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ส่วน
สุดท้ายของ Strength from Within คือการสร้าง 

ความเข้มแขง็ในระดบัฐานรากหรอืชมุชน ซึง่เมือ่ผนวก

ความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปล่ียนสถานะของผู้คนใน

สังคม (Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society 

with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมท่ีสามารถ (Society 

with Competence)

เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความ

เข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to the World) เป็นสิ่ง

ทีต้่องด�าเนนิควบคูก่นัไป ซึง่ในส่วนนี ้ผมอยากให้มอง

ระบบเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ

	Domestic Economy เศรษฐกิจภายใน

ประเทศ

	Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค

	Global Economy เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกจิในประเทศ เมือ่เชือ่มโยงกบัแนวคดิ

การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะก่อ

ให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empower-

ment) ผ่านการค้า และการลงทุนในท้องถิ่น การจ้าง

งานในท้องถิน่ และน�าไปสูค่วามเป็นเจ้าของของคนใน

ท้องถิ่น

ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Re-

gional Economy เข้าด้วยกัน เราจะเห็นภาพของ 

ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลง

มา ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับกับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” 

ที่รัฐบาลชุดนี้ก�าลังผลักดันอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั้ง

ในระดบัรฐับาลกบัรฐับาล ธรุกจิกบัธรุกจิ และประชาชนกบัประชาชน

สุดท้ายเป็นการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy 

ขยายความเชื่อมโยง และเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นพลัง

ต่อรองกับส่วนอื่นๆ ของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทาง

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้ (ดูแผนภาพ

ประกอบ)

“ประเทศไทย 4.0”
สร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (จบ)

โมเดลพัฒน�เศรษฐกิจใหม่

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง?

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้าง-

สรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

1.  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้น

ทางธรุกจิใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลย ีการเกษตร  เทคโนโลยี

อาหาร เป็นต้น

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ

เครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

เป็นต้น

4. กลุม่ดจิติอล เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อ และบงัคบั

อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น 

เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 

เทคโนโลยีการศึกษา อี - มาร์เก็ตเพลส อี - คอมเมิร์ซ เป็นต้น

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี

มูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยี

การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร ?

การพฒันาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส�าเรจ็ 

ใช้แนวทาง “สานพลงัประชารฐั” เป็นตวัการขบัเคลือ่น โดยมุง่เน้นการ

มีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน 

ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกัน

ระดมความคิด ผนึกก�าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการบันทึกความ 

ร่วมมอื กจิกรรม หรอืงานวจิยัต่าง ๆ   โดยการด�าเนนิงานของ ”ประชารฐั” 

กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์

การปรับแก้กฎหมาย และกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาค

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยว และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาค

รัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐาน และพัฒนาผู้น�า (โรงเรียนประชารัฐ) 

รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการ 

ส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 

และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก�าลังวางระบบและ

ก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การ

เป็นประเทศทีม่ัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน์รฐับาล เป็นรปูแบบ

ทีม่กีารผลกัดนัการปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิ การปฏริปูการวจิยัและ

การพฒันา และการปฏริปูการศกึษาไปพร้อมๆ กนั เป็นการผนกึก�าลงั

ของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก�าลังกับเครือข่าย

พนัธมติรทางธรุกจิ การวจิัยพฒันา และบคุลากรทัง้ในและระดบัโลก

นี่เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล 

“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน จะเป็นได้จริงแค่ไหน ไม่ใช่

คอยตดิตามอย่างเดยีว แต่ต้องช่วยกนัทกุฝ่าย คนละไม้คนละมอืตาม

ภารกิจโดยเฉพาะคนในวงการศึกษา

คิดว่านโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแสงสว่างที่จะท�าให้ไทย 

หลดุพ้นจาก “ประเทศก�าลงัพฒันา” กลายเป็น “ประเทศพฒันาแล้ว” 

อย่างแท้จริงสักทีในอีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า

ที่มา: บทบรรยำยของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

         www. Dr, Borworn

โมเดลประเทศไทย 4.0

ประเทศรายไดปานกลาง
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