มี

ตัวอย่างในต่างประเทศ
VINNOVA (สวีเดน) มีการจัดสรรทุน
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ให้กับโครงการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีในลักษณะ cross - sectoral
ที่ตอบโจทย์หลักในสังคม
Tekes (ฟินแลนด์) ให้กู้ยืมเงินในวงเงิน
ร้อยละ ๕๐ - ๗๐ ของมูลค่าโครงการ
สาหรับโครงการที่เข้าใกล้เชิงพาณิชย์
ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐ
Tekes (ฟินแลนด์) มีการจัดตั้งเป็นบริษัท
ร่วมลงทุนของรัฐ โดยเน้นลงทุนในโครงการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความสาคัญแต่มี
ความเสี่ยงสูง
มีปรากฏในหลายประเทศ สาหรับประเทศ
ไทย เป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่าง
สวทช. และสรรพากร

๒๙

รัฐบาลสนับสนุนใน
การจัดหาเงินทุนของรัฐบาลในลักษณะนักลงทุน
ลักษณะร่วมลงทุน
ร่วมทุนหรือกองทุน
(Government-backed
venture capital funds)

ไทย
มี (จากัด)

๓๐
เครื่องมือ
เงินรางวัลจูงใจ
(Challenge or
inducement prizes)

คาอธิบาย
เงินทุนในรูปแบบของรางวัล โดยให้จาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือคิดค้น
นวัตกรรมตามกิจกรรมที่มีการจัดขึ้น

สัญญาโครงการวิจัยและ
พัฒนา
(R&D contracts)

รัฐเป็นผู้ทาสัญญากับบริษัทเล็กที่มีโครงการวิจัย
และพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กมี
โอกาสเข้าสู่ตลาด

การลงทุนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน
(Public-Private
Partnerships : PPPs)
ลดหย่อนภาษี Startup,
SMEs
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา

รัฐและเอกชนร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีเริ่มต้นทาธุรกิจ เว้น
ภาษีกาไรจากการขายหุ้นในระยะเริ่มแรก เว้นภาษี
กรณีขาดทุน

* เน้นเฉพาะเครื่องมือด้านการเงินที่สนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรมโดยตรง
ที่มา : สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ไทย
มี (จากัด)

ไม่มี

มี

ข้อจากัด
ขาดการวางแผน
สาหรับแนวทางการ
ขยายผล

ตัวอย่างในต่างประเทศ
DARPA (สหรัฐอเมริกา) จัดชุดการแข่งขัน
(series of prizes) เพื่อกระตุ้นให้เอกชน
และบุคคลทั่วไปพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ (new solutions) สาหรับโจทย์
สาคัญ (grand challenges)
ปัญหาด้านกฎหมาย
Innovate UK (สหราชอาณาจักร) ดาเนิน
กระบวนคัดเลือก และ โครงการ SBRI (Small Business
การกาหนดโจทย์
Research Initiative) โดยเชิญชวนและให้
ร่วมกัน
ทุนวิจัยกับภาคเอกชนขนาดเล็กเพื่อ
ดาเนินการวิจัยที่ตอบโจทย์สาธารณะ
ส่วนใหญ่เป็นกิจการ
มีปรากฏในหลายประเทศ ทั้งใน สหภาพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย

มี (ข้อจากัด) ไม่ให้กับเอกชนที่
EIS (สหราชอาณาจักร) โดยให้เอกชนที่กาไร
ขาดทุน ทาให้เอกชนไม่ และขาดทุนในระยะเริ่มแรก
กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน
มากนัก
ไม่มี
EIS (สหราชอาณาจักร) โดยบุคคลธรรมดาที่
ทานวัตกรรม แต่ยังไม่เติบโตจนเป็นบริษัท
จะได้สิทธิด้วย

๓๑
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมและยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
สาหรับธุรกิจ/กิจกรรมด้านนวัตกรรมได้เพียงพอ ที่จะทาให้เกิดการสร้างให้เกิดภาวะมวลวิกฤต (Critical mass)
ที่จะยกระดับภาคธุรกิจให้ ขับเคลื่ อนโดยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางการเงินที่สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างเงินกู้ยืม (Soft loan) เงินร่วมลงทุน (VC) เป็นต้น รวมถึงกลไกสนับสนุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน แพลตฟอร์มการระดมทุน
ทั้งนี้ ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ควรมีองค์ประกอบ ด้านมาตรการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้ง Soft Infrastructure และ Hard Infrastructure รวมทั้งการช่วยเหลือในการสร้างตลาด เพิ่มเติมจาก
องค์ประกอบของมาตรการปัจจุบัน (ภาพที่ ๑๗)
ภาพที่ ๑๗ ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่

เมื่อจาแนกกลไกในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่ในปัจจุบัน ตามกลุ่มเป้าหมายจะเห็นได้ว่า
มาตรการของภาครัฐในปัจจุบันทั้งด้านการอุดหนุนทางการเงิน ภาษี การสร้างตลาดภาครัฐ และการให้คาปรึกษา
เป็นการกาหนดขึ้นเพื่อรองรับ ๔ กลุ่มหลัก คือ ผู้ประดิษฐ์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นใหม่
(Startup) และบริ ษั ท ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SME) ส่ ว นกลุ่ ม อื่ น ยั ง ขาดมาตรการสนั บ สนุ น พอสมควร
(ตารางที่ ๖)

ตารางที่ ๖ กลไกในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่ในปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย

อุดหนุนการเงิน

ภาษี

สนับสนุนการเข้าถึง
ตลาดภาครัฐ

คาปรึกษา

โครงสร้างพื้นฐาน

ประชาชน ผู้สนใจ
ลงทุนในธุรกิจ
นักคิด นักประดิษฐ์
นักศึกษา
นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
บริษัท Startup

บริษัททั่วไป
เครือข่ายวิสาหกิจ
ผู้ประกอบการ OTOP
กองทุนรวมและ
กองทุน Private
Equity

Startup
Voucher
คูปอง
นวัตกรรม

เงินให้เปล่าเพื่อการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
ค้าประกันสินเชื่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

บัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย
ภาษี 300 %
นวัตกรรม
ดี..ไม่มี
ดอกเบี้ย

แปลง
เงินกู้
เทคโนโลยี ดอกเบี้ย
เป็นทุน
ต่า

ร่วม
ลงทุน

บ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของ BOI
มาตรการภาษี
ส่งเสริมธุรกิจ
SMEs (มาตรการ
พี่ช่วยน้อง)

เสาะหา
เทคโนโลยี
บัญชีนวัตกรรมไทย

หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยและ
ภูมิภาค
อุทยานนวัตกรรม
Food Innopolis

ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม
คูปองวิทย์เพื่อ OTOP
สิทธิประโยชน์
ให้กับนักลงทุนใน
ธุรกิจ Startup,
VC

ที่มา : วัชริน มีรอด และดารารัตน์ รัชดานุรักษ์. รวบรวมข้อมูลจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. มกราคมม ๒๕๖๐.

๓๒

บริษัท SMEs

ทุนบัญชี
สิ่งประดิษฐ์
ไทย

๓๓
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการสนับสนุนการลงทุนในระบบนิเวศของรัฐปัจจุบัน สามารถจาแนกได้เป็น
๑.๓.๑ การอุดหนุนทางการเงินและภาษี
รัฐบาลไทยได้มีมาตรการในส่วนนี้ค่อนข้างมากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางภาษีสาหรับธุรกิจ
ที่ทาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยแบ่งเป็น
การอุดหนุนทางการเงิน เป็นการสนับสนุนในรูปของเงินให้เปล่า เงินกู้ดอกเบี้ยต่า และการค้าประกันเงินกู้
สาหรับธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ ทุนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
Startup Voucher คูปองนวัตกรรม เงินกู้ดอกเบี้ยต่า โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย เงินให้เปล่าเพื่อสนับสนุน
วิชาการ การค้าประกันเงินกู้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น (ตารางที่ ๗)
ตารางที่ ๗ ภาพรวมสรุปมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรม
มาตรการ

กรอบวงเงินช่วยเหลือ
(ล้านบาท/โครงการ)

ระยะเวลา

เงื่อนไข

เงินให้เปล่า
Startup Voucher

ไม่เกิน ๐.๘ ล้านบาท

-

ทุนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม
การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

N.A.
ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท
ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท

ไม่เกิน ๑ ปี
ไม่เกิน ๓ ปี
ไม่เกิน ๓ ปี

เงินให้เปล่าเพื่อสนับสนุนวิชาการ
คูปองนวัตกรรม

ไม่เกิน ๕.๐ ล้านบาท
ไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท

ไม่เกิน ๓ ปี

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
เงินกู้
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า
โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย
ร่วมลงทุนและคาประกันเงินกู้
Private Equity Trust Fund

ไม่เกิน ๐.๕ ล้านบาท

ไม่เกิน ๓ ปี

Reimbursement ไม่เกิน
ร้อยละ ๗๕
๑๐๐ ล้านบาทในปี ๕๙
เงินให้เปล่าไม่เกินร้อยละ
๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของมูลค่า
ที่ขอ
-

การค้าประกันเงินกู้ บสย.

ไม่เกิน ๓๐.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๗ ปี
ไม่เกิน ๓๐.๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕ ปี
ไม่เกินกองทุนย่อยละ
๕๐๐ ล้านบาทต่อราย
๑ – ๒๐ ล้านบาท

ปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน ๒ ปี
ปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน ๑ ปี

-

-

ไม่เกิน
๑๐ ปี

ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑-๒
ต่อปี

ที่มา : “มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๓๔
การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐที่มีลักษณะเป็น เงินให้เปล่า มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
ใหม่ และ SME เป็นหลัก โดยเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท และให้ไม่เกิน ๓ ปี แก่
โครงการที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ท างธุ ร กิ จ ซึ่ ง ความส าเร็ จ จากมาตรการเงิ น ให้ เ ปล่ า น ามาสู่ ก ารสร้ า งผลกระทบ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อระบบเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี ตัวอย่างเช่น คูปองนวัตกรรม และคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
๑) คูปองนวัตกรรม
ในระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 13 ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
การดาเนินการรวม ๑๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม
(Feasibility Study) ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ และ ๒) โครงการต่อยอดหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ (Implementation) ซึ่งเป็นเงินทุนสนับสนุนในช่วงการทาต้นแบบ
ที่ผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ใ นทางธุรกิจแล้ว ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ
จึงมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการไม่มากนักรวม ๒๗๗ โครงการ จาก SME จานวน ๖๘๐ รายทั่วประเทศ
๒) คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
คูปองวิทย์เพื่อโอทอปจะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศจากภายในให้เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง เริ่มดาเนินการเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ประกอบการระดับริเริ่ม (Startup)
เช่น ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอป ๒) ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว (Existing) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปที่ดาเนินธุรกิจอยู่ ระดับ ๒ - ๕ ดาว และ ๓) ผู้ประกอบการโอ
ทอปที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน และต้องการเพิ่มศักยภาพ (Growth) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอทอประดับบน
ที่สามารถส่งออกสินค้าได้อยู่แล้ว ผลจากการดาเนินการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่า มีผู้ได้รับการสนับสนุน
กว่า ๒๐๐ ราย โดยคาดว่า ในปี ๒๕๖๐ จะเกิดกลุ่ มโอทอปใหม่ ๓๓๐ ราย เป็นผลิ ตภัณฑ์ โ อทอปนวัตกรรม
๓๑๐ ผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ๖๒๐ ชิ้น SME โอทอป ๑๐๕ ราย และโอทอปที่สามารถ
ส่ ง ออกได้ ๒๐ ราย ทั้ ง นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอปที่ พั ฒ นาด้ ว ยนวั ต กรรม จะท าให้ ผู้ ป ระกอบการมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ ๕ ต่อราย และสามารถขายเชิงพาณิช ย์ร้อยละ ๓๐ โดยประมาณการผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก
ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี14
๓) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME และ Startup (SMEs Private Equity Trust Fund)
ขณะนี้มีภาครัฐ ๒ แห่งที่ดาเนินการ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนร่วมลงทุน และสามารถ
เป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนได้ โดยพิจารณาลักษณะการบริหารจัดการ และผู้ที่ทาหน้าที่ทรัสตี ได้แก่
๓.๑) กองทุ น ร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การ Startup จั ด ตั้ ง โดยธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ
Startup โดยมีทุนประเดิมจาก SME Bank ๕๐๐ ล้านบาท โดยยกาหนดวงเงินกองทุนที่ ๑๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
และมีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐร้อยละ ๑๐ - ๕๐ ส่วนที่เหลือจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้ าร่ว ม
กองทุนในรูปแบบทยอยลงทุน และแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ กองละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระจาย
การลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น ๑) SMEs ขนาดเล็ก
ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นเป็นขนาดกลาง และมีความสามารถที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
13

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คาดการณ์โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (แค่รายงานจานวนบริษัท ไม่ใช่ผลกระทบ น่าจะ
เป็นตัวเลข exact ไม่ควรเป็นการคาดการณ์)
14
เป็นการประเมินโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 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 เริ่มดาเนินการเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
คัดเลือกผู้มาทาหน้าที่ทรัสตี (Trustee)
๓.๒) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยี และมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พ ย์ฯ
เพื่อช่ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่ งเงินทุน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน ก่อนเข้า
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ โดยเป็นกองทุนร่ว มลงทุ นระหว่า ง ๑) ธนาคารกรุงไทยสนับสนุ นในวงเงิ น
๒,๐๐๐ ล้านบาท ๒) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนในวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
๓) ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย สนับสนุนในวงเงิน ๒๐๐ ล้ านบาท โดยมีก ลุ่ มเป้าหมาย ๓ กลุ่ ม ได้แก่
ก) SMEs ระยะเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง ข) SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
การผลิตหรือบริการหรือด้านนวัตกรรม และ ค) SMEs ที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
Supplier ธุร กิจ ภาครั ฐ และภาคเอกชนขนาดใหญ่ เป็นสมาชิกของสภาหอการค้ าไทย หรือหน่ว ยงานภาครั ฐ
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย และบริษัทหลักทรัพย์วรรณ ดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ เริ่มต้น
ดาเนินการเมื่อกลางปี ๒๕๕๙ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์กิจการอย่างละเอียด และตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน (Due Diligence)
นอกจากกองทุนร่วมลงทุนของภาครัฐแล้ว ปัจจุบันภาคเอกชนเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ควรมี ก ารก าหนดกลไกการตรวจสอบการร่ ว มลงทุ น ต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบที่ ส ามารถใช้ ใ น
การวิเคราะห์และติดตามผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของประเทศ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินทิศทางการส่งเสริมในรูปแบบดังกล่าวในอนาคตต่อไป
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นการสนับสนุนในรูปของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ การยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%) ยกเว้นภาษีเงินได้ของกองทุนร่วม
ลงทุน ทั้งเงิน ปั น ผลและส่ วนเกินทุน (Capital Gains) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ SME หรือ Startup
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล และลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับผู้เชี่ยวชาญ สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรม เป็นต้น (ตารางที่ ๘)

๓๖
ตารางที่ ๘ ภาพรวมสรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรม
มาตรการ
ลดหย่อนภาษี ๓๐๐% เพื่อ
ทาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองทุนร่วมลงทุน และ
บริษัทที่ลงทุนใน Startup

ภาษีที่ได้รับการยกเว้น
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวน
๓ เท่าแก่รายจ่ายที่จ่ายไป
เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและ
กาไรจากการขายหลักทรัพย์
(Capital Gain)

หมายเหตุ
- รายจ่ายในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- ต้องไม่ซ้ากับ BOI
- กรณีเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
BOI
- กรณีผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของหุ้นทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนจ่าย และ ๓ เดือน
หลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าว
มิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้
จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา
๕ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
< ๑๕ ปี

มาตรการยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายใหม่ (New Startup)
ยกเว้นภาษี สาหรับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล และลด
ผู้เชี่ยวชาญ
หรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ ใน ๑๐
๑๐ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
(S - curve)
มาตรการสาหรับวิสาหกิจ
ยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพื่อ อยู่ระหว่างจัดทาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เพื่อสังคม
สังคมสาหรับกาไรสุทธิที่นาไปลงทุน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของ
(พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๖๒๑)
เกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

ผลการดาเนิ น มาตรการสิ ทธิป ระโยชน์ทางภาษีเพื่อผู้ ประกอบการนวัต กรรม พบว่า บางมาตรการมี
ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%)
ในปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ มีโครงการที่ได้รับการรับรอง ๒,๘๕๖ โครงการ (๓๕๑ บริษัท โดยร้อยละ ๕๓
เป็นบริษัทขนาดใหญ่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๙,๙๕๑ ล้านบาท นามาสู่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทาให้ธุรกิจ
สามารถสร้างกาไร ๖,๗๑๑ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว ยังไม่เอื้อต่อ
การสร้ างระบบนิ เวศและการลงทุน ที่มีความสะดวก คล่ องตัว และรวดเร็ว มากเท่าที่ควร โดยจากการส ารวจ

๓๗
ความเห็นของภาคเอกชนพบว่า สาเหตุหลักที่ภาคเอกชนไม่ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาจากการที่ภาครัฐกาหนด
ขั้นตอน กฎระเบียบค่อนข้างละเอียดที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการใช้สิทธิประโยชน์ อาทิ การระบุรายจ่ายที่ทางาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นรายโครงการ แทนการยื่นขอเป็นรายบริ ษัท ซึ่งส่วนใหญ่ภาคธุรกิจจะมีงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมมากกว่า ๑ โครงการ เป็นต้น
๑.๓.๒ การเปิดตลาดภาครัฐให้แก่ผู้มีนวัตกรรม
ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้เริ่มประกาศนโยบายการใช้ภาครัฐเป็นการสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการเอกชน
ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการให้ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่พัฒนาสินค้าหรือบริการและได้รับการรับรองมาตรฐาน
หรือผ่านการทดสอบคุณภาพสามารถเข้าตลาดภาครัฐได้ โดยประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ การขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งเป็นการริเริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม
ของประเทศ (ปั จ จุ บั น ถูกยุ บ รวมกลายเป็นส่ ว นหนึ่งในสภานโยบายวิจัยและนวัต กรรมแห่ งชาติ ตามคาสั่ ง ที่
๖๒/๒๕๕๙ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย
พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่ว ยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง
นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จาเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือนาเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศ
ก็ได้ เริ่มดาเนินการเมื่อปี 2559
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารขึ้ น บั ญ ชี น วั ต กรรมไทย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารจะได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นบั ญ ชี
นวัตกรรมไทยเป็นเวลาสูงสุด ๘ ปี และหน่วยงานของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
ปัจจุบัน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ประมาณ ๒๐๐ ผลงาน และ
ได้รับการประกาศให้เป็นผลงานที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ โดย เมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ มีผลงาน
ทีพ่ ร้อมขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรวม ๕๘ ผลงาน และขึ้นบัญชีนวัตกรรมพร้อมราคากลางแล้ว จานวน ๔๖ ผลงาน15
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลความต้องการในภาครัฐให้แก่ภาคเอกชนทราบรายการที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณยื่ น ขอซื้อครุ ภัณฑ์และวัส ดุของหน่ว ยงานรัฐ ทุกรายการในระดับกระทรวง กรม กอง ตั้งแต่
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สานักงบประมาณได้เปิดเผยข้อมูล เรียกว่า “บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ” ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th และกรมบัญชีกลาง ได้เ ปิดเผยข้อมูลประวัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
ครุ ภั ณ ฑ์ ภ าครั ฐ ทั้ ง หมด เรี ย กว่ า “ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ” ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.gprocurement.go.th
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเป็ นข้อมูลสาหรับภาคเอกชนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาสินค้าทีต่ รงตามความต้องการของภาครัฐได้มากขึ้น
๒) บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เป็นการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒ นาขึ้น
แต่อาจยั งไม่จ าเป็ น ต้ อ งผ่ านการรั บ รองมาตรฐาน หรือคุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่ว งของการทดสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้
15

จากรายงานของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ประกาศบัญชี
นวัตกรรมไทย สานักงบประมาณ จานวน ๔ ฉบับ

๓๘
การรับรองมาตรฐาน คุณภาพ หรือข้อกาหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสาหรับการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้
ผลงานดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ เริ่มดาเนินการเมื่อต้นปี ๒๕๕๙
ปัจจุบัน (กรกฎาคม ๒๕๕๙) มีสิ่งประดิษฐ์ ไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีสิ่ งประดิษฐ์ ไทยเรียบร้อยแล้ ว
๑๓๐ ผลงาน แบ่งเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอด รวม ๘๕ ผลงาน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสซื้อได้
รวม ๔๕ ผลงาน
๑.๓.๓ การให้คาปรึกษา
๑) การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโต
อย่างมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดาเนินธุรกิจที่ต้องการการเรื่องให้ธุรกิจขยายตัวอย่าง
มีทิศทาง เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของ
การดาเนินธุรกิจประมาณ ๑ - ๒ ปี ซึ่งมีทั้งสถาบันวิจัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการในด้านนี้
และมีผลการดาเนินงานที่ค่อนข้างสาเร็จอย่างมาก อาทิ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี สาหรับนิสิต นักศึกษา
ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ โครงการเสริมสร้างธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น
๒) การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance
Program : ITAP)16 เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้คาแนะนา เป็นพี่เลี้ยง และพันธมิตรธุรกิจ ดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อปลดล็อกข้อจากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม และพัฒนา
ศักยภาพของ SMEs ให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งดาเนินการอย่างเข้มข้นเมื่อปี 2550 โดยผลการดาเนินงานพบว่า
มี สั ด ส่ ว นความส าเร็ จ มากกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ของโครงการที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาทั้ ง หมด (SME กว่ า ๗,๐๐๐ ราย)
สร้างผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงานที่เกิดจากการดาเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เพิ่งเริ่มต้น จึงยังไม่
สามารถวัดผลการดาเนินงาน หรือวัดผลกระทบได้ อีกส่วนเป็นการดาเนินมาตรการที่ไม่มีการประเมินผล จึงไม่
สามารถหาข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จริง โดยมีมาตรการที่มีการวัดผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังตารางที่ ๙

16

ตั้งแต่ กลางปี 2559 โครงการได้เปลีย่ นชื่อเป็น Innovation and Technology Assistance Program เพื่อขยายกรอบการ
ทางานส่งเสริมให้แก่นวัตกรรมมากขึ้น

๓๙

ตารางที่ ๙ ผลการดาเนินมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย
มาตรการภาครัฐ
คูปองนวัตกรรม

การค้าประกันเงินกู้ บสย.
(ให้ถึง ธค. ๒๕๖๑)

ปลาย ๒๕๕๘

พค.๕๙ - ผู้ได้รับสนับสนุน ~ ๒๐๐ ราย
๒๕๖๐* - เกิดกลุ่มโอทอปใหม่ ๓๓๐ ราย
- ผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตกรรม ๓๑๐ ผลิตภัณฑ์
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ๖๒๐ ชิ้น
- SME โอทอป ๑๐๕ ราย
- โอทอปที่สามารถส่งออกได้ ๒๐ ราย

ผลกระทบ
N.A.

- คาดว่าจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๕
ต่อปี*
- จะช่วย Startup ราว ๕,๐๐๐ ราย*
(~ ๒ ล้านบาท/ราย)
- เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
~ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท*
- ก่อให้เกิดสินเชื่อในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
๑๐,๐๐ ล้านบาท*
- ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อราย
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก ~ ๕,๐๐๐
ล้านบาทต่อปี*

๓๙

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป

ปีที่เริ่มดาเนินการ
ผลการดาเนินมาตรการ ณ ปี ๒๕๕๙
๒๕๕๓
ระยะ ๑ (ปี ๕๓ - ๕๕) มี SME ได้รับอนุมัติแล้ว
๒๗๗ โครงการ
ระยะ ๒ (ปี ๕๗ - ๕๙) มี SME ได้รับอนุมัติแล้ว
๑๙๕ โครงการ รวม ๑๖๕ ล้านบาท (กค. ๕๙)
๒๕๕๙
ยังไม่ได้รับผลดาเนินการ

๔๐

มาตรการภาครัฐ
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
รายจ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓๐๐%)
บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)

ที่มา : รวบรวมโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่. ในคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. มกราคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ : *ตัวเลขประมาณการ

๔๐

ปีที่เริ่มดาเนินการ
ผลการดาเนินมาตรการ ณ ปี ๒๕๕๙
ผลกระทบ
๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ - โครงการได้รับการรับรอง ๒,๘๕๖ โครงการ
- สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ธุรกิจสร้าง
(๒๐๐%)
(๓๕๑ บริษัท – ร้อยละ ๕๓ เป็นบริษัทขนาดใหญ่)
กาไร) ๖,๗๑๑ ล้านบาท (ปี ๕๓ - ๕๘)
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ - มูลค่าโครงการรวม ๙,๙๕๑ ล้านบาท
(๓๐๐%)
๒๕๕๙
- ธค. ๕๙ - ผู้ยื่นขอขึ้นบัญชี ๒๐๐ ผลงาน
N.A.
- ขึ้นบัญชีแล้ว ๔๖ ผลงาน
๒๕๕๙
- กค.๕๙ – ขึ้นบัญชีแล้ว ๑๓๐ ผลงาน
N.A.
๒๕๕๐
- ให้คาปรึกษา SME > ๗,๐๐๐ ราย
- สร้างผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงาน
ที่เกิดจากการดาเนินโครงการ > ๖,๐๐๐
ล้านบาท

๔๑
๑.๔ ประเด็นปัญหา
ระบบนิเวศด้านการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ นักลงทุนรวมถึง
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยยังมีข้อจากัดอยู่มาก ข้อจากัดเหล่านี้ ได้แก่ (ภาพที่ ๑๘)
ภาพที่ ๑๘ ภาพรวมประเด็นปัญหาของระบบนิเวศด้านการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่

๑.๔.๑ การจั ด สรรทรั พ ยากร (Resource Allocation) เป็ น ไปอย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ขาดการติดตามประเมินผล
การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณเป็นรูปแบบที่ใช้งบประมาณเป็น
เครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาทีล ะจุ ด หรือการแก้ไขวิกฤติของชาติในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้า
โดยยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบแบบองค์รวมและครบวงจร (Holistic approach) ที่เน้นการวางแผน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในประเทศเป็นหลักและทาให้
เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณมักอ้างอิงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณจากปีก่อน
เป็นฐานในการพิจารณา ซึ่งหลายเรื่องเป็นการได้รับงบประมาณมาเป็ นระยะเวลานานต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากขาดการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นและได้รับในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
แต่ล ะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบเฉพาะในหน้า ที่ข องตน โดยมิได้คิดถึงภาพรวมของการแก้ ไ ขปัญหาเชิง ระบบ
ตัวอย่างเช่น ภาคเกษตร ที่เป็นภาคสาคัญของประเทศแต่กลับใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยไม่ได้พิจารณาการมาตรการช่วยเหลือที่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถ
รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ที่ เ ป็ น ผลจากภาวะโลกร้ อ น การระบาดของโรคแมลงศั ต รู ท างการเกษตรทั้ ง ชนิ ด เดิ ม และชนิ ด ใหม่ ๆ
ที่ทวีความรุนแรง โดยในทุกรัฐบาล มักใช้เงินจานวนมากไปบรรเทาความทุกข์ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
ปีละหลายหมื่นล้านบาทและต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายสิบปี จนกลายเป็นงานหลัก (และแหล่งงบประมาณ)

๔๒
ของหลายหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากในการจัดสรรงบประมาณมีการกาหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
หน่วยงาน (KPI) เพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยให้สามารถของบกลางเพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ แต่ไม่ได้กาหนด
KPI ว่าหน่วยงานเหล่านี้ควรต้องสร้างความาสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตในพื้นที่ให้ลดลง (เช่น ร้อยละ ๑๐
ถึ ง ๑๕) จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น การแก้ ปั ญ หาเกษตรกรจริ ง การไม่ ก าหนด KPI เช่ น นี้ ท าให้ ห ลายหน่ ว ยงาน ที่ แ ม้
จะสามารถแก้ ไ ขปั ญหาได้แล้ ว ไม่ มี แรงจูง ใจใด ๆ ในการเปิดเผยข้ อ มูล ที่ แท้ จริ ง ขณะที่การปกปิด ข้ อ มู ล
กลายเป็นแรงจูงใจเพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ สามารถขอเงินช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ตัวอย่างที่พอจะ
เปรี ย บเที ย บได้ เช่ น ในปี ๒๕๕๙ ที่ มี ง บประมาณสนั บ สนุ น ช่ ว ยวิ ก ฤติ เ กษตรกว่ า ๖๐,๐๐๐ ล้ า นบาท
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒ นาภาคการเกษตร (งบประมาณส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจากัดเพียง ๒,๔๗๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔ ของงบประมาณ
ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวงเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้า มีสัดส่วน
ต่ากว่าวงเงิน ที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาจากความผิ ดพลาดในอดีต (ตารางที่ ๑๐) จึงจาเป็นต้องมีการปฏิรูป
การเกษตรและชุมชนชนบทสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่
ตารางที่ ๑๐ การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ในปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
โครงการ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๙
(ล้านบาท)
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต
๓๗,๘๖๐
๒๕๕๙/๖๐
โครงการพักชาระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
๕,๔๐๐
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการเงินและการปรับการผลิตแก่เกษตรกร
๒๕๘
ผู้มีรายได้น้อย
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙
๒,๐๗๑
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐
๒๐๖
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐
๖๓๗
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐
๗๕
โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทน
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
๑๕,๕๙๗
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่องเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทานาหญ้า
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น
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 แก้น้าท่วม กทม. ต้องทาทั้งระบบ”. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙.
*สานักงบประมาณ. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.
หมายเหตุ : ไม่รวมภัยพิบัติ

๔๓
๑.๔.๒ กลไกสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนไม่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ที่จะนาไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง
ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้นวัตกรรมยังขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ หรือมีต้นทุนทางการเงิน
ที่สูง ทั้งจากการดาเนินงานในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่มีผลกาไร ซึ่งเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูง ขาดกลไกสนับสนุน
จากสถาบั น การเงิ น ที่ เ ป็ น ของรั ฐ หรื อ เป็ น ความช่ ว ยเหลื อ จากภาคเอกชนในลั ก ษณะของการระดมทุ น
จากผู้ ส นใจ (Crowdfunding) เพื่อช่ว ยรับความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจ ขาดหลั กทรัพย์ค้าประกันสาหรับ
การกู้ยื ม ขาดความรู้ ในนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีของธนาคาร นักลงทุนหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่น (ภาพที่ ๑๙)
อีกทั้งมาตรการ/กลไกส่งเสริมให้เกิด Startup ไม่เอื้อกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการระยะเวลา
คืน ทุน ยาว และโครงสร้ างการบริ ห ารภาครัฐ ไม่เอื้อต่อการบูรณาการตลอดห่ ว งโซ่คุณค่า และการส่ ง เสริ ม
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-theStartup-valley-of-death/

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจชีวภาพซึ่งเป็นธุรกิจฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แต่เป็น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนมากและระยะเวลาคืนทุนนาน จึงประสบปัญหา/ข้อจากัด
ในการเข้าถึงแหล่งทุน17 ได้แก่
๑) แหล่งทุนสนับสนุนในช่วงกลางของการพัฒนา (Translational Research) มีจากัดจากการประมวล
สถานภาพของแหล่งทุน /กองทุน ในปัจ จุบันค่อนข้างกระจุกตัว อยู่ในช่ว งของการวิจัยต้นน้า และในขั้นตอน
ของการเข้าสู่ตลาดเป็นหลัก แต่มีแหล่งทุนจากัดที่สนับสนุนในช่วงกลางหรือช่วงที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างการวิจัย
17

นตพร จันทร์วราสุทธิ์ และคณะ. มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ. ๒๕๕๙.

๔๔
และพัฒ นาเทคโนโลยี ไปสู่ ผ ลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ การมีจากั ด นาไปสู่ ส ภาวะที่เรียกว่า หุ บเหวมรณะ (Valley of
death) (ภาพที่ ๒๐)
ภาพที่ ๒๐ แหล่งเงินทุนสนับสนุนในแต่ละช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มา : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
การระดมทุนและการจัดการกองทุนเทคโนโลยีชีวภาพ. ๒๕๕๕.

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งอุตสาหกรรมชีวภาพด้ านทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวัคซีน ที่ ขาด
การสนับสนุนงบประมาณในช่ วง Translational Research โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งในขั้นตอนการพั ฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนจากห้องปฏิบัติการให้สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อทดสอบทางคลินิกและ
การผลิตวัคซีนไข้เลือดออกในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งหากโรคใดมีการระบาดแบบกระจุกตัว ควรเร่งคิดค้น
วัคซีน เพราะวัคซีนแต่ละชนิดต้ องอาศัยเวลาในการพัฒนานานกว่าสิบปีกว่าจะเป็นที่ยอมรั บให้ใ ช้ งาน
โดยการนาเข้าวัคซีนในปัจจุบันนี้ มีเพียง ๒ บริษัทที่ผูกขาดในระดับโลก เพราะการพัฒนาวัคซีนใหม่มีราคาสูง
ราว ๑.๖ พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ อี ก ทั้ ง องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ประเมิ น สถานการณ์ ว่ า ภายในปี
ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศกาลังพัฒนาอาจต้องพึ่งตนเองในการผลิตวัคซีนไว้ใช้เองภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทย
อยู่ในภาวะถดถอย เนื่องจากร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัคซีนในไทยเป็นการนาเข้าจากต่างประเทศ หรือไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงควรมีการเร่งรัดพัฒนาวัคซีนที่ไทยมีความสามารถในระดับใกล้จะใช้ได้จริง
เช่น วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เ ลือดออก
แนวหน้ าของโลก และอยู่ ในระดั บ ของการขยายผลเพื่ อน าไปทดสอบประสิ ทธิ ภ าพในสั ตว์ ก่ อนที่ จะเข้ า สู่
กระบวนการผลิ ตเพื่ อทดสอบทางคลิ นิ กและการผลิ ตวั คซี นไข้ เลื อ ดออกในระดั บอุ ตสาหกรรม ซึ่ งต้ องใช้
งบประมาณอีกกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท (ภาพที่ ๒๑) แต่ทั้งนี้ ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ ยังไม่มีวิธีการรักษาและไม่มี
ยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสาหรับเชื้อไข้เลือดออก การรักษาเป็นการประคับประคองตามอาการและ โดยเฝ้าระวัง
ภาวะช็อคและเลือดออก และการให้สารน้าอย่างเหมาะสมเท่านั้น โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๓๐๐ บาทต่อคน

๔๕
แต่ ห ากค านวณเป็ น ต้ น ทุ น ทางอ้ อ ม โดยคิ ด จากผู้ ป่ ว ยต้ อ งหยุ ด เรี ย นหรื อ ลางาน ประมาณ ๔ - ๕ วั น
เพื่อรักษาอาการป่วย คิดเป็นค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้จากการทางานประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
ภาพที่ ๒๑ ตัวอย่างงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๙.

๒) การส่งเสริมกองทุนมีระยะเวลาสั้น ไม่เหมาะกับเทคโนโลยีบางชนิด เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ กองทุน
หรื อแหล่ งทุน ให้ ความส าคั ญ กั บ การเลื อ กลงทุน ในกิจ การที่ ความเสี่ ย งต่า ระยะเวลาในการสนับ สนุ น สั้ น
(๓ - ๕ ปี) เนื่องจากผู้บริหารกองทุนต้องบริหารกองทุนไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ขณะที่ธุรกิจชีวภาพเป็น
ธุรกิจที่ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากกว่า ๕ ปี ดังนั้น จึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจ
ประเภทอื่น ๆ
๓) เงื่อนไขของกองทุนหรือแหล่งเงินทุนไม่จูงใจ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดทาเอกสารค่อนข้างมาก
ใช้เวลาในการพิจ ารณาโครงการนาน และการที่ผู้ ไ ด้รั บทุ นจ าเป็ นต้ อ งส ารองจ่ า ยค่ า ใช้จ่ ายล่ ว งหน้ า แล้ ว
นาค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนในภายหลังไม่เอื้อสาหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มาก
๑.๔.๓ การจาแนกภารกิจของหน่วยงานของรัฐไม่ชัดเจน
ที่ผ่านมา หน่วยงานของรั ฐหลายแห่ งจะทาหน้าที่เป็นทั้งผู้ กาหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
(Regulator) และหน้าที่ตรวจสอบรับรอง (Operator) ซึ่งจาเป็นต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
Conflict of Interest ได้ เช่น หน่ ว ยงานที่ทาหน้ า ที่ต รวจสอบการผลิ ต และหน่ว ยงานที่ท าหน้า ที่ รั บ รอง
มาตรฐาน ไม่ควรเป็นหน่วยงานเดียวกัน ขณะที่ ปัจจุบันกรมการข้าวกลับทาหน้าที่ทั้งด้านตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และโรงสีข้าว ซึ่งควรให้หน่วยงานอื่น อาจเป็นภาคเอกชน หรือ
วิสาหกิจชุมชน ทาหน้าที่ตรวจสอบและนาเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบมาขอการรับรองมาตรฐานที่กรมการข้าว
แทนการทาทั้งสองหน้าที่ เหมือนดังเช่นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ทาหน้าที่เพียงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

๔๖
๑.๔.๔ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ มี ข้ อ จ ากั ด ต่ อ การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการไทย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังทาหน้าที่จัดทาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามการนาเสนอของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเพื่อออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายราวต้นปี ๒๕๖๐ นี้ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่ยัง
ขาดซึ่งการกาหนดเงื่อนไขให้ ประเทศไทยได้รับประโยชน์และนามาสู่การสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ทาหน้าที่ดาเนินการ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มี โ ครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เ ป็น
การลงทุนขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงค่อนข้างมาก อาทิ โครงการรถไฟฟ้า มูลค่ากว่า ๒ ล้านล้านบาท เป็นต้น
แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ เป็นการจ่ายเพื่อซื้อสินค้ามาใช้โดยประเทศไทยไม่สามารถดูดซับความรู้และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและการลงทุนภายในประเทศได้เลย เนื่องจาก
ในการก าหนดของหน่ ว ยงานควบคุ ม มิ ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ถ่ อ งแท้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ป ระเทศจะได้ รั บ โดยตรง
หรือคานึงถึงความต้องการของภาคเอกชนด้วย ดังนั้น รัฐควรกาหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นสัญญาส่วนเพิ่มให้ผู้ได้รับ
การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อเป็นแต้มต่อ และอาศัยนโยบายดังกล่าวในการกระตุ้นการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง ประชาชนเกิดความมั่งคั่ง และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ซึ่งจะทาให้โครงการเหล่านี้ เป็นตัวเร่งที่สาคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ไทยได้อย่างก้าวกระโดด และทาให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในคณะกรรมการ
สานพลั งประชารั ฐที่ทาหน้าที่กระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศผ่านความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และประชาชน อาจจาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการ
จั ดซื้อจั ดจ้ างของภาครัฐ เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศได้ จ ริ ง ซึ่ ง มาตรการดั ง กล่ า วนี้ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ความตกลงว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ โดยรั ฐ ( Government
Procurement Agreement : GPA) ขององค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 18 ซึ่งผ่อนปรน
ให้สามารถใช้ได้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว
๑.๔.๕ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส าหรั บ อุ ตสาหกรรมสร้ า งสรรค์ ไ ม่ ส อดคล้อ งกั บ ประโยชน์ข อง
ภาคธุรกิจ
แม้ว่าสิทธิบัตรการออกแบบของไทยมีจานวนสูงกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
ให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพด้านการออกแบบสูง แต่ขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ค่อนข้างน้อย เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องดนตรี การพิมพ์ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ สู งสุด อุตสาหกรรม
บางประเภทไม่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ ทัศนศิลป์ หัตถกรรม และภาพยนตร์ นอกจากนี้ เงื่อนไขการส่งเสริม
การลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังเป็นอุปสรรคทาให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมได้ ทั้งที่
SME มีโอกาส/ข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ลดข้อจากัดเรื่องทรัพยากรและ
เงินทุน ไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่ แรงงานการผลิตจานวนมาก แม้กระทั่งเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพื่อการสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดี อี กทั้ง SME
มีความยื ดหยุ่ นสู ง สามารถปรั บเปลี่ย นกระบวนการคิด การผลิ ตได้รวดเร็วและสอดคล้ องกับสถานการณ์
ซึ่งข้อได้เปรียบนี้ ทาให้ SME สามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังขาดการส่งเสริม
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World Trade Organization . Agreement on Government Procurement (URUGUAY ROUND AGREEMENT).
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๔๗
การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจให้ซื้อมากขึ้น แม้ว่าสินค้านั้น ๆ จะเป็นสินค้าที่ดีเพียงใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบสินค้าในกลุ่มโอทอปซึ่งมีวัตถุดิบจากทรัพยากรชีวภาพและมีฐานจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เนื่องจากขาดการนานวัตกรรมในการออกแบบสินค้าเข้ามาช่วยพัฒนาให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ
และดึงดูดผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างมาก
๑.๔.๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยียังขาดกลไกการจัดการและกาลังเงินที่จะทาให้เกิดประสิทธิผล
ผลงานวิจัยและพัฒนาไม่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ โดยการวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ
มีการขยายขนาดไปสู่ระดับโครงการต้นแบบ โครงการนาร่อง และโครงการสาธิตในจานวนที่น้อยมาก เนื่องจาก
การวิจัยในระดับขยายขนาดต้องการงบประมาณสูงเป็นเวลาต่อเนื่อง ขณะที่การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เพียงพอ
ต่อเนื่องสาหรับโครงการที่ต้องการการลงทุนสูง รวมถึงระบบการจัดสรรทุนวิจัยมุ่งเน้น KPI ที่จานวนทุนที่ให้
มากกว่าการคานึงถึงผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูง อีกทั้งสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาแม้มีหน่วยจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) แต่ ส่ ว นการนาผลงานวิจั ยไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้ จ ริง ยังมี
น้อยมาก เนื่องมาจากขาดกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
(Delivery Unit) ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการก าหนดทิ ศ ทางงานวิ จั ย ที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น และสา ขา
ที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ การบูรณาการทางานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร/ชุมชน
และการปฏิรูปการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ต้องมุ่งการป้องกันเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาอย่างเป็นระบบและ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
นอกจากนี้ กฎหมาย กฎ ระเบียบหลายประการไม่เอื้ออานวยต่อการเกิดขึ้นหรือการแข่งขันของธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจใหม่ รวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ ค วรมี ลั ก ษณะคล้ า ยนโยบายส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ สิ ท ธิ บั ต รและนวั ต กรรมของสหรั ฐ อเมริ ก า
(Bayh - Dole Act) ซึ่งมีสาระสาคัญว่า ให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการให้ทุนของรัฐตกเป็นของผู้รับ
ทุน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ ผู้คิดค้นหรือนักลงทุนกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และรัฐควรผลักดันนโยบาย
ส่งเสริมด้านการระดมทุน ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการโดยการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจที่พิจารณาจากแนวคิด
สร้างสรรค์และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ มากกว่าสินทรัพย์ที่ธุรกิจมีเพื่อนามาเป็นหลักประกันได้
๑.๔.๗ โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ/ไม่ตรงตามความต้องการ/ล้าสมัยต่อ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กับการพัฒนานวัตกรรม
ปั จ จุ บั น แม้ว่า โครงสร้ างพื้น ฐานเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่จะมีอยู่พอสมควร แต่โ ครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นมาตรฐาน การทดสอบ สอบเที ย บ และการควบคุ ม รั บ รองคุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ที่ จ ะสามารถน ามา
เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ขายสู่ ตลาดยั งมีค่อนข้างน้ อย และไม่ทันตามกระแสการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ขาดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ โดยปัจจุบันมีอุทยานวิทยาศาสตร์ ๙ แห่ง
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ รวม ๙,๙๐๖ รายการ หน่ว ยบ่มเพาะธุรกิจ รวม ๖๓ แห่ ง ศูนย์ความเป็นเลิ ศ รวม
๑๑ แห่ง ห้องปฏิบัติการ ๔๓๙ แห่ง และห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรองแล้ว ๑๗๓ แห่ง
(ภาพที่ ๒๒)

๔๘
ภาพที่ ๒๒ โครงสร้างพืนฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศ

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ๒๕๕๙.

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบ
มาตรวิทยา (M : Metrology) การกาหนดมาตรฐาน (S : Standardization) การทดสอบ (T : Testing) และ
การรับรองคุณภาพ (Q : Quality Assurance) หรือเรียกว่าระบบ MSTQ นี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ในระบบนิ เ วศเชิ ง คุ ณ ภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure Ecosystem) ที่ ส าคั ญ ในการ
ผลักดันให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันยังกระจัด กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีความล้าสมัยค่อนข้างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ทันท่วงที รวมทั้ง ความรวดเร็วในการตรวจวัด
ทดสอบ สอบเทียบ การสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อทาให้การพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมนาไปสู่ความเป็นสากลได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒ นาสิ น ค้ าทรั พยากรชีว ภาพในระดับโลกได้ พัฒ นาจากเดิม ที่ กระจุ ก ตั ว
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ยารั กษาโรค เครื่องส าอาง หรือสารป้องกัน/กาจัดศัตรูพืช มาเป็นการขยายสู่
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ การชี้วัด ปรับปรุง หรือฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทดแทนผลิตภัณฑ์
เดิม ๆ จากวิศวกรรมทางธรรมชาติ (Biomimetics) ซึ่งทาให้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ
ขยายตัวขึ้นมากมาย โดยหัวใจสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก
คือ ทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ จะเกิดมูลค่าอย่างมหาศาลได้ต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม และจัดทาเป็ นฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถเรียกดูได้จากจุดเดียว หรืออย่างน้อยมีการเชื่อมโยงให้สามารถ
เรียกดูได้จากจุดเดียว และมีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และต้ องรู้จักการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมให้คงมีชีวิต
และมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ่ายทอดไปได้ชั่ วลูกชั่วหลาน ไม่สูญหายไปพร้อม ๆ กับมีการพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่ง ๆ
ขึ้ น ไปอี ก มี โ ครงการแม่ บ ทและแผนที่ จ ะวิจัย การน าไปใช้ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ และสร้ างมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ

๔๙
เรื่ อ งเหล่ า นี้ นั บ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ ป็ น รากฐานส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม
ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลายประเทศมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมโดยการเก็บรวบรวมและจัดทาข้อมูลในระดับประเทศ ทาให้ประเทศ
เหล่ า นี้ ส ามารถพั ฒ นาธุ ร กิ จ และสร้ า งรายได้ จ ากทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมที่ ต นเก็ บ รัก ษาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และ
เกือบทุกประเทศมี การด าเนิ น การจั ด ตั้ง คลั ง เก็ บรั กษาพันธุ กรรมระดับ ประเทศ (National Biobank) ที่มี
การลงทุนโดยรัฐ ขณะที่ประเทศไทยไม่มีคลังเก็บรักษาพันธุกรรมในระดับประเทศ คลังที่มีอยู่ก็เก็บรั ก ษา
ได้น้อยไม่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท และที่มีอยู่ก็ไม่เข้มแข็ง/ด้อยกว่ามาตรฐานสากล อีกทั้ง ข้อมูลที่มี
การจัดเก็บกระจัดกระจายไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรียกดูได้จากจุดเดียว
(Single window access)
เทคโนโลยี ชีว ภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยี ตัดต่อ พันธุกรรม หรือ จีเอ็ม เป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งที่จะ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเต็มศักยภาพของกลุ่มประเทศที่เจริญ
ทางเทคโนโลยีของโลกในการที่จะเป็นเจ้าเศรษฐกิจของโลกใน ๒๐ ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์จากเทคโลยีพันธุกรรม
ที่มีการใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ พืชจีเอ็ม ได้แก่ ฝ้ายบีที ข้าวโพดบีที ถั่วเหลืองทนสารกาจัดวัชพืช และเวชภัณฑ์
ในหลายประเทศมีการตรากฎหมายออกมา เพื่อกากับดูแลในการใช้จีเอ็มอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาจีเอ็มเพื่อสร้างความสามารถด้านอุตสาหกรรมไปในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
ให้ส่งเรื่อง “การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลับไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาในมุมที่มีข้อทักท้วงเพิ่มเติมให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่ง ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจชีวภาพ และมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพภายใต้เศรษฐกิจกระแสใหม่
ดังนั้ น ในการปฏิรู ป เศรษฐกิจ กระแสใหม่ การทบทวนวิธีการกากับดูแลด้านชีว ภาพด้วยกฎหมาย จึงควร
ด าเนิ น การต่ อ ไป เพราะในภาวะปั จ จุ บั น การวิ จั ย ด้ า นจี เ อ็ ม อย่ า งจริ ง จั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ แ ม้ ใ น
แปลงทดลอง แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เปิดโอกาสให้มีการทดลองได้

๕๐
๒. วิธีการปฏิรูป
๒.๑ เป้าประสงค์ของการปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหม่จะมีระบบนิเวศและการลงทุนที่เพิ่มผลิตภาพและยกระดับความสามารถเพื่อสร้าง
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนของประเทศ
๒.๒ วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ ที่ต้องใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซึ่งรัฐได้มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมาก
ในการนี้ จึงควรมีการปฏิรูป “ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่” ให้เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูป
สาคัญที่เป็นองคาพยพสาหรับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ ประกอบด้วย
๓ หัวข้อสาคัญ และประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวร่วม ได้แก่ (ภาพที่ ๒๓)
๑) การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจาเป็นและ/หรือใช้ระยะเวลานาน เพื่อสร้างความมั่นคง
๒) การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง
๓) การปฏิรูปนวัตกรรมการเกษตรและชุมชนชนบท เพื่อสร้างความยั่งยืน
๔) การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (Cross - cutting issues)
ภาพที่ ๒๓ กรอบการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่

๒.๒.๑ การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจาเป็นและ/หรือใช้ระยะเวลานาน
การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว จาเป็นที่รัฐต้องลงทุนให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนานาน แต่เป็นผลประโยชน์ที่มีผลตอบแทนในด้านความมั่นคงของประเทศ
ที่ ล้ ว นแต่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมหาศาลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน อย่ า งมาก
หากประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาต่างประเทศเช่นที่ผ่านมาที่ใช้รูปแบบเดิม ๆ ในการซื้อหาจากต่างประเทศแทน

๕๑
การวิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ หรือหากมีการพัฒนาขึ้นเอง ยังมีส่วนน้อย หรือมีข้อจากัดไม่จูงใจให้เกิด
การพัฒนาต่อจนถึงระดับอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์ได้จริ ง จึงควรมีปฏิรูปนวัตกรรมเพื่อความจาเป็นและ
ความมั่นคงของประเทศสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีโครงการขนาดใหญ่ที่สาคัญและจาเป็นต่อความมั่นคงในระยะยาวของประเทศ
๒) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนากลไกสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมที่ จาเป็น (National Interest) และ
มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ (National Security)
วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน
๑) กาหนดประเภทนวัต กรรมสาหรับอุตสาหกรรมและบริ การที่มีค วามจาเป็น ต่อความมั่นคง
และ/หรือใช้เ วลายาวนาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม เศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ พลังงาน และ
กลุ่มการป้องกันประเทศ โดยสร้างเป็น โครงการระยะยาวที่รัฐให้การสนับสนุนอย่า งเต็มที่และต่อเนื่องเป็น
โครงการขนาดใหญ่ และจั ดเงิน สนับ สนุนแบบเป็นก้อน (Block Grant) ซึ่ง อาจเป็นลั กษณะการร่วมลงทุน
(Public & Private Parternership: PPP) กับภาคเอกชน
๒) ปรับปรุงกลไกการเปิดตลาดภาครัฐที่เอื้อต่อการรองรับนวัตกรรมไทย
๒.๑) รั ฐ ต้องสนั บ สนุ น การซื้ อ สิ น ค้ าหรื อบริ การที่ ส าเร็ จแล้ ว และตรงตามความต้ อ งการของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการได้รับมาตรฐาน ผ่านการทดสอบคุณภาพ
และมีราคากลางเรีย บร้ อยแล้ว โดยปรับปรุง หรือ กาหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government
Procurement) ให้เป็นแบบภาคบังคับที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ เช่น วัคซีน ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
๒.๒) กาหนดเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Offset Policy)
ที่เป็ น โครงการลงทุน ขนาดใหญ่และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง รวมทั้งประเทศไทยยังไม่มีความสามารถใน
การผลิต ซึ่งจาเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากต่างประเทศ ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้
Know - how ให้แก่คนในประเทศ (มิใช่การส่งคนไปอบรม สัมมนา) ด้วยการกาหนดให้มีข้อเสนอเพิ่มเติมใน
สัญญาที่สามารถใช้เป็นแต้มต่อในการพิจารณา อาทิ การส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝังตัว และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้ เหล่านั้น (รวมทั้งการเข้าร่วมในการผลิตสิ่งที่ไทยกาลังซื้อเข้ามา) เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาตนเองได้ในที่สุด
๒.๒.๒ การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ
การสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ จาเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นกลไกสาคัญต่อการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยให้เอกชนเป็นหลักในการพัฒนาและขับเคลื่ อนด้วยการอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ส่งเสริมกลไกตลาด ระบบการลงทุนให้น่าสนใจมากขึ้น (Financing) รวมทั้งอานวยความสะดวกด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ Innovative Financing ที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และคุ้มครองลูกค้ า
ด้วยบริการทางการเงินแบบใหม่ พัฒนาตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดระดมทุน ตลอดจนเครื่องมือทาง
การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน จากัดบทบาทของรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ การให้สิทธิ
ประโยชน์และตลอดจนการอุดหนุนทางการเงิน จึงควรมีปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจ
กระแสใหม่

๕๒
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างและปรับปรุงกลไกหรือมาตรการสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒) เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยการอาศัย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดระดมทุน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงิน
และนวัตกรรมทางการเงิน
วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน
๑) แก้กฎหมาย กฎ ระเบียบให้ผู้วิจัยเป็นเจ้า ของนวัตกรรมได้โดยไม่ต้องมอบให้รั ฐหรื อให้รั ฐ
เป็ น เจ้ า ของร่ ว ม เพื่ อ เอื้ อ อ านวยต่ อ การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ รวมถึ ง การปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
ผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม โดยผลักดันให้มีการจัดทากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีลักษณะคล้ายนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์สิทธิบัตรและนวัตกรรม (Bayh Dole Act) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ ผู้คิดค้นหรือนักลงทุนกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
และส่งเสริมให้เกิดการนาผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปสู่การใช้งานได้จริง อันเป็นการลดผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง
๒) สร้ า งระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ที่ เ ป็ น แพลตฟอร์ ม เพื่ อ เป็ น ตลาดระดมทุ น ส าหรั บ การวิ จั ย และ
นวัตกรรม (Funding Electronic Platforms) ที่เป็นระบบ Single Window เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูล ที่ใช้
บริการทางออนไลน์สาหรับผู้ประกอบการ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ในที่เดียว ได้แก่
ข้อมูลแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ของรัฐ การเข้าสมัครขอสิทธิ การรับผลประโยชน์ การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่เริ่มตนจนจบกระบวนการ
๓) ปฏิรูปการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
๓.๑) เพิ่มเติมประเภทการส่งเสริมการลงทุนใน “กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบ” (Creative & Design) ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการออกแบบ Design Center พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
แกลลอรี่ ห้องสมุด เป็นต้น และกาหนดเงื่อนไขให้มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า
๑๐ - ๓๐ ล้านบาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A3 โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจด้านความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบที่มีขนาดเล็กรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางเข้าถึงมาตรการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิด Knowledge and
Skills Transfer ทั้งในกลุ่มบุคลากร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างครอบคลุม
๓.๒) สร้ า งพื้ น ที่ ย่ า นสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creative and Innovation District) หรื อ
ช่องทางการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual platform) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คิดค้น/ผลิตผลงานได้มีเวทีหรือช่องทางลงมือปฏิบัติ พัฒนาและทดลอง
ผลิ ต ผลงาน เผยแพร่ ผ ลงานจากความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ อ ย่ า งครบวงจร โดย
ควรกระตุ้น ให้ เ อกชนที่มีความพร้ อมและมีพื้นที่ส ามารถพัฒ นาเป็นแหล่ งจัดแสดงผลงานได้ โดยอาจเป็น
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงสินค้า หรือเทศกาลผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น

๕๓
๔) จาแนกประเภทความช่วยเหลือด้านการลงทุนในส่วนของ Creative & Cultural Economy
Social Economy และ Silver Economy ที่แตกต่างกัน โดยจัดให้มีมาตรการจูงใจให้เอกชน/ประชาชนร่วม
บริหารความเสี่ยงในการลงทุนกันเอง และใช้กลไกลดหย่อนภาษีช่วยสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
บางส่วนแก่ผู้ที่ลงทุนในบริษัทแล้วไม่ประสบความสาเร็ จและปิดตัวลง ทั้งนี้ ควรมีหน่วยงานติดตามประเมินผล
และกาหนดบทลงโทษของการการทุจริตภาษี ทั้งนี้ อาจใช้บทเรียนที่ดีจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในสหราช
อาณาจักร (Enterprise Investment Scheme) มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
๒.๒.๓ การปฏิรูปการเกษตรและชุมชนชนบท
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและชุมชนชนบทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
พึ่งตนเอง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
๒) เพื่อลดความเหลื่ อมล้ าด้านรายได้และการพัฒ นาอื่น ๆ ระหว่างเมืองกับชนบท ตามแนวทาง
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Development) โดยการบริหารจัดการการสนับสนุนทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ สร้ า งการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development) ตามเป้ า หมายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน
๑) ปรั บปรุ งระบบการส่ งเสริ มในภู มิภ าคให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และใช้ท้อ งถิ่ น เป็น ตั ว ขั บเคลื่ อ น
โดยปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน การจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การตลาด
และเทคโนโลยี ด้วยการปรับปรุง ยุบรวม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการผลิ ต
การแปรรูปและบริหารจัดการ และฟื้นฟูวิทยาลัยเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่
ในภู มิ ภ าคที่ มี ค วามพร้ อ มตามจ านวนที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ควรเลื อ กจากสถานที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
เพื่อดาเนินการในปี ๒๕๖๐ ทันที โดยใช้วิธีการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานเพื่อผลักดัน
ศูนย์ให้เริ่มดาเนินการให้ได้
๒) ตั ด ทอนงบประมาณอุด หนุ น การผลิตเป็น งบลงทุน ด้า นนวัต กรรมแก่ผู้ ประกอบการที่ เ ป็ น
เกษตรกร หรือผู้ประกอบการในชุมชน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อปี โดยรัฐจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
จากงบประมาณแผ่ น ดิ น หรื อ ตั ด เงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น จ านวนร้ อ ยละ ๑๐
จากงบประมาณแผ่น ดิน ในหมวดรายจ่ายเพื่ออุดหนุนการผลิตต่าง ๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนให้ใช้นวัตกรรมแทนการสนับสนุนการผลิต (Production Subsidy) หรือ
อุดหนุ น ราคา (Price Subsidy) โดยผ่ านการดาเนินงานของศูนย์ชุมชน และมีการจัดการทางการเงินผ่ าน
กองทุนหมู่บ้าน และจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการเป็นรายพื้นที่ เช่นเดียวกับงานตามโครงการพระราชดาริ
โครงการหลวง หรือดาเนินการในรูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน และสหกรณ์ออมทรัพย์
๓) ปรั บระบบการบริ หารจั ด การพื้น ที่การเกษตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อสร้ า ง Economy of
Scale โดยสร้างระบบนิเวศเพื่อการผลิตที่ผู้ผลิตหรือชุมชนรวมตัวกันเองโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ในการรวมตัว
ดังกล่าวควรคานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การผลิตที่สอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (ไม่เน้นเรื่องเขตการ
ปกครอง) ด้วยการขยายการดาเนินการด้านเกษตรกรรมแปลงใหญ่ควบคู่ไปกับการดาเนินการพัฒ นาตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาตั้งแต่การร่วมการผลิต การร่วมกันจัดซื้อจัดจาหน่าย
การร่ ว มกั น ในการจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ธรรม และช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ ลิ ต ในระบบขายตรงผ่ า น

๕๔
อิน เตอร์ เน็ ต การสร้ างตลาดเกษตรกรในชุมชนเมื อ ง หรือการขายแบบระบบการค้ า ขายระหว่ า งองค์ ก ร
เกษตรกรสู่องค์กรเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
๔) สร้ า งระบบภู มิ คุ้ ม กั น ให้ เ กษตรกรและชุ ม ชนส าหรั บ ผู้ ที่ ใ ช้ น วั ต กรรม โดยให้ ผู้ ต้ อ งการใช้
นวัตกรรมได้รับเงินกู้ และรัฐแบกภาระความเสี่ยงร้อยละ ๕๐ ของเงินกู้ ทั้งนี้ ควรให้กู้ในระยะสั้น ภายในวงเงิน
ที่จากัดเพื่อทดสอบระบบในปีแรก และเปิดบริการด้านนวัตกรรมเป็นการถาวร และมีระบบการร่วมมือในการ
ประกันความเสี่ยงจากรัฐและเอกชนและผู้กู้ยืม โดยอาศัยบัญชีนวัตกรรมไทยและข้อมูลเกษตรเป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาให้สินเชื่อ
๒.๒.๔ การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (Cross - Cutting Issues)
การนาพาประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐ ที่มีระบบนิเวศและการลงทุนที่เหมาะสม จาเป็นต้องการลงทุน
เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ หวั ง ผลตอบแทนใน
ลักษณะ "ทาน้อย ได้มาก" ด้วยความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง จึงควรมีปฏิรูป
Cross - Cutting Issues ของระบบนิเวศและการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ มีโ ครงสร้ างพื้น ฐานและปัจจัยเอื้อ (ฐานข้อมูล มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ การทดสอบ
สอบเทียบ ฯลฯ) ที่จาเป็นต่อการรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒) เพื่อให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษา
๓) เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม
๔) เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการลดอุปสรรคต่อระบบนิเวศ
และการลงทุนของประเทศ
วิธีการปฏิรูปและแนวทางการขับเคลื่อน
๑) จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ (New Economy
Delivery Unit) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป. หรือ
PMDU) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์ ที่ทาหน้าที่ผลักดันผลงานวิจัยจนสามารถ
ออกสู่ตลาดได้จริง
๒) ผลักดั น ให้ มีร ะบบเชื่ อ มโยงข้ อ มูลและคลัง ข้ อ มูล ที่เ ริ่ มไว้ ใ ห้เ ข้ มแข็ง พร้ อมกับการพั ฒ นา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น
๒.๑) การจั ด ท าคลั ง ข้ อ มู ล ภาครั ฐ ที่ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ผ่ า นระบบ Big Data Analytics
เพื่อเป็ น ศูน ย์ กลางข้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับประโยชน์ในการพัฒ นาประเทศโดยเร่งรัดให้มีระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการประชาชนที่เริ่มไว้ให้สาเร็จโดยด่วน เช่น ระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม
พร้อมฐานข้อมูลระดับประเทศ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร
พัน ธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งจัดตั้งคลั งเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรม
ระดับประเทศ (National Biobank) เป็นต้น
๒.๒) การเชื่ อ มต่ อ ระบบข้ อ มู ล ทุ ก ประเภทของหน่ว ยงานที่ใ ห้ บ ริก ารประชาชนของรัฐ แบบ
National Single Window (NSW) เช่น กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย

๕๕
กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการต่ า งประเทศ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ทาหน้าที่เป็น Regulator เพื่อให้ภาคประชาสังคมสามารถตรวจสอบได้ อันนาไปสู่
การเป็น “รัฐบาลที่โปร่งใส” เช่นตัวอย่างที่เริ่มไปแล้ว ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Justice
Data Exchange Center : JDXC) ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://dxc.org การใช้ บั ต รประชาชนเป็ น Smart ID Card
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการลดการใช้ส าเนากระดาษ และเปลี่ ยนเป็นใช้เครื่องอ่านบั ต ร
ประจาตัวประชาชน พร้อมให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนตัวจริงยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบแทนการลงลายมือ
ชื่อในสาเนาเอกสาร (Paperless) จัดทาศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพื่อเป็นระบบ
กลางในการอานวยความสะดวกอย่างครบวงจรแก่ ภาคธุรกิจ ตั้งแต่การให้ข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ เริ่มต้น
ธุรกิจ ดาเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ จนถึงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งต้องเร่งดาเนินโครงการเชื่อมต่อระบบข้อมูล ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
๒.๓) พัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เหมาะสม ทั้ง Applications, Contents, และ Network
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการตลาดมากกว่าจะใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการติดต่อสนทนาธรรมดา เช่น
ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อรับทราบข้อมูล
โดยภาครัฐและเอกชนต้องดาเนินการให้มีฐานข้อมูล และกระบวนการปฏิสั มพันธ์ระหว่าง ๓ ฝ่าย ให้ถูกต้อง
น่าสนใจ ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอาจจะไม่จากัดอยู่เฉพาะข้อมูลด้านการผลิตก็ได้ อาทิ
๑. ข้อมูลเพื่อตรวจสภาพอากาศ
๒. ข้อมูลที่ดินของรัฐ
๓. ข้อมูลด้านสาธารณสุข
๔. ข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็น Edutainment
๕. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce)
๒.๔) เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ระดั บ โดยเน้ น การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้ Smart Phone และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ตามนโยบายการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ
ของภาครัฐสามารถเชื่อมต่อกันได้ (Connected Government) และเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เช่น ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร เป็นต้น
๒.๕) ปรับกระบวนการตั้งงบประมาณ และกระบวนการพิจารณางบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็น
การเฉพาะ ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณสาหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรม จาเป็นต้องเป็นแบบมุ่งเป้าเป็นการเฉพาะ
สาหรับเศรษฐกิจกระแสใหม่
๓) สร้างบุคลากรที่ขาดแคลน และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านนักอนุกรมวิธาน กฎหมายใน
ส่ ว นที่ขาดแคลน แหล่ งเรี ย นรู้ วัฒ นธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มหลั กสูตรบ่มเพาะการสร้าง
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Start - up) ในสถาบันการศึกษาทุกแห่ ง เพื่อให้เป็นหลั กสู ตรในการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ เป็ น Knowledge Center หรื อ
Knowledge Exchange ที่เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่
๔) ประเมิ น ผลโครงการด้ า นนวั ต กรรมและการลงทุ น ตลอดจนมาตรการสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ
ที่รัฐได้ดาเนินการไปแล้วอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจัดทากลไกติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง

๕๖
๕) สร้างระบบ Clearing House เฉพาะด้าน เช่น ภาคการเกษตรและชุมชน เพื่อขจัดข้อขัดข้อง
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเกษตรกร เกษตรกรกับเอกชน ความเชื่อมโยงระหว่างส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และประชาชน
(เช่น เรื่องการจัดสรรงบประมาณและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ) การจัดสรรทรัพยากร (น้า ป่าไม้ ที่ดิน ดิน ฯลฯ) เป็นต้น
๖) การทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอื้ออานวยต่อระบบนิเวศและการลงทุน ได้แก่
๖.๑) การลดขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และทาให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยทบทวน ปรับปรุง
เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เป็นความจาเป็นและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
๖.๒) ขั้น ตอนการขึ้น ทะเบีย นทางธุ ร กิจ โดยปรับปรุง แก้ไขกฎระเบี ยบและขั้น ตอนการขึ้ น
ทะเบียนให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ยา ยาชีววัตถุ วัคซีน ให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก
๖.๓) เร่ ง รั ด การจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ และให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล
๖.๔) บังคับใช้กฎหมายเรื่องการเอาเปรียบทางการค้า เครื่องชั่ง ตวง วัด สัญญาหรือมาตรการ
ที่ เ อาเปรี ย บโดยอาศั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ย เช่ น การสอบเที ย บ
(Calibration) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ (Internet of Things)
๒.๓ ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึนเมื่อมีการปฏิรูป
๒.๓.๑ ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยอาศั ย กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวั ต กรรม และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓.๒ ภาคเอกชนมี ก ลไกการส่ ง เสริ ม ที่ ค รบวงจร และสร้ า งความสะดวก คล่ อ งตั ว รวดเร็ ว ใน
การลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
๓. กาหนดเวลาการปฏิรูป
ระยะสัน (ไม่เกิน ๑ ปี) :
๑) สั่งการให้มีการติดตาม ประเมินผลมาตรการของภาครัฐทุกโครงการและทุกหน่วยงาน
๒) ยกเลิกกลไกที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นที่ประจักษ์ และส่งเสริมกลไกตลาดและบทบาทภาคเอกชน
ผู้ประกอบการใหม่ และส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่เอื้อต่อการแข่งขัน
๓) ทบทวนคณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างาน หรื อ หน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมภาคเอกชนและสร้างนวัต กรรมของประเทศ และนาเสนอวาระการปฏิรูปบรรจุไว้ในแต่ล ะชุด
ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และตรงตามภารกิจและอานาจหน้าที่
๔) กาหนดประเภทโครงการขนาดใหญ่ที่จาเป็นต้องมีการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนและส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ ยา วัคซีน พลังงาน การป้องกันประเทศ และระบบราง
๕) จั ด สรรเงิ น งบประมาณจากจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น จ านวนร้ อ ยละ ๑๐ จากงบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ ที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชนได้รับในหมวดรายจ่าย
เพื่ออุดหนุนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการผลิต การแปรรูป และบริหาร
จัดการได้ทันที

๕๗
ระยะกลาง (๑-๓ ปี) :
๑) สร้ างระบบภูมิ คุ้ ม กัน ให้ เ กษตรกร และสร้างระบบนิเวศเพื่ อ การผลิ ตที่ ส อดคล้ อ งกั บแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตรและชุมชนชนบทให้เกิดการประหยัดขนาด (Economy of Scale)
๒) ริเริ่มโครงการพัฒนานวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จาเป็นและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และรองรับระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
๔) ผลักดันให้มีหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์ (New Economy Delivery Unit)
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะต้องเริ่มมีระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลของการใช้งบประมาณต่อเนื่อง
๕) การริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเอื้อ การสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม่
ระยะต่อไป :
๑) ปรับปรุงเพิ่มเติม/แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่รองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจกระแสใหม่
๒) สร้ างระบบติดตาม ประเมินผลลั พธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสั งคมในมาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลขึ้น
๓) จั ดสรรงบประมาณอย่ างต่อ เนื่อ งเพื่ อสร้างระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจ กระแสใหม่
อย่างครบวงจร
๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ
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 สานักนายกรัฐมนตรี
๕.๑๐ สานักงบประมาณ
๖. ข้อเสนอแนะ
เสนอรัฐบาลดาเนินการตามวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

ภาคผนวก ก
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕๘

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบนิเวศ
และการลงทุ นในเศรษฐกิ จกระแสใหม่ ที่ คณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศด้ านเศรษฐกิ จเสนอ
ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระสาคัญในแต่ละประเด็น ดังนี้
๑. แนวทางเพื่อการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
๑.๑ ภาครัฐไม่ควรเข้าไปร่วมทุนในโครงการใด ๆ ที่มีลักษณะของการร่วมลงทุน (Public & Private
Partnership : PPP) ตามแนวคิดของนโยบายประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็น โครงการที่จะทาการเกษตร หรือพื้นที่
เกษตรรายใหญ่ หรือเศรษฐกิจกระแสใหม่ ๕ สาขาหลัก ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้นาหรือดาเนินการหลัก เพราะ
รัฐมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และไม่ควรทาธุรกิจแข่งขันกับภาคประชาชน
๑.๒ การจะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจ ควรคานึงถึงระบบนิเวศของเสรีประชาธิปไตย
ทางการเมืองด้วย เพราะแม้ว่าจะมีแผนเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ดีเพียงใด หากโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ
ยังไม่มีความมั่นคง ต่างประเทศจะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
๑.๓ ควรก าหนดให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารจั ด สรรและสนั บ สนุ น งบประมาณ
ในการสร้างระบบนิเวศเพื่อการค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจภายใต้ Thailand ๔.๐ และมีการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่
เป็ น การซื้ อจากต่ างประเทศฝ่ ายเดี ยว มิ ฉะนั้ น ประเทศไทยจะกลายเป็ นนั กซื้ อสิ ทธิ บั ตรซื้ อแฟรนไชส์ จาก
ต่างประเทศเข้ามามากมายโดยไม่ค่อยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นของตนเอง
๑.๔ การสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ทันสมัย ควรจัดระบบการศึกษา การเรียนรู้
ใหม่ ในทุ กระดั บ ควรเสริ มสร้ างการเรี ย นการสอน ปรั บ ทั ศนคติ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถของผู้ บ ริ ห าร
ครูและนักเรียนให้คิดได้คิดเป็น สร้างบรรยากาศในห้องเรียนโดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เน้น
การท่องจา ควรเริ่มสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งในระยะยาว ปานกลาง และเฉพาะหน้า สนับสนุนนักเรียนอาชีวะ
ให้ มี ความรู้ ในเรื่ องเศรษฐกิ จสมั ยใหม่ เพื่ อให้ เป็ นช่ างฝี มื อที่ มี ความรู้ ความสามารถไม่ ด้ อยไปกว่าผู้ ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
๑.๕ รัฐควรกาหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นสัญญาส่วนเพิ่มในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นแต้มต่อสาหรับโครงการ
ที่ เป็ น การลงทุ น ขนาดใหญ่ แ ละมี มู ล ค่ า สู ง (Offset Program) ไว้ ในกฎหมายจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ เป็ น มติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องมีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สร้างในประเทศไทย เช่น เมื่อซื้อเครื่องบิน สิ่งใด
ที่จะใส่ไปในเครื่องบินจากโรงงานของประเทศไทยจะได้เป็น Offset Program หรือในกรณีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
จะต้องกาหนดว่าเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยจานวนเท่าใด และจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๕๙
๑.๖ การดาเนินการตามแนวคิดของเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้ างสรรค์ที่ ต้องคานึ งถึงความยั่งยืนทั้งด้านสั งคมและสิ่งแวดล้ อม ควรต้องคานึงถึง
ความสอดคล้ องกับหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. การเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ
ระบบหรื อ วิธีก ารในการเก็ บ หรื อรักษาทรัพ ยากรชี ว ภาพของประเทศไทยทั้ งพื ช และสั ต ว์ ยั งไม่ มี
ประสิ ท ธิภ าพ พั น ธุ์ พื ช หรื อ พั น ธุ์สั ต ว์ มั ก จะถู ก เคลื่ อ นย้ ายหรื อ ถู ก ครอบครองโดยที่ ป ระเทศไทยเป็ น ฝ่ า ย
เสี ย เปรี ย บอยู่ เสมอ ควรด าเนิ น การแก้ ไ ขอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งมหาศาล
ต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะการนาทรัพยากรเหล่านี้ไปวิจัยคิดค้นทาเป็นยารักษาโรค หรือนาไปเป็นอาหาร เพราะ
ยิ่งทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายมากจะยิ่งเกิดประโยชน์มาก หากมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ในระดับ อาเซีย น ซึ่งเป็ น ภู มิ ภ าคที่มีส ภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะมีมากขึ้น สามารถร่วมมือกันในการพัฒ นายารักษาโรคหรือวัคซีน จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
และสามารถยกระดับจาก National Biobank เป็น ASEAN Biobank
๓. การศึกษาวิจัยการดัดแปลงพันธุกรรมพืช หรือพืชจีเอ็ม (GM)
การพั ฒ นาพื ช บางชนิ ด โดยการดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม หรื อ พื ช จี เ อ็ ม ให้ เป็ น พื ช พั น ธุ์ ที่ แ ข็ ง แรง
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรต้องระมัดระวัง และควรติดตามศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้บริโภคพืชที่มี
การท า GM อย่ า งสม่ าเสมอ อาจส่ งผลกระทบให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง Genetic ในร่างกาย การท า GM
ในพืชพันธุ์ต่าง ๆ อาจทาให้พืชพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้สูญหายไป ควรผลักดันกฎหมายที่ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการดัดแปลงพันธุกรรมพืชโดยเร็ว และควบคุมหรือห้ามไม่ให้มีการทา GM ในพืชบางชนิด
๔. การกาหนดนโยบายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่การเกษตร
ประเทศไทยควรมีนโยบายไม่มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดเล็กและพื้นที่ขนาด
ใหญ่ เพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งประเทศ พืชผักและอาหารจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจที่จะพัฒนาไม่ ควรเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทาร้ายสุขภาพของ
ประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
-------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่อภิปราย
๑. นายกษิต ภิรมย์
๒. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
๓. ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม

ภาคผนวก ข
ตารางสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่

ตารางสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง ระบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
ประเด็นการปฏิรูป
๑.๑ กำหนดประเภทนวัตกรรม
อุตสำหกรรม และบริกำรที่มีควำม
จำเป็นต่อควำมมั่นคง หรือใช้เวลำ
ยำวนำน
๑.๒ ปรับปรุงกลไกตลำดภำครัฐที่เอื้อ
ต่อกำรรองรับนวัตกรรมไทย

ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น)
ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว)
แหล่งที่มาของ
นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย งบประมาณ
๑.การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีความจาเป็นต่อประเทศและ/หรือใช้ระยะเวลานาน
- งบประมำณ
ของหน่วยงำน


ที่เกี่ยวข้อง
- กำรร่วมลงทุน
ของเอกชน
กองทุนต่ำงๆ



๒.๑ แก้กฎหมำย กฎ ระเบียบให้ผู้วิจัย
เป็นเจ้ำของนวัตกรรมได้โดยไม่ต้อง
มอบให้รัฐหรือให้รัฐเป็นเจ้ำของร่วม
๒.๒ สร้ำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
แพลตฟอร์มเพื่อเป็นตลำดระดมทุน
สำหรับกำรวิจัยและนวัตกรรม
(Funding Electronic Platforms)
๒.๓ ปฏิรูปกำรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์







- กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
- ทุกส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงบประมำณ

๖๐

๒.การปฏิรูปนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- งบประมำณ - กระทรวงวิทยำศำสตร์
ของหน่วยงำน และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
- กำรร่วมลงทุน
- กระทรวงกำรคลัง
ของเอกชน





- งบประมำณ - สำนักงำน
ของหน่วยงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม
ที่เกี่ยวข้อง
กำรลงทุน
- กำรร่วมลงทุน - ศูนย์สร้ำงสรรค์งำน
ของเอกชน
ออกแบบ

ประเด็นการปฏิรูป

ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น)
ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว)
แหล่งที่มาของ
นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย งบประมาณ

๒.๔ ลดหย่อนภำษีเงินได้แก่ประชำชน
ที่ไปร่วมลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หรือในบริษ้ทที่มีนวัตกรรม




๓.การปฏิรูปการเกษตรและชุมชนชนบท

๓.๒ ตัดทอนงบประมำณอุดหนุนกำร
ผลิตเป็นงบลงทุนด้ำนนวัตกรรมแก่
ผู้ประกอบกำรที่เป็นเกษตรกร หรือ
ผู้ประกอบกำรในชุมชน ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๓ ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
กำรเกษตรให้มีขนำดใหญ่ขึ้น เพื่อสร้ำง
Economy of Scale









- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
- องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
- องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- กระทรวงกำรคลัง
- กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงกำรคลัง

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระกรวงกำรคลัง

๖๑

๓.๑ ปรับปรุงระบบกำรส่งเสริมใน
ภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ และใช้
ท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน

- กระทรวงกำร
คลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นการปฏิรูป
๓.๔ สร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร
และชุมชนสำหรับผู้ที่ใช้นวัตกรรม

ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น)
ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว)
แหล่งที่มาของ
นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย งบประมาณ

๔.การปฏิรูปประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (Cross-cutting Issues)

๔.๑ จัดตั้งหน่วยงำนบริหำรจัดกำรกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New
Economy Delivery Unit)

๔.๓ สร้ำงบุคลำกรที่ขำดแคลน และ
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง







- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระกรวงกำรคลัง

- งบประมำณ - กระทรวงวิทยำศำสตร์
ของหน่วยงำน และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวง
- คณะกรรมกำรดิจิทัล
ดิจิทัลเพื่อ
เพื่อเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชำติ
สังคม
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
- งบประมำณ
เศรษฐกิจและสังคม
ของหน่วยงำน - กระทรวงมหำดไทย
ที่เกี่ยวข้อง
- งบประมำณ - กระทรวงศึกษำธิกำร
ของหน่วยงำน - กระทรวงวิทยำศำสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
และเทคโนโลยี

๖๒

๔.๒ ผลักดันให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล
และคลังข้อมูลที่เริ่มไว้ให้เข้มแข็ง
พร้อมกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จำเป็น อำทิ
Applications, Contents



หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาขับเคลื่อน (สั้น)
ระยะเวลาขับเคลื่อน (ยาว)
แหล่งที่มาของ
หน่วยงานรับผิดชอบ
นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย งบประมาณ
- งบประมำณ - สำนักนำยกรัฐมนตรี
๔.๔ ประเมินผลโครงกำรด้ำนนวัตกรรม
ของหน่วยงำน (นำยกรัฐมนตรีสั่งกำร)
และกำรลงทุน ตลอดจนมำตรกำร
ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนต่ำงๆ ที่รัฐได้ดำเนินกำรไปแล้ว


อย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจัดทำ
กลไกติดตำมและประเมินผลโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
- งบประมำณ - กระทรวงเกษตรและ
๔.๕ สร้ำงระบบ Clearing House
ของหน่วยงำน สหกรณ์
เฉพำะด้ำน
ที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงทรัพยำกร

ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสำธำรณสุข
- งบประมำณ - สำนักนำยกรัฐมนตรี
๔.๕ กำรทบทวน ปรับปรุงกฎหมำย
ของหน่วยงำน (นำยกรัฐมนตรีสั่งกำร)
กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อระบบ


ที่เกี่ยวข้อง
นิเวศและกำรลงทุน
ประเด็นการปฏิรูป

๖๓

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 พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
๗. นายมนู เลียวไพโรจน์
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 ธนบุณยวัฒน์
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

