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รายงาน
*
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อยและมีความเหลื่อมล้ําสูง ทําให้เกิดมูลเหตุของนโยบาย
ประชานิยมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้อง
ยกระดับรายได้ให้ข้ามพ้น Middle Income Trap และขยายโอกาสทางธุรกิจให้ทั่วถึง (Inclusive Growth)
๑.๒ วิสาหกิจในเศรษฐกิจฐานรากไม่เข้มแข็งเพียงพอ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจ
ชุม ชน และสหกรณ์ ซึ่งต้องอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันกับรายใหญ่ทั้งของไทยและต่างชาติ รวมถึงข้อจํากัด
เชิงสถาบันที่ต้องปรับให้เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สามารถอยู่ร่วมกันได้และไม่เอารัดเอาเปรียบ
เป็นสังคมของผู้ประกอบการที่มีความเกื้อกูลและเป็นธรรม
๑.๓ คนไทยยังได้รับประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไม่มากเท่าที่ควร เศรษฐกิจ
ไทยพึ่งพาการรับจ้างผลิตเพื่อส่งต่อสินค้าให้กับนักลงทุนต่างชาติ ทําให้ได้รับเพียงค่าจ้างราคาถูกและส่วนแบ่งที่
จํากัดจากการผลิตแบบ OEM ซึ่งมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตออกไปมากขึ้นด้วย โดยการส่งออกยังต้องอาศัย
ชิ้นส่วนและวัตถุดิบนําเข้าจํานวนมาก (Import Content) จึงเกิดการสร้างมูลค่าภายในประเทศได้ไม่มาก
เท่าที่ควร ในขณะที่ วิสาหกิจ SMEs สามารถเกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ระหว่างประเทศได้น้อย
๑.๔ ยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานการค้ามูลค่าสูง เพื่อโครงสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ ซึ่งต้องขยายบทบาททางการค้าจากเดิมที่เน้นการส่งต่อสินค้าขั้นต้นและขั้นกลางที่มีมูลค่าต่ํา
ไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูง การเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้จัดจําหน่ายภายใต้การออกแบบและตราสินค้าของตนเอง
และการเป็นผู้จัดหาและจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตได้ในอาเซียนและภูมิภาคอื่น รวมทั้งการสร้างสรรค์มูลค่า
(Value Creation) ในภาคบริการสาขาต่าง ๆ ซึ่งการก้าวไปสู่ Trading Nation ในระยะต่อไปนี้ จําเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพคน (Manpower) ให้มีทัศนคติและทักษะ (Mindset and Skills) ที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการที่
สร้างสรรค์และเป็นสากล (Global/Creative Entrepreneur) และคํานึงถึงมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการเข้าถึงตลาดโลกในอนาคต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

๒. ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปัญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจ มีสาเหตุหลัก ๗
ประการ ดังนี้
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
๒.๑ ค่านิยม จิตวิญญาณและทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
(๑) คนไทยโดยรวมยังขาดจิตวิญญาณในการทําการค้า โดยยังไม่ตระหนักว่าการประกอบธุรกิจ
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีความกังวลในความมั่นคงของการประกอบอาชีพ
*

รายงานนี้จัดทําโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้นําส่งคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒
อิสระ/กิจการส่วนตัว รวมถึงความต้องการที่จะเข้าถึงสวัสดิการที่ได้จากงานประจํา ทําให้ยังจํากัดโอกาสและ
ศักยภาพของตนเองอยู่กับอาชีพรับจ้างและการผลิตในขั้นพื้นฐาน ต่างจากในประเทศพัฒนาแล้วที่มีวัฒนธรรม
ของการเป็นผู้ประกอบการแวดล้อมอยู่ ทําให้คนได้รับการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีค่านิยมและจิตวิญญาณ
ในการประกอบธุรกิจมากกว่า
(๒) ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในระยะเรียนรู้/ทดลอง มักไม่มีพื้นฐานความรู้ในการทําธุรกิจที่
เพียงพอ จึงอาจต้องลองถูกลองผิดและล้มเหลวในการตั้งต้นธุรกิจหลายครั้ง ในขณะที่ คุณภาพการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจของไทย (Quality of Management School) ยังมีช่องว่างให้
พัฒนาได้อีกมาก โดยการประเมินของ WEF บ่งชี้ว่าไทยอยู่ในอันดับที่ ๘๑ ต่างกับมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๕
๒.๒ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนธุรกิจ
ภาครัฐยังไม่สามารถนําข้อมูลเชิงลึกมาใช้ประโยชน์และให้บริการอย่างเต็มที่ ทําให้ขาดการ
ชี้นําโอกาสทางธุรกิจบนฐานของข้อมูลการตลาด (Market Intelligence) เพื่อสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร์
ในขณะที่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น (Pre-entry, New-entry) มักเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก/วิเคราะห์ได้ยาก ทําให้ไม่
สามารถการออกแบบธุรกิจที่สะท้อนถึงแนวโน้มการประสบความสําเร็จ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและโอกาสในการ
ได้รับสินเชื่อหรือเงินสนับสนุน
๒.๓ การบ่มเพาะผู้ประกอบการยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจร
(๑) ผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาด
เจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง รวมทั้งกิจการนอกภาคทางการ (Informal Sector) ที่มีรายได้น้อยและ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทําให้วิสาหกิจเหล่านี้เสียโอกาสที่จะเติบโตเป็นวิสาหกิจรายใหม่และ
ยกระดับความสามารถเพื่อขยายตลาดจากท้องถิ่นสู่ต่างถิ่นและสากล
(๒) การให้บริการบ่มเพาะธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ (Incubation Center) ยังไม่เพียงพอ
และยังไม่สอดรับกับพื้นฐานของคนแต่ละกลุ่ม ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการพัฒนา SMEs แต่ยังต้อง
ขยายผลการบ่มเพาะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับคนแต่ละกลุ่ม (Inputs) อาทิ เกษตรกร นักเรียนอาชีวะ
นักวิจัยและพนักงาน รวมทั้งการบ่มเพาะกิจการให้มีความหลากหลายและครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนออกสู่ตลาด
รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากกิจการเดิมไปสู่การเริ่มต้นกิจการใหม่อีกครั้ง (Exit/Turn-around)
๒.๔ การพัฒนาผู้ประกอบการยังไม่เอื้อให้สามารถเติบโตเป็นลําดับ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ที่ลงลึกถึงแต่ละช่วงของพัฒนาการ ภาครัฐ
ได้จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างกว้างขวาง โดยสนับสนุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมของ
กลุ่มธุรกิจและขนาดของวิสาหกิจในลักษณะ Tailor-made อาทิ โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล
(ต้นกล้าทูโกล) อย่างไรก็ดี บทบาทของภาครัฐยังไม่จําแนกถึงช่วงของพัฒนาการ (Stages) และการพัฒนา
ให้สอดรับกับจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ (Spatial Settings) ส่งผลให้วิสาหกิจไทยยังไม่เข้มแข็งทัดเทียมประเทศ
พัฒนาแล้ว ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางส่วนที่อ่อนแอ (อาทิ เกษตรกรที่ยากจน) ยังไม่ได้รับการปรับตัว/
โยกย้ายให้ได้ทํากิจกรรมเศรษฐกิจในรูปแบบที่เหมาะสมมากกว่า
(๒) วิสาหกิจ SMEs ประสบข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ในขณะที่
ธุรกิจเงินร่วมทุนยังไม่สามารถขยายตัวได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากนักลงทุนยังขาดความเชื่อมั่นในสถานะการเงิน
ของวิ ส าหกิ จ เนื่ อ งจากมี ค วามโปร่ ง ใสในงบดุ ล ไม่ เ พี ย งพอและมี ก ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ ชั ด เจน แม้ ว่ า รั ฐ
จะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจและช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

๓
๒.๕ การผนึกกําลังเป็นเครือข่ายพันธมิตร
เครือข่ายวิสาหกิจของไทยเป็นการรวมกลุ่มแบบหลวม ๆ ไม่รองรับการแข่งขันที่จะเข้มข้น
โดยเฉพาะเครือข่ายของวิสาหกิจในเศรษฐกิจฐานราก อาทิ สหกรณ์ต่าง ๆ และผู้ประกอบการขนาดเล็กมาก
(วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ย/SS) ซึ่ ง การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในลั ก ษณะ “หุ้ น ส่ ว นการผลิ ต และพั น ธมิ ต รการค้ า ”
(Partnership/Alliance) จะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความสามารถของสมาชิกในทุก ๆ ด้าน ดังที่สะท้อนในรายงาน
ของ WEF ที่ระบุชัดว่าไทยยังมีระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ที่ต่ํา ส่งผลให้ขาดการผนึกกําลังรองรับบริบท
ในอนาคตที่จะแข่งขันกันในระดับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Competitiveness)
๒.๖ ความสามารถในการสร้างและใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
(๑) การสร้างนวัตกรรม : ผู้ประกอบการไทยยังขาดความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลจาก
ข้อจํากัดในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารระหว่างนักออกแบบ/นักวิจัยกับผู้ประกอบการ และการตั้ง
โจทย์วิจัยที่ไม่ได้มุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ รวมถึงมาตรการจูงใจนักวิจัยและนักออกแบบ
(๒) การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์มูลค่า : มีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงและแปลงองค์ความรู้
ไปสู่การค้า ซึ่งแม้ว่า SMEs
ไทยจะมีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี การออกแบบและ
ศิลปวัฒนธรรม
มาสร้างเรื่องราวและมูลค่าเพิ่ม (อาทิ สินค้า OTOP) แต่ยังมีข้อจํากัดในการสร้างมูลค่าใหม่
(Value Creation) รวมทั้งการเตรียมหาตลาดมารองรับ (Demand Pull)
๒.๗ ปัจจัยแวดล้อมเชิงสถาบันที่เป็นข้อจํากัด
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการยังไม่ชัดเจนและเป็นระดับชาติ โดยให้น้ําหนักและ
ทิศทางที่จะมุ่งเน้นทุ่มเทไปสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Focus) ทั้งในเชิงสาขาธุรกิจและเชิงพื้นที่ เพื่อจัดสรร
ทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ให้ภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องยกระดับ
ให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/เกษตรแปรรูป
(๒) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายยังซ้ําซ้อนและไม่บูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเฉพาะทางและสมาคมการค้า
(๓) ระบบการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ยังต้อง
ยกระดับให้รองรับระบบการค้าเสรี และเอื้อให้ธุรกิจทุกระดับสามารถเข้าถึงตลาดได้เท่าเทียมกัน
(๔) ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและผู้ประกอบการยังจํากัดอยู่เพียงการให้บริการ
วิชาการ แต่ยังไม่พัฒนาไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในขณะที่ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ
การศึกษาและระบบการกํากับดูแลต้องเอื้อให้คณาจารย์สามารถสร้างสรรค์/ผลิตงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ
และขยายผลสู่ภาคธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

๓. วิธีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์
๓.๑ ทบทวนข้อมูลจากเอกสารวิชาการและความเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
(๑) OECD’s studies on SMEs and Entrepreneurship in Thailand and OECD & ERIA
Report on ASEAN SME Policy Index, ๒๐๑๔
(๒) APEC study on Integrating SMEs into Global Value Chains, ๒๐๑๔
(๓) Global Entrepreneurship Monitor Report ๒๐๑๔ โดย Bapson College และ
เครือข่าย

๔
(๔) กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ

โดยสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม
(๕) ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
(๖) สรุปสาระสําคัญ ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยรวบรวมจากหน่วยราชการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
(๗) ประเด็นปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๘) ข้อเสนอปฏิรูป โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๙) มติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล รวมถึงรายงานข้อเสนอการปฏิรูป
โดยคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป สั ง คม ชุ ม ชน เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส และ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
(๑๐) บทความโดยนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ TDRI NIDA ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันอนาคตศึกษา และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๓.๒ ประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งคณะกรรมาธิ ก ารฯ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารฯ
นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงประเด็นปัญหา สาเหตุและมาตรการที่ดําเนินการอยู่
รวมทั้งข้อจํากัดและแนวทางการปฏิรูป เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) เป็นต้น รวมทั้งการเดินทางลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
และภาคเอกชนในระดับจังหวัด อาทิ จังหวัดลพบุรี และสํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
๓.๓ สัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งการศึกษาดูงานระบบการส่งเสริมวิสาหกิจของไต้หวันด้วย
๓.๔ ประมวลข้อมูลและสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูป ทําการวิเคราะห์ปัญหาหลักในแต่ละ
ประเด็น โดยการประมวลข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และทําการสั งเคราะห์ข้อเสนอแนะภายใต้กรอบ
ความคิดรวบยอดที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ (McKinsey ๗-S Framework) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ (Strategy) กฎระเบียบ
กลไก/องค์กร (Structure) ระบบ/กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม (System) และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Skill and Shared Value) รวมถึงข้อเสนอแนะในแง่บุคลากรและการบริหารงาน
ภาครัฐด้วย (Style and Staff) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะซึ่งมีระดับการดําเนินการต่าง ๆ กันไป
๓.๕ นําเสนอรายงานและรับฟังความเห็น ทั้งจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ และผู้แทนภาครัฐและเอกชน โดยแลกเปลี่ยนความเห็นในทางปฏิบัติ (Practicality) และ
การสื่อสารในวงกว้าง เพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕

๔. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
การวิเคราะห์และพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูปตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิชาการและการผสมผสาน
ข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อหาแนวทางร่วมในการสร้างสังคมผู้ประกอบการของไทยให้
เข้มแข็ง แข่งขันได้ในสากล และเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ การยกระดับ
รายได้ข้ามพ้น Middle Income Trap กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) เป็น
สังคมของผู้ประกอบการที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม รวมทั้งพร้อมที่จะยกระดับประเทศไปสู่
เศรษฐกิจฐานการค้ามูลค่าสูง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งนํามาสู่ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน ๖ หัวข้อ ดังนี้
(๑) การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ (Incubation and Start-up)
(๒) การยกระดับระบบสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprise)
(๓) การเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
(๔) การพัฒนาธุรกิจให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Internationalization)
(๕) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม (Commercialization of Innovation)
(๖) การสร้างสังคมผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain/ Cluster
Development)
(รายละเอียดข้อเสนอเชิงนโยบายตามภาคผนวก ข)
๔.๑ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ (Incubation and Start-up)
(๑) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร บรรจุ เ นื้ อ หาและรู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ การสร้ า ง
ผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐาน อาชีวะ จนถึงอุดมศึกษา พัฒนาคนให้มีค่านิยมและ
ทักษะบริหารจัดการ การนําเครื่องจักรปรับใช้แทนแรงงาน และการใช้ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัล การเรียนรู้
แบบศึกษาจากกรณีต้นแบบ การทดลองปฏิบัติและต่อยอดจากวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.) การใช้ความ
ถนัดและความสามารถพิเศษในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเรียนรู้ด้านบัญชี วินัยทางการเงินและธรรมาภิบาล และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (From Imitation to Innovation) นอกจากนี้ ต้องยกระดับ
ด้านภาษา (๒-๓ ภาษา) โดยใช้มาตรการเชิงรุก/กึ่งบังคับ อาทิ การกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ข้ อ สอบสั ม ภาษณ์ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย และการกํ า หนดให้ สื่ อ สารมวลชนต้ อ งใช้ Subtitle
ภาษาอังกฤษในการออกอากาศ รวมถึงการดึงดูดชาวต่างชาติเพื่อให้เข้ามาถ่ายทอดทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษให้แก่ครู/อาจารย์และนักเรียน อาทิ การจ้างครูชาวต่างชาติจํานวนมาก รวมถึงการพิจารณาเปิด
บริการธุรกิจบริการการศึกษา ทั้งนี้ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการ
ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม KM ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในกิจการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
มูลค่าของธุรกิจนั้น ๆ โดยจัดกิจกรรมให้สอดรับกับแต่ละกลุ่ม (Inputs) อาทิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษา นักวิจัย พนักงาน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และทายาทธุรกิจครอบครัว
(๒) หลักสูตรในอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติและการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานธุรกิจจําลอง (Dummy Company) หรือเครือข่ายของสหกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งฝึกอบรมพี่เลี้ยงของผู้ประกอบการ (Coach and Trainer) เพื่อให้สามารถปลูกฝังทัศนคติและทักษะ (DNA)
ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Next Generation Entrepreneur) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรทําหน้าที่เป็น
Certification Body กําหนดให้มีมาตรฐานของ Trainer และ Coach โดยให้มีการคัดเลือกและพัฒนาก่อนออก
ใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นอาชีพเพื่อสังคมอีกอาชีพหนึ่ง
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(๓) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและวิสาหกิจรายใหม่
โดยสร้างแรงจูงใจและให้ทรัพยากรให้แก่คณาจารย์อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถดําเนินภารกิจที่นอกเหนือจาก
การสอนได้ รวมถึงลดภาระที่ไม่จําเป็นเกี่ยวกับงานธุรการ/บริหาร อาทิ กิจการนักศึกษา ประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์/ธุร กิจการศึกษา เพื่อให้ค ณาจารย์สามารถทําวิจัยและพัฒนาเครือข่ายได้ เต็มที่ ซึ่งจะช่วย
ปลดล็อคคลังสมองของไทยและเพิ่มการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการวิจัยได้อย่างกว้างขวาง
(๔) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐและเอกชนควรร่วมกัน
จัดตั้งหรือยกระดับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็น “สถาบันร่วมด้านเศรษฐกิจการค้า” (สรศ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรเชิง
บูรณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สําหรับข้าราชการระดับสูงทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งภาคธุรกิจรายใหญ่และ SMEs ในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
ร่วมมือ ภายใต้การรับรองวิทยฐานะและเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงในประเทศและ
นานาชาติ (อาทิ UN-ESCAP) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการอย่างเป็นองค์รวม
๔.๒ การยกระดับระบบสนับสนุนผูป้ ระกอบการรายย่อย
(๑) กําหนดนิยามตามกฎหมายสําหรับวิสาหกิจรายย่อย โดย สสว. ในฐานะหน่วยงานเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ที่กํากับดูแลวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ควรนําแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจรายย่อยที่ได้ดําเนินการมาแล้วระดับหนึ่ง มาทบทวน
และปรับปรุงเกณฑ์การจําแนกกลุ่มวิสาหกิจ โดยแยกวิสาหกิจรายย่อยออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก ตามความเหมาะสมด้านจํานวนแรงงานและทุนจดทะเบียน รวมถึงพิจารณาปัจจัยด้านรายได้ของวิสาหกิจ
ในการแบ่งกลุ่มการส่งเสริมในทางปฏิบัติ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์กร
และกลไกขับเคลื่อนที่ตรงเป้า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ ควรหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อ
กําหนดนิยามให้ตรงกัน
(๒) ขยายบทบาทองค์กรของหน่วยงานภาครัฐรองรับส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย เพื่อให้เป็น
กลไกขับเคลื่อนที่ถาวรด้านการส่งเสริมและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของวิสาหกิจรายย่อยอย่างต่อเนื่องไม่ขาด ๆ หาย ๆ/
เป็นวาระจรโดยอาจสร้างส่วนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์คงไว้ที่ สสว. ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างกลไกส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจรายย่อยในรูปแบบที่เป็นทางการและมีกฎหมายรองรับ รวมทั้งเพิ่มองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ให้มีผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยด้วยเพื่อสะท้อนความต้องการจาก
วิสาหกิจรายย่อยให้ชัดเจน
ในขณะที่หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ควรพิจารณาปรับหรือจัดตั้งส่วนงานระดับสํานัก/กอง
รองรับการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เห็นควรให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิจารณาประสาน/สั่งการไปยังกระทรวง กษ. อก. พณ. และ กก. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งสํานัก
ที่มีภารกิจดูแลวิสาหกิจรายย่อยพร้อมจัดสรรงบประมาณ/บุคลากรที่มีความรู้แ ละความสามารถ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขันให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ควรทบทวน
บทบาทของหน่วยงานที่ดูแลวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ให้รองรับการแข่งขันทางการค้าให้มากขึ้นเพื่อการอยู่
รอดทางธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน
(๓) ให้วิสาหกิจรายย่อยที่จดทะเบียนพาณิชย์และจัดทําบัญชีสําหรับเงินได้พึงประเมิน โดยมี
เงินได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับการยกเว้นหน้าที่ต้อง
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันกับวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาและได้รับการยกเว้นหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้างต้นสําหรับวิสาหกิจรายย่อย
ที่จดทะเบียนพาณิชย์และจัดทําบัญชีสําหรับเงินได้พึงประเมิน ซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีนั้น
จะเป็นการจูงใจให้วิสาหกิจรายย่อยจดทะเบียนพาณิชย์เข้าระบบเพื่อรับการยกระดับให้เข้มแข็งได้มากขึ้น แทนที่
จะหลบเลี่ยงแล้วถูกตามเรียกเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายตามประเมินของเจ้าหน้าที่สรรพากรในจํานวนเงินที่สูง
(เพราะไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์และทําบัญชีอย่างเป็นระบบ) ดังในปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
พึงประเมินเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี นอกจากนี้ ควรกําหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับเครื่องมือ/เครื่องจักรและวัตถุดิบที่มีความสําคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
(๔) ขยายบทบาทการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานในการบริหารจัดการให้แก่วิสาหกิจราย
ย่อยให้เพียงพอและทั่วถึง สสว. และหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวง กษ. อก. พณ. และ กก. พิจารณาเพิ่มการ
อบรม/งบประมาณสนับสนุนการอบรมทางด้านการยกระดับความรู้/สมรรถนะ/มาตรฐานในการบริหารด้าน
ต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานของรัฐมีให้แก่วิสาหกิจรายย่อยให้มากขึ้น ทั้งในแง่ปริมาณและในสัดส่วนวิสาหกิจ
ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีข้อพิจารณาการอบรมให้ครบทุกด้านและการอบรมให้แก่สมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิ จเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ควรมี งบประมาณสําหรับการชดเชยการหยุ ดงานของผู้ประกอบการ
เพื่อมาอบรมดังเช่นที่เคยมีให้ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย
เข้ารับการอบรมได้มากยิ่งขึ้น
(๕) จัดตั้งส่วนงานที่กําหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สําหรับ SMEs และ
วิสาหกิจรายย่อย โดยหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวง กษ. อก. พณ. กก. และ นร. ควรจัดส่วนงานที่ส่งเสริม
นวัตกรรมให้แก่ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งพิจารณาเพิ่มงบประมาณ/กําลังคนที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวิสาหกิจรายย่อย (อาทิ Frugal Innovation) รวมทั้งการออกแบบและ
การปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์มูลค่าและความแตกต่าง
ในตลาด
(๖) สร้างระบบตลาดเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยให้เติบโต สร้างแต้มต่อให้กับวิสาหกิจ
รายย่อยและภาวะการแข่งขันเพื่อยกระดับความสามารถให้เติบโตได้เป็นลําดับ โดยรัฐบาลควรส่งเสริม/ขยาย
ผลระบบตลาดแบบสมาชิก/เครือข่ายผู้บริโภค (อาทิ Community Support Agriculture/CSA) รวมทั้งเพิ่ม
กําลังซื้อให้กับผู้บริโภคด้วยการให้บัตรเงินสด (Coupon) สําหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจได้นําไปใช้จ่ายซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารจากสหกรณ์ แ ละวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ นํ า มาจํ า หน่ า ยในร้ า นค้ า สหกรณ์ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ
ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ทั้งนี้ จําเป็นต้องพัฒนา/ขยายผลระบบโลจิสติสก์เพื่อรวบรวม/กระจายสินค้า และ
ค้าส่ง/ปลีกสําหรับธุรกิจในระดับฐานราก (อาทิ Cooperative Distribution Center/Delivery System) เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและจําหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่มีคุณภาพระหว่างจังหวัด/
ภาคต่าง ๆ ซึ่งมีสินค้าเกษตรแตกต่างกัน รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าของสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงกับสหกรณ์ในต่างประเทศด้วย
๔.๓ การเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่องของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
(๑) รัฐต้องสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ ธพว. ธนาคารออมสิน ธกส. บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพิ่มการดําเนินโครงการอบรม/ให้คําปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานการบัญชี
และมีแผนธุรกิจที่ดี และร่วมกันพัฒนา/ใช้ระบบการให้สินเชื่อแก่ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการโดยไม่ต้องมีการค้ําประกัน โดยใช้หนังสือแนะนําเพื่อการกู้ยืมจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและวินัยทางการเงิน

๘
ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะสามารถ
ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกหนังสือแนะนําเพื่อการกู้ยืมให้แก่ SMEs และวิสาหกิจขนาดย่อมได้ ในขณะที่
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
ก็สามารถส่ งเสริมเงินทุนกู้ยื มให้แ ก่วิสาหกิจรายย่อยได้โดยความมั่ นใจมากขึ้นในระดับความเสี่ยงที่ลดลง
ระบบดังกล่าวขั้นต้นไม่เพียงนําไปสู่การสนับสนุนทางด้านเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและต้นทุนต่ําลง หากว่ายัง
เป็นกลไกสนับสนุนการยกระดับความรู้ สมรรถนะ วินัยทางการเงิน และมาตรฐานในการบริหารที่เข้มแข็งเพียง
ที่จะเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
(๒) ให้สถานะทางกฎหมายแก่เอกสารการสั่งซื้อเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงิน โดยรัฐและ
ธนาคารพาณิชย์ควรหารือเพื่อกําหนดกฎระเบียบให้ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยสามารถใช้ใบสั่งซื้อ (Purchasing
Order: PO) เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
สําหรับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนและขยายกิจการได้มากขึ้น ทั้งนี้ ต้องมี
มาตรการอื่น ๆ ควบคู่กันไปเพื่อลดภาระความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ด้วย
(๓) เพิ่มสภาพคล่องของ SMEs โดยปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการชําระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดระยะเวลารอบการชําระเงินของห้าง Modern Trade ให้มีระยะเวลาสั้นลง โดยอาจลดระยะเวลารอบการ
ชําระเหลือประมาณ ๒-๓ เดือน ซึ่ งเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมสํ าหรับคู่ค้า เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยที่มีวงเงินลงทุนหมุนเวียนจํากัดและมีอํานาจต่อรองน้อยสามารถ
มีส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอที่จ ะดํ า เนิ นธุ ร กิ จต่ อ ไปได้ แ ละมี ช่อ งทางการจํ า หน่ า ยมากขึ้น นอกจากนี้ ควรปรั บ
กฎระเบียบเพื่อลดค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคาร ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเสียเวลากับการทําธุรกรรม
ที่มากเกินความจําเป็น เนื่องจากได้เปิดบัญชีไว้กับหลายธนาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงินของ
ลูกค้า
(๔) การสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital) แบบมุ่งเป้า โดยให้ สสว. กค. และ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการ Venture Capital ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเป้า
การลงทุนใน SMEs และวิสาหกิจรายย่อยรายใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างประสิทธิผลทางนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนการเงินเพื่อใช้นวัตกรรมในเชิงธุรกิจ
(SME Creative) ในลักษณะของโครงการ SME Proactive ที่เคยดําเนินการ โดยมีการคัดกรองเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์และตรวจสอบได้
(๕) การปรับอัตราภาษีให้เหมาะสม SMEs ส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา แต่อัตราภาษีของ
บุคคลธรรมดาเป็นแบบก้าวหน้า จึงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงเกินไป ต่างกับวิสาหกิจรายใหญ่ที่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลซึ่งจะเสียภาษีในอัตราคงที่ ทําให้ SMEs แข่งขันได้ยาก จึงควรมีการทบทวนอัตราภาษีให้เหมาะสม
มากขึ้น
๔.๔ การพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Internationalization/Go Global)
(๑) การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่แน่ชัด โดยเน้นยกระดับศักยภาพ Trader ไทย
รัฐบาลมีความจําเป็นต้องกําหนดนโยบายที่แน่ชัด โดยใช้ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติที่รอบด้านหลายมิติ
และระบุสินค้า/บริการหลักสําหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ของไทยจากนี้ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้าน
ทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า ศักยภาพของไทยและศักยภาพคู่แข่ง (Consumer, Competence,

๙
Competitor) รวมทั้งผลได้จากการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่ากับ SMEs ในประเทศ (Community Impacts/Local
Content)
นอกจากนี้ ควรระบุให้ SMEs เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สามารถเป็นผู้ส่งออก
โดยตรงและออกไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าที่ศักยภาพของคน (Trader/Trading Firm) ให้เป็น
นักการค้าและธุรกิจการค้าที่เข้มแข็ง มองตลาดในระดับโลก (Global Entrepreneurship) และพร้อมรับ
การยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานการค้า ทั้งการค้าในลักษณะส่งต่อการผลิตตามสั่งในสินค้ามูลค่าสูง การค้า
แบบทําเองขายเอง ซื้อมาขายไป การค้าบริการเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต และการให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค
(๒) ปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศ โดยปรับองค์กรเพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนควบคู่
กันไป จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างไทยกับอาเซียนและตลาดโลก ทําให้
ภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศต้องปรับให้รองรับการผลักดันการค้าทั้งด้านการส่งออกและนําเข้า รวมทั้ง
การลงทุนเพื่อผลิตและกระจายสินค้า ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยให้ขยายออกไปในต่างประเทศ
ในขณะเดี ย วกั น การแข่ ง ขั น ภายใต้ เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู้ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย การบู ร ณาการข้ า มกระทรวง
ในการสร้างสรรค์มูลค่าและปรับตัวรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในเชิงมาตรฐาน มาตรการและ
ความต้องการของผู้บริโภค การขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศจึงควรได้รับการผลักดันภายใต้โครงสร้างที่
รวมศูนย์และบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยควรอยู่ในรูปของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า
และการลงทุ น ซึ่ งเป็น การผนึกกํ าลั งของหน่วยงานด้านส่ งเสริม การค้าระหว่างประเทศเข้ากั บสํ านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้การสั่งการ/กํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการขยายการค้าของไทยควบคู่ไปกับการลงทุนขยายฐานการผลิต/ประกอบและฐานการค้าใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่และบริษัท
ข้ามชาติ (LEs และ MNEs/MNCs) ของไทยในต่างประเทศกับ SMEs วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อให้
เศรษฐกิจฐานรากได้เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์/แรงจูงใจให้กับ LE
และ MNEs ดังกล่าว
นอกจากนี้ ในระดับของการขับเคลื่อนนโยบาย ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
การส่งออกและนําเข้าเป็นรายกลุ่มสินค้า/คลัสเตอร์ โดยมีประธานในระดับรัฐมนตรีเพื่อให้มีอํานาจสั่งการและ
บูรณาการข้ามกระทรวงตลอดต้นน้ําจนปลายน้ํา เพื่อการปรับตัวในเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีพลวัต ในส่วนของ
สํานักงานในต่างประเทศ หน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศควรทํางานภายใต้องค์กรเดียว
(One Roof) โดยมีภาคเอกชนและภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของ JETRO ของญี่ปุ่น เพื่อระวังภัย
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย สํ า คั ญ คื อ การมี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า สํ า นั ก งาน
ต่างประเทศสําหรับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยอย่างเพียงพอ (SMEs Trade Representatives)
นอกจากนี้ ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป้าหมายสําคัญควรมุ่งเน้นที่การเปิดเสรี
การลงทุนและการดําเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศเพื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี รวมทั้งให้ความสําคัญกับการ
สื่อสารเชิ งรุ กเพื่อสร้างความเข้ าใจกั บประเทศคู่ ค้า โดยเฉพาะ ประเด็ นด้านความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-related Issues) ตลอดจนเพิ่มบทบาท รักษาความได้เปรียบของสินค้า
และบริการของประเทศไทยด้วยการเร่งเจรจากําหนดมาตรฐานระดับภูมิภาค/สากลด้านต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและความเป็นธรรมในการแข่งขัน กล่าวคือเพิ่มบทบาทของการเป็นผู้สร้างกฎกติกา/มาตรฐานทางการค้า
(Regime/Rule-setting) และการลงทุนมากขึ้น
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(๓) รัฐควรร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางธุรกิจของไทยในต่างประเทศ
ปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงเผชิญในด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าที่ ไม่เพียงพอ ทําให้
ผู้ประกอบการส่งออกโดยใช้ราคา F.O.B. (Free on Board) เป็นหลัก ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างราคา F.O.B.
กับราคาขายปลีกสูงขึ้นประมาณ ๕ เท่า ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากส่วนแบ่งมูลค่าเป็นจํานวนมาก รัฐและเอกชนจึงควรร่วมลงทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายตรงสู่ผู้บริโภคในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้า/กระจายสินค้าเพื่อสนับสนุน
SMEs ของไทยในการออกไปแสดงสินค้าและกระจายสินค้าในต่างประเทศ รวมทั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อและ
แปรรูปสินค้าในอาเซียนเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการค้าโดยมีอาเซียนเป็นฐานไปสู่จีนและตลาดโลก
(Regional Value Chains) อาทิ การนําสินค้าต้นน้ําที่ใช้เทคโนโลยีจากไทยออกไปประกอบและจําหน่ายใน
ประเทศเพื่อนบ้าน การส่งสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนผลิตในประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาต่อยอด
มูลค่าเพิ่มและส่งออก และการจัดเก็บและกระจายสินค้าของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่สาม ดังตัวอย่างของ
การร่วมลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ของจีนในลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมถึงเมือง
ท่าของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐควรสร้างช่องทางการค้าในระบบดิจิตัลที่มีความจุของข้อมูลขนาดใหญ่
พอที่จะพัฒนาระบบการค้าและชําระเงินออนไลน์ได้ในระดับชาติ/ภูมิภาค รวมทั้งสร้างช่องทางพิเศษเพื่อการ
แสดงและจําหน่ายสินค้าให้แก่วิสาหกิจรายใหญ่และ MNCs
ของไทยในต่างประเทศที่ร่วมพัฒนาและ
ให้ช่องทางการจําหน่าย/จัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
(๔) ขยายภาคบริการออกสู่ตลาดโลก (Internationalization of Service Providers)
การค้าบริการเป็นอีกภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถขยายตลาดออกไปโดยการลงทุน
เพื่อดําเนินธุรกิจในต่างประเทศให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ Service หรือการค้าบริการที่โลกมีความต้องการและ
ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น (อาทิ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ/ความงาม
การก่อสร้าง การซ่อมบํารุง การศึกษา/วิจัยพัฒนา/ตรวจรับรอง การนําเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร) และ
การค้าในรูปแบบ Supporting Services หรือธุรกิจบริการที่สนับสนุนภาคการผลิตและการค้า (อาทิ
การจัดการของเสียโรงงาน การดูแลรักษาเครื่องจักร การขนส่ง/โลจิสติกส์และการเงิน-การประกันภัย) ซึ่งล้วน
แต่มีแนวโน้มตลาดที่ขยายตัวในภูมิภาค ไทยจึงควรต่อยอดศักยภาพโดยพัฒนาธุรกิจบริการเหล่านี้ให้เติบโตเต็ม
ศักยภาพและขยายธุ รกิ จให้ทั่วทั้ งอาเซี ยนและจีน โดยปรับหน่ วยงานที่มีอยู่ ให้ ขยายภารกิจให้ครอบคลุม
การพัฒนาธุรกิจบริการสาขาต่าง ๆ (กรมพัฒนาธุรกิจบริการ) รวมทั้งส่งเสริมให้แฟรนไชส์ (Franchise) และ
การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) เป็นกลไกสําคัญในการขยายตลาดการค้าบริการของวิสาหกิจ
ไทยในต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐควรอํานวยความสะดวกโดยการสนับสนุนด้านการตรวจรับรองเครดิตของคู่ค้าใน
ประเทศนั้น ๆ ด้วย
๔.๕ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรมสําหรับ SMEs (Commercialization of
Innovation)
(๑) เพิ่มงบประมาณ/กําลังคนที่เข้าใจลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกําลังคนและ
ส่วนงานจํานวนมาก ที่ เข้ าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบความคิ ดและแนวปฏิ บัติที่จะช่ วยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจได้จริง และอาจพิจารณาออกกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
มากขึ้น รวมถึงการให้เงินอุดหนุน (หรือลดหย่อนภาษี) สําหรับการใช้บริการที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรม

๑๑
(๒) ขยายบทบาทขององค์กรที่สนับสนุน R&D และการถ่ายโอนความรู้/เทคโนโลยีให้แก่
SMEs จากการที่มี SMEs จํานวนมากที่อาจมีความต้องการใช้ความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ไม่ซับซ้อนและ
ราคาถูก (Frugal Innovation) และ/หรือได้จากการถ่ายโอนจากองค์กรต่าง ๆ รวมถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการ
ทํานวัตกรรม รัฐบาลอาจพิจารณาขยายงบประมาณและกําลังคนให้แก่ iTAP และศูนย์บริการ/ถ่ายทอด
เทคโนโลยีชุมชน และสนับสนุนเงินทุนร่วมวิจัยของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของรัฐและ SMEs โดยเฉพาะ
กองทุน เพื่อการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้สําหรับ SMEs เป็นการเฉพาะ และควรมีการ
วางแผน/ดําเนินการสนับสนุนผ่านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้เพียงพอสําหรับ SMEs
(๓) การปรับปรุง/กําหนดกฎเกณฑ์/เป้าหมายที่เจาะจงของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐและนโยบายส่งเสริม
นวัตกรรมต่าง ๆ ของรัฐจะต้องกําหนดสัดส่วนเป้าหมายการสนับสนุนนวัตกรรมของ SMEs แต่ละขนาดรวมถึง
รายย่อย รายเล็ก และขนาดกลาง ให้ชัดเจน อย่างน้อยเป็นขั้นต่ํา เพื่อที่จะได้มีการใช้ทรัพยากรและให้การ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และสามารถกระจายตัวไปในวงกว้างตามจํานวน SMEs
รายย่อย/ขนาดเล็ก
(๔) ขยายโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรองรับภารกิจ
ด้าน Commercialization โดยจัดตั้งหรือยกระดับหน่วยงานระดับกองเป็นสํานักเพื่อให้มีกําลังคนและทรัพยากร
เพียงพอที่จะขยายภารกิจการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้กว้างขวาง ดังตัวอย่างของกระทรวง
พาณิชย์สิงคโปร์ที่มีหน่วยงาน Intellectual Property Intermediary (IPI) เพื่อประสานกับภาคการศึกษาและ
ภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
รวมถึงการส่งเสริมการจัดซื้อภาครัฐเพื่อสร้างกระแสความต้องการ/การยอมรับต่อสินค้าใหม่/เน้นความคิด
สร้างสรรค์และการออกแบบ นอกจากนี้ ควรควบรวมหน่วยงานด้านการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สําหรับตลาดใน
ประเทศ/ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกไว้ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเพื่อการบูรณาการที่ใกล้ชิด (Functionbased Reorganization)
(๕) จัดตั้งหน่วยงานภาคเอกชนมาขับเคลื่อนการแปลงนวัตกรรมเป็นทุน ดังตัวอย่างของ
โครงการ Research, Innovation, Enterprise (RIE ๒๐๑๕) ของสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งองค์การวิสาหกิจ
การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี จํากัด (Exploit Technologies Pte Ltd - ETPL) เพื่อทําหน้าที่จับคู่ธุรกิจ
ให้ กั บ สิ น ค้ า จากงานวิ จั ย โดยมี ก ารหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รและส่ ว นแบ่ ง ร้ อ ยละ ๑๕
เป็นค่าตอบแทนแก่ ETPL ก่อนแบ่งผลประโยชน์ที่เหลือออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ นักประดิษฐ์สถาบันวิจัยของ
นักประดิษฐ์ และสถาบัน A*STAR ในสัดส่วนเท่ากัน นอกจากนี้ ETPL จะช่วยในการเสาะแสวงหาผู้ร่วมทุน
และขยายตลาดสําหรับสินค้านวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ตลาดด้วย จึงเห็นควรให้จัดตั้งหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อผลักดันกระบวนการแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางธุรกิจให้ก้าวหน้าและขยายสู่
อาเซียน
นอกจากนี้ การมีหน่วยงาน public-private organization จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
แสวงหาความร่วมมือและการเชื่อมต่อ global value chain ได้ด้วยการร่วมกันพัฒนาสินค้านวัตกรรมร่วมกัน
(Joint Innovation and Investment) ดังตัวอย่างของโครงการ Horizon ๒๐๒๐ ของ EU ที่เปิดรับการร่วมทุน
เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมจากทั่วโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ Europe ๒๐๒๐ ที่ EU จะรักษาความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ในตลาดโลกด้ ว ยการเชื่ อ มโยงภาคการวิ จั ย กั บ ภาคธุ ร กิ จ เข้ า ด้ ว ยกั น รวมถึ ง การพั ฒ นา SMEs
ให้เชื่อมโยงห่วงโซ่กับต่างประเทศด้วยการเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามที่มิใช่ประเทศสมาชิก EU เข้ามามีส่วน

๑๒
ร่ ว มในการรั บ ทุ น เพื่ อ นํ า ไปสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการตลาดให้ กั บ ผลงานวิ จั ย /สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนรวมด้วย อาทิ โรคอุบัติใหม่ ความมั่นคงทางอาหาร
และการใช้พลังงานทดแทน
๔.๖ ผนึกกําลังเป็นเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain/Area-based Cluster)
(๑) สร้างคลัสเตอร์สินค้า/บริการยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกําหนด
กลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมาย (Product Champions) โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านทั้ง ๔ มิติ ได้แก่
- แนวโน้มความต้องการของตลาดและการนําเข้าของโลก (Customer/High Demand)
- การเติบโตในการส่งออกของประเทศไทย (Competence/High Growth)
- ความสามารถเทียบกับคู่แข่ง (Competitor/High Comparative Advantage)
- เครือข่ายที่เชื่อมโยงสู่ suppliers ในประเทศ (Communities/High Impact)
เพื่อระบุกลุ่มสินค้าได้สอดรับกับตลาดและศักยภาพควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม
สินค้าชีวภาพ (Bio-industrial Cluster) ซึ่งเป็นที่ต้องการสูง อาทิ ยา/สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งบริการ
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology) รวมถึงความ
พร้อมในแง่เครือข่ายวิชาการและองค์กรสนับสนุน (อาทิ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ) ซึ่งได้มีการ
เชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เพื่อกระบวนการร่วมทุนและการส่งเสริมตลาดใน
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ประเทศไทยอาจเลือกกลุ่มสินค้านี้ให้เป็น “คลัสเตอร์แห่งชาติ” ที่จะนําพาสู่ตลาดโลก
โดยพ่วงต่อกับกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Local Content) โดยเฉพาะสินค้า/
บริการจากสหกรณ์ และวิ สาหกิ จชุมชนเพื่อเอื้อให้เกษตรกรสามารถเก็บเก็บผลประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย
ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมาย อาจไม่ใช่สินค้า/บริการที่ไทยสามารถผลิตและ
ส่งออกได้ดีในปัจจุบัน หากแต่มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เติบโตและยกระดับรายได้ของคนไทยได้ ในอนาคต
(Strategic Sectors) ในขณะเดียวกัน ควรกําหนดให้มีกลุ่มสินค้า/บริการที่มีบทบาทในเชิงความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ (Security Sectors) เช่น ข้าว มัน ยาง อ้อย กุ้ง การท่องเที่ยวและการเงิน เป็นต้น
(๒) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลข้ามกระทรวง (Big Data/Centralized Database) ไว้ใน
แหล่งเดียวที่ใช้ “ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ” ซึ่งรัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วตามแผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Data Center Consolidation) แล้ว โดยหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวงจากต้นน้ํา
ถึงปลายน้ํา อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ควรทํางานกันใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ภายใต้ สศช. ในลักษณะคล้าย Permandu ของมาเลเซีย
(๓) วางกรอบการพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าจากปลายน้ําย้อนไปสู่ต้นน้ํา
(Demand-driven Strategy) เพื่อระบุถึงผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นของห่วงโซ่ (Tiers/Layers) ก่อนนํากรอบ
ไปใช้หารือและวางแผนในระดับพื้นที่ (Area-based Cluster Planning) โดยให้บทบาทของภาคเอกชนเป็น
แกนในการวางแผนและเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าระหว่างวิสาหกิจรายใหญ่และ SMEs รวมทั้งคํานึงถึงจุดเด่นและ
ความใกล้ด้านวัตถุดิบ/แหล่งผลิตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ Joint Development Area/JDA)
การขนส่งสู่ตลาดปลายทางของสินค้านั้น ๆ หรือประตูการค้าที่มีโดยรอบของภูมิภาคอินโดจีน เพื่อวางแผนการ
ผลิตและขนส่งที่ มีต้นทุนต่ําและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปลายทาง ก่อนนําไปสู่การ

๑๓
วางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและทักษะ/กําลังคนที่จะต้องพัฒนาให้สอดรับกับกลุ่มสินค้ายุทธศาสตร์ในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
(๔) ให้สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มสินค้า/บริการดังกล่าว โดยการ
ทุ่มเทเป็นพิเศษทั้งด้านองค์ความรู้/เทคโนโลยี เงินทุนและการส่งเสริมตลาด รวมถึงการลงทุนขยายช่องทางการ
จําหน่ายและโลจิสติกส์ในต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มสินค้าดังกล่าวมีความได้เปรียบในตลาดและเป็นจักรกล
(Strategic Partners/Spring Board) ที่นําพาห่วงโซ่การผลิตที่จะหยั่งรากสู่คู่ค้าไทยในระดับท้องถิ่นในชนบท
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ วิสาหกิจรายใหญ่ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควรได้รับแรงจูงใจและการสนับสนุน
เป็นพิเศษในฐานะที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่วนร่วมและมีธรรมาภิบาลเพื่อสังคม ซึ่งในการวางแผน
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า สสว. ควรประสานงานด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์กับ BOI ซึ่งกํากับ
ดูแลวิสาหกิจขนาดใหญ่และ MNCs เพื่อร่วมกันหาแนวทางการเชื่อมต่อห่วงโซ่จากตลาดสู่การผลิตและ
เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละพื้นที่

๕. ข้อเสนอปฏิรปู และแนวทางดําเนินการ
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง ๖ หัวข้อข้างต้น ได้ถูกนํามาพิจารณาเพื่อสังเคราะห์
ข้อเสนอการปฏิรูปหลักที่ต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปในขั้นแรก (Breakthroughs) เพื่อนําพาให้การปฏิรูปด้านอื่น ๆ
ได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นตามมาได้ง่าย โดยจากฐานคติที่ว่าการเกิดและการเติบโตของผู้ประกอบการตั้งอยู่บน
เงื่อนไขของการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย (Ecosystem for Entrepreneurial Society) การเปลี่ยนผ่านไปสู่
สังคมที่มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง แข่งขันได้และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม จึงต้องมีการปฏิรูปใน ๕
ประเด็นหลัก

กรอบความคิดรวบยอดในการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ (๑ ฐาน ๔ เสา)

๑๔
(๑) ปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์ โดยผลักดันให้ “การสร้างสังคมผู้ประกอบการ” ให้เป็นวาระแห่งชาติ
และมียุทธศาสตร์ที่ระบุเป้าหมายรายภาคเศรษฐกิจ (สัดส่วนต่อ GDP ประเทศ) กลุ่มสินค้าและบริการที่มุ่งเน้น
ชัดเจน (อาทิ Strategic Sectors และ Security Sectors)
(๒) ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนให้มีจิตวิญญาณ (Entrepreneurial Spirit) และทักษะของ
ผู้ประกอบการ
(๓) ปฏิรูปการกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจอย่างครบวงจร (Packages) ทั้งที่เกิดใหม่และที่มีอยู่
ให้เติบโตและแข่งขันได้จากระดับท้องถิ่นสู่สากลได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม (Tailormade)
(๔) ปฏิรูปองค์กรและกลไก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย โดยภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น
(๕) ปฏิรูปกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเกิดและเติบโตของวิสาหกิจทุกระดับอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
ทั้ ง นี้ การทบทวนและปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
พ.ศ. ๒๕๔๓ จะเป็นจุดผลักดันสําคัญ (Lever) ของการปฏิรูป ที่ส่งผลให้กลไกที่การขับเคลื่อนซึ่งมี สสว.
เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์และบูรณาการทํางานได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งเอื้อให้กระบวนการส่งเสริมเป็นไปตาม
ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อ ย่ า งเป็ น เอกภาพตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ตลอดจนการดํ า เนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายอื่น ๆ ต่อไปด้วย
(รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ก)
ในขณะเดี ย วกั น กฎหมายที่ กํ า กั บ ดู แ ลความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ส าหกิ จ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในสั ง คม
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องได้รับทบทวนและปรับปรุงด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและป้องกันการเอารัดเอา
เปรียบทั้งระหว่างวิสาหกิจรายใหญ่-รายเล็ก และวิสาหกิจไทย-ต่างชาติ รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนไข
อุปสรรคของการรวมกลุ่ม เพื่อผนึกกําลังพันธมิตรในห่วงโซ่มูลค่า (Cluster) ของวิสาหกิจ SMEs/รายเล็กด้วย
กันเอง

วิธีการดําเนินงาน/มาตรการ

เสนอแนะต่อ สสว.
พิจารณาแก้ไข พรบ.
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ข้อเสนอแนะต่อ สสว.
ข้อเสนอแนะต่อ สศช.
และ กกร.

(๖) พัฒนาเกษตรกรให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและการท่องเที่ยว

(๗) พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ดังนี้
- สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในทุกภาคส่วนของประเทศ (เกษตร อุตสาหกรรม การค้า และ
บริการ) โดยเน้นผลิตภาพ มาตรฐาน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากกว่า
การอุดหนุนในลักษณะประชานิยม
- สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization and Outward Investment)

ข้อเสนอแนะต่อ สสว.
และ กกร.

9

9

9

9

มติคณะรัฐมนตรี
และหารือ กกร.
มติคณะรัฐมนตรี

9

9

9

ระยะเวลา
๖ เดือน ๑ ปี

มติคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอน

(๓) สร้างฐานข้อมูลรวมของวิสาหกิจให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในทุก sectors เพื่อกําหนดนโยบาย
เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ขยายฐานการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจในทุกสาขา ขนาด และ ระดับขั้นและจุดเด่น
ของพื้นที่ (Sectors, Sizes, Stages, Spatial Settings) โดยมีมาตรการจูงใจให้มาขึ้นทะเบียนกับ
ภาครัฐ
(๕) ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ให้เติบโตและแข่งขันได้จากท้องถิ่นสู่สากล โดยบูรณาการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยมุ่งเน้นภาคเกษตรและเกษตร
แปรรูป รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่มูลค่า

๑. การปฏิรูปการกําหนด
(๑) กําหนดวิสัยทัศน์ในระดับชาติให้มีทิศทางและกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (Clear Focus) เพื่อการชี้นํา
ยุทธศาสตร์: กําหนดให้การสร้าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
สังคมผู้ประกอบการเป็นวาระ
(๒) กําหนดเป้าหมาย สินค้าและบริการรายสาขาและสร้าง Value Chain ให้สอดรับกันอย่างบูรณาการ
แห่งชาติ
ทุกภาคส่วน

ประเด็น

๕.๑ ข้อเสนอปฏิรปู และแนวทางดําเนินงาน

๑๕

๑๕

- ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจและลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น
- ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ให้เติบโตและแข่งขันได้จากท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งเน้นผลักดัน
ภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งมีศักยภาพทางการแข่งขันให้สร้างมูลค่าใน GDP มากขึ้น

(๑) ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งระดับพื้นฐาน อาชีวะและระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างจิตวิญญาณของการ
เป็นผู้ประกอบการ ความรู้และทักษะการทําธุรกิจ
(๒) จัดทําฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบ่มเพาะ (Incubation Center) ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
(๓) พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีประสบการณ์
และพัฒนาวิทยากร/ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (Training the Trainer/Coach)
(๔) ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะแบบบูรณาการภาครัฐและเอกชนโดยมีมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ทักษะทางธุรกิจตลอดชีวิต
(๕) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

๑. การปฏิรูปการกําหนดยุทธศาสตร์
(ต่อ)

๒. การปฏิรูปการเรียนรู้:
สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบการ (Knowledgebased Entrepreneurship)

๓. การปฏิรูปด้านกระบวนการและ (๑) ส่งเสริมให้วิสาหกิจดําเนินธุรกิจอย่างมีผลิตภาพ คุณภาพ และมาตรฐานสากล (Productivity,
มาตรการส่งเสริม
Quality, Standard)
(๒) ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ จ ากงานวิ จั ย นวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Innovation/Creativity) ต่อเนื่องจากต้นน้ําถึงปลายน้ํา (Knowledge-based Entrepreneurial
Society) โดยมีหน่วยงานขับเคลื่อนสําหรับ SMEs
(๓) กําหนดมาตรการส่งเสริมแบบครบวงจร (Packages) ที่เหมาะสมกลุ่มธุรกิจ ขนาด วงจรชีวิต ระดับ
ศักยภาพและพื้นที่ในลักษณะ Tailor-made อาทิ
- ข้อมูลเชิงลึกทุกด้านและการให้บริการคําปรึกษา
- แต้มต่อและช่องทางการตลาด (อาทิ Government Procurement และ สนับสนุน Farmer Shop)
- ที่ดิน อาคาร สถานที่ประกอบการ เช่น
- การเข้าถึงและสร้างมูลค่าจากงานวิจัย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

วิธีการดําเนินงาน/มาตรการ

ประเด็น

๑๖

9
9

ข้อเสนอแนะต่อ สสว.
มติคณะรัฐมนตรี
และ กกร.

9

ข้อเสนอแนะต่อ สสว.

9

9

มติคณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะต่อ สสว.

9

9

9

9

ระยะเวลา
๖ เดือน ๑ ปี

ข้อเสนอแนะต่อ ศธ.

ข้อเสนอแนะต่อ สสว.

มติคณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะต่อ สศช.
และ กกร.

ขั้นตอน

๑๖

วิธีการดําเนินงาน/มาตรการ

- โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า อาทิ ศูนย์ Business-Science Park
- การเข้าถึงแหล่งทุน เงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และการมีหลักประกัน
- มาตรการทางภาษี/สิทธิประโยชน์กระจายสินค้า และ ระบบสื่อสารแบบดิจิตัล
- เครือข่ายพันธมิตรเชิงพื้นที่ (Cluster) ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ
- การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise/Social Business) โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม
ต่าง ๆ ให้มีส่วนในธุรกิจบริการและกิจการเพื่อดูแลสังคม (อาทิ ตาวิเศษ/ตํารวจพลเมือง)

ระดับนโยบาย (Policy-Maker) เพื่อกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจ ในระยะสั้น กลาง และยาว โดยให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นองค์กรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ประสานงานเพื่อกําหนดกลุ่มธุรกิจ
เป้าหมาย พิจารณางบประมาณบูรณาการ ติดตามให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกรอบเวลา และการ
พัฒนาสมรรถนะองค์กรและคุณภาพของบุคลากรให้ สสว. ให้สามารถรองรับภารกิจเชิงวิชาการที่เข้มข้น
รวมทั้งด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และการบูรณาการดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

(๒) ระดับสนับสนุน/อํานวยความสะดวก (Facilitator)
- มีหน่วยงาน/สถาบันที่ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) สําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจ กํา หนดให้กระทรวงเกษตรฯ อุตสาหกรรม พาณิช ย์ ท่องเที่ยว
วิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดยอาจมี ก ารบริ ห ารแบบภาครั ฐ ร่ ว มเอกชน และจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจของแต่ละภาคเศรษฐกิจให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
- จั ด ให้ มีห น่ ว ยงานด้ า นการส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ในต่ า งประเทศอย่ า งบูร ณาการภายใต้
หน่วยงานเดียวกัน และมีสํานักงานในต่างประเทศที่ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการค้าและการลงทุน
โดยมีส่วนงานสําหรับ SMEs เป็นการเฉพาะอย่างเพียงพอ

ประเด็น

๓. การปฏิรูปด้านกระบวนการและ
มาตรการส่งเสริม (ต่อ)

๔. การปฏิรูปด้านองค์กร/กลไก
โดยจัดองค์กรเป็น ๓ ระดับ
(๑) Policy-Maker: เพื่อกําหนด
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ ฯลฯ เพื่อ “สร้างสังคม
ผู้ประกอบการ” ทั้งในระยะสั้น
กลาง และยาว

(๒) Facilitator: ปรับโครงสร้าง
องค์กรของกระทรวงเกษตรฯ
อุตสาหกรรม พาณิชย์ ท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้มีหน่วย
บริการ One Stop Service
สําหรับส่งเสริม SMEs ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๗

9

9

มติคณะรัฐมนตรี

9

9

ระยะเวลา
๖ เดือน ๑ ปี

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี
และ กกร.

ขั้นตอน

๑๗

(๓) ระดับดําเนินการ (Operator) โดยปรับบทบาทของสถาบันเฉพาะทางในแต่ละกระทรวง (ถ้ามีหรือ
จัดตั้งขึ้นใหม่) ให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนการบริการแบบ Total Solution Center เพื่อ Coaching สําหรับ
แต่ละกลุ่มสินค้า โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ในพื้นที่

(๓) Operator: เพิ่มบทบาท
สถาบันเฉพาะทางของแต่ละ
กระทรวง

๕. การปฏิรูปด้านกฎหมายเพื่อลด (๑) ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจฐานราก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสหกรณ์
อุปสรรคและเอื้ออํานวยต่อการ พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรมูลค่า
ทําธุรกิจทุกระดับ
สูง/เกษตรแปรรูป รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมการสร้างห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง
LE/MNC กับ SMEs วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ในภาค real sectors
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ขยาย
ภารกิจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ดังนี้
- การส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise)
- การส่งเสริมวิสาหกิจในภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่าง ๆ ในภาค real sectors
- การส่งเสริมวิสาหกิจในภาคบริการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สําหรับ SMEs วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
- การให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจและสนับสนุน SMEs และ องค์การภาคเอกชน
- ภารกิจการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) ทบทวนแนวทางการกําหนดนิยามของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการจําแนกสู่วิสาหกิจรายย่อย
(Micro Enterprise) รวมทั้งทบทวนเกณฑ์การแยกย่อยกลุ่มของวิสาหกิจตามระดับรายได้
(๔) ปรับปรุงกฎระเบียบ/ขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และลดขั้น ตอนที่จําเป็น อาทิ
กระบวนการการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยเฉพาะขั้นตอนเกี่ยวกับแรงงาน
(๕) ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจทุกระดับและการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งกับวิสาหกิจ
รายใหญ่ภายในประเทศและผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น พรบ. ผังเมือง พรบ. การแข่งขันทางการค้า
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎระเบียบในการทํากิจการเกษตร และมาตรการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีการดําเนินงาน/มาตรการ

ประเด็น

๑๘

9

9

9
9
9

เสนอ พรบ. ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ... ต่อ ครม. เพื่อ
พิจารณาเสนอต่อ สนช.

หารือ สสว./ เสนอ ครม.
หารือ รง. / เสนอ ครม.
หารือ หน่วยงาน /
เสนอ ครม.

9

ระยะเวลา
๖ เดือน ๑ ปี

หารือ กษ./ เสนอ ครม.

มติคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอน

๑๘

๑๙

๖. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การสร้างสังคมผู้ประกอบการเป็นวาระแห่งชาติ และมียุทธศาสตร์ระดับชาติที่ทิศทางชัดเจน
เน้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายและกรอบเวลา
๒. มีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจสําหรับแต่ละสาขาเศรษฐกิจอยู่ภายใต้กระทรวง
ต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถาบันเฉพาะทางของภาคเอกชน ภาควิชาการและชุมชนพื้นที่
๓. มีกระบวนการและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจ ทั้งที่เกิดใหม่และที่มีอยู่ในลักษณะ Tailormade อย่างต่อเนื่องและครบวงจร (Packages)
๔. มีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับแต่ละสาขา
เศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของเอกชน
ผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว
๑. เพิ่ ม ความสามารถของวิ ส าหกิ จ โดยเฉพาะขนาดเล็ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สหกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกรในเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าได้มากขึ้น
๒. เพิ่มความร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจในพื้นที่ รองรับการแข่งขันระดับห่วงโซ่มูลค่า
๓. ผู้ประกอบการมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาสู่ ODM และ OBM ได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาการรับจ้างผลิต และเพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจ
๔. ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ํา

๗. ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
๑. เกิดจํานวนผู้ประกอบการรายใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ราย ต่อปีและมีอัตราการสิ้นสภาพ
กิจการของวิสาหกิจลดลง
๒. มูลค่าตลาดสินค้าและบริการภายในประเทศของ SMEs ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนใน
GDP ของ SME ให้ถึงร้อยละ ๕๐ ของ GDP ของประเทศภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การส่งออกของ SME ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เพื่อให้สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ให้ถึง
ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีจํานวนผู้ส่งออกโดยตรงมากขึ้น
๔. อันดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด WEF และ IMD ดีขึ้น โดยก้าวสู่การเป็นประเทศเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ Innovation-driven Economy ภายในปี ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูป ควรวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ร่วมกับหน่วยงาน
ปฏิบัติและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดตัวชี้วัดในรายละเอียดต่อไป

๒๐
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๒๒

ภาคผนวก ก
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓

ภาคผนวก ก
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทนิ ยามให้ ค รอบคลุม ภาคการเกษตร เปลี่ย นแปลงผู้รักษาการตามกฎหมาย
ยกเลิกคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปรับปรุงองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในมาตรา
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม และครอบคลุมการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓ มิได้บัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนให้ภาคการเกษตรซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากและมีความสําคัญควรได้รับการส่งเสริม อยู่ในบทนิยามของ
คําว่า วิสาหกิจ องค์การเอกชน ประกอบกับมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย และปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ถ้ อ ยคํ า บางมาตราให้ มี ค วามชั ด เจนและครอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานของ
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง สมควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒๔

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ย์ การท่ องเที่ ย วและบริ ก าร
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย วาระการปฏิรูปที่ ๑๕ : เรื่อง การสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ ซึ่งผลการพิจารณาศึกษาได้มีข้อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปในเชิงนโยบาย และกฎหมายที่จําเป็นใน
การปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเรื่องการสร้างสังคมผู้ประกอบการเกิด
ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
(๑) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามของคํ า ว่ า วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารเอกชน ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภาคของ
การเกษตรซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากและมีความสําคัญให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยกําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยกําหนดให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
ปรับเปลี่ยนให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไของค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

๒๕

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
...................................................................................................................................................
................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๙/๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิสาหกิจ” หมายความว่า กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก
กิจการเกษตร หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
“องค์การเอกชน” หมายความว่า องค์การของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจํานวนไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดําเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริการ การค้า หรือ
การเกษตร และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอื่นที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๒๖
“ผู้อํานวยการ”

หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ผู้ แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเป็นผู้แทนองค์การเอกชนไม่เกิน
สิบคนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม กํากับดูแลกิจการ
โดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของสํานักงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดลักษณะของกิจการอื่นตามมาตรา ๓ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๓) กําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๔ เสนอต่อรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวง
(๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
มาตรา ๓๗

๒๗
(๖) ให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๓๙
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอื่นเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(๘) เสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(๙) กํ าหนดมาตรการเพื่อ เสริ ม สร้ างความร่วมมื อ และประสานงานระหว่า งส่ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(๑๑) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของสํานักงาน
(๑๒) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการของสํานักงานตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)
(๑๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ในกิจการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๔
(๑๔) อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที่สํานักงานจะดําเนินการในแต่ละปี
(๑๕) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชี และการเงินของสํานักงาน
(๑๖) ออกข้ อบั งคั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ดแบ่ ง ส่ ว นงาน การบริ ห ารงาน และการปฏิบั ติ ง านของ
สํานักงาน
(๑๗) กําหนดจํานวน ตําแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงาน
และลูกจ้าง
(๑๘) ออกข้อบังคั บว่าด้ วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การกําหนดตําแหน่ง การกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การ
ลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป
(๑๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ และการ
มอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อํานวยการ
(๒๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง
(๒๑) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงิน และการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้ง
การลงทุน การให้ความอุดหนุน หรือการให้ความช่วยเหลือจากเงินกองทุน หรือการเข้าร่วมกิจการ หรือถือหุ้น
(๒๒) วางระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และวิธีการบริหารหรือจัดการกองทุนของผู้จัดการ
กองทุนตามมาตรา ๓๖
(๒๓) วางระเบียบการรับและเบิกจ่ายเงินของกองทุน”

๒๘
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ จัดตั้ งสํานั กงานขึ้ นเรียกว่า “สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดประเภทและขนาดวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการ
ส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๓) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
(๕) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินการ
ให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
(๖) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ
(๗) ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ให้สํานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ให้สํานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามที่
ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ และอํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือลงทุน ทั้งนี้เพื่อ
การวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวมเท่านั้น
(๓) ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๒๙
(๔) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อ
ประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๕) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๖) รั บค่ า ตอบแทนและค่ าบริ ก ารในการให้บริก ารภายในขอบเขตแห่ งวัตถุ ประสงค์ ข อง
สํานักงาน รวมทั้งทําความตกลงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
(๗) จัดทํารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๘) กระทํ าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกั บหรือเนื่องในการจัดให้สํ าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สํานักงาน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อํานวยการ รวมทั้งกําหนดเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทน และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
และตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ และบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
สํานักงาน
(๒) รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานของสํานักงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานโดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๓๐
“มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงานและ
เพื่ อ การนี้ ผู้ อํ า นวยการจะมอบอํ า นาจให้ บุค คลใดปฏิ บัติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ตามข้ อบั ง คั บ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานวางและถือไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตามประเภท
งานส่วนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีแสดงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตาม
ความจริงและถูกต้องตามประเภทงาน และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสํานักงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้ มี พ นั ก งานของสํ า นั ก งานทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี และให้ถือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเป็นวันสิ้นปีบัญชี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความ
เห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
สํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบ สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
สํานักงาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน พนักงาน และลูกจ้างหรือบุคคลอื่นได้ตามความจําเป็น”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืม
สําหรับดําเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ หรือกลุ่มวิสาหกิจนั้น ให้มีประสิทธิภาพและ
ขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น
(๒) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อ
นําไปใช้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๓) เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการดําเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับ
การก่ อ ตั้ ง การขยายกิ จ การ การวิ จั ย พั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานและการบริหารกองทุน”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๓๑
“มาตรา ๓๕ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๑๑ (๑๓) ให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๓๗
ในกรณี เ ป็ น การจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ ให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มหรื อ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมตามมาตรา ๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจําเป็นและเหมาะสมด้วย
ในกรณีเป็นการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การ
เอกชนตามมาตรา ๓๔ (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาความจําเป็นตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนนั้น โดยในส่วนของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรั ฐวิส าหกิจให้คํ านึ งถึงงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนที่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการจัดสรรไว้แล้วด้วย”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินที่มีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรตามมาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๔๒ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๒๒)
ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้สํานักงานจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามมาตรา ๑๑ (๑) เสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นอันใช้ได้ และให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือองค์การเอกชน ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนตามมาตรา ๓๔
ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงาน หรือสถาบันการเงินที่สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมายให้
เป็นผู้จัดการกองทุน หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย แล้วแต่
กรณี พร้อมด้วยรายละเอียดแสดงแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการ
การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน ตลอดจนคุณสมบัติของ
วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม กลุ่ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ มีสิท ธิ
ขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง”

๓๒
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาคําขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา ๔๒
ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการกิจกรรม
หรือมาตรการตามมาตรา ๓๘ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้และความจําเป็นในทางเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน
และเงินทุนหมุนเวียนของวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจหรือองค์การเอกชนผู้ยื่นคําขอ”
มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่าการดําเนินการนั้น
จะถึงที่สุดหรือสิ้นสุดลง
มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี

๓๓

ภาคผนวก ข
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างสังคมผูป้ ระกอบการ

๓๔

ภาคผนวก ข
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
๑. หลักการและเหตุผล
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีคุณภาพและเสถียรภาพทางการเมือง เป็นที่
ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการรับจ้างผลิตและการลงทุนจากต่างชาติ โดยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ GDP
ขึ้นอยู่กับการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้กับบริษัทข้ามชาติเพื่อส่งไปยัง
ตลาดหลักเพียงไม่กี่ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงแขวนไว้กับปัจจัยภายนอกและความ
ผันผวนของตลาดโลก ยิ่งไปกว่านั้นสินค้าอุตสาหกรรมเหล่านั้นยังมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบสินค้านําเข้าสูง ทําให้
ผลประโยชน์ไม่ตกอยู่ในประเทศไทยเท่าที่ควร ในส่วนของภาคเกษตรและการท่องเที่ยวยังต้องพัฒนาไปสู่สินค้า
และบริการที่มูลค่าสูง ทั้งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศและการเมืองในประเทศ ตลอดจน
ความท้าทายจากหลายประเทศที่ก้าวเข้ามาแทนที่ประเทศไทย ทั้งในด้านการผลิตและการท่องเที่ยว
จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่จึงได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและ
ศักยภาพของประเทศอย่างจํากัด มีรายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) ต่อหัวเพียงประมาณ ๕,๓๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะงักงัน ในขณะที่การก้าวข้ามให้พ้นภาวะดังกล่าวก็ไม่อาจทํา
ได้ง่าย เนื่องจากข้อจํากัดด้านผลิตภาพ การยกระดับมูลค่า และความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้า
ดังปรากฏในรายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่พบว่า หาก
ไม่มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ประเทศไทยจะใช้เวลาถึง ๒๐ ปีที่จะก้าวพ้นภาวะรายได้ปานกลางได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

GDP Per Capita at Current Price (US Dollars)

ภาพที่ ๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทย

๓๕
ในขณะที่การศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบว่า
ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ (High Income Country) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ซึ่งประเทศไทย
จํา เป็ นต้ อ งปฏิ รู ป โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ให้ส ามารถเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่า และขยายศัก ยภาพ
ภาคบริการให้มากยิ่งขึ้น
Best scenario simulation of estimated time required to become high income countries for selected
Asian middle income countries (years)

ที่มา : OECD Development Centre. Note: Based on World Bank’s criterion for classifying economies, high
income countries are defined as having GNI per capita above USD ๑๒ ๐๐๐ in ๒๐๑๓. Growth
prospects in this simulation are in line with MPF-๒๐๑๔. Population projections are based on UN
data.

ภาพที่ ๒ การก้าวข้ามภาวะรายได้ปานกลางของประเทศต่าง ๆ คาดการณ์โดย OECD
แม้ว่ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศไทย ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บ่งชี้ว่าการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ผ่านมาทําให้ความยากจนของไทยลดลง อย่างไรก็ดี พบว่าการกระจายรายได้ยังคงทรงตัวในระดับ
ปานกลาง (Gini Coefficient: ๐.๔๘ – ๐.๔๙) โดยรายได้กระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเล็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวย
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ที่ถือครองรายได้ถึงเกือบร้อยละ ๔๐ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๖ ทําให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดห่าง
กันถึง ๒๕ เท่า๑ ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่เหลื่อมล้ําค่อนข้างสูง และเป็นมูลเหตุของนโยบายประชานิยมและ
ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองของคนในสังคม
ท่ามกลางบริบทในอนาคตภายใต้การแข่งขันเสรีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ วิสาหกิจ
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ยังต้องได้รับการปรับตัวให้เข้มแข็ง สามารถอยู่รอดและแข่งขัน
ได้ดีเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีจํานวนมากถึง
ร้อยละ ๙๗ ของวิสาหกิจไทย แต่กลับมีสัดส่วนมูลค่าใน GDP เพียงร้อยละ ๓๗.๕ และเป็นผู้ส่งออกเพียงร้อยละ ๑
๑

ผลการศึกษาและข้อเสนอจาก โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย “ปฏิรูปสังคม: แก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมเข้มแข็ง”
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พฤษภาคม ๒๕๕๗.

๓๖
ของจํานวนทั้งหมด รวมถึงวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยที่ค้ําจุนเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนด้วย หากประเทศไทยไม่สามารถยกระดับจากเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตแบบรับจ้างไปสู่
สังคมของผู้ประกอบการแล้ว จะเป็นการยากที่เศรษฐกิจจะเติ บโตอย่ างเข้มแข็งและพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) รวมถึงวังวนของนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมและวิกฤตทาง
การเมืองซ้ําแล้วซ้ําเล่า

ภาพที่ ๓ ความสําคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกจากนี้ ความท้าทายประการสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยกําลังประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยโอกาสและความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน
ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าแห่งหนึ่งของเอเชีย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านอุปสงค์และอุปทานในเศรษฐกิจโลก ทําให้เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (Global Value Chain)
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังประเทศที่อยู่ใกล้กับ
ตลาดปลายทางมากขึ้น (Near-shoring Value Chain) การรักษาสถานะการเป็น Trading Nation หรือประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคการค้าให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปจําเป็นที่ภาคการค้าสินค้าและการค้าบริการต้อง
ปรับตัว ซึ่งหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการเป็น Trading Nation คือการมีผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุก
ระดับที่มีศักยภาพให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

๒. ประเด็นการศึกษา/ข้อเท็จจริง
๒.๑ นิยามสังคมผู้ประกอบการ
๒.๑.๑ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ที่แสวงหาโอกาสทางการค้า พร้อมที่จะ
รับความเสี่ยงจากการลงทุน สามารถวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์มูลค่าและ
ความแตกต่าง มุ่งมั่น/ผูกพันต่อเป้าหมาย มีความสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจ (Citizenship)
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ จึงเท่ากับเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดคนที่มีคุณลักษณะข้างต้นและ
วิสาหกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน๒
๒

ข้อมูลจากการบรรยายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, การประชุมหารือหน่วยงานภาครัฐ สภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘.

๓๗
๒.๑.๒ วิสาหกิจ (Enterprise) หมายถึง องค์กรที่ผลิตสินค้า บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก หรือ
กิจการอื่น ๆ โดยวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) คือ วิสาหกิจที่มีจํานวนการจ้างงาน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
หมายถึง การประกอบการของคนในชุมชน เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและ
ชุมชนเป็นสําคัญ ในขณะที่กิจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง
คณะบุคคลที่ร่วมกันเป็นเจ้าของและดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ภาพที่ ๔ จํานวนของวิสาหกิจของไทยจําแนกตามขนาดและสาขา
๒.๑.๓ ประเภทของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจที่เป็นทางการ
รวมทั้งสิ้น ๒,๘๔๔,๗๕๗ ราย ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและบริการ มีขนาด (Scales) แตกต่างกันไปตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ และผู้ประกอบธุรกิจข้ามชาติ
(MNCs) โดยวิสาหกิจขนาดเล็กอาจมีทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลแต่ได้มีการขึ้นทะเบียน
เป็นร้านค้าและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และ
สหกรณ์การเกษตร) นอกจากนี้ ธุรกิจแต่ละหน่วยยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นของการพัฒนา (Stages
in Business Life Cycle) รวมทั้งลักษณะเฉพาะในเชิงพื้นที่ด้วย (Spatial Settings) อาทิ ความใกล้แหล่งวัตถุดิบ
สําคัญและตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงจุดเด่นเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจึงต้องถูกกําหนดให้
สอดรับกับแต่ละกลุ่มและบริบทพื้นที่
๒.๑.๔ สังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจที่หลากหลาย อย่างเท่าเทียมและเอื้ออาทร (Equitable, Caring, Sharing) ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเป็นธรรม เพื่อความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
สังคมผู้ประกอบการของประเทศไทยไทยมิได้เกิดโดยลําพัง หากแต่ถูกรายล้อมด้วย
เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ที่สร้างสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional
Factors) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยเกื้อหนุนเชิงบวกและข้อจํากัดต่อการเกิดของธุรกิจและทิศทางที่สังคม
ผู้ประกอบการจะดําเนินไป รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกที่เป็นทั้งโอกาส

๓๘
และความท้ าทายของธุร กิ จทุ กระดั บ นอกจากนี้ สังคมผู้ ประกอบการในปัจจุบันยังประกอบด้วยวิ สาหกิ จ
เพื่อสังคม (Social Enterprises) ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งเศรษฐกิจนอกภาคทางการ (Informal Sector) อาทิ รถเร่ และผู้ค้าออนไลน์ รวมทั้ง “ธุรกิจใต้ดิน”
ซึ่งแม้จะยังไม่มีการจัดระเบียบและเก็บภาษีตามกฎหมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจให้หมุนเวียนด้วยเช่นกัน โดยมีขนาดประมาณ ๔.๓ ล้านล้านบาท (หรือเทียบได้ประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
GDP)๓ และมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับปัญหาธรรมาภิบาลภาครัฐและธุรกิจการเมือง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสําคัญ
ของเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศของไทย

ที่มา: รายงานสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕,
สํานักงานสถิติแห่งชาติ.

ภาพที่ ๕ ภาพรวมผู้ประกอบการและวิสาหกิจของไทย
๓

สูตร “สังศิต” แนะรัฐบาล รื้อใหม่บริหารเศรษฐกิจใต้ดิน, จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓,๐๓๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘.

๓๙
๒.๒ กรอบกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจของประเทศไทย
วิสาหกิจไทยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน
ด้วยกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ กฎหมายและยุทธศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑ - ๑๑) กับการสร้างสังคมผูป้ ระกอบการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยในช่วงระหว่าง
แผนฉบับที่ ๑ – ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๓๔) แผนพัฒนาฯ ได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นหลัก
เพื่ อรองรั บการพั ฒนาภาคการผลิ ตของประเทศเพื่ อทดแทนการนํ าเข้ าและการส่ งเสริ มการเข้ ามาลงทุนของ
ต่างประเทศ รวมถึงการขยายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโตทางเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๗.๘ ต่อปี๔
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๗ – ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๔) เริ่มให้ความสําคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมุ่งสู่เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ลดความเหลื่อมล้ําของรายได้ประชากร กระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาค
ส่งผลให้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘.๑ ซึ่งเป็น
ช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดในรอบ ๓๐ ปี อย่างไรก็ดี ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ ๘ เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของแผนพัฒนาฉบับที่ ๘ ลดลง
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -๐.๑ ต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของทั้ง ๒ ช่วง จะพบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๓.๙
โดยเหตุการณ์วิกฤตฟองสบู่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสําคัญในภาครัฐและเอกชน
๔

ประมวลจากข้อมูล METADATA ของ The World Bank.

๔๐
ตามมา อาทิ เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓ เกิดหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และสถาบันเฉพาะทาง เป็นต้น เกิดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างกระแส
สังคมผู้ประกอบการ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ให้กับภาคธุรกิจ และ
SMEs จํานวนมากเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของตนเองเพื่อ
ความอยู่รอด
ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔) หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลเริ่มให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจ SMEs การเพิ่มผลผลิต และการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Clustering) ของประเทศ โดยยึดคนเป็น
ศู นย์ กลางการพั ฒนาต่ อเนื่ องจากแผนฉบั บที่ ๘ มุ่ งการพั ฒนาที่ ส มดุ ลระหว่ างคน สั งคม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการที่ดี
ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในช่วงแผนฉบับที่ ๘ ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านนวัตกรรมหลายแห่ง
อาทิ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เป็นต้น อย่างไรก็ดี
ในช่วงของแผนฉบับที่ ๑๐ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง ทําให้
มาตรการของรัฐขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศตะวันตก จึงส่งผลให้ GDP Growth ของ
ประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑ ต่อปี
สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มุ่งเน้นการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์
แม้ว่าเป้าหมายของแผนฉบับนี้จะมุ่งทําให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล แม้ว่าปัจจุบันจะดําเนินการมาถึงระยะ
สุดท้ายของแผน แต่ในช่วงดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภาคธุรกิจประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก ปัญหาความโปร่งใสใน
การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศไม่เป็นไปตามแผนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยังไม่สามารถปรับตัวให้มีผลิตภาพ และนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นได้ ทําให้ประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ ๓.๖ ต่อปี

๔๑

.

ภาพที่ ๖ ครึง่ ศตวรรษของทิศทางเศรษฐกิจการค้าประเทศไทย
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ได้กล่าวถึงการพัฒนาความเจริญ
จากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท แต่เริ่มให้ความสําคัญอย่างจริงจังในช่วงแผนฉบับที่ ๗ เป็นต้นมา โดยระบุถึง
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยภาครัฐได้สร้าง
สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ขึ้นมารองรับแผนพัฒนา ฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ดีแผนพัฒนา ฯ ที่ผ่านมาเป็นเพียงแนวทาง
กว้าง ๆ การเติบโตของประเทศจึงขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งยังไม่สามารถ
สร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป
ตะวันออกซึ่งอดีตเคยล้าหลังกลับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าได้ก่อนประเทศไทย สะท้อนถึงองค์กรที่ทําหน้าที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่พร้อมและขาดการเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดใหญ่กับ SMEs และวิสาหกิจ
ในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและลดปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ของไทยยั ง ขาดทิ ศ ทางที่ แ น่ ชั ด และบู ร ณาการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นที่ มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๔๒

ที่มา : OECD & ERIA Research Report on SME Policy Index, ๒๐๑๔

ภาพที่ ๗ ระดับการพัฒนาส่งเสริมและวิสาหกิจ SMEs ของประเทศไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาค
๒.๓ ปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
ในการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล
และมีธรรมาภิบาลนั้น มีประเด็นในเชิงโครงสร้างที่ต้องพิจารณาหลายประการ ดังนี้
๒.๓.๑ ค่านิยม จิตวิญญาณและทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
(๑) เศรษฐกิ จ ประเทศไทยมี พื้ น ฐานจากสั ง คมเกษตรกรรมและค่ า นิ ย มในการ
ประกอบอาชีพที่มีรายได้แน่นอนและมีสวัสดิการ ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระจึงยังจํากัดอยู่เพียงกลุ่ม
คนจํานวนหนึ่ง ส่งผลให้คนไทยโดยรวมยังขาดจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพอิสระ โดยยังไม่ตระหนักว่าการ
ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ทําให้จํากัดโอกาสและศักยภาพของตนเองอยู่กับอาชีพรับจ้างและการผลิตขั้นพื้นฐาน โดยการ
สํารวจของ Global Entrepreneurship Monitor สะท้อนข้อเท็จจริงว่าปัจจัยประการสําคัญที่ทําให้คนไทยไม่
ก้าวสู่การเป็นเถ้าแก่คือความกังวลที่มีต่อความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการกลัวความล้มเหลว ซึ่งต่างจาก
ในประเทศพัฒนาแล้ว ที่แม้มีมรดกทางวัฒนธรรมแบบเกษตรและศักดินาแต่ก็ได้สร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการ
ให้ขยายตัวและแวดล้อมคนรุ่นใหม่ อาทิ การแสดงออกที่อิสระ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหา
โอกาส เล็งเห็นประโยชน์และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ทําให้คนได้รับการกล่อมเกลาให้กล้าที่จะเลือกและมี
จิตวิญญาณที่พร้อมต่อการประกอบธุรกิจและการแข่งขันทางการค้า
(๒) ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในระยะเรียนรู้/ทดลอง (New Entry) มักมีพื้นฐานความรู้
ในการทํ าธุร กิจไม่ เพี ยงพอ จึงอาจต้องลองถู กลองผิดและล้มเหลวในการตั้งต้นธุรกิจหลายครั้ง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการใหม่มักมีความชํานาญในการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวและขาดทักษะด้านการตลาดซึ่งมีส่วน
สําคัญต่อการอยู่รอดทางธุรกิจในระยะแรก ในขณะที่การพัฒนาทักษะด้านการบริหารธุรกิจของประเทศไทยยัง
ต้องพัฒนาอีกมาก โดย WEF ในด้าน Quality of Management School บ่งชี้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
๘๑ ต่างกับประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๕ สะท้อนถึงช่องว่างด้านการศึกษาที่ยังไม่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับ
ภาคปฏิบัติและการสร้างเจ้าของธุรกิจ

๔๓
๒.๓.๒ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนธุรกิจ
(๑) ภาครัฐยังไม่สามารถนําข้อมูลเชิงลึกมาใช้ประโยชน์และให้บริการได้อย่างเต็มที่
ทําให้ภาคเอกชนขาดการชี้นําแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจบนฐานของข้อมูลการตลาด (Market Intelligence)
เพื่อสนับสนุนการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประเมินความเสี่ยงและเริ่มต้นธุรกิจ

ภาพที่ ๘ ระดับการปิดกิจการของวิสาหกิจไทยเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย
(๒) ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น มักเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก/วิเคราะห์ได้ยาก ทําให้เสีย
โอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์ตอบสนองตลาดในเชิงรุก ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
ไม่สามารถออกแบบธุรกิจที่สะท้อนถึงศักยภาพและแนวโน้มการประสบความสําเร็จ ส่งผลต่อโอกาสในการ
ได้รับสินเชื่อหรือเงินสนับสนุนเพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอด/เติบโตต่อไปได้
๒.๓.๓ การบ่มเพาะผู้ประกอบการยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจร
(๑) การให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) ยังมีจํานวนไม่เพียงพอและ
หลากหลายรองรับธุรกิจแต่ละประเภทได้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งจัดกระบวนการบ่มเพาะให้ครบวงจรตั้งแต่
เริ่ ม ต้ น อยู่ ร อดและขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ม าตรการและงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การบ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการยังไม่ได้กําหนดกลุ่มธุรกิจที่จะมุ่งเน้นทุ่มเทและเชื่อมโยงเป็นระบบในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าไปสู่
ตลาดเป้าหมาย
(๒) สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดเล็กใน SMEs สะท้อนว่านโยบายและมาตรการที่
กําหนดลงไปสนับสนุน SMEs เป็นนโยบายต่อ SMEs ในภาพรวม ซึ่งจาก SMEs ทั้งหมด ๒.๗๖ ล้านรายนั้น
เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กแทบทั้งหมดคือ ๒.๗๕ ล้านราย หรือร้อยละ ๙๙.๕ ของ SMEs การกําหนดนโยบายที่
แยกย่อยสําหรับแต่ละกลุ่มมากขึ้น จะสามารถตอบสนองกับความต้องการหรือประเด็นปัญหาได้ครอบคลุม
ความหลากหลายของผู้ประกอบการ
(๓) ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร โดยมีจํานวนวิสาหกิจ
เพียง ๖๘๔,๗๓๐ รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของทั้งหมด) ซึ่งธุรกิจที่เป็น
นิติบุคคลมักสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคีต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า ทําให้

๔๔
SMEs บางส่วนเสียโอกาสที่จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่
มีประชากรวัยทํางาน (๑๕ - ๖๐ ปี) อยู่เป็นจํานวนมาก อาทิ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน หากสนับสนุน
ให้มีความพร้อมด้านต่าง ๆ จะสามารถเติบโตเป็น SMEs ได้มากขึ้น ไม่เสียโอกาสในการยกระดับให้เติบโตจาก
ท้องถิ่นสู่ต่างถิ่นและสากล
๒.๓.๔ การพัฒนาผู้ประกอบการยังไม่เอื้อให้สามารถเติบโตเป็นลําดับ
(๑) การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่สามารถ
สนับสนุนแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นการเฉพาะ อาทิ สาขา (sectors) ขนาด พัฒนาการในวงจรชีวิต ระดับศักยภาพ
และพื้นที่ ทั้งทางด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน สถานที่ประกอบการ มาตรการทางภาษี/สิทธิประโยชน์ เครือข่าย
ความร่วมมือ แต้มต่อด้านการตลาด (อาทิ การจัดซื้อภาครัฐจาก SMEs) ฯลฯ ทําให้วิสาหกิจไทยในบางสาขายัง
มีจํานวนน้อยและอ่อนไหวต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ

ภาพที่ ๙ สัดส่วนของ GDP ที่ขับเคลื่อนโดย SMEs ในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Sectors)
ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยมี ผู้ ป ระกอบการในภาคเกษตรที่ มี จํ า นวนเพี ย ง
๓๔,๒๘๐ ราย คิดเป็นเพียงร้อยละ ๑.๒๑ ของผู้ประกอบการทั้งหมด (สสว., พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
น้อยมากเทียบกับจํานวนคนในภาคเกษตรประมาณ ๑๒ ล้านคน (จากประชากรวัยทํางานทั้งหมดประมาณ ๓๘
ล้านคน) สะท้อนว่าภาคเกษตรยังอยู่ในรูปของเกษตรกร (Farmer) ที่เพาะปลูกแบบรับผลิตเพื่อส่งให้พ่อค้า
คนกลางมากกว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร (Agricultural Entrepreneur) จึงไม่อาจข้ามพ้นสถานะการ
เป็นผู้ถูกกําหนดราคา (Price-taker) ทั้งยังมีผลิตภาพค่อนข้างต่ํา โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑๒ ของ GDP รวม
ของประเทศ ทํา ให้ ร ายได้ข องภาคเกษตรในภาพรวม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลี่ ยอยู่ ที่ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดื อน/
ครัวเรือน โดยกว่า ๑.๓ ล้านครัวเรือนมีรายได้เพียงประมาณ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน/ ครัวเรือน ต่ํากว่าเส้นความ
ยากจน (ที่ ป ระมาณ ๑,๔๐๐ บาท/เดื อ น ตามค่ า ครองชี พ ในปั จ จุ บั น ) และมี ภ าระหนี้ สิ น เฉลี่ ย ประมาณ

๔๕
๖๐,๐๐๐ บาท/ครั วเรือน ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนชัดเจนว่ าเกษตรกรที่ทําการเกษตรอย่างเดียวจะไม่
สามารถพออยู่พอกินได้และอาจต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการในสาขาที่สามารถทําได้ควบคู่กันไป
แม้หลักการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจในลักษณะ Tailor-made ข้างต้น
จะเป็นที่ตระหนักดีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ผลักดันเต็มที่ตามทรัพยากรที่มี หากแต่การดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวอาจต้องอาศัยโครงสร้างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนจึงจะสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจที่หลากหลายได้ ซึ่งจะช่วยให้ GDP ของ SMEs ในแต่ละกลุ่มสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ
(๒) การเติบโตจากวิสาหกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลาง (Missing M) ซึ่งโครงสร้าง
จํานวนของ SMEs บ่งชี้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางยังมีจํานวนน้อยมาก โดยมีจํานวนเพียง ๑๓,๒๔๗ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ของ SMEs ทั้งหมดเท่านั้น (แต่มีสัดส่วนใน GDP มากถึง ๑ ใน ๓ หรือร้อยละ ๓๒.๓ ของ
GDP จาก SMEs) แตกต่างจากในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือเยอรมนีซึ่งล้วนมี SMEs ใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ ๕ - ๑๐ โดยในญี่ปุ่นมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางมากถึงร้อยละ ๑๐ เกาหลีใต้ร้อยละ ๖
และเยอรมันร้อยละ ๓ โดยวิสาหกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่จะผลิตสินค้านวัตกรรม มีฐานการผลิตในประเทศ (local
content) และเน้นการส่งออก จึงเป็นข้อสังเกตว่าประเทศไทยสามารถส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจขนาดกลางให้
เพิ่มขึ้นได้อีกมาก การพัฒนาต่อยอดจากวิสาหกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลางตามลําดับจึงเป็นความท้าทาย
ประการสําคัญ
(๓) การขยายตลาดจากภายในประเทศ สู่ภูมิภาคและตลาดโลก (Internationalization)
ตลาดของ SMEs ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพียงตลาดภายในประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก และมีจํานวน SMEs ที่เป็น
ผู้ส่งออกโดยตรง จํานวน ๒๔,๙๔๔ ราย หรือเพียงร้อยละ ๐.๙ เท่านั้น สะท้อนว่า SMEs จํานวนมากควรได้รับ
การส่งเสริมให้ขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดฐานเดียวในอาเซียน

ภาพที่ ๑๐ ระดับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศของ SMEs ประเทศไทย

๔๖

ภาพที่ ๑๑ GDP ของ SMEs ประเทศไทย, ปัญหา Missing M, และ จํานวนผูส้ ่งออกที่เป็น SMEs
๒.๓.๕ การผนึกกําลังเป็นเครือข่ายพันธมิตร
ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยได้ผ ลัก ดันการรวมกลุ่ม ธุร กิจทั้ง ในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และการค้า รวมถึงการบริการอย่างต่อเนื่องและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง อาทิ
โครงการ Biz Club และเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกระทรวงพาณิชย์ เครือข่าย Cluster ของกระทรวง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี เครือข่ายวิสาหกิจของประเทศไทยยังเป็นการรวมกลุ่มแบบหลวม ๆ ไม่รองรับการ
แข่ งขั นที่ จ ะเข้ม ข้ น ภายใต้บ ริ บ ทการค้ า เสรีที่ จ ะขยายไปสู่ภู มิภ าคเอเชีย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ยั ง จํ า กัด ในลั ก ษณะ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยังไม่พัฒนาถึงระดับ “หุ้นส่วนการผลิตและพันธมิตรการค้า” (Value
Chain Partnership/Cluster) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของสมาชิกในทุก ๆ ด้าน อาทิ อํานาจต่อรอง/
เรียกร้อง ลดต้นทุนด้วย Economy of Scale การร่วมกันขยายตลาดและต่อยอดธุรกิจ ดังที่สะท้อนในรายงาน
ของ WEF ที่ระบุชัดว่าประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ต่ํา ส่งผลให้ขาดการผนึกกําลังรองรับบริบท
ในอนาคตที่จะแข่งขันกันในระดับห่วงโซ่ (Supply Chain Competitiveness)
๒.๓.๖ ความสามารถในการสร้างและใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
(๑) การสร้างนวัตกรรม: ผู้ประกอบการไทยยังขาดความสามารถด้านการพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลจากข้อจํากัดในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารระหว่างนักออกแบบ/นักวิจัยกับ
ผู้ประกอบการ และการตั้งโจทย์วิจัยที่ต้องมุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ รวมถึงมาตรการจูงใจนักวิจัยและนักออกแบบ
(๒) การใช้นวั ตกรรมเพื่อสร้างสรรค์มูล ค่า: มีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงและแปลง
องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งแม้ว่า SMEs ของประเทศไทยจะมีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมมาสร้างเรื่องราวและมูลค่าเพิ่ม (อาทิ สินค้า OTOP) แต่ยังมีข้อจํากัดในการ
สร้างเอกลักษณ์ (Uniqueness) และสร้างสรรค์คุณค่าในตัวสินค้าและบริการ (Value Creation) รวมทั้งการ
เตรียมหาตลาดมารองรับ (Demand Pull) ตลอดจนมาตรการการคุ้มครองและต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม

๔๗
(Scale-up) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสําคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
สหกรณ์ สามารถแข่ งขันกั บสินค้าจากวิสาหกิจ รายใหญ่แ ละต่ างชาติที่ก้ าวเข้ามาในระดั บท้องถิ่ นมากขึ้น
ทุกขณะ แม้จะได้มีการผลักดันนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง (อาทิ โครงการ Creative Coop) หากแต่ผล
ความสําเร็จยังจํากัดอยู่ในสหกรณ์การเกษตรบางแห่งและไม่เกิดเป็นห่วงโซ่มูลค่าสินค้านวัตกรรม/สร้างสรรค์ที่
แข่งขันได้อย่างกว้างขวางเพียงพอ ทั้งนี้ ด้านการผนึกกําลังเป็นเครือข่ายพันธมิตรดังที่กล่าวไปแล้วถือเป็นปัจจัย
สําคัญประการหนึ่งด้วย
ผลการสํารวจความสามารถทางการแข่งขันของ WEF ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
สะท้อนว่าความสามารถด้าน Innovation และ Business Sophistication ของวิสาหกิจไทยเป็นประเด็น
สําคัญที่ฉุดรั้งอันดับของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซียกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (ประเทศ Stage ๓ โดยประเทศ
มาเลเซียมีความสามารถด้านนวัตกรรมในอันดับที่ ๑๓ ประเทศไทยอยู่อันดับ ๗๐) สินค้าอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยจึงยังมีมูลค่าไม่สูงและเป็น OEM ที่มีสัดส่วน local content ต่ํา ทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยค่อนข้างชะงักงัน ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ยาก และสูญเสียความสามารถทางการ
แข่งขันมากขึ้นทุกขณะ

ภาพที่ ๑๒ จุดอ่อนของ SMEs ไทยในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม
๒.๓.๗ ปัจจัยแวดล้อมเชิงสถาบัน
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการยังไม่เป็นเอกภาพในระดับชาติและยังไม่มี
การกําหนดกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่มุ่งเน้นผลักดันเป็นพิเศษ (Strategic Focus) ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
รวมทั้งการวางแผนเชิงพื้นที่ เพื่อจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
อย่างทั่วถึง
(๒) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายยังไม่บูรณาการ มีหน่วยงานเจ้าภาพที่หลากหลาย
และยังมีภารกิจที่ซ้ําซ้อนและลักลั่นกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงมีความไม่สอดคล้องของช่วงระยะเวลาในแผน
ยุทธศาสตร์

๔๘
(๓) ระบบการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business)
อาทิ One-stop Services การจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรม (Business-Science Park) และ
ระบบการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานเดียวกันและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งล้วนอยู่ระหว่างการผลักดัน
อย่างจริงจัง
(๔) ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังจํากัดอยู่เพียง
การให้บริการวิชาการ ยังไม่พัฒนาไปเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่าที่ควร

ภาพที่ ๑๓ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจของประเทศไทย
ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สะท้อนจากการประเมินความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ผลการประเมิน National Competitiveness ของหลายสถาบันตลอดหลายปีทีผ่านมาสะท้อน
ให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวมที่มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง หากแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างช้า ๆ ในขณะที่ประเทศที่อยู่ระดับเดียวกันมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด การประเมินของ WEF รายงานตัวชี้วัดที่ประเทศไทยได้คะแนนดี ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับ
ต่ําและมีเสถียรภาพ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (อาทิ อัตราการออมสูง และขาดดุลงบประมาณต่ํา)
กฎระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนและการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาธารณสุข อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดเหล่านี้ล้วน
แต่อยู่ในกลุ่มปัจจัยพื้นฐาน
ดัชนี Global Competitiveness Index (GCI) ของ WEF ชี้ว่า ประเทศไทยต้องยกระดับปัจจัย
แวดล้ อ มหลายประการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เศรษฐกิ จ ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ป ระเทศไทยต้ อ งปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่
การจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเชื่อมต่อด้านการขนส่ง ความต่อเนื่องของนโยบาย และ
จริยธรรมของภาครัฐ นอกจากนี้ คุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ํา และมีอันดับถอยจาก
๗๘ ไปเป็น ๘๗ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในอันดับที่ ๖๐)

๔๙

ภาพที่ ๑๔ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Waves of Change/Pattern)
ของ National Competitiveness โดย WEF
ดัชนี GCI ประกอบด้วย ๓ หมวด แต่ละหมวดมีการถ่วงน้ําหนักที่ต่างกัน โดยน้ําหนักของดัชนีจะ
สูงหากเป็นดัชนีที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มนั้น ๆ เช่น ตัวชี้วัด Business Sophistication และ
Innovation จะมีสัดส่วนน้ําหนักเพียงร้อยละ ๑๐ สําหรับประเทศในกลุ่ม Stage ๒ (Efficiency-driven) แต่
จะมีนา้ํ หนักถึงร้อยละ ๓๐ สําหรับประเทศในกลุ่ม Stage ๓ (Innovation-driven) ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศ Stage ๒ (กลุ่มเดียวกับจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่มาเลเซียอยู่ใน Stage ๒
ที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปยัง Stage ๓) ฉะนั้น หากจะเพิ่มอันดับในดัชนี GCI ประเทศไทยจําเป็นต้องยกระดับ
ความสามารถที่วัดโดยดัชนีในกลุ่ม Efficiency ให้มีอันดับดีขึ้น ได้แก่ ประสิทธิภาพระบบตลาด ตลาดการเงิน
ประสิทธิภาพของแรงงาน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และขนาดของตลาด

ภาพที่ ๑๕ อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ประเมินโดย WEF ปี พ.ศ. ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔

๕๐
ดัชนี World Competitiveness Yearbook (WCY) ของ IMD หลายปีสะท้อน pattern ของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ WEF กล่าวคือค่อนข้างคงที่และมีพัฒนาการช้า โดยผลการประเมิน
ปีล่าสุดชี้ว่าอันดับของประเทศไทยมีการลดลง ๓ หมวด (สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ) และคงที่ ๑ หมวด

ภาพที่ ๑๖ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ National Competitiveness ระยะ ๕ ปี ที่ประเมินโดย IMD
รายงาน Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ปี พ.ศ. ๒๐๑๕ ระบุว่า ตัวชี้วัดด้านที่ได้
อันดับไม่ดี ๓ ด้าน ได้แก่ระบบภาษี (อันดับ ๖๒) ความสะดวกในการเริ่มธุรกิจ (อันดับ ๗๕) และโอกาสได้รับ
สินเชื่อ (ลําดับ ๘๙ ซึ่งต่ํามาก) โดยในประเด็นด้านการจ่ายภาษี บริษัทในประเทศไทยต้องจ่ายภาษีปีละ
ประมาณ ๒๒ รายการ และต้องใช้เวลากรอกและเตรียมเอกสารทั้งหมดรวม ๒๖๔ ชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
และใช้เวลามาก ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ประเทศไทยใช้เวลาในการจดทะเบียนเฉลี่ย ๒๗.๕ วัน โดยใช้เวลาใน
การดําเนินเรื่องแรงงานนานกว่า ๒ สัปดาห์ ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นอันดับ ๑ ในด้านนี้ สามารถ
จดทะเบียนการค้าทางออนไลน์ภายในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น
ภาพรวมการประเมินความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสะท้อนว่า ประเทศไทยต้อง
ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหลายด้านอย่างเร่งด่วน อาทิ การศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา รวมถึงอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ สามารถประยุกต์และ
ต่ อ ยอดเทคโนโลยี ไ ด้ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบีย บและระบบการให้ บริ ก าร อาทิ ระบบเอกสารแบบดิจิ ต อล
การจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การกํากับการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งทางบกในอินโดจีน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

๕๑

ภาพที่ ๑๗ สรุปปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมผู้ประกอบการไทย

๓. รายละเอียดผลศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาพรวมปัญหาและข้อจํากัดของการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (ในภาพที่ ๑๗) ได้ถูกนํามาศึกษาใน
รายละเอียด เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและข้อจํากัดในการแก้ไข เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิรูปที่เป็นไปได้และ
ผสมผสานข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทยให้เข้มแข็ง
แข่งขันได้ในสากล และเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการยกระดับรายได้ข้ามพ้น
Middle Income Trap กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) และเป็นสังคมของ
ผู้ประกอบการที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งพร้อมสําหรับการเป็นชาติการค้า (Trading Nation) โดย
การศึกษาประกอบด้วยในหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
(๑) การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ (Incubation and Start-up)
(๒) การยกระดับระบบสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprise)
(๓) การเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย

๕๒
(๔) การพัฒนาธุรกิจให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Internationalization)
(๕) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม (Commercialization of Innovation)
(๖) แนวทาง (Model) การสร้างสังคมผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า
(Value Chain/Cluster Development) โดยศึกษาในกรณีของห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-based
Industry Value Chain) เพื่อเป็นแนวทางการแปลงข้อเสนอปฏิรูปสู่นโยบายและการปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในอนาคต
๓.๑ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ (Incubation and Start-up)
๑. ประเด็นปัญหาและสาเหตุหลัก
รากเหง้ าของปัญหาการเกิดและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการของประเทศไทยคือ
ทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต้องอาศัยการหล่อหลอมตั้งแต่เป็นเยาวชน ประเทศซึ่งเป็นชาติ
การค้า อาทิ เนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ มีการอบรมเลี้ยงดูและระบบการศึกษามีส่วนสร้างความสําคัญในการ
ปลูกฝั งมุ มมองและค่ านิ ยมที่ ดีต่ออาชี พอิ สระ ต่ างกับสังคมไทยที่มักมีค่านิ ยมที่จะส่ งเสียให้ลู กหลานได้รับ
การศึกษาสูงและมีงานประจําที่มั่นคง เพื่อความแน่นอนของรายได้และสวัสดิการทางสังคมซึ่งยังค่อนข้างมีจํากัด
ในขณะที่ระบบการศึกษามักตอบสนองความต้องการและค่านิยมของสังคม โดยมุ่งเน้นทฤษฎีและการท่องจํา
มากกว่ าการตั้ งคํ าถาม แลกเปลี่ ยนและเสนอความคิ ดเห็ น รวมทั้ งการทดลองปฏิ บั ติ และต่ อยอดด้ วยการ
สร้างสรรค์ในแบบของตน ตลอดจนพึ่งพาสถาบันกวดวิชา มีความกังวลต่อภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยที่จะส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาสายอาชีพในสถาบันอาชีวะ เทคโนโลยีและสายพาณิชย์ ส่งผลให้บุคลากรของประเทศไทยมี
ความพร้อมต่อการเป็นพนักงานประจํามากกว่าการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ค่านิยมการเป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนา
ค่อนข้างช้ าเมื่อเที ยบกับประชาชนในประเทศที่เป็นชาติการค้า ในขณะที่ผู้ประกอบการของประเทศไทยมี
แนวโน้มจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจมากกว่าการวิเคราะห์และประเมินโอกาส/ความเสี่ยงเพื่อวางแผน
ธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและบัญชี
การปรับทัศนคติและปลูกฝังค่านิยมใหม่ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะการ
ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการทดลองปฏิบัติจริง จึงเป็นการวางรากฐานของสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งของ
ประเทศไทย ซึ่งจําเป็นต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ขั้นปฐมศึกษาเพื่อที่จะให้เยาวชนมีความคุ้นเคยและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการโดยต่อยอดทางธุรกิจจากความสนใจ/ความสามารถพิเศษที่จะพัฒนาต่อไป ซึ่งการ
อบรมความรู้พื้นฐานดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่จริงจังมากพอ รวมถึงการจัดระบบการวินิจฉัยองค์กรและให้
คําปรึกษาที่สะดวกต่อการเรียนรู้และปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่อง
๒. การแก้ไขและมาตรการสําคัญ
ภาครั ฐ และเอกชนได้ ดํ า เนิ น ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานสถาบั น การศึ ก ษาในการจั ด
ฝึกอบรมทักษะการจัดการธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็ก ทําให้ได้เรียนรู้ทั้ง
ข้อมูลเชิงวิชาการและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ตัวอย่างแนวคิดและแนวทางที่ได้ดําเนินการไป
แล้วมากมาย เช่น โครงการโรงเรียนในโรงงาน โครงการธุรกิจครอบครัว เป็นต้น จะมีส่วนช่วยลดอัตราว่างงาน
ของบัณฑิตซึ่งจะจบการศึกษาปีละประมาณ ๔ แสนคน โดยจํานวนนี้จะมีผู้ตกงานประมาณ ๑ แสนคน
มาตรการที่สําคัญที่ผ่านมาคือ “การพัฒนาคนให้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเถ้าแก่” หรือ
โครงการ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา” (University Business Incubator: UBI) ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๔๗ ซึ่งกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี เ ป้ า หมายให้ ห น่ ว ยงานบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ใน

๕๓
สถาบันอุดมศึกษา (UBI) ในสถาบันอุดมศึกษา ทําหน้าที่บ่มเพาะความคิดและทักษะให้เกิด “ผู้ประกอบการใหม่”
(Entrepreneurs) และ “บริษัทจัดตั้งใหม่” (Start-up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการเติบโต
โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ/นวัตกรรมและเครือข่ายการปรึกษาหารือในมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็น “บริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต” (Spin-off Companies)
รวมทั้งเป็นช่องทางการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่
กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นํางบประมาณจากกองทุนไปจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ (Business Incubation Center) และมีพื้นที่พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับ
ผู้ประกอบการได้ใช้เพื่อทดลองดําเนินกิจการในช่วงเริ่มต้น ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดตั้งกิจการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีให้บริการการปรึกษาหารือดูแลอย่างใกล้ชิด
ในลักษณะพี่เลี้ยงทางธุรกิจจากทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์การทําธุรกิจระหว่างสมาชิก และจัดหาตลาด
สําหรับให้ผู้ซื้อผู้ขายได้จําหน่าย นําเสนอและต่อยอดธุรกิจในลักษณะการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือร่วมลงทุน
ต่อไปด้วย โดยขณะนี้มีหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในลักษณะดังกล่าวจํานวนมากกว่า ๕๐ แห่ง มีการบ่มเพาะ
และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up & Spin-off Companies) มากกว่า ๒๐๐ ราย โดยมีอัตราการอยู่
รอดประมาณร้อยละ ๖๕ สร้างวงจรรายได้รวมมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
การบ่มเพาะผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นกําลังได้รับการขยายผลให้
กว้ างขวาง และเปิ ดโอกาสให้ สถาบั นของภาคเอกชนที่มี ศักยภาพและมาตรฐานเข้ ามาดํ าเนินการโดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยจัดโครงการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของชาติที่จะมีการมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
และการพัฒนา SMEs ให้รองรับกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของเยาวชน
และผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นให้เชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่สินค้าและบริการที่จะส่งเสริมในแต่ละเขต
เศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียง ดังเช่นกรณีตัวอย่างของ Food Valley ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง Science
Park มหาวิทยาลัยและนิคมอุตสาหกรรม
๓. แนวทางปฏิรูป
(๑) กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้าง
ผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐาน อาชีวะจนถึงอุดมศึกษา โดยในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาถือเป็นช่วงสําคัญที่ต้องปูพื้นฐานความคิดและทักษะการจัดการ รวมทั้งการสื่อสาร
แบบ ๒ - ๓ ภาษา จึงต้องมีการพัฒนาบุคลาการให้มีทักษะด้านภาษา การบริหารจัดการ และการใช้ระบบ
Digital Trade รวมถึงความเป็นครูควบคู่กันไป ซึ่งรัฐอาจต้องประสานความร่วมมือกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะจัด
กิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในกิจการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่า โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา/
ต้นแบบ ทดลองปฏิบัติและต่อยอดจากผลิตภัณฑ์/บริการที่สนใจ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Learn
and Development: L&D) อาทิ ตัวอย่างของโครงการโรงเรียนในโรงงานซึ่งพัฒนาทั้งแรงงานและ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นอกจากนี้ ในด้านภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในเข้าถึงข้อมูล/องค์ความรู้และโอกาส
การตลาด โดยรัฐควรพิจารณาใช้มาตรการเชิงรุก/บังคับ
(๒) ระดับอุดมศึกษา ทุกหลักสูตรควรมุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติและ
สนับสนุนให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานธุรกิจจําลอง (Dummy

๕๔
Company) หรือสหกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งฝึกอบรมพี่เลี้ยงของผู้ประกอบการ (Coach and Trainer)
เพื่อให้สามารถปลูกฝังทัศนคติและทักษะ (DNA) ของผู้ประกอบการ สามารถถ่ายทอดทักษะด้านการบริหาร
จัดการให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลิต Coach หรือกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปช่วยชี้แนะแนวทางในการทําธุรกิจเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่จะเข้าไปดูแลผู้ประกอบการ
อย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์บ่มเพาะและชี้แนะผู้ประกอบการซึ่งควรจะมีการจัดตั้งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรทําหน้าที่เป็น Certification Body กําหนดให้มีมาตรฐานของ Trainer
และ Coach โดยให้มีการคัดเลือกและพัฒนาก่อนออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นอาชีพเพื่อสังคม
อีกอาชีพหนึ่ง
(๓) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและวิสาหกิจ
รายใหม่ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม จําเป็นอย่างยิ่งที่
ภาครัฐจะต้องสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินภารกิจที่นอกเหนือจากการสอน
การวิจัยและการบริหาร/ประกันคุณภาพ โดยกําหนดให้การสร้างผู้ประกอบการเข้มแข็งเป็นภาระงานด้าน
บริการวิชาการที่มีตัวชี้วัดชัดเจนและมีน้ําหนักเพียงพอ ทั้งนี้ อาจกําหนดเป็นทางเลือกให้คณาจารย์ตัดสินใจได้
เพื่อไม่ให้ภาระงานมากเกินไป รวมถึงสิทธิพิเศษทางภาษีให้แก่คณาจารย์และหรือภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม
พัฒนาผู้ประกอบการ
๓.๒ การยกระดับระบบสนับสนุนผูป้ ระกอบการรายย่อย
๑. ประเด็นปัญหาและสาเหตุหลัก
(๑) การจําแนกกลุ่มวิสาหกิจไม่เอื้อต่อการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
“วิสาหกิจรายย่อย” (Micro Enterprise) ตามคําจํากัดความเบื้องต้นของสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อใช้ในการสํารวจสภาวการณ์วิสาหกิจต่าง ๆ หมายถึง
“วิสาหกิจที่มีแรงงานไม่เกิน ๕ คนและไม่จดทะเบียนพาณิชย์” ซึ่งนับเป็นวิสาหกิจกลุ่มย่อยภายใต้กลุ่ม
วิสาหกิจขนาดย่อม (S) ลงไปอีก ในการดําเนินนโยบายของภาครัฐนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิสาหกิจรายย่อย
ถูกผนวกเข้าไว้ภายในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างไรก็ดี กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยนับเป็น
วิสาหกิจส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ ๖๖ ของ SMEs หรือประมาณร้อยละ ๖๕ ของวิสาหกิจทั้งหมดของ
ประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนและเป้าหมายทางการเมืองทุกยุคสมัย
การขาดข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ไม่
สามารถให้การส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยได้ตรงจุด เพียงพอ และทั่วถึง โดยในทางปฏิบัติ ผลของมาตรการ
ส่งเสริม SMEs มักตกอยู่กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น การส่งเสริม
วิสาหกิจรายย่อยเป็นการเฉพาะลงไป จึงช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปในวงกว้างและลดความเหลื่อมล้ํา
ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้
(๒) ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
แม้ว่าการจําแนกกลุ่ มจะไม่เอื้อ ให้เกิดการส่งเสริมวิสาหกิจ รายย่ อย หากหน่ วยงานภาครั ฐ มีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง วิสาหกิจราย
ย่อยจะได้เติบโตและเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรบางส่วนที่มีความพร้อม รวมถึงเกษตรกรและ
ผู้ค้ารายย่อย (หาบเร่/แผงลอย) ได้รับการยกระดับและจัดระเบียบเป็นการเฉพาะ

๕๕
จากการศึกษาของ สสว. พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยมากกว่าร้อยละ
๕๐ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและการจําหน่ายอย่างไม่เป็นทางการผ่านการเรียนรู้จากบุคคลใน
ครอบครัว/ญาติมิตร และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางบัญชี/การเงิน ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่มีการเรียนรู้
การบริหารจัดการเพิ่มเติมในขณะดําเนินธุรกิจ โดยมีเพียงประมาณร้อยละ ๒๕ ที่ได้รับการเรียนรู้และอบรม
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน) ทั้งหมดเป็นสาเหตุให้วิสาหกิจต้อง
ขาดทุนและปิดกิจการในอัตราที่ไม่น้อยไปกว่าอัตราการส่งเสริม/เปิดกิจการใหม่ สะท้อนว่าการส่งเสริมของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในสมรรถนะการบริ ห ารจั ด การแก่ วิ ส าหกิ จ รายย่ อย ยั ง มีไ ม่ เ พีย งพอ/ทั่ วถึ ง และยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ รากเหง้าของปัญหานี้ไม่เพียงเกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจรายย่อยเห็นประโยชน์และ
เข้าระบบมารับการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการเท่านั้น หากแต่จําเป็นต้องปรับโครงสร้าง
ในแง่กฎหมายให้เกิดกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อวิสาหกิจรายย่อยเพื่อให้เกิดองค์กรและมาตรการ รวมถึง
ระบบการสนับสนุนตามมา
(๓) ผู้ประกอบการนอกระบบมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่คลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากการขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของผู้ประกอบการ โดยไม่ทราบว่าในความเป็นจริงแล้ววิ สาหกิจรายย่อยส่ วนใหญ่
มีรายได้ต่ํากว่าฐานที่ต้องเสียภาษี (และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจํากัดเกี่ยวกับบริหารจัดการบัญชีที่ไม่โปร่งใสของ
ผู้ประกอบการเอง) นอกจากนี้ เพดานรายได้สําหรับการยกเว้นภาษีสําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยทั่วไป
ทั้งภาษีรายได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกให้สูงขึ้นได้รวมทั้งสามารถยืดระยะเวลาพักชําระภาษี
โดยเฉพาะในระยะเวลาแรกของการตั้งกิจการและ/หรือเมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้เท่าเทียมกับกรณีของ
วิสาหกิจชุมชน ในขณะที่รัฐยังไม่สามารถทําการประชาสัมพันธ์ได้จนถึงระดับที่จะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อย
โดยทั่วไปเกิดความกระจ่างได้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อย่างมาก (มากกว่าต้นทุนภาษีที่อาจต้องเสียใน
กรณีที่ต้องเสียภาษี) หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและรับการส่งเสริม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
๒. การแก้ไขและมาตรการสําคัญ
(๑) จําแนกแยกย่อย SMEs สู่กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยเป็นการเฉพาะ โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
สสว. ได้มีการจําแนกกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ที่ละเอียดและสะท้อน
ปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจทุกกลุ่ม อย่างไรก็ดี ในทางกฎหมายยังไม่มีการจําแนกกลุ่มวิสาหกิจ
SMEs ให้แยกย่อยเป็น ๓ กลุ่ม คือ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย เพื่อเป็นฐานในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สร้างองค์กร/กลไก มาตรการและกระบวนการในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย ได้ตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจยกเลิกการใช้เกณฑ์การจําแนกทางด้านสินทรัพย์ เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวในหลาย ๆ
กรณีไม่สามารถประยุกต์ใช้กับการวัดขนาดวิสาหกิจรายย่อยได้ และควรมีการปรับเกณฑ์ทางด้านจํานวน
แรงงานและทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม รวมถึงพิจารณาใช้ยอดขายในการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการควบคู่ไปด้วย
ในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ การจําแนกกลุ่ม SMEs เป็นสามกลุ่มและโดยเกณฑ์จํานวนแรงงานและทุน
จดทะเบียนดังกล่าวได้มีการทําอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย
เป็นอย่างดี อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาะไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ส่วนใหญ่กําหนดให้วิสาหกิจราย
ย่อยในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ มีคนงานไม่เกิน ๕ คน (ยกเว้นในภาคอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เกิน ๑๐
คน) และมีขนาดของเงินทุนจดทะเบียนในระดับต่าง ๆ ที่น้อย ในขณะที่สหภาพยุโรปกําหนดให้วิสาหกิจรายย่อย
ในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ มีคนงานน้อยกว่า ๑๐ คนและยอดขายไม่เกิน ๒ ล้านยูโร ซึ่งกรณีของประเทศไทยอาจ

๕๖
กํ า หนดให้ วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยในภาคเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ มี ค นงานไม่ เ กิ น ๕ คน) และอาจมี ย อดขายไม่ เ กิ น
๑,๘๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
(๒) ขยายบทบาทขององค์กรสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานในการบริหาร
ให้แก่วิสาหกิจรายย่อยให้เพียงพอ พบว่า การดําเนินงานในอดีตของภาครัฐและเอกชนมีความพยายามที่จะ
ขยายการส่งเสริมไปสู่วิสาหกิจรายย่อยแล้ว อาทิ การเพิ่มการอบรม/งบประมาณสนับสนุนการอบรมทางด้าน
การยกระดับความรู้/สมรรถนะ/มาตรฐานในการบริหารด้านต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานของรัฐมีให้แก่วิสาหกิจ
รายย่อย รวมถึงธุรกิจเจ้าของคนเดียว โดยกําหนดสัดส่วนผู้รับการอบรมให้เป็นวิสาหกิจรายย่อยให้มากขึ้น
อี ก ทั้ ง มี ก ารกระจายแหล่ ง การให้ ก ารอบรมในวงที่ ก ว้ า งขึ้ น โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ช นบทและชุ ม ชนของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการมุ่งเป้าไปที่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรจํานวนมาก
(๓) สร้างแรงจูงใจทางภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็น
การจูงใจให้วิสาหกิจรายย่อยเข้าระบบและรับการส่งเสริม ได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎระเบียบทางด้านภาษี
ต่าง ๆ ที่ใช้กับกรณีวิสาหกิจชุมชนมาบังคับใช้กับกรณีวิสาหกิจรายย่อย อาทิ กรณีที่วิสาหกิจชุมชนประกอบการ
ในรูปของห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และจัดทําบัญชี
สําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) - (๘) แห่งประมวลรัษฎากรจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีบนพื้นฐานของคุณค่า
(merit-based) สํ า หรั บ กลุ่ ม /ชุ ม ชนของบุ ค คลรายย่ อ ยที่ ร วมตั ว กั น ประกอบการทั้ ง ในเมื อ งและชนบท
ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยอาจได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันจากคุณค่าความเป็นบุคคลรายย่อยที่มี
รายได้น้อย
(๔) ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยในด้านการทํานวัตกรรม ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้วิสาหกิจรายย่อยมีจุดเด่นและจุดขายสําหรับการเริ่มต้น อยู่รอดและเติบโตได้ในโลก
ธุรกิจที่แข่งขันสูง แม้ว่าวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างและใช้นวัตกรรมในรูปแบบที่ต้องสร้างสิทธิบัตร
แต่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรจํานวนมากได้รับการส่งเสริมให้นําองค์ความรู้/ภูมิปัญญามาปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต และบริ ก ารทํ า ให้ ต้ น ทุ น ลดลงและ/หรื อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารดี ขึ้ น หรื อ เป็ น เพี ย ง
การออกแบบสินค้าและบริการใหม่ ๆ โดยผสมผสานความเป็นท้องถิ่นและเรื่องราวที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี
การส่งเสริมนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจรายย่อยและสหกรณ์จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรด้าน
งบประมาณ/บุคลากรที่เหมาะสม โดยเฉพาะการแสวงหาและปรับใช้นวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนและมีต้นทุนใน
การพัฒนาไม่สูง (Frugal Innovation) ซึ่งหน่วยงานที่ดําเนินการอยู่ไม่สามารถครอบคลุมภารกิจดังกล่าวได้
เพียงพอ เทียบกับกรณีตัวอย่างในเกาะไต้หวันและประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ
บริการบนฐานของสินค้าเกษตรแปรรูป หรือแม้แต่ประเทศอินเดียซึ่งมีหน่วยงานดูแลด้านนวัตกรรมสําหรับ
วิสาหกิจรายย่อย ภายใต้กระทรวง Ministry of Micro Enterprises and SMEs
๓. แนวทางปฏิรูป
(๑) กําหนดนิยามตามกฎหมายสําหรับวิสาหกิจรายย่อย โดย สสว. ในฐานะหน่วยงาน
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ที่กํากับดูแลวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ควรนําแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจรายย่ อยที่ ได้ดําเนิ นการมาแล้ว มาทบทวนและ
ปรับปรุงเกณฑ์การจําแนกกลุ่มวิสาหกิจ โดยแยกวิสาหกิจรายย่อยออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตามความเหมาะสมด้านจํานวนแรงงานและทุนจดทะเบียน รวมถึงพิจารณาปัจจัยด้านรายได้ของวิสาหกิจใน

๕๗
การแบ่งกลุ่มการส่งเสริมในทางปฏิบัติ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึง
องค์กรและกลไกขับเคลื่อนที่ตรงเป้า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
(๒) ขยายบทบาทองค์กรของหน่วยงานภาครัฐรองรับส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย เพื่อให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ถาวรด้านการส่งเสริมและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของวิสาหกิจรายย่อยอย่างต่อเนื่องไม่ขาด ๆ
หาย ๆ/เป็นวาระจรโดยอาจสร้างส่วนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์คงไว้ที่ สสว. ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ
อื่น ๆ ควรพิจารณาปรับหรือจัดตั้งส่วนงานระดับสํานัก/กองรองรับการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เห็นควรให้
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาประสาน/สั่งการไปยังกระทรวง กษ. อก.
พณ. และ กก. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งสํ านักที่มีภารกิจดูแลวิ ส าหกิจรายย่อยพร้อมจัดสรร
งบประมาณ/บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ รวมทั้งประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขันให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ หากมีการจัดองค์กรและกลไกในหน่วยงานข้างต้นจะทําให้การส่งเสริม
วิสาหกิจรายย่อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนําพาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเป็นวิสาหกิจรายย่อยที่เข้มแข็งมาก
ขึ้นได้ในวงกว้าง
(๓) ให้วิสาหกิจรายย่อยที่จดทะเบียนพาณิชย์และจัดทําบัญชีสําหรับเงินได้พึงประเมิน
โดยมีเงินได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับการยกเว้น
หน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันกับวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ การได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและได้รับการยกเว้นหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้างต้นสําหรับวิสาหกิจ
รายย่อยที่จดทะเบียนพาณิชย์และจัดทําบัญชีสําหรับเงินได้พึงประเมิน ซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีนั้น
จะเป็นการจูงใจให้วิสาหกิจรายย่อยจดทะเบียนพาณิชย์เข้าระบบเพื่อรับการยกระดับให้เข้มแข็งได้มากขึ้น
แทนที่จะหลบเลี่ยงแล้วถูกตามเรียกเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายตามประเมินของเจ้าหน้าที่สรรพากรในจํานวนเงินที่สูง
(เพราะไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์และทําบัญชีอย่างเป็นระบบ) ดังในปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
พึงประเมินเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี นอกจากนี้ ควรกําหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือ/เครื่องจักรและวัตถุดิบที่มีความสําคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
(๔) ขยายบทบาทการยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานในการบริหารจัดการให้แก่วิสาหกิจ
รายย่อยให้เพียงพอและทั่วถึง สสว. และหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวง กษ. อก. พณ. และ กก. พิจารณาเพิ่ม
การอบรม/งบประมาณสนับสนุนการอบรมทางด้านการยกระดับความรู้/สมรรถนะ/มาตรฐานในการบริหารด้าน
ต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานของรัฐมีให้แก่วิสาหกิจรายย่อยให้มากขึ้น ทั้งในแง่ปริมาณและในสัดส่วนวิสาหกิจที่
เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีข้อพิจารณาการอบรมให้ครบทุกด้านและการอบรมให้แก่สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ
เป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ควรมีงบประมาณสําหรับการชดเชยการหยุดงานของผู้ประกอบการเพื่อมาอบรม
ดังเช่นที่เคยมีให้ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ารับการ
อบรมได้มากยิ่งขึ้น
(๕) จัดตั้งส่วนงานที่กําหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สําหรับ SMEs
และวิสาหกิจรายย่อย โดยหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวง กษ. อก. พณ. กก. และ นร. ควรจัดส่วนงานที่ส่งเสริม
นวั ต กรรมให้ แ ก่ วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ย เพื่ อ ตอบสนองตลาดและการแข่ ง ขั น ทางการค้ า รวมทั้ ง พิ จ ารณาเพิ่ ม
งบประมาณ/กํ าลั งคนที่ มี ป ระสบการณ์เ กี่ย วกับ นวัต กรรมที่ เหมาะสมกั บวิ ส าหกิ จ รายย่ อ ย (อาทิ Frugal
Innovation) รวมทั้งการออกแบบและการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์มูลค่าและ
ความแตกต่างในตลาด

๕๘
(๖) สร้างความต้องการของตลาดเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยให้เติบโต สร้างแต้มต่อ
ให้กับวิสาหกิจรายย่อยและภาวะการแข่งขันเพื่อยกระดับความสามารถให้เติบโตได้เป็นลําดับ โดยรัฐบาลเพิ่ม
กําลังซื้อให้กับผู้บริโภคด้วยการให้บัตรเงินสด (Coupon) สําหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้พิการและ
มีรายได้น้อยได้ นําไปใช้ จ่ายกั บสิ นค้ าและบริการจากวิสาหกิ จชุมชน ทั้งนี้ จะเป็นการเชื่ อมโยงการค้ ากับ
สวัสดิการสังคมด้วย
๓.๓ การเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
๑. ประเด็นปัญหาและสาเหตุหลัก
(๑) การค้ําประกันสินเชื่อ หนึ่งในต้นตอของปัญหาความเข้มแข็งและข้อจํากัดในการเติบโต
ของวิสาหกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs และวิสาหกิจรายย่อยคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การผลักดันแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจน ดังที่เห็นได้จากการที่ธนาคารพาณิชย์เข้าแข่งขันกันขยายสินเชื่อให้แก่
SMEs อย่างไรก็ดี ยังมีอุปสรรคที่สําคัญอยู่ที่การค้ําประกันสินเชื่อ ซึ่งธนาคารพาณิชย์รวมถึงธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว./SME Bank) ต่างยังใช้การค้ําประกันเงินกู้โดย
สินทรัพย์ บุคคล หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทําให้ระบบ/กลไกดังกล่าวยังมี
แนวโน้มเอียงสนับสนุนเงินทุนให้กับ SMEs ซึ่งมีสินทรัพย์/บุคคลค้ําประกันเป็นหลัก นอกจากนั้น สถาบัน
การเงินอื่น ๆ ของรัฐที่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่วิสาหกิจรายย่อย เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยังให้ความช่วยเหลือในวงเงินที่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือขยายกิจการ
(๒) ทางเลือกในการระดมทุน ปัจจุบันมีการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนรูปแบบใหม่ ๆ
ด้วยเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital Fund ซึ่งหมายถึงกองทุนที่ลงทุนระยะยาวที่มีการกําหนดว่าจะถอน
เงินทุนออก (Exit) ที่แน่นอน มีผู้บริหารเงินร่วมลงทุนมืออาชีพ โดยกองทุนดังกล่าวจะเข้าไปลงทุนในกิจการที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง โดยมุ่งหวังที่จะให้กิจการนั้นเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้และมีผลตอบแทน
การลงทุนที่คุ้มค่า รูปแบบการระดมทุนในอีกรูปแบบหนึ่งคือ Crowd-funding คือเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่
ในการระดมเงินทุนให้กับ SMEs ในขั้นเริ่มต้น (Start-up) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
เป็นการระดมทุนจากคนที่สนใจแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านช่องทาง internet ในจํานวนเงินที่ไม่มากนัก
(ปัจจุบัน Crowd-funding ยังไม่มีกฎหมายรองรับ) อย่างไรก็ดี พบว่าปัจจัยภายในของวิสาหกิจเองที่เป็น
อุปสรรคสําคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาด Innovation สําหรับการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ขาดเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการบริ ห ารจั ด การ และระบบบั ญ ชี แ ละการดํ า เนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส
การยกระดับธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นของผู้ร่วมทุนจึงเป็นความท้าทายสําคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน
ทางเลือกข้างต้น ทั้งนี้ SMEs ส่วนใหญ่ยังมีความรู้เกี่ยวกับช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนน้อยและประสบ
กับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อให้พร้อมที่เข้าสู่ตลาดทุน
๒. การแก้ไขและมาตรการสําคัญ
มาตรการทางการเงินสําหรับ SMEs ในปัจจุบัน (SME Financing) ได้รับการยกระดับ
อย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่าน โดยได้มีการจัดสรรเงินทุนผ่านหน่วยงานที่หลากหลายทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด (อาทิ โครงการ SME Proactive) รวมถึงด้านค้ําประกันและเงินร่วมลงทุนผ่าน บสย. และ SME
Bank ซึ่งจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ ๑) การปล่อยสินเชื่อ ๙ เมนู (วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) สินเชื่อ SMEs คนดี
(วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ๒) การค้ําประกันสินเชื่อผ่าน บสย. ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ตั้งเป้าหมายที่จะค้ําประกัน
สินเชื่อให้ธุรกิจ SMEs รวม ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีแผนการขับเคลื่อนในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ -
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๒๕๖๒) ที่จะเพิ่มสัดส่วนการค้ําประกันสินเชื่อให้ได้เฉลี่ยเป็นร้อยละ ๒๕ ของสินเชื่อ และ ๓) โครงการร่วม
ลงทุน SMEs-OTOP (Venture Capital for SMEs-OTOP) โดยการคัดเลือก SMEs ขนาดเล็กที่มีศักยภาพ
เพื่อร่วมทุน วงเงินลงทุนต่อรายไม่เกิน ๕ ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SMEs ซึ่งโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนร่วมทุนของรัฐบาลที่อนุมัติวงเงิน ๑๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี
มาตรการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดตั้ง
กองทุนร่วมทุนในการกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) มาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐชําระ
ค่าธรรมเนียมค้ําประกันสินค้าเชื่อแทน SMEs ในปีแรกที่ให้ บสย. ค้ําประกันสินเชื่อผ่านโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme (PGS) และการผ่อนปรนการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับ SMEs ที่ติด Blacklists กับเครดิตบิวโร
รวมถึงการโครงการศูนย์ให้บริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร
ในขณะเดียวกัน ได้มีการเพิ่มความสามารถในการลงทุนของ SMEs เพื่อเข้าถึงโอกาส
ทางธุรกิจที่ขยายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ๑) สนับสนุน SMEs ทางการค้าและการลงทุนด้านชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ด้วยโครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕ แห่ง ตามที่รัฐบาลประกาศ
ร่วมกับธนาคารออมสินวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒) ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI
แก่ SMEs ๓๘ ประเภทกิจการ เพิ่มอีก ๒ ปี เพื่อให้สามารถปรับปรุงเครื่องจักรเก่าและขยายการผลิต และ
๓) สนับสนุน SMEs ทําธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจะอนุญาตให้ SMEs สามารถทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ
Thailand Futures Exchange (TFEX) ในวงเงิน ๕ ล้านเหรียญสหรัฐต่อราย ประมาณ ๕,๐๐๐ สัญญา เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสและป้องกันความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งมีมาตรการแต้มต่อทางการตลาดเพื่อช่วย
ให้ SMEs สามารถหมุนเวียนเงินทุนและมีความสามารถในการชําระหนี้ โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดซื้อ-จัดจ้างจาก SMEs ให้มีสัดส่วนร้อยละ ๔๕ ด้วย
มาตรการทางการเงินยังได้ขยายไปอย่างครบวงจร โดยมีการจัดระบบการไกล่เกลี่ยทาง
การเงิน สําหรับลูกหนี้ของธนาคารที่เป็น NPLs ซึ่งมีเงินต้นไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กรมบังคับคดีที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งมีการตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ในส่วนของการ
จัดเก็บภาษี ได้มีการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจ SMEs ให้เข้ามาในระบบทางการมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เต็มศักยภาพ SMEs ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน ๕ ล้านบาทจะได้รับสิทธิทางภาษี โดยจะเสียภาษี
รายได้นิติบุคคลเป็นขั้นบันได (หากรายได้ไม่เกิน ๓ ล้านบาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๕ หากเกิน ๓ ล้านบาท
เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๒๐) นอกจากนี้ มาตรการทางการเงินสําหรับ SMEs ได้พัฒนาไปถึงการค้ําประกัน
สินเชื่อกลุ่ม SMEs ด้านนวัตกรรมด้วย โดยค้ําประกันรายละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท มีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย
คิดค่าธรรมเนียมค้ําประกันเพียงร้อยละ ๑.๕ โดยให้ภาครัฐอุดหนุนค่าธรรมเนียม ๒ ปีแรก
แม้ว่ามาตรการต่าง ๆ จะสะท้อนถึงแนวโน้มการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ที่ได้รับการ
พัฒนาไปพอสมควร อย่างไรก็ดี มีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบการเงินของ SMEs ต่อเนื่องในแนวทางต่าง ๆ อาทิ
(๑) เพิ่มการกระจายตัวของสาขา/ตัวแทนของหน่วยงานที่ให้สินเชื่อรายย่อย Micro
Finance ไปในวงกว้าง รวมทั้งธนาคารชุมชน ซึ่งแน่นอนว่ากรณีของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจรายย่อยที่มี
ประวัติดีควรได้รับการสนับสนุนในวงเงินที่เพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต่ําลงจากมาตรฐานนี้ระบบการเงินดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์มากกว่าระบบสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (Nano Finance)
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กํากับดูแลอยู่ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสูงมากและไม่สามารถใช้เป็น
ช่องทางหลักในการกระจายการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่วิสาหกิจรายย่อยให้เพียงพอ
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(๒) การสนับสนุนเงินทุนให้แก่วิสาหกิจรายย่อยให้เพียงพออย่างยั่งยืนประการหนึ่งคือ
การขยายการกู้ยืมแบบไม่มีการค้ําประกัน เนื่องจากในระยะยาวรัฐบาลอาจไม่สามารถให้เงินงบประมาณ
ช่วยเหลือในการสนับสนุนการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ําประกันผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยผ่าน บยส. ได้
ตลอดไป (ซึ่งในปัจจุบันระบบการค้ําประกันมีความโน้มเอียงไปในทางที่สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มีกําลังจ่ายค่าธรรมเนียมการประกัน) การนําระบบการกู้ยืมให้แก่วิสาหกิจรายย่อยที่ไม่ใช้การ
ค้ําประกันแบบญี่ปุ่น หรือ Marukei Loan มาใช้จึงเป็นทางเลือกในการสนับสนุนเงินทุนแก่วิสาหกิจรายย่อยให้
เพี ย งพอ ทั้ ง นี้ ระบบดั ง กล่ า วดํ า เนิ น การโดยการมี ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ (Management
Counselor) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหอการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งมาทําการอบรม/ให้คําปรึกษาในการพัฒนา
ธุรกิจให้มีศักยภาพ/มาตรฐานและมีแผนธุรกิจที่ดี ซึ่งทางหอการค้าและอุตสาหกรรมจะทําการพิจารณาแผน
ธุรกิจและศักยภาพของวิสาหกิจรายย่อยก่อนที่จะออกหนังสือแนะนําไปยังสถาบันการเงิน (ในกรณีของประเทศ
ญี่ปุ่น คือ บรรษัทเงินทุนแห่งประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้มีการกู้เงินแบบไม่มีการค้ําประกันใด ๆ ซึ่งในกรณีของ
ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งได้มีโครงการอบรมให้คําปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รายย่อยอยู่เป็นพื้นฐานแล้ว ช่วยให้ง่ายต่อการต่อยอดไปสู่การส่งเสริมด้านเงินทุนแก่ SMEs และวิสาหกิจ
รายย่อย
(๓) ในส่วนของการสนับสนุนการระดมทุนผ่านธุรกิจ Venture Capital (VC) นั้น
ยังประสบข้อจํากัดในการบริหารการส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จแม้มีการให้แรงจูงใจผ่านสิทธิประโยชน์ภาษี
เงินได้แก่ธุรกิจ VC โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินปันผลและผลได้จากทุน
ของธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของ SMEs อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดจะบรรเทาลงหากมีการส่งเสริม VC
ของเอกชน โดยมุ่งเป้าการร่วมลงทุนไปที่วิสาหกิจ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยบางประเภทที่มีผลตอบแทนสูง
โดยเฉพาะวิสาหกิจที่เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech Start-ups) ซึ่งมักเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
วิสาหกิจรายย่อย
๓. แนวทางปฏิรูป
(๑) รั ฐ ต้ อ งสนั บ สนุ น ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ให้ ธพว. ธนาคารออมสิ น ธกส. บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพิ่มการดําเนินโครงการอบรม/ให้คําปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจให้มี
มาตรฐานการบัญชีและมีแผนธุรกิจที่ดี และร่วมกันพัฒนา/ใช้ระบบการให้สินเชื่อแก่ SMEs และวิสาหกิจราย
ย่อยที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องมีการค้ําประกัน โดยอาจใช้หนังสือแนะนําเพื่อการกู้ยืมจากสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ
ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะ
สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกหนังสือแนะนําเพื่อการกู้ยืมให้แก่ SMEs และวิสาหกิจขนาดย่อมได้
ในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการก็สามารถส่งเสริมเงินทุนกู้ยืมให้แก่วิสาหกิจรายย่อยได้โดยความมั่นใจมากขึ้นในระดับความเสี่ยงที่
ลดลง ระบบดังกล่าวขั้นต้นไม่เพียงนําไปสู่การสนับสนุนทางด้านเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและต้นทุนต่ําลง หาก
ว่ายังเป็นกลไกสนับสนุนการยกระดับความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานในการบริหารที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจรายย่อยสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ควรเพิ่ม
งบประมาณ/เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว
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(๒) ให้สถานะทางกฎหมายแก่เอกสารการสั่งซื้อเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงิน กําหนด
กฎระเบียบให้ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยสามารถใช้ใบสั่งซื้อ (Purchasing Order: PO) ไปเป็นหลักฐาน
ประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนได้อย่าง
กว้างขวาง
(๓) เพิ่มสภาพคล่องของ SMEs โดยกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับรอบการชําระเงินของห้าง
Modern Trade ให้มีระยะเวลาสั้นลง โดยอาจลดระยะเวลารอบการชําระเงินจากประมาณ ๖ - ๘ เดือนเหลือ
ประมาณ ๓ เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ SMEs และ
วิสาหกิจรายย่อยที่มีวงเงินลงทุนหมุนเวียนจํากัดและมีอํานาจต่อรองน้อย สามารถมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะ
ดําเนินธุรกิจได้และมีช่องทางการจําหน่ายมากขึ้น
(๔) เสนอให้ สสว. กค. และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VC สนับสนุนให้ VC ของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเป้าการลงทุนใน SMEs และวิสาหกิจรายย่อยรายใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างประสิทธิผลทางนโยบายได้ในขณะเดียวกัน
รวมถึงการสนับสนุนการเงินเพื่อนวัตกรรมในลักษณะที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และตรวจสอบได้ (SME Creative)
๓.๔ การพัฒนาธุรกิจให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศของ SMEs (Internationalization of
SMEs)
๑. ประเด็นปัญหาและสาเหตุหลัก
การค้าระหว่างประเทศเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ความสามารถทั้งในด้านการ
ผลิตและกระจายสินค้าทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีสัดส่วนของการ
ส่งออกต่อ GDP สูงถึงกว่าร้อยละ ๗๐ อย่างไรก็ดี ในการเป็นชาติการค้า (Trading Nation) หรือประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคการค้าระหว่างประเทศให้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพนั้น ยังมีความท้าทาย
หลายประการที่ประเทศไทยต้องคํานึงและปรับตัวเพื่อรองรับบริบทเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ
การค้าและการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศของไทยตั้งอยู่บนฐานของความสามารถด้าน
การผลิต ด้วยโอกาสและความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน ทําให้กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยรักษาตําแหน่ง
ผู้ส่งออกสินค้าในอันดับที่ ๒๔ - ๒๕ ของโลก (จากการจัดอันดับของ WTO) โดยอาศัยความพร้อมที่ประเทศไทย
ยังคงมีมากกว่าหลายประเทศในภูมิภาค อาทิ ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการขนส่ง กฎระเบียบและระบบ
การเงินการธนาคารที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ และคุณภาพของแรงงานในการผลิตสินค้า โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรมหลายสาขาที่ประเทศไทยผลิตป้อนเข้าตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับอากาศ ปิโตรเคมี และสินค้าอาหาร ความสามารถในการผลิตและความได้เปรียบต่าง ๆ ข้างต้น
ผลั กดั นการค้ าของประเทศไทยให้เติบโตได้แม้ในยามเกิ ดวิกฤติ เศรษฐกิ จโลก อย่ างไรก็ดี หากพิจารณาถึง
แนวโน้มระยะยาวและผลประโยชน์ที่ ตกอยู่กับประชาชนโดยรวม จะพบข้อสังเกตที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อยกระดับให้พัฒนาให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
(๑) ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ท้าทายการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยคืออุปสงค์
ของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (Demand
Shift) โดยเป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและความต้องการที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทําให้สินค้าอุตสาหกรรมบางสาขาไม่
เป็นที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน โดยก่อให้เกิดการย้ายฐานการผลิต
และกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในอาเซียน ประเทศไทยจึงเริ่มสูญเสียความได้เปรียบในการ
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ผลิตและการส่งออก สะท้ อนได้จากตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยที่ เติบโตลดลงติดต่ อกันในหลายปี
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเชื่อมต่อของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (Global Value Chain) ยังมีแนวโน้ม
จะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่อยู่ใกล้กับตลาดปลายทางมากขึ้น (Near-shoring Value Chain) อาทิ การย้าย
ฐานผลิตสินค้าของบริษัทในสหรัฐไปยังลาตินอเมริกาและมลรัฐของสหรัฐเอง
ในการรักษาโอกาสทางการค้า ประเทศไทยได้พยายามปรับตัวด้วยการสร้างความ
แตกต่างและสร้างตลาดให้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งยกระดับค่านิยม/มาตรฐานสากลรองรับสินค้าและบริการ
คุณภาพสูงของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบข้อจํากัดด้านการยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย (Move-up Value Chain) ทั้งด้านการวิจัยและการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้
วิส าหกิจของประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตและส่งออกสินค้าเทคโนโลยี สูงขึ้นได้มากนัก ในขณะที่สินค้า
เทคโนโลยีต่ําก็จะไม่มีเหลือให้ผลิต
(๒) การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งให้ลําดับ
ความสําคัญไปที่อุตสาหกรรม OEM เป็นหลัก ทําให้การเป็นชาติการค้าของประเทศไทยยังไม่ส่งผลดีต่อรายได้
ของคนไทยได้ทั่วถึงเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากจํานวนของ SMEs ที่ยังมีส่วนในการส่งออกโดยตรงไม่ถึงร้อยละ
๑ ของจํานวนทั้งหมด หากพิจารณาด้านผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับประชาชน การค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมา
เป็นผลจากการส่งเสริมการลงทุนตั้งฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติ (MNCs) ในประเทศไทยเพื่อรับจ้างผลิต
(OEM) สินค้าอุตสาหกรรมตามคําสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ ๗๐ ของการส่งออก
ทั้งหมด ส่งผลดีต่อการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัว หากแต่ค่าตอบแทนที่ได้รับจากค่าจ้างแรงงาน
ยังไม่สามารถยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นได้เพียงพอ ทั้งยังมีความไม่แน่นอนจาก
การผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศของบริษัทแม่/ตลาดคู่ค้าหลักด้วย โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น (G๓) ทั้งในด้านคําสั่งซื้อและนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนสินค้านําเข้าสูง (Import Content) ส่งผลต่อเนื่องมายังกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทย (Suppliers) ได้
ในวงจํากัด
(๓) สินค้าเกษตรซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนจํานวนมากมักเป็นสินค้าขั้นต้นที่มีมูลค่าต่ํา
ในขณะที่มีหลายประเทศกําลังพัฒนาความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปไล่หลังประเทศไทย
มากขึ้น ทั้งผลิตภาพและคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการต่างชาติเริ่มเข้ามาถือครองกิจการด้านการเกษตร/
เกษตรแปรรูป รวมถึงการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อคนไทยจํานวนมากใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องยังมีมูลค่าเพิ่มไม่สูงและ
ยังไม่ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเท่าที่ควร
๒. การแก้ไขและมาตรการสําคัญ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการผลิต (Demand and Supply
Shifts) การกําหนดทิศทางการค้าของประเทศไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ โดยให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้านการนําเข้าของโลก (Import Growth) รวมทั้งความสามารถของประเทศไทยเทียบกับ
คู่แข่งมากขึ้น ควบคู่กับการพิจารณาสถิติที่ให้น้ําหนักกับความสามารถในการส่งออกของประเทศไทย (Export
Growth เทียบกับปีก่อนหน้า) เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสทางการค้าและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ให้สอดรับกันมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน มีความตระหนักอย่างกว้างขวางว่าการค้าและการดําเนินธุรกิจของ
ประเทศไทยในต่างประเทศจะแข่งขันได้ต้องอาศัยการสร้างพันธมิตรทางการตลาดพร้อมกับยกระดับมูลค่าเพิ่ม
และสร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะการพัฒนาในส่ วนต้นน้ํา ตามหลักของการพัฒนาห่วงโซ่มู ล ค่า/มูล ค่า
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(Value Chain) ดังภาพด้านล่างที่ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยควรยกระดับมูลค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้น
ทั้งส่วนต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเพื่อรักษาการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมสําคัญ และควรขยับ
ตําแหน่งของประเทศจากการเป็นประเทศผู้รับจ้างผลิตและประกอบ (Manufacturing) ซึ่งให้ผลตอบแทนน้อย
ไปสู่การผลิตในส่วนต้นน้ําที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่าและส่วนปลายน้ําที่มักสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากจากการสื่อสาร
ชักจูงลูกค้าและการให้บริการผู้บริโภคสุดท้าย นอกเหนือจากการขยายตลาดให้หลากหลาย (Diversification)
มาตรการสําคัญของประเทศไทยจึงเป็นการพัฒนาการส่งออกด้วยการสร้างความต้องการของตลาดและขยาย
ธุรกิจสู่การกระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกในต่างประเทศ

ภาพที่ ๑๘ Smiling Curve/Move-up Value Chain เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของวิ ส าหกิ จ ไทยในต่ า งประเทศ รั ฐ บาลเริ่ ม ให้
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การผลิ ต และกระจายสิ น ค้ า ของผู้ ป ระกอบการไทย
ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการ/นักการค้า
ของไทยในการผลิต ค้าขายและส่งออกจากฐานในอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ ส่งเสริมให้สํานักงาน
ในต่างประเทศให้ความสําคัญกับการให้บริการข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้ามากพอ ๆ กับภารกิจด้านการตลาด
(Regime and Marketing) ซึ่งเป็นการสนับสนุนภาคการส่งออกของประเทศไทยให้ปรับตัวได้เร็วและ
สนองตอบตลาดได้ทันท่วงที (Agile Demand Chain)
๓. แนวทางปฏิรูป
(๑) การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่แน่ชัด โดยเน้นยกระดับศักยภาพของ Trader ไทย
รัฐบาลมีความจํ าเป็ นต้ องกํ าหนดนโยบายที่แ น่ชัด โดยใช้ฐานข้อมู ล และการวิ เคราะห์เชิ งสถิติที่รอบด้าน
หลายมิติ ควรมีการระบุเป็นรายประเทศและรายตลาด รวมทั้งควรระบุว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะขยายบทบาท
การค้าและการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศคือ SMEs ให้สามารถเป็นผู้ส่งออกโดยตรงและออกไปดําเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าที่ศักยภาพของคน (Trader/Trading Firm) ให้เป็นนักการค้าและธุรกิจการค้า
ที่เข้มแข็ง มองตลาดในระดับโลกและมีทักษะในการติดต่อการค้ากับนานาชาติ (Global Entrepreneurship)
เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร์และการสร้างคนที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งการค้าเพื่อส่งต่อการผลิต
การค้าแบบซื้อมาขายไป การค้าบริการเพื่อสนับสนุนการผลิต และการค้าบริการ ทั้งนี้ ในการส่งเสริม SMEs
สู่ตลาดและธุรกิจในต่างประเทศ ควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง SMEs กับวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ (LEs และ MNEs/MNCs) ของไทยในต่างประเทศด้วย รวมถึงการยกระดับและ

๖๔
เชื่อมโยงให้วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ได้เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าด้วย โดยมีแรงจูงใจให้กับ LE
และ MNEs
(๒) ปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศโดยปรับองค์กรเพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนควบคู่
กันไปอย่างเป็นเอกภาพ จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทย อาเซียน
และตลาดโลก ทําให้ภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศต้องปรับรองรับการผลักดันการค้าทั้งด้านการส่งออก
และนําเข้า รวมทั้งการลงทุนเพื่อผลิตและกระจายสินค้า ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจบริการของประเทศไทยให้
ขยายตัว อีก ทั้งการแข่ งขั นภายใต้ เ ศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ต้องอาศั ยการบู รณาการระหว่ า งหน่วยงานข้า ม
กระทรวงในการสร้ างสรรค์ มู ล ค่ า และปรับ ตั ว รั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของตลาดทั้ ง ในเชิ ง มาตรฐาน
มาตรการและความต้องการของผู้บริโภค การขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศจึงควรได้รับการผลักดันภายใต้
โครงสร้างที่รวมศูนย์และบูรณาการมากขึ้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน ซึ่งเป็นการควบรวมหน่วยงานด้านส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ทางการค้า เข้ากับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้การสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย
ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่เป็น
วิทยาศาสตร์โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้าน ทั้งมิติของความต้องการของลูกค้า ศักยภาพของประเทศไทยและ
ศักยภาพคู่แข่ง (Consumer, Competence, Competitor) รวมทั้งผลได้จากการเชื่อมต่อกับ SMEs ภายในประเทศ
(Community Impacts / Local Content)
ทั้งนี้ ในระดับของการขั บเคลื่ อนนโยบาย ควรมี การจั ดตั้ งคณะกรรมการส่งเสริ ม
การส่งออกและนําเข้าเป็นรายกลุ่มสินค้า โดยมีประธานในระดับรัฐมนตรีเพื่อให้มีอํานาจสั่งการและบูรณาการ
ข้ามกระทรวงตลอดต้นน้ําจนปลายน้ํา เพื่อการปรับตัวในเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีพลวัต ในส่วนของสํานักงานใน
ต่างประเทศของหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศควรทํางานภายใต้องค์กรเดียว (One Roof)
โดยมีภาคเอกชนและภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของ JETRO ของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญคือต้อง
มีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานต่างประเทศที่ดําเนินภารกิจสําหรับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยอย่างเพียงพอด้วย
นอกจากนี้ ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป้าหมายสําคัญควรมุ่งเน้นที่การเปิด
เสรีการลงทุนและการดําเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศเพื่อใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและเข้าถึงตลาดในระยะยาว
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-related Issues) ตลอดจนเพิ่มบทบาทการ
ปกป้องดูแล/รักษาความได้เปรียบของสินค้าและบริการของประเทศไทยด้วยการกําหนดมาตรฐานระดับภูมิภาค/
สากลด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวคือเพิ่มบทบาทของการเป็น
ผู้สร้างกฎกติกา/มาตรฐานทางการค้า (Rule-setting) และการลงทุนระหว่างประเทศให้มากขึ้น
(๓) รั ฐ ควรร่ ว มกั บ ภาคเอกชนเพื่ อ พั ฒ นาระบบอํ า นวยความสะดวกทางธุ ร กิ จ ของ
ประเทศไทยในต่างประเทศ (Oversea Business Facilitation) ปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคง
เผชิญในด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าไม่เพียงพอ เช่น ผู้ประกอบการส่งออกโดยใช้ราคา F.O.B.
(Free on Board) เป็นหลัก ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างราคา F.O.B. กับราคาขายปลีกสูงขึ้นประมาณ ๕ เท่า
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากส่วนแบ่งมูลค่าเป็นจํานวนมาก
จึงควรที่จะมีการลงทุนด้านโลจิสติกส์และช่องทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้า/กระจายสินค้า
เพื่อสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยในการลดต้นทุนและกระจายสินค้าในต่างประเทศ ศูนย์รวบรวมรับซื้อ
และแปรรูปสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้าโดยมีอาเซียนเป็น

๖๕
ฐานไปสู่จีนและตลาดโลก (Regional Value Chain) อาทิ การนําสินค้าเทคโนโลยีจากประเทศไทยออกไป
ประกอบและจําหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน การส่งสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนผลิตในประเทศเพื่อน
บ้าน กลับเข้ามาต่อยอดมูลค่าเพิ่มและส่งออกผ่านประเทศไทย และการจัดเก็บและกระจายสินค้าของประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่สาม ดังตัวอย่างของการร่วมลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ของจีนในลาว
เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมถึงเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐควรสร้างช่องทางการค้าในระบบ
ดิจิตัลที่มีความจุของข้อมูลขนาดใหญ่พอที่จะพัฒนาระบบการค้าและชําระเงินออนไลน์ได้ในระดับชาติ รวมทั้ง
สร้างแรงจูงใจ (Incentives) แก่วิสาหกิจรายใหญ่และ MNCs ไทยในต่างประเทศที่ให้ช่องทางการจําหน่ายหรือ
จัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs
(๔) ขยายภาคบริการออกสู่ตลาดโลก (Internationalization of Service Providers)
จากการพิจารณาการค้าและการดําเนินธุรกิจของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า นอกเหนือจากการค้าสินค้า
ในรูปแบบของ Production’s Value Chain โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม OEM และรูปแบบ Trading คือ
การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าที่ประเทศไทยไม่ได้ผลิต แต่สามารถเป็นคนกลางจัดหาจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน CLMV แล้ ว พบว่ า การค้าบริการเป็นอีกภาคเศรษฐกิ จหนึ่ งที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ที่สามารถขยายตลาดออกไปโดยการลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจในต่างประเทศให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ Service คือ
การค้าบริการที่โลกมีความต้องการและประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิ บริการทางการแพทย์
และส่งเสริมสุขภาพ/ความงาม การก่อสร้าง ซ่อมบํารุง นําเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร และการค้าในรูปแบบ
Supporting Service คือ ธุรกิจบริการที่สนับสนุนการผลิตและการค้า อาทิ การจัดการของเสียโรงงาน
การดูแลรักษาเครื่องจักร การขนส่ง/โลจิสติกส์และการเงิน-การประกันภัย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มตลาดที่
ขยายตัวในภูมิภาค ประเทศไทยจึงควรต่อยอดศักยภาพโดยพัฒนาธุรกิจบริการเหล่านี้ให้เติบโตเต็มศักยภาพ
และขยายธุรกิจให้ทั่วทั้งอาเซียนและจีน ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้แฟรนไชส์ (Franchise) และการควบรวมกิจการ
(Merger and Acquisition) เป็นกลไกหนึ่งในการขยายตลาดการค้าบริการของวิสาหกิจไทยในต่างประเทศ
ซึ่งภาครัฐควรอํานวยความสะดวกโดยการสนับสนุนด้านการตรวจรับรองเครดิตของคู่ค้าในประเทศนั้น ๆ
นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจในต่างประเทศยังจะเพิ่มโอกาสในการซึมซับเทคโนโลยี รูปแบบการบริหารจัดการ
และเครือข่ายพันธมิตรในประเทศนั้นด้วย
๓.๕ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรมสําหรับ SMEs (Commercialization of
Innovation)
๑. ประเด็นปัญหาและสาเหตุหลัก
การใช้จ่ายด้าน R&D ของประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว ในขณะที่จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ที่มีการใช้จ่ายด้าน R&D ประมาณร้อยละ ๒ ถึง ๔ ของ
GDP ที่สําคัญกว่านั้นก็คือ R&D ของประเทศไทยถูกนําไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercialization)
ไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะในวิสาหกิจ SMEs ซึ่งมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
(๑) ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศไทย ผู้ประกอบการ
SMEs ต่าง ๆ มักมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ เทคโนโลยี (ความรู้ประยุกต์) และนวัตกรรม และยังไม่ให้
น้ําหนักความสําคัญของการดําเนินนวัตกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจุดเด่นในตลาด โดยยังมุ่งเป้าอยู่
ที่การบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบวันต่อวัน หรือกิจกรรมระยะสั้นที่ขึ้นอยู่กับการแข่งขันทางด้านราคา
และต้นทุน มากกว่าการสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าและแข่งขันกันกับคู่ต่อสู้ และการสร้าง/
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ใช้กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนและ/หรือเพิ่มคุณภาพสินค้า อีกทั้งการให้ความสําคัญแก่นวัตกรรมใน
ฐานะหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องในระดับนโยบาย
(๒) ความรู้และเทคโนโลยีที่จะถูกนํามาในการใช้ดําเนินนวัตกรรม แม้ในรายที่เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน SMEs ก็ยัง
ขาดและ/หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานความรู้และเทคโนโลยีที่พวกเขาสามารถจะนํามาใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมได้ ทั้งเทคโนโลยีที่ สามารถใช้ในการผลิตสินค้าและบริ การใหม่ ๆ ในสาขาธุรกิจเดิมของ
พวกเขา และ/หรือเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ในสาขาธุรกิจใหม่ที่ต่างออกไป
จากเดิม (แต่ใกล้เคียงกับสินค้าและบริการเดิมและ/หรือให้โอกาสที่พวกเขาจะเข้าไปดําเนินการผลิตได้) ทั้งนี้
ระบบการระบุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่
มีอยู่มีความจํากัดอยู่มาก เนื่องจากในหลาย ๆ กรณีสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินนวัตกรรมในธุรกิจต่าง ๆ ที่หลากหลายในวงกว้าง อีกทั้งหลายกรณีจําเป็นต้องซื้อ/จัดหาสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญามาในราคาแพงทั้ง ๆ ที่อาจมีความรู้/เทคโนโลยีราคาถูกอื่น ๆ ที่อาจหามาเรียนรู้ และ
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ได้มากกว่าอีกจํานวนมาก ดังจะกล่าวต่อไป
(๓) การขาดกํ า ลั ง คน/องค์ ก รในการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมที่ เ ข้ า ใจลั ก ษณะเฉพาะของ
นวัตกรรมของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม/สาขาธุรกิจ ในความเป็นจริง กรอบความคิดเกี่ยวกับความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าหากส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(R&D) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือทําให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ก็จะ
นําไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ หรือเข้าใจว่าสิ่งประดิษฐ์ (Invention) หรือแม่แบบ (Prototype)
ต่าง ๆ คือ นวัตกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงฐานความรู้/เทคโนโลยีที่
ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมโดยอั ต โนมั ติ จึ ง อาจให้ น้ํ า หนั ก ในการส่ ง เสริ ม ผิ ด ทิ ศ ทางและนํ า ไปสู่ น โยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานในสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมากมายและไม่ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แต่ ใ นความเป็ น จริง นวั ต กรรมทางเศรษฐกิ จ จะเกิ ดขึ้ นก็ต่ อ เมื่อ มีก ารนํ า เอาเทคโนโลยี (ความรู้ ป ระยุ กต์ )
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปสินค้าและบริการใหม่ ๆ และ/หรือคุณภาพดีขึ้น หรือทําให้เกิด
นวัตกรรมกระบวนการ ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ กลยุทธ์/การปรับองค์กรใหม่ ๆ เท่านั้น
นอกจากนั้น SMEs ในแต่ละกลุ่ม แต่ละสาขาธุรกิจ มีลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม
และการใช้ฐานความรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในกลุ่มธุรกิจประยุกต์ใช้สารสนเทศ ๓G มีความต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (ที่ยังไม่นิ่ง) มาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ในกลุ่มธุรกิจทําขนม อาจมีความต้องการเพียง
เทคโนโลยีดั้งเดิมเกี่ยวกับแป้งและน้ําตาลมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงรสชาติ/รูปแบบใหม่ๆของผลิตภัณฑ์
ขนม เป็นต้น บุคลากรและหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของการดําเนินนวัตกรรม
ดั งกล่าวด้วย ด้ วยเหตุ นี้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ เกี่ยวข้อ งกับการส่งเสริม นวั ต กรรมทางเศรษฐกิ จ
ยังจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกําลังคนและส่วนงานจํานวนมาก ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบความคิดและแนว
ปฏิบัติที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจได้จริง และอาจมีการส่งเสริมให้พัฒนากําลังคนและ
หน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนวั ต กรรมดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น เป็ น การเฉพาะ โดยเฉพาะที่ เ ข้ า ใจ
ลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม/สาขาธุรกิจ ซึ่งมีความแตกต่างและต้องการมาตรการใน
การสนับสนุนแตกต่างกันไป
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(๔) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ SMEs ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาล
ไทยได้ส่งเสริมงานวิจัยในหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไว้ค่อนข้างมาก หากว่าแบ่งแยกตัวออกไป
และไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์สําหรับ SMEs ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาด
กลางบางส่วนเห็นความสําคัญของ R&D โดยเฉพาะส่วนที่เป็นการพัฒนา (development) เพราะได้ประโยชน์
ตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และผู้ประกอบการเหล่านี้มีเงินลงทุนและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงขาดทุนที่มีอยู่สูง
หาก R&D นั้น ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นนวัตกรรมได้ในที่สุด ทั้งนี้ มาตรการลดหย่อน/คืนภาษีร้อยละ
๓๐๐ สําหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งสิ้น ๓๘ ประเภทกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ อาจมีผลสําคัญในการจูงใจให้ผู้ประกอบการลักษณะเช่นนี้ให้
เพิ่มค่าใช้จ่าย R&D และอันส่งผลให้ R&D ของประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม SMEs จํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย/เล็ก/
กลาง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร อาจไม่มีความต้องการใช้ความรู้ที่ได้จาก R&D ที่ต้อง
ลงทุนสูงในการดําเนินนวัตกรรม และอาจไม่จําเป็นต้องใช้/เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) แห่งประเทศไทยหรือการให้คําปรึกษาด้านการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งยังมีอยู่จํากัด) แต่อาจมีความต้องการใช้ความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ไม่ซับซ้อนและ
ราคาถูก และ/หรือได้จากการถ่ายโอนจากองค์กรต่าง ๆ ในการทํานวัตกรรม รวมถึง Industrial Technology
Assistance Program (iTAP) ศูนย์บริการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ได้จากการร่วมวิจัย
ของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือจากงานวิจัยที่อาศัยเงินกองทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ที่ประยุกต์ใช้ได้สําหรับ SMEs เป็นการเฉพาะ แน่นอนว่าช่องทางการได้เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินนวัตกรรมของ
SMEs ส่วนใหญ่ดังกล่าวนี้ยังจํากัดอยู่มากและต้องการการวางแผน/ดําเนินการสนับสนุนแบบบูรณาการผ่าน
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอสําหรับ SMEs
(๕) การขาดมาตรการสนับสนุน SMEs ให้นําเอาความรู้/เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ในรูปนวัตกรรมอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการนําเอาความรู้/
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวัตกรรม แม้ว่าอาจถูกสร้างสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญของ
นวัตกรรมและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่จําเป็นแล้วก็ตาม การสนับสนุนที่สําคัญของ
หน่วยงานรัฐทางด้านนี้ ได้แก่ การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งทําให้เกิดทั้งการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการ
นําเอาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวัตกรรม แต่ผู้ประกอบการใหม่มีอัตราอยู่รอดโดยเฉลี่ย
เพียงประมาณร้อยละ ๕๐ นอกจากนั้น มาตรการจูงใจตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฉบับที่
๒/๒๕๕๗ มีส่วนจูงใจ/สนับสนุนการดําเนินนวัตกรรมด้วย จึงคาดว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง
บางส่วนอาจได้ใช้ประโยชน์ในการดําเนินนวัตกรรมเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับการดําเนินนวัตกรรมผ่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์หรือการส่งเสริม SMEs บางกลุ่มโดยการแนะนํา/ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ แต่ทั้งหมดนี้สามารถดําเนินการได้อย่างจํากัดและเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางบางส่วนเท่านั้น รวมถึงมาตรการร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยศูนย์ลงทุนของ สวทช.
และกองทุนของ สสว. หากจะประสบความสําเร็จก็ต้องเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่และเป็น
สาขาธุรกิจที่เติบโต (แต่มีความเสี่ยงสูง) เท่านั้น เพราะการร่วมลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเก่าและ
ตลาดอิ่มตัว/เข้าแข่งขันกันง่ายโอกาสในการขาดทุนมีสูง จึงมีข้อจํากัดในการส่งเสริมนวัตกรรมของ SMEs
ในวงกว้าง

๖๘
มาตรการที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้ SMEs ส่วนใหญ่นําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะกับตน
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นรู ป นวั ต กรรมได้ ใ นวงกว้ า ง ได้ แ ก่ มาตรการการจั บ คู่ร่ ว มลงทุ น /แบ่ ง บั น
ผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ SMEs ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ
บางแห่ง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ยังจํากัดตัวอยู่ และโครงการ OTOP ที่ดึง SMEs เข้าร่วมได้มากกว่า
แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นสินค้าเก่าให้มีมาตรฐานและแบรนด์มากกว่าการสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ เช่นเดียวกัน
กับการสนับสนุนการดําเนินนวัตกรรมแก่ SMEs ของ สนช. ที่ยังมีบทบาทแคบอยู่และสนับสนุนบริษัทขนาด
กลางและใหญ่ด้วย ที่สําคัญ สนช. ยังสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยี เช่น ต้นแบบ (Prototype) ต่าง ๆ อยู่มาก
ซึ่งเป็นการทับซ้อนกับ สวทช. จึงอาจต้องมีการปรับบทบาทมามุ่งการสนับสนุนการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก
(๖) การขาดเป้าหมายที่เจาะจงในการสนับสนุนนวัตกรรมของ SMEs จากหน่วยงานรัฐ
ปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดเป้าหมายที่เจาะจงในการสนับสนุนนวัตกรรมของ SMEs แต่ละ
ขนาดจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ทรัพยากรที่ใช้ไป/การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอาจตกอยู่กับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือขนาดกลางบางส่วน ด้วยงบประมาณที่จํากัดการส่งเสริมนวัตกรรมจึงไม่กระจาย
ตัวไปในวงกว้าง
๒. มาตรการปัจจุบันและแนวทางปฏิรูป
นอกเหนือจากการกําหนดให้นวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมแล้ว รัฐบาลแต่ละสมัยได้พยายามผลักดันการยกระดับนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาการสําคัญที่มีแนวโน้มที่จะได้รับน้ําหนักความสําคัญมากขึ้นคือการส่งเสริมนวัตกรรมของ
SMEs เป็นการเฉพาะและเป็นไปในวงกว้าง จึงมีความจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุง ขยายบทบาท และ/หรือ
สร้างองค์กร/กลไก ระบบ กฎระเบียบ/กฎหมาย และกระบวนการทุก ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมนวัตกรรม
ของ SMEs ให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น และเป็นไปในทิศทางที่จะทําให้ SMEs จํานวนมากขึ้นมีการ
ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม จนสามารถแข่งขันได้ในเชิงคุณภาพและมีความเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนได้
ดังจะได้แจกแจงต่อไป
(๑) การปรับปรุงบทบาทขององค์กรในการเสริมสร้างความตระหนักในความสําคัญของ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน จากจุดเริ่มที่รัฐบาลปัจจุบันได้นําหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มากําหนดไว้เป็นวาระหลักของ
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง มีความจําเป็นจะต้องกําหนดวาระนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติและ
สนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาล ที่สําคัญคือ องค์กรหลักในการส่งเสริมนวัตกรรม
อั น ได้ แ ก่ สนช. จะต้ อ งขยายบทบาทการสร้า งวั ฒ นธรรมที่ ต ระหนัก ถึง ความสํ า คัญ ของนวั ต กรรมให้ไ ปสู่
ผู้ประกอบการในวงกว้างมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะจากการที่ได้ดําเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาผลกระทบยังคง
จํา กัด ตั ว ในวงที่ แ คบมาก ทั้ ง นี้ อาจต้ องปรั บ ปรุง ระบบการส่ ง เสริ ม ดั งกล่า วให้อ งค์ ก รส่ง เสริม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกในการส่งเสริมในวงกว้างด้วย ทั้งนี้ รวมถึง สสว. กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาคเอกชน/สมาคมการค้า/
อุตสาหกรรม/ธุรกิจต่าง ๆ โดยหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ สนช. และ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
SMEs จําเป็นต้องมีการเพิ่มงบประมาณและการขยายบทบาทในการประชาสัมพันธ์/ทําความเข้าใจอย่างชัด
แจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการดําเนินนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านการมีต้นทุน
ที่ต่ําลง มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น และ/หรือมีสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่จูงใจลูกค้า/แข่งขันกันกับ

๖๙
คู่ต่อสู้ได้ดีขึ้น ตลอดจนมีกลยุทธ์และช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อแข่งขันกันกับคู่ต่อสู้ได้อย่างดี อีกทั้งต้องชี้ว่า
ในความเป็นจริง SMEs สามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายกว่าที่เคยรับรู้มาก่อน และด้วยนโยบายการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ ของรัฐที่สามารถปรับปรุงได้ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
(๒) การปรับปรุงบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนข้อมูล ด้านเทคโนโลยีที่สําหรับ
SMEs นอกเหนือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์กรต่าง ๆ คือ สวทช. สสว. และองค์กรส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วในข้อ (๑) ควรพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความรู้และเทคโนโลยี (และ/หรือ
ตัวความรู้และเทคโนโลยีเองในบางส่วน) ที่ SMEs จะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นนวัตกรรมได้
เพื่อเผยแพร่/ถ่ายโอนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่องค์กรนั้น ๆ เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
(ความรู้ประยุกต์) และตัวเทคโนโลยีที่สําคัญ ได้แก่ กระแสเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Paradigms)
ที่เป็นกระแสหลัก (Mega Trend) ซึ่งให้โอกาสในการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ในการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ สู่ตลาด (เช่น แต่เดิมมีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นกระแสเทคโนโลยีใหม่ แต่ปัจจุบันรวมถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technologies) ต่าง ๆ เป็นต้น) โดย
กระแสเทคโนโลยี ใ หม่ จะนํ าไปสู่ โ อกาสในการสร้า งอุตสาหกรรม/ธุร กิ จ ใหม่ ๆ และสิ น ค้า/บริก ารใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยี/การผลิต/อุตสาหกรรมเก่าที่ให้โอกาสในการ
ดําเนินนวัตกรรมน้อยลงนับว่ามีระดับความสําคัญที่จะเก็บรวบรวม/เผยแพร่ลดหลั่นกันลงไป
ที่ สํ า คั ญ องค์ ก รต่ า ง ๆ ควรเลื อ กเก็ บ รวบรวม/เผยแพร่ ข้ อ มู ล โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่องค์กรของตนเกี่ยวข้องด้วย เช่น กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและนําไปสร้างนวัตกรรมแบบเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (Radical Innovations) ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่กําลังก่อตัว (Emerging Technologies) และมีพลวัตสูง ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการดั้งเดิมที่
ต้องการปรับปรุงกิจการ/สร้างนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovations) อาจได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่าและมีมาตรฐานแล้ว ซึ่งมักมีราคาถูกและหาได้ง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม/
เผยแพร่ข้อมูลอาจถูกดําเนินการผ่านหน่วยงานบริการผู้ประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่มีการจัดตั้ง
และดําเนินงานอยู่แล้วที่ สสว. สวทช./โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่ ว ยงานภาคเอกชน/สมาคมการค้ า /อุ ต สาหกรรม/ธุ ร กิ จ ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ ที่สําคัญที่สุดคือ ต้องมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และหากต้องมี
การถ่ายโอนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ SMEs บางส่วน ก็จําเป็นต้องเป็นแบบให้เปล่าหรือมีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด
(๓) เพิ่มงบประมาณ/กําลังคนที่เข้าใจลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกําลังคนและ
ส่วนงานจํานวนมาก ที่ เข้ าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบความคิ ดและแนวปฏิ บัติที่จะช่ วยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจได้จริง โดยตามกรอบการการสร้างและใช้ประโยชน์ความรู้และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์
ในรูปนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่/ที่เกิดใหม่เป็น
ส่วนมาก เช่น สวทช. สนช. ฯลฯ มีความจําเป็นจะต้องเข้าใจและอาจสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี (ไม่ใช่ความรู้
พื้ นฐาน) ใหม่ นั้นในการดํ า เนิ นนวั ต กรรมให้แ ก่ SMEs ที่ตนเกี่ ยวข้ อ ง เช่ นเดี ยวกันกับ หน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีเก่าเป็นส่วนมาก เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร มีความ
จําเป็นจะต้องเข้าใจและอาจสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี (ไม่ใช่ความรู้พื้นฐาน) เก่านั้น ในการดําเนินนวัตกรรม

๗๐
ให้แก่ SMEs ที่ตนเกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ ไม่จําเป็นต้องตายตัว ที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปด้านนี้ ก็คือ
รัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎหมาย/กลไกสนับสนุนการสร้างองค์กร/สถาบันที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
ข้างต้น ทั้งที่อยู่ในรูปหน่วยงานของรัฐและเอกชน/สมาคม และมีการออกกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดที่
ปรึกษาด้านนวัตกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการเฉพาะรวมถึงการให้เงินอุดหนุน (หรือลดหย่อนภาษี)
สําหรับการใช้บริการที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรม เป็นต้น
(๔) ขยายบทบาทขององค์กรที่สนับสนุน R&D และการถ่ายโอนความรู้/เทคโนโลยีให้แก่
SMEs จากการที่มี SMEs จํานวนมากที่อาจมีความต้องการใช้ความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ไม่ซับซ้อนและ
ราคาถูก และ/หรือได้จากการถ่ายโอนจากองค์กรต่าง ๆ รวมถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการทํานวัตกรรม
รัฐบาลอาจพิจารณาขยายงบประมาณและกําลังคนให้แก่ iTAP และศูนย์บริการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน
และสนับสนุนเงินทุนร่วมวิจัยของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของรัฐและ SMEs โดยเฉพาะกองทุนเพื่อการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้สําหรับ SMEs เป็นการเฉพาะและในวงกว้าง และควรมีการวางแผน/
ดําเนินการสนับ สนุนแบบบูรณาการผ่านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย แห่งชาติ (คอบช.) ให้ เพิ่ม ขึ้น ให้
เพียงพอสําหรับ SMEs
(๕) ขยายบทบาทขององค์กรที่สนับสนุน SMEs ให้นําเอาองค์ความรู้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
รัฐบาลอาจพิจารณาส่งเสริมมาตรการที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้ SMEs ส่วนใหญ่นําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะกับตน
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวัตกรรมได้ในวงกว้างมากขึ้น รวมถึง มาตรการการจับคู่ร่วมลงทุน/แบ่งบัน
ผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ SMEs ที่สามารถสนับสนุนโดยหน่วยงาน
ของรัฐในวงกว้างรวมถึง สนช. สสว. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานภาคเอกชน/สมาคมการค้า/อุตสาหกรรม/ธุรกิจต่าง ๆ และในส่วนของโครงการ OTOP นั้น
นอกจากจะมี ก ารขยายตั ว ในเชิง ปริ ม าณแล้ ว จุ ด สํา คั ญ ที่ สุด คือ รัฐ บาลอาจพิ จ ารณานโยบาย/มาตรการ
สนับสนุนการสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ของ SMEs มากกว่าการพัฒนามาตรฐาน
ท้ายที่สุด สนช. อาจพิจารณาปรับบทบาทมามุ่งสนับสนุนการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเดียว แม้ว่าอาจประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดังกล่าว และรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณและกําลังคน เพื่อการการส่งเสริมการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปนวัตกรรมผ่าน สนช. เป็นหลักและให้มีผลกระทบในการสร้างนวัตกรรมแก่
ผู้ประกอบการในวงกว้าง
(๖) การปรับปรุง/กําหนดกฎเกณฑ์/เป้าหมายที่เจาะจงของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐและนโยบายส่งเสริม
นวัตกรรมต่าง ๆ ของรัฐจะต้องกําหนดสัดส่วนเป้าหมายการสนับสนุนนวัตกรรมของ SMEs แต่ละขนาดรวมถึง
รายย่อย รายเล็ก และขนาดกลาง ให้ชัดเจน อย่างน้อยเป็นขั้นต่ํา เพื่อที่จะได้มีการใช้ทรัพยากรและให้การ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และสามารถกระจายตัวไปในวงกว้างตามจํานวน SMEs
รายย่อย/ขนาดเล็ก
(๗) ขยายโครงสร้ า งหน่ ว ยงานด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญารองรั บ ภารกิ จ ด้ า น
Commercialization เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการตลาดสินค้านวัตกรรมอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างของ
กระทรวงพาณิชย์สิงคโปร์ที่มีหน่วยงาน Intellectual Property Intermediary (IPI) เพื่อประสานกับภาค
การศึกษาและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบ รวมถึงการส่งเสริมการจัดซื้อภาครัฐเพื่อสร้างกระแสความต้องการ/การยอมรับต่อสินค้าใหม่/เน้น

๗๑
ความคิดสร้างสรรค์และการแบบ โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานด้านการตลาดสินค้านวัตกรรมไว้ภายใต้
หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรมีสถานะเทียบเท่าสํานักเพื่อให้มีกําลังคนและทรัพยากรเพียงพอ
(๘) จัดตั้งหน่วยงานภาคเอกชนมาขับเคลื่อนการแปลงนวัตกรรมเป็นทุน ดังตัวอย่างของ
โครงการ Research, Innovation, Enterprise (RIE ๒๐๑๕) ของสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งองค์การวิสาหกิจ
การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี จํากัด (Exploit Technologies Pte Ltd - ETPL) เพื่อทําหน้าที่จับคู่ธุรกิจ
ให้กับสินค้าจากงานวิจัย โดยมีการหักค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและส่วนแบ่งร้อยละ ๑๕ เป็น
ค่าตอบแทนแก่ ETPL ก่อนแบ่งผลประโยชน์ที่เหลือออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่นักประดิษฐ์สถาบันวิจัยของ
นักประดิษฐ์ และสถาบัน A*STAR ในสัดส่วนเท่ากัน นอกจากนี้ ETPL จะช่วยในการเสาะแสวงหาผู้ร่วมทุน
และขยายตลาดสําหรับสินค้านวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ตลาดด้วย จึงเห็นควรให้จัดตั้งหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อผลักดันกระบวนการแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางธุรกิจให้ก้าวหน้าและขยายสู่
อาเซียน ซึ่งจะเป็นกลไกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าที่มีนวัตกรรมของอินโดจีนได้
นอกจากนี้ การมีหน่วยงาน public-private organization จะช่วยเพิ่มโอกาสใน
การแสวงหาความร่วมมือและการเชื่อมต่อ global value chain ได้ด้วยการร่วมกันพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้วย
ดังตัวอย่างของ โครงการ Horizon ๒๐๒๐ ของ EU ที่เปิดรับ joint innovation and venture จากทั่วโลก
ด้วยงบประมาณรวมสูงถึง ๗.๗ หมื่นล้านยูโร ภายใต้ยุทธศาสตร์ Europe ๒๐๒๐ ที่ EU จะรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยการเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนา SMEs ให้
เชื่อมโยงห่วงโซ่กับต่างประเทศ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามที่มิใช่ประเทศสมาชิก EU เข้ามามีส่วนร่วม
ในการรั บ ทุ น เพื่ อ นํ า ไปสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการตลาดให้ กั บ ผลงานวิ จั ย /สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
(Commercialization of R&D product) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนรวมด้วย
อาทิ โรคอุบัติใหม่ ความมั่นคงทางอาหาร การใช้พลังงานทดแทน และการกระตุ้นการจ้างงานที่ให้รายได้สูงขึ้น
๓.๖ การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain/Cluster Development)
๑. ประเด็นปัญหา/ความสําคัญ
ด้วยลักษณะของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยมักเป็นกิจการที่บริหารโดยเจ้าของคน
เดียว แม้ จะมี อิสระในการบริหาร มี ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดํ าเนินธุ รกิจ แต่กลับมี
ข้อจํากัดจํานวนมาก อาทิ ขาดข้อมูลในการวางแผน ขาดบุคลากรและทุนทรัพย์ในการพัฒนานวัตกรรม ขาด
ความน่าเชื่อถือและอํานาจในการต่อรองทางธุรกิจ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและขาดความร่วมมือระหว่างกัน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ จึงเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Competitiveness) รวมทั้งการเชื่อมโยงกับองค์กร
เครือข่ายแวดล้อมผนึกกําลังและแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ภายใต้บริบทปัจจุบัน Global Value Chain ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดย
กระบวนการผลิตสินค้าในตลาดโลกได้กระจายการผลิตชิ้นส่วนจากแหล่งผลิตในประเทศต่าง ๆ แล้วนํามา
ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จในประเทศทีอ่ ยู่ใกล้ตลาด (Near-shore) ในขณะที่มีประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจก้าวขึน้ มา
แทนที่ได้มากขึ้น จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการรักษาสถานะการเป็นผู้ผลิตสําคัญ รวมทั้งการ
สนับสนุนให้ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยได้เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงในห่วงโซ่มูลค่า ทั้งนี้ กลไกที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือการส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงระหว่างคู่ค้าต้นน้ําถึงปลายน้ําจาก
ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก (Cluster Development)

๗๒
คลัสเตอร์ คือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดําเนินกิจการอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกัน
อย่างครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงใน
แนวตั้ง (Vertical linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (Systemic Approach)
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal linkage) เป็นความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษา และการฝึกอบรม
สถาบันวิจัยพัฒนาตลอดจน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของการสร้างและพัฒนา Cluster ได้แก่
๑) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกิดความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจไปสู่ตลาด
๒) เพื่อสนับ สนุ นให้กลุ่ม วิส าหกิจ มีการดําเนินงานร่วมกั นโดยนําศักยภาพของกลุ่ม
ออกมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ มากที่ สุ ด โดยร่ วมกั นกํ าหนดวิ สั ยทั ศน์ กลยุ ทธ์ โครงการ และกิ จกรรมในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ
๓) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยภาคี เ พื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ
เช่ น สถาบั น การเงิ น
สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รภาครั ฐ และสมาคมเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ เป็ น เครื อ ข่ า ย
(Network) ที่แข็งแรง
๔) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นและถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์ ใ นการ
ดําเนินงานร่วมกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต้องอาศัยเวลาในการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือ สื่อสารทําความเข้าใจและซึมซับองค์ความรู้ให้สอดรับกัน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม และนํามาซึ่งความร่วมมือด้านการผลิต
และการค้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่การแบ่งปันข้อมูลการสั่งซื้อ การร่วมกันต่อรองราคาในการจัดซื้อวัตถุดิบ
และร่วมกันผลิตเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าสร้างการเติบโตในแง่ของยอดขายของกลุ่มธุรกิจในท้ายที่สุด
๒. การแก้ไข/มาตรการสําคัญ
การพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์ของประเทศไทยที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จใน
วงจํากัด (อาทิ Food Valley) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของธุรกิจในแนวราบหรือการรวมตัว
ระหว่างวิสาหกิจที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันหรือมีกระบวนการผลิตที่คล้ายกัน มากกว่าการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มในโซ่อุปทาน (Supply Chain Network) ตัวอย่างเช่น การพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มธุรกิจข้าวแปรรูป
จะต้องสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คลัสเตอร์โรงสีข้าว คลัสเตอร์แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว และคลัสเตอร์ผู้ส่งออกข้าว ไว้ด้วยกัน เป็นต้น และทําการเชื่อมโยงการค้าระหว่างคลัสเตอร์เหล่านี้ตั้งแต่
ธุรกิจต้นน้ําจนถึงปลายน้ําและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุกกลุ่มที่เป็นองค์ประกอบในโซ่คุณค่า ลดต้นทุนวัตถุดิบและความสิ้นเปลืองของ
ผลผลิตที่เกินความจําเป็นหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถูกมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทในการปฏิบัติ
และขับเคลื่อนให้เกิดการสร้าง และพัฒนาคลัสเตอร์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๔๗ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (NCC :

๗๓
National Committee on Competitive Advantage) โดยได้เริ่มดําเนินการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ในช่วงของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการดําเนินงานในปีแรก พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดวิสัยทัศน์ “เสริมสร้าง
การพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปกล้วยให้เข้มแข็ง มุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี” พร้อมทั้งกําหนดโครงสร้างบทบาทของกลุ่มให้เป็นระบบ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานกลุ่ม โดยตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกําหนดตําแหน่งสําคัญ ๆ
ในการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรม คือ ผู้นํากลุ่ม (Cluster Leader) และผู้ประสานงานกลุ่ม (Cluster
Development Agent: CDA)
ตัวอย่างกรณีความสําเร็จที่ชัดเจนคือการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปกล้วย ที่ได้
มีการจัดทําแผนแม่บทของคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์กล้วย มุ่งให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกร โดย
ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยสนับสนุน รวมถึงการประสานงานความต้องการของลูกค้าจากปลายน้ํามายัง
ต้นน้ําเพื่อทําการปรับปรุง/พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและความแตกต่าง ส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๕ - ๑๐ และสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เช่น โครงการกล้วยอินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น GMP, GMP CODEX เป็นต้น ซึ่งจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
ขยายตลาดเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มในการสร้างตลาดใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ขณะเดียวกันการดําเนินโครงการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกล้วย เกิดมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
ได้จัดทําแผนรองรับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยในปีถัดไปด้วย
แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์ได้รับการส่งเสริมให้ขยายผลต่อยอดไปใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานความร่วมมือจากต่างชาติ อาทิ APEC และ OECD ซึ่งให้
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (สศช. และ สสว.) โดยล่าสุดเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ โดยเห็นชอบ
กําหนดให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ โดยภาคเอกชนเป็นผู้นําและภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชน ทั้งนี้ ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด และ ๑ ในนั้นคือการพัฒนาคลัสเตอร์
ซึ่งมอบหมายคณะกรรมการร่วมเอกชน ๓ สถาบันเป็นประธาน โดยเน้นการขยายความร่วมมือจากด้านข้อมูล
ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนการผลิตและพันธมิตรทางการค้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคํานึงถึงจุดเด่นด้านทรัพยากร/
ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพและการเชื่อมต่อกับตลาดสําคัญและแหล่งผลิต รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่อยู่ใกล้เคียงในการพิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงห่วงโซ่สู่เศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นให้มากที่สุด

๗๔
๓. แนวทางปฏิรูป/ต่อยอดการพัฒนา
(๑) สร้างคลัสเตอร์สินค้า/บริการยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน กําหนดกลุ่ม
สินค้าและบริการที่ให้ลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน (๔ dimensions) ได้แก่
- แนวโน้มความต้องการของตลาดและการนําเข้าของโลก (Customer/High Demand)
- การเติบโตในการส่งออกของประเทศไทย (Competence/High Growth)
- ความสามารถเทียบกับคู่แข่ง (Competitor/High Comparative Advantage)
- เครือข่ายที่เชื่อมโยงสู่ suppliers ในประเทศ (Communities/High Impact)
เพื่อระบุกลุ่มสินค้าได้สอดรับกับตลาดและศักยภาพควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม
สินค้าชีวภาพ (Bio-industrial Cluster) ซึ่งเป็นที่ต้องการสูง อาทิ ยา/สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology) รวมถึงความพร้อมในแง่เครือข่าย
วิชาการและองค์กรสนับสนุน (อาทิ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ) ซึ่งได้มีการเชื่อมความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เพื่อกระบวนการร่วมทุนและการส่งเสริมตลาดในห่วงโซ่มูลค่าระดับ
โลก ประเทศไทยอาจเลือกกลุ่มสินค้านี้ให้เป็นคลัสเตอร์แห่งชาติที่จะนําพาสู่ตลาดโลก โดยพ่วงต่อกับกลุ่ม
สินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (Local Content) โดยเฉพาะสินค้า/บริการจากสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน (Cluster for Inclusive Growth)

ภาพที่ ๒๑ การพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มสินค้าชีวภาพ (Bio-based Industrial Cluster)

๗๕
(๒) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลข้ามกระทรวง (Big Data/Centralized Database)
ไว้ในแหล่งเดียวที่ใช้ “ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ” ซึ่งรัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วตามแผนการบูรณาการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Data Center Consolidation) แล้ว โดยหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวงจากต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ควรทํางานประสานงานกันใกล้ชิด
มากขึ้นภายใต้ สศช. โดยอาศัยการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นกลไกการบูรณาการที่มีเป็นเอกภาพมากขึ้น
(๓) วางกรอบการพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าจากปลายน้ําย้อนไปสู่ต้นน้ํา
(Demand-driven Value Chain Creation) เพื่อระบุถึงผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นของห่วงโซ่ (Tiers/Layers)
ก่ อ นนํ า กรอบไปใช้ ว างแผนในระดั บ พื้ น ที่ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความใกล้ ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ /แหล่ ง ผลิ ต ของพื้ น ที่ (อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ Joint Development Area/JDA) การขนส่งสู่ตลาดปลายทางของสินค้าหรือประตู
การค้าที่มีโดยรอบของภูมิภาคอินโดจีน เพื่อวางแผนการผลิตและขนส่งที่มีต้นทุนต่ําและสนองตอบความ
ต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท ก่อนนําไปสู่การวางแผนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและทักษะ/กําลังคนที่จะต้องพัฒนาให้สอดรับกับกลุ่มสินค้ายุทธศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป
(๔) ให้สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มสินค้า/บริการดังกล่าว โดย
การทุ่มเทเป็นพิเศษทั้งด้านองค์ความรู้/เทคโนโลยี เงินทุนและการส่งเสริมตลาด รวมถึงการลงทุนขยายช่อง
ทางการจําหน่ายและโลจิสติกส์ในต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มสินค้าดังกล่าวมีความได้เปรียบในตลาดและเป็น
จักรกลหลักที่นําพาห่วงโซ่การผลิตที่จะหยั่งรากสู่คู่ค้าไทยในระดับท้องถิ่นในชนบทให้กว้างขวาง

ภาพที่ ๒๒ ตัวอย่างห่วงโซ่มลู ค่าสินค้าชีวภาพจากยางพารา

๗๖

ภาพที่ ๒๓ ตัวอย่างห่วงโซ่มูลค่าสินค้าชีวภาพจากมันสําปะหลัง
(๕) กําหนดแนวทางปฏิรูปเพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าในทุกมิติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กฎระเบียบ
องค์กร/กลไก กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม รวมถึงการเรียนรู้/สร้างบุคลากร (ตามกรอบแนวคิด ๑ ฐาน ๔
เสา) ให้เหมาะสมกับการพัฒนาและเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในแต่ละขั้น (Tiers) เช่น การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่
เกษตรกร การเกษตรพันธสัญญาอย่างเป็นธรรม แนวทางเพิ่มผลิตภาพ (Yield) และการควบคุมด้านสารเคมี
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป็นต้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการที่จะสอดแทรกองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่า และความได้เปรียบในการเข้าถึงตลาดและได้มาตรฐานสากลให้กับ
วัตถุดิบและสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น ทั้งนี้ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย ทั้งในรูปของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตร รวมถึงเยาวชน/แรงงาน ต้องได้รับการศึกษา/ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของห่ วงโซ่มู ลค่ าในระดับสากลได้ ดั งตัวอย่างของการพัฒนาห่วงโซ่การท่องเที่ยวคุณภาพและมี
นวัตกรรม (โครงการ Thailand-EU Market Access Partnership through Sustainable Tourism Supply
Chains)
ในการกําหนดแนวทางข้างต้น สสว. จะต้องประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กับหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุน ซึ่งกํากับดูแลวิสาหกิจขนาดใหญ่และ MNCs ไทยในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหาแนวทางผลักดันสินค้า/
บริการยุทธศาสตร์และพ่วงต่อห่วงโซ่มูลค่าจากตลาดสู่การผลิตและเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จาก
ตัวอย่างข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจะทําการศึกษา/วิจัยในรายละเอียดของแต่ละคลัสเตอร์
ต่อไป

๗๗

ภาคผนวก ค
โครงสร้างระบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของไทย
สหกรณ์
และวิสาหกิจชุมชน

๗๘

ภาคผนวก ค
ก. โครงสร้างระบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของไทย

๗๙

๘๐

ข. สหกรณ์
สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวก
เขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจําเป็น) และความหวัง
ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนิน
กิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยช่ ว ยเหลื อ ตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และได้
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่แก้ปัญหาในด้านการทํามาหากินที่เหมือน หรือคล้าย ๆ
กัน หรือความต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลําพัง หรือ
ตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการ ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่แต่ละคนเคยได้จาก
การดําเนินกิจการเองตามลําพัง
สถานภาพสหกรณ์
สหกรณ์เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีสถานภาพเป็น
“นิติบุคคล” สหกรณ์เป็นนิติบุคคลในภาคเอกชน ไม่สังกัดส่วนราชการใด ๆ
ทําไมต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์
- สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้มีปัญหาคล้าย ๆ กัน คนที่รู้ปัญหาดี คือ ตัวผู้มีปัญหานั่นเอง ฉะนั้น
การแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการรวมคนที่มีปัญหานั้นมาช่วยกันแก้ไข
- สหกรณ์เป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับ เป็นนิติบุคคลที่ถาวร เป็นอิสระ มีส่วนราชการเข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนตามความจําเป็น
- สหกรณ์มีวิธีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์โดยเฉพาะ มีลักษณะ
ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และผู้ใช้บริการในขณะเดียวกัน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้
- การรวมกันเป็นสหกรณ์ ทําให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้า ที่สมาชิก
ผลิตได้ และฝึกคนให้รู้จักการพึ่งตนเอง
- ทําให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะนําความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสริม
ให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธีการที่อุ้มชูผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น โดยมิได้ทําลายคน
มั่งมี จึงมีลักษณะเป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ
- สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก
- สหกรณ์ ช่ วยส่ งเสริ ม ความรู้ด้ านการประกอบอาชี พแก่ ส มาชิก เช่ น แนะนําให้ ส มาชิก รู้จั ก
พัฒนาการผลิตด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ จําหน่ายผลผลิตให้ได้ในราคาสูงขึ้น เป็นต้น
- ส่งเสริมความเสมอภาคกันและเป็นประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการออก
เสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
- สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จักการประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้านเงิน ทุน
การผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ทําให้คนใน
ชุมชนนั้น ๆ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๘๑
การดําเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ดําเนินกิจการภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทั้งปวง แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับสหกรณ์และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ดําเนินธุรกิจการผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
- รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบสหกรณ์
- จัดให้ได้มา หรือจําหน่ายไป ซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิในทรัพย์สินโดยหลักแห่งนิติกรรมและ
สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจํานอง หรือรับจํานํา ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก
- ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
- ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
- ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น
- ดําเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
โครงสร้างของสหกรณ์
สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่
สามารถร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกิน ๑๕ คน มีอํานาจ
หน้าที่ เป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง
เพื่ อ ให้ กิ จ การสหกรณ์ ดํ า เนิ น การอย่ า งกว้ า งขวาง และให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก อย่ า งทั่ ว ถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถมาดําเนินธุรกิจแทน และผู้จัดการ อาจ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสําคัญ

๘๒
สิทธิพิเศษของสหกรณ์
- สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สําหรับการได้มา การจําหน่าย การยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวเนื่องอสังหาริมทรัพย์
- สหกรณ์ไม่อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เอกสารที่สหกรณ์ทําขึ้นบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าอากรแสตมป์
สหกรณ์บริหารจัดการอย่างไร
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดย
สมบูรณ์ สามารถบริหารจัดการองค์กรได้ตามที่กําหนดในข้อบังคับและกฎหมาย มีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์เป็นผู้แทน สหกรณ์ใช้อํานาจหน้าที่บริหารจัดการภายในองค์กรสหกรณ์และในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก สามารถแบ่งการบริหารจัดการเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะชั่วคราว
• คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่และสิทธิเสมือนเป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นั้น
กล่าวคือ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ดําเนินกิจการได้โดยชอบ
• บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ได้สิทธิเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น นับแต่วันรับ
จดทะเบียนสหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน
• ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันรับจดทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องนัดสมาชิกประชุม
ใหญ่ สามั ญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ตามที่กําหนดในข้อบังคับสหกรณ์และ
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องมอบหมายการงานทั้งปวงให้กับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ระยะถาวร
หลั ง จากคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ไ ด้รั บ มอบหมายการดํ า เนิ น งานจากคณะผู้ จั ด ตั้ ง
สหกรณ์แล้ว สหกรณ์ดําเนินกิจการอย่างถาวรสืบต่อไป จนกว่าจะเลิกสหกรณ์

๘๓

ค. วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยคนในชุมชนเพื่อการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน
ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
๑. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ผลิต แปรรูปการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อกินเพื่อใช้ในครอบครัวใน
ชุมชนเพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐาน
๒. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าการดําเนินการอย่างเป็นระบบและด้วยรูปแบบที่ทันสมัยใช้ทุนและ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวงกว้าง
“ทุนชุมชน” มีอะไรบ้าง
ทุนชุมชนมีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่า ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้
ภูมิปัญญา ทักษะต่าง ๆ ประเพณี วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเป็นพี่เป็นน้อง ความไว้วางใจกันของ
ชุมชนเครือข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกของชุมชน
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน
๑. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการ
๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
๓. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
๔. มีฐานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
๕. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบ
๖. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน
๑. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง ได้รับการรับรอง
ตามกฎหมาย
๒. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริง
๓. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสําหรับการ
แข่งขันทางการค้าในอนาคต
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร
ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลกําไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความสําคัญต่อผลเสียที่อาจเกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควร แต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนเป็นการประกอบการบนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนโดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่
ชุมชนมากกว่าการแสวงหากําไรสูงสุด มุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในชุมชนและมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม

๘๔
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง
คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทํากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปและองค์กรพัฒนาเอกชนใช้คํานี้
เพื่อหมายถึงองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติสง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดจากการนําเสนอของตัวแทนเครือข่าย
องค์กรชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อ
รองรับกระแสการเคลื่อนตัวของกระบวนความคิดในการประกอบวิสาหกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งตัวแทนเครือข่ายองค์กรดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเป็น “คณะกรรมการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ....” ในคราวที่มีคําสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณายกร่ า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ช้ ชื่ อ ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ ว่ า “ร่ า ง
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ....” แต่เมื่อทําการพิจาณายกร่างได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ"ร่างพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนพ.ศ. ....” ซึ่ ง คณะกรรมการได้ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณายกร่ า งแล้ ว เสร็ จ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอภายหลังจากมีมติอนุมัติหลักการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างฯไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณา รายละเอียดตาม ขั้นตอนของกฎหมาย และต่อมาได้เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาผ่านกระบวนการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ล งมติ
เห็นชอบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๔๘ โดยพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
กรมส่งเสริมการเกษตรกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สถานภาพ
๑. กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชน
๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
๓. ผู้แทนกรมส่ งเสริมการเกษตรหนึ่งคน ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ แต่งตั้ งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิส าหกิจชุมชน (ผู้ แทนกรมการพัฒนาชุ มชนอี กหนึ่งคนซึ่งอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)
๔. เกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดทุก
จังหวัด (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)
บทบาท
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานประชุมการศึกษาข้อมูลและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
๒. สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ทํ า หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานตาม (๑) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)

๘๕
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรและสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในงาน
ด้านธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดังปรากฏในตารางแสดงประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน

๘๖

ภาคผนวก ง
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเที่ยวและบริการ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม
และทีป่ รึกษาประจําอนุกรรมาธิการ

๘๗

ภาคผนวก ง
คณะกรรมาธิการปฏิรปู การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
๑. นายเกริกไกร จีระแพทย์
๒. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
๓. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
๔. นางอัญชลี ชวนิชย์
๕. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
๖. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
๗. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
๘. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
๙. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
๑๐. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๑. นายกงกฤช หิรัญกิจ
๑๒. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
๑๓. นายกิตติ โกสินสกุล
๑๔. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
๑๕. นายจรัส สุทธิกุลบุตร
๑๖. พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
๑๗. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
๑๘. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
๑๙. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
๒๐. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
๒๑. นายมนู เลียวไพโรจน์
๒๒. นายประทวน สุทธิอํานวยเดช
๒๓. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
๒๔. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
๒๕. นายสุวัช สิงหพันธุ์
๒๖. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ประธานกรรมาธิการ
รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สี่
รองประธานกรรมาธิการ คนที่ห้า
ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
โฆษกกรรมาธิการ
ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ

๘๘

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรปู อุตสาหกรรม
๑. นายมนู เลียวไพโรจน์
๒. นางอัญชลี ชวนิชย์
๓. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
๔. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
๕. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
๖. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
๗. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๘. นายสมชาย นันทิเกียรติกุล
๙. นายมนัส ลีลาภัทรพันธุ์
๑๐. นายประยุทธ อินทร์ตลาดชุม
๑๑. นายชัยโรจน์ เจริญชัยกรณ์
๑๒. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
๑๓. นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์
๑๔. นายภาณุ เชาว์ปรีชา
๑๕. นายประทวน สุทธิอํานวยเดช

ประธานที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมาธิการ
รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
โฆษกอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการ
๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒. พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
๓. นายเจน นําชัยศิริ
๔. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
๕. นายเทพชัย มณีไพโรจน์
๖. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
๗. นายเอนก นาคะบุตร
๘. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์
๙. นายวศิน ตันติวณิชชานนท์
๑๐. นายปฏิมา จีระแพทย์
๑๑. นายเดชา จาตุธนานนท์

พิมพ์ที่ : สํานักการพิมพ์
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

