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“ประเทศไทย 4.0”

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สร้างความเข้ม
แข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก

หลาย

ท่านคงเคยได้ยนิ ค�ำว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทย
แลนด์ 4.0” มากันบ้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่าหลายท่าน
ยังไม่รู้จัก “ประเทศไทย 4.0” หรืออาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจว่ามันคือ
อะไร มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร TPA News
ฉบับนี้ จึงขอน�ำบทบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และบทความ
ของ Dr.Borworn มาให้สมาชิก ส.ส.ท. ได้อ่าน และท�ำความเข้าใจ
กับประเทศไทย 4.0 ในเบื้องต้น เพื่อประดับความรู้ สามารถตอบได้
หากมีคนถามหรือบอกต่อได้ เพราะเราอยู่ประเทศไทย ไม่เสียหายที่
จะรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0”

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศ
บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นปฏิรปู ประเทศด้านต่างๆ เพือ่ ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ

ที่ 21 ได้ เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ขอไล่เรียงเพื่อให้เห็นภาพ
คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้น
การเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่
เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่
เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครือ่ งหนัง เครือ่ ง
ดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และ
ปัจจุบนั (2559) จัดอยูใ่ นยุคทีส่ าม ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 3.0” เป็น
อุตสาหกรรมหนัก และการส่งออก เช่น การผลิต และขาย ส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน�้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง อยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ
จึงเป็นเหตุให้น�ำไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็น
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวาง
เป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคต
ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา
“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย
“Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ
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ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร?

“ประเทศไทย 4.0” เป็ น ความมุ ่ ง มั่ น ของนายกรั ฐ มนตรี
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง
“นวัตกรรม” เปลีย่ นจากการขับเคลือ่ นประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึน้
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท�ำที่มี
ลักษณะส�ำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไป
สูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart
Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้
ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ
SMEs ที่มีอยู่ และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ
สูง เปลีย่ นจาก Traditional Services ซึง่ มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�ำ่
ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

“Thailand 4.0” ประกอบด้วย 2 แนวคิดส�ำคัญ
ดังนี้
ภายใน

1. “Strength from Within” คือการสร้างความเข้มแข็งจาก
2. “Connect to the World” เมื่อภายในเข้มแข็งแล้วเราก็
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ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
Strength from Within หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
นั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ
● การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)
ของทุกภาคส่วนในประเทศ
● การสร้างสังคมทีม
่ จี ติ วิญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneur Driven Proposition)
● การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine 3 ตัว
ใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth
Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อ
ผนวกกับการสร้างสังคมทีม่ จี ติ วิญญาณของผูป้ ระกอบการ จึงจะเอือ้
ให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทำ�ธุรกิจแบบใหม่ๆ
มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้เกิดการรังสรรค์
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อ่าน ต่อฉบับหน้า

ที่มา: บทบรรยายของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
www.Dr.Borworn.com

