
โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบาย และประสิทธิภาพการพัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่ม SMES ของประเทศสมาชิกอาเซียน

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 กันยายน 2559
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของอาเซียน โดยค านึงถึงบริบทการพัฒนาของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน

เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทยโดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ส าหรับรองรับการเติบโต
ของกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยและเพิ่มโอกาสของ SMEs ไทยในตลาดอาเซียน

เพื่อน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรมของสถาบันฯ
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ศึกษามาตรฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลือกศึกษา 3 กลุ่มอุตสาหกรรมจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังต่อไปนี้ (1) พลังงาน (2) ชิ้นส่วนและยานยนต์ (3) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ศึกษา วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เลือกศึกษาและชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของ
นโยบายแต่ละประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน
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ส ารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs

จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากลุ่มธุรกิจ 
SMEs ของไทย

จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จ านวน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็นใน
การก าหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs จัดท า
ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยไปใช้ในการปรับเปลี่ยนบทบาท และนโยบายของหน่วยงานในการสนับสนุนส่งเสริม การ
พัฒนาด้านธุรกิจ SMEs 

น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา 
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ประเด็นน าเสนอ

ข้อมูลพื้นฐานด้านนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

จุดเด่นของนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เลือกศึกษา (สิงคโปร์ มาเลเซีย และ เกาหลีใต้) 

การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยเลือกศึกษา 3 กลุ่มอุตสาหกรรมจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ (1) พลังงาน (2) 
ชิ้นส่วนและยานยนต์ (3) อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
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ข้อมูลพื้นฐานด้านนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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นิยาม SMEs

นิยามนวัตกรรม 

นโยบายและมาตรการของรัฐบาลส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริม SMEs

Global Competitiveness Index ของประเทศ ASEAN ปี 2558 

Global Innovation Index ของประเทศ ASEAN ปี 2558 
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นิยาม SMEs จากจ านวนแรงงานท างานเต็มเวลาในแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียน

ท่ีมา : The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual Framework และ รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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นิยาม SMEs จากจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ในแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียน

ท่ีมา : The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual Framework และ รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ท่ีมา : The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual Framework และ รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

นิยาม SMEs จากปัจจัยอื่น ๆ ในแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียน
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นวัตกรรม (Innovation)

การท าสิ่งใหม่ขึ้นมา จากความสามารถในการสร้างสรรค์ การใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
มากกว่าที่จะเกิดขึ้นแค่ในห้องทดลองจากนักวิทยาศาสตร์ ผู้ผลิต และลูกค้าในทุกสถานที่ อาทิ 
ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และ องค์กรไม่แสวงหาก าไร ข้ามพรมแดน ข้ามอุตสาหกรรม ข้ามหน่วยงาน 
(OECD)

The Oslo Manual for measuring innovation ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมเปน็ 4 ประเภท 
ได้แก่ 

1.นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product innovation) 

2.นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Process innovation) 

3.นวัตกรรมด้านการตลาด (Marketing innovation)

4.นวัตกรรมด้านการจัดการ (Organisation innovation)
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นโยบายและมาตรการของรัฐบาลส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริม SMEs

ท่ีมา: สสว, 2555. Asean SME policy index 2014 , http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/AEC/AseanTax-
Brunei.pdf, http://www.asean.org/storage/images/archive/pdf/sme_6.pdf 
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Global Competitiveness Index ของประเทศ ASEAN ปี 2558 

ท่ีมา : World Economic Forum, 2015 
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Global Innovation Index ของประเทศ ASEAN ปี 2558 

ท่ีมา:The Global Innovation Index, 2015 
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กลุ่มธุรกิจของประเทศไทยที่มีนโยบายภาครัฐสนับสนุน

กลุ่มธุรกิจ National 

Plan

Country 

Strategy

AEC 

Strategy

Investment 

Promotion

Industry 

Plan

Techno & 

Innovation

SMEs Plan

อาหาร √ √ √ √ √ √

ยา/สมุนไพร √ √ √

พลังงาน √ √ √ √ √ √

บริการสุขภาพ √ √ √ √ √

ยานยนต์ √ √ √

ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2557
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต

ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2558)
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การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2558)
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จุดเด่นของนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
กลุ่ม SMEs ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ เกาหลีใต้ 
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จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์

• ความแข็งแกร่งของการบูรณาการหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม
ภาครัฐภาคเอกชน เอกชน และภาคการศึกษา 

• ภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาให้ความส าคัญใน R&D และการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 

• กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ 
• นอกจาก National Research Foundation (NRF) และ 

SPRING Singapore การสนับสนุนจากสื่อกลาง สถาบันวิจัยของ
ประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านงานวิจัยเป็น
หลัก มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง

ท่ีมา: Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff (2002)

The Triple-Helix model
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จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์

กรอบนิยามของ SMEs ช่วยท าให้ประเทศสิงคโปร์สามารถที่จะให้การสนับสนุนและเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้น

แผนระยะยาวเพ่ือส่งเสริมวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปรใ์นระยะยาวให้เป็นประเทศที่มี งานวิจัยเข้มข้น นวัตกรรม 
และเศรษฐกิจการเป็นผู้ประกอบการ แผนการพัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม และวิสาหกิจ (Research, Innovation 
and Enterprise : RIE) ในปี 2558 ประกอบไปด้วยแรงผลักที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1.การให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และ ความรู้ขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานน าไปสูน่วัตกรรมในอนาคต 

2.การดึงดูดทักษะ ความสามารถและการพัฒนา เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นทางเลือกหนึ่งของนักวิจัย

3.การให้ความส าคัญกับการจัดโครงการแข่งขันต่าง ๆ และให้เงินทุนแก่งานที่เหมาะสม 

4.การท างานวิจัยร่วมกันมากขึ้นระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีการให้เงินทุนวิจัยมากขึ้น ครอบคลุมหลากหลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

5.การให้ความสนใจในผลลัพธ์ในเชิง เศรษฐศาสตรจ์ากงานวิจัยมากขึ้น และ 

6.การส่งเสริมให้การค้าแข็งแกร่งขึ้นเพ่ือเป็นแรง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบริการชนิดใหม่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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Singapore’s Institutional framework for Science, Technology and 
Innovation (STI) policy 

ท่ีมา : OECD (2013) and SEA-EU-NET (2014)
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จุดเด่นของประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียมีการวางรากฐานสู่ตัวแบบเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economic Model: NEM) ซึ่งเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมในทุก
สาขาและจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 

การเป็นประเทศกลุ่มรายได้สูง (High Income) การเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียม (Inclusiveness) และความยั่งยืน (Sustainability) 
โดยมีเป้าหมายที่เป็นแกนกลางคือการเพิ่มข้ึนของคุณภาพชีวิต
ของประชากร

หลักการส าคัญสามประการ คือ ประเด็นวิจัยต้องเป็นเป้าหมายส าคัญในสาขาที่มีความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและมีศักยภาพทางธุรกิจ การพัฒนาทุนทางปัญญาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้การสนับสนุนระบบนวัตกรรมของประเทศ 

• รัฐบาลยังคงพัฒนาและสร้างความท้าทายในการพัฒนา SMEs ที่ใช้ฐานนวัตกรรม 
(Innovation - led SMEs: InnoCERT) โดยที่ SMEs เน้นที่ฐานความต้องการการตลาด
และฐานลูกค้า มีการมุ่งเน้นที่ความเป็นมืออาชีพที่อิงฐานความรู้ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• การสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งในด้านของการสร้างอัตราผลก าไรในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ความได้เปรียบทางการเงินที่ดีขึ้น 

24



จุดเด่นของประเทศเกาหลีใต้

• นโยบายในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรมมีความชัดเจน โดย
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของชาติ จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบก าหนดนโยบาย
โดยตรง มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน
• Creative Economy Plan “สร้างยุคใหม่แห่งความสุขของคนเกาหลีด้วยเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์” 
• สร้างงานใหม่ และ ตลาดใหม่ โดยอาศัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• สร้างความเข้มแข็งของเกาหลีใต้ในความเป็นผู้น าของโลก โดยอาศัยเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
• สร้างสังคมที่ตระหนักและให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์



จุดเด่นของประเทศเกาหลีใต้



จุดเด่นของประเทศเกาหลีใต้
• มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของ

ระยะการเติบโตของ SMEs  การให้เงินสนับสนุน SMEs จะอาศัยความเชี่ยวชาญของธนาคาร
พาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะมีความใกล้ชิดกับ SMEs มากกว่า

• นอกจากเงินสนับสนุนในรูปของเงินกู้ยืมแล้ว ยังมีระบบการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน
รูปแบบของการร่วมลงทุนใน SMEs ที่มีศักยภาพสูง



จุดเด่นของประเทศเกาหลีใต้

• มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อ SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มี
นวัตกรรมและมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐฯ “purchasing assurance” หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องมีแผนการในการซื้อสินค้าจาก SMEs ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพ เพื่อส่งเสริม
ยอดขาย และ กระตุ้นให้ SMEs มีการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์

• ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งบริษัทขนาดใหญ่ (Conglomerate) และ บริษัท
ขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็ก (SME) ด้วยการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนทางทรัพยากร ทุน 
ความรู้ เทคโนโลยี และ การซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ประโยชน์ในทั้ง 2 ฝ่าย (win-win 
cooperation) รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Fair 
distribution of results) 



กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน



ทิศทางด้านพลังงานท่ีส าคัญ 2558 -2579

ท่ีมา:  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน



การใช้พลังงานทดแทนปี 2552 - 2558
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อุตสาหกรรมต้นน้ า

วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

- ชีวมวล เศษวัสดุทางการเกษตร

- พืชพลังงาน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
ปาล์มน้ ามัน  เป็นต้น

- ยีสต์ในการผลิตเอทานอล เป็นต้น

อุตสาหกรรมกลางน้ า

การผลิตพลังงาน
ทดแทน

- เครื่องจักร และ อุปกรณ์ใน
การผลิต เช่น มอเตอร์ เซลล์
แสงอาทิตย์

- ระบบการจัดการการผลิต 
เช่น กระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากน้ าเสีย เป็นต้น 

อุตสาหกรรมปลายน้ า

การน าเอาพลังงานทดแทนไป
ใช้

- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ
ใช้พลังงานทดแทนได้

- รถยนต์ที่สามารถใช้พลังงาน
ทดแทนได้

- การให้ค าปรึกษาด้านพลังงาน 
และ การติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

ห่วงโซ่อุปทานพลังงานทดแทน



ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ OECD



นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของมาเลเซีย

1. Foundation RE Law : ภาษี  หรือ การให้เงินอุดหนุน (feed in tariff)  การก าหนด
ส่วนผสมพลังงานทดแทนในน้ ามันเชื้อเพลิง มาตรฐานรถยนต์

2. Conductive RE business environment  สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท า
ธุรกิจ เช่น แหล่งเงินกู้ท่ีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สิทธพิิเศษทางภาษี เช่น การให้หักลดค่าใช้จ่ายด้าน 
R&D เป็นสองเท่า การลดหย่อนภาษี ส่งเสริม local content ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ของรัฐฯ ในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น โครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐต่างๆ ควรก าหนดให้
มีการติดแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจตลอดห่วง
โซอุ่ปทาน

3. Human capital development สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทน จ าเป็นต้องสร้างหลักสูตรด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ัง
จัดตั้งศูนย์อบรมทักษะแรงงานด้านพลังงานทดแทนรัฐบาลมาเลเซียได้ให้แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยให้หักค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทดแทนก่อนค านวณภาษีได้

4. RE R&D action plan  หลายภาคส่วนท่ีเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการท้ังภาครัฐ เอกชน และ 
สถาบันการศึกษา ต้องประสานความร่วมมือกันในการก าหนดโจทย์นวัตกรรมท่ีต้องการ 

5. Advocacy program หรือ Social marketing เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุก
ภาคส่วนให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน ท้ังประเด็นด้านความมั่นคง
ด้านพลังงาน และ ประเด็นความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยเสริมให้การด าเนินนโยบาย
เป็นไปอย่างราบร่ืนมากย่ิงขึ้น



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• นโยบายด้านพลังงานทดแทนต้องชัดเจน การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานส่วนใหญ่ใช้เงินในการ
ลงทุนค่อนข้างสูง แต่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว นโยบายด้านพลังงานทดแทนที่
ชัดเจนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน

• ความช่วยเหลือทางการเงินด้านงานวิจัยพลังงานทดแทน รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนงานวิจัย
ด้านพลังงานซึ่งสามารถส่งเสริมนวัตกรรมได้ตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เป็น
ปัจจัยการผลิตพลังงานทดแทน 

• ควรมีการจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย และท า
การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อระบุเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้มีการคิดค้นวิจัยขึ้นแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ มาขยายในเชิงพาณิชย์เสียก่อน 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• ควรส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
เกื้อกูลกันด้านองค์ความรู้ นอกจากนี้รัฐฯ ควรให้การสนับสนุนให้เกิดการน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศที่เปน็ผู้น าด้านพลังงานทดแทน เข้ามาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักวิชาการของประเทศไทย 

• สถาบันการศึกษาต้องผลิตก าลังแรงงานทางเทคนิคเข้ามารองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี/เครื่องจักร ค่อนข้างมาก

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ด้านพลังงาน และ SMEs ในธุรกิจพลังงาน ใน
ลักษณะของ win-win กล่าวคือ ให้การสนับสนุน SMEs ในสายห่วงโซ่อุปทาน ในการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ทั้งนี้บริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการผลิตของ 
SMEs ที่เพิ่มขึ้นด้วย

• เน้นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานใน SMEs



กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ 
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ภาพรวมอุตสาหกรรม

ยอดผลิต ยอดขายภายในประเทศ และยอดส่งออกของรถยนต์ ยอดผลิต ยอดขายภายในประเทศ และยอดส่งออกของ
รถจักรยานยนต์

ที่มา: The Thai Automotive Industry Association, The Federation of Thai Industries, Automotive Industry Club.

39



ทิศทางนวัตกรรมด้านยานยนต์

ท่ีมา Piengjai Kaewsuwan. (2015).

Supply Chain
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วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2564 (VISION 2021)

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ และ CEO Forum เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ปรับปรุงโดยคณะท างานแผนแม่บท
อุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 Note: COE: Center of Excellence; ENV: Good Business 
Environment
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“ประเทศไทยเปน็ฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชียสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ 
โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง” 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 (COE-1) ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
(Research and technology development) 

1) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน (Alternative and 
renewable energy) 

2) เพื่อลดน  าหนักของยานยนต์ (Light weight vehicles) 

3) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่อยานยนต์บนท้องถนน (Vehicle safety) 

4) เพื่อความสามารถในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง (Advance production 
technology)

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 (COE-2) ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resources Development) โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

1) พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ทั งที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมและเข้ามาใหม่ โดยผ่านหลักสูตร
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development: CPD) 

2) พัฒนานักศึกษาที่ก าลังจะจบ หรือนักศึกษาจบใหม่ โดยผ่านหลักสูตรเตรียมความพรอ้มก่อน
เข้าสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 (COE-3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ (Entrepreneur 
Strength Enhancement) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Development 
for Automotive Supply Chain) ด้วย 3 โครงการย่อย 

1) โครงการย่อยการพัฒนาผลิตภาพด้วยเครื่องมือในการปรบัปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ

2) โครงการย่อยการพัฒนากระบวนการผลติที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) โครงการย่อยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster Supply Chain Network)

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ENV-1) การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีด้วยปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure)

1) สร้างศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์ ที่มีขอบเขตความสามารถดงันี  เพื่อการ
รองรับด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์รักษ์โลก ศูนย์ทดสอบเพื่อการ
รับรอง (Type approval) ระดับอาเซียน (ASEAN MRA) และสากล ศูนย์ทดสอบเพื่อ
สามารถรองรับ โครงการด้านงานวิจัยภาครฐั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

2) ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

3) จัดตั งสถาบันพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ENV-2) การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีด้วยการบูรณาการนโยบาย
ภาครัฐ (Policy Integration) 

1) จัดตั งคณะกรรมการก ากับนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ นส่วนยานยนต์
แห่งชาติ (กยช.) 

2) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น 
การส่งเสริมการลงทุนผลติภัณฑ์ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และการเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของโลก ส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา

3) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และการสร้างตลาดใหม่ ส าหรับชิ นส่วนอะไหล่ (REM)
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เก่ียวข้องกับการพฒันานวัตกรรม

จากมาตรการส่งเสริมตามโครงสร้างของสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ พบว่าการเข้าถึงของกิจการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและเป็น SMEs ยังอาจอยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจที่เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ ดังนั้นการประเมินในมุมมองของ SMEs ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาจต้องได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติม คือ สิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิตามคณุค่าของโครงการ เช่น การพัฒนา R&D การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ในเชิงพื้นที่ เช่น การตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคม/เขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันในตลาด OEM และ 
REM จะมีคู่แข่งที่ส าคัญคือ จากประเทศจีนและไตห้วัน และจะมีคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มประเทศใน AEC
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Malaysia Automotive and Part Industry

1983 “SAGA”

2003 Car

Perusahaan Automobile National 
(Proton)

NAP 2006, 3rd Industrial Master 
plan2009

NAP 2009, 2014

Key Success Factor

ความสอดคล้องของแผน NAP 
กบั แผนแม่บทอตุสาหกรรม

การมีประเด็นของการพฒันาที่ครบถ้วนตัง้แต่ต้นน า้ถึง
ปลายน า้ 

และทกุหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

Policy Objectives

1.การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศ (National 
car manufacturers)

2. การพัฒนาให้ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค (กลุ่มประหยัดพลังงาน Energy 
Efficient Vehicle)

3. การเพ่ิมกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนา
ความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศ

4.การเพ่ิมยอดส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

5.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวมาเลเซีย (Bumiputera) ในห่วง
โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

6.  การปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยการเสนอความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นภายใต้ราคาท่ีแข่งขันได้ 

ด้านการ
ลงทุน

ด้าน
เทคโนโลยี

และ
วิศวกรรม

ด้านการ
ขยายตลาด

การพัฒนา 
Supply 
Chain

การพัฒนา
ทุนมนุษย์

ความ
ปลอดภัย 

มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อม

การมีส่วน
ร่วมของ
ลูกหลาน
ของชาว
มาเลเซีย

การร่วมมือ
ประสานงาน

ใน
อุตสาหกรรม
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ข้อวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

• การที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศและเป็น
อุตสาหกรรมที่ถูกโอบอุ้มโดยรัฐบาล ท าให้เกิด
ความสามารถเชิงแข่งขันเบื้องต้น

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศผู้คิดค้น
เทคโนโลยี อย่างเช่น ญี่ปุ่นกับประเทศผู้รับเทคโนโลยี
อย่างเช่นมาเลเซียสามารถที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในส่วนท่ีเป็นมาตรฐานของกระบวนการผลิต หรือ การ
บริหารจัดการด้านแรงงาน และความสามารถของ
แรงงาน แต่ในห่วงโซ่คุณค่ายังประกอบด้วยการบริหาร
จัดการด้านการขายในต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการนั้น
ยังอาจอยู่กับประเทศท่ีเป็นเจ้าของ 

• ผลมาจากสภาพทางการเมืองที่มีความนิ่ง ส่งผลให้การ
บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และมีผลกระทบที่
ส าคัญต่อเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิผล และความต่อเนื่องเป็นเครื่องมอืในการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนที่จะมาเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์กับ
อุตสาหกรรม

• แม่บทสามารถรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
แบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

• การสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคตอาจต้อง
เป็นการมุ่งเน้นที่ OEM และ REM โดยอาจ
พิจารณาถึงกลุ่มทางเลือกของการผลิตในสาขา
ของยานยนต์ประเภทอื่นที่อาจมีศักยภาพใน
อนาคต 
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กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม

46



ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

Supply 
Chain

เกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง 

(ต้นน้ า)

แปรรูปขั้นต้น 
(กลางน้ า)

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การจ าหน่าย 
(ปลายน้ า)

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558)
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ปัญหาทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมในแต่ละระยะของห่วงโซ่อุปทาน

Supply Chain เกษตร ปศุสัตว์ ประมง

(ต้นน้ า)

แปรรูปขั้นต้น

(กลางน้ า)

ผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่าย

(ปลายน้ า)

ปัญหาทั่วไป เกษตรกรยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องระบบการจัดการที่ดี

และขาดวิทยาการสมัยใหม่ที่

เหมาะสม

-ขาดความเชื่อมั่นระบบการผลิต

-ขาดคุณภาพการผลิตมาตรฐาน 

Food Safety

-ต้นทุนการผลิตสูง

-การแย่งวัตถุดิบระหว่างเกษตร

อาหาร-เกษตรพลังงาน

-ขาดการขนส่งและ Logistics

-ขาดการสร้างภาพลักษณ์ในเป็นที่ยอมรับ

ในตลาดโลก

-ขาดความเชื่อมั่นระบบตรวจสอบย้อนกลบั

-ขาดการน าวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ใน

ขบวนการผลิต

-ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

-ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ

ไทย ในเร่ืองการจัดระบบการจัดการที่ดแีละ

การน าวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ใน

กระบวนการผลิต

-การก าหนด-พัฒนาช่องทางการตลาด

-ขาด Brand อาหารแห่งชาติ

-ขาดระบบตรวจสอบอาหารกระป๋องที่

มีส่วนผสมจากหลายวัตถดุิบ

-เครื่องจักร/เทคโนโลยีไม่มี

ประสิทธิภาพและล้าสมยั

-ห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการด้าน

การวิเคราะห์คุณภาพน้อย

-ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีตอ่ยอด

ส่งผลให้มีการผลิตและส่งออกสนิค้า

เกษตรขั้นต้นเป็นหลกั

ท่ีมา: ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจความต้องการด้าน วทน. ในสาขาเกษตรและอาหาร โดย สวทน. (2555) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558)
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ความต้องการภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมในแต่ละระยะของห่วงโซ่อุปทาน

Supply Chain เกษตร ปศุสัตว์ ประมง

(ต้นน้ า)

แปรรูปขั้นต้น

(กลางน้ า)

ผลิตภัณฑ์เพื่อการจ าหน่าย

(ปลายน้ า)

ความต้องการ

ภาคเอกชนและ

ประชาชน

-ต้องการการสนับสนนุการ

เพ่ิมคุณภาพวัตถุดิบทาง

การเกษตร

-ต้องการการบริหารจัดการ

เกษตรกรรมเพื่อลดตน้ทนุ

การผลิต (ระบบ Smart 

Farm และ Logistics)

-ต้องการการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการผลิตให้

ได้มาตรฐาน Food Safety

-ต้องการเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นตน้และรวมถงึ

ระบบจัดการคุณภาพ อาหารสด การยืดอายุ

ผลิตภัณฑ์

-ต้องการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อ

ลดการสูญเสยีระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์

-ต้องการเทคโนโลยีการเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์อาหาร

สด

-ต้องการเทคโนโลยีเพ่ือการบ าบัดน้ าเสียของเสีย

ประเภทต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการผลิต

-ต้องการระบบการจัดการแบบ Zero-waste

-ต้องการเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิต

ภาพในกระบวนการผลิตไดแ้ก่ การจัดหา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี/บรรจุภัณฑ/์ 

เครื่องจักร

-ต้องการยกระดับศักยภาพการด าเนินงาน

ของห้องปฏิบัติการ/เพ่ือพัฒนาการ

ตรวจสอบมาตรฐานเพื่อส่งออก

-ต้องการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ (เทคโนโลยี

การแปรรูป)

ท่ีมา: ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจความต้องการด้าน วทน. ในสาขาเกษตรและอาหาร โดย สวทน. (2555) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558)
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ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม นโยบาย/มาตรการ วทน. ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลักนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

R&D วิจัยมุ่งเป้า 6ส  1 ว (สวก)
สมาคม AIAC

วว. สนช.
BIOTEC (สวทช.)

Innovation ชุมชนนวัตกรรม/คลินิกเทคโนโลย ี
TLO/TLO Uni

NFI/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/ ISMED iTAP BIOTEC
TMC (สวทช.)

วว. สนช.

Manpower Talent Mobility, 
STEM Workforce/

Work Integrated Learning

สมาคม AIAC
สอศ. สกอ. 

กรมแรงงาน

THAIST (สวทน.)

Infrastructure Food Valley
Science Park

Academy/ Institute/Regional Science 
Park

อุทยานวิทยาศาสตร์

Enabling STI market bank, IP, 
Tax 300% STI

Thailand Award/ Food Innovation 
Award

FoSTAT/กรมส่งเสริมการสง่ออก/สมาคม
ส่งเสริม SMEs

ฐานข้อมูล 
วทน.

(สวทน.)

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอาหารด้านวทน., 2557 และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (2558)
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บทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนวัตกรรมส าหรับเกษตรและอาหารไทย

เอกชน สถานศึกษา ภาครัฐ ภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สร้างเครือข่ายเอกชนเพื่อร่วม

ก าหนดสินค้าเป้าหมาย และ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่

สร้างเครือข่ายสถาบันวิจัย เพ่ือ

สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

และความเชื่อมโยงในการพัฒนา

งานวิจัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บูรณาการบริหารจัดการ

งบประมาณของหน่วยงาน

ภาครัฐไม่ให้ซ้ าซ้อน

บูรณาการการบริหารจัดการ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนงานกลาง

และในพื้นที่

ก าหนดโจทย์การวิจัยร่วมกับ

สถานศึกษาสถาบันวิจัย

ท างานวิจัยตามความต้องการของ

ตลาด และสร้างงานวิจัยที่สร้าง

นวัตกรรมใหม่

บริหารจัดการการพัฒนางานวิจัย

ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ

นโยบายแนวทางการพัฒนา

ก าหนดโครงสร้างสนับสนุนในการ

ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน

เกษตรอาหาร

สร้างขีดความสามารถในการรับ

การถ่ายทอดภายในสถาน

ประกอบการ

สร้างขีดความสามารถของผู้

ถ่ายทอดงานวิจัยพัฒนา

สร้างขีดความสามารถของรัฐใน

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

เกษตรอาหาร

ก าหนดโครงสร้างในการสนบัสนนุ

การถ่ายทอด

ผู้รับการถ่ายทอด ไปขยายผลการ

พัฒนาสินค้าในสถานประกอบการ

ผู้ถ่ายทอดเพื่อขยายผลการ

ถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชน

บูรณาการบริหารจัดการถ่ายทอด

ประยุกต์ใช้งานวิจัยในพื่นที่

ก าหนดเป้าหมายของการขยายการ

ประยุกต์งานวิจัยไปสู่การพาณิชย์
ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558)
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สรุปความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระบบ วทน. ส าหรับธุรกิจเกษตรและ
อาหารแปรรูปในระยะที่ 1 –ระยะที่ 4

ท่ีมา: สวทน. (2555), สวทน. (2556), สวทน. (2557) และ สวทน. (2558)
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STI Facilitation Platform for Food Business

ท่ีมา: สวทน. (2557) และ สวทน. (2558)

53



สมาร์ทฟาร์มเมอร์

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินค้า เกษตร ไป
จนถึงผู้บริโภค (From Farmer to Market) เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมทั้ง 
พัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งครอบคลุมด้านการตลาดที่เน้นความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน
การส่งเสริม ตราสินค้าไทย (Branding) และยกระดับความน่าเชื่อถือของสินค้า โดยยึด
มาตรฐานสากลในการก าหนด คุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในระบบการสืบค้นย้อนกลับ 
(Traceability) ซึ่งเป็นการสร้างความม่ันใจใน สินค้าให้กับผู้ซื้อได้อีกทางหนึ่ง

• การพัฒนา“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ยังเน้นปรับรปูแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยสร้าง “อาสา
พัฒนาการเกษตร”เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่เน้นแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว(Green 
Economy) ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Agriculture) 
และแนวคิดการตลาดน าการผลิต ซึ่งอาสาพัฒนาการเกษตรจะมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก 
โดยเน้นการเข้าพบปะเกษตรกรเพื่อ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การด าเนินงานอีกด้านคือการ
สร้าง “ยุวเกษตรกร” เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
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โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
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ข้อเสนอแนะด้านนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

• การสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายการท างานร่วมกันในรูปแบบ Triple Helix ทั้งในและ
ต่างประเทศ องค์ประกอบของการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยการท างานร่วมกันของ 3 ภาค
ส่วนส าคัญ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน/ภาคตลาด/ภาคประชาสังคมในแต่ละ
ขั้นของ Supplied Chain 

• การเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการที่เป็นประตูสู่การเข้าถึงนวัตกรรมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น โครงการความร่วมมือ Talent Mobility โดยโครงการดังกล่าวใช้กลไกความร่วมมือ
ของ 3 หน่วยงานในการเชื่อมโยงบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับ
เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

• การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการตลาด การวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การให้ความรู้และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีการใช้
นวัตกรรมในตลาดให้เกิดความย่ังยืน และขายได้จริง 
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• ส่งเสริมการมีเครือข่ายระหว่างแต่ละขั้นของ Supplied Chain อย่างเป็นระบบ พัฒนาและเพิ่ม
แรงจูงใจด้านนวัตกรรมองค์กร การบริหารอย่างมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

• การบูรณาการ และความรวดเร็วในการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมให้ 
SMEs มีแรงจูงใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีมากขึ้น เพิ่มช่องทาง
ติดต่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ บทบาทและความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานของภาครัฐควรมีความชัดเจน

• กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเพิ่มทักษะตนเอง และลูกจ้าง อย่างสม่ าเสมอ การเพิ่มทักษะในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่จะใช้ในปัจจุบันและ
อนาคต

• สร้างความรับผิดรับชอบให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• การก าหนดกรอบนิยามของ SMEs และนวัตกรรมที่เหมาะสม การก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้เกิดช่องว่างในการให้มาตรการส่งเสริมในอนาคต ตัวอย่างของทิศทางหรือกลยุทธ์โดยรวม
และทิศทางของนโยบายด้านนวัตกรรมส าหรับ SMEs สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
• กลุ่มพัฒนา Start-ups 
• กลุ่มเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมและความสามารในการแข่งขันของ SMEs 
• กลุ่มพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีในกิจการท้องถิ่น 
• กลุ่มถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

• หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพงานด้านการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการส่งเสริม SMEs ต้องมกีารท า
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ของประเภทสถานประกอบการโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่
จะได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของประเทศ ทิศทางของ
อุตสาหกรรมในอนาคต ขนาดและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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• การวางแผนอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงภาคประชา
สังคม

• การก าหนดการให้การสนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนในการที่จะก าหนดมาตรการสนับสนุนทัง้ทีเ่ป็นมาตรการ
ทางการเงินและมาตรการที่ไม่ได้เป็นมาตรการทางการเงินเพื่อให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

• หน่วยงานที่ด าเนินการรับเรื่องควรมีหน่วยงานเดียวเพื่อให้ส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
หน่วยงานนั้นต้องเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การ
ให้บริการควรเป็นในลักษณะของการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service 

• ความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในการพัฒนานวัตกรรม และการเป็นห่วงโซ่คุณค่าในการ
ผลิตสินค้าและบริการ จ าเป็นต้องมีการร่วมกันก าหนดบทบาทและเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนและ
ความเชื่อมโยงการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นการด าเนินการคล้ายกับประเทศเกาหลี
ใต้ที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ และรายเล็ก 
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• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐสามารถก าหนดให้สัดส่วนของการจัดซื้อจัด
จ้างในภาครัฐต้องมาจากสถานประกอบการที่เป็น SMEs ซึ่งจะท าให้สถานประกอบการมี
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการและมีความเป็นธรรมในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

• กองทุนร่วมลงทุนด้านนวัตกรรมระดับชาติ และระดับภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมให้มีแหล่ง
เงินทุนเพื่อร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการที่มีแนวคดิในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถต่อยอดไป
ในทางธุรกิจได้ โดยกองทุนนี้อาจเป็นการจัดต้ังโดยภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนในการให้
การสนับสนุนหรือลงทุนรว่มกับผู้ประกอบการ มีสัดส่วนของการรับผิดชอบและบทบาทระหว่าง
กองทุนและผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศในภาพรวม

• มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือขั้นสูง เป็นมาตรการที่
จะจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญ และแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย
ใช้มาตรการทางด้านสิทธิประโยชน์ เพื่อใช้ในการจูงใจให้มีการลงทุนในด้านนวัตกรรมอย่างก้าว
กระโดด
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• ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต้องมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาก าลังคนใน
อนาคต โดยต้องมีการก าหนดเป้าหมายในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน โดยต้อง
พิจารณาความต้องการของภาคธุรกิจและทิศทางของการพัฒนาในอนาคต

• สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานส าคัญในการสร้างนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ โดยในการพัฒนา
นวัตกรรม ควรมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางของการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละ
ด้าน โดยสร้างให้มีความช านาญเฉพาะด้านที่ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะท างาน
ร่วมกันไปในระยะยาว 

• การวัดความส าเร็จของการเสริมสร้างนวัตกรรมของ SMEs ต้องมีการให้นิยามและมีตัวชี้วัดของ
การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้งในภาพของจุลภาคและมหภาค และตัวชี้วัดต้องสื่อถึงการ
พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากนโยบาย (จากบนลงล่าง) และในขณะเดียวกันก็มีการค านึงถึงการ
เกิดขึ้นของนวัตกรรมที่เกิดจากผู้ประกอบการ (จากล่างขึ้นบน) 
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• ภาครัฐและเอกชน ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นของการพัฒนานวัตกรรม และ
การน านวัตกรรมไปใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจ โดยทุกภาคส่วนต้องมี
ส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน 
คือ การใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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