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“
ประเทศไทย 4.0” ประโยคนี้ เป็นที่รู้จักของคนไทยได้สักระยะ 

แม้แต่เราๆ ท่านๆ ประชาชนทัว่ไปตามต่างจงัหวดัย่อมเคยได้ยนิ

ประโยคนี้ผ ่านจอทีวีกันมาบ้างแล้ว แล้วบทบาทที่เกิดขึ้นของ

ประเทศไทย 4.0 จะเป็นอย่างไร ประเด็นส�าคัญที่อยากให้ท่านผู้อ่าน

เข้าใจคือ ประเทศไทย 4.0 เป็นการยกระดับประเทศให้กลายเป็น

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเอง โดยต้องปรับ

เปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่รายได้สูง ดังนั้น ส�าหรับ

ประชาชนอย่างเราๆ ได้ทราบเช่นนีแ้ล้ว ย่อมยนิด ีและเกดิความสนใจ 

นบัวนัตัง้ตารอคอยให้เรากลายเป็นประเทศไทย 4.0 แต่!! อาจไม่ง่าย

อย่างน้ัน เราจะก้าวผ่านกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง ไปได้อย่างไร 

สิง่ส�าคญัเราต้องอาศยัความร่วมมอืจากคนไทยในทกุๆ ภาคส่วน โดย

เฉพาะภาคอุตสาหกรรม อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ 

เราจะขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไร ?

นโยบายรัฐบาลไทยได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทย 4.0 เป็น

แนวคดิท่ีต้องการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่“Value-Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการ 

ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ส�าคัญ คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 

“นวัตกรรม” 

2)  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้น

ภาค “บริการ”มากขึ้น และ 

3) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุต- 

สาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

และภายใต้นโยบายรฐับาลไทยได้กล่าวถงึความได้เปรยีบเชิง

เปรยีบเทยีบของประเทศไทยทีม่อียู ่2 ด้าน คอื “ความหลากหลายเชงิ

ชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้

เปรียบในเชิงแข่งขัน” ด้วยวิทยาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยเน้น

ใน 5 กลุม่เทคโนโลย ีและอตุสาหกรรมเป้าหมาย เพือ่เป็นแพลตฟอร์ม

ในการสร้าง “New Startups” ประกอบด้วย 

กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

3) กลุ ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบ

เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ควบคุม 

อ.ณิชกานต์ ไชยจักร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดปีก New Startup สู่ประเทศไทย 4.0 
“ด้วย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ New Startups สู่ ไทยแลนด์ 4.0”
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4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และบังคับ

อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี

มูลค่าสูง (สุวิทย์ เมษินทรีย์.2559) 

โดยภาพรวมของนโยบายทีเ่กิดขึน้ สามารถสร้างเป็นแนวคดิ

ในการสร้าง New Startups ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง โดยสามารถสรุปรวบยอดเป็น 

“โมเดลเศรษฐกจิใหม่ New Startups สู ่ไทยแลนด์ 4.0” เพราะปัจจบุนั

การท่ี Startups จะผลติสนิค้าใดๆ สูต่ลาดทีม่กีารแข่งขนัสงูเช่นนีก้าร

จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการขึ้น แต่อย่างไรแล้วจงเชื่อ 

และไว้ใจให้กบัพลงัของความคดิสร้างสรรค์หรอืนวตักรรม ทัง้สองส่ิง

นี้สามารถที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยได้ 

จากโมเดลเศรษฐกิจใหม่ New Startups สู่ไทยแลนด์ 4.0 

นั้น New Startups  ต้องวางแผนแนวความคิด 3 ล�าดับขั้น 

1) ต้องมองถงึรากฐานการวางนโยบายของภาครฐั คอื การ

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้นภาค 

“บรกิาร” มากขึน้ การขบัเคลือ่นประเทศไทยด้วย “ภาคอตุสาหกรรม” 

ไปสู่ “การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี” 

2) ล�าดับต่อไปคือการน�า ความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมกับ

สินค้า หรือบริการ โดยการน�าแนวทางที่ภาครัฐได้ชี้แนะไว้ นั้นคือ 

ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมของไทยเข้าร่วมได้ 

3) ล�าดับต่อไป คือ การน�านวัตกรรม เข้าร่วมกับสินค้า 

หรือบริการ โดยการน�าแนวทางที่ภาครัฐได้ชี้แนะไว้ นั้นคือความ

หลากหลายเชิงชีวภาพ ในล�าดับที่ 2 และ 3 เป็นการจับคู่แนวทาง

การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดแนวคิดการสร้าง New  

Startups ที่มีระบบ และมีคุณภาพ ถ้า

วางแผน และคิดให้ครอบคลุมทั้ง 3 ล�าดับ 

จะสามารถติดป ีก New Startup สู ่

ประเทศไทย 4.0 ได้ง่าย และรวดเร็วมาก

ขึ้น

ภาพรวมการสร้างแบรนด์สินค้า

หรือบริการของไทยที่จัดอยู่ในกลุ่ม New 

Startups หรือผู้ประกอบการขนาดย่อย 

(SMEs) ต้องพึงระลึกเสมอว่าการสร้าง

แบรนด์ใหม่ขึน้มา นอกจากคุณภาพทีด่กีว่า

แล้วต้องมี “คุณภาพที่แตกต่าง” หมายถึง 

การสร้างแบรนด์ใดๆ ต้องผนวกความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของภาครฐั  ซึง่บางครัง้ต้องยอมรบั

ว่าการพัฒนาไปถึงขั้นนวัตกรรม เป็นสิ่งที่

ยากต่อความสามารถ และเงินลงทุน แต่

อย่างไรแล้วส่ิงที่ขาดไม่ได้นั้นคือความคิดสร้างสรรค์ เพราะสิ่งนี้

สามารถท�าให้แบรนด์สินค้า หรือบริการของเราอยู่ในระดับสูงท�าให้

ลูกค้าหันมาซื้อสินค้า ท�าให้สินค้ามีต�าแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง 

และสามารถท�าให้ขยายสายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 

ติดตามตอนที่ 2 “ติดปีก New Startup สู่ประเทศไทย 4.0 

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

นวัตกรรม
ความคิด

สร้างสรรค์

นโยบายภาครัฐ

เป้าหมาย

➢ โภคภัณฑ์  
สู่นวัตกรรม

➢ ผลิตสินค้า 
สู่บริการ

➢ อุตสาหกรรม  
สู่เทคโนโลยี
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