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ผม
ได้รับค�าแนะน�าให้ลองไปศึกษาการพัฒนา SME ของ

ไต้หวัน ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกรณีประเทศไทยมากกว่า

ญีปุ่น่ โดยได้มโีอกาสเดนิทางไปรบัรางวลั และรว่มประชุมนานาชาติ

ที่ประเทศไต้หวัน จึงได้มีโอกาสขอสัมภาษณ์ศาตราจารย์ Chen Min 

HSU ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ท่านเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ

เศรษฐศาสต์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และกรรมการที่ปรึกษา

กระทรวงเศรษฐกิจ ให้ค�าปรึกษาต่อรัฐบาลในการพัฒนา SME  

นอกจากนี้ ท่านยังได้ร่วมจัดสัมมนานานาชาติเรื่อง The Economic 

Governance of the State in Technology Growth and Economic 

Growth: the Taiwan Experience ซึ่งบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาSME ของไทย ในเชิงบทเรียน

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ :  หลังปี ค.ศ.1970 ไต้หวนัได้

แสดงความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่าง

รวดเร็ว ท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

ศาตราจารย์ Chen Min HSU :  ผมคิดว่า มาจากนโยบาย

สนับสนุนอย่างมากจากภาครัฐ อย่างเป็นขั้น เป็นตอน ซึ่งส่งผลต่อ

การพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง พื้นฐานอุตสาหกรรมของไต้หวันเป็น

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และกลางในช่วงเริ่มต้น รัฐบาลเริ่มจากการ

เข้าไปค�้าประกันเงินกู้ (Credit guarantee) 50% แทนในส่วนที่กู้จาก

ธนาคาร เพือ่ให้กจิการสามารถน�าเงนิไปใช้ในการพฒันากิจการ จาก

นั้นก็มีการช่วยเหลือทางการเงิน (SME financial grant) ส�าหรับการ

ส่งออก โดยมีกลไกการตลาดของรัฐบาลช่วย ตามด้วยการสนับสนุน

ให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กในสวนอุตสาหกรรม โดยมีการสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยของรัฐบาล ในระยะต่อมา ได้จัดต้ังเงินกู้

ระยะยาว (ในลักษณะ venture capital) โดยเป็นเงินช่วยเหลือจาก

สหรัฐฯในช่วงต้น

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : ปัจจัย และกลไกส�าคัญที่

รัฐบาลเข้าไปช่วยสนับสนุนกิจการ SME 

ศาตราจารย์ Chen Min HSU :  ในช่วงปี 1965-1970  รฐับาล

โดยกระทรวงเศรษฐกิจได้จัดตั้งตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ 

(คล้ายๆ กบั Jetro ของประเทศญีปุ่น่) ท�าหน้าทีเ่สมอืนบรษิทัหาตลาด 

ร่วมมอืกบัหอการค้าในประเทศ เพือ่เจาะหาตลาดส่งออกให้กบัสนิค้า 

ชิน้ส่วนจากไต้หวนั ซึง่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างด ีและเมือ่การตลาด

ขยายตัวได้ ทางรัฐบาลก็เริ่มซื้อเทคโนโลยี จ้างผู้เชี่ยวชาญ (ซึ่งได้ผล

ส�าเร็จเป็นอย่างมาก) พร้อมจัดต้ังสถาบันวิจัยประยุกต์ และสวน

อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ (science park) กระจายทั่วประเทศ หลัง

ปี 1980 รฐับาลเริม่ใช้กลไกสนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยการ

ซื้อสิทธิบัตร และให้กิจการ SME ไปตั้งโรงงานขนาดเล็กในสวน

อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ เช่นที่ Khao Chong Technology Park, 

New Taipei City, Shin Jian, Hai Chong,  Tailan รวม 8 แห่ง เพื่อ

ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ :  บุคคลากรทางด้านวิทยา-

ศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างไร

ศาตราจารย์ Chen Min HSU : อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลท�า 

คู่ขนาน คือ การต้ังกรมวิทยาลัยเทคนิคในกระทรวงศึกษา คล้ายๆ 

ของเยอรมัน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยด้าน

เทคโนโลยี หลังปี 1965 และได้ยกระดับเป็น มหาวิทยาลัยด้าน

เทคโนโลยใีนเวลาต่อมา นกัเรยีนทีจ่บมธัยมปลายสามารถเลอืกได้ว่า

จะเรยีนสายสามญั หรอืด้านเทคนคิ  กลไกนีม้ส่ีวนส�าคัญในการสร้าง

ทัง้อาจารย์ และบคุลากรเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม อกีกลไกหน่ึงทีส่�าคญั 

คือ กลไกสมาคมศิษย์เก่า (Alumni Association) จากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศที่ไปจบมา ทั้งที่ท�างานในไต้หวัน และในต่างประเทศ จะ

มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และแนะน�า แลกเปลี่ยนบุคลากรอยู่เสมอ 

เป็นเครือข่ายไต้หวันทั่วโลก

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : บทบาทของหน่วยงานรัฐใน

การก�าหนด และผลักดันนโยบาย ในการสนับสนุนเป็นอย่างไรบ้าง

ศาตราจารย์ Chen Min HSU : หน่วยงาน SMEA เป็นกลไก

ส�าคัญอย่างมากในการก�าหนดนโยบาย ผลักดันนโยบาย สนับสนุน

การเติบโตของ SME โดยจัดตั้งสถาบันวิจัยประยุกต์ (เช่น ITRI) 

การพัฒนา 

SME-Taiwan
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของไต้หวัน   ( Data Source: Office of Information 

Services, Executive Yuan )

ภาพภายในรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน

  
ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

สนับสนุนให้ตั้งโรงงานขนาดเล็ก (Small plant) ส�าหรับการพัฒนา

เทคโนโลยีในสวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ การจัดท�าโครงการกับ

ภาคอุตสาหกรรม (เชื่อมโยงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ

เศรษฐศาสตร์การลงทุนเข้าด้วยกัน) สนับสนุนการซื้อสิทธิบัตร เชื่อม

โยงบุคลากรกับวิทยาลัยด้านเทคนิค ซื้อขายเทคโนโลยี และว่าจ้างผู้

เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังจัดท�า Cluster ในแต่ละผลิตภัณฑ์  ซึ่งบาง

กลุ่มที่ประสบความส�าเร็จสามารถรวมกลุ่ม และเติบโตเป็นบริษัท

ขนาดใหญ่ (Big enterprise group) ได้ในระยะต่อมา

รศ.ดร.สจุรติ คูณธนกลุวงศ์ : ภาคอตุสาหกรรมของไต้หวนั

กับการปรับตัวในอนาคต

ศาตราจารย์ Chen Min HSU : อุตสาหกรรมไต้หวันต้อง

ปรับตัวโดยการพัฒนาสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้น (เช่น Cloud technology, 

Medicine, Biotech, High tech semiconductor, Medical device) 

ร่วมกับบริษัทนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการที่ใช้

เทคโนโลย ีตวัอย่างเช่น การพฒันาร่วมกบับรษิทัญีปุ่น่ (ในปีค.ศ.1999 

ไต้หวันหันมาใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากญี่ปุ่น) เพื่อพัฒนา

แข่งกับเกาหลี และสหรัฐฯ ในสินค้า และชิ้นส่วนไฮเทค อุตสาหกรรม

ไต้หวันจะเพิ่มการลงทุนในอาเซียน (เช่น กรณีบริษัทฮงไฮ่) เพื่อเพิ่ม

ฐานการผลิต และการตลาดมากขึ้น โดยยังคงการพัฒนา และผลิต

ชิ้นส่วนไฮเทคบางส่วนในไต้หวัน ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการไต้หวันมี

ความเฉลยีวฉลาด และซือ่สตัย์ จะมส่ีวนช่วยในการพฒันาเศรษฐกจิ

ของไต้หวันได้ต่อไปในอนาคต

สัดส่วนรายได้ รายจ่ายของรัฐบาลไต้หวัน ปี 2012 (Data Source: Office of 

Information Services, Executive Yuan )     
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