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รายงานการ ศึกษาสวนบุคคลฉบับ น้ีมี วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาเรื่องการบมเพาะ

ผูประกอบการในประเทศแคนาดา ทั้งน้ี จากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
มีนโยบายที่จะพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 
Enterprises–SMEs) ใหมีความทัดเทียมกับผูประกอบการในประเทศที่พัฒนาแลว โดยการใช
ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการ
แขงขัน และหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งนโยบาย
ดังกลาว ไดถูกถายทอดกําหนดรายละเอียดไวในรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–
2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ผูเขียนจึงเห็นประโยชนที่นาจะไดรับจาก
การนําเอาบทเรียนของแคนาดาในเรื่องการบมเพาะผูประกอบการน้ี มาปรับใชกับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลดังกลาว 

รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ Thailand 4.0 ไดระบุใหความสําคัญตอการ
พัฒนาและสงเสริม SMEs โดยการใช วทน. เปนหน่ึงในเครื่องมือที่จะนําพาใหบรรลุวัตถุประสงค
ขางตน โดยเฉพาะในวาระที่ 3 ของการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย “Thailand 4.0” ภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดเรื่อง “การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” เอาไวอยางชัดเจน 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ไดกําหนดใหการดําเนินภารกิจดานการทูต
วิทยาศาสตร (Science Diplomacy) กับแคนาดาเปนหน่ึงในพันธกิจสําคัญมาต้ังแตป 2557 และ
นับต้ังแตปงบประมาณ 2559 จนถึงปจจุบัน ไดเนนใหความสําคัญในการศึกษา ติดตาม สราง
เครือขาย เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับแคนาดาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ “การบม
เพาะผูประกอบการ (business incubation)” ของแคนาดา ทั้งน้ี เพราะแคนาดาไดช่ือวาเปน
ประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการ SMEs อยางเปนระบบโดยมี
นวัตกรรมเปนที่ต้ัง และเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีการสรางเครือขายระบบนิเวศน (ecosystem) ที่เกื้อหนุนตอการเริ่มและประกอบธุรกิจ 
โดยมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมธุรกิจในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค วิชาการ เขารวม  

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ (business incubator) ของแคนาดาน้ัน เปนที่ยอมรับในระดับโลก 
ดังน้ัน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศหรือ best practices ของแคนาดาในเรื่องน้ี จึงนาจะเปนตัวอยางที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทยที่กําลังพยายามผลักดันตนเองเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งผูเขียนจะไดนําเอาประสบการณ
ในฐานะเจาหนาที่ วทน. ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ซึ่งไดมีโอกาสติดตาม
เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน  อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ไปเยือนศูนยบมเพาะฯ ตางๆ 
ทําใหมีโอกาสไดรวมรับฟงการบรรยาย รวมชมสถานที่ และรวมพูดคุยซักถาม ซึ่งผูเขียนไดนําเอา
ประสบการณดังกลาว รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมพรอมขอเสนอแนะมาถายทอดไวในบทที่ 3 และ 4 
ของรายงานการศึกษาฉบับน้ี ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวความคิด เรื่องการบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมของไทยอยูบาง ไมมากก็นอย 



จ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ผูเขียนไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงออตตาวา ซึ่งทําใหผูเขียนมีโอกาสไดเดินทางไปในสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศแคนาดา โดยเฉพาะ
การไดไปยังศูนยบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งสรางความประทับใจใหแกผูเขียนและเห็นวานาจะเปน
ประโยชน หากผูเขียนจะไดมีโอกาสถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับศูนยบมเพาะและการบมเพาะ
ผูประกอบการในแคนาดาใหฝายตางๆ ของไทยไดรับทราบ ในการน้ี ผู เ ขียนขอขอบคุณ
เอกอัครราชทูต วิชาวัฒน  อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ที่ไดใหความกรุณาอนุมัติให
ผูเขียนเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ น้ี รวมทั้งใหโอกาสผูเขียนติดตามเดินทางไปยังศูนยบมเพาะฯ 
ทั่วประเทศแคนาดา ซึ่งทําใหผูเขียนไดมีโอกาสรับรูโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศูนยบมเพาะฯ 
อันเปนที่มาของเน้ือหาตางๆ ที่ปรากฏอยูในรายงานการศึกษาฉบับน้ี 

นอกจากน้ี ผูเขียนขอขอบคุณ อาจารย ดร. ศุภนัยน  สุขมาก อาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
Carleton กรุงออตตาวา และทําหนาที่ผูประสานงานโครงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ไดสนับสนุนขอมูลและใหขอแนะนําอันเปนประโยชนย่ิงตอผูเขียน และ
ขอขอบคุณ ดร. กาญจนา  วานิชกร อาจารยที่ปรึกษา เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล ที่กรุณาช้ีแนะใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
รายงานฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวง 

ทายที่สุดน้ี การอบรมฯ คงจะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากไมไดรับการสนับสนุนในทุกดานจาก
ผูอํานวยการ ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคนของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งผูเขียนขอขอบคุณดวยความจริงใจมา ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายใน 
การพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises–
SMEs) ใหมีความทัดเทียมกับผูประกอบการในประเทศที่พัฒนาแลว โดยการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใหประเทศมีความสามารถใน 
การแขงขัน มีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ในที่สุด ทั้งน้ี โดยการเรงเสริมสรางสังคม
นวัตกรรม สงเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เ ช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร  เทคโนโล ยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเช่ือมโยงระหวางการ
เรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และ 
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงาน
และสถานศึกษา1 ซึ่งนโยบายดังกลาว ไดถูกถายทอดกําหนดรายละเอียดไวในกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0  

รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป2 และ Thailand 4.0 ไดระบุใหความสําคัญตอการ
พัฒนาและสงเสริม SMEs โดยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. เปนหน่ึงใน
เครื่องมือที่จะนําพาใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน โดยเฉพาะในวาระที่ 3 ของการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามนโยบาย “Thailand 4.0” ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดเรื่อง “การบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ไวอยางชัดเจน 

การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมใน 
วาระที่ 3 น้ัน มีรายละเอียดประกอบไปดวย  

1) การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรแบบด้ังเดิมใหเปนเกษตรกรแบบทันสมัย (Smart Farmers) 
2) การเปลี่ยนแปลง SMEs แบบด้ังเดิมเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทันสมัย 

(Smart SMEs)  
3) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบริการแบบด้ังเดิมเปนธุรกิจที่ใหบริการที่มีมูลคาสูง (High 

Value Services) 

                                                
1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ” (12 กันยายน 2557): 14–15 
2 รางกรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอ 3 
กําหนดเรื่อง การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน “พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล” 
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4) การเปลี่ยนแรงงานที่มีความรูและทักษะที่จํากัด เปนแรงงานที่มีความรูและ ทักษะสูง 
5) การสงเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม (startup) โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหไทยเปน

ศูนยกลางการเช่ือมโยงและปลายทางการลงทุน startup ของอาเซียน โดยมีมาตรการที่จะสรางระบบ
นิเวศนที่เอื้อตอการบมเพาะ startup ประกอบดวย การสนับสนุนดานการเงินและมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ startup ไทย และการสรางความเช่ือมโยง
กับภูมิภาคและประชาคมโลก3 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ไดกําหนดใหการดําเนินภารกิจดานการทูต
วิทยาศาสตร หรือ Science Diplomacy กับแคนาดาเปนหน่ึงในพันธกิจสําคัญมาต้ังแตป 2557  
โดยมีเปาประสงคเพื่อรวบรวมและสรางฐานขอมูล ขยายเครือขาย และหาทุนการวิจัยดาน วทน. 
รวมทั้งทําหนาที่ใหขอเสนอแนะ เช่ือมโยงและประสานงานกับหนวยงาน สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยที่เกี่ยวของของไทยกับแคนาดา ในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของไทย ซึ่งนอกจาก
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธฯ ในการยกขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยรวมดังที่กลาวมาแลวน้ัน ยังเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป  
(ป 2558–2561) และนับต้ังแตปงบประมาณ 2559 จนถึงปงบประมาณ 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ไดเนนใหความสําคัญในการศึกษา ติดตาม สรางเครือขาย เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางกันใน
สาขาที่เกี่ยวของกับ “การบมเพาะผูประกอบการ หรือ business incubation” ของแคนาดา ทั้งน้ี 
เพราะแคนาดาไดช่ือวา เปนประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญตอการการพัฒนาและสงเสริม
ผูประกอบการ SMEs อยางเปนระบบโดยมีนวัตกรรมเปนที่ต้ัง และเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จ
อยางสูงในการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการสรางเครือขายระบบนิเวศน 
(ecosystem) ที่เกื้อหนุนตอการเริ่มและประกอบธุรกิจ โดยมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริม
ธุรกิจในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เขารวม  

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ หรือ business incubator ของแคนาดาน้ัน เปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปถึงความเปนเลิศ ทั้งน้ี จากการจัดอันดับของ UBI Global สถาบันการจัดอันดับศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการระดับโลก4 ไดจัดอันดับศูนยบมเพาะผูประกอบการของแคนาดาใหอยูใน10 อันดับแรก
ของโลกในป 2558 ประเภท University Business Incubators โดยมี The DMZ แหงมหาวิทยาลัย 
Ryerson รัฐออนทารีโอ (Ontario) เปนอันดับที่ 3 และ Innovate Calgary รัฐคัลการี (Calgary) 
เปนอันดับที่ 65 และยังไดจัดใหศูนยบมเพาะฯ ถึง 5 แหงอยูใน 10 อันดับแรกของทวีปอเมริกาเหนือ 
โดยมี The DMZ เปนอันดับที่ 1 Innovate Calgary เปนอันดับที่ 3 TEC Edmonton มหาวิทยาลัย 
Alberta รัฐเอดมันตัน (Edmonton) เปนอันดับที่ 4 Western Research Park แหงมหาวิทยาลัย 

                                                
3 กระทรวงการตางประเทศ, การเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ ครั้งที่ 1/2560, 
โทรเลข ที่ 0206/ว 152/2560 (21 กุมภาพันธ 2560), (เอกสารภายใน). 
4 UBI Global, http://ubi–global.com/ [Online]. 
5 UBI Global, World Top 25 University Business Incubators 2015, [Online], 16 November 2014, 
Available from: http://ubi–global.com/rankings/2015–2/university–business–incubators/world/. 
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Western รัฐออนทารีโอ เปนอันดับที่ 5 และ Lead To Win ของมหาวิทยาลัย Carleton กรุงออตตาวา 
(Ottawa) อยูในอันดับ 76 

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศของแคนาดาในเรื่องน้ี จึงนาจะเปนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
ที่กําลังพยายามผลักดันตนเองเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งผูเขียนจะไดนําเอาประสบการณในฐานะ
เจาหนาที่ วทน. ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ซึ่งไดมีโอกาสติดตามเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงออตตาวา ไปเยือนศูนยบมเพาะฯ ตางๆ ทําใหมีโอกาสไดรวมรับฟงการบรรยาย รวมชมสถานที่ 
และรวมพูดคุยซักถาม โดยจะนําประสบการณดังกลาวรวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมมาถายทอดไวใน
รายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมของไทยอยูบาง ไมมากก็นอย 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  มุงเรียนรูนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลแคนาดา ซึ่งมุงประสงคที่จะสรางประเทศ
ใหเปน innovation hub โดยเรียนรูนโยบายในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐบาลทองถ่ิน ที่มีตอ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การอุดหนุนและสนับสนุนโดยภาครัฐ ทั้งน้ี เพื่อ
ประโยชนในการทําความเขาใจแนวคิดและกลไกการดําเนินงานของรัฐบาลแคนาดาในเรือ่งน้ี  

1.2.2  มุงเรียนรูเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของ
แคนาดา ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญในการสราง SMEs ใหม (startup incubation) และการสงเสริม 
SMEs เดิม (acceleration) ใหสามารถคงอยูในตลาดได ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแคนาดาในภาพรวม 

1.2.3  เรียนรูทําความรูจักกับศูนยบมเพาะผูประกอบการของแคนาดาต้ังแตระดับรัฐบาลกลาง
ลงมาจนถึงระดับเอกชน 

1.2.4  เรียนรู best practices ของแคนาดาและบทเรียนที่สามารถประยุกตใชในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการของแคนาดา 

ที่ผูเขียนไดมีโอกาสไปพบ/เขารวม ภายใตโครงการ วทน. ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน National 
Research Council of Canada โดยใชเน้ือหาที่ไดทั้งจากการบรรยาย จากการเขารวมในการพบปะ
หารือ จากการพูดคุยสอบถาม และจากเอกสารที่ไดรับ รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติที่
มีในเรื่องน้ีจากแหลงขอมูลเปดตางๆ ทั้งน้ี เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของภาครัฐตอการดําเนิน
นโยบายเพื่อการสงเสริมและพัฒนา SMEs บทบาทหนาที่ของภาคเอกชนและภาควิชาการ รวมทั้ง
ความเช่ือมโยงของแตละภาคสวน เพื่อใหเห็นกลไกในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของแคนาดา
อยางเปนระบบ  

                                                
6 Ibid., from North America category  
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1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหขอมลูจากแหลงปฐมภูมิ อาทิ เอกสารโครงการสงเสริมและพัฒนา

เครือขายองคความรูดานวิทยาการและนวัตกรรมระหวางไทยกับแคนาดา โทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ที่เกี่ยวของกับงานดานการทูตวิทยาศาสตร และเอกสารที่ไดรับจากการไปพบกับหนวยงานหรือ
สถาบันที่เกี่ยวของกับการสงเสรมิและพัฒนา SMEs รวมทั้งขอมูลที่ไดรับจากการบรรยาย จากการเขารวม
ในการพบปะหารือ และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลทุติยภูมิน้ัน  
มาจากแหลงขอมูลเปด อาทิ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 และเอกสารการวิจัย 
รวมทั้งบทความบทวิเคราะหที่เกี่ยวของ 

 
1.4  ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1  เพื่อเปนแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในการปรับปรุงนโยบายที่เกีย่วกบั
การสงเสริมและพัฒนา SMEs โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับศูนยบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ใหมีมาตรฐานในระดับสากล  

1.4.2  เพื่อกระทรวงการตางประเทศสามารถกําหนดยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของเพื่อตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

1.4.3  เพื่อภาคเอกชนและภาควิชาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของไทย
ไดรับรูและนํา best practices ของแคนาดาในเรื่องน้ีไปปรับใช  

1.4.4  เพื่อเผยแพรและสรางการรับรูแกภาคสังคมใหไดเห็นถึงการสงเสริมและพัฒนา 
SMEs ในประเทศช้ันนําของโลก และใหเห็นถึงประโยชนของการบมเพาะผูประกอบการ โดยหวังวา
จะเปนการสรางแรงผลักดันใหทุกภาคสวนใสใจและสงเสริมองคความรูและการปฏิบัติในเรื่องน้ี 

 
1.5  นิยามศัพท 

การทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) มีความหมายอยางกวางครอบคลุมการ
แลกเปลี่ยนระหวางกันในดานวิทยาศาสตร ทั้งทางเทคนิค การวิจัย การศึกษา หรือวิศวกรรม ทั้งน้ี 
ข้ึนกับนิยามที่ผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของในดานนโยบายของแตละรัฐจะเปนผูกําหนด สําหรบัประเทศไทย
น้ัน ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเคยกลาวใน 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตรเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศ ครั้งที่ 1” ซึ่งเปนงานที่จัดรวมกับกระทรวงการตางประเทศวา “การทูต
วิทยาศาสตร” มีความหมายครอบคลุมในหลายมิติของการมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศในเรื่อง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชนการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน
เครื่องมือสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อแกปญหาทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ และเปนการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ7 
                                                
7 M Thai, ก.วิทยาศาสตร–ก.ตางประเทศรวมพลังชู “การทูตวิทยาศาสตร, [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://talk.mthai.com/topic/416389 [24 มิถุนายน 2560]. 
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นาย Daryl Copeland อดีตนักการทูตแคนาดา และนักวิจัย Canadian Global Affairs 
Institute (formerly Canadian Defence and Foreign Affairs Institute) ไดเคยอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Science Diplomacy ใหแกผูแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ไววา เปนกระบวนการที่นักการทูต
นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการเจรจาเพื่อแกไขปญหาระหวางประเทศที่
สําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม การแพรขยายอาวุธรายแรง การแพร
ระบาดของโรคตางๆ และการสงเสริมสุขอนามัย นาย Copeland ยังกลาววา ดวยขอมูลที่มีมากมาย 
การกําหนดเปาหมาย จัดลําดับ และมุงเนนประเด็นสําคัญ จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคา และเห็นวาภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุงสงเสริม
ความรวมมือดาน วทน. นาจะสอดคลองกับแนวโนมความสัมพันธไทยกับแคนาดา เพราะแคนาดามี
อุตสาหกรรม วทน. ที่แข็งแรง เปนขอไดเปรียบทางธุรกิจของแคนาดา ที่ไทยสามารถรับผลประโยชน
จากความสัมพันธไดอยางชัดเจน8 

นวัตกรรม (innovation) มีรากศัพทมาจากคําวา innovare ในภาษาละตินแปลวา “ทําสิ่งใหม
ข้ึนมา” โดยนิยามของนวัตกรรมมีหลากหลายข้ึนอยูกับการตีความและกรอบแนวคิดที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละประเทศ อาทิ สหภาพยุโรปซึ่งเปนตนกําเนิดของแนวคิด เรื่อง “ระบบนวัตกรรม
แหงชาติ” ไดใหคํานิยามวา “นวัตกรรม คือ การไดมาซึ่งผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม 
การตลาดหรือรูปแบบองคกรใหม ที่กอใหเกิดผลลัพธในเชิงมูลคาในรูปผลประโยชนดานการเงิน ชีวิต
ความเปนอยูที่ดี และความมีประสิทธิภาพ เปนตน ดังน้ัน ลักษณะที่สําคัญของนวัตกรรมจึงมี 3 
ประการ คือ (1) จะตองเปนสิ่งใหม (novelty) (2) ตองมีการนําไปใช (adoption) และ (3) กอใหเกิด
ผลลัพธเชิงมูลคา (outcome) เชน การเพิ่มมูลคาทางการเงินของสินคาและบริการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชนวัตกรรม9 

การบมเพาะผูประกอบการ (business incubation) การบมเพาะผูประกอบการ คือ
กระบวนการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสามารถชวยลดอัตราความลมเหลวในชวงแรกของการจัดต้ังธุรกิจให
เติบโตอยางมั่นคง และคงอยูตอไป รวมถึงบริษัทที่อยูระหวางการดําเนินธุรกิจที่ตองการการขยายตัว
ทางธุรกิจอยางมีทิศทาง เปนการสรางงานและความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ10 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ (business incubator) เมื่อผูประกอบการไดรับการคัดเลือก
เขามาอยูในศูนยบมเพาะผูประกอบการแลว โดยหลักการ ศูนยบมเพาะฯ จะจัดสรรใหพื้นที่ใน 
การทํางาน ตลอดจนใหบริการทางธุรกิจในรูปของการใหคําปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยงหรือการให 
การสนับสนุนในเรื่อง Information Technology นอกจากการใหการสนับสนุนทางธุรกิจแลว  

                                                
8 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, ความหมายของความรวมมือเชิงยุทธศาสตร, โทรเลข ที่ OTT 206/2557 
(9 พฤษภาคม 2557) (เอกสารภายใน). 
9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), “นวัตกรรมนําสูอนาคตประเทศไทย,” 
เอกสารประกอบการประชุมประจําป 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคล่ือนแผนฯ 12 สูอนาคตประเทศไทย” วันจันทร
ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หองแกรนด ไดมอนดบอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี: 3.  
10 สวทช (BIC), การบมเพาะธุรกิจคืออะไร, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.nstda.or.th/bic/index.php/ 
th/homepage [24 มิถุนายน 2560]. 
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ศูนยบมเพาะฯ จะใหการสนับสนุนทางการเงิน ไมวาจะเปนในรูปของการกูยืม การหาผูรวมทุน 
(venture capitalist) หรือผูสนับสนุนทางการเงิน (angel investor) นอกจากน้ี ยังใหการสงเสริม
เพื่อการพัฒนาธุรกิจในรูปของการเขารวมในโครงการการอบรมทางธุรกิจตางๆ การสรางเครือขาย
ผูประกอบการ โดยการดูแลในชวงเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจน้ัน จะอยูที่ 1–2 ป โดยประมาณ 
เพื่อใหผูประกอบการไดมีโอกาสเรียนรูสรางประสบการณ ทดลองการทําตลาด และปรับปรุงพัฒนา
สินคาของตนเอง เพื่อใหธุรกิจเติบโตข้ึนจนสามารถทําผลกําไร และยืดหยัดดวยตนเองได11 ทั้งน้ี 
หลักการโดยรวม คือ การสรางความสําเร็จทางธุรกิจในระยะเวลาอันสั้นและอยูไดอยางย่ังยืน 

 
 

 
 

 

                                                
11 Investopedia, Grow Your Business with Business Incubators, [Online], Available from: 
http://www.investopedia.com/articles/pf/0113/grow–your–business–with–business–
indicators.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186 [25 June 2017]. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี The Triple Helix Concept 

The Triple Helix Concept12 น้ัน ถูกคิดและพัฒนาแนวคิดโดยศาสตราจารย Henry 
Etzkowitz แหงมหาวิทยาลัย Stanford และศาสตราจารย Loet Leydesdorff แหงมหาวิทยาลัย 
Amsterdam ในชวงทศวรรษ ป 1990 โดยเปนแนวคิดในการสรางความรวมมือระหวาง 3 สามภาค
สวนสําคัญ คือ ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย) ภาคเอกชน (อุตสาหกรรม) และภาครัฐ เพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู (knowledge society) ที่ขับเคลื่อนดวยเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge–based 
economy) ซึ่งแตกตางจากการขับเคลื่อนดวยพลวัตรทางการตลาดหรือการเมือง (market–based 
or political economy) ทั้งน้ี โดยมองวา วทน. น้ันเปนฐาน (platform) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่แทจริง  

การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมแหงการเรียนรู (knowledge society) น้ัน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะตองเปลี่ยนจากบทบาทผูนําทางนโยบายเศรษฐกิจ (statist regime)13 และบทบาทใน
ฐานะผูนําทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (laissez–faire regime)14 ไปเปนความรวมมือ 3 ฝาย 
(balanced regime) อยางแทจริง โดยมีนวัตกรรมเปนศูนยกลาง ซึ่งบทบาทของภาควิชาการจะ
เดนชัดข้ึนในฐานะผูคิดคนนวัตกรรมใน balanced regime น้ี  

นอกจากการปรับบทบาทของภาคสวนตางๆ ที่ เกี่ยวของของสังคมในเรื่อง น้ีแลว 
(institutional perspective) ภาคสวนตางๆ ขางตนยังตองพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของ
ตนเองเขาหากัน (evolutionary perspective) โดยเฉพาะการสื่อสารระหวางองคกร เชน การจัดต้ัง 
liaison office ในสถานศึกษาโดยภาคเอกชน การปรับความพรอมของภาคเอกชนในการฝกฝน
บุคลากรเพื่อพรอมรับองคความรูใหมและพรอมแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน ภาครัฐที่ตองพรอม
ในการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดต้ังศูนยวิจัย และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหเอื้อตอการดําเนินงานของภาคเอกชนในการสงเสริมนวัตกรรม และ
ภาควิชาการที่ตองมุงเนนไปในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (socio–economic) โดยการปรับเปลี่ยน
จากการเรียนการสอนธรรมดาไปสูการสงเสริมความคิดสรางสรรค การสรางความเปนผูประกอบการ 

                                                
12 Stanford University, Triple Helix Research Group, The Triple Helix concept, [Online], Available 
from: http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept [27 July 2017]. 
13 ประเทศที่ภาครัฐมีบทบาทนําในทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศในกลุมลาตินอเมริกา
และยุโรปตะวันออกบางประเทศ 
14 ประเทศที่ภาคเอกชนมีบทบาทนําในทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก
บางประเทศ 
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(entrepreneurial) ใหแกนักศึกษา โดยการสรางฐานการเรียนรูในเรื่องน้ี อาทิ การสรางโครงการบมเพาะ
ผูประกอบการ การสรางศูนยบมเพาะผูประกอบการ และการเขามามีสวนรวมของนักลงทุน  

ทั้งน้ี ความสัมพันธของภาคสวนตางๆ ดังกลาว อาจแบงไดเปน 5 สวนสําคัญ ไดแก  
1) การถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer)  
2) ความรวมมือและการควบคุมความขัดแยง (collaboration and conflict moderation) 

เกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกตางทางวัฒนธรรมการทํางาน โดยเนนการสรางเปาหมายเดียวกัน คือ 
เปาหมายทางนวัตกรรมใหม  

3) ผูนําแหงการประสานความรวมมือ (collaborative leadership) ทั้งน้ี เพราะในความ
แตกตางจําเปนตองมีผูนําผูประสานความแตกตางหรือ innovation organizers ซึ่งจะเปนผูประสาน
ความรวมมือและควบคุมความขัดแยง 

4) การทําหนาที่ทดแทนกัน (substitution) เชน การทําหนาที่นักลงทุน (venture 
capital) ของภาครัฐแทนภาคเอกชน การทําหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีหรือการทําหนาที่สงเสริมความ
เปนผูประกอบการของภาควิชาการซึ่งแตเดิมเปนบทบาทของภาคเอกชน การทําหนาที่พัฒนา
บุคลากร (นักศึกษา) ของภาคอุตสาหกรรม และ  

5) การสรางเครือขายระหวางกัน (networking)  
 

2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ประเทศแคนาดามอง “นวัตกรรม” เปนหนทางสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

สรางงาน และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน แคนาดาจึงหวังสรางสังคมนวัตกรรมและเปนศูนยกลาง
นวัตกรรมโลกที่นักนวัตกรรมสามารถแปลงความคิดเปนสินคาหรือบริการได  

แมแคนาดาจะเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับในเรื่องการลงทุนในดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD) ไดจัดใหแคนาดาเปนประเทศที่มีการ
ลงทุนทางดานการศึกษาวิจัยเปนอันดับ 7 ของโลก รวมทั้งยังเปนประเทศที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แกนักลงทุน มีระบบการคลังที่เขมแข็ง มีสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เอื้อตอนักลงทุนจากภายนอก  
มีแรงงานที่มีทักษะและการศึกษาสูง เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งความหลากหลายน้ี 
เปนสิ่งนําพาซึ่งความรูและความเปนผูประกอบการเขามาในประเทศแคนาดาดวย นอกจากน้ัน 
แคนาดายังไดช่ือวาเปนหน่ึงในประเทศที่มี startup มากที่สุดในโลก (78,000 บริษัทในป 2556) แต
แคนาดากลับพบวา ยังไมสามารถผลักดันบริษัทเหลาน้ี ข้ึนไปเปนบริษัทช้ันนําในระดับโลกได 
นอกจากน้ี ยังมีปญหาการโยกยายของบริษัท ปญหาสมองไหล รวมทั้งปญหาดานเงินทุน ซึ่งจํากัด
ความสามารถในการแขงขันของแคนาดาในระดับโลกไปอยางนาเสียดาย 

การดึงบุคคลที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก การหาแหลงเงินทุนใหกับบุคลเหลาน้ี และ
การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ซึ่งเปนหัวใจในการกาวเขาสูยุค “ดิจิทัล” อยางเต็มตัว  
จะสามารถทําใหแคนาดากาวไปเปนผูนําในดานวิทยาศาสตรและสรางสรรคสิ่งใหมใหกับอุตสาหกรรมได 
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว รัฐบาลแคนาดาในสมัยของนาย Justin Trudeau จึงเสนอ
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วิสัยทัศน “เพื่อสรางแคนาดาใหเปนศูนยกลางแหงนวัตกรรม” ข้ึน15 โดยรัฐบาลจะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยเปดรับขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนของสังคม เพื่อรัฐบาลจะไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นโยบายและการปฏิบัติใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขจัดอุปสรรค และ
เสริมสรางมาตรการที่สรางสรรค 

นอกจากน้ัน รัฐบาลแคนาดายังไดเรียกรองใหทุกภาคสวนในสังคมรวมมือกับรัฐบาลในการ
สรางเศรษฐกิจนวัตกรรม (innovative economy) เพื่อความสามารถในการแขงขันระดับโลกและ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่อง วทน. และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลจึงได
เสนอ Areas of Action 6 ขอประกอบดวย 

1) การสรางสังคมผูประกอบการและสังคมแหงความคิดสรางสรรค โดยต้ังเปาหมายใหมี
ระบบการศึกษาที่สรางความพรอมใหกับชาวแคนาดาในดานนวัตกรรม คือ พรอมที่จะคนพบโอกาส มี
ความคิดสรางสรรค และพรอมคนพบและเรียนรูสิ่งใหมๆ (being innovative becomes a core 
Canadian value) 

2) สรางความสามารถในดานวิทยาศาสตรและสรางความเปนยอดในโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับงานวิจัย (research infrastructure) กลาวคือ แคนาดามองการคนพบทางวิทยาศาสตรเปน
กุญแจสําคัญ ดังน้ัน โครงสรางพื้นฐานสําหรับการวิจัยจึงมีความสําคัญ รวมทั้งการไดรับการสนับสนุน
จากการวิจัยระดับโลกจะสําคัญตอประสิทธิภาพในการสรางงานนวัตกรรมของแคนาดา 

3) การสราง super clusters เพื่อดึงดูดความคิดสรางสรรคและบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ รวมทั้งเงินทุน 

4) สนับสนุน startup และ SMEs ความสําเร็จของแคนาดาข้ึนอยูกับความสามารถในการ
สงออกของบริษัทเหลาน้ี ซึ่งข้ึนกับเงินทุนและความสามารถในการดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
โดยเริ่มจากเครือขายในศูนยบมเพาะผูประกอบการ 

นอกจากน้ี การสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด จะสงใหบริษัทเหลาน้ีมีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก ทั้งยังเปนการสงสัญญาณวาเทคโนโลยีสะอาดและเศรษฐกิจที่เขมแข็งสามารถเกดิ
ควบคูกันได และเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

5) การเขาถึงเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล แคนาดาตองใชประโยชนจากเทคโนโลยีในโลกยุค
ดิจิทัลเพื่อความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของชาวแคนาดา ซึ่งจะทําใหชาวแคนาดาสามารถไดประโยชนจากเทคโนโลยีเหลาน้ีเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

6) เปนประเทศแหงการลงทุนและการเติบโต แคนาดาตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรฐานเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี รวมทั้งคุมครองผูบริโภค
ดวยในเวลาเดียวกัน 

 
  

                                                
15 Government of Canada, Canada: a nation of innovators, June 2016  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแคนาดาน้ัน ต้ังอยูบนฐานความรวมมือ

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยมีตนแบบแนวความคิดมาจากแนวความคิด 
ความรวมมือสามฝายหรือ Triple Helix Concept ดังที่กลาวมาในขอ 2.1 โดยความรวมมือดังกลาว
มีมาต้ังแตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลแคนาดาภายใตความดูแลของ National Research 
Council of Canada (NRC)16 ไดกอต้ัง Industrial Research Assistance Program หรือที่ถูกเรียก
เปนการทั่วไปวา NRC–IRAP ในป ค.ศ. 1947 เพื่อทําหนาที่ใหความชวยเหลือและสงเสริมนวัตกรรม
แก SMEs ของแคนาดาใหสามารถนําเอาเทคโนโล ยีไป ใชให เกิดประโยชนทางการคา 
(commercialized) ได ซึ่งนอกจากนวัตกรรมแลวยังสนับสนุนในเรื่องการทําธุรกิจและเรื่องเงินทุนดวย 
ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงครวมเพื่อสงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรมเปนพื้นฐาน 
ปจจุบันเครือขายหนวยงานดานการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ
ยังคงเนนรูปแบบความรวมมือสามฝาย โดยรัฐบาลแคนาดาไดต้ังเปาหมายผลักดันใหแคนาดาเปน 
innovation hub (ดังที่กลาวมาในขอ 2.2) ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอในรายละเอียดในบทตอๆ ไป 
 
 

                                                
16 NRC กอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1916 เพื่อทําหนาที่เปนผูนําการวิจัยทางวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอุตสาหกรรม ตัวอยางนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่โดดเดนในอดีต เชน การรวมคิดคนอาวุธนิวเคลียรภายใต
โครงการ Manhattan Project ในชวงทศวรรษ 1940 และการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชในยามสันติ การประดิษฐ
แขนกลเพื่อใชกับยานอวกาศ (Canadarm) ชวงทศวรรษ 1980 และการทดลองการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(biofuel) มาใชในเครื่องบินพลเรือน ชวงทศวรรษ 2010  



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคม (Socio–Economic) 

3.1.1  ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ 
แคนาดาเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 11 ของโลก และเปน

ประเทศที่มีพื้นที่มากเปนอันดับสองของโลก คือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,984,670 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
จากประเทศรัสเซีย หรือมีขนาดใหญเปน 20 เทาของประเทศไทย มีประชากรประมาณ 36.3 ลานคน 
(ขอมูลป 2559) หรือประมาณครึ่งหน่ึงของประชากรไทยทั้งหมด มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ 
Gross Domestic Product (GDP) ที่ 1,832 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2559) มีระบบการคาเสรีที่
พึ่งพาการสงออก (รอยละ 30 ของ GDP) รายไดประชาชาติตอหัว (National Income per Capita) 
ที่ 41,824 ดอลลารสหรัฐ (ป 2559) และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 1.8 ตอป (ป 2559) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก นํ้ามัน (oil sand) กาซธรรมชาติ ถานหิน ปาไม17 

สําหรับ SMEs น้ัน ณ เดือนธันวาคม 2558 ประเทศแคนาดามีจํานวนนายจาง (นิติ
บุคคลและบุคคล) ประมาณ 1.17 ลานราย แบงเปนธุรกิจขนาดเล็ก (ลูกจางระหวาง 1–99 ราย) 1.14 
ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 97.9 ของธุรกิจทั้งหมดของแคนาดา ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง (ลูกจาง
ระหวาง 100–499 ราย) มี 21,415 ราย หรือคิดเปนรอยละ 1.8 และธุรกิจขนาดใหญ (มีลูกจางเกิด 
500 คนข้ึนไป) มีทั้งสิ้น 2,933 ราย หรือคิดเปนรอยละ 0.3 ซึ่งทั้งหมดสามารถรองรับแรงงานได 8.2 
ลานคนหรือรอยละ 70.5 ของตลาดแรงงานทั้งหมด โดยแบงเปนธุรกิจขนาดเล็กรอยละ 87.7 ขนาดกลาง
รอยละ 7.7 และขนาดใหญรอยละ 4.618 

ในจํานวน SMEs ที่กลาวมาขางตน รอยละ 41.7 ของธุรกิจขนาดเล็ก และรอยละ 
58.3 ของธุรกิจขนาดกลาง จะสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางนอยคนละหน่ึงอยาง19 

3.1.2  ภูมิหลังทางสังคม 
แคนาดามีลักษณะสังคมเปนพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ประกอบดวยผูคน

จากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรม ซึ่งแคนาดามองเรื่องน้ีเปนทั้งจุดขายและจุดแข็งในเวลาเดียวกัน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐบาลแคนาดามีนโยบายชัดเจนมาต้ังแตในอดีต ที่ เปดตอนรับผูยายถ่ินฐาน 
(immigrant) ที่จะมาสรางคุณคาเพิ่มใหแกสังคมแคนาดา โดยมองวาผูมาใหมมักเดินทางมาดวย
ความรูความสามารถใหมๆ เพื่อมาหาโอกาสที่ดีกวาในประเทศแคนาดา นโยบายในเรื่องน้ีปจจุบันยัง

                                                
17 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, เอกสาร non–paper ประเภทฐานขอมูล, 17 กุมภาพันธ 2560: 4–11 
(เอกสารภายใน). 
18 Government of Canada, Key Small Business Statistics–June 2016, [Online], 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03018.html#wb–tphp [26 July 2017]. 
19 Ibid 



12 

 

เห็นไดชัดจากโครงการ Canada Startup Visa ที่เปดใหนักธุรกิจจากประเทศตางๆ ที่มีประสบการณ
ในธุรกิจ startup และมีนวัตกรรมใหมจะสามารถมาขอมีถ่ินพํานักถาวร (permanent resident) ใน
ประเทศแคนาดาได20 

 
3.2  ความสัมพันธไทยกับแคนาดา21 

3.2.1  ความสัมพันธในภาพรวม 
ไทยและแคนาดามีความสัมพันธมายาวนานกวา 55 ป โดยไดมีการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2504 มีการสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ ทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคีอยางตอเน่ือง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปไดอีกมาก แคนาดามีจุดแข็ง
หลายดานที่ไทยสามารถเสริมสรางความรวมมือเพื่อนําองคความรู แนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ และ
ประสบการณมาประยุกตใชเปนประโยชนในการปฏิรูปประเทศและสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศและศักยภาพของบุคลากรได โดยเฉพาะในสาขาการแพทย การสาธารณสุข 
พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงออตตาวา ไดใหความสําคัญในการสงเสริมความรวมมือภายใตนโยบายการทูตวิทยาศาสตรอยู
ในขณะน้ี 

ปจจุบัน มีชาวแคนาดาอาศัยอยูในประเทศไทย ประมาณ 6,000 คน และมี
นักทองเที่ยวชาวแคนาดาเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 244,000 คนตอป เปน
นักทองเที่ยวคุณภาพที่ใชจายสูงและอยูระยะเวลานาน ในขณะที่มีชาวไทยอาศัยอยูในแคนาดา
ประมาณ 16,000 คน และมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่แคนาดาประมาณ 1,300 คน 

แมแคนาดาจะยึดคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมเปนหลักใน
การกําหนดทาทีและดําเนินนโยบายตางประเทศ แตรัฐบาลแคนาดาชุดปจจุบันก็ใหความสําคัญตอ
ผลประโยชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดวย โดยเฉพาะในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจของ
แคนาดายังคงชะลอตัว โดยตอไทยน้ัน หลังจากที่แคนาดามีรัฐบาลใหมภายใตการนําของนาย Justin 
Trudeau เมื่อปลายป 2558 แคนาดาก็ไดเริ่มสงสัญญาณแสดงความพรอมที่จะกระชับความสัมพันธ
และสงเสริมความรวมมือระหวางกันใหมากข้ึน มีการเพิ่มการเยือนของผูแทนภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับสูงของแคนาดา โดยรัฐบาลแคนาดาชุดปจจุบันยังมีนโยบายสงเสริมการเปดการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ ใหมากข้ึน รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการใหเพิ่มการทําตลาดในประเทศตางๆ ใหมาก
ข้ึนนอกจากสหรัฐอเมริกา 

โดยที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับแคนาดายังมีไมมากนักกอรปกับนโยบายการ
ขยายการสงเสริมการทําความตกลงการคาเสรีของแคนาดา ไทยจึงควรพิจารณาแสวงหาแนวทาง
ขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเรงจัดความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับแคนาดา 
และการสนับสนุนการสรางเครือขายเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเพิ่มพูน

                                                
20 Government of Canada, Canada wants entrepreneurs!, [Online], 
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/entrepreneurs.asp [26 July 2017]. 
21 กระทรวงการตางประเทศ, ภาพรวมความสัมพันธไทย–แคนาดา, [ออนไลน], 
http://www.mfa.go.th/aspa/th/relation/7076/77753 [26 กรกฎาคม 2560]. 
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ผลประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจซึ่งจะสงผลทางออมไปยังความสัมพันธทางการเมืองและความ
รวมมือในดานอื่นๆ ตอไป 

การลงทุนสําคัญของแคนาดาในไทย ไดแก ธนาคารธนชาติ (ธนาคาร Nova 
Scotia ควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย) บริษัทดอยชางเทรดด้ิง จํากัด (นําเมล็ดกาแฟสด
จากไทยไปค่ัวในโรงงานที่แคนาดา บรรจุภัณฑเปนสินคาคุณภาพสูง และจัดจําหนายในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ) บริ ษัท Celestica (อุปกรณอิ เล็กทรอนิกสที่แหลมฉบัง ) บริ ษัท Bombardier 
Transportation Signal (อุปกรณสงสัญญาณรถไฟฟาในกรุงเทพฯ) และบริษัท Magna Automotive 
(ช้ินสวนรถยนตที่จังหวัดชลบุร)ี ในขณะที่บริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในแคนาดา ไดแก บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด การปโตรเลียมแหงประเทศไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
และบริษัทไทยยูเน่ียน กรุป จํากัด (มหาชน) (อาหารทะเล กุงล็อบสเตอรสดและแปรรูป)  

ในป 2559 แคนาดาเปนคูคาลําดับที่ 30 ของไทย และมีปริมาณการคาระหวาง
ประเทศในชวงเดือนมกราคม–พฤศจิกายนรวมมูลคา 2,007.7 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยได
ดุลการคา 468.5 ลานดอลลารสหรัฐ  

โดยพื้นฐานแลว แคนาดาเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในหลาย
ดาน ผูบริโภคแคนาดามีกําลังซื้อสูงและมีประชากรเช้ือสายเอเชียในประเทศจํานวนมาก จึงเปนตลาด
ที่มีศักยภาพสําหรับสินคาไทย โดยเฉพาะในกลุมอาหารและผลิตภัณฑที่ใชความสรางสรรคในการ
ออกแบบ นอกจากน้ี แคนาดายังมีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจที่กาวหนาจึงเปนโอกาสที่ไทยจะหาทางขยายความรวมมือกับ
แคนาดา โดยเฉพาะในดานการศึกษา เศรษฐกิจดิจิตัล ธุรกิจ SMEs/startup และการสาธารณสุข  

3.2.2  ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม สาธารณสุข และ
การศึกษา 

ดังที่กลาวมาแลวถึงจุดแข็งหลายดานที่แคนาดามี ซึ่งไทยสามารถสรางเสริม 
ความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนและนําองคความรู แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ รวมถึงประสบการณมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกไทยได อาทิ การศึกษา การแพทยและการสาธารณสุข เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล SMEs และ startup โดย
แคนาดายังถือเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public–
Private Partnership) ในการผลักดันการพัฒนาสาขาวิชาเหลาน้ีใหเกิดผล ขณะที่ไทยมีความโดดเดน
และความเช่ียวชาญที่จะรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณกับแคนาดา โดยเฉพาะในดาน
การแพทยและการสาธารณสุข ซึ่งนอกจากความรวมมือทวิภาคีระหวางกันแลว ไทยยังมีศักยภาพ
เช่ือมโยงแคนาดากับประเทศอื่นในอาเซียนไดดวย  

3.2.3  ตัวอยางความรวมมือดาน วทน. สาธารณสุข และการศึกษาท่ีเปนรูปธรรมจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน  

3.2.3.1 รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนการกอต้ังโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึ่งลอ
มาจากโครงการ NRC–IRAP ของแคนาดา โดยโปรแกรมดังกลาวอยูภายใตการบริหารและกํากับดูแล
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) และยังคงดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน 
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3.2.3.2 สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของแคนาดา (Canadian 
International Development Agency–CIDA) สนับสนุนการกอต้ังสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute–TDRI) ของไทย และยังคงมีการ
สนับสนุนทุนวิจัยรวมกับ TDRI อยางตอเน่ือง  

3.2.3.3 ความรวมมือภายใตโครงการ Grand Challenges Canada–GCC ซึ่ง
รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสาธารณสุข เพื่อแกไขปญหา
สาธารณสุขในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไทยไดนํารูปแบบดังกลาวมาพัฒนาเปนโครงการ Grand 
Challenges Thailand  

3.2.3.4 แคนาดาภายใตความชวยเหลือของ NRC ไดใหทุนวิจัยแกนักศึกษา
หญิงไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร (Women in Engineering and Science 
Program–WES) เพื่อไปทําวิจัยที่แคนาดาเปนเวลา 1 ป ระหวางป 2539 ถึงป 2544 ซึ่งมีผูไดรับทุน
ดังกลาว 21 ราย ซึ่งพบวานักศึกษาสวนใหญหลังจบจากโครงการ WES แลว ไดมีโอกาสไปศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา และในแคนาดาเอง โดยสวนใหญ 
ไดเดินทางกลับไปทํางานในแวดวง วทน. ของไทย  

3.2.3.5 ในชวง 3 ปที่ผานมา มีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของ
แคนาดาเดินทางเยือนไทยหลายคณะสงผลใหเกิดความรวมมือระหวางกัน เชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการแพทย (fellowship) และการทําวิจัยรวม นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือระดับสถาบัน
ดานวิทยาศาสตร เชน โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัย 
McGill กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ สวทช. 

 
3.3  ศูนยบมเพาะผูประกอบการของแคนาดา 

ในชวงหลายปที่ผานมารัฐบาลแคนาดาไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการสงเสริมการบมเพาะ
ผูประกอบการ SMEs ของแคนาดา เน่ืองจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสวนใหญเปนการขับเคลื่อน
ดวย SMEs โดยในปจจุบันคาดวาจะมีศูนยบมเพาะผูประกอบการอยูทั่วประเทศแลวไมนอยกวา 140 แหง 

จากการศึกษาของ The Center for Digital Entrepreneurship and Economic 
Performance ซึ่งเปน think–tank ทางนโยบายเศรษฐกิจของแคนาดา ที่ต้ังอยู ณ เมืองวอเตอรลู  
รัฐออนแทรีโอ ไดแบงประเภทของศูนยบมเพาะฯ หรือ Startup Assistance Organizations ใน
แคนาดา ไวเปน 4 ลักษณะ22 ไดแก 

1) Incubators มักจะจัดต้ังข้ึนเพื่อการรองรับผูประกอบการใหม (young founder/early 
stage company) ที่ไดมีการสรางสรรคนวัตกรรมบางอยางข้ึน มักเปนองคกรไมแสวงหากําไร (non–
profit organization) และสวนใหญจะเปนหนวยหน่ึงของสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) หรือมี
ความสัมพันธทางใดทางหน่ึงกับมหาวิทยาลัย (university–linked incubator) มีการเตรียมพื้นที่เพื่อ
การทํางาน (shared working space) มีระบบพี่เลี้ยง (mentorship) ยังไมเนนการลงทุน แตอาจมี 

                                                
22 Centre for Digital Entrepreneurship and Economic Performance, “Evaluating Business 
Acceleration and Incubation in Canada: Policy, Practice and Impact,” (October 2015): 6–12  
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seed fund เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในเบื้องตน เนนการบมเพาะฯ ในระยะที่คอนขางยาว 1–3 ป 
โครงการการบมเพาะฯ (programme) ที่จัดใหผูประกอบการแตละรายน้ันยังไมมีความซับซอน  

2) Accelerators มักจัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับผูประกอบการที่มีประสบการณและการเติบโต
ทางธุรกิจแลวในระดับหน่ึง (early stage company / mature stage company) เปาหมาย คือ 
การเนนการทําธุรกิจเพื่อสรางผลกําไรใหกับกิจการ ศูนยบมเพาะฯ ลักษณะน้ี จึงมักเปนองคกร
แสวงหากําไร เนนรับกิจการที่มีศักยภาพทั้งในและนอกประเทศ มีการลงทุนในรูป venture capital 
ไมเนน shared working space ระยะการบมเพาะฯ คอนขางสั้น มีระบบพี่เลี้ยงและการวางรูปแบบ
โครงการการบมเพาะฯ ที่เขมขนเนนการดึงศักยภาพของกิจการใหไดมากที่สุด เพื่อการทําสรางผล
กําไรในระยะสั้น มีการสราง post–programme mentorship หรือ alumni ข้ึนเพื่อเปนการสราง 
network ของผูประกอบการ และติดตามผลการดําเนินงาน  

3) Hubs จะเปนศูนยรวมการบมเพาะฯ ที่กลาวมาในขอ 1) และขอ 2) โดย Hubs จะมี
ความสามารถและความหลากหลายในการใหการสนับสนุนผูประกอบการ อาจกลาวไดวาเปน one–
stop shops สําหรับผูประกอบการ มีความพรอมทั้งในดานเงินลงทุนไมวาจะเปนในรูป seed fund, 
angel investor และ venture capitalist มีความพรอมทั้งในดานการสงเสริมทางธุรกิจและการ
สงเสริมในดานเทคโนโลยี และดวยขนาดความใหญขององคกร จึงมักเปนที่ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ 
รวมทั้งความสามารถในการสราง networking ระหวาง startup หรือ SMEs ดวยกันเอง 

4) Commercialization Organization มีเปาหมายชัดเจนในการนํานวัตกรรมไปสราง
มูลคาในทางเศรษฐกิจ เพื่อการสรางงานและการคา มักไดรับเงินลงทุนจากรัฐเพื่อการสงเสริม
นวัตกรรมในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง เชน สาขาดานยารักษาโรค การพลังงาน ดานอาหาร การ
ดําเนินงานจะเนนการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาสินคา การระดมทุน การจับคูทาง
ธุรกิจ และดานทรัพยสินทางปญญา โดยจะไมมีการใหพื้นที่เพื่อการทํางาน 

 
TAXONOMY OF STARTUP ASSISTANCE ORGANIZATIONS IN CANADA 

 
Organization Types Objective/Focus Examples 
Incubators - Longer–term incubation of 

early stage companies 
- Commercialization of 

university research and 
student entrepreneurship 

- Ryerson Digital Media Zone  
- Velocity (University of 

Waterloo) 
- OneEleven 

Accelerators - Short–term 
acceleration/growth of early 
and mature stage companies  

- Profit from equity investments 
- (in for–profit models only) 

 

- Accel–RX 
- Communitech Rev 
- Execution Labs 
- FounderFuel 
- HIGHLINE 
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Organization Types Objective/Focus Examples 
Hubs - Diversified support services for 

entrepreneurs and start–ups 
- Local/regional economic 

development 

- Communitech 
- Invest Ottawa 
- Innovate Calgary 
- MaRS Discovery District 
- Wavefront 

Commercialization 
Organizations 

- Commercialization of 
advanced research 

- Advisory services for start–ups 
and SMEs 

- Sector–based economic 
development 

- Centre of Excellence in 
Energy Efficiency 

- Centre for Drug Research 
and Development 

- Centre d’Entreprises 
d’Innovation de Montreal 

ที่มา: The Center for Digital Entrepreneurship and Economic Performance 
 
ตอไปน้ีผูเขียนจะไดยกตัวอยาง Start–up Assistance Organizations ที่ไดไปพบเห็นและ

ที่ไดศึกษาเพิ่มเติมมา ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานของ
ศูนยบมเพาะฯ ของแคนาดาในรายละเอียดมากข้ึน  

3.3.1  ศูนยบมเพาะผูประกอบการระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) 
3.3.1.1  National Research Council–NRC  

NRC ถูกกอต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1916 เพื่อใหทําหนาที่ “เปนผูนําในดาน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม” โดยการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา วทน. ของ NRC น้ัน เนนการเช่ือมโยงภาคเอกชนและภาควิชาการมาอยูในเครือขายการ
วิจัยและพัฒนา วทน. ของ NRC ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการระดมทรัพยากรในดานตางๆ 
โดยมีสาขาวิจัยเดนๆ อาทิ ดานการบิน การกอสราง ดานพลังงาน ยานยนต อุปกรณและเครื่องมือ
การแพทย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาทรัพยากรนํ้าและพืชทางการคา 
(Aquatic and Crop Resource Development)  

นอกจากการสงเสริมองคความรูและการวิจัยทางวิทยาศาสตรแลว NRC 
ยังใหความสําคัญเปนอยางมากในการสงเสริมใหมีการคิดคนนวัตกรรมในภาคเอกชนโดยใหมีการ
นําเอานวัตกรรมดังกลาวไปใชประโยชนในทางการคา (commercialization) และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว จึงไดกอต้ังโครงการ Industrial Research Assistance Program (NRC–IRAP) 
ข้ึนในป ค.ศ. 1947 เพื่อทําหนาที่ใหความชวยเหลือผูประกอบการแคนาดา โดยเฉพาะ SMEs ทั้งใน
ดานการดําเนินธุรกิจ การคิดคนและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งดานเงินลงทุน ซึ่งอาจกลาวไดวา เปน
ศูนยบมเพาะผูประกอบการแหงแรกของแคนาดา และเปนศูนยกลาง innovation hub ของแคนาดา 
โดยปจจุบัน NRC–IRAP มีสํานักงานอยู 120 แหงในทุกรัฐของแคนาดา ใหความสนับสนุนแกบริษัทที่
เขารวมโครงการกวา 13,000 บริษัทตอป การใหการสนับสนุนอยูในรูปของการใหคําแนะนําโดย
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ผูเช่ียวชาญและการใหเงินทุน ในป 2015–2016 NRC–IRAP ไดใหเงินสนับสนุนผูประกอบการเปน
มูลคาทั้งสิ้น 235 ลานดอลลารแคนาดา23 

3.3.1.2 Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
(NSERC)  

NSERC เปน Commercialization Organization ที่ “ใหทุนดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร” ของรัฐบาลแคนาดา กอต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1978 มีหนาที่ให 
ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางๆ ของแคนาดา ในชวง 40 ปที่ผานมา NSERC ไดขยายตัวจากงบเริ่มตนที่ 
11 ลานดอลลารแคนาดา จนมีงบประมาณ 1.1 พันลานดอลลารแคนาดาในปจจุบัน 

NSERC มีโครงการใหทุนหลายโครงการที่มุงสงเสริมนวัตกรรม เชน  
(1) โครงการ College and Community Innovation–Technology Access Centres Grants 
เนนการชวยใหผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่เปนผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในแคนาดา (2) โครงการ Idea to Innovation (I2I) เปนทุนสําหรับอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มี ศักยภาพในการถายทอดใหกับภาคเอกชน 
(technology transfer potential) และ (3) Centres of Excellence for Commercialization 
and Research (CECR) ซึ่งเปนเครือขายมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และองคกรวิจัยที่ไมแสวงหากําไร มี
จุดมุ งหมายเพื่อลดชองว างระหวางนวัตกรรมและการนําไปใช เพื่อประโยชนทางการคา
(commercialization) โดยทําหนาที่เปนตัวเช่ือมระหวางเครือขายงานวิจัย และภาคธุรกิจ เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูและทรัพยากร ซึ่งจะทําใหมีการนํานวัตกรรมเขาสูตลาดไดรวดเร็วข้ึน สาขา
วิจัยที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ คือ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน สุขภาพและ
วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต (life sciences) และเทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) CECR 
ลงทุนในกระบวนการเหลาน้ีคิดเปนมูลคาปละประมาณ 30 ลานดอลลารแคนาดา24 

3.3.2  ศูนยบมเพาะผูประกอบการระดับรัฐบาลทองถ่ิน (Provincial Government) 
(ตัวอยางจากรัฐออนทารีโอ และรัฐปรินซเอ็ดเวิรดไอรแลนด) 

3.3.2.1 Ministry of Research and Innovation และ Ministry of Economic 
Development, Employment and Infrastructure 

รัฐบาลออนทารีโอพยายามสงเสริมความสัมพันธเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และภาควิชาการภายในรัฐออนทารีโอมาต้ังแตปลายทศวรรษ 
1990 หรือเปนเวลากวา 20 ปมาแลว โดยเฉพาะการสงเสริมในเรื่องงานวิจัย เชน การวิจัยเกี่ยวกับ
สมอง ฟสิกส stem cells และ regenerative medicine ซึ่งมหาวิทยาลัยในออนทารีโอมีความ
ชํานาญ ปจจุบันงานวิจัยในสาขาเหลาน้ี รัฐออนทารีโอมีความกาวหนาเปนอยางมาก และเปนที่ดึงดูด
ของนักวิจัยระดับโลก อยางไรก็ดี รัฐบาลออนทารีโอตระหนักดีวา ไมสามารถสนับสนุนโดยเนนแต
เพียงงานวิจัยอยางเดียวได แตควรจะสงเสริมใหนําเอาผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย 

                                                
23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การเขาพบผูบริหาร National Research Council of Canada, โทรเลข 
ที่ OTT 167/2560 (21 เมษายน 2560): 1–2 (เอกสารภายใน). 
24 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การจัดตั้ง Future Lab / Policy Lab / Government Lab, โทรเลข  
ที่ OTT 197/2560 (8 พฤษภาคม 2560): 4–5 (เอกสารภายใน). 
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พรอมสรางผูประกอบการรุนใหม ดังน้ัน จึงไดเริ่มใหการสนับสนุนการสรางผูประกอบการรุนใหม
รวมทั้งการนําเอาผลงานวิจัยของผูประกอบการดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยอยาง
จริงจังเมื่อประมาณ 15 ปที่ผานมา ปจจุบันงานการพัฒนาในสวนน้ีไดวิวัฒนาการมาอยูในรูปของ 
Ontario Network of Entrepreneurs หรือ ONE ซึ่งเปนการรวบรวมเอาหนวยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการของออนทารีโอที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่มีหนาที่ประสานงานระหวางภาคสวน
ทั้งสาม เขามาอยูในเครือขายเดียวกัน เปนการสราง platform ที่มี ecosystem เอื้อตอการเริ่มตน
ธุรกิจและประกอบธุรกิจใหเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากวัตถุประสงคในการมุงสรางการเติบโตทางธุรกิจไดอยางรวดเร็ว
แลว ONE ยังมุงใหผูประกอบการสามารถเขาถึงโครงการสงเสริมผูประกอบการ เชน ระบบพี่เลี้ยง 
การพัฒนาสินคาและการสรางตลาด รวมทั้งบริการอื่นๆ ไดโดยงาย การสรางเครือขายผูประกอบการ 
(peer networking) สรางการเขาถึงองคความรูและขอมูลในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
นวัตกรรมทางธุรกิจและเปลี่ยนนวัตกรรมทางธุรกิจใหเกิดประโยชนทางการคา และชวยประสานการ
เขาถึงโครงการและแหลงทุนในภาครัฐทั้งในระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐ รวมทั้งโครงการและแหลงทุน
ของภาคเอกชน  

ปจจุบัน ONE มีองคกรในเครือขายกวา 130 องคกร หนวยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบโดยตรง คือ Ministry of Research and Innovation และ Ministry of Economic 
Development, Employment and Infrastructure สวนภาคเอกชน สมาชิกแบงออกเปน สาม
กลุม ไดแก (1) กลุมผูประกอบการและบริษัทที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) กลุม
ผูประกอบการรายยอยทั่วไป (main street entrepreneurs) และ (3) กลุมผูประกอบการรายยอยที่
มีศักยภาพที่จะเติบโตอยางรวดเร็ว สําหรับภาควิชาการ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 
ตางๆ และศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันเหลาน้ัน ทั้งน้ี โดยมีหนวยงาน อาทิ Ontario Centres of 
Excellence (OCE) ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานระหวางกลุมตางๆ ขางตน ต้ังแตระบบ ONE เริ่ม
ดําเนินการเมื่อป ค.ศ. 2013 ไดมีสวนชวยในการกอต้ัง บริษัทใหมกวา 5,000 บริษัทและสรางงาน
มากกวา 14,000 ตําแหนง 
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ที่มา: Ministry of Research & Innovation, Ontario 

 
จะเห็นไดวา ONE เปนเครือขายที่ครอบคลุมผูประกอบการ SMEs ทุก

ประเภท แตเปนที่ชัดเจนวา “กลุมผูประกอบการและบริษัทที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
ยังคงเปนหัวใจของการสงเสริมในเวลาน้ี และจากการพบปะหารือกับนาย Bill Mantel, Assistant 
Deputy Minister, Ministry of Research and Innovation นาย Mantel ไดกลาวเกี่ยวกับการ
ดําเนินระบบเครือขาย ONE ไววา เปนการดําเนินการแบบ 3 มิติ คือ (1) มิติดานการบริหารและ 
การปกครอง (governance) (2) มิติดานการดําเนินการใหเกิดผล (delivery) และ (3) มิติดานการ
ออกแบบโครงการ (programs) ซึ่งจากประสบการณสวนตัวของนาย Mantel เห็นวา มิติดาน 
governance และ delivery เปนเรื่องยาก ในขณะที่มิติดานการออกแบบโครงการจะมีความงายกวา 
และแนะนําวา ควรกอต้ังระบบสนับสนุนผูประกอบการในระดับภูมิภาค เน่ืองจากผูประกอบการมี
ความถนัดและรูจักในทองถ่ินของตนเองมากกวาที่อื่นๆ และควรใหผูประกอบการในทองถ่ิน (local 
business leaders) ไดมสีวนรวมในการออกแบบโครงการดวย25 

3.3.2.2  Ontario Centres of Excellences (OCE)  
OCE เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร กอต้ังเมื่อป ค.ศ. 1987 โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อ “เปนผูประสานงาน” ระหวางภาครัฐออนทารีโอ ภาคเอกชนออนทารีโอ และ
สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในรัฐออนทารีโอ ปจจุบันเปนสวนหน่ึงในเครือขาย ONE 
                                                
25 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การเยือนสวนราชการและสถาบันการศึกษาภายใตการดําเนินโครงการ 
วทน., โทรเลข ที่ OTT 69/2559 (26 กุมภาพันธ 2559): 2 (เอกสารภายใน). 
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โดยมีสํานักงาน 9 แหงกระจายอยูตามเมืองตางๆ ของรัฐ ประเภทธุรกิจที่ OCE ใหความสําคัญเปน
พิเศษในขณะน้ี คือ อุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง (advanced manufacturing) พลังงานและ
สิ่งแวดลอม (energy and environment) สุขภาพข้ันสูง (advanced health) Information and 
Communications Technology และ Digital Media ทั้งน้ี เปนตามความตองการของรัฐบาล  
ออนทารีโอ OCE ใหทุนผานโครงการ 4 ประเภทไดแก (1) โครงการความรวมมือวิจัยระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย (Industry–Academic R&D Collaboration Programs)  
(2) โครงการการทําใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย (Commercialization Programs) (3) โครงการการ
สรางผูประกอบการเยาวชน (Youth Entrepreneurship Programs) และ (4) ความริเริ่มที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตร (Strategic Initiatives) สําหรับผลงานในชวงป ค.ศ. 2014–2015 น้ัน 
OCE มีสวนสรางงาน 5,471 ตําแหนง ใหการสนับสนุนบริษัทที่กอต้ังใหม 1,194 บริษัท ใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยที่เอาไปใชประโยชนทางพาณิชย เปนมูลคา 32.6 ลานดอลลารแคนาดา และ
สามารถระดมเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนไดเปนมูลคา 95.5 ลานดอลลารแคนาดา 

ในสวนของการสรางผูประกอบการเยาวชน OCE ไดลงทุนประมาณ 25 
ลานดอลลาร กับสถาบันอุดมศึกษาในออนทารีโอ 42 แหง ในรูปของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการใน
มหาวิทยาลัย (university business incubators) และกิจกรรมการเสริมสรางผูประกอบการ (on–
campus entrepreneurship activities) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
ศูนยกลางของผูประกอบการเยาวชนในชุมชนน้ันๆ และเพื่อเปนการดึงสถาบันอุดมศึกษาเขามาอยูใน
ระบบนิเวศนของผูประกอบการ นอกจากน้ัน OCE ยังเนนสรางเครือขายศูนยบมเพาะฯ กับ
ตางประเทศ โดยปจจุบันมีความสัมพันธกับศูนยบมเพาะฯ 16 แหงในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ
เอเชีย แตยังไมมีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยดวย  

3.3.3  ศูนยบมเพาะผูประกอบการในมหาวิทยาลัย 
3.3.3.1 Digital Media Zone (DMZ)  

DMZ เปน Incubator ที่ต้ังอยูในมหาวิทยาลัย Ryerson เมืองโทรอนโต 
กอต้ังเมื่อป ค.ศ. 2010 ปจจุบันถือเปนหน่ึงใน startup incubator ที่ไมแสวงหาผลกําไรที่ใหญที่สุด
แหงหน่ึงของแคนาดา เนนใหการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีที่กอต้ังใหม โดย DMZ เปดใหกับ
ประชาชนทุกคน ผูสนใจเขารวมโครงการตองมีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจและนวัตกรรมที่เปนรูปเปนรางแลว 
และมีแผนการธุรกิจที่ชัดเจนแลวในระดับหน่ึง รวมทั้งมีสินคาตนแบบ (prototype) พรอมที่จะเปดตัว 
หรืออยูในตลาดอยูแลว โดย DMZ จะจัดสรรพื้นที่ในการทํางาน ขอมูลดานการตลาด การให
คําแนะนําที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ (mentorship) และการเขาถึงแหลงทุน โดยเฉพาะการใหทุนน้ัน 
ผูประกอบการที่มีศักยภาพอาจมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหไดรับ seed fund สูงถึง 80,000 
ดอลลารแคนาดา สําหรับการลงทุนในระยะยาวน้ัน จะดําเนินการผานเครือขายของ DMZ ในระยะ
ตอไป (DMZ’s affiliated accelerator) 

ในเบื้องตน DMZ จะใชระยะเวลาพิจารณาผูประกอบการเพื่อมองดูความ
เปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ (วาธุรกิจจะมีอนาคตหรือไม) เปนระยะเวลา 4 เดือน ผูเขาโครงการได
จะตองผานการคัดเลือกและสัมภาษณจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 25 คน ซึ่งถึงแมจะไมไดเขารวม
โครงการ การผานข้ันตอนน้ีก็ถือวามีประโยชนอยางมาก เพราะจะไดรับคําถามและความเห็นจากผูมี
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ประสบการณและความรูในระดับแนวหนาของภาคอุตสาหกรรมน้ันๆ ซึ่งผูประกอบการสามารถนําเอา
ความเห็นเหลาน้ันไปปรับปรุงผลิตภัณฑหรือธุรกิจของตนเองได 

จากการจัดอันดับของ UBI Global ป ค.ศ. 2015 DMZ ถูกจัดใหเปน 
University Business Incubator–UBI อันดับหน่ึงของทวีปอเมริกาเหนือ และ อันดับสามของโลก 
ต้ังแตกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 2010 ไดชวยผูประกอบการกอต้ังบริษัทไปแลวกวา 200 บริษัท นําไปสูการ
สรางงานกวา 2,000 ตําแหนง และไดชวยใหบริษัท startup สามารถระดมทุนไดถึง 130 ลาน
ดอลลารแคนาดา 

จากการหารือกับนาย Abdullah Snobar, Executive Director ของ 
DMZ กลาววา ความสําเร็จของ DMZ ที่ทําใหมีความแตกตางจาก UBI อื่น นาจะเกิดจากสองปจจัยหลัก 
โดยปจจัยแรก คือ “ชุมชน DMZ (community)” ซึ่งนอกจากตัว DMZ (incubator zone) เองแลว 
มหาวิทยาลัย Ryerson ยังไดแบงกลุมธุรกิจโดยแบงเพิ่มเปน accelerator zone ตางๆ เชน 
Fashion Zone, Biomedical Zone, Legal Innovation Zone เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีการแปร
ความคิดและนวัตกรรมใหเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความย่ังยืน ซึ่งการสรางสิ่งแวดลอม 
(ecosystem) เชนน้ีทําใหนักศึกษามีพลังความคิดสรางสรรค เน่ืองมาจากการผสมผสานความคิดจาก
หลายๆ แหลงภายในชุมชนของตน นอกจากน้ี ชุมชน DMZ ยังประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญ (mentors 
และ experts in residence) กลุมผูกอต้ังธุรกิจใหม (startup community) และนักลงทุน ซึ่งรวมไปถึง 
Ryerson Futures Inc. ที่เปนบริษัทเงินทุนของ Ryerson ที่มีหนาที่พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งหมดน้ีเมื่อรวมกับปจจัยที่สอง คือ “สถานที่” ซึ่งการที่ DMZ 
ต้ังอยู ณ Dundas Square อันเปนศูนยกลางธุรกิจของนครโทรอนโทน้ัน ทําใหสามารถดึงดูด
ผูประกอบการที่มีความสามารถ (talents) และชวยในการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจได26 

ผูเขียนไดมีโอกาสสอบถามความเห็นของผูบริหาร DMZ ในเรื่องที่วา  
“การบมเพาะผูประกอบการรายใหมๆ ภาคธุรกิจอาจมองไดวา เปนการ

สรางคูแขงขันทางธุรกิจรายใหมๆ ข้ึนหรือไม” ไดรับคําตอบวา เปนเรื่องของจิตสํานึกที่มีตอสังคม 
หรืออาจมองกลายๆ ไดวาเปน Corporate Social Responsibility–CSR ของภาคธุรกิจน้ันๆ ที่เห็นวา 
การใหความสําคัญและสรางผูประกอบการรายใหมในทองถ่ินของตน เปนการชวยสังคมใหมี
ผูประกอบการรายใหมที่สามารถเลี้ยงตนเองไดในเวลาอันรวดเร็วไมเปนภาระตอสังคมไมวาในทางใด
ทางหน่ึง ซึ่งนอกจากจะเปนผลดีตอตัวผูประกอบการเองแลว ยังเปนการสรางงานสรางรายไดซึ่งจะ
เปนผลดีตอเศรษฐกิจและชุมชนของพวกตนโดยรวม ที่สําคัญหากพิจารณาในรายละเอียดแลวทุก
ประเภทธุรกิจ จะมีความแตกตางกันในรายละเอียด ทั้งน้ี ไดยกตัวอยาง applications บนมือถือ ซึ่งมี
หลากหลาย ถึงแมจะเปน application ประเภทเดียวกันก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่มีความแตกตางกัน 
ดังน้ัน แมบางครั้งอาจมองวาเปนธุรกิจประเภทเดียวกันแตก็ไมซ้ําซอนกันและในบางครั้งยังเปนการตอยอด
ธุรกิจที่มีอยูดวย ภาคธุรกิจจึงไดประโยชนจากการสงเสริมน้ีเชนกัน 

                                                
26 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การเยือนสวนราชการและสถาบันการศึกษาภายใตการดําเนินโครงการ 
วทน., โทรเลข ที่ OTT 69/2559 (26 กุมภาพันธ 2559): 4 (เอกสารภายใน). 
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3.3.3.2 โครงการ Carleton’s Technology Innovation Management (TIM) 
และโครงการ Lead To Win (LTW) ของมหาวิทยาลัย Carleton 

มหาวิทยาลัย Carleton กรุงออตตาวา มีโครงการสงเสริมผูประกอบการ
อยู 2 โครงการ ไดแก โครงการ TIM และโครงการ LTW โดยโครงการ TIM เปนโครงการในระดับ
ปริญญาโท (หลักสูตร Master of Applied Science หรือ Master of Engineer) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความรูแกผูประกอบการในการผลักดันใหบริษัทประสบความสําเร็จต้ังแตระยะแรกของการ
กอต้ัง และเน่ืองจากโครงการฯ เนนการสงเสริมผูประกอบการดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาน ICT จึง
เนนรับนักศึกษาที่มีพื้นความรูดานวิศวกรรมเปนหลัก  

สําหรับโครงการ Lead To Win ซึ่งเปน Incubator ที่ไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนอันดับ 7 ของทวีปอเมริกาเหนือ โดย UBI Global มีเปาหมายทําใหกรุงออตตาวาเปนเมืองที่
เอื้ออํานวยตอการกอต้ังธุรกิจอันจะนําไปสูการสรางงาน โดยเฉพาะงานที่มีผลตอบแทนสูง โดยเปน
โครงการที่เนนสรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอความสําเร็จของผูประกอบการ โดยบุคคลและองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมารวมใหการสนับสนุนในโครงการ อันประกอบไปดวย (1) “school” มี TIM และ 
Sprott’s Bachelor of Commerce and Minor in Entrepreneurship ทําหนาที่ใหความรูแก
ผูประกอบการ (2) “gatekeepers” เปนบุคคลภายนอกที่จะมาทําหนาที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจ
ของผูประกอบการ (3) “power plant” ทําหนาที่ accelerator (4) “food plants” ใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ (Nicol Entrepreneurial Institute และทุนภาครัฐ
ตางๆ ) (5) “business mall” ไดแก กลุมทนายความ ผูมีความเช่ียวชาญดานทรัพยสินทางปญญา 
นักบัญชี นักการตลาด และผูมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี เปนตน (6) “service desks” กลุม
นักศึกษาที่มาชวยในโครงการเพื่อใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูประกอบการ (7) “finance sector” นัก
ลงทุนและกลุมธนาคาร (8) “partner embassies” ไดแกมหาวิทยาลัยออตตาวาและวิทยาลัย 
Algonquin (9) “R&D Lab” นักศึกษาที่ทําวิจัยอยูที่ TIM หรือโครงการอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และ 
(10) “Municipal Government” ซึ่งมีการหารือทุกอาทิตย เหลาน้ีคือ องคประกอบสําคัญที่สรางช่ือ
ใหกับศูนยบมเพาะฯ ของมหาวิทยาลัย Carleton27 

3.3.3.3  Velocity 
Velocity เปนศูนยบมเพาะฯ ของมหาวิทยาลัย Waterloo รัฐออนตารีโอ 

กอต้ังเมื่อ ค.ศ. 2008 ทั้งน้ี เพื่อรองรับความตองการของมหาวิทยาลัย เมือง Waterloo และเมือง 
Kitchener (เมืองขางเคียง) ในการสงเสริมนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการ โดยใหบริการแก
ผูประกอบการที่กอต้ังธุรกิจข้ึนในชุมชนที่กลาวมาโดยไมคิดคาใชจาย โดยเนนใหความสําคัญกับธุรกิจ
ขนาดเล็กขนาดไมเกิน 10 คน ที่มุงสราง “ผลิตภัณฑ” ที่เปนนวัตกรรมใหม ซึ่งศูนยบมเพาะฯ จะ
อํานวยความสะดวกดานสถานที่ อุปกรณการผลิตพื้นฐาน คําแนะนําดานการตลาดและแหลงทุน 

                                                
27 Dan Rubinstein, LEAD TO WIN IS A WINNER–Carleton Ecosystem Among Top 10 In North 
America, Lead To Win [Online], November 4, 2015, Available from: http://www.leadtowin.ca/ 
news/lead–win–winner–carleton–ecosystem–among–top–10–north–america. 
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ตัวอยางบริษัทที่ประสบความสําเร็จจาก Velocity มี อาทิ Pebble28 บริษัทผูผลิตนาฬิกา smartwatch 
ซึ่งสามารถทํายอดขายไดถึง 1 ลานเรือนในป ค.ศ. 2015  

ตอขอถามวา “ทําอยางไรถึงไดรับความสนใจและรวมมือจากภาคเอกชน
เปนอยางดี” โดยเฉพาะในเรื่องทุนและการถายทอดประสบการณ น้ัน นาย Mark Kirkup 
ผูอํานวยการศูนยบมเพาะ Velocity ไดกลาววา นอกจากปจจัยที่เมือง Waterloo และเมือง 
Kitchener เปนเมืองอุตสาหกรรมการผลิตที่หันมาใหความสําคัญกับการผลิตสินคา hi–tech (เปน
ที่ต้ังบริษัท Blackberry) ทําใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมนวัตกรรมและผูประกอบการรุนใหมแลว 
ความคิดเกี่ยวกับการตอบแทนชุมชน (give back) และการลงทุนลวงหนา (pay it forward) ในหมู
นักธุรกิจ มีสวนผลักดันใหภาคธุรกิจของเมืองใหความรวมมือกับ Velocity เปนอยางดี ในดานความ
รวมมือระหวางประเทศน้ัน เน่ืองจาก Velocity ชุมชนเมือง Waterloo และเมือง Kitchener 
รับภาระคาจายของ Velocity ทั้งหมด การใหบริการจึงสงวนไวเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Waterloo และผูประกอบการในชุมชนของตนเทาน้ัน29 

3.3.4  ศูนยบมเพาะผูประกอบการเอกชน 
3.3.4.1  MaRS  

MaRS เปนองคกรไมแสวงหากําไรที่ต้ังอยู ณ เมืองโทรอนโต ถือเปน 
business incubator/accelerator และ innovation hub ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญสุดของรัฐ 
ออนทารีโอ ไดรับการกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงคเพื่อ “สงเสริมการนําเอาผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย” โดยชวยใหผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูประกอบการ SMEs และ startup สามารถนําผลิตภัณฑที่เกิดจากนวัตกรรมเขาสูทองตลาดได
รวดเร็วข้ึน MaRS ถือเปนสวนสําคัญของเครือขาย ONE ทําหนาที่สรางระบบสนับสนุนในดาน
ทรัพยากรและเงินลงทุนเบื้องตน (Business Accelerator Program) ใหกับเครือขาย (ดูแผนภูมิใน
ขอ 3.3.2 1) ประกอบ)  

MaRS มีพื้นที่ปฏิบัติการทั้งสิ้น 1.5 ลานตารางฟุต มีงบประมาณและ
รายไดจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลออนทารีโอ บางสวนจากคาเชาพื้นที่ปฏิบัติการ และจาก
ภาคเอกชน ปจจุบันมีบริษัทที่มาเชาพื้นที่รับบริการ 120 บริษัท เปนบริษัท start–ups 70 บริษัท 
ระหวางป ค.ศ. 2012–2014 สามารถระดมทุนจากกลุมนักลงทุน (venture capital) ไดเปนมูลคา 
1.3 พันลานดอลลารแคนาดา และบริษัทที่มารับความชวยเหลือสามารถทํารายได (สวนใหญจากการ
สงออก) คิดเปนมูลคา 640 ลานดอลลารแคนาดา  

ความสําเร็จของ MaRS สวนหน่ึงอยูที่ความไดเปรียบในเรื่องสถานที่ต้ัง 
เน่ืองจากต้ังอยูใจกลางนครโทรอนโตซึ่งเปนศูนยกลางธุรกิจ และใกลกับสถาบันการวิจัยตางๆ อาทิ 
มหาวิทยาลัยโทรอนโตและโรงพยาบาลในเครือ และสถาบันวิจัยของรัฐบาล ทําให MaRS สามารถใช
ประโยชนจากทั้งสองแหลงไดอยางเต็มที่ เห็นไดจาก partners ของ MaRS ที่เปนสถาบันวิจัยภาครัฐ 
เชน National Research Council of Canada (NRC), Ontario Genomic Institute (OCE), 
                                                
28 Pebble, https://www.pebble.com/ [Online] 
29 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การหารือกับผูบริหารระดับสูงของ ม. Waterloo, โทรเลข ที่ OTT 
163/2559 (22 เมษายน 2559): 2 (เอกสารภายใน). 
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Cancer Institute, Grand Challenges Canada รวมทั้งบริษัทเอกชนช้ันแนวหนา โดย MaRS เนน
ที่จะรวมงานกับบริษัทใน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมสุขภาพและวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (life science)  
(2) กลุม clean technology (3) กลุม เทคโนโลยีที่ชวยในการเรียนรู (edutech) และ (4) กลุม ICT  

3.3.4.2  BioAlliance 
BioAlliance เปน Commercialization Organization ประเภทองคกร 

ไมแสวงหากําไร ต้ังอยู ณ นครชารลอตตทาวน (Charlottetown) รัฐปรินซเอ็ดเวิรดไอแลนด (Prince 
Edward Island–PEI) กอต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ. 2005 เพื่อ “กระตุนการขยายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรชีวภาพ (bioscience)” ของรัฐ โดยมีบทบาทในการสรางความเช่ือมโยงสัมพันธระหวาง
บริษัทเอกชน หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ bioscience สถาบันการศึกษา และกลุมนักลงทุน สาเหตุที่
ภาคสวน bioscience มีความสําคัญมากตอ PEI ก็เน่ืองมาจากการที่ PEI มีช่ือเสียงระดับโลกในเรื่อง
ของความหลากหลายทางระบบนิเวศน และเปนที่มาของผลิตภัณฑ bioscience ที่มีคุณภาพ 
นอกจากน้ัน bioscience ยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของรัฐ เน่ืองจากเปนภาคอุตสาหกรรมที่
เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ งานในภาคน้ีใหคาตอบแทนสูงกวาคาตอบแทนโดยเฉลี่ย
ของภาคอุตสาหกรรมอื่นถึงรอยละ 40 ปจจัยอื่นเชนความพรอมของงานวิจัยดาน bioscience ใน
ระดับแนวหนา ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ทําใหบริษัท 
bioscience ของ PEI มีขอไดเปรียบบริษัทคูแขงอื่นๆ  

งานหลักอยางหน่ึงของ BioAlliance คือการใหความชวยเหลือบริษัท 
bioscience ที่เพิ่งกอต้ัง (startups) ผานทางโครงการ Emergence ซึ่งเปนโครงการบมเพาะทาง
ธุรกิจ (incubator program) ของ BioAlliance โดยชวยใหบริษัทสามารถนําสินคาสูตลาดไดเร็วข้ึน 
นับจนถึงป 2559 มีบริษัทมาขอรับความชวยเหลือมากกวา 44 บริษัท สามารถระดมเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและวิจัย (R&D) ไดกวา 100 ลานดอลลารแคนาดา โดยบริษัทเหลาน้ีสามารถทํา
รายไดปละประมาณ 220 ลานดอลลารแคนาดา 

ลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (public–private 
partnership) เปนแบบ hands–off approach โดยรัฐบาลใหภาคเอกชนเปนฝายออกหนาและ
ดําเนินการ เน่ืองจากรัฐบาลตระหนักวา ไมมีความสามารถเทาเอกชนในเรื่องการตลาด ตัวอยางของ
วิธีการน้ีเห็นไดจากการเลือก Board of Directors ของ BioAlliance ถึงแมจะมีผูแทนจากรัฐบาลแต
สมาชิกสวนใหญมาจากภาคเอกชน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถและความเหมาะสมเปน
หลัก บทบาทของรัฐจึงอยูที่การใหทุนสนับสนุนการวิจัย (ทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาล PEI) สําหรับ
องคประกอบความสําเร็จอื่นๆ นาจะมาจากความรวมมือระหวางภาคตางๆ ความไววางใจ (trust) ที่มี
ใหตอกันซึ่งตองใชเวลาในการสั่งสม และการมีผูนําที่ดี  

3.3.4.3  Communitech 
Communitech เปน accelerator ที่ถูกจัดต้ังข้ึนโดยภาคอุตสาหกรรม

ในเมือง Waterloo มีที่ทําการต้ังอยูภายในอาคารเดียวกับ Velocity (ดูขอ 4.3.3. 3) Velocity) 
ไดรับการจัดต้ังข้ึนมาในป ค.ศ. 1997 มีวัตถุประสงคของการจัดต้ังเพื่อรองรับและยกระดับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเมือง Waterloo โดยเนนใหบริการแกบริษัทในชุมชน โดยเฉพาะ SMEs 
ในรูปของคําแนะนําดานตางๆ อาทิ การตลาด การสรางเครือขายระหวางประเทศ เทคโนโลยี และ
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เงินทุน และโดยเฉพาะ Communitech ใหคําแนะนําแกผูประกอบการของตนในการสรางเครือขาย
ระหวางประเทศ จึงมีความสนใจที่จะรวมมือกับ counterpart ในประเทศตางๆ30 

 
3.4  สรุปภาพรวมเรื่องการบมเพาะผูประกอบการของแคนาดา 

จุดแข็งของแคนาดาในเรื่องการบมเพาะผูประกอบการ คงเปนเรื่อง “บทบาทนําและความ
มุงมั่นของภาครัฐที่ใหความสําคัญตอการสงเสริมผูประกอบการที่มีนวัตกรรมใหสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใชใหเกิดประโยชนทางการคา” รวมทั้งความตองการของรัฐบาลในการสรางแคนาดาให
เปน innovation hub ของโลก เห็นไดจากการมีนโยบายในการสงเสริมฯ อยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 
ค.ศ. 1947 หรือนโยบายในปจจุบัน เชน โครงการ Canada Startup Visa ที่เปดใหนักธุรกิจจาก
ประเทศตางๆ ที่มีประสบการณในธุรกิจ startup และมีนวัตกรรมใหมสามารถมาขอมี permanent 
resident ในประเทศแคนาดาไดในทันที  

จุดรวมในเรื่องการบมเพาะฯ ของแคนาดา คือ ความรวมมืออยางจริงจังของทุกฝายในการชวย 
“การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการตามแนวคิดทฤษฎี The Triple Helix Concept” 
ตัวอยางเชน โครงการ ONE ที่เปนการสรางเครือขายภายใตการนําของ Ministry of Research and 
Innovation และ Ministry of Economic Development, Employment and Infrastructure 
รัฐออนทารีโอ ที่มีภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินการธนาคาร NGOs และมหาวิทยาลัยเขา
รวม โดยมี OCE เปนผูประสานงานสราง ecosystem ที่เอื้อตอการกอต้ังและดําเนินธุรกิจเพื่อให
ประสบความสําเร็จในระยะยาว นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติก็ยังไดดําเนินการตามแนวคิดทฤษฎีดังกลาว
อยางเขมขน เชน  

1)  การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางภาคเอกชนและภาควิชาการ โดยการสงพี่เลี้ยง เขารวม
ในโครงการบมเพาะฯ หรือกิจกรรมของศูนยบมเพาะฯ รวมทั้งการสงเสริมและตอยอดธุรกิจจาก
นวัตกรรมที่ไดรับจากการบมเพาะน้ันๆ  

2)  การสนับสนุนงบประมาณโดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การสนับสนุนการจัดต้ังศูนยวิจัย
โดยภาครัฐ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหเอื้อตอการดําเนินงาน
ของภาคเอกชนในการสงเสริมนวัตกรรม และ  

3)  ภาควิชาการที่ตองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมไปสูการสงเสริมความคิด
สรางสรรค การเนนสรางความเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา เชน ในมหาวิทยาลัย Ryerson และ
มหาวิทยาลัย Carleton โดยอาศัยโครงการบมเพาะผูประกอบการ และศูนยบมเพาะผูประกอบการ 
ที่ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ  

นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีแนวปฏิบัติที่นาจะเปนจุดเดนที่วิเคราะหไดจากตัวอยางศูนย
บมเพาะฯ ในบทที่ 3 น้ี ที่ไทยอาจนํามาเปนบทเรียนประยุกตใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 
4.0 ไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

                                                
30 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, การหารือกับผูบริหารระดับสูงของ ม. Waterloo, โทรเลข ที่ OTT 
163/2559, (22 เมษายน 2559): 3 (เอกสารภายใน). 
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องคกร วัตถุประสงคของ 
การจัดตั้ง 

กลุมเปาหมาย
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

จุดเดน หมายเหตุ 

NRC–IRAP ใหทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ การคิดคนและ
การพัฒนานวัตกรรม 

ผูประกอบการ
ทั่วไป โดยเฉพาะ 
SMEs 

เปนองคกรของรัฐบาล
กลาง มีสํานักงานอยู
ทั่วไปในทุกรัฐ ทําใหงาย
ตอการเขาถึง 

มีการกําหนดสาขาวิชาที่
รัฐตองการสงเสริม 

NSERC ใหทุนดาน
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมแก
มหาวิทยาลัย 

ผูประกอบการ
ทั่วไป โดยเฉพาะ 
SMEs  
 

การเชื่อมภาคธุรกิจให
สามารถเขาถึงงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยได
โดยตรง 

 

ONE สรางเครือขายการ 
บมเพาะผูประกอบการ 
อยางเปนระบบ เปน
การสราง platform 
ใหกับผูประกอบการ
ในรัฐออนทารีโอ 

ผูประกอบการ 
start–up และ 
SMEs 

ecosystem ที่เอ้ือตอ
การเริ่มและประกอบ
ธุรกิจในระยะยาว 

กอตั้งและสงเสริมโดย
รัฐบาลรัฐออนทารีโอ 

OCE เปนผูประสานงาน
ระหวางภาครัฐ 
เอกชน และ
มหาวิทยาลัย ภายใต
เครือขาย ONE 

ผูประกอบการ 
start–up และ 
SMEs 

การเนนการสราง
ผูประกอบการเยาวชน 

 

DMZ ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท incubator  

ผูประกอบการ 
start–up 

ecosystem ที่เอ้ือตอ
การดําเนินธุรกิจ และ
สถานที่ตั้งของ DMZ 
ที่ตั้งอยูใจกลางศูนยกลาง
ธุรกิจแคนาดา 

 

LTW ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท incubator 

ผูประกอบการ 
start–up 

ecosystem ที่เอ้ือตอ
การดําเนินธุรกิจ และ 
สถานที่ตั้งของ LTW 
ที่ตั้งอยูในเมืองหลวง 

 

Velocity ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท incubator 

ผูประกอบการ 
start–up เฉพาะ
ภายในชุมชนของ
ตน 

เนนการสงเสริม
นวัตกรรมสินคา hi–
tech เฉพาะ start–up 
และผูประกอบการใน
ชุมชนของตน 

 

MaRS ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท hub 

ผูประกอบการ 
SMEs และ start–
up  

ecosystem ที่เอ้ือตอ
การประกอบธุรกิจ และ
สถานที่ตั้งของ MaRS 
ที่ตั้งอยูใจกลางศูนยกลาง
ธุรกิจแคนาดา 
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องคกร วัตถุประสงคของ 
การจัดตั้ง 

กลุมเปาหมาย
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

จุดเดน หมายเหตุ 

BioAlliance ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท 
Commercialization 
Organization 

ผูประกอบการ 
start–up 
ประเภทสินคา 
bioscience 

การเนนการสงเสริม
เฉพาะสินคา 
bioscience  

เน่ืองจากรัฐ PEI เปน รัฐ
ชายฝงและเปนรัฐ ที่
สามารถผลิตมันฝรั่งได
เปนอันดับหน่ึงของ
ประเทศ รัฐบาล PEI จึง
ใหความสําคัญกับสินคา 
bioscience ที่ให
คาตอบแทนสูงกวา
คาตอบแทนโดยเฉล่ีย
ของภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

Communitech ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ
ประเภท 
Accelerator  

ผูประกอบการ 
SMEs 

เนนสงเสริมนวัตกรรม
สินคา hi–tech เฉพาะ 
SMEs ในชุมชน 

 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จะเห็นไดวา หัวใจของการเปน innovative economy ของแคนาดา คือ การสราง 
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและการวิจัย (Triple Helix Concept) 
เพื่อกอใหเกิดการระดมสมองและระดมทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทที่มีนวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึนไดและ
เติบโตอยางรวดเร็ว โดยไมมีความจําเปนตองผานการลองผิดลองถูกเองเหมือนในอดีต ซึ่งเปนการ
สูญเสียทรัพยากรและเวลาไปโดยใชเหตุ พรอมการนําเอานวัตกรรมใหมเหลาน้ันไปใชใหเกิดประโยชน
ในเชิงพาณิชย ซึ่งกวาจะพัฒนากลไกการบมเพาะฯ ใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับไมใชเรื่องงาย
หรือจะทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาอันสั้น แตเกิดจากประสบการณการทํางานรวมกันมาเปนเวลานาน 
จนภาคเอกชนซึ่งมีสวนรวมในการวางแผนออกแบบโครงการการบมเพาะฯ เกิดความเช่ือมั่นในวิธีการ
และโครงการฯ ของรัฐบาล และประโยชนจากงานวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมที่ได 

ลักษณะเดนอยางหน่ึงของความสัมพันธสามฝายน้ีจากตัวอยางที่กลาวมาในบทที่ 3 ก็คือ 
ความตองการที่จะทําประโยชนใหกับชุมชนของตน (spirit of giving back) เชน การสมัครเขามาเปน
พี่เลี้ยงของผูนํากลุมธุรกิจในชุมชน การที่ภาคเอกชนในบางเมืองเปนตัวต้ังตัวตีในการผลักดันใหมี
โครงการ entrepreneurship และ commercialization ดวยตนเอง ถึงแมอาจจะมองไดวา 
ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงผลประโยชนที่จะไดจากการเขารวมในโครงการ เชน การไดรับรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม การมีโอกาสไดรวมลงทุนกับผูประกอบการเจาของความคิดและนวัตกรรม แตเมื่อ
คํานวณถึงผลไดผลเสียแลว ไมนาจะเปนการคํานวณในระยะสั้นหรือเพื่อผลประโยชนสวนตัวเทาน้ัน
แตนาจะเปนไปเพื่อผลประโยชนตอชุมชนของตน การไดเห็นประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนและรัฐในระยะยาว ปรากฏการณน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายนวัตกรรมใน
ระดับทองถ่ินและภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะไดเนนใหความสําคัญกับความถนัดประจําชุมชน เชน 
อุตสาหกรรมข้ันสูงในเมือง Waterloo หรือเมือง Kitchener หรือ bioscience ในนคร 
Charlottetown แลว ยังจะไดสรางความรูสึกผูกพันของความเปนชุมชนย่ิงข้ึนไปดวย 

สําหรับภาพรวมเรื่องการบมเพาะผูประกอบการของไทยน้ัน อาจกลาวไดวายังอยูในข้ัน
เริ่มตน โดยภาครัฐไดเริ่มใหความสนใจเรื่องน้ีอยางจริงจังเปนครั้งแรกในรัฐบาลชุดปจจุบัน  
ซึ่งกําหนดให “การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 
เปนหน่ึงในนโยบายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือ Thailand 4.0 ดังที่กลาว
มาแลวในบทที่ 1 สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยตางๆ ของไทยไดใหความสนใจ
และจัดต้ังศูนยบมเพาะฯ ในมหาวิทยาลัย หรือ University Business Incubators (UBIs) บนฐาน
ความรวมมือ สามฝายข้ึนในชวงป 2547–2548 ตามมาดวย “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ” เมื่อป 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงคในการยกระดับ
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คุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งสงเสริมความเปนผูประกอบการและ
การนําเอาผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนทางการคา ปจจุบันน้ีไทยมี UBIs อยางนอย 35 แหงในทุก
ภูมิภาคของประเทศ31 ดังน้ัน เรื่องการบมเพาะฯ และศูนยบมเพาะฯ จึงไมใชเรื่องใหมสําหรับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งมีฐานความรูและการปฏิบัติแลวในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม ในสวน
ของภาคเอกชนน้ัน ผูเขียนยังไมพบ การกอต้ังศูนยบมเพาะผูประกอบการในรูปแบบของศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการเอกชน เชน MaRS ของแคนาดา รูปแบบของการบมเพาะฯ ยังเปนในรูปของโครงการฯ 
เพื่อคัดเลือกผูประกอบการเขารับการอบรม พรอมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการตอยอดทางธุรกิจ เชน 
โครงการ “AIS TheStartup” ของ AIS “Dtac Accelerate” ของ Dtac และ “True Incube” ของ
ทาง True ซึ่งเปนการดําเนินการในลักษณะ ad hoc และบริษัทผูสนับสนุนโครงการมักจะเปนผูไดรับ
ประโยชนจากเทคโนโลยี รวมทั้งภาพลักษณในดานการประชาสัมพันธ32 ผูเขียนจึงเห็นวา กิจกรรม
การบมเพาะผูประกอบการในประเทศไทยยังไมเปนที่เขาใจและรับรูกันในวงกวางมากนัก ยังมอง
กิจกรรมดังกลาวในลักษณะของการแขงขันเพื่อเฟนหาผูชนะ ซึ่งไมนาจะตรงกับเจตนารมณของการ
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และการสรางเครือขายระหวาง
ผูประกอบการเทาใดนัก ดังน้ัน จึงเห็นวา รัฐบาลไทยจําเปนที่จะตองสรางความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับความรวมมือสามฝาย รวมทั้งเปนผูนําในการขับเคลื่อนและดําเนินการ ดังเชนที่แคนาดาเคยใช
และประสบความสําเร็จมาแลว ซึ่งตอไปน้ีจะเปนขอเสนอแนะทั้งในแงนโยบายและในแงการ
ดําเนินการที่ผูเขียนมีตอเรื่องน้ี 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4.2.1.1  การสรางกลไกเพื่อการบมเพาะผูประกอบการอยางเปนระบบ  

รัฐบาลอาจพิจารณานํารูปแบบโครงสรางการบมเพาะฯ ของ ONE ในรัฐ 
ออนทารีโอมาปรับใชเพื่อสรางเครือขายการบมเพาะฯ ในบริบทแบบไทย โดยในกรณีของไทย 
เน่ืองจากไมมีสวนราชการใดทําหนาที่เจาภาพเพื่อดูแลเรื่องการบมเพาะผูประกอบการเปนการเฉพาะ 
จึงอาจเหมาะสมที่จะจัดต้ังหนวยงานในรูปคณะกรรมการการบมเพาะผูประกอบการระดับชาติข้ึน 
ประกอบไปดวย ผูแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยตางๆ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ทั้งน้ี เพื่อบูรณาการงานการสงเสริมและพัฒนา SMEs และ 
startup ที่มีนวัตกรรมอยางเปนระบบ โดยมีสํานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ทําหนาที่ดูแลในแงการ
บริหารและการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากน้ี รัฐบาลยังควรสรางองคกรผูประสานงาน (ในลักษณะ
เชนเดียวกับ OCE ในขอ 3.3.2 1)) ในฐานะผูปฏิบัติในทุกจังหวัด โดยอาจใหองคกรปกครองสวน

                                                
31 Jarunee Wonglimpiyarat, “Technology Transfer and Entrepreneurial Development through 
University Business Incubation Process in Thailand”, World Technopolis Review 3, 2 (2014): 78–88. 
32 LERTAD.COM, Startup Incubator คืออะไร, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://lertad.com/startup–
markup/startup–incubators/ [11 สิงหาคม 2560]. 



30 

 

ทองถ่ินหรือจังหวัดเองทําหนาที่ผูประสานงานดังกลาว โดยผูประสานงานจะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ มีหนาที่ 2 อยาง คือ 1) เปนศูนยบมเพาะฯ จังหวัด (เปนศูนย
บมเพาะฯ โดยตัวเอง) และ 2) ทําหนาที่รวบรวมและประสานงานระหวางศูนยบมเพาะฯ ของ
มหาวิทยาลัยและเอกชน ศูนยศึกษาและวิจัย และแหลงเงินทุนตางๆ ในจังหวัดน้ัน ทั้งน้ี ในฐานะศูนย
บมเพาะฯ จังหวัด ตองมีการประสานกับศูนยบมเพาะฯ จังหวัดอื่นๆ (เปนการสรางเครือขาย สราง 
peer group ในระดับจังหวัดดวยกัน) เพื่อการเขาถึงแหลงเงินทุนจากศูนยบมเพาะฯ ในจังหวัดอื่น 
เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองคความรูระหวางศูนยบมเพาะฯ จังหวัดดวยกัน และเพื่อการสงตอ
ผูประกอบการที่มี potential ไปยังศูนยบมเพาะฯ ที่มี know–how หรือมีเงินทุนมากกวา เปนการ
เพิ่มโอกาสการเติบโตใหกับผูประกอบการที่มีศักยภาพอยางแทจริง ซึ่งทั้งหมดน้ี นาจะทําใหการ
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการในแตละจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซ้ําซอน และ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการในจังหวัดไดดีในระดับหน่ึง 
 

 
 
4.2.1.2  การสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจเรื่องการบมเพาะ

ผูประกอบการ  
รัฐบาลควรพิจารณาใหหนวยงานที่เกี่ยวของในขอ 4.2.1 หรือคณะ

กรรมการฯ ที่ถูกจัดต้ังข้ึน ทําหนาที่ประชาสัมพันธสงเสริมใหภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะ
ประชาชนทั่วไป เห็นประโยชนและความสําคัญของการมีศูนยบมเพาะผูประกอบการที่มีตอเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินและประเทศโดยรวม โดยอาจพิจารณาใชสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน โดย
นอกจากเน้ือหาในการสรางความเขาใจเรื่องศูนยบมเพาะฯ แลว ยังควรเนนการสรางจิตสํานึกรวมกัน
ใหเห็นวา การสรางผูประกอบการเปนหนาที่และความรวมมือของทุกฝายไมใชเพียงฝายหน่ึงฝายใด 
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ซึ่งจะชวยสรางงานสรางเศรษฐกิจลดปญหาความเหลื่อมล่ําในสังคมและชุมชนของตน ซึ่งที่สุดจะเปน
การสรางความเขมแข็งใหกับประเทศในภาพรวม 

4.2.1.3  การสงเสริมใหมีการเปดศูนยผูบมเพาะผูประกอบการเอกชน  
รัฐบาลควรสงเสริมอยางจริงจังใหภาคเอกชนใหความสนใจในการจัดต้ัง

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ โดยอาจพิจารณาใหสิทธิทางภาษีแกภาคเอกชนที่รวมในการจัดต้ัง 
รวมทั้งใหสิทธิตางๆ แก SMEs หรือ startup ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมในศูนยบมเพาะฯ ของ
ภาคเอกชน เชน สิทธิในการไดรับเงินทุนจากรัฐบาล และสิทธิทางภาษีเมื่อจบจากการบมเพาะฯ ไปแลว 
เปนตน  

4.2.1.4  การแกไขกฎหมายระเบียบขอบังคับใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
เน่ืองจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะขับเคลื่อนไวกวา

ความรูความเขาใจของคนในสังคมทั่วไป รัฐบาลโดยหนวยงานที่เกี่ยวของในขอ 4.2.1 จึงจําเปนตอง
ปรับตัวในเรื่องของกฎหมายระเบียบขอบังคับใหเทาทัน วทน. ไมเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อน SMEs 
และ startup ซึ่งเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังเชน กรณี UBER ซึ่ง
ผูบริหาร MaRS ไดยกเปนตัวอยางของความไมเทาทันของกฎหมายระเบียบขอบังคับ 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
4.2.2.1  เน่ืองจากแคนาดามีประสบการณในการสงเสริมความสัมพันธสามฝาย

และประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจในการบริหารความสัมพันธน้ัน จึงนาจะเปนการเหมาะสม 
หากหนวยงานที่มีศูนยบมเพาะฯ ของไทย เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสถาบันการศึกษาที่มีศูนยบมเพาะผูประกอบการ 
จะใชแคนาดาเปนทางเลือกในการเปนแหลงขอมูลและตนแบบสําหรับไทยเพื่อการสรางเครือขาย
ระหวางกัน 

4.2.2.2  เน่ืองจากความรวมมือดานการศึกษาวิจัยระหวางไทยกับแคนาดาน้ัน  
มักเกิดจากความรูจักกันเปนสวนตัวของนักวิชาการ เชน การไดมีโอกาสพบปะในการประชุมระหวาง
ประเทศ หรือไดเคยมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในประเทศแคนาดา ทําใหไดเรียนรูและผลักดันใหใหมีการ
ศึกษาวิจัยรวมในเรื่องที่เปนที่สนใจของทั้งสองฝาย ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรสงเสริมใหมีการติดตอ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประชาชนตอประชาชน (people to people contact) ในมิติน้ี 
โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สวทช. สนช. หรือสถาบันการศึกษาที่มีศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ เพื่อเรงการตอยอดความสัมพันธในระดับนักวิชาการใหเพิ่มสูงข้ึน เสริมเติมนโยบาย
การทูตวิทยาศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และทีม
ประเทศไทย33 จัดใหเปนนโยบายหลักและดําเนินการอยูในขณะน้ี เช่ือวาการเพิ่มพูนการติดตอ
ระหวางภาควิชาการซึ่งเปนผูปฏิบัติจะชวยใหไดขอมูลองคความรูที่เปนประโยชน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 

                                                
33 ทีมประเทศไทยที่เก่ียวของไดแก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร สํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต สํานักงานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุง
วอชิงตัน ด.ีซี. สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอรก 
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และความรวมมือที่ตรงกับความตองการของภาคสวนเหลาน้ัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีม
ประเทศไทย พรอมจะเปนดานหนาในการเช่ือมความสัมพันธน้ี 

4.2.2.3  NRC ในฐานะสถาบันวิจัยและใหทุนหลักของรัฐบาลแคนาดาดาน วทน. 
มีบทบาทสําคัญต้ังแตในอดีตในการเช่ือมโยงภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยมาอยูในเครือขายการวิจัย
และการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือไดวาเปนศูนยกลาง innovation hub ของแคนาดา  
ในอดีตประเทศไทยเคยไดประโยชนอยางมากจากความรวมมือกับ NRC (ดูบทที่ 3 ขอ 3.2.3) อยางไร
ก็ตาม ปจจุบัน NRC ไมไดเนนการใหทุนวิจัยและอบรมแกประเทศกําลังพัฒนาอยางเชนที่ผานมาแลว 
ความรวมมือในปจจุบันจะอยูในรูปของความรวมมือวิจัยและพัฒนาโครงการภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประโยชนในเชิงพาณิชยตอแคนาดาและประเทศคูสัญญา เชน ความรวมมือภายใต โครงการ 
Canadian International Innovation Program (CIIP)34 ที่มีรวมกับบราซิล จีน เกาหลีใต อิสราเอล 
และอินเดีย โดย CIIP รวมกับ NRC–IRAP และกระทรวงการตางประเทศแคนาดา จะใหทุนรวมกับ
ประเทศคูสัญญาเพื่อสนับสนุนโครงการรวมที่เปนกับประโยชนกับทั้งสองฝายในด าน วทน.  
ความรวมมือในลักษณะน้ีนาจะชวยผลักดันใหไทยมีการสงเสริมการนําเอาผลงานวิจัยดาน วทน. มาใช
ประโยชนในทางพาณิชยเพิ่มข้ึน ซึ่งตรงกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลไทย
สนใจก็ไมนาจะเปนการยากที่จะฟนความสัมพันธกับ NRC และโดยเฉพาะกับกระทรวง 
การตางประเทศแคนาดา นับแตเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรค Conservative มาเปนพรรค Liberal 
ภายใตการนําของนาย Justin Trudeau ไดมีนโยบายและทาทีที่ผอนปรนและมีความตองเพิ่ม
ความสัมพันธกับไทยมากข้ึน ซึ่งคงเปนเรื่องที่จําเปนที่ไทยจะตองนําเสนอใหฝายแคนาดารับรูถึงจุดแข็ง 
ในภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของไทยและโอกาสที่จะสรางประโยชนรวมกันในฐานะคูสัญญา 
นอกจากความเปนศูนยกลางอาเซียนของไทย (แคนาดาใหความสําคัญตออาเซียน) เพื่อดึงดูดให
แคนาดาสนใจไทยในเรื่องน้ี 

4.2.2.4  หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ควรสงเสริม 
ความรวมมือระหวางหนวยงานการบมเพาะฯ ของไทยกับแคนาดา ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
องคความรูในเรื่องการบมเพาะผูประกอบการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางศูนยบมเพาะฯ 
รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล แหลงเงินทุน และการเขาถึงตลาดตางประเทศของ
ผูประกอบการไทยผานศูนยบมเพาะฯ ในแคนาดา นอกจากน้ี ยังจะเปนโอกาสในการสรางโครงการฯ 
รวมหรือนําเอาโครงการฯ จากแคนาดามายังไทย ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับ
ผูประกอบการไทยแลว ยังเปนโอกาสสําหรับศูนยบมเพาะฯ ไทยที่จะไดรับประสบการณและพัฒนา
ทักษะบุคลากรของไทยในการทําโครงการฯ รวมกับศูนยบมเพาะฯ ของประเทศที่มีประสบการณ
มาแลวอยางดี ที่สําคัญจะเปนการทําใหศูนยบมเพาะฯ ของไทยเขาไปอยูใน loop ความรวมมือของ
ศูนยบมเพาะฯ ระหวางประเทศ เปนการสราง profile ระหวางประเทศใหกับไทยอีกดวย 

                                                
34 The Canadian Trade Commissioner Service, Canadian International Innovation Program (CIIP), 
[Online], Available from: http://tradecommissioner.gc.ca/funding–financement/ciip–
pcii/index.aspx?lang=eng. 
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4.2.2.5  ตอไปน้ีเปนรายละเอียดปลีกยอยที่ผูเขียนไดไปพบเห็นมา และเห็นวา
นาจะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูบริหารในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ผูบริหารในมหาวิทยาลัย 

1)  ความสามารถของผูบริหารศูนยบมเพาะผูประกอบการ จากที่ผูเขียน
ไดมีโอกาสเขารวมพูดคุยกบัผูบริหารศูนยบมเพาะฯ จะพบวา ผูบริหารเหลาน้ีสวนหน่ึงจะเปนอดีตนัก
ธุรกิจหรือผูบริหารในองคกรเอกชนขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน โดยไดรับการ
วาจางมาเพื่อบริหารจัดการโครงการในศูนยบมเพาะฯ เปนผูมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  
มีความเปนเลิศซึ่งทักษะในการเปนผูประสาน เพื่อใหไดมาซึ่งเงินทุน พี่เลี้ยงทางธุรกิจ (mentors) ที่มี
ความรูความสามารถ เปนตน และตองพรอมเปนผูนําในการแกไขปญหา ทราบความตองการของ 
startup และ SMEs ทราบความสามารถและขอจํากัดของภาครัฐในการตอบสนองขอเรียกรองของ
ผูประกอบการ (bridge the gap) ดังน้ัน ผูบริหารศูนยบมเพาะฯ จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เปนตัวเลนหลกั
ของการบมเพาะฯ ผูประกอบการน้ี ซึ่งทุกฝายจะตองใหความสําคัญ  

2)  ความรวมมือของประชาชนในทองถ่ิน ความรวมมือน้ี มีความจําเปน
อยางมาก หากภาคสวนตางๆ ในชุมชนหรือทองถ่ินไมใหความสําคัญกับการบมเพาะผูประกอบการ 
หรือมองวาการบมเพาะฯ เปนการสรางคูแขงทางธุรกิจ การบมเพาะฯ ยอมไมมีทางสําเร็จได ดังน้ัน 
ชุมชนโดยเฉพาะผูนําชุมชนจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จในเรื่องน้ี  

3)  สถานที่ต้ังของศูนยบมเพาะทางธุรกิจ ยังมีความสําคัญ เห็นไดจาก
การมีที่ต้ังในใจกลางศูนยกลางทางธุรกิจ เชน DMZ และ MaRS หรือการมีที่ต้ังในเมืองหลวง เชน 
TIM และ LTW ดังน้ัน การพิจารณาจัดต้ังศูนยบมเพาะฯ จึงตองนําองคประกอบเรื่องสถานที่ต้ังมา
พิจารณาดวย 

4)  ความสามารถหรือธุรกิจที่ถนัดของทองถ่ิน การสรางศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการของไทย อาจตองพิจารณาจากความสามารถหรือธุรกิจที่ถนัดของทองถ่ินและผลิตได 
โดยเนนรูปแบบเปน Commercialization Organization เพื่อใหการสงเสริมสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน 

5)  การสรางเครือขายผูประกอบการ รัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายผูประกอบการ เพื่อจุดประสงคในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกัน และลดการแขงขันซึ่งจะชวยลดการสูญเสียทรัพยากรตางๆ โดยไมจําเปน 
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