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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งการบ ม เพาะ
ผูประกอบการในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
มีนโยบายที่จ ะพัฒ นาและสง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium
Enterprises–SMEs) ให มีความทัดเทียมกับ ผูป ระกอบการในประเทศที่ พัฒ นาแลว โดยการใช
ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการ
แขง ขัน และหลุดพนจากกับ ดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่ง นโยบาย
ดังกลาว ไดถูกถายทอดกําหนดรายละเอียดไวในรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–
2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ผูเขียนจึงเห็นประโยชนที่นาจะไดรับจาก
การนําเอาบทเรียนของแคนาดาในเรื่องการบม เพาะผูประกอบการนี้ มาปรับใชกับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลดังกลาว
รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ Thailand 4.0 ไดระบุใหความสําคัญตอการ
พัฒนาและสงเสริม SMEs โดยการใช วทน. เปนหนึ่งในเครื่องมือที่จะนําพาใหบรรลุวัตถุประสงค
ขางตน โดยเฉพาะในวาระที่ 3 ของการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย “Thailand 4.0” ภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดเรื่อง “การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” เอาไวอยางชัดเจน
สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง ออตตาวา ได กํา หนดให ก ารดํ าเนิน ภารกิ จ ด านการทู ต
วิทยาศาสตร (Science Diplomacy) กับแคนาดาเปนหนึ่งในพันธกิจสําคัญมาตั้งแตป 2557 และ
นับ ตั้ง แตปง บประมาณ 2559 จนถึง ป จ จุบั น ได เ นนใหความสํา คัญ ในการศึก ษา ติด ตาม สรา ง
เครือขาย เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับแคนาดาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ “การบม
เพาะผูประกอบการ (business incubation)” ของแคนาดา ทั้งนี้ เพราะแคนาดาไดชื่อวาเปน
ประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการ SMEs อยางเปนระบบโดยมี
นวัตกรรมเปนที่ตั้ง และเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีการสรางเครือขายระบบนิเวศน (ecosystem) ที่เกื้อหนุนตอการเริ่มและประกอบธุรกิจ
โดยมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมธุรกิจในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค วิชาการ เขารวม
ศูนยบมเพาะผูประกอบการ (business incubator) ของแคนาดานัน้ เปนที่ยอมรับในระดับโลก
ดังนั้น แนวปฏิบัติที่เปนเลิศหรือ best practices ของแคนาดาในเรื่องนี้ จึงนาจะเปนตัวอยางที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทยที่กําลังพยายามผลักดันตนเองเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งผูเขียนจะไดนําเอาประสบการณ
ในฐานะเจ า หน า ที่ วทน. ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ออตตาวา ซึ่ ง ได มี โ อกาสติ ด ตาม
เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ไปเยือนศูนยบมเพาะฯ ตางๆ
ทําใหมีโอกาสไดรวมรับฟงการบรรยาย รวมชมสถานที่ และรวมพูดคุยซักถาม ซึ่งผูเขียนไดนําเอา
ประสบการณดังกลาว รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมพรอมขอเสนอแนะมาถายทอดไวในบทที่ 3 และ 4
ของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวความคิด เรื่องการบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมของไทยอยูบาง ไมมากก็นอย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการที่ผูเขียนไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติห นาที่เ จาหนาที่ฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงออตตาวา ซึ่งทําใหผูเขียนมีโอกาสไดเดินทางไปในสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศแคนาดา โดยเฉพาะ
การไดไปยังศูนยบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งสรางความประทับใจใหแกผูเขียนและเห็นวานาจะเปน
ประโยชน หากผูเขียนจะไดมีโอกาสถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับศูนยบมเพาะและการบมเพาะ
ผู ป ระกอบการในแคนาดาให ฝ า ยต า งๆ ของไทยได รั บ ทราบ ในการนี้ ผู เ ขี ย นขอขอบคุ ณ
เอกอัครราชทูต วิชาวัฒน อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ที่ไดใหความกรุณาอนุมัติให
ผูเขียนเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ นี้ รวมทั้งใหโอกาสผูเขียนติดตามเดินทางไปยังศูนยบมเพาะฯ
ทั่วประเทศแคนาดา ซึ่งทําใหผูเขียนไดมีโอกาสรับรูโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศูนยบมเพาะฯ
อันเปนที่มาของเนื้อหาตางๆ ที่ปรากฏอยูในรายงานการศึกษาฉบับนี้
นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบคุณ อาจารย ดร. ศุภนัยน สุขมาก อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
Carleton กรุงออตตาวา และทําหนาที่ผูประสานงานโครงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ไดสนับสนุนขอมูลและใหขอแนะนําอันเปนประโยชนยิ่งตอผูเขียน และ
ขอขอบคุณ ดร. กาญจนา วานิชกร อาจารยที่ปรึกษา เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน สันตะบุตร
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล ที่กรุณาชี้แนะใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
รายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวง
ทายที่สุดนี้ การอบรมฯ คงจะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากไมไดรับการสนับสนุนในทุกดานจาก
ผูอํา นวยการ ข าราชการ และเจา หนา ที่ทุก คนของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศว โรปการ
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งผูเขียนขอขอบคุณดวยความจริงใจมา ณ ที่นี้
เบญจมินทร สุกาญจนัจที
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
รัฐ บาลภายใต ก ารนํา ของพลเอกประยุ ท ธ จัน ทร โ อชา นายกรั ฐมนตรี มี นโยบายใน
การพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises–
SMEs) ใหมีความทัดเทียมกับ ผูป ระกอบการในประเทศที่พัฒ นาแลว โดยการใชป ระโยชนจ าก
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา และนวัตกรรม เพื่อใหป ระเทศมีความสามารถใน
การแขงขัน มีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ในที่สุด ทั้งนี้ โดยการเรงเสริมสรางสังคม
นวั ต กรรม ส ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการ
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. เปนหนึ่งใน
เครื่องมือที่จะนําพาใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน โดยเฉพาะในวาระที่ 3 ของการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามนโยบาย “Thailand 4.0” ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดเรื่อง “การบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ไวอยางชัดเจน
การบม เพาะผูป ระกอบการและพัฒ นาเครือขายวิส าหกิจ ที่ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรมใน
วาระที่ 3 นั้น มีรายละเอียดประกอบไปดวย
1) การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรแบบดั้งเดิมใหเปนเกษตรกรแบบทันสมัย (Smart Farmers)
2) การเปลี่ยนแปลง SMEs แบบดั้งเดิมเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทันสมัย
(Smart SMEs)
3) การเปลี่ยนแปลงธุร กิจ บริก ารแบบดั้ง เดิม เปนธุร กิจ ที่ใหบ ริก ารที่มีมูล คาสูง (High
Value Services)
1

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ” (12 กันยายน 2557): 14–15
2
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 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
ศูนยกลางการเชื่อมโยงและปลายทางการลงทุน startup ของอาเซียน โดยมีมาตรการที่จะสรางระบบ
นิเวศนที่เอื้อตอการบมเพาะ startup ประกอบดวย การสนับสนุนดานการเงินและมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ startup ไทย และการสรางความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและประชาคมโลก3
สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง ออตตาวา ได กํา หนดให ก ารดํ าเนิน ภารกิ จ ด านการทู ต
วิทยาศาสตร หรือ Science Diplomacy กับ แคนาดาเปนหนึ่งในพันธกิจสําคัญมาตั้งแตป 2557
โดยมีเ ปาประสงคเพื่อรวบรวมและสรางฐานขอมูล ขยายเครือขาย และหาทุนการวิจัยดาน วทน.
รวมทั้ง ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะ เชื่อมโยงและประสานงานกับหนวยงาน สถาบันการศึกษา และ
สถาบัน วิจัย ที่เ กี่ยวขอ งของไทยกับ แคนาดา ในสาขาวิช าที่ เ ปน ที่ต องการของไทย ซึ่ง นอกจาก
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธฯ ในการยกขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยรวมดั ง ที่ก ลา วมาแล วนั้ น ยัง เปน การสนั บ สนุน ยุท ธศาสตรก ระทรวงการต างประเทศ 4 ป
(ป 2558–2561) และนับตั้งแตปงบประมาณ 2559 จนถึงปงบประมาณ 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดเนนใหความสําคัญในการศึกษา ติดตาม สรางเครือขาย เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางกันใน
สาขาที่เกี่ยวของกับ “การบมเพาะผูประกอบการ หรือ business incubation” ของแคนาดา ทั้งนี้
เพราะแคนาดาได ชื่ อ ว า เป น ประเทศที่ รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ ต อ การการพั ฒ นาและส ง เสริ ม
ผูประกอบการ SMEs อยางเปนระบบโดยมีนวัตกรรมเปนที่ตั้ง และเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จ
อยา งสู ง ในการบ ม เพาะวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม มี ก ารสร างเครือ ขายระบบนิเ วศน
(ecosystem) ที่เกื้อหนุนตอการเริ่มและประกอบธุรกิจ โดยมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริม
ธุรกิจในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เขารวม
ศูนยบมเพาะผูประกอบการ หรือ business incubator ของแคนาดานั้น เปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปถึงความเปนเลิศ ทั้งนี้ 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
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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
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศของแคนาดาในเรื่องนี้ จึงนาจะเปนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ที่กําลังพยายามผลักดันตนเองเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งผูเขียนจะไดนําเอาประสบการณในฐานะ
เจาหนาที่ วทน. ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ซึ่งไดมีโอกาสติดตามเอกอัครราชทูต ณ
กรุงออตตาวา ไปเยือนศูนยบมเพาะฯ ตางๆ ทําใหมีโอกาสไดรวมรับฟงการบรรยาย รวมชมสถานที่
และรวมพูดคุยซักถาม โดยจะนําประสบการณดังกลาวรวมทั้ง การศึกษาเพิ่ม เติมมาถายทอดไวใน
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบมเพาะ
ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมของไทยอยูบาง ไมมากก็นอย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 มุงเรียนรูนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลแคนาดา ซึ่งมุงประสงคที่จะสรางประเทศ
ใหเปน innovation hub โดยเรียนรูนโยบายในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐบาลทองถิ่น ที่มีตอ
การพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม การอุดหนุนและสนับ สนุนโดยภาครัฐ ทั้ง นี้ เพื่ อ
ประโยชนในการทําความเขาใจแนวคิดและกลไกการดําเนินงานของรัฐบาลแคนาดาในเรือ่ งนี้
1.2.2 มุงเรียนรูเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของ
แคนาดา ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญในการสราง SMEs ใหม (startup incubation) และการสงเสริม
SMEs เดิม (acceleration) ใหสามารถคงอยูในตลาดได ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแคนาดาในภาพรวม
1.2.3 เรียนรูทําความรูจักกับศูนยบมเพาะผูประกอบการของแคนาดาตั้งแตระดับรัฐบาลกลาง
ลงมาจนถึงระดับเอกชน
1.2.4 เรียนรู best practices ของแคนาดาและบทเรียนที่ส ามารถประยุกตใชในการ
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 โดยใชเนื้อหาที่ไดทั้งจากการบรรยาย จากการเขารวมในการพบปะ
หารือ จากการพูดคุยสอบถาม และจากเอกสารที่ไดรับ รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติที่
มีในเรื่องนี้จ ากแหลงขอมูลเปดตางๆ ทั้ง นี้ เพื่อใหเ ขาใจบทบาทหนาที่ของภาครัฐต อการดําเนิน
นโยบายเพื่อการสงเสริมและพัฒนา SMEs บทบาทหนาที่ของภาคเอกชนและภาควิชาการ รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงของแตละภาคสวน เพื่อใหเห็นกลไกในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของแคนาดา
อยางเปนระบบ
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1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ อาทิ เอกสารโครงการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายองคความรูดานวิทยาการและนวัตกรรมระหวางไทยกับแคนาดา โทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ
ที่เ กี่ยวของกับ งานดานการทูตวิทยาศาสตร และเอกสารที่ไดรับ จากการไปพบกับ หนวยงานหรือ
สถาบันที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา SMEs รวมทั้งขอมูลที่ไดรับจากการบรรยาย จากการเขารวม
ในการพบปะหารือ และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูล ทุติยภูมินั้น
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 เพื่อเปนแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในการปรับปรุงนโยบายที่เกีย่ วกับ
การสงเสริมและพัฒนา SMEs โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับศูนยบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ใหมีมาตรฐานในระดับสากล
1.4.2 เพื่อกระทรวงการตางประเทศสามารถกําหนดยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของเพื่อตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
1.4.3 เพื่อภาคเอกชนและภาควิชาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของไทย
ไดรับรูและนํา best practices ของแคนาดาในเรื่องนี้ไปปรับใช
1.4.4 เพื่อเผยแพรและสรางการรับ รูแกภาคสังคมใหไดเห็นถึงการสง เสริม และพัฒนา
SMEs ในประเทศชั้นนําของโลก และใหเห็นถึงประโยชนของการบมเพาะผูประกอบการ โดยหวังวา
จะเปนการสรางแรงผลักดันใหทุกภาคสวนใสใจและสงเสริมองคความรูและการปฏิบัติในเรื่องนี้
1.5 นิยามศัพท
การทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) มีความหมายอยางกวางครอบคลุม การ
แลกเปลี่ยนระหวางกันในดานวิทยาศาสตร ทั้งทางเทคนิค การวิจัย การศึกษา หรือวิศวกรรม ทั้งนี้
ขึ้นกับนิยามที่ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในดานนโยบายของแตละรัฐจะเปนผูกําหนด สําหรับประเทศไทย
นั้น ดร.พิเชฐ ดุร งคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเคยกลาวใน
“การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารทู ต วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของประเทศ ครั้งที่ 1” ซึ่งเปนงานที่จัดรวมกับกระทรวงการตางประเทศวา “การทูต
วิท ยาศาสตร” มีความหมายครอบคลุม ในหลายมิติของการมีป ฏิสัมพันธกับ ตางประเทศในเรื่อง
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชนการใชวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน
เครื่องมือสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อแกปญหาทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สัง คมและสิ่งแวดลอม ทั้ง ในระดับ ประเทศและระหวางประเทศ และเปนการสงเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ7
7

M Thai, ก.วิทยาศาสตร–ก.ตางประเทศรวมพลังชู “การทูตวิทยาศาสตร, [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://talk.mthai.com/topic/416389 [24 มิถุนายน 2560].

5
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
ขึ้นมา” โดยนิยามของนวัตกรรมมีหลากหลายขึ้นอยูกับการตีความและกรอบแนวคิดที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละประเทศ อาทิ สหภาพยุโรปซึ่ง เปนตนกําเนิดของแนวคิด เรื่อง “ระบบนวัตกรรม
แหง ชาติ” ไดใหคํานิยามวา “นวัตกรรม คือ การไดม าซึ่ง ผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม
การตลาดหรือรูปแบบองคกรใหม ที่กอใหเกิดผลลัพธในเชิงมูลคาในรูปผลประโยชนดานการเงิน ชีวิต
ความเปนอยูที่ดี และความมีป ระสิท ธิภาพ เปนตน ดัง นั้น ลักษณะที่สําคัญ ของนวัตกรรมจึง มี 3
ประการ คือ (1) จะตองเปนสิ่งใหม (novelty) (2) ตองมีการนําไปใช (adoption) และ (3) กอใหเกิด
ผลลัพธ เ ชิง มู ล คา (outcome) เช น การเพิ่ม มู ล คา ทางการเงิน ของสิน คาและบริก าร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชนวัตกรรม9
การบมเพาะผูประกอบการ (business incubation) การบมเพาะผูป ระกอบการ คือ
กระบวนการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสามารถชวยลดอัตราความลม เหลวในชวงแรกของการจัดตั้งธุ รกิจให
เติบโตอยางมั่นคง และคงอยูตอไป รวมถึงบริษัทที่อยูระหวางการดําเนินธุรกิจที่ตองการการขยายตัว
ทางธุรกิจอยางมีทิศทาง เปนการสรางงานและความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ10
ศูนยบมเพาะผูประกอบการ (business incubator) เมื่อผูประกอบการไดรับการคัดเลือก
เขามาอยูในศูนยบม เพาะผูป ระกอบการแลว โดยหลัก การ ศูนยบม เพาะฯ จะจัดสรรใหพื้นที่ใน
การทํางาน ตลอดจนใหบริการทางธุรกิจในรูป ของการใหคําปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยงหรือการให
การสนับสนุนในเรื่อง Information Technology นอกจากการใหการสนับ สนุนทางธุร กิจแลว
8

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, ความหมายของความรวมมือเชิงยุทธศาสตร, โทรเลข ที่ OTT 206/2557
(9 พฤษภาคม 2557) (เอกสารภายใน).
9
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), “นวัตกรรมนําสูอนาคตประเทศไทย,”
เอกสารประกอบการประชุมประจําป 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 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].

6
ศูนยบม เพาะฯ จะใหการสนับ สนุนทางการเงิน ไมวาจะเปนในรูป ของการกูยืม การหาผูรวมทุน
(venture capitalist) หรือผูสนับสนุนทางการเงิน (angel investor) นอกจากนี้ ยังใหการสงเสริม
เพื่อการพัฒนาธุรกิจในรูปของการเขารวมในโครงการการอบรมทางธุรกิจตางๆ การสรางเครือข าย
ผูป ระกอบการ โดยการดูแลในชวงเริ่ม ตนของการดําเนินธุรกิจนั้น จะอยูที่ 1–2 ป โดยประมาณ
เพื่อใหผูประกอบการไดมีโอกาสเรียนรูสรางประสบการณ ทดลองการทําตลาด และปรับปรุงพัฒนา
สินคาของตนเอง เพื่อใหธุร กิจ เติบ โตขึ้นจนสามารถทําผลกําไร และยืดหยัดดวยตนเองได 11 ทั้ ง นี้
หลักการโดยรวม คือ การสรางความสําเร็จทางธุรกิจในระยะเวลาอันสั้นและอยูไดอยางยั่งยืน

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
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี The Triple Helix Concept
The Triple Helix Concept12 นั้น 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) ทั้งนี้ โดยมองวา วทน. นั้นเปนฐาน (platform) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่แทจริง
การเปลี่ยนแปลงไปสูสัง คมแหง การเรียนรู (knowledge society) นั้น ภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะตองเปลี่ยนจากบทบาทผูนําทางนโยบายเศรษฐกิจ (statist regime)13 และบทบาทใน
ฐานะผูนํ าทางเศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรม (laissez–faire regime)14 ไปเปนความรวมมื อ 3 ฝา ย
(balanced regime) อยางแทจริง โดยมีนวัตกรรมเปนศูนยกลาง ซึ่งบทบาทของภาควิชาการจะ
เดนชัดขึ้นในฐานะผูคิดคนนวัตกรรมใน balanced regime นี้
นอกจากการปรั บ บทบาทของภาคส ว นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งของสั ง คมในเรื่ อ งนี้ แ ล ว
(institutional perspective) ภาคสวนตางๆ ขางตนยังตองพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของ
ตนเองเขาหากัน (evolutionary perspective) โดยเฉพาะการสื่อสารระหวางองคกร เชน การจัดตั้ง
liaison office ในสถานศึกษาโดยภาคเอกชน การปรับ ความพรอมของภาคเอกชนในการฝกฝน
บุคลากรเพื่อพรอมรับองคความรูใหมและพรอมแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน ภาครัฐที่ตองพรอม
ในการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัย และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหเอื้อตอการดําเนินงานของภาคเอกชนในการสงเสริมนวัตกรรม และ
ภาควิชาการที่ตองมุงเนนไปในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (socio–economic) โดยการปรับเปลี่ยน
จากการเรียนการสอนธรรมดาไปสูการสงเสริมความคิดสรางสรรค การสรางความเปนผูประกอบการ
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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 โดยการสรางฐานการเรียนรูในเรื่องนี้ อาทิ การสรางโครงการบมเพาะ
ผูประกอบการ การสรางศูนยบมเพาะผูประกอบการ และการเขามามีสวนรวมของนักลงทุน
ทั้งนี้ ความสัมพันธของภาคสวนตางๆ ดังกลาว อาจแบงไดเปน 5 สวนสําคัญ ไดแก
1) การถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer)
2) ความรวมมือและการควบคุมความขัดแยง (collaboration and conflict moderation)
เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางทางวัฒ นธรรมการทํางาน โดยเนนการสรางเปาหมายเดียวกัน คือ
เปาหมายทางนวัตกรรมใหม
3) ผูนําแหงการประสานความรวมมือ (collaborative leadership) ทั้งนี้ เพราะในความ
แตกตางจําเปนตองมีผูนําผูประสานความแตกตางหรือ innovation organizers ซึ่งจะเปนผูประสาน
ความรวมมือและควบคุมความขัดแยง
4) การทํา หน าที่ ท ดแทนกั น (substitution) เช น การทํา หน าที่ นัก ลงทุน (venture
capital) ของภาครัฐแทนภาคเอกชน การทําหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีหรือการทําหนาที่สงเสริมความ
เปนผูป ระกอบการของภาควิชาการซึ่ ง แตเ ดิม เปนบทบาทของภาคเอกชน การทําหนาที่พัฒ นา
บุคลากร (นักศึกษา) ของภาคอุตสาหกรรม และ
5) การสรางเครือขายระหวางกัน (networking)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประเทศแคนาดามอง “นวัตกรรม” เปนหนทางสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
สรางงาน และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แคนาดาจึงหวังสรางสังคมนวัตกรรมและเปนศูนยกลาง
นวัตกรรมโลกที่นักนวัตกรรมสามารถแปลงความคิดเปนสินคาหรือบริการได
แมแคนาดาจะเปน ประเทศที่ได รับ การยอมรั บ ในเรื่อ งการลงทุนในดา นวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD) ไดจัดใหแคนาดาเปนประเทศที่มีการ
ลงทุนทางดานการศึกษาวิจัยเปนอันดับ 7 ของโลก รวมทั้งยังเปนประเทศที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แกนักลงทุน มีร ะบบการคลังที่เ ขมแข็ง มีสภาพแวดลอมทางธุร กิจที่เอื้ อตอนักลงทุนจากภายนอก
มีแรงงานที่มีทักษะและการศึกษาสูง เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งความหลากหลายนี้
เปนสิ่งนําพาซึ่ง ความรูและความเปนผูป ระกอบการเขามาในประเทศแคนาดาดวย นอกจากนั้น
แคนาดายังไดชื่อวาเปนหนึ่งในประเทศที่มี startup มากที่สุดในโลก (78,000 บริษัทในป 2556) แต
แคนาดากลับ พบวา ยัง ไมส ามารถผลั ก ดัน บริษั ท เหล านี้ ขึ้นไปเป นบริ ษัท ชั้น นําในระดับ โลกได
นอกจากนี้ ยังมีปญหาการโยกยายของบริษัท ปญหาสมองไหล รวมทั้งปญหาดานเงินทุน ซึ่งจํากัด
ความสามารถในการแขงขันของแคนาดาในระดับโลกไปอยางนาเสียดาย
การดึงบุคคลที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก การหาแหลงเงินทุนใหกับบุคลเหลานี้ และ
การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ซึ่ง เปนหัวใจในการกาวเขาสูยุค “ดิจิทัล” อยางเต็มตัว
จะสามารถทําใหแคนาดากาวไปเปนผูนําในดานวิทยาศาสตรและสรางสรรคสิ่งใหมใหกับอุตสาหกรรมได
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว รัฐบาลแคนาดาในสมัยของนาย Justin Trudeau จึงเสนอ
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วิสัยทัศน “เพื่อสรางแคนาดาใหเ ปนศูนยก ลางแหง นวัตกรรม” ขึ้น15 โดยรัฐบาลจะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยเปดรับขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนของสังคม เพื่อรัฐบาลจะไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นโยบายและการปฏิบัติใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขจัดอุปสรรค และ
เสริมสรางมาตรการที่สรางสรรค
นอกจากนั้น รัฐบาลแคนาดายังไดเรียกรองใหทุกภาคสวนในสังคมรวมมือกับรัฐบาลในการ
สรางเศรษฐกิจนวัตกรรม (innovative economy) เพื่อความสามารถในการแขงขันระดับโลกและ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่อง วทน. และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลจึงได
เสนอ Areas of Action 6 ขอประกอบดวย
1) การสรางสังคมผูประกอบการและสังคมแหงความคิดสรางสรรค โดยตั้งเปาหมายใหมี
ระบบการศึกษาที่สรางความพรอมใหกับชาวแคนาดาในดานนวัตกรรม คือ พรอมที่จะคนพบโอกาส มี
ความคิดสรางสรรค และพรอมคนพบและเรียนรูสิ่งใหมๆ (being innovative becomes a core
Canadian value)
2) สรางความสามารถในดานวิทยาศาสตรและสรางความเปนยอดในโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับงานวิจัย (research infrastructure) กลาวคือ แคนาดามองการคนพบทางวิทยาศาสตรเปน
กุญแจสําคัญ ดังนั้น โครงสรางพื้นฐานสําหรับการวิจัยจึงมีความสําคัญ รวมทั้งการไดรับการสนับสนุน
จากการวิจัยระดับโลกจะสําคัญตอประสิทธิภาพในการสรางงานนวัตกรรมของแคนาดา
3) การสราง super clusters เพื่อดึงดูดความคิดสรางสรรคและบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ รวมทั้งเงินทุน
4) สนับสนุน startup และ SMEs ความสําเร็จของแคนาดาขึ้นอยูกับความสามารถในการ
สงออกของบริษัทเหลานี้ ซึ่งขึ้นกับเงินทุนและความสามารถในการดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
โดยเริ่มจากเครือขายในศูนยบมเพาะผูประกอบการ
นอกจากนี้ การสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด จะสงใหบริษัทเหลานี้มีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก ทั้งยังเปนการสงสัญญาณวาเทคโนโลยีสะอาดและเศรษฐกิจที่เขมแข็งสามารถเกิด
ควบคูกันได และเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
5) การเขาถึงเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล แคนาดาตองใชประโยชนจากเทคโนโลยีในโลกยุค
ดิจิทัลเพื่อความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของชาวแคนาดา ซึ่งจะทําใหชาวแคนาดาสามารถไดประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6) เปนประเทศแหงการลงทุนและการเติบโต แคนาดาตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรฐานเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี รวมทั้งคุมครองผูบริโภค
ดวยในเวลาเดียวกัน
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแคนาดานั้น ตั้งอยูบนฐานความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยมีต นแบบแนวความคิ ดมาจากแนวความคิ ด
ความรวมมือสามฝายหรือ Triple Helix Concept ดังที่กลาวมาในขอ 2.1 โดยความรวมมือดังกลาว
มีมาตั้งแตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลแคนาดาภายใตความดูแลของ National Research
Council of Canada (NRC)16 ไดกอตั้ง Industrial Research Assistance Program หรือที่ถูกเรียก
เปนการทั่วไปวา NRC–IRAP ในป ค.ศ. 1947 เพื่อทําหนาที่ใหความชวยเหลือและสงเสริมนวัตกรรม
แก SMEs ของแคนาดาให ส ามารถนํ า เอาเทคโนโลยี ไ ปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ท างการค า
(commercialized) ได ซึ่งนอกจากนวัตกรรมแลวยังสนับสนุนในเรื่องการทําธุรกิจและเรื่องเงินทุนดวย
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงครวมเพื่อสงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรมเปนพื้นฐาน
ปจจุบันเครือขายหนวยงานดานการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ
ยังคงเนนรูปแบบความรวมมือสามฝาย โดยรัฐบาลแคนาดาไดตั้ง เปาหมายผลักดันใหแคนาดาเปน
innovation hub (ดังที่กลาวมาในขอ 2.2) ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอในรายละเอียดในบทตอๆ ไป

16

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

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคม (Socio–Economic)
3.1.1 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
แคนาดาเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ ใหญเ ปนอันดับ 11 ของโลก และเปน
ประเทศที่มีพื้นที่มากเปนอันดับสองของโลก คือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,984,670 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
จากประเทศรัสเซีย หรือมีขนาดใหญเปน 20 เทาของประเทศไทย มีประชากรประมาณ 36.3 ลานคน
(ขอมูลป 2559) หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรไทยทั้งหมด 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 น้ํามัน (oil sand) กาซธรรมชาติ ถานหิน ปาไม17
สําหรับ SMEs นั้น 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 คนขึ้นไป) 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 จะสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางนอยคนละหนึ่งอยาง19
3.1.2 ภูมิหลังทางสังคม
แคนาดามีลักษณะสังคมเปนพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ประกอบดวยผูคน
จากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งแคนาดามองเรื่องนี้เปนทั้งจุดขายและจุดแข็งในเวลาเดียวกัน
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลแคนาดามี น โยบายชั ด เจนมาตั้ ง แต ใ นอดี ต ที่ เ ป ด ต อ นรั บ ผู ย า ยถิ่ น ฐาน
(immigrant) ที่จะมาสรางคุณคาเพิ่มใหแกสังคมแคนาดา โดยมองวาผูมาใหมมักเดินทางมาดวย
ความรูค วามสามารถใหมๆ เพื่อมาหาโอกาสที่ดีกวาในประเทศแคนาดา นโยบายในเรื่องนี้ปจจุบันยัง
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
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เห็นไดชัดจากโครงการ Canada Startup Visa ที่เปดใหนักธุรกิจจากประเทศตางๆ ที่มีประสบการณ
ในธุรกิจ startup และมีนวัตกรรมใหมจะสามารถมาขอมีถิ่นพํานักถาวร (permanent resident) ใน
ประเทศแคนาดาได20
3.2 ความสัมพันธไทยกับแคนาดา21
3.2.1 ความสัมพันธในภาพรวม
ไทยและแคนาดามี ความสั ม พัน ธม ายาวนานกวา 55 ป โดยไดมีก ารสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2504 มีก ารสง เสริมความรวมมือในดานตางๆ ทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคีอยางตอเนื่อง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปไดอีกมาก แคนาดามีจุดแข็ง
หลายดานที่ไทยสามารถเสริ ม สร างความร วมมื อเพื่ อนํา องคค วามรู แนวปฏิบัติที่ เ ปน เลิศ และ
ประสบการณมาประยุกตใชเปนประโยชนในการปฏิรูปประเทศและสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศและศัก ยภาพของบุค ลากรได โดยเฉพาะในสาขาการแพทย การสาธารณสุข
พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงออตตาวา ไดใหความสําคัญในการสงเสริมความรวมมือภายใตนโยบายการทูตวิทยาศาสตรอยู
ในขณะนี้
ปจ จุบั น มีช าวแคนาดาอาศั ยอยูใ นประเทศไทย ประมาณ 6,000 คน และมี
นักทองเที่ยวชาวแคนาดาเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 244,000 คนตอป เปน
นัก ทองเที่ยวคุณภาพที่ใชจายสูง และอยูร ะยะเวลานาน ในขณะที่มีชาวไทยอาศัยอยูในแคนาดา
ประมาณ 16,000 คน และมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่แคนาดาประมาณ 1,300 คน
แมแคนาดาจะยึดคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมเปนหลักใน
การกําหนดทาทีและดําเนินนโยบายตางประเทศ แตรัฐบาลแคนาดาชุดปจจุบันก็ใหความสําคัญตอ
ผลประโยชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดวย โดยเฉพาะในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจของ
แคนาดายังคงชะลอตัว โดยตอไทยนั้น หลังจากที่แคนาดามีรัฐบาลใหมภายใตการนําของนาย Justin
Trudeau เมื่อปลายป 2558 แคนาดาก็ไดเริ่มสงสัญญาณแสดงความพรอมที่จะกระชับความสัมพันธ
และสงเสริมความรวมมือระหวางกันใหมากขึ้น มีการเพิ่มการเยือนของผูแทนภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับ สูง ของแคนาดา โดยรัฐบาลแคนาดาชุดปจ จุบันยัง มีนโยบายสงเสริม การเปดการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ ใหมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการใหเพิ่มการทําตลาดในประเทศตางๆ ใหมาก
ขึ้นนอกจากสหรัฐอเมริกา
โดยที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับแคนาดายังมีไมมากนักกอรปกับนโยบายการ
ขยายการสงเสริมการทําความตกลงการคาเสรีของแคนาดา ไทยจึง ควรพิจารณาแสวงหาแนวทาง
ขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเรงจัดความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับแคนาดา
และการสนับสนุนการสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ 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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ผลประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิ จซึ่ง จะสงผลทางออมไปยัง ความสัม พันธทางการเมืองและความ
รวมมือในดานอื่นๆ ตอไป
การลงทุ น สํา คัญ ของแคนาดาในไทย ได แ ก ธนาคารธนชาติ (ธนาคาร Nova
Scotia ควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย) บริษัทดอยชางเทรดดิ้ง จํากัด (นําเมล็ดกาแฟสด
จากไทยไปคั่วในโรงงานที่แคนาดา บรรจุภัณฑเ ปนสินคาคุณภาพสูง และจัดจําหนายในภูมิภาค
อเมริ ก าเหนื อ ) บริ ษั ท Celestica (อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ แ หลมฉบั ง ) บริ ษั ท Bombardier
Transportation Signal (อุปกรณสงสัญญาณรถไฟฟาในกรุงเทพฯ) และบริษัท Magna Automotive
(ชิ้นสวนรถยนตที่จังหวัดชลบุร)ี ในขณะที่บริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในแคนาดา ไดแก บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด การปโตรเลียมแหงประเทศไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม
และบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) (อาหารทะเล กุงล็อบสเตอรสดและแปรรูป)
ในป 2559 แคนาดาเปนคูคาลําดั บที่ 30 ของไทย และมีปริม าณการคาระหวาง
ประเทศในชว งเดือนมกราคม–พฤศจิก ายนรวมมู ล คา 2,007.7 ลานดอลลารส หรั ฐ โดยไทยได
ดุลการคา 468.5 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยพื้นฐานแลว แคนาดาเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในหลาย
ดาน ผูบริโภคแคนาดามีกําลังซื้อสูงและมีประชากรเชื้อสายเอเชียในประเทศจํานวนมาก จึงเปนตลาด
ที่มีศักยภาพสําหรับสินคาไทย โดยเฉพาะในกลุม อาหารและผลิตภัณฑที่ใชความสรางสรรคในการ
ออกแบบ นอกจากนี้ แคนาดายัง มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจที่กาวหน าจึงเปนโอกาสที่ไทยจะหาทางขยายความรวมมือกับ
แคนาดา โดยเฉพาะในดานการศึกษา เศรษฐกิจดิจิตัล ธุรกิจ SMEs/startup และการสาธารณสุข
3.2.2 ความร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี นวั ต กรรม สาธารณสุ ข และ
การศึกษา
ดัง ที่ ก ลา วมาแลว ถึง จุดแข็ง หลายดานที่แ คนาดามี ซึ่ง ไทยสามารถสร างเสริ ม
ความรวมมือเพื่ อแลกเปลี่ยนและนํ าองคความรู แนวปฏิบัติ ที่เ ป นเลิศ รวมถึง ประสบการณม า
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกไทยได อาทิ การศึกษา การแพทยและการสาธารณสุข เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล SMEs และ startup โดย
แคนาดายังถือเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public–
Private Partnership) ในการผลักดันการพัฒนาสาขาวิชาเหลานี้ใหเกิดผล ขณะที่ไทยมีความโดดเดน
และความเชี่ ย วชาญที่ จ ะร วมมื อและแลกเปลี่ ยนประสบการณ กับ แคนาดา โดยเฉพาะในด า น
การแพทยและการสาธารณสุข ซึ่งนอกจากความรวมมือทวิภาคีระหวางกันแลว ไทยยังมีศักยภาพ
เชื่อมโยงแคนาดากับประเทศอื่นในอาเซียนไดดวย
3.2.3 ตัวอยางความรวมมือดาน วทน. สาธารณสุข และการศึกษาที่เปนรูปธรรมจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน
3.2.3.1 รัฐ บาลแคนาดาสนั บ สนุ น การก อ ตั้ ง โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึ่งลอ
มาจากโครงการ NRC–IRAP ของแคนาดา โดยโปรแกรมดังกลาวอยูภายใตการบริหารและกํากับดูแล
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) และยังคงดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน

14
3.2.3.2 สํา นัก งานเพื่อ การพั ฒ นาระหวา งประเทศของแคนาดา (Canadian
International Development Agency–CIDA) สนับสนุนการกอตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute–TDRI) ของไทย และยังคงมีการ
สนับสนุนทุนวิจัยรวมกับ TDRI อยางตอเนื่อง
3.2.3.3 ความรวมมือภายใตโครงการ Grand Challenges Canada–GCC ซึ่ง
รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสาธารณสุข เพื่อแกไขปญหา
สาธารณสุขในประเทศกําลัง พัฒ นา ซึ่ง ไทยไดนํารูป แบบดัง กลาวมาพัฒ นาเปนโครงการ Grand
Challenges Thailand
3.2.3.4 แคนาดาภายใตความชวยเหลือของ NRC ไดใหทุนวิจัยแกนัก ศึก ษา
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 ในช วง 3 ป ที่ผ านมา มี บุค ลากรทางการแพทยแ ละสาธารณสุข ของ
แคนาดาเดินทางเยือนไทยหลายคณะสง ผลใหเกิดความรวมมือระหวางกัน เชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการแพทย (fellowship) และการทําวิจัยรวม นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือระดับสถาบัน
ดานวิทยาศาสตร เชน โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัย
McGill กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ สวทช.
3.3 ศูนยบมเพาะผูประกอบการของแคนาดา
ในชวงหลายปที่ผานมารัฐบาลแคนาดาไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการสงเสริมการบมเพาะ
ผูประกอบการ SMEs ของแคนาดา เนือ่ งจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสวนใหญเปนการขับเคลื่อน
ดวย SMEs โดยในปจจุบันคาดวาจะมีศูนยบมเพาะผูประกอบการอยูทั่วประเทศแลวไมนอยกวา 140 แหง
จากการศึกษาของ The Center for Digital Entrepreneurship and Economic
Performance ซึ่งเปน think–tank ทางนโยบายเศรษฐกิจของแคนาดา ที่ตั้งอยู ณ เมืองวอเตอรลู
รัฐออนแทรีโอ ไดแบงประเภทของศูนยบมเพาะฯ หรือ Startup Assistance Organizations ใน
แคนาดา ไวเปน 4 ลักษณะ22 ไดแก
1) Incubators มักจะจัดตั้งขึ้นเพื่อการรองรับผูประกอบการใหม (young founder/early
stage company) ที่ไดมีการสรางสรรคนวัตกรรมบางอยางขึ้น มักเปนองคกรไมแสวงหากําไร (non–
profit organization) และสวนใหญจ ะเปนหนวยหนึ่ง ของสถานศึก ษา (มหาวิท ยาลัย ) หรือมี
ความสัมพันธทางใดทางหนึ่งกับมหาวิทยาลัย (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) ที่จัดใหผูประกอบการแตละรายนั้นยังไมมีความซับซอน
2) Accelerators มักจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผูประกอบการที่มีประสบการณและการเติบโต
ทางธุรกิจแลวในระดับหนึ่ง (early stage company / mature stage company) เปาหมาย คือ
การเนนการทําธุร กิจเพื่อสรางผลกําไรใหกับ กิจ การ ศูนยบม เพาะฯ ลัก ษณะนี้ จึง มัก เปนองค ก ร
แสวงหากําไร เนนรับกิจการที่มีศักยภาพทั้งในและนอกประเทศ มีการลงทุนในรูป venture capital
ไมเนน shared working space ระยะการบมเพาะฯ คอนขางสั้น มีระบบพี่เลี้ยงและการวางรูปแบบ
โครงการการบมเพาะฯ ที่เขมขนเนนการดึงศักยภาพของกิจการใหไดมากที่สุด เพื่อการทําสรางผล
กําไรในระยะสั้น มีการสราง post–programme mentorship หรือ alumni ขึ้นเพื่อเปนการสราง
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
มูล คาในทางเศรษฐกิจ เพื่อการสรางงานและการคา มัก ไดรับ เงิ นลงทุนจากรัฐเพื่อการสง เสริม
นวั ตกรรมในสาขาวิ ช าใดวิช าหนึ่ ง เช น สาขาดา นยารัก ษาโรค การพลั ง งาน ดา นอาหาร การ
ดําเนินงานจะเนนการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาสินคา การระดมทุน การจับคูทาง
ธุรกิจ และดานทรัพยสินทางปญญา โดยจะไมมีการใหพื้นที่เพื่อการทํางาน
TAXONOMY OF STARTUP ASSISTANCE ORGANIZATIONS IN CANADA
Organization Types
Objective/Focus
Incubators
- Longer–term incubation of
early stage companies
- Commercialization of
university research and
student entrepreneurship
Accelerators
- Short–term
acceleration/growth of early
and mature stage companies
- Profit from equity investments
- (in for–profit models only)

Examples
- Ryerson Digital Media Zone
- Velocity (University of
Waterloo)
- OneEleven
-

Accel–RX
Communitech Rev
Execution Labs
FounderFuel
HIGHLINE
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Organization Types
Objective/Focus
Hubs
- Diversified support services for
entrepreneurs and start–ups
- Local/regional economic
development

Examples
- Communitech
- Invest Ottawa
- Innovate Calgary
- MaRS Discovery District
- Wavefront
Commercialization - Commercialization of
- Centre of Excellence in
Organizations
advanced research
Energy Efficiency
- Advisory services for start–ups - Centre for Drug Research
and SMEs
and Development
- Sector–based economic
- Centre d’Entreprises
development
d’Innovation de Montreal
ที่มา: The Center for Digital Entrepreneurship and Economic Performance
ตอไปนี้ผูเขียนจะไดยกตัวอยาง Start–up Assistance Organizations ที่ไดไปพบเห็นและ
ที่ไดศึกษาเพิ่มเติมมา ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานของ
ศูนยบมเพาะฯ ของแคนาดาในรายละเอียดมากขึ้น
3.3.1 ศูนยบมเพาะผูประกอบการระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government)
3.3.1.1 National Research Council–NRC
NRC ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1916 เพื่อใหทําหนาที่ “เปนผูนําในดาน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม” โดยการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา วทน. ของ NRC นั้น เนนการเชื่อมโยงภาคเอกชนและภาควิชาการมาอยูในเครือขายการ
วิจัยและพัฒนา วทน. ของ NRC ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการระดมทรัพยากรในดานตางๆ
โดยมีสาขาวิจัยเดนๆ อาทิ ดานการบิน การกอสราง ดานพลังงาน ยานยนต อุปกรณและเครื่องมือ
การแพทย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาทรัพยากรน้ําและพืชทางการคา
(Aquatic and Crop Resource Development)
นอกจากการสงเสริมองคความรูและการวิจัยทางวิทยาศาสตรแลว NRC
ยังใหความสําคัญ เปนอยางมากในการสงเสริมใหมีการคิดคนนวัตกรรมในภาคเอกชนโดยใหมีการ
นําเอานวัตกรรมดังกลาวไปใชป ระโยชนในทางการคา (commercialization) และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว จึงไดกอตั้งโครงการ Industrial Research Assistance Program (NRC–IRAP)
ขึ้นในป 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 บริษัท ตอป การใหก ารสนับสนุนอยูในรูป ของการใหคําแนะนําโดย

17
ผูเชี่ยวชาญและการใหเงินทุน 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 “ใหทุนดา น
วิท ยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร” ของรัฐบาลแคนาดา กอตั้ง ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1978 มีหนาที่ให
ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางๆ ของแคนาดา ในชวง 40 ปที่ผานมา NSERC ไดขยายตัวจากงบเริ่มตนที่
11 ลานดอลลารแคนาดา จนมีงบประมาณ 1.1 พันลานดอลลารแคนาดาในปจจุบัน
NSERC มีโ ครงการใหทุนหลายโครงการที่มุง สงเสริม นวัตกรรม เชน
(1) โครงการ College and Community Innovation–Technology Access Centres Grants
เนนการชวยใหผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่เปนผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในแคนาดา (2) โครงการ Idea to Innovation (I2I) เปนทุนสําหรับอาจารย
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพในการถ า ยทอดให กั บ ภาคเอกชน
(technology transfer potential) และ (3) Centres of Excellence for Commercialization
and Research (CECR) ซึ่งเปนเครือขายมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และองคกรวิจัยที่ไมแสวงหากําไร มี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ลดช อ งว า งระหว า งนวั ต กรรมและการนํ า ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ท างการค า
(commercialization) โดยทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางเครือขายงานวิจัย และภาคธุรกิจ เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูและทรัพยากร ซึ่งจะทําใหมีการนํานวัตกรรมเขาสูตลาดไดรวดเร็วขึ้น สาขา
วิจัยที่ใหความสําคัญ เปนพิเ ศษ คือ สิ่ง แวดลอม ทรัพ ยากรธรรมชาติและพลัง งาน สุขภาพและ
วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต (life sciences) และเทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) CECR
ลงทุนในกระบวนการเหลานี้คิดเปนมูลคาปละประมาณ 30 ลานดอลลารแคนาดา24
3.3.2 ศูนยบมเพาะผูประกอบการระดับรัฐบาลทองถิ่น (Provincial Government)
(ตัวอยางจากรัฐออนทารีโอ และรัฐปรินซเอ็ดเวิรดไอรแลนด)
3.3.2.1 Ministry of Research and Innovation และ Ministry of Economic
Development, Employment and Infrastructure
รัฐบาลออนทารีโอพยายามสงเสริมความสัมพันธเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และภาควิชาการภายในรัฐออนทารีโอมาตั้งแตปลายทศวรรษ
1990 หรือเปนเวลากวา 20 ปมาแลว โดยเฉพาะการสงเสริมในเรื่องงานวิจัย เชน การวิจัยเกี่ยวกับ
สมอง ฟสิกส stem cells และ regenerative medicine ซึ่งมหาวิทยาลัยในออนทารีโอมีความ
ชํานาญ ปจจุบันงานวิจัยในสาขาเหลานี้ 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 ดังนั้น จึงไดเริ่มใหการสนับสนุนการสรางผูประกอบการรุนใหม
รวมทั้งการนําเอาผลงานวิจัยของผูป ระกอบการดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง พาณิชยอยาง
จริงจัง เมื่อประมาณ 15 ปที่ผานมา ปจจุบันงานการพัฒนาในสวนนี้ไดวิวัฒนาการมาอยูในรูปของ
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) กลุม ผู ป ระกอบการและบริษัท ที่เ กี่ย วกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) กลุ ม
ผูประกอบการรายยอยทั่วไป (main street entrepreneurs) และ (3) กลุมผูประกอบการรายยอยที่
มีศักยภาพที่จะเติบโตอยางรวดเร็ว สําหรับภาควิชาการ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
ตางๆ และศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันเหลานั้น ทั้งนี้ โดยมีหนวยงาน อาทิ Ontario Centres of
Excellence (OCE) ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานระหวางกลุมตางๆ ขางตน ตั้งแตระบบ ONE เริ่ม
ดําเนินการเมื่อป ค.ศ. 2013 ไดมีสวนชวยในการกอตั้ง 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 ”
ยังคงเปนหัวใจของการสงเสริมในเวลานี้ 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) ซึ่ง จากประสบการณสวนตัวของนาย Mantel เห็นวา มิติดาน
governance และ delivery เปนเรื่องยาก ในขณะที่มิติดานการออกแบบโครงการจะมีความงายกวา
และแนะนําวา ควรกอตั้งระบบสนับสนุนผูประกอบการในระดับภูมิภาค เนื่องจากผูประกอบการมี
ความถนัดและรูจักในทองถิ่นของตนเองมากกวาที่อื่นๆ และควรใหผูประกอบการในทองถิ่น (local
business leaders) ไดมสี วนรวมในการออกแบบโครงการดวย25
3.3.2.2 Ontario Centres of Excellences (OCE)
OCE เปนองคก รไมแสวงหาผลกําไร กอตั้ง เมื่อป ค.ศ. 1987 โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อ “เปนผูประสานงาน” ระหวางภาครัฐออนทารีโอ ภาคเอกชนออนทารีโอ และ
สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในรัฐออนทารีโอ ปจจุบันเปนสวนหนึ่งในเครือขาย 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
พิเ ศษในขณะนี้ คือ อุต สาหกรรมการผลิตขั้นสู ง (advanced manufacturing) พลัง งานและ
สิ่งแวดลอม (energy and environment) สุขภาพขั้นสูง (advanced health) Information and
Communications Technology และ Digital Media ทั้งนี้ เปนตามความตองการของรัฐบาล
ออนทารีโ อ OCE ใหทุนผานโครงการ 4 ประเภทไดแก (1) โครงการความรวมมือวิจัยระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมและมหาวิท ยาลัย (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 นั้น
OCE มีสวนสรางงาน 5,471 ตําแหนง ใหก ารสนับสนุ นบริษัท ที่กอตั้ง ใหม 1,194 บริษัท ใหทุน
สนับ สนุนงานวิจัยที่เ อาไปใชป ระโยชนท างพาณิชย เปนมูล คา 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) โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อทําใหส ถาบันอุดมศึกษาเปน
ศูนยกลางของผูประกอบการเยาวชนในชุมชนนั้นๆ และเพื่อเปนการดึงสถาบันอุดมศึกษาเขามาอยูใน
ระบบนิเ วศนของผูป ระกอบการ นอกจากนั้น OCE ยัง เนน สรา งเครื อขา ยศูน ยบม เพาะฯ กั บ
ตางประเทศ โดยปจจุบันมีความสัมพันธกับศูนยบมเพาะฯ 16 แหงในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ
เอเชีย แตยังไมมีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยดวย
3.3.3 ศูนยบมเพาะผูประกอบการในมหาวิทยาลัย
3.3.3.1 Digital Media Zone (DMZ)
DMZ เปน Incubator ที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย Ryerson เมืองโทรอนโต
กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 2010 ปจจุบันถือเปนหนึ่งใน startup incubator ที่ไมแสวงหาผลกําไรที่ใหญที่สุด
แหง หนึ่ง ของแคนาดา เนนใหก ารสนับ สนุนบริษัท เทคโนโลยีที่กอตั้ง ใหม โดย DMZ เปดใหกับ
ประชาชนทุกคน ผูสนใจเขารวมโครงการตองมีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจและนวัตกรรมที่เปนรูปเปนรางแลว
และมีแผนการธุรกิจที่ชัดเจนแลวในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีสินคาตนแบบ (prototype) พรอมที่จะเปดตัว
หรืออยูในตลาดอยูแลว โดย DMZ จะจั ดสรรพื้นที่ในการทํางาน ข อมูล ดานการตลาด การให
คําแนะนําที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ (mentorship) และการเขาถึงแหลงทุน โดยเฉพาะการใหทุนนั้น
ผูป ระกอบการที่มีศักยภาพอาจมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหไดรับ seed fund สูง ถึง 80,000
ดอลลารแคนาดา สําหรับการลงทุนในระยะยาวนั้น จะดําเนินการผานเครือขายของ DMZ ในระยะ
ตอไป (DMZ’s affiliated accelerator)
ในเบื้องตน DMZ จะใชระยะเวลาพิจารณาผูประกอบการเพื่อมองดูความ
เปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ (วาธุรกิจจะมีอนาคตหรือไม) เปนระยะเวลา 4 เดือน ผูเขาโครงการได
จะตองผานการคัดเลือกและสัมภาษณจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 25 คน ซึ่งถึงแมจะไมไดเขารวม
โครงการ การผานขั้นตอนนี้ก็ถือวามีประโยชนอยางมาก เพราะจะไดรับคําถามและความเห็นจากผูมี
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ประสบการณและความรูในระดับแนวหนาของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งผูประกอบการสามารถนําเอา
ความเห็นเหลานั้นไปปรับปรุงผลิตภัณฑหรือธุรกิจของตนเองได
จากการจัดอันดับของ UBI Global ป ค.ศ. 2015 DMZ ถูกจัดใหเปน
University Business Incubator–UBI อันดับหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือ และ อันดับสามของโลก
ตั้งแตกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 2010 ไดชวยผูประกอบการกอตั้งบริษัทไปแลวกวา 200 บริษัท นําไปสูการ
สรางงานกวา 2,000 ตําแหนง และไดชวยใหบ ริษัท 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
มหาวิท ยาลัย Ryerson ยัง ไดแบง กลุม ธุร กิจโดยแบง เพิ่ม เปน accelerator zone ตางๆ เชน
Fashion Zone, Biomedical Zone, Legal Innovation Zone เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีการแปร
ความคิ ด และนวั ต กรรมให เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามยั่ ง ยื น ซึ่ ง การสร า งสิ่ ง แวดล อ ม
(ecosystem) เชนนี้ทําใหนักศึกษามีพลังความคิดสรางสรรค เนื่องมาจากการผสมผสานความคิดจาก
หลายๆ แหลงภายในชุมชนของตน นอกจากนี้ ชุมชน DMZ ยังประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญ (mentors
และ experts in residence) กลุมผูกอตั้งธุรกิจใหม (startup community) และนักลงทุน ซึ่งรวมไปถึง
Ryerson Futures Inc. ที่เปนบริษัทเงินทุนของ Ryerson ที่มีหนาที่พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เมื่อรวมกับปจจัยที่สอง คือ “สถานที่” ซึ่งการที่ DMZ
ตั้ง อยู ณ Dundas Square อันเปนศูนยก ลางธุร กิจของนครโทรอนโทนั้น ทําใหสามารถดึง ดูด
ผูป ระกอบการที่ มีความสามารถ (talents) และช วยในการเสริ ม สรางสภาพแวดลอมที่เ อื้ อต อ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจได26
ผูเขียนไดมีโอกาสสอบถามความเห็นของผูบริหาร DMZ ในเรื่องที่วา
“การบมเพาะผูประกอบการรายใหมๆ ภาคธุรกิจอาจมองไดวา เปนการ
สรางคูแขงขันทางธุรกิจรายใหมๆ ขึ้นหรือไม ” ไดรับคําตอบวา เปนเรื่องของจิตสํานึกที่มีตอสังคม
หรืออาจมองกลายๆ ไดวาเปน Corporate Social Responsibility–CSR ของภาคธุรกิจนั้นๆ ที่เห็นวา
การใหค วามสํ า คัญ และสรา งผู ป ระกอบการรายใหมใ นท องถิ่น ของตน เปน การชว ยสั ง คมให มี
ผูประกอบการรายใหมที่สามารถเลี้ยงตนเองไดในเวลาอันรวดเร็วไมเปนภาระตอสังคมไมวาในทางใด
ทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเปนผลดีตอตัวผูประกอบการเองแลว ยังเปนการสรางงานสรางรายไดซึ่งจะ
เปนผลดีตอเศรษฐกิจ และชุมชนของพวกตนโดยรวม ที่สําคัญหากพิจารณาในรายละเอียดแลวทุก
ประเภทธุรกิจ จะมีความแตกตางกันในรายละเอียด ทั้งนี้ ไดยกตัวอยาง applications บนมือถือ ซึ่งมี
หลากหลาย ถึงแมจะเปน application ประเภทเดียวกันก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่มีความแตกตางกัน
ดังนั้น แมบางครั้งอาจมองวาเปนธุรกิจประเภทเดียวกันแตก็ไมซ้ําซอนกันและในบางครั้งยังเปนการตอยอด
ธุรกิจที่มีอยูดวย ภาคธุรกิจจึงไดประโยชนจากการสงเสริมนี้เชนกัน
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
เพื่อใหความรูแกผูประกอบการในการผลักดันใหบริษัทประสบความสําเร็จตั้งแตระยะแรกของการ
กอตั้ง และเนื่องจากโครงการฯ เนนการสงเสริมผูประกอบการดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาน ICT จึง
เนนรับนักศึกษาที่มีพื้นความรูดานวิศวกรรมเปนหลัก
สําหรับโครงการ Lead To Win ซึ่งเปน Incubator ที่ไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนอันดับ 7 ของทวีปอเมริกาเหนือ โดย UBI Global มีเปาหมายทําใหกรุงออตตาวาเปนเมืองที่
เอื้ออํานวยตอการกอตั้งธุรกิจอันจะนําไปสูการสรางงาน 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 ผูมีความเชี่ยวชาญดานทรัพยสินทางปญญา
นักบัญชี นักการตลาด และผูมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เปนตน (6) “service desks” กลุม
นักศึกษาที่มาชวยในโครงการเพื่อใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูประกอบการ (7) “finance sector” นัก
ลงทุนและกลุมธนาคาร (8) “partner embassies” ไดแกม หาวิทยาลัยออตตาวาและวิท ยาลัย
Algonquin (9) “R&D Lab” นักศึกษาที่ทําวิจัยอยูที่ TIM หรือโครงการอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และ
(10) “Municipal Government” ซึ่งมีการหารือทุกอาทิตย เหลานี้คือ องคประกอบสําคัญที่สรางชื่อ
ใหกับศูนยบมเพาะฯ ของมหาวิทยาลัย Carleton27
3.3.3.3 Velocity
Velocity เปนศูนยบมเพาะฯ ของมหาวิทยาลัย Waterloo รัฐออนตารีโอ
กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 2008 ทั้งนี้ เพื่อรองรับความตองการของมหาวิทยาลัย เมือง Waterloo และเมือง
Kitchener (เมืองขางเคียง) ในการสงเสริมนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการ โดยใหบริการแก
ผูประกอบการที่กอตั้งธุรกิจขึ้นในชุมชนที่กลาวมาโดยไมคิดคาใชจาย โดยเนนใหความสําคัญกับธุรกิจ
ขนาดเล็กขนาดไมเกิน 10 คน ที่มุงสราง “ผลิตภัณฑ” ที่เปนนวัตกรรมใหม ซึ่งศูนยบมเพาะฯ จะ
อํานวยความสะดวกดานสถานที่ อุป กรณก ารผลิตพื้นฐาน 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
เปน อย างดี ” โดยเฉพาะในเรื่ องทุน และการถา ยทอดประสบการณ นั้ น นาย Mark Kirkup
ผูอํานวยการศูนยบม เพาะ Velocity ไดก ลาววา นอกจากปจ จัยที่เ มือง Waterloo และเมือ ง
Kitchener เปนเมืองอุตสาหกรรมการผลิตที่หันมาใหความสําคัญกับการผลิตสินคา hi–tech (เปน
ที่ตั้งบริษัท Blackberry) ทําใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมนวัตกรรมและผูประกอบการรุนใหมแลว
ความคิดเกี่ยวกับการตอบแทนชุมชน (give back) และการลงทุนลวงหนา (pay it forward) ในหมู
นักธุรกิจ มีสวนผลักดันใหภาคธุรกิจของเมืองใหความรวมมือกับ Velocity เปนอยางดี ในดานความ
รวมมือระหวางประเทศนั้น เนื่องจาก Velocity ชุม ชนเมือง Waterloo และเมือง Kitchener
รับ ภาระคาจ ายของ Velocity ทั้ง หมด การใหบ ริก ารจึง สงวนไวเ ฉพาะนัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย
Waterloo และผูป ระกอบการในชุมชนของตนเทานั้น29
3.3.4 ศูนยบมเพาะผูประกอบการเอกชน
3.3.4.1 MaRS
MaRS เปนองคก รไมแสวงหากําไรที่ตั้งอยู ณ เมืองโทรอนโต ถือเปน
business incubator/accelerator และ innovation hub ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญสุดของรัฐ
ออนทารีโอ ไดรับการกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงคเพื่อ “สงเสริมการนําเอาผลงานวิจัยทาง
วิท ยาศาสตรไ ปใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ช ย ” โดยช ว ยให ผู ป ระกอบการ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ผูประกอบการ SMEs และ startup สามารถนําผลิตภัณฑที่เกิดจากนวัตกรรมเขาสูทองตลาดได
รวดเร็วขึ้น MaRS ถือเปนสวนสําคัญของเครือขาย ONE ทําหนาที่ส รางระบบสนับ สนุนในดาน
ทรัพยากรและเงินลงทุนเบื้องตน (Business Accelerator Program) ใหกับเครือขาย (ดูแผนภูมิใน
ขอ 3.3.2 1) ประกอบ)
MaRS มีพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง สิ้น 1.5 ลานตารางฟุต มีง บประมาณและ
รายได จ ากเงิ นสนับ สนุน ของรัฐ บาลออนทารีโ อ บางส วนจากคา เชา พื้น ที่ ป ฏิ บัติ ก าร 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 สวนหนึ่งอยูที่ความไดเปรียบในเรื่องสถานที่ตั้ง
เนื่องจากตั้งอยูใจกลางนครโทรอนโตซึ่งเปนศูนยกลางธุรกิจ 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
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Cancer Institute, Grand Challenges Canada รวมทั้งบริษัทเอกชนชั้นแนวหนา 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 ตั้งอยู ณ นครชารลอตตทาวน (Charlottetown) รัฐปรินซเอ็ดเวิรดไอแลนด (Prince
Edward Island–PEI) กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 2005 เพื่อ “กระตุนการขยายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรชีวภาพ (bioscience)” ของรัฐ โดยมีบทบาทในการสรางความเชื่อมโยงสัมพันธระหวาง
บริษัทเอกชน หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ bioscience สถาบันการศึกษา และกลุมนักลงทุน สาเหตุที่
ภาคสวน bioscience มีความสําคัญมากตอ PEI ก็เนื่องมาจากการที่ PEI มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่อง
ของความหลากหลายทางระบบนิ เ วศน และเปนที่ม าของผลิตภัณ ฑ bioscience ที่มี คุณภาพ
นอกจากนั้น bioscience ยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ของรัฐ เนื่องจากเปนภาคอุตสาหกรรมที่
เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ งานในภาคนี้ใหคาตอบแทนสูงกวาคาตอบแทนโดยเฉลี่ย
ของภาคอุตสาหกรรมอื่นถึงรอยละ 40 ปจจัยอื่นเชนความพรอมของงานวิจัยดาน bioscience ใน
ระดับแนวหนา ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ทําใหบริษัท
bioscience ของ PEI มีขอไดเปรียบบริษัทคูแขงอื่นๆ
งานหลักอยางหนึ่งของ BioAlliance คือการใหความชวยเหลือบริษัท
bioscience ที่เพิ่งกอตั้ง (startups) ผานทางโครงการ Emergence ซึ่งเปนโครงการบมเพาะทาง
ธุรกิจ (incubator program) ของ BioAlliance โดยชวยใหบริษัทสามารถนําสินคาสูตลาดไดเร็วขึ้น
นับ จนถึงป 2559 มีบ ริษัท มาขอรับ ความชวยเหลือมากกวา 44 บริษัท สามารถระดมเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและวิจัย (R&D) ไดกวา 100 ลานดอลลารแคนาดา โดยบริษัทเหลานี้สามารถทํา
รายไดปละประมาณ 220 ลานดอลลารแคนาดา
ลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (public–private
partnership) เปนแบบ hands–off approach โดยรัฐบาลใหภาคเอกชนเปนฝายออกหนาและ
ดําเนินการ เนื่องจากรัฐบาลตระหนักวา ไมมีความสามารถเทาเอกชนในเรื่องการตลาด ตัวอยางของ
วิธีการนีเ้ ห็นไดจากการเลือก 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 ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยภาคอุตสาหกรรม
ในเมือง Waterloo มีที่ทําการตั้งอยูภายในอาคารเดียวกับ Velocity (ดูขอ 4.3.3. 3) Velocity)
ได รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น มาในป ค.ศ. 1997 มี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง เพื่ อ รองรั บ และยกระดั บ
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
มุง มั่นของภาครัฐที่ใหความสําคัญ ตอการสง เสริม ผูป ระกอบการที่มีนวัตกรรมใหส ามารถพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อใชใหเกิดประโยชนทางการคา” รวมทั้งความตองการของรัฐบาลในการสรางแคนาดาให
เปน innovation hub ของโลก เห็นไดจากการมีนโยบายในการสงเสริมฯ อยางตอเนื่องมาตั้งแตป
ค.ศ. 1947 หรือนโยบายในปจจุบัน เชน โครงการ Canada Startup Visa ที่เปดใหนักธุรกิจจาก
ประเทศตางๆ ที่มีประสบการณในธุรกิจ startup และมีนวัตกรรมใหมสามารถมาขอมี permanent
resident ในประเทศแคนาดาไดในทันที
จุดรวมในเรื่องการบมเพาะฯ ของแคนาดา คือ ความรวมมืออยางจริงจังของทุกฝายในการชวย
“การส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ป ระกอบการตามแนวคิ ดทฤษฎี 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 ที่เอื้อตอการกอตั้งและดําเนินธุรกิจเพื่อให
ประสบความสําเร็จในระยะยาว นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติก็ยังไดดําเนินการตามแนวคิดทฤษฎีดังกลาว
อยางเขมขน เชน
1) การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางภาคเอกชนและภาควิชาการ โดยการสงพี่เลี้ยง เขารวม
ในโครงการบม เพาะฯ หรือกิจ กรรมของศูนยบมเพาะฯ รวมทั้งการสงเสริมและตอยอดธุรกิจ จาก
นวัตกรรมที่ไดรับจากการบมเพาะนั้นๆ
2) การสนับสนุนงบประมาณโดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัย
โดยภาครัฐ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหเอื้อตอการดําเนินงาน
ของภาคเอกชนในการสงเสริมนวัตกรรม และ
3) ภาควิชาการที่ตองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม ไปสูก ารสง เสริมความคิด
สรางสรรค การเนนสรางความเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา เชน ในมหาวิทยาลัย Ryerson และ
มหาวิทยาลัย Carleton โดยอาศัยโครงการบมเพาะผูประกอบการ และศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ที่ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีแนวปฏิบัติที่นาจะเปนจุดเดนที่วิเคราะหไดจากตัวอยางศูนย
บมเพาะฯ ในบทที่ 3 นี้ ที่ไทยอาจนํามาเปนบทเรียนประยุกตใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand
4.0 ไดดังรายละเอียดตอไปนี้
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จะเห็นไดวา หัวใจของการเปน innovative economy ของแคนาดา คือ การสราง
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและการวิจัย (Triple Helix Concept)
เพื่อกอใหเกิดการระดมสมองและระดมทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทที่มีนวัตกรรมใหมใหเกิ ดขึ้นไดและ
เติบโตอยางรวดเร็ว โดยไมมีความจําเปนตองผานการลองผิดลองถูกเองเหมือนในอดีต ซึ่งเปนการ
สูญเสียทรัพยากรและเวลาไปโดยใชเหตุ พรอมการนําเอานวัตกรรมใหมเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชน
ในเชิงพาณิชย ซึ่งกวาจะพัฒนากลไกการบมเพาะฯ ใหไดมาตรฐานและเปนที่ ยอมรับไมใชเรื่องงาย
หรือจะทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาอันสั้น แตเกิดจากประสบการณการทํางานรวมกันมาเปนเวลานาน
จนภาคเอกชนซึ่งมีสวนรวมในการวางแผนออกแบบโครงการการบมเพาะฯ เกิดความเชื่อมั่นในวิธีการ
และโครงการฯ ของรัฐบาล และประโยชนจากงานวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมที่ได
ลักษณะเดนอยางหนึ่งของความสัมพันธสามฝายนี้จากตัวอยางที่กลาวมาในบทที่ 3 ก็คือ
ความตองการที่จะทําประโยชนใหกับชุมชนของตน (spirit of giving back) เชน การสมัครเขามาเปน
พี่เลี้ยงของผูนํากลุม ธุรกิจในชุมชน การที่ภาคเอกชนในบางเมืองเปนตัวตั้งตัว ตีในการผลัก ดันใหมี
โครงการ entrepreneurship และ commercialization ด วยตนเอง ถึ ง แม อาจจะมองไดว า
ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงผลประโยชนที่จะไดจากการเขารวมในโครงการ เชน การไดรับรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม การมีโอกาสไดรวมลงทุนกับ ผูประกอบการเจาของความคิดและนวั ตกรรม แตเมื่อ
คํานวณถึงผลไดผลเสียแลว ไมนาจะเปนการคํานวณในระยะสั้นหรือเพื่อผลประโยชนสวนตัวเทานั้น
แตนาจะเปนไปเพื่อผลประโยชนตอชุมชนของตน การไดเห็นประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนและรัฐในระยะยาว ปรากฏการณนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายนวัตกรรมใน
ระดับ ทองถิ่ นและภูมิภ าค ซึ่ง นอกจากจะไดเ นนใหค วามสําคัญ กับ ความถนัดประจํา ชุม ชน เช น
อุ ต สาหกรรมขั้ น สู ง ในเมื อ ง Waterloo หรื อ เมื อ ง Kitchener หรื อ bioscience ในนคร
Charlottetown แลว ยังจะไดสรางความรูสึกผูกพันของความเปนชุมชนยิ่งขึ้นไปดวย
สําหรับภาพรวมเรื่องการบมเพาะผูป ระกอบการของไทยนั้น อาจกลาวไดวายัง อยูในขั้น
เริ่ ม ต น โดยภาครั ฐ ได เ ริ่ ม ให ค วามสนใจเรื่ อ งนี้ อ ย า งจริ ง จั ง เป น ครั้ ง แรกในรั ฐ บาลชุ ด ป จ จุ บั น
ซึ่งกําหนดให “การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”
เปนหนึ่ง ในนโยบายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศหรือ Thailand 4.0 ดังที่ก ลาว
มาแลวในบทที่ 1 สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยตางๆ ของไทยไดใหความสนใจ
และจัดตั้งศูนยบมเพาะฯ ในมหาวิทยาลัย หรือ University Business Incubators (UBIs) บนฐาน
ความร วมมือ สามฝายขึ้นในชวงป 2547–2548 ตามมาดวย “โครงการพัฒ นามหาวิท ยาลัยวิจัย
แหง ชาติ ” เมื่อป 2552 โดยสํานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา ที่มีวัตถุป ระสงคในการยกระดับ
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คุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งสงเสริมความเปนผูประกอบการและ
การนําเอาผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนทางการคา ปจจุบันนี้ไทยมี UBIs อยางนอย 35 แหงในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 31 ดัง นั้น เรื่ องการบม เพาะฯ และศูนยบม เพาะฯ จึง ไมใช เ รื่องใหมสําหรั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งมีฐานความรูและการปฏิบัติแลวในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในสวน
ของภาคเอกชนนั้น ผูเขียนยังไมพบ การกอตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการในรูปแบบของศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการเอกชน เชน MaRS ของแคนาดา รูปแบบของการบมเพาะฯ ยังเปนในรูปของโครงการฯ
เพื่อคัดเลือกผูประกอบการเขารับการอบรม พรอมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการตอยอดทางธุรกิจ เช น
โครงการ “AIS TheStartup” ของ AIS “Dtac Accelerate” ของ Dtac และ “True Incube” ของ
ทาง True ซึ่งเปนการดําเนินการในลักษณะ ad hoc และบริษัทผูสนับสนุนโครงการมักจะเปนผูไดรับ
ประโยชนจากเทคโนโลยี รวมทั้งภาพลักษณในดานการประชาสัมพันธ32 ผูเขียนจึงเห็นวา กิจกรรม
การบมเพาะผูประกอบการในประเทศไทยยังไมเ ปนที่เขาใจและรับรูกันในวงกวางมากนัก ยังมอง
กิจกรรมดังกลาวในลักษณะของการแขงขันเพื่อเฟนหาผูชนะ ซึ่งไมนาจะตรงกับเจตนารมณของการ
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และการสรางเครือขายระหว าง
ผูป ระกอบการเทาใดนัก ดัง นั้น จึง เห็นวา รัฐบาลไทยจําเปนที่จ ะตองสรางความเขาใจที่ถูก ตอง
เกี่ยวกับความรวมมือสามฝาย รวมทั้งเปนผูนําในการขับเคลื่อนและดําเนินการ ดังเชนที่แคนาดาเคยใช
และประสบความสํา เร็จ มาแล ว ซึ่ ง ต อไปนี้จ ะเปน ขอเสนอแนะทั้ ง ในแงนโยบายและในแง ก าร
ดําเนินการที่ผูเขียนมีตอเรื่องนี้
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 การสรางกลไกเพื่อการบมเพาะผูประกอบการอยางเปนระบบ
รัฐบาลอาจพิจารณานํารูปแบบโครงสรางการบมเพาะฯ ของ ONE ในรัฐ
ออนทารีโ อมาปรับ ใชเ พื่อสรางเครือขายการบม เพาะฯ ในบริบ ทแบบไทย โดยในกรณีของไทย
เนื่องจากไมมีสวนราชการใดทําหนาที่เจาภาพเพื่อดูแลเรื่องการบมเพาะผูประกอบการเปนการเฉพาะ
จึงอาจเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานในรูปคณะกรรมการการบมเพาะผูประกอบการระดับชาติขึ้น
ประกอบไปดวย ผูแทนจากกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยตางๆ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ชาติ (สวทช.)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการงานการสง เสริมและพัฒนา SMEs และ
startup ที่มีนวัตกรรมอยางเปนระบบ โดยมีสํานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ทําหนาที่ดูแลในแงการ
บริหารและการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรสรางองคกรผูประสานงาน (ในลักษณะ
เชนเดียวกับ OCE ในขอ 3.3.2 1)) ในฐานะผูปฏิบัติในทุกจังหวัด โดยอาจใหองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นหรือจังหวัดเองทําหนาที่ผูประสานงานดังกลาว โดยผูประสานงานจะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ มีหนาที่ 2 อยาง คือ 1) เปนศูนยบมเพาะฯ จังหวัด (เปนศูนย
บม เพาะฯ โดยตัวเอง) และ 2) ทําหนาที่ร วบรวมและประสานงานระหวางศูนยบม เพาะฯ ของ
มหาวิทยาลัยและเอกชน ศูนยศึกษาและวิจัย และแหลงเงินทุนตางๆ ในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ในฐานะศูนย
บมเพาะฯ จังหวัด ตองมีการประสานกับศูนยบมเพาะฯ จังหวัดอื่นๆ (เปนการสรางเครือขาย สราง
peer group ในระดับจังหวัดดวยกัน) เพื่อการเขาถึงแหลงเงินทุนจากศูนยบมเพาะฯ ในจังหวัดอื่น
เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองคความรูระหวางศูนยบมเพาะฯ จังหวัดดวยกัน และเพื่อการสงตอ
ผูประกอบการที่มี potential ไปยังศูนยบมเพาะฯ ที่มี know–how หรือมีเงินทุนมากกวา เปนการ
เพิ่ม โอกาสการเติบโตใหกั บผูประกอบการที่มีศัก ยภาพอยางแทจริง ซึ่งทั้ง หมดนี้ นาจะทําใหการ
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการในแตละจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซ้ําซอน และ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการในจังหวัดไดดีในระดับหนึ่ง

4.2.1.2 การสง เสริมใหมีการประชาสัมพั นธสรางความเขาใจเรื่องการบมเพาะ
ผูประกอบการ
รัฐ บาลควรพิจ ารณาให ห น ว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งในขอ 4.2.1 หรื อคณะ
กรรมการฯ ที่ถูก จัดตั้งขึ้น ทําหนาที่ป ระชาสัม พันธสง เสริมใหภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะ
ประชาชนทั่วไป เห็นประโยชนและความสําคัญของการมีศูนยบมเพาะผูประกอบการที่มีตอเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นและประเทศโดยรวม โดยอาจพิจารณาใชสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน โดย
นอกจากเนื้อหาในการสรางความเขาใจเรื่องศูนยบมเพาะฯ แลว ยังควรเนนการสรางจิตสํานึกรวมกัน
ใหเห็นวา การสรางผูประกอบการเปนหนาที่และความรวมมื อของทุกฝายไมใชเพียงฝายหนึ่งฝายใด
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ซึ่งจะชวยสรางงานสรางเศรษฐกิจลดปญหาความเหลื่อมล่ําในสังคมและชุมชนของตน ซึ่งที่สุดจะเปน
การสรางความเขมแข็งใหกับประเทศในภาพรวม
4.2.1.3 การสงเสริมใหมีการเปดศูนยผูบมเพาะผูประกอบการเอกชน
รัฐบาลควรสงเสริมอยางจริงจังใหภาคเอกชนใหความสนใจในการจัดตั้ง
ศูนยบม เพาะผูป ระกอบการ โดยอาจพิจ ารณาใหสิท ธิท างภาษีแกภาคเอกชนที่รวมในการจัดตั้ง
รวมทั้ง ใหสิท ธิตางๆ แก SMEs หรือ startup ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมในศูนยบม เพาะฯ ของ
ภาคเอกชน เชน สิทธิในการไดรับเงินทุนจากรัฐบาล และสิทธิทางภาษีเมื่อจบจากการบมเพาะฯ ไปแลว
เปนตน
4.2.1.4 การแกไขกฎหมายระเบียบขอบังคับใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนวัตกรรม
เนื่องจากวิท ยาศาสตร 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 เนื่องจากแคนาดามีประสบการณในการสงเสริมความสัมพันธสามฝาย
และประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจในการบริหารความสัมพันธนั้น จึงนาจะเปนการเหมาะสม
หากหนวยงานที่มีศูนยบมเพาะฯ ของไทย เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสถาบันการศึกษาที่มีศูนยบมเพาะผูประกอบการ
จะใชแคนาดาเปนทางเลือกในการเปนแหลงขอมูลและตนแบบสําหรับไทยเพื่อการสรางเครือขาย
ระหวางกัน
4.2.2.2 เนื่องจากความรวมมือดานการศึกษาวิจัยระหวางไทยกับ แคนาดานั้น
มักเกิดจากความรูจักกันเปนสวนตัวของนักวิชาการ เชน การไดมีโอกาสพบปะในการประชุมระหวาง
ประเทศ หรือไดเคยมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในประเทศแคนาดา ทําใหไดเรียนรูและผลักดันใหใหมีการ
ศึก ษาวิจัยรวมในเรื่องที่เ ปนที่ส นใจของทั้ง สองฝาย ดัง นั้น รัฐบาลจึง ควรสง เสริม ใหมีก ารติดตอ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประชาชนตอประชาชน (people to people contact) ในมิตินี้
โดยเฉพาะหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สวทช. สนช. หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ศู น ย บ ม เพาะ
ผูประกอบการ เพื่อเรงการตอยอดความสัมพันธในระดับนักวิชาการใหเพิ่มสูงขึ้น เสริมเติมนโยบาย
การทูตวิทยาศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และทีม
ประเทศไทย 33 จัดใหเ ปนนโยบายหลัก และดําเนินการอยูในขณะนี้ เชื่อวาการเพิ่ม พูนการติดตอ
ระหวางภาควิชาการซึ่งเปนผูปฏิบัติจะชวยใหไดขอมูลองคความรูที่เปนประโยชน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
33

ทีมประเทศไทยที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร สํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต สํานักงานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอรก
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และความรวมมือที่ตรงกับความตองการของภาคสวนเหลานั้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีม
ประเทศไทย พรอมจะเปนดานหนาในการเชื่อมความสัมพันธนี้
4.2.2.3 NRC ในฐานะสถาบันวิจัยและใหทุนหลักของรัฐบาลแคนาดาดาน วทน.
มีบทบาทสําคัญตั้งแตในอดีตในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยมาอยูในเครือขายการวิจัย
และการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือไดวาเปนศูนยกลาง innovation hub ของแคนาดา
ในอดีตประเทศไทยเคยไดประโยชนอยางมากจากความรวมมือกับ NRC (ดูบทที่ 3 ขอ 3.2.3) อยางไร
ก็ตาม ปจจุบัน NRC ไมไดเนนการใหทุนวิจัยและอบรมแกประเทศกําลังพัฒนาอยางเชนที่ผานมาแลว
ความรวมมือในปจจุบันจะอยูในรูปของความรวมมือวิจัยและพัฒนาโครงการภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ช ยต อ แคนาดาและประเทศคู สั ญ ญา เช น ความรว มมื อภายใต โ ครงการ
Canadian International Innovation Program (CIIP)34 ที่มีรวมกับบราซิล จีน เกาหลีใต อิสราเอล
และอินเดีย โดย CIIP รวมกับ NRC–IRAP และกระทรวงการตางประเทศแคนาดา จะใหทุนรวมกับ
ประเทศคู สั ญ ญาเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการร ว มที่ เ ป น กั บ ประโยชน กั บ ทั้ ง สองฝ า ยในด า น วทน.
ความรวมมือในลักษณะนี้นาจะชวยผลักดันใหไทยมีการสงเสริมการนําเอาผลงานวิจัยดาน วทน. มาใช
ประโยชนในทางพาณิชยเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลไทย
สนใจก็ ไ ม น า จะเป น การยากที่ จ ะฟ น ความสั ม พั น ธ กั บ NRC และโดยเฉพาะกั บ กระทรวง
การตางประเทศแคนาดา นับ แตเ ปลี่ยนรัฐบาลจากพรรค Conservative มาเปนพรรค Liberal
ภายใตการนําของนาย Justin Trudeau ไดมีนโยบายและทาทีที่ผอนปรนและมีความตองเพิ่ม
ความสัมพันธกับไทยมากขึ้น ซึ่งคงเปนเรื่องที่จําเปนที่ไทยจะตองนําเสนอใหฝายแคนาดารับรูถึงจุดแข็ง
ในภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของไทยและโอกาสที่จะสรางประโยชนรวมกันในฐานะคูสัญญา
นอกจากความเปนศูนยกลางอาเซียนของไทย (แคนาดาใหความสําคัญตออาเซียน) เพื่อดึง ดูดให
แคนาดาสนใจไทยในเรื่องนี้
4.2.2.4 หน ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะกระทรวงวิท ยาศาสตร ฯ ควรส ง เสริ ม
ความรวมมือระหวางหนวยงานการบมเพาะฯ ของไทยกับแคนาดา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
องคความรูในเรื่องการบมเพาะผูประกอบการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางศูนยบมเพาะฯ
รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล แหลงเงินทุน และการเขาถึงตลาดตางประเทศของ
ผูประกอบการไทยผานศูนยบมเพาะฯ ในแคนาดา นอกจากนี้ ยังจะเปนโอกาสในการสรางโครงการฯ
รว มหรื อนํ าเอาโครงการฯ จากแคนาดามายั ง ไทย ซึ่ง นอกจากจะเป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให กั บ
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 ตอไปนี้เ ปนรายละเอียดปลีก ยอยที่ผูเ ขียนไดไปพบเห็นมา และเห็นวา
นาจะเปนประโยชนสําหรับ ผูป ฏิบัติที่เ กี่ยวของไมวาจะเปนผูบ ริห ารในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ผูบริหารในมหาวิทยาลัย
1) ความสามารถของผูบริหารศูนยบมเพาะผูประกอบการ จากที่ผูเขียน
ไดมีโอกาสเขารวมพูดคุยกับผูบริหารศูนยบมเพาะฯ จะพบวา ผูบริหารเหลานี้สวนหนึ่งจะเปนอดีตนัก
ธุรกิจหรือผูบริหารในองคกรเอกชนขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน โดยไดรับการ
วาจางมาเพื่อบริห ารจัดการโครงการในศูนยบม เพาะฯ เปนผูมีประสบการณในการดําเนินธุร กิจ
มีความเปนเลิศซึ่งทักษะในการเปนผูประสาน เพื่อใหไดมาซึ่งเงินทุน พี่เลี้ยงทางธุรกิจ (mentors) ที่มี
ความรูความสามารถ เปนตน และตองพรอมเปนผูนําในการแกไขปญหา ทราบความตองการของ
startup และ SMEs ทราบความสามารถและขอจํากัดของภาครัฐในการตอบสนองขอเรียกรองของ
ผูประกอบการ (bridge the gap) ดังนั้น ผูบริหารศูนยบมเพาะฯ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนตัวเลนหลัก
ของการบมเพาะฯ ผูประกอบการนี้ ซึ่งทุกฝายจะตองใหความสําคัญ
2) ความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น ความรวมมือนี้ มีความจําเปน
อยางมาก หากภาคสวนตางๆ ในชุมชนหรือทองถิ่นไมใหความสําคัญกับการบมเพาะผูประกอบการ
หรือมองวาการบมเพาะฯ เปนการสรางคูแขงทางธุรกิจ การบมเพาะฯ ยอมไมมีทางสําเร็จได ดังนั้น
ชุมชนโดยเฉพาะผูนําชุมชนจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จในเรื่องนี้
3) สถานที่ตั้งของศูนยบมเพาะทางธุรกิจ ยังมีความสําคัญ เห็นไดจาก
การมีที่ตั้งในใจกลางศูนยกลางทางธุรกิจ เชน DMZ และ MaRS หรือการมีที่ตั้งในเมืองหลวง เชน
TIM และ LTW ดังนั้น การพิจารณาจัดตั้งศูนยบมเพาะฯ จึงตองนําองคประกอบเรื่องสถานที่ตั้งมา
พิจารณาดวย
4) ความสามารถหรือธุร กิจที่ถนัดของทองถิ่น การสรางศูนย บมเพาะ
ผูประกอบการของไทย อาจตองพิจารณาจากความสามารถหรือธุรกิจที่ถนัดของทองถิ่นและผลิตได
โดยเนนรูปแบบเปน Commercialization Organization เพื่อใหการสงเสริมสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
5) การสรางเครือขายผูป ระกอบการ รัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายผูประกอบการ เพื่อจุดประสงคในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกัน และลดการแขงขันซึ่งจะชวยลดการสูญเสียทรัพยากรตางๆ โดยไมจําเปน
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