บรรยายพิเศษ
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อ SMEs กับการนาไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0
ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ท่านประธาน อดีตประธาน และคณะกรรมการหอการค้าไทย
ท่านประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
สวัสดีครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีไ่ ด้รับเชิญจากหอการค้าไทยให้มานาเสนอ
ความคิดเห็นในงานสัมมนาที่สาคัญที่สุดงานหนึ่งของประเทศในวันนี้ เวทีนี้เป็นเวทีสาคัญที่เปิด
โอกาสให้ภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศมายาวนาน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่เพียงแต่ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานใน
ปีนี้จะได้รับประโยชน์ แต่ประเทศไทยและคนไทยจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนมุมมองกัน
ตลอดช่วงสองวันนี้ด้วย เพราะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ เป็นกลไกสาคัญที่จะนาพาการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เท่าทันกับความท้าทายของโลกในอนาคต
หัวข้อที่ผมจะขอนาเสนอความคิดเห็นในวันนี้คือ “SMEs กับการนาไทยให้ก้าวไกลไปกับ
โลกยุ ค 4.0” เราทราบกั น ดี ว่ า SMEs หรื อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม เป็ น พลั ง ส าคั ญ ที่
สนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ไทย เป็นเสมือนฟันเฟืองที่ทาให้เครื่องจักรใหญ่
ของประเทศเดิ น ไปข้ า งหน้ าได้ เป็ น กลไกที่ ช่ ว ยกระจายผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ไปสู่ ภ าค
ประชาชนอย่างทั่วถึง และที่สาคัญชีวิตของคนไทยจานวนมากพึ่งพิงธุรกิจ SMEs เป็นที่น่าสังเกตว่า
หลายประเทศที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพของระบบเศรษฐกิ จ
ไม่ว่า เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น หรือ ไต้หวัน ต่างก็มี SMEs ที่เข้มแข็ง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจ
SMEs คงไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนให้ SMEs ตั้งธุรกิจได้ง่าย แต่รวมถึงต้องทาให้ SMEs เติบโตได้ตาม
พั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ สามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพ และสามารถปรั บ ตั ว ได้ เท่ า ทั น กั บ การ
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เปลี่ยนแปลงของโลก ประเด็นเหล่านี้ เป็น “เงื่อนไขจาเป็น” ต่อ “การเติบโตอย่างทั่วถึง” ซึ่งเป็น
หัวข้อหลักของงานสัมมนาในปีนี้
เพื่อตอบคาถามว่า SMEs จะก้าวนาไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 ได้อย่างไร ผมขอเสนอ
ความเห็นใน 3 ส่วน คือ
1. บริบทของโลก 4.0 ที่ SMEs ต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ?
2. SMEs ไทยควรปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันและได้ประโยชน์จากโลกยุค 4.0 ?
3. ภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไรเพื่อ สนับสนุน SMEs และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ไทย
ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 ? โดยในส่วนสุดท้ายนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างงานบางเรื่องที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนที่ 1 บริบทโลกยุค 4.0 : นัยต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ
ท่านผู้มีเกียรติครับ
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า โลกที่เราอยูว่ ันนีต้ ่างไปจากเดิมมาก เรากาลังก้าวเข้าสู่ “โลกยุคใหม่”
ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะซับซ้อน
มากขึ้น หลายเรื่องจะเชื่อมต่อกัน มีผลกระทบกลับไปมาจนเกือบจะเรียกได้ว่าไร้เส้นแบ่งที่ชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นจะตั้งอยู่บนพลังของเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว ทาให้สภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็นไปใน
ทิศทางที่คลุมเครือคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ต่างจากโลกที่เราเคยคุ้นชิน ซึ่งโลกแบบนี้เรียก
สั้น ๆ ว่า “โลก VUCA” บริบทใหม่ของโลกแบบ VUCA นี้ เป็นบริบทของโลกที่เราต้องมองแบบ
เข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้เห็นอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อวิธีการดาเนินธุรกิจใน
แทบจะทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (business model) พฤติกรรมผู้บริโภค ความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ตลาดแรงงาน วิ ธี ก ารทาการตลาด หรื อ การทาธุ ร กรรมทางการเงิ น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคนี้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นแล้ว ยังได้
เชื่ อ มโยงส่ ว นต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ส่ ง ผลให้ เ ส้ น แบ่ ง ระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก ารต่ า ง ๆ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ecosystem หรือ ระบบนิเวศน์ ที่คนในวง
กว้างจะสามารถได้รับประโยชน์ได้ ส่วนคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะอยู่ได้ยากขึ้น
หลายท่านคงมีคาถามในใจว่า ในบริบทของโลกยุค 4.0 ธุรกิจจะต้องเผชิญกับ การ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการดาเนินงานของท่านในอนาคต ?
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ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมคิดว่าธุรกิจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 6 ด้านสาคัญ
ด้ า นแรก เศรษฐกิ จเชิ ง แบ่ ง ปั น หรื อ Sharing Economy จะมี ความส าคัญ มากขึ้ น
ในโลกยุคใหม่ที่เกิดจากพลังของเทคโนโลยี จะเกิด platform ที่ธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์
ร่ ว มกั น ได้ ที่ ส าคั ญ platform เหล่ า นี้ จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางระหว่ า ง “ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร” กั บ
“ผู้ให้บริการ” ได้โดยตรง ด้วยต้นทุนที่ต่ามาก ไม่ต้องอาศัยธุรกิจตัวกลางเหมือนในอดีต ทาให้
ธุรกิจตัวกลางต่าง ๆ จะมีบทบาทลดลงมาก
แนวคิ ด Sharing Economy ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรต่ า ง ๆ
ร่วมกันโดยไม่ต้องลงทุนเป็นเจ้าของเอง ไม่เก็บทรัพยากรที่มีไว้ใช้คนเดียว ทาให้เกิดธุรกิจ รูปแบบ
ใหม่ ๆ เช่น
- UBER เป็นบริษัทรถโดยสารสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์
- AirBNB เป็นเครือข่ายการจองห้องพักที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องลงทุนสร้างห้องพักเอง
- Alibaba เป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องเก็บสต๊อกสินค้าไว้
เอง และคนที่ขายสินค้าผ่าน Alibaba ไม่ต้องเปิดหน้าร้านของตัวเอง หรือ
- Facebook เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่
ต้องผลิตเนื้อหาเอง
รูปแบบของเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันไม่ได้เกิดขึ้นใน platform ระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้น
ในระดับท้องถิ่นด้วย ไม่ว่าจะเป็น การใช้จักรยานส่วนกลางเป็นพาหนะการเดินทางในหลายเมือง
ใหญ่ การใช้ co-working space เป็นที่ทางาน การใช้ cloud computing แทนที่แต่ละธุรกิจต้อง
ลงทุ น มี server ของตั ว เอง ตลอดจนการใช้ mobile banking ของธนาคารต่ า ง ๆ ผ่ า น
smartphone ของแต่ละคน แทนที่ธนาคารจะต้องลงทุนขยายสาขาเพิ่มขึ้น
ธุรกิจเชิงแบ่งปัน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจมาก เพราะธุรกิจไม่จาเป็นต้องลงทุน
สูงเหมือนเดิม สามารถแบ่งปันทรัพยากรส่วนเกินในบางช่วงเวลาให้คนอื่น ใช้ประโยชน์ได้ และที่
สาคัญ คนที่จะสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่จาเป็นต้องเป็นคนรู้จักหรือเป็นคู่ค้าที่เราคุ้นเคยมา
ก่อน platform ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นตัวกลางในระบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน จะมีกลไกสร้าง
ความมั่นใจให้คนที่ไม่รู้จักกัน สามารถไว้ใจ เชื่อใจกันได้ดีในระดับหนึ่ง จนยินดีที่จะใช้ประโยชน์
ร่วมกัน นอกจากนี้ การที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Sharing economy platform ที่กาลังเติบโต
หรือมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จะเท่ากับการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพของ
ทรัพยากร และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเติบโต
ของ platform เหล่านี้ด้วย
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ด้านที่สอง ข้อมูลจะเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ และการใช้ข้อมูลอาจจะเป็น
ตัวกาหนดความสาเร็จของธุรกิจ ในโลกดิจิทัลวันนี้ เราใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะ smartphone และอุ ป กรณ์ที่เชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เน็ ต หรือ
internet of things เราได้ ฝ ากรอยเท้ า ดิ จิ ทั ล (Digital footprint) ไว้ ใ นทุ ก ย่ า งก้ า วของชี วิ ต
ข้อมูลเหล่านีแ้ สดงถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความสนใจ และการตัดสินใจของผู้คนได้อย่างละเอียด
การใช้ประโยชน์จากถังข้อมูลรายธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือ ที่เรียกว่า “Big Data” จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการทาธุรกิจได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นวางแผนการตลาดเพื่อ
ตอบโจทย์ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม การปรับราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานใน
แต่ละช่วงเวลา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต หรือการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างธุรกิจต่าง ๆ เพื่อยกระดับการขายสินค้า ขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว และมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
หลายธุรกิจขนาดใหญ่กาลังใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ในหลายมิติ สาหรับธุรกิจ
SMEs แล้ ว Big Data อาจจะดู เ ป็ น เรื่ อ งไกลตั ว หรื อ ยากที่ จ ะจั บ ต้ อ งได้ แต่ ผ มเชื่ อ มั่ น ว่ า
ในวันนี้กาลังมีพัฒนาการของบริการใหม่ ๆ และ platform ใหม่ ๆ หลายอันที่จะช่วยให้ SMEs
สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูล
ที่มีธุรกรรมทางการเงินมาเกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อเก็บอย่างเป็นระบบโดยต่อเนื่อง จะสามารถ
ใช้เพิ่มศักยภาพของ SMEs ได้เป็นอย่างดี
ด้านที่ สาม ธุรกิจจะแข่งกันเรื่องความรวดเร็ว หรือ Economy of Speed มากขึ้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เทคโนโลยีทาให้กระบวนการ
ตัดสินใจของคนใช้เวลาสั้นลงมาก สามารถรับข้อมูลที่พร้อมสาหรับการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผ่ า น Social commerce หรื อ e-commerce หรื อ platform
ต่าง ๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีได้ช่วยให้ ร าคาสิน ค้า สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ทุกนาทีตามความ
ต้องการของลูกค้า และลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจในการบริการได้อย่างทันทีเช่นกัน
ซึ่งหมายความว่าธุรกิจ ที่จะประสบความสาเร็จ ต้องพร้อมที่จะตอบสนองต่อความคาดหวั งของ
ลูกค้า สามารถสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้านที่สี่ อาชีพ รูปแบบการทางาน และตาแหน่งงานในอนาคตจะเปลี่ยนจากปัจจุบัน
มาก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโฉมตลาดแรงงาน งาน routine หรืองานที่ทาซ้า ๆ
จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ และเมื่องาน routine ค่อย ๆ หมดไป จะเหลือแต่งานที่ระบบ
อัตโนมัติทดแทนยาก โดยแรงงานกลุ่มที่มี soft skill สูง เช่น มีทักษะการสื่อสาร การทางานเป็น
ทีม มีภาวะผู้นา มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ เทคโนโลยี และ
Big Data ทาให้ความต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ICT การคานวณ และประมวลผล
มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกใหม่ในตลาดแรงงาน คือ แรงงานที่ไม่มีสังกัด หรือ กลุ่ม Gig ที่
ทางานเป็นชิ้น ๆ ในลักษณะ “freelance” สามารถทางานป้อนหลาย ๆ กิจการ แทนที่จะผูกชีวิต
และเวลากับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แรงงานที่เป็น freelance นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน
รูปแบบหนึ่งได้เช่นกัน
World Economic Forum1 ประเมิ น ไว้ ใ นปี 2016 ว่ า ในปี 2020 การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ จะทาให้งานจานวนหนึ่งหายไป และมีงานบางประเภทเพิ่มขึ้น แต่สุทธิ
แล้วจะมีงานหายไปถึง 5 ล้านตาแหน่ง ใน 15 ประเทศ2 ซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นประเทศที่พัฒนา
แล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในการจัดกลุ่มหาแบบแผนของข้อมูล
และแปลผลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจหลายเรื่องโดยไม่ต้องใช้คน รวมทั้ง ใช้หุ่นยนต์แทนคนในงานที่
“จ าเจ-สกปรก-อั น ตราย” (Dull-Dirty-Dangerous) ซึ่ ง คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ 10 ของ
กระบวนการผลิต3 นอกจากนี้ Bill Gates ได้ทานายไว้ว่า ในอนาคตจะมีการใช้หุ่นยนต์แทนคน
มากขึ้นเป็นลาดับ จนวันหนึ่งภาครัฐอาจต้อง “เก็บภาษี” หุ่นยนต์เพื่อนารายได้มาสนับสนุนค่าจ้าง
ของงานบริการบางประเภทที่ยังต้องใช้มนุษย์ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น4
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว SMEs เพราะรูปแบบและการทางานลักษณะใหม่
นอกจากจะเปลี่ยนวิธีการทางานในองค์กรแล้ว ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแรงงานที่
เป็นลูกค้าของธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย
ด้านที่ห้า โครงสร้างประชากรในหลายประเทศก าลัง เปลี่ย นไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุ ”
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และรวมถึงประเทศจีนและไทย ซึ่ง มีนัยต่อ SMEs ในหลาย
เรื่องสาคัญ ผู้บริโภคกลุ่มที่กาลังขยายตัว คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยจะ
เปลี่ยนไปจากคนในช่วงวัยรุ่นและวัยกลางคน กล่าวคือ กลุ่มผู้สูงอายุไม่มีรายได้ประจา ไม่มีโบนัส
แต่ใช้เงินออมที่เก็บสะสมไว้ การจับจ่ายใช้สอยจะต้องระมัดระวังมากขึ้น และจะเป็นการจับจ่ายใช้
สอยที่เน้นบริการบางประเภทแทนการซื้อสินค้า เช่น จะเน้นที่บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว
สาหรับการดาเนินธุรกิจนั้น แรงงานจะหายากขึ้นและค่าจ้างจะปรับสูงขึ้น ยิ่งส่งผลให้การ
ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนเกิดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจอาจขาดทายาทสืบทอดกิจการ ดังที่
ประสบการณ์ของญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจ SMEs จานวนมากมีความ
1 https://www.weforum.org/press/2016/01/five-million-jobs-by-2020-the-real-challenge-of-the-fourth-industrial-revolution/
2 The report is based on a survey of chief human resources officers and top strategy executives from companies across nine broad industry categories
and covering 15 of the world's largest economies. These are; Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, South Africa, Turkey,
the UnitedKingdom and the United States, plus the ASEAN and GCC groups.

3 World Economic Forum (In collaboration with A.T.Kearney), Techonlogy and Innovation for the Future of Production: Accelerating Value Creation,
March 2017.

4 Bill Gate’s 7 predictions for our future, 08 May 2017 https://www.weforum.org/agenda/2017/05/bill-gates-is-pretty-good-at-predicting-the-future-this-iswhat-he-thinks-will-happen-next1
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เสี่ยงที่จะต้องปิดตัวลงในอนาคตจากปัญหานี้ ปัญหานีอ้ าจจะสร้างผลข้างเคียงให้กับธุรกิจอื่นด้วย
อาจท าให้ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ระบบอ่ อ นแอลงและท าให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมต่ า ง ๆ
สูญหายไปด้วย
ด้านที่หก กฎเกณฑ์ กติกา หลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของโลกยุค
ใหม่ ภายใต้บริบทโลกใหม่ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทาให้ เส้นแบ่งพรมแดนสาคัญ ลดลง
รวมทั้ง Social media ทาให้ข้อมูลข่าวสารในโลกส่งถึงกันรวดเร็วมากขึ้น ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที
และความคาดหวังของคนในสังคมสูงขึ้นเป็นลาดับ เทคโนโลยี ยังทาให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ และจะถูกตรวจสอบได้โดยง่าย กฎเกณฑ์ กติกา และมาตรฐานหลาย
อย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม สิทธิ
มนุษยชน หรือธรรมาภิบาล
บรรทัดฐานหลายเรื่องจะก้าวข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่เราต้อง
ปฏิบัติตามทั้งแบบที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน บรรทัดฐานเหล่านี้
อาจจะสร้าง “ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” (Strategic risk) ที่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
และโอกาสทางธุ รกิจ เช่ น เรื่อ ง IUU หรื อ การดู แ ลถึ งสิ ทธิ ม นุษ ยชนขั้นพื้ น ฐานที่ EU เคยให้
ใบเหลืองไทยในการทาประมง หรือมาตรการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผมเชื่อว่าการที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติกว่า
170 ประเทศ กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะนาไปสู่
การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน อีกหลายด้าน โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวกับโลกร้อน
ส่วนที่ 2 SMEs จะปรับตัวให้เดินหน้าสู่โลกยุค 4.0 อย่างไร ?
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ภายใต้บริบทโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศ ทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก
หรือใหญ่ และเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย ที่สาคัญเมื่อวิถีของโลกเปลี่ยนไปและจะไม่
สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้ว ความเสี่ยงที่สาคัญที่สุด คือ การไม่ปรับตัวหรือไม่พร้อมที่จะ
ปรับตัวได้อย่างเท่าทัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราเห็นหลายตัวอย่างธุรกิจระดับโลก ที่เคยเป็นผู้นา
ต้ อ งเสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดไป เพราะ ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น บางบริ ษั ท ถึ ง กั บ ต้ อ งปิ ด กิ จ การลง
หลาย ๆ brand สินค้าหายไปจากความนิยมของผู้บริโภคหรือถูกทดแทนที่ด้วย brand ใหม่ ๆ ที่
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราอาจจะนึกไม่ออกว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผมคิดว่าการที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งต้องปิดกิจการลง ส่วนหนึ่งมาจากความใหญ่โต
ของบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว หลายแห่งอาจจะติดกับดัก
ความสาเร็จของธุรกิจตนในอดีต ในโลกยุค 4.0 ธุรกิจจะแข่งขันกันด้วยความเร็ว ความคล่องตัว
ทันการณ์ในการปรับตัวจึงจะเป็นหัวใจสาคัญ ซึ่งเรื่องความเร็วและความคล่องตัว นี้เป็นจุดแข็ง
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สาคัญของ SMEs เพราะ SMEs ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่แข็งตัว เจ้าของและผู้บริหารระดั บ สู ง
มีอานาจในการตัดสินใจ จึงสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางและนโยบายการทางานได้ง่าย
คาถามที่อยู่ในใจหลายท่าน คือ แล้วเราจะปรับตัวให้เดินหน้าสู่โลกยุค 4.0 ได้อย่างไร ?
ในบริบทโลก 4.0 ผมคิดว่า SMEs จาเป็นต้องปรับตัวอย่างน้อยใน 5 ด้านสาคัญ
ด้านแรก SMEs ต้องรู้ลึก และปรับตัวเชิงรุก โดยให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานสาคัญของการปรับตัว โดยเฉพาะในการเพิ่มผลิตภาพ การลงทุนในโลกยุค 4.0 ไม่ได้
หมายความถึงแค่การลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิต แต่จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ เทคโนโลยีจะต้องเข้ามาเป็นส่วนสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางานและใน
ทุกมิติที่ต้องปรับตัว ซึ่งโชคดีว่า ในวันนี้เทคโนโลยีหลายอย่างมีราคาถูกลง เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง
มี application ในการบริ ห ารจั ด การราคาถู ก ให้ เ ลื อ กใช้ ตั้ ง แต่ ก ารบริ ก ารทางการเงิ น การ
วิ เคราะห์ ก าไรขาดทุ น การบริห าร stock สิ น ค้ า การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ กับ ลู กค้า หรื อ การ
ให้บริการหลังการขาย
ด้านที่สอง ต้องหาทางใช้ประโยชน์จาก Sharing Economy หรือเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน
เพราะ Sharing Economy สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทาธุรกิจและลดต้นทุนได้ในหลายมิติ มี
platform ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่การที่ SMEs จะสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบของ
เศรษฐกิ จ เชิ ง แบ่ ง ปั น ได้ นั้ น ไม่ ไ ด้ ส าคั ญ แต่ เพี ย งการมี ห รื อ เข้ า ถึ ง technology platform แต่
รวมถึงการที่จะต้องปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับวิถีของเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันด้วย ที่สาคัญคือ การ
ก้าวข้ามความรู้สึกที่อยากจะทาเอง ทาคนเดียว หรือ ต้องเป็นเจ้าของเอง
ทั ศ นคติ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ าก Sharing Economy คื อ ต้ อ งสร้ า งความ
ไว้วางใจ หรือ Trust เพราะคนที่เราจะต้องแบ่งปันด้วยนั้น อาจไม่ใช่ คนที่เราเคยรู้จักมาก่ อ น
จาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเปิดใจ และอาศัยกลไกใหม่ ๆ ที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น
UBER เติบโตจากการที่คนขับเปิดใจให้คนไม่รู้จักขึ้นรถส่วนตัว และผู้โดยสารก็ยินดีขึ้นรถ
ส่วนตัวของคนอื่น ที่ไม่ได้ถูกกากับดูแลโดยทางการเหมือนรถสาธารณะทั่วไป
AirBNB เติบโตจากการเปิดใจให้คนแปลกหน้าเข้ามาใช้ห้องว่างในบ้าน และคนที่มาพักก็
ยินดีที่จะไปพักแรมในบ้านของคนอื่น
P2P Funding ผู้ลงทุนยินดีที่จะใส่เงินลงทุนในธุรกิจที่ตนไม่รู้จักมาก่อน และไม่มีสถาบัน
การเงินเป็นตัวกลางในการรับความเสี่ยงจากการปล่อยกู้
e-commerce platform หลายแห่ง ยินดี ส่ง ของให้ ลูกค้ า ก่อ นได้ รับ เงิน และหลายครั้ง
ลูกค้าก็ยินดีจ่ายเงินก่อนที่จะเห็นตัวสินค้า
ปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน เหล่านี้ ทาให้กรอบความคิดการทาธุรกิจขยายได้
อย่างไร้ขอบเขต และเปิดโอกาสให้เราสามารถหาลูกค้าใหม่ได้อย่างไม่จากัดด้วย
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ด้านที่สาม ข้อมูลต้องเป็นส่วนสาคัญของทุกขั้นตอนในการทางานและการตัดสินใจ
ในโลกยุ ค ใหม่ ที่ก ารแข่ ง ขัน จะรุน แรงขึ้น และจะเป็ น การแข่ง ขั นที่ ต้ อ งอาศั ย ข้ อเท็ จ จริ ง ต้ อ ง
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้ในหลายมิติ SMEs จะต้องให้ความสาคัญต่อการเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ในโลกปัจจุ บันที่หลายระบบการทางานเชื่อมต่อกับ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถทาได้ง่ายกว่าเดิม
มาก หลาย platform ที่พัฒนาขึ้นสาหรับ SMEs ก็จะมี application ที่จะช่วยให้สามารถเก็ บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ application ที่ธนาคารต่าง ๆ พัฒนา
สาหรับ SMEs นอกจากจะทาให้เกิดความรัดกุมในการบริหารจัดการเงิน และลดความจาเป็นที่
จะต้องใช้พนักงานจานวนมากมาคอยตรวจบัญชีแล้ว ยังจะช่วยให้ SMEs สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของลูกค้าที่จ่ายเงินผ่านระบบ electronic payment ได้อีกด้วย
ในเรื่อ งของข้ อ มู ล นั้ น ข้ อ มู ล ภายนอกก็ มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า ข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร
ทุ ก วั น นี้ เราสามารถหาข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ การทาธุ ร กิ จ ได้ ส ะดวกมากขึ้ น กว่ า เดิ ม เป็ น ข้ อ มู ล ที่
ปรับปรุง ตลอดเวลา ตั้งแต่ข้อมูลราคาสินค้าและวัตถุดิบ ข้อมูลการจราจร ภาพถ่ายดาวเทียม
ปริมาณน้าฝน ตลอดจนข้อมูลทางการเงิน
ด้านที่สี่ การบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นส่วนสาคัญของการทาธุรกิจ โลกยุค 4.0 ไม่
เพียงเปิดโอกาสมากมาย แต่จะเป็นโลก VUCA ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างทิศทางคลุมเครือ ธุรกิจต้องเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติ การบริหารความ
เสี่ยงจึงมีความสาคัญมาก ตั้งแต่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic risks) ที่ต้องสามารถเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและปรับตัวได้เร็ว ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะความความเสี่ยง
ด้านไซเบอร์ ที่จะรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งขึ้ น ในโลกที่เทคโนโลยีและ internet of things
มีบทบาทสาคัญในทุกขั้นตอนของการทาธุรกิจ
ความเสี่ยงที่สาคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การศึกษาของธนาคาร
แห่งประเทศไทยพบว่า มีผู้ส่งออก SMEs เพียงประมาณร้อยละ 28 เท่านั้นที่ป้องกันความเสี่ยง
จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น และมี เพี ย งร้อ ยละ 5 เท่ า นั้ น ที่ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทั้ ง หมดเป็ น ประจ า
ผู้ส่งออก SMEs จานวนไม่น้อยเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะเวลาที่อัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวนสูงและทาพร้อมกัน ทาให้สร้างแรงกดดันให้อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงแรง
ขึ้นไปอีก เราต้องยอมรับความจริงว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง และส่วนใหญ่เกิด
จากเหตุการณ์ภายนอกประเทศที่กระทบต่อค่าเงินสกุลหลัก ๆ จึงยากที่จะคาดเดา
ด้านที่ห้า ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานโดยต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วย
เพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจให้เข้ากับโลกยุคใหม่แล้ว ยังจะช่วยสร้าง
ความผูกพันกับพนักงานในสภาวะที่เรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย การหาแรงงานที่ใช่ ทีม่ ีทักษะ
ตรงกับความต้องการของธุรกิจในอนาคตจะต้องแข่งขันกันมากขึ้น มีต้นทุนสูงขึ้น ดังที่ผมได้กล่าว
ไว้ในตอนต้น งานหลายอย่ างที่ เป็น งาน routine จะถูกทดแทนด้วยหุ่น ยนต์ ม ากขึ้น งานที่ จ ะ
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สามารถสร้างมู ลค่ าเพิ่ม ให้แก่ ธุ รกิจได้ จะต้องอาศัยทักษะที่จะสามารถแก้ปัญ หา สร้างความ
แตกต่าง และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ทักษะเหล่านี้จาเป็นที่พนักงานจะต้องได้รับการ
พัฒนาโดยต่อเนื่อง ในโลกยุคดิจิทัลนั้น การพัฒนาพนักงานก็สามารถอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้
ในหลายมิติ หลายหลักสูตรสามารถศึกษาได้ ฟรี ผ่าน Youtube หรือ open platform ต่าง ๆ
ส่วน 3 บทบาทภาครัฐในการสนับสนุน SMEs และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
ท่านผู้มีเกียรติครับ ในการก้าวสู่โลก 4.0 นอกจากภาคเอกชนจะต้องปรับตัวแล้ว การปรับ
กลไกการทางานและบทบาทของภาครัฐ (institution) มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะ
ภาครัฐเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ กติกา นโยบาย รวมทั้งยังมีบทบาทที่จะต้องสร้างสภาวะแวดล้อม
(ecosystem) ที่จะเอื้อให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยผมคิดว่ามีอย่างน้อย 2 ด้านสาคัญ ได้แก่
เรื่องที่หนึ่ง การปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะโลก
ที่เทคโนโลยีจะมีความสาคัญมากขึ้น การแข่งขันจะตั้งอยู่บนฐานของความเร็ว และความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบกติกาของสากลที่กาลังกลายเป็ น
บรรทัดฐานใหม่ของโลก
ท่านผู้มีเกีย รติค รับ เชื่อหรือไม่ครั บ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี กฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 1 แสนฉบับ และมีใบอนุญาต มากกว่า 3,000 ประเภท 5 ในการ
ประกอบธุรกิจบางอย่างภาคเอกชนต้องขอใบอนุญาตจากส่วนราชการต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเภท
ถ้าคิดในด้านต้นทุนของการประกอบธุรกิจแล้ว กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และใบอนุญาตเหล่านี้
มักจะสร้างภาระให้แก่ธุรกิจ SMEs มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และหลายครั้งเป็นอุปสรรคทาให้เริ่ม
ธุรกิจใหม่ได้ยาก สร้างความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ่
ตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะขออนุญาตทาธุรกิจ
กฎหมายและกฎเกณฑ์จานวนมากไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะ
แบ่งตามอานาจหน้าที่ของส่วนราชการแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ในขณะที่เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่จะทาให้ประเภทของธุรกิจและบริการต่างไปจากเดิมที่
แต่ละหน่วยงานราชการคุ้นชิน โดยเฉพาะพวก platform ใหม่ ๆ ที่จะรองรับเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน
นอกจากนี้ ในโลกยุคใหม่ที่การแข่งขันรุนแรง อาจจะทาให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แต่
การทาธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ ต้องไม่ใช่เรื่องเสียหาย ผู้ประกอบการธุรกิจที่ล้มลงจะต้อง
สามารถกลับมาลุกขึ้นใหม่ได้เร็ว ธุรกิจที่ ผ่านประสบการณ์ความผิดพลาดมาแล้ว จะเป็นกาลัง
สาคัญของเศรษฐกิจไทยมากกว่าธุรกิจ start-up ที่เริ่มต้นใหม่เสียอีก แต่กระบวนการกฎหมาย
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กฎเกณฑ์ และทัศนคติของเราไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ล้มลงสามารถลุกขึ้นยืนได้ใหม่ ได้เร็ว
สินทรัพย์จานวนมากถูกล็อคไว้ในกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน
เรื่ อ งที่ ส อง การส่ ง เสริ ม ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานกลาง (open platform) เพื่ อ ช่ ว ย
ยกระดั บ ความสามารถการแข่ ง ขั น และส่ ง เสริ ม ให้ SMEs สามารถใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ได้
โดยเฉพาะประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ท่านผู้มีเกียรติค รับ แม้เทคโนโลยีที่ก้ าวหน้ าจะเป็ นโอกาสที่ จะช่ว ยยกระดับผลิ ต ภาพ
แต่งานศึกษาของ OECD ทั่วโลกชี้ว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีผลิตภาพ (productivity) โดยรวมสูงกว่า
บริ ษั ท SMEs เฉลี่ ย 4-5 เท่ า 6 และบริษั ทขนาดใหญ่ ยั ง มี ร ะดั บ การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเร็ว กว่ า SMEs มาก ทาให้ช่องว่ างของความสามารถในการแข่ ง ขั น
ระหว่าง SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลก ไม่ใช่
เฉพาะเพียงในประเทศไทยเท่านั้น
หากดูข้อมูล NPL ในประเทศไทยที่แยกตามประเภทและขนาดของธุรกิจก็จะพบข้อสรุป
ทานองเดียวกัน เราจะเห็นการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในหลายภาคธุรกิจ
อาทิเช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด ธุรกิจก่อสร้าง และการค้าส่งและปลีก ในภาค
ธุรกิจเหล่านี้เราเห็น NPL ของธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง สวนทางกับ NPL ของ SMEs ที่
โน้มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะ SMEs มีสายป่านสั้น แต่อีกส่วนเชื่อว่าเป็นผลจากปัญหาเชิง
โครงสร้าง ที่ทาให้ SMEs โดยเฉพาะ SMEs ในต่างจังหวัดไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่
จากส่วนกลางที่มีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลิตภาพ เทคโนโลยีที่
สูงกว่า หรือเครือข่ายการทาธุรกิจที่กว้างกว่า
การยกระดับศักยภาพของ SMEs เป็นเรื่องที่สาคัญมากที่ต้องทาจริ งจังและทาอย่างรอบ
ด้าน ที่ผ่านมาเราอาจจะให้น้าหนักกับเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อมาก เพราะการเข้าถึงสินเชื่อหรือ
ตั ว เลขภาคการเงิ น เห็ น ได้ ง่ า ย เป็ น กระจกเงาแรกที่ ส ะท้ อ นปั ญ หาการท าธุ ร กิ จ ของ SMEs
เหมือนกับเวลาที่เราป่วยแล้วมีไข้ แต่การเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพ และแก้ปัญหาความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในระยะยาว การแก้ปัญหาเฉพาะ
ภาคการเงินอาจจะเหมือนกับการให้ยาแก้ไข้ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่สาเหตุของการป่วยอาจจะรุนแรง
กว่าการเป็นไข้มาก
ผมคิดว่า SMEs ต้องการการสนับสนุนด้านความคิด ด้านการตลาด การเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การบริหารจัดการ การพัฒนาพนักงาน เครือข่ายการทางาน และการวิจัยและพัฒนา
มิติเหล่านี้จะสร้างศัก ยภาพ SMEs ให้สูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ ส าคัญ คือ การสร้ า ง open
platform ให้ SMEs สามารถเข้าถึง ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีและบริการสมัยใหม่ที่ตรงกับความ
6 OECD 2015, ‘The future of productivity.’
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ต้องการของ SMEs แต่ละรายได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ในวันนี้เรามีตัวอย่างของ open platform
หลายแห่งเกิดขึ้น เช่น
ในด้ า นการออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) เป็ น platform
ข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบ ที่สามารถดึงดูดผู้สนใจเข้ ามาสั มผั สแบ่ งปั นจินตนาการ และ
สร้างสรรค์ร่วมกัน หรือ
ในด้ า นความรู้ KX7 (Knowledge Exchange) เป็ น Open Collaboration Platform
ทางความรู้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดสรรอาคารให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ดึ ง ดู ด ให้ SMEs เข้ า มาพู ด คุ ย กั น รวมถึ ง เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ น าความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs ได้อย่างตรงจุด
นอกจากนี้ ในต่างประเทศมี open platform ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับ SMEs อีกมาก
ภาครัฐไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของ platform เหล่านี้ แต่ควรส่งเสริมให้เกิด platform เหล่านี้ขึ้น
และให้มีรูปแบบการทางานที่เปิดกว้าง สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ของภาครัฐได้โดยง่าย
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของ SMEs ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านผู้มีเกียรติครับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตระหนั กถึงการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
เกิดขึ้น ทั้งส่วนที่จะเป็นโอกาสและความท้าทาย และตระหนักดีว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่
อาจจะทาให้ SMEs ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ได้อย่างเท่าทัน เราจึงได้ปรับยุทธศาสตร์ ให้
สอดรับกับการก้าวเข้าสู่โลกยุค 4.0 โลกที่เทคโนโลยีจะมีความสาคัญมากขึ้น ผมขออนุญาตใช้เวลา
ในช่วงท้ายนี้ สัก เล็ กน้ อยเล่ าถึงตั ว อย่ า งงานสองสามด้ า นส าคั ญ ที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยได้
ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา
ด้ า นการรั ก ษาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเห็ น
ความสาคัญของการวิเคราะห์และวางแผนเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อจับ
ชีพจรเศรษฐกิจ ติดตามการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและติดตามความเสี่ยงในโลกใหม่ได้อย่าง
ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเฉพาะจุด ลามเป็นความเสี่ยงของทั้งระบบการเงินและระบบ
เศรษฐกิจได้ การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยเชิงลึก และการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลขนาดใหญ่เป็น
เรื่องที่เราให้ความสาคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่าง ๆ ของเราตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ในภาวะที่ตลาดการเงินโลกเคลื่อนไหวผันผวนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส่ ง ออกและผู้น าเข้า สามารถบริ หารความเสี่ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ยน ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม ทั้งผ่านการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วง 2 – 3
7http://www.pr.kmutt.ac.th/
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เดือนข้างหน้า จะมีการจัดสัมมนารวมกันมากกว่า 20 ครั้ง ทั่วประเทศ รวมทั้งให้ SMEs สามารถ
ซื้อสิทธิ์ในการล็อคเรทล่วงหน้า (FX option) เพื่อปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในราคาที่ไม่แพง
โดยได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมเบื้องต้นจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) และกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนีธ้ นาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มการปฏิรูปกฎเกณฑ์การควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน
(FX regulatory guillotine) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปกฎเกณฑ์หลาย ๆ ด้านที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของเรา เพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย และไม่สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ลดภาระของภาคเอกชนในการ
ขออนุญาตต่าง ๆ เพิ่มความคล่องตัวในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น จากผู้ ให้ บ ริ ก ารรั บ แลกเปลี่ ย นเงิ น และโอนเงิ น ระหว่ า งประเท ศ
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินให้แก่ SMEs
ด้านการพัฒนาระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงินกลางให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบ
การเงิน สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีราคาถูกและเป็น
ธรรมให้แก่ธุรกิจ SMEs และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และให้ความสาคัญกับการดูแล
ความเสี่ยงจากนวัตกรรมการเงินใหม่ ๆ ไปพร้อมกันด้วย โดยการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
- การขับเคลื่อน “ระบบพร้อมเพย์” ซึ่งเป็นเสมือนถนนด้านการชาระเงินเส้นใหม่ของ
ประเทศ ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ ประชาชนทั่วไป
เป็น open infrastructure กลางที่จาเป็นในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยค่าบริการโอนเงินที่จัด
ว่ามีอัตราถูกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งลดต้นทุนให้กับทุกคน ลดอุปสรรคในการทาธุรกิจของ SMEs
รวมทั้งสามารถใช้ต่อยอดในการทา e-commerce ได้มากขึ้น ในช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้า จะมี
บริการหลายอย่างที่จะเพิ่ม เข้ามาบนระบบพร้อมเพย์ เพื่อตอบความต้องการของภาคธุรกิจ ที่
หลากหลายขึ้น ทั้งบริการ bill payment การใช้ QR code และการส่งคาสั่งเรียกเก็บเงิน หรือ
request to pay
นอกจากบริ ก าร electronic payment เช่ น พร้ อ มเพย์ จะสะดวกและลดต้ น ทุ น การ
บริหารเงินสด การกระทบยอดบัญชีให้แก่ภาคธุรกิจแล้ว จะทาให้เกิดข้อมูลธุรกรรมการเงินที่
เชื่อถือได้ ซึ่งสถาบันการเงินสามารถนามาใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ (information-based
lending) ซึ่งจะเป็นช่องทางช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และลดการพึ่งพาการ
ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
- การสร้างสนามทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านโครงการ Regulatory Sandbox
เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ได้ทดลองให้บริการรูปแบบใหม่ แก่ลูกค้าในวงจากัด
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิ ดของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาประโยชน์ ความเสี่ยงจาก
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บริการใหม่ ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนที่จะนามาขยายผลเพื่อใช้
ในวงกว้ า งต่ อ ไป ปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ที่ ทดสอบภายในกระบะทราย 3 ด้ า น คื อ เทคโนโลยี
blockchain สาหรับให้บริการหนังสือค้าประกันและให้บริการโอนเงินข้ามชายแดน เทคโนโลยี
biometrics สาหรับพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าทางการเงินด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ และเทคโนโลยี QR
Code ที่จะส่งเสริมระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
- การผลักดันมาตรฐานและการใช้ QR Code ในการชาระเงิน ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่
บริษัทบัตรเครดิตใหญ่ 5 แห่งของโลก รวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศ ตกลงร่วมพัฒนา
และใช้มาตรฐาน QR Code เดียวกันในการให้บริการชาระเงิน ซึ่งการมีมาตรฐานกลางของ QR
Code ที่เปิดกว้าง จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่ างผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการใหม่ ๆ จะเข้ามา
แข่งขันได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชน ลูกค้าสามารถใช้ mobile application
ของตน อ่าน QR Code ของร้านค้าได้ทุกแห่ง และสาหรับร้านค้าเองก็ไม่จาเป็นต้องมี QR Code
หลายแบบเพื่อรองรับเครือข่ายการชาระเงินที่หลากหลาย ทาให้ไม่ต้อ งพัฒนาระบบซ้าซ้อน ช่วย
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้สถาบันการเงิน 5 แห่ง
ให้บริการ QR Code เพื่อการชาระเงินได้เป็นการทั่วไปแล้ว และจะอนุญาตเพิ่มอีกหลายแห่งใน
อนาคตอันใกล้นี้ ผมเชื่อมั่นว่า QR Code จะตอบโจทย์ของธุรกิจ SMEs และได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว
นอกจากนี้ เพื่อให้กฎกติกาพัฒนาไปพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ผลักดัน พระราชบัญญัติระบบการชาระเงินฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ด้านการชาระเงินตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการชาระเงิน
ของประเทศ ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคสาหรับผู้ให้บริการชาระเงิน พระราชบัญญัติฉบับนี้ ผ่าน
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายนปีหน้า
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ก่อนจะจบผมอยากจะสรุปอีกครั้งว่า โลกยุคใหม่เป็นโลกที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับพวกเราทุก
คน จะเกิดรูปแบบการทาธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม
ในบริบทของโลกยุค 4.0 ที่ว่านี้ SMEs จะยังเป็นพลังสาคัญของเศรษฐกิจไทย และจาเป็น
อย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมกันส่งเสริมให้ SMEs สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว
และเท่าทัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในทุกระดับ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญที่สุด คือ
ต้องเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ขอบคุณครับ
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