บทความ
เรื่อง รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจนําพาประเทศไทยสู่ยุค “ ไทยแลนด์ ๔.๐ ”
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ
........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตาม
รับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) วันนีผ้ จู้ ัดจะพาท่านผูฟ้ ังไปติดตามความสําคัญและการทํางานในการนําพา
ประเทศไทยพัฒนาก้าวสูก่ ารเป็นประเทศไทยยุค ๔.๐ หรือ Thailand ๔.๐ โดยคณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือรับรู้แล้วว่า Thailand ๔.๐ คือ
อะไร มีกรอบนโยบาย จะช่วยพัฒนาประเทศของเราอย่างไร มีกรอบการทํางานของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
แต่หลายๆคนอาจจะเพียงแค่เคยได้ยินหรือรับรู้รับทราบโดยที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระของ Thailand ๔.๐
ดังนั้นวันนี้ทางผู้จัดขอสรุปสาระสําคัญของ Thailand ๔.๐ ให้ทราบขั้นต้น ก่อนที่จะนําท่านผู้ฟังทุกๆท่านไป
ติดตามความก้าวหน้าในการทํางานของคณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องนําพาประเทศไปสู่
ยุค Thailand ๔.๐ กันนะ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) Thailand ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึง่ กว่าจะมาเป็น Thailand ๔.๐ ก็ต้องผ่าน ๑.๐, ๒.๐ และ ๓.๐ กัน
มาก่อน Thailand ๑.๐ ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นําผลผลิต
ไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ Thailand ๒.๐ ก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เรา
ผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดืม่ เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริม่ มีศกั ยภาพมากขึน้ Thailand ๓.๐
(ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน
เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ทําไมเราต้องพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ เพราะ Thailand ๓.๐ ที่เรา
ดําเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้มันทําให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจาก
จุดนี้ได้สักที เมื่อ ๖๐ ปีก่อน ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๓๖ เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ
๗ – ๘% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง ๓ – ๔% ต่อปี
เท่านั้น หรือก็คือประเทศไทยตกอยู่ในช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ในขณะทีท่ ั่วโลกมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ “ความเหลื่อมล้ําด้านความร่ํารวย” อีกต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่อง
ของ “ความไม่สมดุลในการพัฒนา” ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละทีท่ ําให้รฐั บาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand ๓.๐ ไปสู่ Thailand ๔.๐ ให้ได้ใน ๓ - ๕ ปีนี้
เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand ๔.๐ เพื่อทําให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย”
จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” คือสินค้าทีม่ ี
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทําให้ราคาของสินค้าถูกกําหนดโดยตลาดโลก ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” คือสินค้าที่
เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์
-๒ทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs (Small and
Medium Enterprise) แบบเดิมไปสู่การเป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทีม่ ีสนิ ค้าดี แนวคิดดี บริหาร
จัดการคล่องตัว มองตลาดโลกเป็นสําคัญหรือ Smart Enterprises และ เป็นธุรกิจทีม่ ีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือ
Startups ที่มศี ักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่บริการที่มมี ูลค่า
สูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรูแ้ ละทักษะสูง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โมเดลของ Thailand ๔.๐ นั่นคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ซึง่ โมเดลนี้
จะสําเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทีม่ คี ุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตทีค่ ลอบคลุม
ประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด โครงสร้างของ ICT คือเทคโนโลยี หรือ
กระบวนการต่างๆ ทีร่ ่วมกันสร้างสารสนเทศ ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand ๔.๐ ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศ
ไปสู่เป้าหมายให้ได้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เราก็ได้ทราบถึงความหมาย ความจําเป็น ความสําคัญของ Thailand ๔.๐
กันแล้ว ต่อไปเรามาติดตามการทํางานของคณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการนําประเทศสู่ยุค
Thailand ๔.๐ เรามาเริ่มที่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Convention Hall ศูนย์ประชุม
นานาชาติ ฉลองสิ ริ ราชสมบั ติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวั ดสงขลา
พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ในภาคใต้” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการศึกษาวิจัย ตาม
นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ผู้สนใจ ในพื้นที่ภาคใต้
ได้รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (ครับ/ค่ะ)
ท่ านผู้ ฟั ง (ครั บ/ค่ ะ) โอกาสนี้ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั นทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ กล่ าวถึ ง
“การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ในภาคใต้” ว่าเป็นเป้าหมายของคนไทยและประเทศไทยที่จะไปให้ถึงอนาคต ซึ่งคน

ไทยทุกคนจําเป็นต้องช่วยกัน และร่วมมือกันทํางานให้ไปถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยกําลังศึกษา
ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ในยุคของ Thailand ๔.๐ อย่างแท้จริงในวันข้างหน้า ทั้งนี้ Thailand ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและกระจายไปสู่ทุกภาคส่วน และได้
กล่าวเน้นย้ําถึงความสําคัญ และความจําเป็น ในการเร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก
Thailand ๓.๐ ไปสู่ Thailand ๔.๐ ให้ได้ตามแผนที่วางไว้(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐ ของประเทศไทยนั้น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการใช้
แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา โดยใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยในความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ ตลอดจนยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมไทยสู่
-๓ประชาคมโลก ขณะเดียวกันรัฐบาลได้กําหนดให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
ประเทศระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบแนวทางที่สําคัญในยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ทุกกลุ่ม คือ ๑.๐, ๒.๐ และ ๓.๐ จะต้องจับมือกันเพื่อก้าว
ไปสู่ Thailand ๔.๐ พร้อมกัน รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนในการดําเนินงานและ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของเศรษฐกิจ ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ประชาสังคม
และภาคประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านการศึกษา ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเป้าหมาย
ของ Thailand ๔.๐ นอกจากเศรษฐกิจ ๔.๐ แล้ว ยังมีสังคม ๔.๐ คือการที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความ
เป็นธรรม เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ําน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกัน และคน
ไทย ๔.๐ คือคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑ คือมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนไทยตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thai) และ
เป็นคนไทยสากล (Global-Thai) ด้วย (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น รัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายครอบคลุมใน ๔ มิติ ดังนี้ มิติ
ที่ ๑ คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ มิติที่ ๒ คือความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ด้ วยการเติ มเต็ มศั กยภาพของผู้ คนในสั งคม เพื่ อสร้ างหลั กประกั นความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จสั งคม ฟื้ นความ
สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง มิติที่ ๓ คือการยกระดับคุณค่ามนุษย์
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับการเป็นคนไทย ๔.๐ และมิติสุดท้ายคือ
การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมคาร์บอนต่ําอย่างเต็มรูปแบบ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในวันนี้เราได้รับรู้ รับทราบข้อมูล ความจําเป็น ความสําคัญของ Thailand
๔.๐ กันแล้ว Thailand ๔.๐ นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกัน
ผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสําคัญที่สุดในการทําให้โมเดลนี้ประสบความสําเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด
ต้องกล้ าเปลี่ ยนแปลง อย่ ามั วแต่ โทษกันเมื่ อมี อะไรผิดพลาด เพราะทุ กอย่ างเปรี ยบเสมื อนการเรี ยนรู้ ถ้ าไม่
เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ําอยู่กับที่ ซึ่งโมเดล Thailand ๔.๐ นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก
“ประเทศกําลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป เรามาร่วมกันเป็น
แรงผลักดัน เป็นพลังให้กับคณะรัฐบาล ให้นําพาประเทศไทยของเราไปสู่ประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
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