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“ประเทศไทย 4.0”  
โมเดลพัฒน�เศรษฐกิจใหม่ สร้�งคว�มเข้ม

แข็งจ�กภ�ยใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก 

หลาย
ท่ำนคงเคยได้ยนิค�ำว่ำ “ประเทศไทย 4.0” หรอื “ไทย

แลนด์ 4.0” มำกันบ้ำงแล้ว แต่ก็เชื่อว่ำหลำยท่ำน

ยังไม่รู้จัก “ประเทศไทย 4.0” หรืออำจจะรับรู้แต่ไม่สนใจว่ำมันคือ

อะไร มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงไร TPA News  

ฉบับนี้ จึงขอน�ำบทบรรยำยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และบทควำม

ของ Dr.Borworn มำให้สมำชิก ส.ส.ท. ได้อ่ำน และท�ำควำมเข้ำใจ

กับประเทศไทย 4.0 ในเบื้องต้น เพื่อประดับควำมรู้ สำมำรถตอบได้

หำกมีคนถำมหรือบอกต่อได้ เพรำะเรำอยู่ประเทศไทย ไม่เสียหำยที่

จะรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0” 

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?

 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำล 

ภำยใต้กำรน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ

หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ทีเ่ข้ำมำบรหิำรประเทศ

บนวิสัยทัศน์ที่ ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภำรกิจส�ำคัญในกำร

ขบัเคลือ่นปฏรูิปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพือ่ปรบัแก้ จดัระบบ ปรบัทศิทำง 

และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำส 

และภยัคกุคำมแบบใหม่ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงเรว็ รนุแรงในศตวรรษ

ที่ 21 ได้ เพื่อให้เข้ำใจ “ประเทศไทย 4.0” ขอไล่เรียงเพื่อให้เห็นภำพ 

คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจเป็นไป

อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่ำ “ประเทศไทย 1.0” เน้น

กำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขำย พืชไร่ พืชสวน หมู หมำ กำ ไก่ 

เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่ำ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสำหกรรมแต่

เป็นอตุสำหกรรมเบำ เช่น กำรผลติและขำยรองเท้ำ เครือ่งหนงั เครือ่ง

ดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋ำ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และ

ปัจจบุนั (2559) จดัอยูใ่นยคุทีส่ำม ขอเรยีกว่ำ “ประเทศไทย 3.0” เป็น

อุตสำหกรรมหนัก และกำรส่งออก เช่น กำรผลิต และขำย ส่งออก

เหล็กกล้ำ รถยนต์ กลั่นน�้ำมัน แยกก๊ำซธรรมชำติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รำยได้ประเทศยังอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง อยู่อย่ำงนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงประเทศ 

จึงเป็นเหตุให้น�ำไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่ำ “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็น

เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรำยได้สูง โดยวำง 

เป้ำหมำยให้เกิดภำยใน 5-6 ปีนี้ คล้ำย ๆ กับกำรวำงภำพอนำคต 

ทำงเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนำ เช่น สหรัฐอเมริกำ 

“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย 

“Made in India” หรือ ประเทศเกำหลีใต้ที่วำงโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ 

“Creative Economy”  
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ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร?

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นควำมมุ ่งมั่นของนำยกรัฐมนตรี  

ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม” โดยมฐีำนคดิ

หลัก คือ เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง 

“นวตักรรม” เปลีย่นจำกกำรขบัเคลือ่นประเทศด้วยภำคอตุสำหกรรม 

ไปสูก่ำรขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี ควำมคดิสร้ำงสรรค์ และนวตักรรม 

และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำร

มำกขึน้

 ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรท�ำที่มี

ลักษณะส�ำคัญ คือ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไป

สูก่ำรเกษตรสมยัใหม่ ทีเ่น้นกำรบรหิำรจดักำร และเทคโนโลยี (Smart 

Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้

ประกอบกำร (Entrepreneur) เปล่ียนจำก Traditional SMEs หรือ 

SMEs ท่ีมีอยู่ และรัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำร

เป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภำพ

สงู เปลีย่นจำก Traditional Services ซึง่มกีำรสร้ำงมลูค่ำค่อนข้ำงต�ำ่ 

ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต�่ำไปสู่

แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง

“Thailand 4.0” ประกอบด้วย 2 แนวคิดสำาคัญ 

ดังนี้

1. “Strength from Within” คือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำก

ภำยใน

2. “Connect to the World” เม่ือภำยในเข้มแข็งแล้วเรำก็

ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภำยในกับเศรษฐกิจโลก

Strength from Within หรอืกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็จำกภำยใน

นั้น มีกลไกในกำรขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ

●  กำรยกระดบันวตักรรม (Innovation Driven Proposition) 

ของทุกภำคส่วนในประเทศ

●  กำรสรำ้งสงัคมทีม่จีติวิญำณของควำมเปน็ผู้ประกอบกำร 

(Entrepreneur Driven Proposition)

●  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ำย (Com-

munity Driven Proposition)

ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่ำน Growth Engine 3 ตัว

ใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth 

Engine และ Inclusive Growth Engine กำรยกระดับนวัตกรรมเมื่อ

ผนวกกับกำรสรำ้งสังคมทีม่จีติวิญญำณของผู้ประกอบกำร จงึจะเอือ้

ให้เกิดกำรสร้ำง Smart Enterprise ที่มีโมเดลกำรท�ำธุรกิจแบบใหม่ๆ 

มำกมำย ท่ำมกลำง Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้เกิดกำรรังสรรค์

นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์

ที่มา: บทบรรยายของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

         www.Dr.Borworn.com

ต่อฉบับหน้าอ่าน


