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	 ปจัจบุนัความเขา้ใจเรือ่ง	“เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์(creative	economy)	และ	“สงัคมผูป้ระกอบการ”	(entrepreneurship)	ในสงัคม
ไทยเพิ่มขึ้นมากเป็นลำาดับ	แต่ดูเหมือนพลังการขับเคลื่อนที่จะนำาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้	ยังไม่โดดเด่นพอที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมไทยได้	ซึ่งอาจเกิดจากเหตุปัจจัยสำาคัญบางประการ
	 ประการแรก	แนวคิดเรื่อง	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	และ	“สังคมผู้ประกอบการ”	ยังเป็นประเด็นใหม่ต่อการรับรู้ของสังคมในภาพ
รวม	แม้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีการศึกษาแนวคิดดังกล่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ	2540	ก็ตาม	แต่
ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการบรรจุไว้ให้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ฉบับที่	10	(ปี	พ.ศ.2550-2554)1      
	 ประการที่สอง	พื้นฐานระบบการศึกษาของประเทศไทยสร้างปฏิกิริยาเฉื่อยชาต่อการรับรู้โลกแวดล้อม	จึงทำาให้ไม่มีการปูพื้นฐาน
และไม่ให้ความสำาคัญต่อประเด็นดังกล่าวเลย	 โดยเฉพาะประเด็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการ	 ระบบการศึกษาไทยยังมุ่งสร้างคนเข้าสู่
สังคมแรงงานเหมือนศตวรรษที่ผ่านมาโดยยังขาดทิศทางในการสร้างสังคมผู้ประกอบการในขณะที่มโนทัศน์ทางการศึกษายังสร้างวาท
กรรมอำาพรางสำาทบัลงไปอกีวา่	“จบการศกึษาเพือ่ไปเปน็เจา้คนนายคน”	(ทัง้ทีจ่รงิแลว้คอืการเปน็ลกูจา้งในองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชน)	
ที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้นคือ	 ความก้าวหน้าของการศึกษาไทยยุคปฏิรูป	 ยังคงยำ่าวนอยู่กับความก้าวหน้าตามแนวทางประชานิยมอย่างเข้มข้น
และต่อเนื่อง
	 ประการทีส่าม	ความเคลือ่นไหวโดยรวมของระบบเศรษฐกจิไทยปจัจบุนั	ยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดทบัของระบบพาณชิยน์ยิมใหม่	(neo	
mercantilism)2	ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการสร้างสรรค์และการปรับตัวเปลี่ยนแปลง	ทั้งยังหมักหมมวัฒนธรรมด้านลบไว้
มาก	 อาจกล่าวได้ว่า	 ระบบที่ขับเคลื่อนอยู่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังขับเคลื่อนที่ก้าวหน้าตามโครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กำาลังปรับตัว
เปลีย่นผา่นสูเ่ศรษฐกจิฐานความรู	้ยทุธศาสตรก์ารแขง่ขนัใหม	่ตลอดจนการพฒันาทศิทางความมัง่คัง่และความมัน่คงของสงัคมเศรษฐกจิ
ใหม่	การปรับตัวเปลี่ยนผ่านจึงเกิดขึ้นได้ช้าและมากด้วยอุปสรรคนานัปการ	โดยเฉพาะปัญหาที่ซึมซับไว้กับกฏระเบียบของระบบราชการ
	 ประการที่สี่	พัฒนาการของเศรษฐกิจใหม่ในสังคมโลกมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	และมีการแข่งขันสูง		ดังนั้นแม้จะพบว่า
คนไทยมพีืน้ฐานเชงิบวก3	มคีวามไดเ้ปรยีบเปน็ตน้ทนุ	ในทศิทางการเตบิโตของโครงสรา้งเศรษฐกจิใหม่	แตห่ากระบบสนบัสนนุ	(support	
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ผู้เขียนเป็นคณะทำางานและที่ปรึกษาในคณะทำางานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายคณะ	อดีตเป็นผู้เชี่ยวชาญธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย	(ADB)	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาธนาคารโลก	และเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งทีวีสาธารณะของประเทศไทย	(TPBS)
1	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานเบื้องต้น	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	THE	CREATIVE	ECONOMY	โดย	สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
	 แห่งชาติ	และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(TCDC)
2	พาณิชย์นิยม	(mercantilism)	 เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนาข้ึนในยุคล่าอาณานิคม	 ซ่ึงเป็นระบบท่ีสร้างการค้าและความม่ังค่ังให้กับประเทศผู้ล่าอาณานิคม	
	 อย่างมาก	โดยเฉพาะประเทศนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษ	ความม่ังค่ังของระบบเศรษฐกิจน้ี	จะเกิดจากการค้าท่ีอาศัยการเข้าถึงศูนย์กลางอำานาจ	
	 สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเอง	และสร้างความมั่งคั่งขึ้นจากความร่วมมือกับกลุ่มอำานาจ	ทำาให้ระบบตลาดถูกบิดเบือน
3	กรณีวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้	นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่าง	โจเซฟ	สติกลิสต์	ได้กล่าวถึงงานของนักคิดคนสำาคัญด้านเศรษฐมิติชาวรัสเซีย	นิโคลัย	 
	 คอนดราเทียฟ	ที่ได้ศึกษาคลื่นยาวทางเศรษฐกิจ	(long	wave)	พบว่า	เศรษฐกิจโลกจะก้าวพ้นวิกฤตและเติบโตขึ้นด้วยวิทยาการและการขับเคลื่อนของ	
	 เทคโนโลยีใหม่ของคลื่นลูกที่	6	ซึ่งประกอบด้วย	ไบโอเทคโนโลยี	นาโนเทคโนโลยี	เทคโนโลยีทางการแพทย์การยืดชีวิตมนุษย์	ฯ	ซึ่งการฟื้นตัวในทิศทาง	
	 นี้มีความสอดคล้องกับโอกาสของประเทศไทยอย่างมากในทุกด้านรวมทั้งแนวทางของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย	ความสอดคล้องดังกล่าวเป็นความ	
	 สอดคล้องทั้งในแง่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพคนหรือทุนมนุษย์ที่มีต่อเรื่องศิลป	วัฒนธรรม	การประดิษฐ์คิดสร้างในเรื่องสินค้าและบริการ
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system)	 และสภาพแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ	 (socio-
economic	environment)	 ไม่เอื้ออำานวยต่อการขับเคลื่อนสู่
โครงสรา้งใหมเ่พือ่การเตบิโตหรอืการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขัน	 ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ก็จะเผชิญกับปัญหามากมายใน
อนาคต	 โดยเฉพาะในประเด็นความเร็วของการเปลี่ยนแปลง	
(speed	of	change)	ความยั่งยืน	(sustainability)	และการเข้าถึง
ตลาดใหม่ๆ	 ในประชาคมโลก	 ฯลฯ	 ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะแปร
เปลี่ยนกลับกลายมาเป็นต้นทุนแฝงหรือต้นทุนหลักในอนาคตที่ไม่
อาจปฏิเสธได้
	 นอกจากปัญหาหลักๆ	 ที่กล่าวมา	 การปรับตัวของ
เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคปลีกย่อยอีก
มาก	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญในความ
พยายามปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ	และมุง่มัน่ขบัคลือ่นเรือ่งดงักลา่ว
นี้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากเข้าใจและมองเห็นอนาคตของโครงสร้าง
เศรษฐกจิใหมท่ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัศกัยภาพคนไทย	ไมว่า่จะเกดิ
จากผลการศกึษาพืน้ฐานทางสงัคมเศรษฐกจิทีไ่ดศ้กึษามา	จากขอ้
เสนอของ	UNCTAD	 จากบทเรียนของประเทศที่ได้รับผลดีจาก
เศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ัง้ในยโุรปและเอเชยี	เชน่	ประเทศองักฤษ	จนี	
ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 ฯ	 หรือจากแรงบันดาลใจของผู้บริหารประเทศใน
ปัจจุบันที่มีพลังความคิดเชิงบวก	 รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ทุ่มงบ
ประมาณในการกระตุน้และพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคก์วา่	20,000	
ล้านบาท		โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อน4	ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้ง
ได้กำาหนดตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากเดิมร้อยละ	12	เป็นร้อยละ	20	ของ	GDP	ภายในปี	
พ.ศ.	2555	 ภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจที่สำาคัญต่อการขับเคลื่อนและ
การสร้างการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ	 ที่มีนัย
ต่อแบบแผนทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้	 ซึ่งภารกิจนี้มีองค์
ประกอบหลัก	2	 ประการที่จะต้องขับเคลื่อน	 คือ	 เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 (Creative	Economy)	 และสังคมผู้ประกอบการ	
(Entrepreneurship)	
					สำาหรับเรื่อง	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	หรือ	Creative	Economy	
จะพบว่าบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลายประเทศ
ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกช่วงเวลากว่า	2	 ทศวรรษที่ผ่าน
มา	 ได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นในแต่ละประเทศอย่างน่า
อัศจรรย์	และหากย้อนเวลากลับไปยาวนานกว่า	2	ทศวรรษ	ก็จะ

พบบทเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการกลา่วถงึมากนกัวา่	ในอดตีสหรฐัอเมรกิา
นั้นสามารถรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
แล้วเมื่อหลายทศวรรษก่อนหน้านี้	 เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ญี่ปุ่นรุกคืบเข้าตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกา	 จนทำาให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของอเมริกาในขณะ
นัน้ประสบปญัหาอยา่งรนุแรง	สง่ผลใหเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิขึน้อยา่ง
ฉับพลัน	สหรัฐอเมริกาได้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นด้วยการพึ่งพา
เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่คือเทคโนโลยีกลุ่มไอทีและอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่รู้จักกันทั่วโลกในนาม	“ฮอลลีวู้ด”	
	 สำาหรับประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แบ่งประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามแนวทางของ	UNCTAD	ออกเป็น	4	กลุ่มคือ	1)	กลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	(cultural	heritage)	2)	กลุ่มศิลปะ	
(art)	3)	 กลุ่มสื่อ	(media)	 และ	4)	 กลุ่มงานสร้างสรรค์ต่างๆ	
(function	creation)	 ซึ่งการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ	 ได้แยกกลุ่ม
ข้างต้นออกเป็นอุตสาหกรรม	15	 กลุ่ม	 ที่ครอบคลุมศักยภาพอัน
โดดเด่นของคนไทยเกือบทั้งสิ้น	ตั้งแต่ธุรกิจอาหารไทย	การแพทย์
แผนไทย	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์	 จนถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์	 โทรทัศน์	 สิ่งพิมพ์	 การออกแบบ	
สถาปัตยกรรม	 การโฆษณา	 ซอฟต์แวร์	 ฯลฯ	 ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่าน
มากลุม่อตุสาหกรรมเหลา่นีส้รา้งรายไดเ้ขา้ประเทศปลีะหลายแสน
ล้านบาท	 หรือประมาณร้อยละ	 12	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ	 ทั้งนี้ไม่นับรายได้ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณค่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างกระแสนิยมไทย	(Thai	Pop)	ที่ค่อยๆ
ปรากฏขึ้นในกระแสตลาดโลกอีกเป็นมูลค่าจำานวนไม่น้อย
	 	 	 	 	 ในโลกปัจจุบัน	 การค้าและการลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจในหลายประเทศ	
เพราะเหตวุา่เศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ปน็กลุม่เศรษฐกจิทีส่ามารถผลติ					
สินค้าและบริการได้สอดคล้องอย่างมีนัยสำาคัญต่อจินตนาการ	
วฒันธรรม	และจติวญิญาณของผูค้น	ซึง่สามารถตอบสนองวถิชีวีติ
และความต้องการให้กับผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัว	
สังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ทางวิชาการนิยามว่าเป็นยุคแห่ง
ปรัชญาหลังทันสมัย	 (post	modern)	 หรือยุคเศรษฐกิจหลัง
อุตสาหกรรม	(post	industrial)	 ซึ่งนับเป็นเวลายาวนานทีเดียวที่
ชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมโลกยุคทันสมัย	ได้ถูกกำากับอยู่ใต้
การขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิของลทัธอิตุสาหกรรม	สภาพของสงัคม

4	 รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	
	 (นายอลงกรณ์	พลบุตร)	เป็นเลขานุการและเป็นประธานอนุกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ดงักลา่วไดบ้อ่นทำาลายจติวญิญาณผูค้นดว้ยการผกูตรงึโลกของการ
ทำางานไว้ในพื้นที่ที่จำากัด	 และจองจำาความเคลื่อนไหวของชีวิตไว้
ประจำาวันไว้ด้วย“สัญญะ”และขีดจำากัดของ“เวลา”	 ในต้นยุคการ
เติบโตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม	 มนุษย์กลายเป็นแรงงานที่
ควบคมุดว้ยจกัรกล	เพือ่สนองตอบความอยูร่อดของตวัเองและเรง่
สรา้งความมัง่คัง่ใหก้บักลุม่ทนุอยา่งไมห่ยดุยัง้	ตอ่มาเมือ่เทคโนโลยี
และนวัตกรรมถูกประดิษฐ์คิดสร้างอย่างก้าวหน้าขึ้นแทนที่ 	
เทคโนโลยีใหม่	ได้ช่วยผ่อนปรนปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตและการ
งานขึ้น	ทำาให้	“คุณภาพชีวิต”	และ	“แรงบันดาลใจในการบริโภค”	
ของผู้คนเปลี่ยนไป	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้สอดรับกับสินค้า
และบริการในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว	 สินค้าและ
บริการของเศรษฐกิจกลุ่มนี้สนองตอบความต้องการ	และช่วยเติม
เต็มสิ่งที่ขาดหายไปของผู้คนในสังคมยุคทันสมัยที่ต้องการมา
ยาวนาน	 อันเป็นเรื่องของสำานึกและความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับ	
“จินตนาการ”	 และ“ชีวิตด้านใน”	 ของบุคคล	 สภาวะเช่นนี้เองที่
ทำาให้	 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	 เติบโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	 สินค้า
และบริการที่เกิดขึ้นได้สร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตไปพร้อมกันอย่างน่าฉงน
					อย่างไรก็ดี	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	ไม่อาจอยู่รอดได้ในระบบ
เศรษฐกิจอย่างเลื่อนลอย	 พลังคุณค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะ
ไม่สามารถสร้างมูลค่าที่สมเหตุสมผลได้	 หากไม่ได้ขับเคลื่อนไป
บนฐานของการเป็น	 “สังคมผู้ประกอบการ”	 ทั้งนี้ประเทศที่มุ่ง
เติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางใหม่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับ
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ5	 เพราะนัยสำาคัญของสังคมผู้
ประกอบการนอกจากจะเป็นฐานที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแล้ว	 ยังเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของประเทศดว้ย	ผูป้ระกอบการจะเปน็กลไกสำาคญั
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระบบสังคมเศรษฐกิจ	
เป็นแกนหลักที่จะช่วยสร้างกลไกการปรับตัวด้านเทคโนโลย	ี และ
เปน็ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรมตา่งขึน้ในระบบเศรษฐกจิและสงัคม	
โดยภาพรวมแล้ว	 ผู้ประกอบการคือฐานหลักที่สำาคัญของ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ	 ดังนั้นการ
สรา้งสงัคมผูป้ระกอบการจงึเปน็องคป์ระกอบทีจ่ำาเปน็ยิง่	จงึเปน็ที่

นา่เสยีดายทีร่ะบบการศกึษาและการฝกึอบรมมากมายทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศไทย	 ไม่สามารถพัฒนาทักษะและทัศนคติของผู้ประกอบ
การได้อย่างเต็มที่	 ในขณะที่สถาบันการเงินยังมีระบบระเบียบ
ปฏิบัติที่ล้าหลัง		โดยเฉพาะในเรื่องทุนและการเข้าถึงทุนสำาหรับผู้
ประกอบการ	สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับแนวทางการ
ทำางานในโลกยคุเกา่ทีม่กัจะยอมใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึทนุหรอืให้
สินเชื่อโดยคำานึงถึงความสามารถในการชำาระคืนเท่านั้น	 หรือให้
ความสำาคญัตอ่หลกัทรพัยค์ำา้ประกนัมากกวา่จะใหโ้อกาสทางธรุกจิ
ทีเ่กดิจากแนวคดิทางธรุกจิ6	หรอืใชค้วามเปน็มอือาชพีของสถาบนั
การเงินเข้าช่วยพิจารณาสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 โดย
สร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นตามกระแสการปรับตัวของโครงสร้าง
เศรษฐกิจยุคใหม่	 นอกจากปัญหาหลักๆ	 ในเรื่องการศึกษาและ
แหล่งเงินทุนแล้ว	 สังคมไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก	 โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องการเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและประสิทธิภาพ
ของการบงัคบัใชก้ฎหมาย	นอกจากนีย้งัตอ้งพจิารณาประเดน็เรือ่ง
การมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและการพัฒนาที่ยัง
ขาดการสนบัสนนุเทา่ทีค่วร	ทำาใหพ้ืน้ฐานการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ที่ผ่านมาของไทยเป็นระบบ	C&D	(Copy	and	Development)	
มากกว่า	R&D	(Research	and	Development)	ภาพรวมเหล่านี้
เป็นสภาพการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังการสร้างสังคมผู้ประกอบ
การที่อ่อนล้าของสังคมไทย	 แต่ทว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเร่ง
ความเร็วและเอาใจใส่ในประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจังจากพื้นฐาน
ที่ดีในแง่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่	 โดยเฉพาะการวางรากฐานให้กับ
คนรุน่ตอ่ไปตัง้แตว่ยัเยาวผ์า่นระบบการศกึษาทีใ่หค้วามสำาคญักบั
ความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่กำาลังดำาเนินอยู่ควร
ให้ความสำาคัญเอาใจใส่กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง	
	 การศึกษาวิจัยของ	Global	Entrepreneurship	Monitor	
(GEM)	ไดเ้สนอองคป์ระกอบทีเ่ปน็เงือ่นไขในการสรา้งสิง่แวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจและการสร้างผู้ประกอบการขึ้นในสังคม	โดยบ่งชี้ถึง
เงื่อนไขที่สำาคัญใน	2	 ระดับคือ	 ระดับมหภาคและระดับกิจกรรม
ความเป็นผู้ประกอบการ7	ซึ่งทั้งสองระดับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและ
กันอย่างมีนัยสำาคัญ	ทั้งนี้เงื่อนไขสำาคัญระดับมหภาคในการสร้าง

5	 ควรศึกษาเพิ่มเติมในการเติบโตของญี่ปุ่นในยุคเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม	และไต้หวัน	เกาหลี	ในการปรับตัวยุคทันสมัย	รวมถึงจีนหลังการเปลี่ยนผ่านเปิด
	 ตัวรับโลกยุคใหม่
6	 รายละเอียดในเรื่องนี้สามารถศึกษาได้จากเรื่องแนวทางเสริมสร้างความเป็นสังคมผู้ประกอบการ	โดย	ชัยพร	ชยานุรักษ์		ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส	สสว.	
	 ซึ่งเป็นรายงานจากการเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยในโครงการ	Global	Entrepreneurship	Monitor	(GEM)	ปี	2550
7	 อ้างแล้วใน	(6)
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และสนบัสนุนความเปน็สงัคมผูป้ระกอบการมี	8	ประการทีจ่ะตอ้งปรบัสรา้งขึน้มา	ไดแ้ก	่	1.	ระดบัของการเปดิการคา้กบัภายนอกประเทศ	
2.	บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม		3.	ประสิทธิภาพของตลาดการเงินเป็นแหล่งทุน		4.	ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี/การ
วิจัยและพัฒนา		5.	ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	เช่น	การสื่อสาร	การขนส่งฯ		6.	ทักษะในการจัดการ		7.	ความ
ยดืหยุน่ในตลาดแรงงาน	และ		8.	การรองรบัของกฎระเบยีบและการดำาเนนิงานทีโ่ปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพของระบบ	สว่นเงือ่นไขโดยตรง
ต่อกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการมี	9	ประการคือ	1.	ความพอเพียงของแหล่งทุนและการเข้าถึงของผู้ประกอบการ	2.	นโยบายภาครัฐ
ที่ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ	3.	 มาตรการสนับสนุนและประสิทธิภาพในการดำาเนินกิจกรรมของภาครัฐ	 	4.	
ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับที่สนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ	5.	 ความพร้อมของความรู้/แหล่ง
ข้อมูลเพื่อการวิจัยพัฒนา	และความสามารถของระบบสถาบันที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ	6.	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
เริ่มต้นธุรกิจ	เช่น	การบริการต่าง	ๆ	ทั้งในทางกฎหมายและข้อมูลทางธุรกิจ		7.	การเปิดตลาดการค้าภายในประเทศที่สร้างความเป็น
ธรรมระหว่างผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดิมและผู้ประกอบการใหม่		8.	การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในมิติต่างๆ	ที่สำาคัญ		และ	9.	แบบ
อย่างทางด้านวัฒนธรรมและสังคมของผู้คนที่มีผลต่อความเป็นผู้ประกอบการ	เงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ	การจ้างงาน	การพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรม	การประดิษฐ์คิด
สรา้งสนิคา้และบรกิารใหมใ่หเ้กดิขึน้	รวมทัง้ชว่ยขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นผา่นสูโ่ครงสรา้งเศรษฐกจิใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัโลกแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกทีเ่ปน็จริงอยา่งมนียัสำาคญัดงัผงัภาพทีแ่สดงไว้	แนวทางทั้งหมดจะตอ้งมุ่งสรา้ง	“ความเปลีย่นแปลง”	(change)	ทัง้นี้
ต้องมีการสร้างแผนการและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นจริงและมีพลังเพื่อการจัดการอนาคตร่วมกันใหม่

ผังภาพแสดงความเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสังคมผู้ประกอบการและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

มูลค่าเพิ่ม/ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจในโลกยุคใหม่

การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การสร้าง/พัฒนาสังคม

ผู้ประกอบการ 

สร้างปรับตัว/พัฒนาตัวอย่าง
ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ
ของแหล่งทุน

จัดปรับโครงสร้างทาง
กายภาพ/ระบบ/	

สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่

พัฒนาระบบการศึกษา/การฝึกอบรม/
การวิจัย/แหล่งข้อมูลสนับสนุน

“NEW	DEAL”
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	 ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง	 “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”	และ	“สังคมผู้ประกอบการ”	เป็นองค์ประกอบที่เชื่อม
และหนนุเสรมิต่อกนั	ซึง่จะส่งผลในการกระตุน้และการสร้างโอกาส
ใหม่ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดคุณค่าพิเศษและมูลค่าเพิ่ม	 ความ
มัง่คัง่ดงักล่าวจะเกดิขึน้ต่อเมือ่มกีารประกอบสร้างหรอืการพฒันา
ความเป็นสังคมผู้ประกอบการ	 ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันจะส่งผลใน
ทางใดทางหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ	
ข้อพิจารณาที่สำาคัญคือ	 “ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่อาจเกิดขึ้น
จากผู้ประกอบการที่อ่อนแอได้ฉันใด	ความเข้มแข็งของผู้ประกอบ
การก็ไม่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพ	การ
ฉ้อราษฎร์บงัหลวง	(หรอืการทจุรติ)	และระบบทีพ่กิลพกิารฉนันัน้”	
ในสงัคมทีอ่ำานาจการเมอืงมอีทิธพิลเหนอืคณุภาพสนิค้าและบรกิาร	
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเพียงการตอกยำ้าว่ากลไก
เศรษฐกิจของไทยตกอยู่ภายใต้ระบบพาณิชย์นิยมอย่างเข้มข้น
ชัดเจนขึ้นเท่านั้น	 ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจะไม่นำาไปสู่ความเข้มแข็ง	
และความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ	ซึง่ไม่ใช่ความยัง่ยนื	คงเป็นเพยีง
มายาภาพทีต่อกยำา้ถงึความได้เปรยีบของกลุม่ธรุกจิเดมิๆ	ทีอ่าศยั
กลไกของอำานาจสร้างความมัง่คัง่เฉพาะตวัเฉพาะกลุม่ขึน้มาอย่าง
ฉ้อฉล	 โดยที่ปล่อยทิ้งให้ระบบศึกษาผลิตคนรุ่นใหม่เข้าสู่สังคม
แรงงานต่อไป	 ซึ่งเป็นความสูญเปล่าอย่างมหาศาลของสังคม	 ใน
การปรับตัวสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่นี้	ทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง
ร่วมมือกันปรับตัวทั้งด้านทัศนคติและในด้านปฏิบัติการ	 และมุ่ง
พัฒนาเงื่อนไของค์ประกอบในการสร้างสังคมผู้ประกอบการเข้ม
แข็งมีประสิทธิภาพขึ้นจริง	ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านให้
เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง	 เพื่อและสนองตอบต่อความมั่นคง	 ยั่งยืน
ของสังคมเศรษฐกิจใหม่ที่สอดรับกับศักยภาพของผู ้คนใน
ประเทศไทยต่อไป
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	 โครงสรา้งเศรษฐกจิหลงัวกิฤตการณท์ีเ่กดิขึน้จะตอ้งมกีาร
ปรบัตวัเปลีย่นแปลงไป	การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาพการเปลีย่นแปลง
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งจำาเป็น	 ปัจจุบันรัฐบาลพยายามเดินหน้า
เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 แต่การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคต์อ้งขบัเคลือ่นควบคูไ่ปกบัการสรา้งสงัคมผูป้ระกอบการ	
เพราะฐานผู้ประกอบการจะเป็นฐานที่มั่นของเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ	 เป็นแกนกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเป็นปัจจัย
กระตุ้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในกระบวนระบบ
เศรษฐกจิ	ซึง่ผลรวมทีเ่กดิขึน้จะมผีลตอ่การเปลีย่นผา่นสูโ่ครงสรา้ง
ใหมท่างเศรษฐกจิในอนาคต	อยา่งไรกต็ามการกา้วสูโ่ครงสรา้งใหม่
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสำาคญัตอ่การปรบัสิง่แวดลอ้มเพือ่
สนบัสนนุการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	โดยใหม้พีฒันาการแบบกา้ว

กระโดด	และจะตอ้งปลดปลอ่ยระบบเศรษฐกจิออกจากพนัธนาการ
ทีเ่ทอะทะลา้หลงั	และจากการถกูครอบงำาอยูใ่ตก้ฎระเบยีบราชการ
และความไร้ประสิทธิภาพ	 โดยต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมทาง
เศรษฐกิจขึ้นใหม	่ ที่สำาคัญคือ	 ต้องเร่งฉุดโครงสร้างเศรษฐกิจให	้
พ้นจากลัทธิพาณิชย์นิยมใหม่ที่เป็นเครื่องมือของการทุจริตและ
ความไม่โปร่งใสทั้งมวล	 การสร้างอนาคตใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อนผ่าน	
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	 และ	 “สังคมผู้ประกอบการ”	 จะต้องวาง
ยทุธศาสตรท์ีท่ำาใหอ้งคป์ระกอบทัง้สองหนนุเสรมิตอ่กนั	โดยทุม่เท
ใหค้วามสำาคญักบัการวางพืน้ฐานในระบบการศกึษาทัง้ระบบ	การ
เสรมิสรา้งทศันคตใิหม	่การปรบัปรงุตวับทกฎหมายและการบงัคบั
ใช้	การพัฒนาสถาบันการเงินให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง	และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมโดยรวมทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศให้
สอดรับกับเป้าหมายที่จะเอื้อประโยชน์สุขแก่ทุกคนในสังคมอย่าง
เป็นธรรมต่อไป
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