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รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง การทูต กับ Disruptive Innovation กรณีศึกษา

โปรตุเกส ในยุคศตวรรษที่ 15 กับแนวทางการทูตไทยในยุค Thailand 4.0 เปนรายงานที่ผูวิจัยจัดทําข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมมติฐานทางการศึกษาที่วา (1) กลุมประชาชนตองการใหประเทศไทยมี 
Disruptive Innovation เพื่อจะทําใหนโยบาย Thailand 4.0 ไมใชเปนเพียงการปรับตัวตามกระแส
ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตตองการใหประเทศไทยมีความโดดเดนในระดับโลกพรอมกับบรรลุ
เปาหมายของ Thailand 4.0 และ (2) การทูตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิด Disruptive 
Innovation ซึ่งการทูตไทยสามารถมีสวนผลักดันใหเกิด Disruptive Innovation โดยการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเวทีระหวางประเทศ 

ในบทที่ 1 ผูวิจัยไดช้ีใหเห็นถึงความเปนมาและสภาพของปญหาโดยการคนควาและศึกษา
ขอมูลจากประเทศโปรตุเกส โดยใชขอมูลในชวงศตวรรษที่ 15 ซึ่งโปรตุเกสไดใชการทูตแบบ 
Exploration ควบคูไปกับการสราง Disruptive Innovation ในโลก คือ เรือใบแบบ Caravel สงผลให
โปรตุเกสมีสถานะโดดเดนเปนประเทศผูนําโลกเขาสูยุคแหงการคนพบ (The Age of Discovery) 
และสรางมูลคาเพิ่มทางนวัตกรรมใหแกโลกคือ การเช่ือมเสนทางเดินเรือระหวางซีกโลกตะวันตกกับ
ซีกโลกตะวันออก ในขณะที่ประเทศไทยในปจจุบัน มีสถานะไมแตกตางจากโปรตุเกสในยุคดังกลาว 
เน่ืองจากประเทศไทยตองการกาวขามกับดับประเทศรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่พัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 โดยผูวิจัยสามารถถอดรหัสที่สําคัญ  
ในปจจัยดานเวลาวา โปรตุเกสใชระยะเวลา 20 ป จากการเริ่มกระบวนการทํา Disruptive Innovation 
จนกระทั่งสํารวจเสนทางเดินเรือดวยเรือใบแบบ Caravel สําเร็จ จึงเปนประโยชน ที่ประเทศไทยจะ
นํามาเทียบเคียงประกอบการดําเนินการตางๆ ได หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดนําเสนอ การเกิด Disruptive 
Innovation ของไทยในอดีต ไดแก ในชวงกรุงศรีอยุธยา รวมถึงบทบาทของเมืองปตตานีที่ผูวิจัยได
คนพบวา ปตตานีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรและต้ังอยูในเสนทางเดินเรือ ของโปรตุเกสในยุค
ศตวรรษที่ 15 นอกจากน้ี ผูวิจัยไดนําประสบการณตรงที่นํามาเปดเผย เปนครั้งแรกของการเกิด 
Disruptive Innovation ของประเทศไทยในชวงป 2551 ซึ่งนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี 
ไดพิจารณาขอเสนอของกองทัพอากาศในการจัดหาเครื่องบินรบอเนกประสงคในยุค 4.5  

ในบทที่ 2 ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่อง Disruptive Innovation 
มานําเสนอเพื่อใช เปนกรอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย และเ น่ืองจากเรื่อง Disruptive 
Innovation เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน และนับวันจะทวีความสําคัญมากข้ึนโดยมีความ
เกี่ยวเน่ืองกับภาคสวนตางๆ ไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในมิติความมั่นคง การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ผูวิจัยจึงไดเนนการนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดที่เปนประโยชนและเปนหลักสาํคัญ
ในการทําความเขาใจ Disruptive Innovation ซึ่งไมจําเปนตองเปนการสรางนวัตกรรมเฉพาะในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทาน้ัน แตสามารถเกิดจากนวัตกรรมดานยุทธศาสตร โลจิสติกส และ
การคา  



จ 

ในบทที่ 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาใน 2 ประการหลักไดแก (1) การศึกษาเชิงซอนเพื่อ
เปรียบเทียบประวัติศาสตรกับปจจุบัน โดยนําเอาเหตุการณที่เกิดข้ึนกับโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่ 15 
ซึ่งโปรตุเกสไดใชการทูตและการทํา Disruptive Innovation ใหประเทศบรรลุเปาหมายของการเปน
ประเทศที่ผูกขาดการเขาถึงแหลงผลิตและเสนทางการคาเครื่องเทศของโลกจากการใช Disruptive 
Innovation ของเรือใบแบบ Caravel ในกองเรือโปรตุเกส การใชการทูตแบบ Exploration ในการสราง
ความสัมพันธกับอาณาจักรตางๆ รวมถึงกรุงศรีอยุธยาและปตตานี รวมถึงการมอบหมายให สมณทูต
ของคริสตศาสนา (Missionaries) เขามาเปนผูทําหนาที่ดานการทูตวิทยาศาสตรและการทูต
วัฒนธรรม โดยนําเอาวิทยาการตางๆ เขามาในเอเชีย หลังจากน้ัน ผูวิจัยนําวิสัยทัศน และกลยุทธหลัก
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของไทยในปจจุบันมาพิจารณาเปรียบเทียบในภาพกวางใหเห็นความ
แตกตางระหวางแนวทางการดําเนินการของโปรตุเกสกับไทย ในสวนที่สําคัญที่สุดของงานวิจัยฉบับน้ี
คือ สวนที่ (2) การทําสนทนากลุม โดยผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุม จํานวน 4 กลุม เพื่อหาคําตอบ
ใหกับคําถามทางการศึกษา และใหแตละกลุมนําเสนอการทํา Disruptive Innovation ใหกับประเทศไทย  

ในบทที่ 4 ผูวิจัยนําผลการศึกษามาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยวา (1) กลุมประชาชน
ตองการใหประเทศไทยมี Disruptive Innovation เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ Thailand 4.0 และ  
(2) การทูตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิด Disruptive Innovation ทั้งน้ี ปจจัยที่สําคัญอันเปน
องคประกอบสําคัญของการทําใหเกิด Disruptive Innovation ไดแก (1) การมีวิสัยทัศนระดับโลก 
และ (2) การมีนวัตกรรมในเชิงเทคนิค การคา หรือยุทธศาสตร โดยมีการทูตที่มีบทบาทเชิงรุก
สนับสนุนใหเกิด Disruptive Innovation ในบริบทของแนวคิด ยุทธศาสตร และกลยุทธ นอกจากน้ี 
ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินการตามหลัก Marketing 4.0 เพื่อใหนักบริหารการทูตและ
นักการทูต รุนใหมเห็นแนวทางในการดําเนินการทูตเชิงรุกเพื่อสราง Advocacy และ Affinity ใหกับ
องคกรและการทูตไทย รวมทั้งนําแนวคิด Blue Ocean Shift มาเสนอรูปแบบการทํา Blue Ocean 
Initiatives เพื่อใชเปนปจจัยเรงในการสราง Disruptive Innovation ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

ผูวิจัยเช่ือมั่นวา รายงานการศึกษาสวนบุคคลและผลการวิจัยฉบับน้ี เปนการนําเสนอเรื่อง 
Disruptive Innovation ในชวงเวลาที่คนไทยกําลังตองการทําความรูจักกับ Disruptive Innovation 
มากที่สุด และตองการแนวทางในการสราง Disruptive Innovation ที่จะกอใหเกิดประโยชนกับ
ยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 โดยผูที่จะมารับบทเปนผูนําทางดวยวิสัยทัศนและ
มุมมองแบบ All–Round View คือ นักบริหารการทูต ซึ่งมีหัวใจของผูนําที่ใชการทูตแบบ Marketing 
Diplomacy 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 
ประจําป 2561 ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  

ผูเขียนขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ซึ่งประกอบไปดวย รองศาสตราจารย 
ดร. กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก  
ศรโชติ ที่ไดช้ีแนะแนวทาง และใหคําแนะนําอันทรงคุณคาตลอดระยะเวลาในการจัดทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ผูเขียนมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางสูงที่ไดรับคําแนะนําและ
เรียนรูกระบวนการศึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานซึ่งถือเปนนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
ระดับสูงของประเทศ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ผูอํานวยการ
หลักสูตรนักบริหารการทูต และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่ไดจัดเตรียมหลักสูตรการฝกอบรม  
นักบริหารการทูตไดอยางสมบูรณและนาประทับใจ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus Groups) ทั้ง 4 กลุม รวมจํานวน 
35 ทาน ซึ่งแตละทานมีจิตวิญญาณแหงความเปน Disruptor และไดตอบรับการรวมสนทนากลุม
ในทันทีที่ผูเขียนกลาวคําเชิญโดยที่ไมเคยรูจักกันมากอนหรือไมไดพบกันมานานมากกวา 10 ป  

ทายน้ี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึง ทานสมัคร  สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี  
ที่ไดใหโอกาสผูเขียนในการ disrupt ทั้งในชีวิตครอบครัวและภารกิจการงานของทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ความเปนมา 
การศึกษาเรื่องน้ีเปนการศึกษาเรื่อง Disruptive Innovation หรือนวัตกรรมแบบ 

ฉีกแนว แตโดยที่ปจจุบันยังไมมีการใชภาษาไทยคําใดที่ ชัดเจนในการแปลคําวา Disruptive 
Innovation ดังน้ัน ในที่น้ีผูวิจัยจะใชคําวา Disruptive Innovation ในการนําเสนอเน้ือหา ทั้งน้ี 
ผูวิจัยไดศึกษาความเปนมาของการเริ่มใช Disruptive Innovation ควบคูไปกับการทูตของโปรตุเกส
ในยุคศตวรรษที่ 15 เพื่อนําโปรตุเกสไปสูเปาหมายของการเปนประเทศที่ผูกขาดการคาเครื่องเทศ 
จากน้ันนําขอมูลเชิงประวัติศาสตรมาเปรียบเทียบเชิงซอนกับประเทศไทยในปจจุบันที่อยูในสถานะ
เชนเดียวกับโปรตุเกสในชวงเวลาดังกลาว โดยในปจจุบัน ประเทศไทยมีเปาหมายของการเปน 
Thailand 4.0 เพื่อใหประเทศไทยพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูระบบ
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตการที่ประเทศไทยจะเดินไปถึงเปาหมายดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา ประเทศไทย 
ยังขาดความชัดเจน และยังไมมีการใช Disruptive Innovation ควบคูไปกับการทูต ดังน้ัน เพื่อให
บรรลุเปาหมาย จึงตองทราบและเขาใจความเปนมา รวมทั้งความสําคัญของปญหา ดังน้ี  

1.1.1.1  การเกิด Disruptive Innovation ในโลก 
ในชวงกว าห าศตวรรษที่ ผ านมา โลกไดผ านกระแส Disruptive 

Innovation อยูเปนระยะ และการเกิด Disruptive Innovation ในแตละครั้งไดกอใหเกิดพลังในการ
ผลักดัน ตอการเปลี่ยนแปลง (Change) ในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับประชาชน 

หากจะนับการเกิด Disruptive Innovation ครั้งแรกของโลกที่มีความชัดเจน 
และมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร คือ การที่โปรตุเกสสามารถสรางเรือใบแบบ Caravel ซึ่ง
สามารถแลนไดอยางรวดเร็ว และมีพิสัยในการเดินทางระยะไกลมากข้ึน ทําใหกองเรือโปรตุเกส  
มีศักยภาพเพิ่มข้ึนที่จะเดินทางทางทะเลไปยังพื้นที่ที่ยังไมเคยมีการสํารวจเสนทางเดินเรือมากอน 
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ภาพท่ี 1   เรือใบแบบ Caravel ซึ่งถือเปน Disruptive Innovation สิ่งแรกทีท่ําใหเกิดการคนพบ
ทวีปเอเชีย เสนทางเดินเรือและการเช่ือมซีกโลกตะวันตกกบัซีกโลกตะวันออก 

ที่มา: Telmo Gomes, Portugal No Mar, (Portugal: Chiado Publishing, 2017).  
 

ประกอบกับในชวงระหวางป ค.ศ. 1480–1500 โปรตุเกสตองการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน (Competitiveness) โดยเฉพาะดานการคาเครื่องเทศในทวีปยุโรป เน่ืองจาก
นครรัฐเวนิส และ นครรัฐเจนัว เปนผูทําการคาหลักอยูในบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ในขณะทีห่ลักบริหารการทูตของโปรตุเกส คือ การสํารวจ (Exploration) แตไมยึดครอง
เปนอาณานิคมถาวร (Colonization) ดวยเหตุน้ี พระเจาจอหน ที่ 1 ไดมีพระราชบัญชาให เปโร ดา 
โควิลฮา (Pero da Covilha) ปฏิบัติภารกิจลับของราชสํานักในการออกเดินทางคนหาเสนทางทางบก
ไปใหถึงอินเดียและเขาถึงแหลงผลิตเครื่องเทศ โดยตองจัดทําแผนที่เมืองที่อยูริมขอบมหาสมุทร
แอตแลนติกในทวีปแอฟริกาตลอดเสนทางไปยังอินเดีย เพื่อกําหนดเสนทางที่มีความ เปนไปไดสูงสุด
ในการสงกองเรือเดินทางมายังอินเดียตอไป จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจามานูแอล ที่ 1 ไดมี 
พระราชบัญชาให วาสกู ดา กามา (Vasco da Gama) นักเดินเรือและผูเช่ียวชาญดานการนํารอง 
ออกเดินทางสํารวจเสนทางเดินเรือมายังซีกโลกตะวันออกเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 14971 โดยในครั้งน้ัน 
วาสกู ดา กามา ไดรับมอบหมายภารกิจลับที่สําคัญย่ิง 2 ประการ ไดแก การคนหา Prester John 
พระราชาที่นับถือศาสนาคริสตในซีกโลกตะวันออก และการจัดต้ังสถานีการคา (Trading Posts) 
ตลอดแนวเสนทางเดินเรือ เพื่อนําสินคาและเครื่องเทศกลับมายังโปรตุเกส ทั้งน้ี วาสกู ดา กามา  
ออกเดินทางจากทาเรือเบเล็ง (Belem) กรุงลิสบอน ในวันเสารที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 14972 โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน จึงเดินทางถึงเมืองคับพาด (Kappad) ในอินเดีย เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม ค.ศ. 1498 โดย วาสกู ดา กามา เขาใจคลาดเคลื่อนวาเมืองคับพาด คือ เมือง กาลิกูฏ 
(Calicut) ดินแดนที่มีพระราชา Prester John หลังจากน้ันไมนาน โปรตุเกสจึงได ต้ังสถานีการคาข้ึน
ที่เมืองกัว (Gao) ของอินเดีย และถือเปนเมืองที่เปนศูนยกลางการปกครองเมืองชายฝงอินเดียของ

                                                
1
 ไกรฤกษ  นานา, 500 ป สายสัมพันธสองแผนดิน ไทย–โปรตเุกส, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมติชน, 2553), หนา 50. 

2
 Nigel Cliff, The Last Crusade, The Epic Voyages of Vasco da Gama, (London: Atlantic Books Ltd., 

2012), p 170. 
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โปรตุเกส ตอมาในระหวางป ค.ศ. 1509–1560 อฟองโซ เดอ อัลบูแกรเกอ (Afonso de Albuquerque) 
อุปราชแหงอินเดียของโปรตุเกส ไดสงกองเรือเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
โดยเดินทางมายังเมืองพะโค อาเจะห มะละกา ปตตานี กรุงศรีอยุธยา หมูเกาะโมลุกกะ มาเกา และ
นางาซากิ  

1.1.1.2  การทูตและการเกิด Disruptive Innovation ในยุคกรุงศรีอยุธยา 
ผูวิจัยไดคนควาขอมูล และพบวาการดําเนินการตางๆ ของโปรตุเกสตอ 

กรุงศรีอยุธยาและปตตานี เปนการยํ้าอยางชัดเจนวา โปรตุเกสใช Disruptive Innovation ควบคูไปกับ
การทูต ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 การที่โปรตุเกสไดทํา Disruptive Innovation 
ในระดับโลก โดยการใชเรือใบแบบ Caravel เปดเสนทางเดินเรือ ระหวางมหาสมุทร (Transoceanic 
Voyages) เช่ือมโยงซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก โปรตุเกสจึงไดใหความสําคัญกับเมือง
ปตตานี ซึ่งเปนเมืองทาภายใตการปกครองของกรุงศรีอยุธยา ปตตานีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรใน
ดานการเปนเมืองทาดานโลจิสติกสใหกับ กองเรือโปรตุเกสในการซอมแซมเรือ ขนถายสินคาเพื่อ
คาขายกับจีน และญี่ปุนในเสนทางตะวันออกเฉียงเหนือ และเกาะสุมาตรากับหมูเกาะโมลุกกะใน
เสนทางตะวันออกเฉียงใต โดยใน เดือนมกราคม ป ค.ศ. 1512 โปรตุเกสไดสงคณะทูตและมิชชันนารี 
นําโดยอันโตนิโอ เดอ มิรันดา ทูตพิเศษเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา เพื่อสรางสัมพันธไมตรีเน่ืองจาก
ทราบวา ปตตานีอยูภายใตเขตอํานาจการปกครองของกรุงศรีอยุธยา โดยในคณะดังกลาวขุนนางช่ือ  
ดูอารเต โคเอลโฮ (Duarte Coelho) รวมเดินทางมาดวย และมีความสนใจอยางย่ิงตอทรัพยากร 
อันอุดมสมบูรณของกรุงศรีอยุธยา3 เหตุการณดังกลาวจึงนับเปนครั้งแรกที่คนไทยไดพบเห็น 
Disruptive Innovation จากการเขามาของชาวโปรตุเกส ซึ่งเปนฝรั่งชาติตะวันตก ที่เขามาพรอมๆ 
กับเรือใบเดินทะเลระยะไกล สงผลใหปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงศรีอยุธยาเริ่ม
เปลี่ยนแปลง ไปเปนลําดับ โดยกรุงศรีอยุธยาไดใชโปรตุเกสเปนแหลงที่มาของนวัตกรรมในยุคดังกลาว 
อาทิ ปนใหญ และเสื้อเกราะ ทั้งน้ี ปรากฏหลักฐานดวยวา Antonio de Faria e Sousa ผูคุมกองเรือ
โปรตุเกสในมะละกา มาพํานักอยูในเมืองปตตานี ในป ค.ศ. 1540 และสงกองเรือโปรตุเกส ไปปราบปราม
เรือโจรสลัดในชายฝงทะเลอินโดจีน และเดินทางในทะเลจีนใตไปยังเมืองไซงอน เกาะไหหลํา กวางตุง 
และมาเกา4 

 

                                                
3
 Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume I : The First World Sea Power, (Lisbon: 

M.R.Artes Graficas , Lda., 2010) p 340. 
4
 Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume III : From Brazil to Japan, (Lisbon: M.R.Artes 

Graficas , Lda., 2010) pp 29–31 . 
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ภาพท่ี 2  เมืองปตตานีเปนเมอืงทาที่สําคัญที่โปรตุเกสใชเปน Staging Area ไปยังจีนและญี่ปุน 
ที่มา: Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume III: From Brazil to Japan, 
(Lisbon: M.R.Artes Graficas , Lda., 2010).  

 
1.1.1.3  การทูตและการเกิด Disruptive Innovation ในยุคปจจุบัน  

การเกิด Disruptive Innovation ครั้งลาสุดที่สรางผลตอการเปดโลกใหม
เทียบเทากับการเช่ือมซีกโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกของโปรตุเกส คือ การสรางนวัตกรรมดิจิทัล
ของเกาหลีใต และการคาออนไลนดของจีน  

1) Smartphone and Liquid–Crystal Displays Innovation ของ 
เกาหลีใต เกิดข้ึนในชวงทศวรรษที่ 1990 โดยบริษัท Samsung Electronics ไดเริ่มการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development–R&D) ในดานไมโครชิฟ จนกระทั่งมีความเช่ียวชาญ 
ประกอบกับผูบริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน (Vision) ในการผลักดันใหบริษัท Samsung Electronics 
เปนบริษัทระดับโลก ไมใชแตเพียงเปนบริษัทช้ันนําของเกาหลีใต ผูวิจัยมีขอคิดเห็นวา ปจจัยดาน
วิสัยทัศน มีความสําคัญอยางย่ิงตอการสราง Disruptive Innovation ซึ่งสงผลใหโปรตุเกสประสบ
ความสําเร็จในศตวรรษที่ 15 และเกาหลีใตประสบความสําเร็จในปจจุบัน อน่ึง ผูวิจัยมีขอสังเกตที่
สําคัญดวยวา การบริหารการทูตที่มีความโดดเดนหรือมีกิจกรรมที่สรางสรรคที่สงเสริมประเทศ
ดังกลาวใหเปนที่รูจักไมวาทางตรงหรือทางออมในชวงเวลาเดียวกับการทํา Disruptive Innovation 
ของประเทศใดประเทศหน่ึง สงผลอยางมีนัยสําคัญในการผลักดันใหประเทศน้ันกาวไปสูเปาหมายได
อยางรวดเร็ว ซึ่งในกรณีของเกาหลีใต เปนที่ปรากฏวา นายบัง คี มุน (Ban Ki–moon) เลขาธิการใหญ
สหประชาชาติ ชาวเกาหลีใต มีบทบาทในงานมิติตางๆ ของสหประชาชาติในชวงการดํารงตําแหนง  
(1 มกราคม ค..ศ. 2007–31 ธันวาคม ค.ศ. 2016) และบริษัท Samsung Electronics กาวข้ึนมาเปน
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บริษัทดานอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญที่สุดในโลกในชวงดังกลาวเชนเดียวกันคือ 
ในป ค.ศ. 20135 

2) E–commerce และ Electronics Payment Markets ของจีน เกิดข้ึน
ในชวงทศวรรษที่ 1990 เชนเดียวกัน โดยในป ค.ศ. 1999 นายแจ็ค หมา (Jack Ma) ลามภาษาอังกฤษชาวจีน 
ซึ่งไดมีโอกาสรวมเดินทางไปที่เมืองซีแอตเทิลกับคณะผูแทนการคาของจีน ไดเรียนรูระบบอนิเตอรเน็ท 
และเว็บไซต จึงคิดคนนวัตกรรมการคาอิเล็กทรอนิกสและการชําระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส  
โดยกอต้ัง Alibaba และ Alipay ในป ค.ศ. 2014 Alibaba Group กาวข้ึนมาเปนผูนําอันดับที่ 1  
ในดานการคาอิเล็กทรอนิกสและการชําระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส6 ผูวิจัยสามารถยํ้าถึงสมมติฐาน
ที่ผูวิจัยใหนํ้าหนักสําคัญตองานวิจัยช้ินน้ี คือ การมีวิสัยทัศนในระดับโลกในการทํา Disruptive 
Innovation กับ การบริหารการทูตที่ดีในชวงที่ประเทศกําลังมี Disruptive Innovation จะสงผลให
ประเทศกาวสูเปาหมายที่วางไวไดดวยระยะเวลาอันรวดเร็ว ในกรณีของจีนก็เชนเดียวกับเกาหลีใต 
โดยนายแจ็ค หมา (Jack Ma) ไดกลาวตอสื่อสาธารณะวา “We don’t want to be number one 
in China. We want to be number one in the World.”7 

1.1.1.4  ประเทศไทยกับ Disruptive Innovation ในปจจุบัน  
Disruption Innovation สามารถเกิดข้ึนไดในรูปแบบนวัตกรรมตางๆ ที่

สําคัญ 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรมในเชิงการคา (Commercial Disruptive Innovation) นวัตกรรมใน
เชิงเทคนิค (Technical Disruptive Innovation) และนวัตกรรมในเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Disruptive Innovation) ผูวิจัยเห็นวา ประเทศไทยเคยมี Strategic Disruptive Innovation ในป 
ค.ศ. 2008 จากกรณีการจัดหาเครื่องบินรบอเนกประสงคแบบ Gripen JAS–39 C/D จากประเทศ
สวีเดน โดยผูวิจัยไดรับการสอบถามจากนายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการเสนอโครงการจัดหาเครื่องบินรบดังกลาวเพื่อทดแทนเครื่องบินรบ แบบ F–5E 
ที่จะทยอยปลดประจําการ ซึ่งผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะและแสดงทัศนะในเรื่องดังกลาววา กองทัพอากาศไทย
มีความประสงคจะจัดหาเครื่องบินรบ Generation 5.0 แตมีขอจํากัดดานงบประมาณ และประเทศ
ผูขายจะจําหนายเครื่องบินรบ Generation 5.0 ใหกับประเทศเฉพาะกลุมพิเศษ ดวยเหตุน้ี การจัดหา
เครื่องบินรบของกองทัพอากาศไทยจึงมุงเนนไปที่การลดชองวางของเทคโนโลยีในยุคเปลี่ยนผานจาก
เครื่องบินรบ Generation 4.0 ในระบบแอนาลอค ไปสูเครื่องบินรบ Generation 5.0 ในระบบดิจิทัล
ใน Generation 5.0 ทั้งน้ี เครื่องบินรบอเนกประสงคแบบ Gripen ถูกออกแบบมาใหเปนเครื่องบินรบ 
Generation 4.5 แตมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเทียบเทาเครื่องบินรบ Generation 5.0 โดยเครื่องบินรบ
อเนกประสงคแบบ Gripen มีระบบเช่ือมโยงขอมูล แบบ datalink ที่เช่ือมขอมูลกับศูนยปฏิบัติการ
ภาคพื้นดิน ระบบ erieyes ของเครื่องบินเตือนภัยลวงหนา และเครื่องบินรบในฝูงบิน สงผลใหทําการรบ
                                                
5
 Jaeyong Song and Kyungmook Lee, The Samsung Way : Transformational Management 

Strategies from the World Leader in Innovation and Design,, (United States: McGraw–Hill 
Education, 2014), p 3. 
6
 Edward Tse, China'Disruptors, How Alibaba, Xiaomi, Tencent and Other Companies are Changing 

the Rules of Business, (Great Britain: Penguin Random House, 2015), p 10. 
7
 Ibid. 
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ไดทั้งในมิติ Horizontal beyond Visual Range และการที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในยุคดังกลาว
ใหความเห็นชอบและอนุมัติโครงการตามที่กองทัพอากาศเสนอ ไดสงผลใหเกิด Strategic Disruptive 
Innovation ตอยุทธศาสตรความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในวงกวาง โดยไทยกลับข้ึนมามี
สถานะ (Positioning) และความไดเปรียบดานแสนยานุภาพทางอากาศในภูมิภาคในทันท ีนอกจากน้ี 
Strategic Disruptive Innovation ของไทยยังสงผลใหมาเลเซียตองรีบจัดหาเครื่องบินรบเขา
ประจําการถึง 3 แบบ เพื่อรักษาดุลยภาพทางอากาศในภูมิภาค ซึ่งการเรงจัดหาเครื่องบินรบเขา
ประจําการของมาเลเซีย ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการพิจารณาองคประกอบยุทธศาสตรในภาพรวม 
สงผลใหเครื่องบินรบที่เรงจัดหามาไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของมาเลเซีย 

1.1.2  สภาพของปญหา 
ปจจุบัน ประเทศไทยมีเปาหมายของการเปน Thailand 4.0 เพื่อใหประเทศไทย

พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตการที่ประเทศไทย
จะเดินไปถึงเปาหมายดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา ประเทศไทยยังขาดความชัดเจน ขาด Disruptive 
Innovation และขาดองคประกอบที่สําคัญตอการทํา Disruptive Innovation ดังน้ี 

1) เปาหมายระดับโลก 
2) กลยุทธในดานการทูตควบคูกับ Disruptive Innovation 

 

 
 
ภาพท่ี 3  สภาพของปญหาของประเทศไทยในปจจุบันที่ตองการ Disruptive Innovation ในการ

ยกระดับเพื่อเช่ือมโยงระหวาง S–Curve เกา กับ S–Curve ใหม เพื่อบรรลุเปาหมาย 
Thailand 4.0  

ที่มา: ผูวิจัย 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาสมมติฐานทางการศึกษาที่วา (1) กลุมประชาชนตองการใหประเทศไทย

มี Disruptive Innovation เพื่อจะทําใหนโยบาย Thailand 4.0 ไมใชเปนเพียงการปรับตัวตาม
กระแสระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตตองการใหประเทศไทยมีความโดดเดนในระดับโลกพรอมกับ
บรรลุเปาหมายของ Thailand 4.0 และ (2) การทูตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิด Disruptive 
Innovation ซึ่งการทูตไทยสามารถมีสวนผลักดันใหเกิด Disruptive Innovation โดยการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเวทีระหวางประเทศ 

1.2.2  เพื่อศึกษาความคิดของประชาชนกลุมเปาหมายตอการเสนอ Disruptive 
Innovation ของไทย 

1.2.3  เพื่อนําเสนอผลการศึกษา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการดาน Disruptive Innovation เพื่อขับเคลื่อน (Shift) ประเทศไทย คูขนานไปกับการ
ดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อทําใหประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
หลุดพนกับดับประเทศรายไดปานกลาง และพัฒนาไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตดานเวลาของการศึกษา ผูวิจัยใชระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561  
2) ขอบเขตของกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ/หรือ

ผูบริโภคการตางประเทศภายในประเทศ 
1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 

1) เก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมเปาหมายของ
ผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูบริโภคการตางประเทศภายในประเทศ แบงประเภทเปนจํานวน 4 กลุม 
ไดแก กลุมภาควิชาการ กลุมภาคเอกชน กลุมขาราชการ และกลุมคนรุน Generation Y และ 
Generation Z  

2) ศึกษาขอมูลทุ ติยภูมิจากหนังสือ บทความ และเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

3) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดในเชิงพรรณนา 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1) แนวคิด Globalization 
2) แนวคิด Disruption 
3) แนวคิด Radical Innovation 
4) แนวคิด Disruptive Innovation  
5) แนวคิด Blue Ocean Shift  
6) แนวคิด Marketing 4.0  
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1.4  คําถามการศึกษา 
1.4.1  กลุมประชาชนมีความเขาใจการทูตไทยหรือไม อยางไร  
1.4.2  ประเทศไทยควรมี Disruptive Innovation อยางไร เพื่อสนับสนุนนโยบาย 

Thailand 4.0  
1.4.3  เหตุผลที่เสนอการ Disruptive Innovation ในลักษณะดังกลาว 
1.4.4  การทูตไทยควรจะสนับสนุน Disruptive Innovation หรือไม อยางไร  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1  กลุมประชาชนตองการใหประเทศไทยมี Disruptive Innovation เพื่อจะทําให
นโยบาย Thailand 4.0 ไมใชเปนเพียงการปรับตัวตามกระแสระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตตองการ
ใหประเทศไทยมีความโดดเดนในระดับโลกพรอมกับบรรลุเปาหมายของ Thailand 4.0 

1.5.2  การทูตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิด Disruptive Innovation ซึ่งการทูตไทย
สามารถมีสวนผลักดันใหเกิด Disruptive Innovation โดยการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเวทีระหวางประเทศ 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1 นําเสนอรูปแบบ Disruptive Innovation ที่จะสรางความโดดเดนใหกับประเทศไทย  
1.6.2 นําเสนอข้ันตอนกระบวนการในการขับเคลื่อน (Shift) ประเทศไทย โดยใช 

Disruptive Innovation คูขนานไปกับการดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อทําใหประเทศไทย
หลุดพนกับดับประเทศรายไดปานกลาง และพัฒนาไปสูการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลว  
 
1.7  นิยามศัพท  

ศตวรรษท่ี 15 หมายถึง ป ค.ศ. 1401–1500 นับจํานวนปตามระบบจูเลียน (Julian Year) 
โดยคําวา ศตวรรษที่ 15 ของรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีหมายรวมถึง จํานวนปที่ เกิด
เหตุการณสําคัญที่ผูวิจัยศึกษาตอเน่ืองไปยังชวงป ค.ศ. 1501–1560  

Globalization หมายถึง โลกาภิวัฒนหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เช่ือมโยงมิติในดาน
ตางๆ ของภูมิภาคตางๆ ในโลกเขาดวยกัน 

Disruption หมายถึง สิ่งที่ขัดจังหวะหรือฉีกแนวจากความตอเน่ืองหรือจากสิ่งที่เคยทํามา
ปกติ8 

Disruptive Technology หมายถึง เทคโนโลยีใหม อาทิ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทที่
สามารถสงผลกระทบอยางรวดเร็วและในวงกวางตอเทคโนโลยีที่มีอยูกอน9 
  

                                                
8
 Cobuild Advanced Learner’s Dictionary (Harper Collins Publishers, 2014), p 446 

9
 Ibid 
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Innovation หมายถึง การคิดข้ึนใหม นวัตกรรม สิ่งที่นําเขามาใหม ระเบียบวิธี หรือสิ่งใหม
หรือแตกตางที่ถูกนํามาใชเพื่อประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน10 

Blue Ocean Shift หมายถึง การเคลื่อนยายองคกรหรือองคาพยพจากพื้นที่ที่มี  
การแขงขันสูงไปยังพื้นที่ใหมที่ยังเปดกวางตอการแขงขัน11 

Marketing 4.0 หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา และการตลาด  
ผานสังคมออนไลนดและการมีปฏิสัมพันธที่จับตองไดไปพรอมๆ กัน12 

 
 

                                                
10

 เจษฎา ทองรุงโรจน, พจนานุกรมอังกฤษ–ไทย รัฐศาสตร :การเมือง การปกครอง และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ แสงดาว , 2559), หนา 756. 
11

 W. Chan Kim and Renee Mauborgne, Blue Ocean Shift : Beyond Competing, (London: Pan 
MacMillan, 2017), p 7. 
12

 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan, Marketing 4.0, (New Jersey: Wiley and 
Sons, Inc., 2017). 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเรื่องโลกาภิวัฒน (Globalization)  
คําวา “global” ปรากฏครั้งแรกในป ค.ศ. 1892 ใน Harper’s Magazine ฉบับ

เดือนกันยายน และตอมาคําวา “globalization” ถูกนํามาตีพิมพใน Webster’s Dictionary ในป 
ค.ศ. 196113 ทั้งน้ี กระแสโลกาภิวัฒนไดทวีความสําคัญข้ึนเปนลําดับนับต้ังแตศตวรรษที่ 15 เปนตนมา 
ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทวีความเขมขนข้ึนในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งลาสุด ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 414 เปนยุคที่โลกมีการใช Digital Technology เขามามีสวนสําคัญในระบบเศรษฐกิจในยุค 4.0 
หรือที่เรียกวา Digital Economy สงผลใหมีลักษณะปฏิสัมพันธ (Interaction) ในระดับรัฐตอรัฐ  
รัฐตอเอกชน เอกชนตอเอกชน และปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลแบบไรขีดจํากัดหรือไรพรมแดน 
มากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี ประเทศไทยอยูในกระแสโลกาภิวัฒนดังกลาวดวย 

2.1.2  แนวคิดเรื่อง Disruption  
Disruption เปนลักษณะธรรมชาติของวงจรทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยเห็นวา ในอดีตที่ผานมา 

Disruption แฝงอยูในวงจรเศรษฐกิจ และเปนกลไกหลักที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจโลก ใหเกิด 
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจสงผลในวงแคบหรือวงกวางไปยังมิติดานการเมืองภายในประเทศ การเมือง
ระหวางประเทศ ความมั่นคงระหวางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม อยางไรก็ดี ในปจจุบัน 
เน่ืองจากการเช่ือมโยง (Connectivity) ของสังคมมีความรวดเร็วและขยายวงกวางอยางมาก  
อันสืบเน่ืองมาจากนวัตกรรมใน 3 รูปแบบหลัก ไดแก นวัตกรรมดานการคา (Commercial Disruptive 
Innovation) นวัตกรรมดานเทคนิค (Technical Disruptive Innovation) และนวัตกรรมดานยุทธศาสตร 
(Strategic Disruptive Innovation) จึงสงผลใหมีการกลาวถึงการ “Disruption” และการกระทําแบบ 
Disrupt อยางเปดเผย และมีความถ่ีอยางมาก ทั้งน้ี ในประเทศไทยมีการกลาวถึงการ Disruption  
ในวงวิชาการ การตลาด และการบริหารจัดการ อยางมาก แตผูวิจัยมีความเห็นวา ในระบบราชการ 
ซึ่งรวมถึงขาราชการพลเรือน ทหารและตํารวจ การกลาวถึงเรื่อง Disruption ยังมีจํากัด และอาจถือ
เปนเรื่องการขัดหรือโตแยงกับวัฒนธรรมองคกรหรือวัฒนธรรมการทํางาน 
  

                                                
13

 Jorge Nascimento Rodrigues and Tessaleno Devezas, Pioneers of Globalization, Why the 
Portuguese Surprised the World, (Portugal: Papel Munde–SMG, Lda., 2007), p 25. 
14

 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, (Great Britain : Clays Ltd, 2017). 
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2.1.3  แนวคิด Radical Innovation  
หนังสือ Make Elephants Fly โดย Steven S. Hoffman (2017)15 ไดกลาวถึง 

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งมีความเขาใจกันวาตองเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแตเพียง
อยางเดียว แตโดยแทจริงแลว นวัตกรรมสามารถเกิดจากการนําเทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาใชในวิธีใหม
อยางสรางสรรค อาทิ นวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) และการสรางตัวแบบทางธุรกิจใหม 
(New Business Model) สิ่งที่สําคัญไปกวาน้ัน คือ มนุษย (Homo Sapiens) สามารถมีวิวัฒนาการ
สูงกวาสิ่งมีชีวิตอื่นเน่ืองจากมีความสามารถในการเรียนรูในการทํางานเปนทีม อยางไรก็ดี ความตองการ 
ที่จะเปนสวนหน่ึงของกลุมหรือสังคม สงผลใหมนุษยทั่วไปตองรักษาสถานะดังกลาว โดยไมพยายาม
เพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกแปลกแยกหรือขับออกจากกลุมสังคม ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงมีปจจัยแหงความกลัว 
(Fear Factors) และไมกลาที่จะคิดสิ่งใหมๆ ที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยทํามากับกลุมหรือสังคม ทั้งน้ี 
หากคิดในมุมกลับ ความลมเหลว (Failure) จึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของกระบวนการนวัตกรรม 
เน่ืองจากความลมเหลวนํามาซึ่งการเรียนรู การปรับตัว และการสรางสิ่งใหม อน่ึง Steven S. 
Hoffman ไดใหคําจํากัดความของ Radical Innovation วา เปนการสรางนวัตกรรมดานรูปธรรม 
(สินคา) และการตลาดใหมข้ึนมาโดยสิ้นเชิง โดยการทํา Radical Innovation มีความเสี่ยงสูง และ
ตองอาศัยความพยายามหลายครั้ง ซึ่งเมื่อดําเนินการไดสําเร็จจะสงผลใหเกิด การกาวกระโดด (Huge 
Leaps Forward) 

2.1.4  แนวคิด Disruptive Innovation  
Clayton Christensen16 ไดใหนิยามของคําวา Disruptive Innovation เปนครั้งแรก

ในป ค.ศ. 1997 วา สินคาหรือบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายใหม โดยใช
เทคโนโลยีที่มีอยูมานวัตกรรม สงผลตอกลุมลูกคาหรือตลาดใหม (Emerging Markets) ในขณะที่ 
Steven S. Hoffman17 มีความเห็นแตกตางไปจาก Clayton Christensen โดยเห็นวา Disruptive 
Innovation คือ การใชเทคโนโลยีใหมตอตลาดเดิมเพือ่ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานราก
ของเศรษฐกิจ นอกจากน้ี Klaus Schwab ไดกลาวถึงความสําคัญของ Disruption วา ปจจุบัน
อุตสาหกรรมและบริษัทตางๆ ไมไดต้ังคําถามเกี่ยวกับการจะเกิด Disruption หรือไมอีกตอไปแลว  
แตต้ังคําถามวา Disruption จะเกิดเมื่อใด และเกิดในรูปแบบใด ซึ่งเทากับเปนการยํ้าความเช่ือของ
ผูวิจัยวา ประเทศไทยจะตองผานการ Disruption แตการ Disruption น้ัน ประเทศไทยจะปลอยให
เกิดข้ึนเองโดยไมสามารถควบคุมได หรือประเทศไทยจะทําการ Disruption เพื่อกําหนดทิศทางและ
ผลที่เปนประโยชนตอประเทศ 

2.1.5  แนวคิด Blue Ocean Shift 
W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ไดเสนอแนวคิด Blue Ocean Strategy 

ครั้งแรกในป ค.ศ. 2005 ใหคํานิยามของคําวา “Red Ocean Strategy” วา เปนทฤษฎีการแขงขัน

                                                
15

 Steven S. Hoffman, Make Elephants Fly, (New York: Hachette Book Group, 2017). 
16

 Clayton Christensen, The Innovator’s Dilemma, (New York: Harvard Business Review Press, 
1997). 
17

 Steven S. Hoffman, Make Elephants Fly, (New York: Hachette Book Group, 2017). 
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ทางการตลาด และคําวา “Blue Ocean Strategy” วา เปนทฤษฎีการสรางตลาด18 W. Chan Kim 
และ Renee Mauborgne ยังไดกลาวถึงไวใน Blue Ocean Shift (2017) ถึงการนํา Blue Ocean 
Strategy มาปรับใชกับองคกรตางๆ รวมทั้งภาครัฐ โดยยกตัวอยางประเทศมาเลเซีย ซึ่งไดนํา Blue 
Ocean Strategy มาใชในการเรงการพัฒนาประเทศเพื่อกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) และสรางศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ (Economic Competitiveness) 
ผูวิจัยเห็นวา แนวคิดน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงที่จะนํามาใชกับประเทศไทย เพื่อเปนทิศทางใหกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ใหเกิดความชัดเจนและเปนเปาหมายที่จับตองได 

2.1.6  แนวคิด Marketing 4.0  
Philip Kotler Hermawan Kartajaya และ Iwan Setiawan ไดสรุปพัฒนาการ

ดานระบบเศรษฐกิจของโลก19 โดยแบงออกเปนยุคการตลาด 4 ยุค ไดแก  
1)  ยุคการตลาด 1.0 เนนการผลิตสินคาและการสงออก 
2)  ยุคการตลาด 2.0 เนนความตองการของลูกคา 
3)  ยุคการตลาด 3.0 เนนความตองการของมนุษย 
4)  ยุคการตลาด 4.0 เนนการผสมผสานระหวางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การคา และการตลาด ในระบบออนไลนดควบคูไปกับการมีปฏิสัมพันธที่จับตองได 
นโยบาย Thailand 4.0 มีความสอดคลองกับแนวคิด Marketing 4.0 ที่ตองการ 

ใหประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานรากของการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนํามาซึ่งความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
แผนแมบทตางๆ รวมทั้งแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) และ 
แผนยุทธศาสตรรายภูมิภาค พ.ศ. 2561–2565  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษา 
สวนบุคคลน้ี ไดแก 

2.2.1 หนังสือ Samsung Way: Transformational Management Strategies From The 
World Leader in Innovation and Design โดย Jaeyong Song และ Kyungmook Lee (2014)20  
เปนการนําเสนอความสําเร็จของบริษัท Samsung ซึ่งเปนบริษัทช้ันนําระดับโลกในดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เน้ือหาของหนังสือใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การกอต้ังบริษัทฯ 
พัฒนาการในยุคตางๆ ของบริษัท รวมทั้งคานิยมของบริษัทที่มีสวนผลักดันให Samsung สามารถวาง 

                                                
18

 W. Chan Kim and Renee Mauborgne, Blue Ocean Shift : Beyond Competing, (London: 
Macmillan, 2017), p 15. 
19

 Philip Kotler, Hermawan, and Iwan Setiawan, Marketing 4.0 : Moving From Traditional To Digital, 
(New Jersey: Wiley and Sons, 2017). 
20

 Jaeyong Song and Kyungmook Lee, The Samsung Way : Transformational Management 
Strategies From The World Leader in Innovation and Design, (United States: McGraw–Hill 
Education, 2014). 
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Brand Positioning ในระดับประเทศและในระดับโลกได โดยใชประโยชนของแนวคิด Disruption 
เพื่อผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งสราง New Management Initiatives ในการบริหารองคกรขนาดใหญ
ในระดับบริษัทขามชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 หนังสือ Connectography: Mapping The Future of Global Civilization โดย 
Parag Khanna (2016)21 เปนการนําเสนอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยนําเสนอผานเครือขายที่เช่ือมโยง ทั้งใน
ดานภูมิศาสตร โลจิสติกส ไซเบอร อินเตอรเน็ท ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และการอพยพ สงผลให
เกิดมุมมองใหมตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล 

2.2.3 รางแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) เปนกรอบ
การดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ไดแก ดานความมั่นคง ดานความสามารถใน 
การแขงขัน ดานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานความเสมอภาคทางสังคม ดานคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดลอม ดานการปรับสมดุลและการบริหารภาครัฐ 

2.2.4 รางแผนยุทธศาสตรรายภูมภิาค พ.ศ. 2561–256522 เปนกรอบการดําเนินการตาม 
5 ประเด็นหลัก อันไดแก ความมั่นคง (Security) ความมั่งค่ังย่ังยืน (Sustainability) มีมาตรฐาน 
สากล (Standard) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และมีพลัง (Synergy) รวมทั้งเปาหมาย 
เชิงยุทธศาสตรและกลยุทธรายภูมิภาค  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจะนํากรอบแนวคิดไปใช ศึกษา
ประกอบกับการใชกระบวนการวิจัยแบบ Ideation เพื่อทําการสนทนากับกลุมบุคคล (Focus 
Group) และนําผลที่ไดรับจากการระดมสมอง แลกเปลี่ยนขอมูล และทัศนะ มาวิเคราะห และให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการดําเนินการในเชิง Disruptive Innovation เพื่อเปน
ปจจัยเรงกําหนดทิศทางและสรางเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ให
สําเร็จตอไป 
  

                                                
21

 Parag Khanna, Connectography, Mapping The Future of Global Civilization, (New York: Random 
House, 2016). 
22

 กระทรวงการตางประเทศ, โทรเลข ที่ กต 0206/ว.75/2561, 1 ก.พ.2561. 
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ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

กลุม W 
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ภาคเอกชน 
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กลุม Z 
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และแนวทางการทูตไทย 
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(Shift) 
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3. Radical Innovation 
4. Disruptive Innovation 
5. Blue Ocean Shift 
6. Marketing 4.0 
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ยุทธศาสตรภูมิภาค 

นโยบาย 
Thailand 4.0 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษาน้ีอธิบายใหเห็นถึงการเปรียบเทียบเชิงซอนเพื่อศึกษาอดีตกับปจจุบัน 
โดยศึกษาถึงลักษณะสําคัญของการทูตโปรตุเกสในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีบทบาทนําทําใหเกิดนวัตกรรม
ฉีกแนว (Disruptive Innovation) และนํามาซึ่งสถานะอันโดดเดนของโปรตุเกสในฐานะประเทศแรก
ที่สํารวจเสนทางเดินเรือของโลก โดยใชเรือใบแบบ Caravel เดินทางจากซีกโลกตะวันตกมายังซีกโลก
ตะวันออกไดสําเร็จ สงผลใหเกิดการเปดเสนทางเดินเรือระหวางมหาสมุทร 3 แหง ไดแก มหาสมุทร
แอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก  

นอกจากน้ี ผูวิจัยศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปรียบเทียบขอมูล  
ที่มีระหวางฝายไทยกับฝายโปรตุเกสในชวงศตวรรษที่ 15 ซึ่งฝายไทย (ในชวงกรุงศรีอยุธยา เปนราชธานี) 
และฝายโปรตุเกสเริ่มมีความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน 

หลังจากที่ผูวิจัยไดผลการเปรียบเทียบเชิงซอนดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษา
เพื่อเขาถึงหลักฐานในการยืนยันคําตอบของคําถามทางการศึกษา โดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการจัดการสนทนากลุม และใชคําถามทางการศึกษาในระหวาง 
การสนทนากลุม (Focus Groups) กับบุคคลตางๆ โดยจําแนกบุคคลออกเปน 4 กลุม ไดแก  
กลุมภาควิชาการ กลุมภาคเอกชน กลุมขาราชการ และกลุมคนรุน Generation Y (อายุ 18–34 ป) 
และ Generation Z (อายุ 17 ปลงมา) โดยในการสนทนากลุม ผูวิจัยจะถามคําถามพื้นฐานที่สําคัญ
แกผูรวมสนทนากลุมวา ผูรวมสนทนากลุมมีเขาใจความหมายของการทูตไทย คําวา Disruptive 
Innovation และนโยบาย Thailand 4.0 หรือไม อยางไร จากน้ันผูวิจัยจะใช Disruptive Kit  
ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําข้ึนจากสไลดแผนภาพของ Powerpoint เพียงจํานวน 4 ภาพ เพื่ออธิบายให 
ผูรวมสนทนากลุมเกิดความเขาใจในความเปนมา และความสําคัญของปญหา ตอจากน้ัน ผูวิจัยจะเริ่ม
การสนทนากลุมโดยใหบุคคลในกลุมแสดงทัศนะและขอคิดเห็นไดอยางทั่วถึง โดยผูวิจัยจะกระตุนให
แตละบุคคลนําเสนอแนวคิดในเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) อยางไมจํากัด เพื่อใหไดมาซึ่งการ
นําเสนอ Disruptive Innovation  

ในข้ันตอนการจัดสนทนากลุมขางตน ผูวิจัยใชแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ไดแก แนวคิด 
Marketing 4.0 แนวคิด Disruption แนวคิด Disruptive Innovation แนวคิด Radical Innovation 
และแนวคิด Blue Ocean Shift มาดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับความหลากหลายของกลุมบุคคล และ
ปจเจกบุคคลในแตละกลุม อยางไรก็ดี นอกเหนือจากแนวคิดที่กลาวถึงขางตนแลว ผูวิจัยไดใชขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีเผยแพรตอสาธารณะ รวมทั้ง แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และแผนแมบทดานการตางประเทศที่กระทรวงการตางประเทศ ไดนําเวียนใหสถานเอกอัครราชทูต 
คณะผูแทนถาวร และสถานกงสุลใหญมาพิจารณาคูขนานกับผลการวิจัยของการสนทนากลุม จากน้ัน
จึงวิเคราะหปญหา นําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา และเสนอการขับเคลื่อน โดยรวมการเพิ่ม
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บทบาทของการทูตไทยที่จะสนับสนุน Disruptive Innovation เพื่อทําใหนโยบาย Thailand 4.0 
ประสบความสําเร็จตามกําหนดเวลา และตามเปาหมายที่วางเอาไว 

 
3.1  กรณีศึกษาการทูต และ Disruptive Innovation ของโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 15  

3.1.1  การทูตของโปรตุเกสในยุคศตวรรษท่ี 15  
หลังจากที่ วาสกู ดา กามา เดินทางถึงเมืองคับพาด (Kappad) ในอินเดีย เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม ค.ศ. 1498 โดย วาสกู ดา กามา เขาใจคลาดเคลื่อนวาเมืองคับพาด คือ เมืองกาลิกูฏ 
(Calicut) ดินแดนที่มีพระราชา Prester John ซึ่งเปนกษัตริยที่นับถือศาสนาคริสตในโลกตะวันออก 
ภารกิจในการเดินทางรอบแรกมายังอินเดียของวาสกู ดา กามา ถือวาประสบความสําเร็จอยางย่ิง 
แมวาจะตองประสบกับภัยธรรมชาติทางทะเล กองเรืออาหรับ และชนพื้นเมืองที่ไมเปนมิตร อยางไรก็ดี 
ขาวการเดินทางมาถึงอินเดียของโปรตุเกสไดแพรกระจายไปอยางรวดเร็ววา ชาวโปรตุเกสที่นับถือ
ศาสนาคริสตไดเดินมาถึงอินเดียแลว ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือที่เกี่ยวของพบขอเท็จจริงวา หลังจากที่
กองเรือของวาสกู ดา กามา มุงหนาเดินทางกลับมายังโปรตุเกสน้ัน เปาลู ดา กามา (Paulo da Gama) 
นองชายของวาสกู ดา กามา ไดลมปวยลงระหวางการเดินทาง รวมทั้งกองเรือของวาสกู ดา กามา 
ไดรับความเสียหายจากลมพายุในทะเล สงผลใหเรือ Sao Rafael ซึ่งเปนเรือบัญชาการของวาสกู ดา กามา 
เสียหายอยางหนักและไมสามารถเดินทางตอไปได จึงตองดําเนินการเผาเรือทิ้ง และวาสกู ดา กามา 
จําตองแยกกองเรือออกเปนสองสวน กองเรือสวนแรกนําวาสกู ดา กามา และนองชายเดินทางมา
รักษาตัวที่หมูเกาะอซอเรส (Azores) ซึ่งเปนหมูเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ต้ังอยูทางทิศตะวันตก
นอกชายฝงของโปรตุเกส และกองเรือสวนที่สองมอบหมายใหนิโคเลา คอเอลู (Nicolau Coelho) 
นําเรือ Berrio เดินทางกลับมายังโปรตุเกสโดยตรง ซึ่งกองเรือเดินทางกลับมาถึงโปรตุเกสในวันที่ 10 
กรกฎาคม ค.ศ. 1499 รวมระยะเวลาเดินทางดวยเรือใบแบบคาราเวล จํานวน 732 วัน ระยะทาง
มากกวา 24,000 ไมล23  

หลังจากน้ันในป ค.ศ. 1502 ฟรานซิสกู เดอ อัลไมดา (Francisco de Almeida) 
อุปราช แหงอินเดียคนแรกของโปรตุเกสไดจัดต้ังสถานีการคาข้ึนที่เมืองกัว (Gao) ของอินเดีย ซึ่งถือเปน 
เมืองทาที่สําคัญและเปนศูนยกลางการปกครองของเมืองชายฝงอินเดียของโปรตุเกส และในชวง
ดังกลาวน้ี โปรตุเกสไดใชสมณทูตของคริสตศาสนา (Missionaries) เขามาเปนผูทําหนาที่ดานการทูต
วิทยาศาสตรและการทูตวัฒนธรรม โดยนําเอาวิทยาการตางๆ เขามาในอินเดีย ทั้งน้ี คณะสมณทูต
นิกายเยซูอิต (Jesuits) นําโดยเซา ฟรานซิสกู ซาเวียร (Sao Francisco Xavier) ไดนําวิทยาการการพิมพ 
เวชภัณฑสมุนไพร และจัดต้ังสถานศึกษาช้ันสูงในเอเชียเปนครั้งแรก24 

ในระหวางป ค.ศ. 1509–1560 โปรตุเกสไดพยายามขยายเขตอิทธิพลและสถานี
การคาเขามาครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามนโยบายครอบครองแหลงผลิตเครื่องเทศ
และเสนทางเดินเรือระหวางยุโรปกับเอเชียอยางเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ี อฟองโซ เดอ อัลบูแกรเกอ (Afonso 
                                                
23

 Nigel Cliff, The Last Crusade, The Epic Voyages of Vasco da Gama, (London: Atlantic Books Ltd., 
2012), pp 269–271. 
24

 Martin Page, The First Global Village: How Portugal Changed the World, (Alfragide: Casa das 
Letras, 2015), pp 136–138. 
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de Albuquerque) อุปราชแหงอินเดียของโปรตุเกสคนตอมา ไดสงกองเรือเดินทางจากอินเดียมายัง
เมืองพะโค อาเจะห มะละกา ปตตานี กรุงศรีอยุธยา หมูเกาะโมลุกกะ มาเกา และนางาซากิ ในชวง
ดังกลาวน้ี ปรากฏหลักฐานการบันทึกขอมูลของเฟอรนาว เมนเดส ปนตู (Fernao Mendes Pinto) 
ซึ่งผูวิจัยพบวา Martin Page กลาวถึงปนตูวาเปนนักผจญภัยและพอคาชาวโปรตุเกส ที่บันทึกเรื่องราว
ในหนังสือช่ือ Wandering ในฐานะที่ปนตูมีสวนรวมในเหตุการณสําคัญตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ของโปรตุเกสอยางมีนัยสําคัญในภูมิภาคเอเชียในศตวรรษที่ 15 ทั้งน้ี ปนตูไดรับการแตงต้ังใหเปน
เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจําราชอาณาจักรสุมาตราและคาบสมุทรมลายา ในบันทึกของปนตูได
กลาวถึงบทบาทของโปรตุเกสในการเดินทางไปยังดินแดนที่เรียกวา “the Opposite End of the World” 
หรือประเทศญี่ปุน โดยโปรตุเกสเปนชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางมาถึงญี่ปุน และเปนชาติแรกที่นําปน
ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมเขามาในญี่ปุน รวมทั้งใชการทูตวัฒนธรรมในการสอนคนญี่ปุนทําอาหารชุปแปง 
ที่เรียกวา เทมปุระ (Tempura) และสอนใหคนญี่ปุนพูดคําวาขอบคุณ (Orrigato) ซึ่งมีรากศัพทมาจาก 
คําวาขอบคุณในภาษาโปรตุเกส คือ โอบริกาโด (Obrigado)25 

ในสวนของการคนควาจากหนังสือและเอกสารฝายไทยพบวา ไกรฤกษ  นานา 
กลาวไวในหนังสือ 500 ป สายสัมพันธสองแผนดินไทย–โปรตุเกส วา ดูอารตือ คอเอลู (Duarte Coelho) 
เอกอัครราชทูตพิเศษไดนําพระราชสาสนและเครื่องมงคลบรรณาการของพระเจามานูแอลที่ 1  
เขามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในป ค.ศ. 1517 ทั้งน้ี จากการศึกษา ผูวิจัย
พบวา นับเปนครั้งแรกที่การทูตไทยมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศยุโรปในระดับราชวงศ 
หลังจากที่กอนหนาน้ีในป ค.ศ. 1509–1511 อฟองโซ เดอ อัลบูแกรเกอ (Afonso de Albuquerque) 
อุปราชแหงอินเดียของโปรตุเกส ไดสงกองเรือเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมี  
ดูอารตือ เฟอรนันดืช (Duarte Fernandes) เปนเอกอัครราชทูตพิเศษของอุปราชแหงอินเดียของ
โปรตุเกสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา 2 ครั้ง  

ผลจากการ Disruptive Innovation ในการเดินทางทางเรือของโปรตุเกสเขามายัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหนโยบายการทูตไทยในศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มตนข้ึนจากการสราง
สัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส และถือไดวาเปนการสรางความสัมพันธทางการทูตในระดับทวิภาคี เปนครัง้แรก
ระหวางไทยกับประเทศยุโรปตะวันตก โดยนโยบายการทูตของไทย คือ การมีความสัมพันธอันดีกับ
มิตรประเทศใหมที่มีวิทยาการและนวัตกรรม โดยไทยกับโปรตุเกส ไดมีสนธิสัญญาฉบับแรกในป ค.ศ. 
1518 อันถือเปนสนธิสัญญาฉบับแรกของไทยที่ทํากับประเทศยุโรป และสงผลอยางมีนัยสําคัญตอ
โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของราชอาณาจักรสยามและกรุงศรีอยุธยาในครั้งน้ัน  
  

                                                
25

 Martin Page, The First Global Village: How Portugal Changed the World, (Alfragide: Casa das 
Letras, 2015), pp 143–146. 
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ตารางท่ี 1  ผลของสนธิสัญญาระหวางไทย–โปรตุเกสฯ ในมิติตางๆ 
 

มิติ ผลของสนธิสัญญาระหวางไทย–โปรตุเกส ในศตวรรษท่ี 15 
ความมั่นคง การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย อาทิ ปนใหญ ปน และกระสุนดินดําใหกบั 

กองทัพของกรุงศรอียุธยา รวมทั้งนวัตกรรม การสรางปอมเพื่อปองกันเมือง 
การเมือง การรกัษาผลประโยชนรวมกันของไทยกบัโปรตุเกสในมะละกา 
การทูต การทูตไทยมกีารเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศยุโรปในระดับราชวงศเปนครั้งแรก 

เศรษฐกิจ การเปดตลาดสินคาของกรุงศรอียุธยาไปยังยุโรปครัง้แรก อาทิ ขาว กํายาน และ
ครั่งดิบ 

สังคม – การรับรองการต้ังชุมชนชาวโปรตุเกสซึง่เปนชุมชนตางชาติชาวตะวันตก 
แหงแรกในกรงุศรีอยุธยา 

– การรับรองใหกรุงศรอียุธยาสงคนไปต้ังหลักแหลงในมะละกา 
ที่มา: ผูวิจัย 

 
ทั้งน้ี ไกรฤกษ  นานา ยังไดกลาวถึง เฟอรนาว เมนเดส ปนตู (Fernao Mendes Pinto) 

ไวในหนังสือเลมเดียวกันวา ปนตู เปนนักเขียน นักผจญภัย และพอคา ไดบันทึกขอมูลและบรรยาย
สภาพความเปนไปในกรุงศรีอยุธยาในชวงรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชา ในป ค.ศ. 1545 ซึ่งได
กลาวถึงบทบาทของโปรตุเกส และทหารรับจางชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา26 

3.1.2  ความสําคัญของปตตานีตอยุทธศาสตรและการทูตของโปรตุเกสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 15  

จากการศึกษาพบวา นับต้ังแตป ค.ศ. 1509 เปนตนมา ปตตานีมีความสําคัญใน
ฐานะเปน เมืองทาโลจิสติกสที่ใชในการขนถายสินคาและการซอมแซมเรือของกองเรือโปรตุเกส ซึ่งอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของผูบัญชาการกองเรือแหงมะละกา (Captain of Malacca) เน่ืองจาก
ปตตานีมีที่ต้ังทางยุทธศาสตรอยูในเสนทางเดินเรือของกองเรือโปรตุเกสที่เดินทางในเสนทางระหวาง
มะละกากับหมูเกาะโมลุกกะ ซึ่งเปนหมูเกาะเครื่องเทศที่สําคัญที่สุดในโลกในศตวรรษที่ 15 อยางไรก็ดี  
ในป ค.ศ. 1523 เปนตนมา อิทธิพลของโปรตุเกสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกทาทายดวย
อาณาจักรของสุลตานแหงปาเซม (Pacem) อาเจะห (Aceh) และบินตัน (Bintan) 
 

                                                
26

 ไกรฤกษ นานา, 500 ป สายสัมพันธสองแผนดิน ไทย–โปรตุเกส, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมติชน, 2553), หนา
103–108. 
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ภาพท่ี 5  อาณาจักรสลุตานปตตานี ปาหัง บินตัน ปาเซม และอาเจะห ที่ตอตานโปรตุเกส 
ที่มา: Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume II: Christianity, Commerce and 
Corso, (Lisbon: M.R.Artes Graficas , Lda., 2010)  

 
ในป ค.ศ. 1523 สุลตานแหงรัฐตางๆ ไดใชการทูตในการสรางพันธมิตรทางการเมือง

และการทหารในภูมิภาค โดยสุลตานแหงปตตานี (Pattani) สุลตานแหงปาหัง (Phang) ไดเขาเปน
พันธมิตรกับสุลตานแหงบินตัน โดยมีการอภิเษกสมรสระหวางพระราชโอรสของสุลตานปาหัง  
กับพระราชธิดาของสุลตานบินตัน สงผลใหปาหัง และปตตานีกลับกลายเปนเมืองทาที่เปนปฏิปกษ 
ตอฝายโปรตุเกส ทั้งน้ี เมื่อเรือขนสงสินคาของโปรตุเกสที่เดินทางมาจากชวาและกรุงศรีอยุธยา  
เขาจอดเทียบทาที่ปาหังและปตตานีในชวงดังกลาว จะถูกปดลอมทําใหเกิดการตอสูระหวางทหาร
โปรตุเกสกับกองกําลังของปาหังและปตตานี จนกระทั่งสงผลใหซานโช เฮนริเก (Sancho Henriques)  
ผูบัญชาการกองเรือแหงมะละกา (Captain of Malacca) เสียชีวิตที่ปาหัง27 ซึ่งตอมาโปรตุเกสไดสง
กองเรือมาปดลอมปาหังและปตตานี ในสวนของปตตานี เมื่อไมสามารถตานทานกับอํานาจการยิงของ
ฝายโปรตุเกสที่มีอาวุธเหนือกวา สุลตานแหงปตตานีจึงขอยอมสงบศึก จากการศึกษาไมพบวา  
กรุงศรีอยุธยาเขามาแทรกแซงความขัดแยงและการรบระหวางโปรตุเกสกับปตตานี หรืออีกนัยหน่ึง
กรุงศรีอยุธยาและโปรตุเกสตางใชการทตูเพื่อสรางพันธมิตรทางการเมืองและความมั่นคงในการสราง
อิทธิพลเหนือปตตานี และเมืองสําคัญในคาบสมุทรมลายา  
 
  

                                                
27

 Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume II: Christianity, Commerce and Corso, 
(Lisbon: M.R.Artes Graficas , Lda., 2010), pp 29–33. 
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3.2  ยุทธศาสตรชาติของโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 15 เปรียบเทียบเชิงซอนกับแผนยุทธศาสตรชาติ
ของประเทศไทยในปจจุบัน 

3.2.1  ยุทธศาสตรชาติของโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 15  
1)  การขยายเขตอิทธิพล เปนสวนหน่ึงของความเช่ือทางศาสนาที่ตองทําสงคราม

ยึดดินแดนจากพวกนอกรีต ปจจัยดังกลาวน้ี สงผลใหนโยบายการทูตโปรตุเกสดําเนินไปตามหลัก 
Expansionism โดยตองการมีอิทธิพลเหนือโมร็อกโก หมูคานารี่ หมูเกาะอซอเรส และเกาะมาไดรา 

2)  การขยายเสนทางการคาทางทะเล โปรตุเกสมีความเช่ือวา “Who control the 
sea control maritime trade and that those who control maritime trade have in hand 
the wealth and the command of the world.”28 ดวยเหตุน้ี นโยบายการทูตของโปรตุเกส จึง
เนนการ Exploration อันไดแก การสํารวจเสนทางเดินเรือควบคูไปกับการใชการทูตในการสราง
สัมพันธไมตรีและจัดต้ังสถานีการคาตามเมืองสําคัญที่ต้ังอยูริมมหาสมุทร (Ocean Rim Trading Posts) 
อันไดแก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก ทั้งน้ี ผูวิจัยเห็นวา 
โปรตุเกสไดบูรณาการการทํางานของนักสํารวจและนักการทูตเขาดวยกันเปนอยางดี และในกรณีที่
วิถีทางทางการทูตไมประสบผลสําเร็จ โปรตุเกสจึงจะเลือกใชกําลังทางทหารหากจําเปนเทาน้ัน 

ปจจัยทั้ง 2 ประการขางตน เปนเครื่องยืนยันสมมติฐานของผูวิจัยวา Disruptive 
Innovation ประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 2 ประการ ไดแก ก) ประเทศหรือผูนําประเทศตอง
มีวิสัยทัศนและเปาหมายระดับโลก ข) ประเทศดังกลาวตองมีนวัตกรรมในเชิงการคา หรือเชิงเทคนิค 
หรือเชิงยุทธศาสตร เพื่อสราง Disruptive Innovation โดยมีการทูตสนับสนุน  

3.2.2  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560–2579)  
1)  การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติ 

มาตรา 65 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 
2)  วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
3) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แบงออกเปน ยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ไดแก ดานความมั่นคง 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปจจัยทั้ง 3 ประการขางตน แสดงใหเห็นวา ไทยใชหลักนโยบายนําการปฏิบัติและ
พยายามใชยุทธศาสตรในดานตางๆ ตีกรอบการดําเนินการ โดยคาดหวังวา กรอบยุทธศาสตรจะเปน
กลไกทําใหเกิดความแนนอนตามแผนการพัฒนาตางๆ อยางไรก็ดี สภาพแวดลอมทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของโลกในปจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในมิติที่สําคัญ 
อยูตลอดเวลา อาทิ การติดตอสื่อสาร เทคโนโลยี และดานการเงิน ดังน้ัน การดําเนินการจึงจําเปนตองมี
มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี บทบาทของกระทรวง การตางประเทศซึ่งเปน

                                                
28

 Saturnino Monteiro, Portuguese Sea Battles Volume I: The First World Sea Power, (Lisbon: 
M.R.Artes Graficas , Lda., 2010), p 77. 
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องคกรหลักในการดําเนินนโยบายและกลยุทธทางการทูตไดรับการกําหนดบทบาทในยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ในพื้นที่ที่จํากัดอยูในกลุมประเทศ ASEAN และ CLMV ซึ่งแตกตางจากแผนแมบทดานการ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศที่กําหนดนโยบาย และกลยุทธ 5S/5มี ครบทุกภูมิภาค
ตางๆ ในโลก  

3.2.3  การทูตโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 15 กับการทูตไทยในยุค 4.0 
ในภาพรวมมีความคลายคลึงกันเน่ืองจากเปนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

ซึ่งมีระยะเวลา 20 ป แตมีขอแตกตางที่สําคัญ คือ โปรตุเกสเริ่มตนใชยุทธศาสตรชาติจากการมี
เปาหมายในการเปนประเทศที่สํารวจเสนทางเดินเรือของโลกใหสําเร็จเปนประเทศแรก  
เพื่อครอบครองสถานีการคาในประเทศตางๆ และผูกขาดการคาเครื่องเทศ โดยโปรตุเกสใช 
Disruptive Innovation ในการสรางเรือใบแบบ Caravel เพื่อลดความเสี่ยงและความไมแนนอน 
ในการเดินทางทางทะเลใหมากที่สุด รวมทั้งใชการทูตควบคูไปกับการสํารวจโลก โดยมีการสงราชทูต
ไปในพื้นที่ที่ตองการเปดสัมพันธไมตรีอยางรวดเร็วตอเน่ืองจากการคนพบ ในขณะที่ประเทศไทยได
กําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ปเชนเดียวกัน แตยังไมมี Disruptive Innovation เพื่อลดความเสี่ยง 
และความไมแนนอนในการเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนในยุคดิจิทัล 

 
ตารางท่ี 2  แสดงเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร เปาหมาย และการเรงไปสูเปาหมาย 
 
ปจจัยสําคัญในการพิจารณา  โปรตุเกส ศตวรรษท่ี 15  ประเทศไทย ศตวรรษท่ี 21 
 ระยะเวลา 
 ท่ีดําเนินยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2033– 2053 (20 ป) พ.ศ. 2560–2579 (20 ป) 

 เปาหมาย สํารวจโลกและเสนทางเดินเรือ – พัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

– กาวขามกับดักประเทศ  
รายไดปานกลาง 

– เศรษฐกิจดิจิทลั 
 การลดความเสี่ยง 
 และการเรงไปสูเปาหมาย 

Disruptive Innovation 
โดยการสรางเรอืใบแบบ Caravel 

 ? 

ที่มา: ผูวิจัย  
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3.3  แนวทางการทูตไทย และ Disruptive Innovation ในยุค Thailand 4.0  
ความเขาใจของกลุมภาควิชาการ ภาคเอกชน ขาราชการ และคนรุน Generation Y และ

Generation Z ตอการทูตไทย และการเสนอ Disruptive Innovation สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 
สรุปได ดังน้ี 

3.3.1  กลุมภาควิชาการ  
ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคลเขารวมสนทนากลุม โดยมีผู เขารวม 7 คน 

ประกอบไปดวย รศ.ดร. สมยศ  เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดร. ธันยวัต  สมใจทวีพร ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
ดร. สกลทร  นทีสวัสด์ิ ผูจัดการอาวุโสดานการวางแผนและบริหารทรัพยสิน บริษัท ซีพีออลล จํากัด 
(มหาชน) นายกรกฎ  เชาวะวณิช ผูเช่ียวชาญอาวุโสดานปญญาประดิษฐ บริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ดร. ชฎิล  โรจนานนท อาจารยพิเศษวิชาบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ดร. สงขลา  จุลกะเศียน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ดร. พิมลพรรณ  
บุรพรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ ทั้งน้ี สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

1) ความเขาใจตอการทูตไทยในปจจุบัน 
ผลการสนทนากลุมพบวา ผูเขารวมจากภาควิชาการมีความเขาใจเกี่ยวกับ 

การทูตไทยในลักษณะของงานดานกงสุล ไดแก การบริการจัดทําหนังสือเดินทางใหประชาชนไทย 
และการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางมาประเทศไทย ความเขาใจลําดับตอมา
ไดแก ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทย คือ การเขาถึงแหลงขอมูล ความรู และวิทยาการ  
ในตางประเทศ และนํากลับมาใหหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยพิจารณาใชประโยชน อยางไรก็ดี 
ผูเขารวมสนทนากลุมยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนสวนหน่ึงของ
กระทรวงการตางประเทศ 

2)  Disruptive Innovation ที่ภาควิชาการเสนอ 
ผูเขารวมสนทนากลุมตองการใหกระทรวงการตางประเทศใชการทูตเชิงรุกในการ

นําขอมูล ความรู และวิทยาการในตางประเทศ โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาใหหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยพิจารณาใชประโยชน ทั้งน้ี นายกรกฎ  เชาวะวณิช 
ผูเช่ียวชาญอาวุโสดานปญญาประดิษฐฯ ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดาน AI อันดับตนของประเทศไทย  
เสนอใหสถานเอกอัครราชทูตไทยรวบรวมขอมูลและสามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียงในดาน
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence–AI) อาทิ ผูเช่ียวชาญในประเทศแคนาดา ซึ่งถือวาเปน
ผูเช่ียวชาญดาน AI อันดับตนของโลก โดยเชิญใหเดินทางมาสัมมนาหรือจัดทํา Workshop ใน
ประเทศไทย และหากประเทศไทยสามารถใหสิทธิประโยชนแกผูเช่ียวชาญชาวตางชาติเปนการถาวร 
อาทิ การอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา–ออก ประเทศไทย บัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ 
การยกเวนภาษี การจัดที่พัก และการเดินทางภายในประเทศไทยโดยไมคิดคาใชจาย จะเปนการสราง
โอกาสอยางสูงใหผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศพํานักอยูในประเทศไทยเปนการถาวรได 
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ประการตอมา ภาควิชาการตองการใหมี Disruptive Innovation ในแบบการ
สรางรูปแบบทางธุรกิจใหม (New Business Model) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่กําลังไดรับความนิยมอยูใน
ประเทศตางๆ ทั้งน้ี ดร. ธันยวัต  สมใจทวีพร ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานหุนยนต 
(Robotics) อันดับตนของประเทศไทย เห็นวา ความสามารถของการประดิษฐหุนยนตไทยในเชิง
พาณิชยมีศักยภาพไมดอยไปกวาตางประเทศ ทั้งน้ี หุนยนต SEVYBOT ซึ่งเปนหุนยนตที่ประดิษฐข้ึน
สําหรับใชในรานสะดวกซื้อเซเวน–อีเลฟเวน สาขาแจงวัฒนะ ไดรับการยอมรับจากผูบริหารระดับสูง
ของเซเวน–อีเลฟเวน สหรัฐอเมริกา วา เปนนวัตกรรมดานหุนยนตที่ทันสมัย สงผลใหรานสะดวกซื้อ
เซเวน–อีเลฟเวน สาขาแจงวัฒนะ ไดรับการยกยองวาเปนรานสะดวกซื้อ เซเวน–อีเลฟเวน อันดับที่ 1 
ของโลก  

ประการที่ 3 ผูเขารวมสนทนากลุมภาควิชาการมีมุมมองที่นาสนใจอยางย่ิง
เกี่ยวกับการทํา Disruptive Innovation ในระบบการศึกษาของไทย โดย ดร. พิมลพรรณ  บุรพรัตน 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ ซึ่งมีประสบการณจากการทํางานรวมกับคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงปญหาปจจุบันของการศึกษาไทยวา ผูทําการสอนมีความรูดาน 
การใชอุปกรณดิจิทัลนอยกวาผูรับการสอนซึ่งเติบโตมาในยุคดิจิทัล และนักเรียนไทยเปนนักเรียนที่มี
การเรียนพิเศษมากที่สุดในโลก ทั้งน้ี ดร. ธันยวัต  สมใจทวีพร ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมหุนยนตฯ 
กลาวเสริมวา การทํา Disruptive Innovation ในระบบการศึกษาจึงควรจัดการเรียนการสอนใหมี
การเรียนรูเพื่อเตรียมพรอมที่จะทํางาน รศ.ดร. สมยศ  เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กลาวสนับสนุนวา การทํา 
Disruptive Innovation ในดานการศึกษาควรใชการสอนแบบใหมโดยกระตุนใหผูรับการสอนคิดดวย
ตัวเอง ซึ่งปจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดใชระบบการศึกษา
ควบคูไปกับการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน (Work Based Education) อน่ึง 
ผูเขารวมสนทนากลุมไดแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องระบบ Thai University Central Admission System 
(TCAS) ซึ่งพัฒนาตอเน่ืองมาจากระบบ Admission ในการสอบเขามหาวิทยาลัยของไทย โดยเนนให
นักเรียนศึกษาจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แลวจึงสอบเขามหาวิทยาลัยตามคณะที่นักเรียนเลือกมี
ความถนัด และมีคะแนนเขาหลักเกณฑตามที่คณะกําหนด  

ประการที่ 4 ผูเขารวมสนทนากลุมภาควิชาการเห็นวา ควรมีการปรับปรุง
ระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาของไทย ซึ่งระบบเดิมอางอิงอยูกับระบบการใหคะแนน ทําให
นักเรียนมุงทําคะแนนใหสูงมากกวาการเรียนรูและการคิดเชิงสรางสรรค ดร. สกลทร  นทีสวัสด์ิ ผูจัดการ
อาวุโสดานการวางแผนและบริหารทรัพยสิน บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และดร. พิมลพรรณ  
บุรพรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ มีขอคิดเห็นตรงกันวา ปจจุบันกําลังเกิด “วิกฤต
ปฐมวัย” คือ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1–6 และเด็กอนุบาลหรือที่เรียกวาเด็กรุน “Alfa” มี
สภาพแวดลอม (Ecosystem) ที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล การเรียนการสอนจึงควรมีการเปลี่ยนจากการ
วัดคะแนนเปนการประเมินความสมวัยตามอายุ 

ประการที่ 5 ในสวนของ Commercial Disruptive Innovation ภาควิชาการ
เห็นวา ไทยมีศักยภาพสูงในดานอาหาร และวัฒนธรรม รศ.ดร. สมยศ  เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดี
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ฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เสนอวา ไทยควรเปน
เมืองอาหารของโลก (Food Innopolis) เน่ืองจากเปนจุดแข็งของประเทศไทยในดานอาหาร ในขณะเดียวกัน 
ดร. สงขลา  จุลกะเศียน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ กลาวเสริมวา กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญตอนวัตกรรมอาหาร  
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีดานสินคาเกษตรลักษณะเปน Niche Market มากข้ึน อาทิ  
การสงเสริม Young Smart Farmers ในการทําฟารมเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสหภาพยุโรปไดเขามาสงเสริม
มาตรฐานโดยตรงเน่ืองจากมีความตองการนําไปทําสินคาอาหารสําหรับคนที่แพ Gluten ดังน้ัน 
นอกเหนือจากการทํา Disruptive Innovation แลว ประเทศไทยตองสงเสริมใหคนไทยเปนผูใช 
(Users) นวัตกรรมที่มีอยู นอกจากน้ี ในสวนของการ Disruptive Innovation โดยการทําใหประเทศไทย
เปนประเทศ Import Tax Free ดร. ชฎิล  โรจนานนท อาจารยพิเศษวิชาบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แสดงทัศนะวา เปนเรื่องที่ตองศึกษา
ถึงกฎระเบียบ ขอดี และขอเสีย อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากปจจัยดานศักยภาพการผลิตอาหารของ
ประเทศไทย การลดหรือการยกเวนภาษีเปนสิ่งที่ทาทายซึ่งประเทศไทยนาจะทําได เชนเดียวกับ 
การยอมรับวาประเทศไทยไมสามารถผลิตสินคาบางอยางไดอยางแนนอน อาทิ เครื่องมือแพทยที่ใช
เทคโนโลยีสูง หรือแมแตวัตถุดิบบางอยางที่ไทยขาดแคลน อาทิ อัญมณี หากมีการพิจารณาในเชิง 
Disruptive Innovation โดยการยกเวนภาษี นาจะสงเสริมการนําเขา และอุตสาหกรรมตอยอด
ภายในประเทศและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออกได  

3) Disruptive Innovation ที่เสนอมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 อยางไร 
ผูรวมสนทนากลุมภาควิชาการเห็นวา Disruptive Innovation ที่เสนอ

สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะเรื่องการ Disruptive Innovation ในดานการศึกษา
เพราะประเทศไทยจะกาวสูสังคมดิจิทัลตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 ได
สําเร็จหรือไม ไมไดข้ึนกับปจจัยดานการสรางนวัตกรรมแตเพียงอยางเดียว แตข้ึนกับความพรอมของ
ทรัพยากรบุคคลในประเทศดวย 

3.3.2  กลุมภาคเอกชน 
ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคลเขารวมสนทนากลุม โดยมีผู เขารวม 7 คน 

ประกอบไปดวยนายอดิศักด์ิ  เบ็ญจศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตซอลแหงชาติ สมาคมกีฬาฟุตบอล 
แหงประเทศไทยฯ อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา นางปทมาวลัย  รัตนพล Chief People Officer บริษัท Minor 
International PCL. นางวรางคณา (ช่ืนชมพูนุช)  ลือโรจนวงศ กรรมการผูจัดการ ฝายครัวการบิน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) นายอมร  อมรกุล รองกรรมการผูจัดการ The Mall Group Co., 
Ltd. นางสาวธีรดา  ทัพพันธุ Head of Fixed Income and Currency, Deutsche Bank AG 
นางสาวกานตพิชฌา  มานะกุล ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย กลุม Ascott International 
Management (Thailand) Ltd. และนางสาวปณยา  วิบูลยานนท ผูอํานวยการฝายเอเชียและ
แปซิฟก สายการบินเอทิฮัท ทั้งน้ี สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

1) ความเขาใจตอการทูตไทยในปจจุบัน 
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ภาคเอกชนมีความเขาใจเกี่ยวกับการทูตไทยในลักษณะเชิงสัญลักษณ โดยเช่ือวา
การทูตไทยมีรากฐานมาจากระบบเจาขุนมูลนาย สงผลใหการทูตไทยเปนเรื่องที่จับตองยาก ปจจุบัน 
ภาคเอกชนไมไดตองการพึ่งพารัฐบาลอีกตอไป เพราะภาคเอกชนมีเปาหมายในระดับโลก รัฐบาลไม
สามารถกาวตามภาคเอกชนไดทันในหลายมิติ ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตไทย ไมไดทํา
หนาที่เปนตัวแทนหรือปกปองผลประโยชนใหกับภาคเอกชน นอกจากน้ี กิจกรรมที่เปนความสําเร็จ
ของเอกชนไทย ไมไดรับการประชาสัมพันธผานชองทางทางการทูตอยางเพียงพอ ดวยเหตุน้ี 
ภาคเอกชนจึงยังไมเห็นบทบาทของนักการทูตไทยอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาททางดาน
เศรษฐกิจ จึงสมควรอยางย่ิงที่การทูตไทยควรมี Disruptive Innovation ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ใหมๆ ที่ดีข้ึน 

2) Disruptive Innovation ที่ภาคเอกชนเสนอ 
ภาคเอกชนตองการใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการทางการทูตเพื่อให

เกิดความสะดวกในการเดินทางเขา–ออก ระหวางประเทศไทยกับอินเดีย และประเทศไทยกับจีน 
เน่ืองจากอินเดียและจีนเปนตลาดที่มีกําลังซื้อสูง และผูบริโภคมีจํานวนมาก ในสวนของการเดินทาง
มายังประเทศไทย ผูแทนบริษัท การบินไทยฯ เห็นวา สามารถขยายตลาดดานการบริการเที่ยวบิน
ใหกับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวจากอินเดียไดอีกจํานวนมาก หากมีการยกเวนการตรวจลงตรา  
เขาประเทศไทย  

ประการตอมา ภาคเอกชนตองการใหอํานวยความสะดวกบริเวณดานตรวจคน
เขาเมืองของไทย โดยการนํา Big Data Technology มาใช ซึ่งมีหลายประเทศเริ่มดําเนินการลด
ข้ันตอนที่ยุงยากในการตรวจคนเขาเมืองโดยใชเทคโนโลยีดังกลาวเขามาชวย ผูแทนสายการบินเอทิฮัท 
เสนอตัวอยางที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชระบบ Big Data ในการลงทะเบียนกระเปาสัมภาระของ
ผูโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา โดยผานการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ทาอากาศยาน  
กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งมีการใชระบบฐานขอมูลลงทะเบียนกระเปาสัมภาระของ
ผูโดยสารอยางละเอียด แตมีความรวดเร็วแมนยํา โดยสามารถบอกรูปทรงและสีของสัมภาระ ทําให
ลดความยุงยากในการดําเนินการตางๆ เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา  

ประการที่  3 ภาคเอกชนมีมุมมองที่สุดโตงเกี่ยวกับการทํา Disruptive 
Innovation คือ ควรมองจากโจทยในมิติเชิงลบเพื่อหาคําตอบของการทํา Disruptive Innovation 
เพื่อที่จะทําใหมีผลอยางกาวกระโดดและสนับสนุนเปาหมายการเปน Thailand 4.0 ผูแทนจาก The 
Mall Group ไดแสดงทัศนะสวนตัววา การจะทํา Disruptive Innovation ใหกับประเทศไทย  
ตองเริ่มที่คําถามที่วา “การเกิด disrupt แบบใด ที่จะฆาประเทศไทย ?” หรืออีกนัยหน่ึง ประเทศไทย
ควรเรงดําเนินการ disrupt สิ่งใด กอนที่ประเทศไทยจะถูก disrupt ดวยสิ่งน้ันจากประเทศอื่น และ
คําตอบที่ภาคเอกชนที่เขารวมการสนทนากลุมในครั้งน้ีเห็นพองตองกันไดแก การทองเที่ยว ทั้งน้ี 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยวติดอันดับโลก มีรายไดจากการทองเที่ยวจาํนวน
มหาศาล แตการที่ประเทศไทยจะรักษาสถานะของการเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในระดับโลกไวได 
ตองมีการพัฒนาดานการเปนศูนยกลาง (Hub) ในดานการคมนาคมและโลจิสติกส รวมทั้งการเปน
ประเทศที่เอื้ออํานวยตอการเขามา “ทองเที่ยวและจับจายใชสอย” ดวยเหตุน้ี การ Disruptive 
Innovation ดวยการทําใหประเทศไทยเปนประเทศ Import Tax Free จึงมีความสําคัญอยางย่ิง 
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และถือเปนการทํา disrupt ที่ภาคเอกชนถือวาจะใหผลอยางรุนแรงมากกวาการขุดคอคอดกระ และมี
ความรวดเร็วสงผลใหประเทศไทยมีสถานะโดดเดนอยางกาวกระโดด และสนับสนุนใหประเทศไทย
เดินหนาไปสู Thailand 4.0 ไดอยางแทจริง 

ประการที่ 4 ภาคเอกชนเห็นวา ไทยควรนําศักยภาพดานการกีฬาที่มีอยูมาใช
ใหเกิดประโยชนตอการทํา Disruptive Innovation ประธานพัฒนาฟุตซอลแหงชาติ แสดงทัศนะวา 
ทีมชาติฟุตซอลของไทย (ฟุตบอลในรม) เปนทีมที่ประสบความสําเร็จอยางมากในระดับสากลทีมหน่ึง
ของไทยเชนเดียวกับทีมวอลเลยบอลหญิง ทั้งน้ี ทีมฟุตซอลมีการนําวิทยาศาสตรการกีฬา รวมทั้ง
ระบบ Game Analysis เขามาชวยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาของทีมอยางตอเน่ือง  
โดยวิธีการดังกลาวเรียกวา Futsal Thai Solution ถือเปนนวัตกรรมที่จะเพิ่มความสามารถของ
นักกีฬา และเปนการสรางนักกีฬาตามแบบที่กีฬาเฉพาะประเภทตองการทั้งในดานกลามเน้ือ 
ความเร็ว และการขยายอายุในการเลนกีฬา ซึ่งสามารถนําเทคโนโลยีและการวิเคราะหไปใชกับกีฬา
ประเภทตางๆ ได และหากไทยจัดต้ังศูนย Big Data เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาในระดับสากล รวมทั้งจัดต้ัง Smart Sport City ประเทศไทยจะสามารถเปน
ศูนยกลางดานการพัฒนากีฬาของโลก  

3) Disruptive Innovation ที่เสนอมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 อยางไร 
ภาคเอกชนเห็นวา Disruptive Innovation ที่เสนอ สอดคลองกับนโยบาย 

Thailand 4.0 อยางย่ิง เพราะจะทําใหเกิด impact ในวงกวางทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การประกาศใหประเทศไทยเปนประเทศ duty free ปราศจาก import tax 
จะสงผลใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยจํานวนมหาศาล ซึ่งเทากับเปนการกระตุนให
ประเทศไทยตองดําเนินการไปสูเปาหมายของนโยบาย Thailand 4.0 อยางรวดเร็วในมิติตางๆ อาทิ 
การพัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส การแพทย และอุตสาหกรรมการบิน หรืออีกนัยหน่ึง
โครงการภายใตนโยบาย Thailand 4.0 อาทิ โครงการ EEC และการสรางศูนยซอมอากาศยาน 
ที่ทาอากาศยาน อูตะเภา จะประสบความสําเร็จจากการเกิด Disruptive Innovation ซึ่งมา
สนับสนุนโครงการดังกลาว เน่ืองจากปจจัยดานปริมาณผูโดยสารในระบบการคมนาคมและโลจิสติกส
มีเพิ่มมากข้ึน อยางรวดเร็วในอัตราที่กาวกระโดด 

อน่ึง ภาคเอกชนบางราย อาทิ ผูแทน Deutsche Bank AG และผูแทนกลุม 
Ascott International Management (Thailand) Ltd. มีขอสังเกตที่นาสนใจจากมุมมองของบริษัท
ตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทยวา นโยบาย Thailand 4.0 จะประสบผลสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับ 
การพัฒนาคนเปนสําคัญ ซึ่งระบบการศึกษาของไทยยังมีขอดอยหลายประการ อาทิ การสราง
ศักยภาพดานภาษาตางประเทศ และระบบการเตรียมบุคลากรและทรัพยากรมนุษยปอนตลาดงาน
ตามที่บริษัทตางชาติตองการ  

3.3.3  กลุมขาราชการ 
ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคลเขารวมสนทนากลุม โดยมีผู เขารวม 7 คน 

ประกอบไปดวยนางสาวสริตา  ลําพา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวนวพร  ทีบกลาง นักจัดการงาน
ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวธัญลักษณ  จําจด 
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม นางสาวจุฑามณี  กฤษฎารักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธีวร  สถิรรักษกวิน นักยุทธศาสตร 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
นายพิพัฒ  ทองขลิบ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และนางสาวปยธิดา  พงษเทพปกรณ นักวิชาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติการ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ทั้งน้ี สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

1) ความเขาใจตอการทูตไทยในปจจุบัน 
กลุมขาราชการที่เขารวมสนทนากลุมจํานวน 5 ใน 7 คน ขาดความเขาใจ

เกี่ยวกับ การทูตไทย โดยไมทราบถึงบทบาทการทํางานและความสําคัญของนักการทูต เน่ืองจากใน
ชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปจะรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการเจรจาระหวางประเทศผานสื่อตางๆ  
ซึ่งนําเสนอบทบาทการทํางานของผูบริหารประเทศหรือองคกรตางๆ มากกวาบทบาทของนักการทูต  
ในสวนของผูเขารวมสนทนากลุมที่เขาใจบทบาทการทูตไทยเห็นวา ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งมี
ความเช่ือมโยงทั่วโลก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบโลกอยูตลอดเวลา แตเห็นวา การทูตไทยยังคง 
อยูในมุมที่ต้ังรับ โดยเมื่อเกิดปญหาจึงเขามาแกไขปญหาดังกลาว จึงสมควรอยางย่ิงที่การทูตไทย  
ควรมีบทบาทในดาน Disruptive Innovation และสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่ดีข้ึน 

2) Disruptive Innovation ที่กลุมขาราชการเสนอ 
กลุมขาราชการตองการใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการ disrupt 

ทางการทูตโดยใชหลัก Change Management เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา 
รวมถึงการผลักดันใหมีการเรียนรูเรื่อง Risk Management  

ประการตอมา กลุมขาราชการตองการใหมี Disruptive Innovation ในดาน 
Technical Disruptive Innovation ไดแก การสราง Ayutthaya VR City โดยจัดต้ังเมืองทองเที่ยว
แบบ Virtual Reality (VR) ที่สามารถนํานักทองเที่ยวเดินทางยอนอดีตหรือเดินทางไปในอนาคต  
ดวยการใสหนากาก VR และเดินไปตามเสนทางในเมืองประวัติศาสตร อาทิ กรุงศรีอยุธยา และไดสัมผัส
กับบานเมืองในยุคอดีตที่มีความสมบูรณเหมือนไดอยูในยุคดังกลาว หรือแมแตการเดินทางสู 
โลกอนาคตไปยัง Super Earth ดาวดวงใหม ซึ่งหากประเทศไทยสามารถใชเทคโนโลยี VR สรางเมือง
จําลองดังกลาวไดสําเร็จ จะทําใหเกิด Disruptive Innovation ในรูปการทองเที่ยว แบบใหมใหกับโลก 
และประเทศไทยจะถือเปนประเทศแรกที่นําเมืองในประวัติศาสตร (Lost Cities) กลับมาใหคนได
ศึกษาและนักทองเที่ยวจะเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

ประการที่ 3 กลุมขาราชการตองการใหมี Disruptive Innovation ในดาน 
Commercial Disruptive Innovation ไดแก การสราง World Food and Leisure Smart City 
ในประเทศไทยอันจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งดานอุตสาหกรรมอาหาร 
การทองเที่ยว และสันทนาการ ซึ่งไทยมีความชํานาญ  

3) Disruptive Innovation ที่เสนอมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 อยางไร 
ผูเขารวมสนทนากลุมทั้งหมดเห็นวา การมี Disruptive Innovation สอดคลอง 

กับนโยบาย Thailand 4.0 และกระทรวงการตางประเทศควรสนับสนุนการทํา Disruptive 
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Innovation ดังกลาว โดยกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทนําในการหาและนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับ องคความรูดานเทคโนโลยีจากประเทศตางๆ มาใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือภาคเอกชน 
ในประเทศไทย เพื่อใชประโยชนในการแสวงหาความรวมมือ จัดทําความตกลง และการคนควาและ
วิจัย (Research and Development– R&D) ตอไป  

3.3.4  กลุมคนรุน Generation Y และ Generation Z 
3.3.4.1  กลุมคนรุน Generation Y  

ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคลเขารวม สนทนากลุม โดยมีผูเขารวม 7 
คน ประกอบไปดวยนางสาวศิริบวร  ใยคําโพด นิสิตคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางสาว
ชนิดา  ติยะบุญชัย นักศึกษาคณะวิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาววราภรณ  
เพ็งหนู นักศึกษาคณะวิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายณัฐยศ  อาจหาญ 
นักศึกษาคณะวิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวกนกพร  จิวัจฉรานุกูล 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นางสาวธัญญานุช  น้ิมวัฒนา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง และนายอุกฤษฎ  สังฆรักษ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทั้งน้ี สาระสําคัญ
สรุปได ดังน้ี 

1) ความเขาใจตอการทูตไทยในปจจุบัน 
คนรุน Generation Y ที่เขารวมสนทนากลุมจํานวน 4 คน จาก

ทั้งหมด 7 คน ไมทราบและไมเขาใจวาการทูตไทยในปจจุบันมีนโยบายและการดําเนินการเชนไร  
บางรายเห็นวา การทูตไทยเปนไปในเชิงต้ังรับ แตทั้งหมดเห็นดวยที่กระทรวงการตางประเทศควร
สนับสนุน Disruptive Innovation  

2) Disruptive Innovation ที่กลุม Generation Y เสนอ 
ผูเขารวมสนทนากลุมไดเสนอรูปแบบการทํา Disruptive Innovation 

ในลักษณะ Commercial และ Strategic Disruptive Innovation ไดแก การจัดต้ังเมืองทาปตตานี
ใหเปนศูนยกลางการคาเครื่องเทศและสมุนไพรโลก เพื่อสงเสริมสมุนไพรไทยและภูมิปญญาชาวบาน
เกี่ยวกับยาที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทย นอกจากน้ี ผูเขารวมสนทนากลุมเสนอใหมีการขุดคอคอดกระ 
หรือคลองไทย เพื่อสรางเสนทางเดินเรือใหมเพื่อใหประเทศไทยมีความโดดเดนดานโลจิสติกส 
เน่ืองจากประเทศไทยมีที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่ดี ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการเปน
Landbridge และ Seabridge จะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

3) Disruptive Innovation ที่เสนอมีความสอดคลองกับ Thailand 
4.0 อยางไร 

ทั้งน้ี ผูเขารวมสนทนากลุมจํานวน 6 คน เห็นวา การมี Disruptive 
Innovation จะสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 และทุกคนเห็นวา กระทรวงการตางประเทศ
ควรสนับสนุนการทํา Disruptive Innovation อยางไรก็ดี ผูเขารวมสนทนากลุม 1 คน มีความไมแนใจวา 
การมี Disruptive Innovation จะสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 เน่ืองจากขาดความเขาใจใน
นโยบาย Thailand 4.0  
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3.3.4.2  กลุมคนรุน Generation Z  
ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคลเขารวมสนทนากลุม โดยมีผูเขารวม 7 

คน ประกอบไปดวยนายธราชัย  กษิติประดิษฐ นักเรียนโรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา ด.ญ.พิชชาภา  
ไชยลาโภ นักเรียนโรงเรียน Harrow International School ด.ญ.สิริภัทร  ธันยามาศรัตน นักเรียน
โรงเรียนเซนตโยเซฟ คอนเวนท ด.ช.ดีลัน  เวอรวอรท นักเรียนโรงเรียนเซนตเกเบรียล ด.ญ.ลภัสณ  
ธันยามาศรัตน นักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟ คอนเวนท ด.ช.พิทยุตม  ไชยลาโภ นักเรียนโรงเรียน 
Harrow International School ด.ช.อารัน  เวอรวอรท นักเรียนโรงเรียนเซนตเกเบรียล ทั้งน้ี 
สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

1) ความเขาใจตอการทูตไทยในปจจุบัน 
คนรุน Generation Z ที่เขารวมสนทนากลุมจํานวน 5 คน จาก

ทั้งหมด 7 คน ไมทราบและไมเขาใจวาการทูตไทยในปจจุบันมีนโยบายและการดําเนินการอยางไร 
ผูเขารวมสนทนากลุม 2 คน เห็นวา การทูตไทยดําเนินมาอยางเหมาะสมและทําใหประเทศมีความมั่นคง 
นอกจากน้ีทั้งหมดเห็นดวยที่กระทรวงการตางประเทศควรสนับสนุน Disruptive Innovation 

2) Disruptive Innovation ที่กลุม Generation Z เสนอ 
ผูเขารวมสนทนากลุมไดเสนอรูปแบบการทํา Disruptive Innovation 

ในลักษณะ Strategic and Technical Disruptive Innovation ไดแก การพัฒนาระบบการขนสงคน
และสินคาความเร็วสูงแบบ Hyperloop การสรางรถไฟความเร็วสูง การขุดคอคอดกระหรือคลองไทย เพือ่
สรางเสนทางเดินเรือใหมเพื่อใหไทยมีความโดดเดนดานโลจิสติกส การจัดต้ังเมืองนวัตกรรมการแพทย
ระดับโลก การจัดต้ังภูเก็ตเมืองอัจฉริยะแหงอันดามัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง
ดานอาหารเพื่อผลิต Meatless Meats อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทั้งน้ี ในการเสนอรูปแบบการ Disruptive Innovation ของผูเขารวมสนทนากลุม ผูวิจัย
มีขอสังเกตวา เปนการเสนอตามสาขาวิชาที่ผูเขารวมสนทนากลุมแตละคนมีความสนใจและเปนวิชา
หรืออาชีพที่ใฝฝนในอนาคต อน่ึง ในสวนของการเสนอการทํา Disruptive Innovation โดยการขุด
คอคอดกระ ผูเขารวมสนทนากลุมมีความเห็นแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่สนับสนุนกับกลุมที่ไมสนับสนุน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนทัศนะในเชิงสรางสรรคในประเด็นดานประโยชนของการยนระยะเวลาการขนสง
ทางเรือ และประเด็นดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ผูเขารวมสนทนากลุมไดทําการนับ
คะแนนเสียง ผลปรากฏวา มีผูสนับสนุนการขุดคอคอดกระจํานวน 4 คน ไมสนับสนุนการขุดคอคอดกระ 
จํานวน 3 คน 

3) Disruptive Innovation ที่เสนอมีความสอดคลองกับ Thailand 
4.0 อยางไร 

ผูเขารวมสนทนากลุมทั้งหมดเห็นวา การมี Disruptive Innovation 
จะสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 และกระทรวงการตางประเทศ ควรสนับสนุนการทํา 
Disruptive Innovation อน่ึง ผูเขารวมสนทนากลุม 2 คน ไมเห็นดวยกับการมี Technical Disruptive 
Innovation ที่ใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence–AI) เน่ืองจากเห็นวาจะมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรบุคคลในดานการจางงาน แตเห็นวา หากมี Disruptive Innovation จะสอดคลองกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในการสนับสนุน Disruptive Innovation  



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาน้ีไดต้ังสมมติฐานทางการศึกษาไว 2 ประการ คือ  
1)  กลุมประชาชนตองการใหประเทศไทยมี Disruptive Innovation เพื่อจะทําใหนโยบาย

Thailand 4.0 ไมใชเปนเพียงการปรับตัวตามกระแสระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล แตตองการให
ประเทศไทยมีความโดดเดนในระดับโลกพรอมกับบรรลุเปาหมายของ Thailand 4.0 

2)  การทูตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิด Disruptive Innovation ซึ่งการทูตไทย
สามารถมีสวนผลักดันใหเกิด Disruptive Innovation โดยการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเวทีระหวางประเทศ 

ในการทดสอบสมมติฐานทางการศึกษาประกอบกับการเปรียบเทียบเชิงซอนในอดีตกับ
ปจจุบันระหวางโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่ 15 กับประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และการจัด
สนทนากลุมตามกรอบแนวคิดวิจัยตามนัยแผนภาพที่ 4 ในบทที่ 2 รวมทั้งศึกษาขอมูลทุติยภูมิจาก
หนังสือ บทความ เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

4.1.1  โปรตุเกสนําประเทศเปลี่ยนผานจากยุคสิ้นสุดของยุคกลาง (The End of the 
Middle Ages) ไปสูยุคแหงการคนพบ (The Age of Discovery) โดยใช Disruptive Innovation 
คือ การสรางเรือใบแบบ Caravel สงผลใหเกิดการเช่ือมซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก  
ดวยเสนทางเดินเรือทางทะเล (Sea lanes of Communication) ทั้งน้ี Disruptive Innovation 
ของโปรตุเกสเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก  

1)  การมีวิสัยทัศนระดับโลก 
2) การมีนวัตกรรมในเชิงเทคนิค การคา หรือยุทธศาสตร โดยมีการทูตของ

โปรตุเกสมีบทบาทเชิงรุกใหเกิด Disruptive Innovation ในบริบทของแนวคิด ยุทธศาสตร และกลยุทธ  
4.1.2  ไทยไดรับประโยชนจากการทํา Disruptive Innovation ของโปรตุเกสในการเปด

เสนทางเดินเรือระหวางซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก และการเริ่มความสัมพันธทางการทูต
และการคากับโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่ 15  

4.1.3  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถถอดรหัสความคลายคลึงระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ 
และการ Disruptive Innovation ของโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่ 15 ระหวางป ค.ศ. 1480–1500 กับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทยในปจจุบัน ปรากฏวา มีระยะเวลา 20 ป เทากัน ปจจุบัน 
ประเทศไทยมีสถานะไมตางจากโปรตุเกส ซึ่งรัฐบาลไทยตองการนําประเทศไทยเปลี่ยนผานจากยุค 
Information Age เขาสูยุค Digital Age ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมี Disruptive Innovation 
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการเปน Thailand 4.0 ยกระดับเช่ือมโยง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน S–Curve เกา ไปสูฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม S–Curve ใหม ได
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อยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม ซึ่งเปนไปตามแนวคิด Blue Ocean Shift ที่ผูวิจัยนํามาประกอบ
การศึกษา 

 
 โปรตุเกส 
 
                                                                                    
 
 ประเทศไทย 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  แผนภูมิเปรียบเทียบนโยบาย การสราง Disruptive Innovation และการเพิ่มศักยภาพ ใน

การแขงขัน  
ที่มา: ผูวิจัย 

 
4.1.4  ผลการสนทนากลุม (Focus Groups) ระบุวา ประชาชนกลุมตัวอยางที่เขารวม

สนทนากลุม เห็นดวยกับการที่ประเทศไทยตองมี Disruptive Innovation เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
Thailand 4.0  

4.1.5  Disruptive Innovation ที่ประชาชนกลุมตัวอยางที่เขารวมสนทนากลุมเสนอให
ดําเนินการอยางมีนัยสําคัญ แบงเปนประเภทของ Disruptive Innovation ไดดังน้ี  

1) Strategic and Commercial Disruptive Innovation ไดแก การยกเลิก
ภาษี (Import Tax) ใหประเทศไทยเปนประเทศปลอดภาษี (Tax Free Country) เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว การขุดคอคอดกระหรือคลองไทย เพื่อสราง Sea lanes of Communication เปน
เสนทางใหมใหกับโลก 

2) Commercial Disruptive Innovation ไดแก การสรางกรุงศรีอยุธยา VR City 
การจัดต้ังจังหวัดปตตานีใหเปน Spice City และการจัดต้ังจังหวัดภูเก็ตใหเปน Marine Smart City 
of Andaman  

3) Technical Disruptive Innovation ไดแก การสรางการเดินทางแบบ Hyperloop 
และการสรางนวัตกรรมอาหารแบบ Meatless Meats  

4) Strategic Disruption ไดแก การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยใหเหมาะสม
กับยุคดิจิทัล 

4.1.6  ผลการสนทนากลุมระบุวา การทูตไทยยังเปนเรื่องที่ประชาชนเขาใจ เขาถึง และจับตอง
ไดยาก และไมทราบวา ปจจุบันนโยบายตางประเทศของประเทศไทยคืออะไร อยางไรก็ดี ประชาชนที่
เขารวมสนทนากลุมเห็นวา การทูตไทยและกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การทํา Disruptive Innovation ซึ่งในบริบทการตางประเทศและการบริหารการทูตสามารถนําการทูต

นโยบาย   
Exploration 

Competitiveness 
ศักยภาพการแขงขัน 

Disruptive Innovation  
การสรางเรือใบ Caravel 

นโยบาย 
Thailand 4.0 

? Competitiveness 
ศักยภาพการแขงขัน 



32 

 

เศรษฐกิจ การทูตวิทยาศาสตร และการทูตสาธารณะเขามาดําเนินการสงเสริมปฏิสัมพันธกับประเทศ
เปาหมายได 
 

กลุมบุคคล Disruptive Innovation 

กลุมภาควิชาการ Educational Disruption 
 Food Innopolis 

กลุมภาคเอกชน Tax Free Country 

กลุมขาราชการ Ayutthaya VR City 

กลุม Generation Y Kor Kod Kra/Thai Canal  
 Sea Lanes of Communication Pattani Spice City 

กลุม Generation Z Kor Kod Kra/Thai Canal 
 Phuket Smart City of Andaman Hyperloop 

 
ภาพท่ี 7  Disruptive Innovation ที่กลุมประชาชนตัวอยางในการวิจัยเสนอเปนคําตอบตอคําถาม (?)  

ที่ปรากฏในภาพที่ 6 ขางตน  
ที่มา: ผูวิจัย 

 
4.2  บทวิเคราะหตอเน่ืองจากผลการศึกษา 

4.2.1  ปจจุบัน ปรากฏชัดเจนวาหลายประเทศกําลัง disrupt ตัวเองเพื่อรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในยุค Digital Age อาทิ เยอรมนีใหความสําคัญกับ Deep Tech หรือ
เทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อใชในโรงงานแบบ Speedfactories อันเปนไปตามนโยบาย Industry 4.0 
ในขณะที่ผูวิจัยเห็นวา Brexit คือ การ disrupt ตัวเองของอังกฤษ เพื่อออกจากการเปนสมาชิก
สหภาพยุโรปและกลับมาใหความสําคัญกับการนําอุตสาหกรรมการผลิตใหกลับมาอยูบนเกาะอังกฤษ 
(Reshoring) มากข้ึน ซึ่งมีความคลายคลึงกับนโยบายของประธานาธิบดี Donald Trump และ
รัฐบาลสหรัฐในการนําอุตสาหกรรมสําคัญกลับมาผลิตในโรงงานภายในประเทศ เพื่อตอบสนองตอ
ตลาดภายใน และประเทศใกลเคียง โดยทําใหสามารถลดตนทุนคาแรง คาขนสงและโลจิสติกสได
มากกวาการผลิตสินคาในโรงงานที่มีฐานการผลิตต้ังอยูในตางประเทศ (Offshoring) หรืออีกนัยหน่ึง 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี กําลังใหความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจในประเทศและในระดับ
ภูมิภาคที่ใกลเคียง เพื่อลดตนทุนการผลิตและลดหวงโซอุปทาน เพื่อเพิ่มความไดเปรียบและศักยภาพ
ในการแขงขันกับสินคาจากจีน  

4.2.2  ในทางตรงขาม จีนกําลังเขามามีบทบาทสําคัญในเวทีโลก ทั้งในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจแทนที่สหรัฐอเมริกาที่กําลังดําเนินนโยบายใหความสําคัญในลําดับตนกับการปกปอง
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ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคาของสหรัฐอเมริกา29 ทั้งน้ี จีนกําลังเรงดําเนินการสรางเครือขาย
เช่ือมโยงการคมนาคมขนสง และโลจิสติกสทั่วโลกทั้งในลักษณะทางกายภาพ อันไดแก ยุทธศาสตร 
One Belt One Road หรือ New Silk Road และการคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอธิบายไดดวยทั้งแนวคิด
โลกาภิวัฒน (Globalization) และแนวคิดการตลาด 4.0 (Marketing 4.0)  

4.2.3  ในดานหน่ึง เพื่อไมใหประเทศไทยถูกกดดันหรืออยูในสถานะเสียเปรียบจาก
กระบวนการ Disruptive Innovation ของจีนภายใตยุทธศาสตร One Belt One Road หรือ New 
Silk Road และในอีกดานหน่ึง เพื่อไมใหไทยเสียโอกาสและสวนแบงตลาดสินคาจากการที่ประเทศที่
พัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นําเทคโนโลยีช้ันสูง (Deep Tech) 
มาใช อันจะสงผลใหเกิดสายการผลิตแบบใหมที่เรียกวา Dark Factories ซึ่งใชหุนยนตเขามาแทนที่
คนงานในโรงงาน และทําใหบริษัทขามชาติหันกลับมาต้ังโรงงานผลิตสินคาภายในประเทศ 
(Reshoring) มากข้ึน ประเทศไทยควรมี Disruptive Innovation เพื่อกอใหเกิดอํานาจการตอรองกับ
ประเทศตะวันตกและจีน เพื่อรักษาดุลยภาพของความผันผวนของกระแสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ดานอุตสาหกรรมและการผลิตในยุค 4.0 

4.2.4  จากผลการวิจัยซึ่งประชาชนในกลุมตัวอยางแตละกลุมไดนําเสนอ Disruptive 
Innovation ของประเทศไทย พบวา ประชาชนใหความสําคัญกบัความรวดเร็ว (Speed) ความเช่ือมโยง 
(Connectivity) จุดเดนในดานภูมิรัฐศาสตร (Geostrategic Locations) และ การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนในการนําเสนอเชิงประวัติศาสตรของจังหวัด (Co–scientific, 
Technological and Historical Support)  
 
4.3  ขอเสนอแนะ 

4.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ดานองคกร: การทูตไทยและกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทเชิงรุก 

ตอการทํา Disruptive Innovation ของประเทศไทย โดยเปนผูประสานงานหลักกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อศึกษารูปแบบของการทํา Disruptive Innovation ของประเทศ 
ทั้งน้ี เน่ืองจาก Disruptive Innovation ไมจําเปนตองเกิดข้ึนจากดานเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว 
แตอาจเกิดจากการดําเนินการทางดานยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และการคา ซึ่งตองอาศัยวิสัยทัศน 
ในระดับโลกหรือในระดับระหวางประเทศเปนองคประกอบสําคัญ กระทรวงการตางประเทศจึงมี
ความเหมาะสมมากที่สุดที่จะเปนผูกําหนดนโยบายการตางประเทศ ยุทธศาสตร และกลยุทธ 
เพื่อดําเนินการดังกลาว โดยนักการทูตไทยจะตองมีบทบาทเปนนักบริหารการทูตตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร และกลยุทธของการ Disruptive Innovation ใหกับประเทศไทย 

2) ดานสํานักงานและบุคลากร: นักบริหารการทูต และนักการทูตรุนใหม ตองมี
บทบาทในเชิง disrupt เพื่อสรางรูปแบบการทํางานในเชิงสรางสรรคใหเกิดแรงสง (Shift) ในการนํา 
Disruptive Innovation มาสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบาย Thailand 4.0 และแผนแมบท

                                                
29

 นายธานี  ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ กลาวในการบรรยายใหแกผูเขาอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุนที่ 10 เม่ือวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 
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ดานการตางประเทศ ทั้งน้ี ผลจากการวิจัยโดยการจัดสนทนากลุมเปนที่ประจักษชัดวา ประชาชนยัง
ขาดการตระหนักรู และการมีปฏิสัมพันธหลังจากการไดรับบริการจากกระทรวงการตางประเทศและ
การทูตไทย อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศและการทูตไทยยังเปนที่ เช่ือถือและมีพันธสัญญาใน
การรักษาผลประโยชนของประเทศ การใหบริการ และคุมครองคนไทยในตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ30 
 

 
 
ภาพท่ี 8  การวิเคราะหโดยใชหลัก Marketing 4.0 ตอมุมมองของกลุมประชาชนที่มีตอกระทรวง

การตางประเทศและการทูตไทยในยุค Thailand 4.0 
 

ดังน้ัน การเพิ่มศักยภาพของกระทรวงการตางประเทศและการทูตไทย โดยการใช 
Disruptive Innovation จึงควรมุงเนนการสราง Affinity ใหเพิ่มมากข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 9  การวิเคราะหโดยใชหลัก Marketing 4.0 ตอการปรับกลยุทธของกระทรวงการ
ตางประเทศและการทูตไทยเพื่อสราง Disruptive Innovation ในยุค Thailand 4.0 
  

  

                                                
30

 การบรรยายสรุปในระหวางที่ผูเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 เขาดูงานที่ศูนยการเรียนรู ธนาคาร
แหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีสาระสําคัญตอนหน่ึงวา ศูนยการเรียนรูฯ ไดใชวิธีการในเชิง
การตลาดในการประเมินความตองการและการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ กลุมขาราชการ กลุม
ประชาชน กลุมนิสิตนักศึกษา และกลุมนักวิชาการ ปรากฏผลเชนเดียวกันคือ ประชาชนยังไมตระหนักรูวา ธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนองคกรลักษณะใด ทําหนาที่อะไร และมีผลงานอะไร 
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ตัวอยางหน่ึงที่เห็นไดชัด คือ การริเริ่มการใชการทูตวิเทศเศรษฐกิจ (Marketing 
Diplomacy) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ที่ประเทศโปรตุเกสมาเปนกลยุทธเพื่อ 
disrupt ใหเกิดการทํางานแนวใหมในเชิงรุก โดยเนนปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมายตามหลัก 
Marketing 4.031 อันไดแก ผูมารับบริการโดยตรง (Customers) และผูรับบริการทางขอมูล ขาวสาร 
(Netizens) รวมทั้งใชหลัก 5A’s เพื่อสรางการมีปฏิสัมพันธหลังจากการไดรับบริการ และการแนะนํา
ใหผูอื่นมาใชบริการ (Advocacy)32 

4.3.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ผลจากการสนทนากลุมและการคนควาขอมูลประกอบกับการนําแนวคิดและ

กระบวนการดําเนินการแบบ Blue Ocean Shift มาใช ผูวิจัยขอเรียนเสนอการจัดต้ังกลไกขับเคลื่อน
เพื่อกําหนดแผนการทํางาน และกระบวนการทํา Disruptive Innovation เปนลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

1) การจัดต้ัง Disruptive Innovation Strategic Group (DISTAR) ภายใตฝาย
Disruptive Innovation Strategy สังกัดกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
ทําหนาที่เปนกลไกในการดําเนินการ ทั้งน้ี บทบาทหนาที่ของ DISTAR คือ การวางยุทธศาสตร และกลยุทธ
ในการทํา Disruptive Innovation Initiatives โดยเปนกลุมประสานงานหลัก ในการเสนอแนะ  
และผลักดันใหมีการระดมสมองและรับฟงขอคิดเห็นจากกระทรวงและหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาชน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผลประโยชน และผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ 
เพื่อนําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะมารวบรวมสรุปนําเสนอแกผูบริหารระดับกระทรวง และ
ระดับรัฐบาล 

2) รัฐบาลนําผลการหารือ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ DISTAR มาพิจารณา 
และหากเห็นชอบ จึงมอบหมายใหมีการจัดการประชุม National Disruptive Innovation Summit 
เพื่อใหผูบริหารในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจของกระทรวง หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทํา Disruptive Innovation Initiatives ในมิติตางๆ ซึ่งอาจ
รวมถึงในดานยุทธศาสตร การคา และเทคโนโลยี 

3) การจัดต้ังกระทรวงการตลาด (Ministry of Marketing) ถือเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางย่ิงเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับ Disruptive Innovation Initiatives ที่ DISTAR ของกระทรวง
การตางประเทศไดทําหนาที่เปนผูผลักดันในชวงตน ทั้งน้ี นักบริหารการทูตเปรียบเสมือนตนหนเรือ 
(Captain) ซึ่งมีวิสัยทัศนในมุมกวางเพื่อดําเนินยุทธศาสตรและกลยุทธจากมุมมองทางการเมือง  
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการตางประเทศ ในขณะที่ การบริหารจัดการ Disruptive Innovation 
Initiatives ที่มีการจัดต้ังข้ึนแลวน้ัน ตองอาศัยนักบริหารการตลาดในการบริหารจัดการ ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตอไป  

                                                
31

 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan, Marketing 4.0, (New Jersey: Wiley and 
Sons, Inc., 2017), p 46–118. 
32

 หลัก 5A’s ตาม Marketing 4.0 ไดแก Aware (ความตระหนักรู) Appeal (ความประทับใจ) Ask (การหาขอมูล
เก่ียวกับผูใหบริการเพิ่มเติม) Act (การเขามาใชบริการ) และ Advocate (การมีปฏิสัมพันธหลังไดรับบริการและการ
แนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ) 
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4) การใหกรมประชาสัมพันธเขามาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
การตลาด จะสงผลในเชิงบวกและในเชิงรุกตอการประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณ การสราง 
Branding ของประเทศไทยไดอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากในยุคปจจุบันการนําประเทศไทยเขาสูยุค
ดิจิทัล ตองอาศัยการติดตาม การวิเคราะห และการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วทั้งในชองทาง 
แบบออนไลนดและชองทางสื่อสารแบบ mainstream ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยตองนําศักยภาพที่มี
ความไดเปรียบ คือ ศักยภาพในเชิงการตลาด มาใชใหมากย่ิงข้ึน ตัวอยางที่เห็นไดชัดในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา คือ ความสําเร็จดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งโดยแทจริง
ถือเปนความสําเร็จในเชิงการตลาดของประเทศดวย 

5) การจัดต้ังกลุมกระทรวง 4.0 โดยมีกระทรวงการตลาด (Ministry of Marketing) 
กระทรวงวิศวกรรม (Ministry of Engineering) กระทรวงการสอนและการเรียนรู (Ministry of Teaching 
and Learning) และกระทรวงโลจิสติกส (Ministry of Logistics) จะทําใหเกิดกลุมกระทรวง 4.0  
ที่มีภารกิจสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงหลักที่มีอยู อาทิ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งน้ี ในสวนของกระทรวงการตลาดควรมีการจัดต้ังกรมหรือควบรวมกรมที่มีภารกิจในดาน
การประชาสัมพันธ การจัดทําขอมูลสถิติของประเทศ การสงเสริมการลงทุน อาทิ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อสรางศักยภาพ ดานภารกิจที่เกี่ยวกับ
การใช Big Data การประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดนักลงทุน และผูเช่ียวชาญ ชาวตางประเทศใหเขามา
สรางประโยชนในประเทศไทย ในสวนของกระทรวงวิศวกรรม ควรมีการจัดต้ังหรือควบรวมกรมหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งดูแลมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอน
ในภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ ในสวนกระทรวง
การสอนและการเรียนรู ควรมีการจัดต้ังหรือควบรวมกรมหรือหนวยงานที่มีภารกิจในดานการศึกษา 
รวมทั้งดูแลโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอนในภาควิชาสังคมศาสตร  
ในสวนกระทรวงโลจิสติกสควรมีการจัดต้ังหรือควบรวมกรมหรือหนวยงานหรือรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจ
ในดานการคมนาคม โลจิสติกส โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางอนาคต และการวางผังเมือง อาทิ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจาทา กรมทาอากาศยาน  
การรถไฟแหงประเทศไทย และการทาเรือแหงประเทศไทย รวมทั้งดูแลโครงการโลจิสติกสที่ทําให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางและเช่ือมโยงกับภูมิภาคตางๆ  

6) การจัดต้ังกลุมกระทรวง 4.0 จะทําใหประเทศไทยสามารถดําเนินการผลักดัน
ใหเกิดผลรูปธรรมดานการทํา Disruptive Innovation ซึ่งในลําดับตนประเทศไทยสามารถทํา 
Strategic Disruptive Innovation และ Commercial Disruptive Innovation โดยเฉพาะในดานโลจิสติกส 
อาทิ การพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหเปนศูนยการบินและศูนยซอมอากาศยานของภูมิภาค 
Mainland Southeast Asia และการสราง Sea Lanes of Communication เช่ือมระหวาง
มหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งในอดีตที่ผานมาโครงการทั้งสองถูกเช่ือมโยงกับประเด็น
ดานความมั่นคง แตปจจุบันปจจัยและสภาพแวดลอมทางความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจระหวาง
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ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหมีการปรับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา33 นอกจากน้ี 
การทํา Technical and Commercial Disruptive Innovation ดานนวัตกรรมอาหาร อาทิ การสราง 
Food Innopolis และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และบรรจุภัณฑในรูปแบบใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ดานนวัตกรรม จะสามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแขงขันใหกับประเทศไทยไดอยางมาก  

7) สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไดจากการศึกษาวิจัย คือ การดําเนินการทูตควบคูไปกับ
การตลาด จะสงผลใหประเทศสามารถมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ทั้งน้ี ในปจจุบันประเทศตางๆ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลีใต และสิงคโปร สามารถปรับตัวตอการเกิด disrupt ไดอยาง
รวดเร็ว และสิ่งที่สําคัญย่ิงไปกวาน้ันคือ ประเทศเหลาน้ีไมเพียงแตปรับตัวตอการเกิด disrupt แต
ประเทศเหลาน้ีกลับเปนผูนําการ disrupt ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติความมั่นคง การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ในสวนของประเทศไทย ผูวิจัยเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศ ที่มีความไดเปรียบ
ทางที่ต้ังภูมิศาสตรซึ่งต้ังอยูระหวางมหาสมุทร 2 แหง ไดแก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก 
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีภาคการทองเที่ยวและ ภาคบริการที่เขมแข็ง 
ประกอบกับผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ ภาคสวนตางๆ มีความมุงมั่น
ที่จะใชนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ มาสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงมี
ศักยภาพในการสราง Disruptive Innovation ที่เหมาะสม โดยใชจุดแข็งดานการทูตและการตลาด
มาสนับสนุน และนําพาภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสูเปาหมายการหลุดพน
จากกับดับประเทศรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 

                                                
33

 ในอดีตที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบัน หนวยงานฝายความม่ันคงของไทยจะหยิบยกประเด็นดานความม่ันคงมา
ประกอบการพิจารณา ใหขอคิดเห็นตอโครงการสราง Sea Lanes of Communication เชื่อมระหวางมหาสมุทร
อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟกของไทย (คอคอดกระหรือคลองไทย) ซ่ึงผูวิจัยและผูเขารวมสนทนากลุมมีขอสังเกตวา 
ประเด็นความม่ันคงไมใชประเด็นหลักที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงการสราง Sea Lanes of Communication 
เน่ืองจากหากเทียบเคียงกับการผลักดันโครงการพัฒนาทาอากาศยาน อูตะเภาเปนศูนยกลางการบินและศูนยซอม
อากาศยานในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่กําลังดําเนินการอยู จะพบวา ทาอากาศยานอู
ตะเภาตั้งอยูในเขตอาณาบริเวณของฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ ทาเรือจุกเสม็ด หนวย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (Navy Seal) และทาเทียบเรือรบที่สําคัญ ซ่ึงอาจรวมถึงเรือดํานํ้าของไทย ดังน้ัน 
การใช ทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยานที่มีเครื่องบินโดยสารขึ้น–ลง จึงเก่ียวของกับประเด็นดานความ
ม่ันคงเชนเดียวกับโครงการ สราง Sea Lanes of Communication แตเม่ือใดที่ผูบริหารสามารถนําประเด็นดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหามาตรการรองรับผลกระทบของโครงการไดอยางเหมาะสม ประเด็นดานความม่ันคงก็
จะไมใชประเด็นหลักที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการที่สําคัญและโครงการที่สําคัญเหลาน้ันยอมสามารถ
ดําเนินการตอไปไดจนสําเร็จ 
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