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ประเทศไทย 4.0

หากย้อนไปในอดีต ประเทศไทยเคยเป็นประเทศทีย่ ากจน และพัฒนาสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง เป็นระยะ
เวลากว่า 20 ปี แต่ประเทศก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เพราะติดอยู่ในกับดัก ที่เรียก
ว่า “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” แม้วา่ ประเทศไทยจะมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูห่ ลายครัง้ เริม่ จาก
ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก หรือเป็นสังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา แรงงาน
ราคาถูก โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี ประชากรเริ่มมีการศึกษามากขึ้น ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำ�เป็นจะต้องก้าวไปอีกขั้น คือ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นประเทศที่มีรายได้สูง
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง

๐ “ประเทศไทย 4.0” คืออะไร ?
ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ สำ�คัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้นภาค “บริการ” มากขึ้น
3. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๐ “ประเทศไทย 4.0” พัฒนาอย่างไร ?
ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ด้วยวิทยาการด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นใน 5
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสากรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุม่ เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ หุน่ ยนต์ และระบบเครือ่ งกลทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุม่ ดิจทิ ลั เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่อและบังคับอุปกรณ์ตา่ งๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial
Intelligence, & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture, & High Value Services)
ที่มา :
๐ การขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย 4.0”
- ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr.Suvit Maesincee - Facebook
- ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 2 พ.ค. 59 http://www.thairath.co.th/content/683903
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สำ�คัญ
1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ASEAN Common Visa
2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ เป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในอาเซียน โดยแทนที่
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
จะต้องขอวีซ่าจากประเทศต่างๆ เป็นรายประเทศ ก็สามารถขอ
3. เป็นการผนึกกำ�ลังภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยผนึกกำ�ลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ วีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเพื่อใช้ประกอบการ
ทางภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เลย แต่ยังต้อง
การวิจยั พัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ “รูจ้ กั เติม เดิผ่านนการตรวจการเดิ
นทางเข้า-ออกเมืองตามด่านต่างๆ อย่างไร
รู้จักพอ และรู้จักปัน”
ก็ตาม ปัจจุบัน ไทยและกัมพูชาได้เริ่มใช้ ACMECS Single Visa
่งนักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
หากแนวคิดการพัฒนาเศรฐกิจของประเทศก้าวสูโ่ มเดล “ประเทศไทย 4.0” ได้ส�ำ เร็จก็จะ ซึและกั
มพูชา ซึง่ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นสูก่ ารออกวีซา่ ให้กบั 10 ประเทศ
เป็นหนทางทีน่ �ำ พาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และสามารถขับเคลือ่ น ในอนาคต
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาและเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในที่สุด
(http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20150327-100042-591908.pdf)
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