บทวิเคราะห์ประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นับเนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มกี ารกําหนดวิสยั ทัศน์ ประเทศไทย สู่ “การเป็ น
ประเทศในโลกที่หนึ่ ง (ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว) ภายในปี พ.ศ. 2575” และได้มกี ารจัดทําวาระพัฒนาที่
7 : แนวทางปฏิรปู เศรษฐกิจไทยเพือ่ เป็ นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 เสนอรัฐบาล พร้อมๆ
กับรายงานวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ ซึ่งมีเนื้อหา
เกีย่ วข้องกับแนวทางการเปลีย่ นผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกทีส่ อง ไปสูป่ ระเทศในโลกทีห่ นึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสยั และออกแบบอนาคตประเทศไทย (ซึง่ มี ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์
เป็ นประธานฯ) สภาปฏิรปู แห่งชาติ (2558) ได้นําเสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมังคั
่ งของประเทศไทย
่
ภายใต้ตวั แบบ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาประเทศให้กา้ วสู่การเป็ น
ประเทศในโลกทีห่ นึ่ง ปรับเปลีย่ นจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็ นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็ นเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามรายงานแนวคิด
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อ วัน ที่ 13 สิง หาคม 2558 และมีก ารนํ า เสนอเรื่อ งนี้ ใ นหลายโอกาส นํ า มาสู่ก ารประกาศเป็ น
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยปจั จุบนั
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ มีบทบาทสําคัญในฐานะผูบ้ ริหารจัดการกลไกสําคัญในการผลักดันประเทศไทย 4.0
เพือ่ เปลีย่ นผ่านสู่ Value Based Economy
ต่อมาจึงมีผนู้ ําแนวคิ ดประเทศไทย 4.0 นี้ ไปขยายความ เพื่อประยุกต์ใช้ในขอบเขตงาน
ของตนเองเองอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรม 4.0 เกษตร 4.0 ท่องเที่ยว/บริ การ 4.0 แรงงาน
4.0 คนไทย 4.0 จังหวัด 4.0 เป็ นต้น รวมทัง้ การนํ าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทัง้ นี้ ในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 30, 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ยังได้
ระบุ ถึง ทิศ ทางการปฏิรูป โครงสร้า งทางเศรษฐกิจ สู่ป ระเทศไทย 4.0 ที่เ น้ น การใช้น วัต กรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยที่ ภาคการเกษตรยังคงเป็ นแกนหลัก แต่ จะเปลี่ยนการเกษตร
แบบดัง้ เดิ มไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุน
ให้เกษตรกรเป็ นผู้ประกอบการมากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่ รฐั ให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs ที่มีศกั ยภาพสูง การพัฒนาการบริ การที่สร้าง
มูลค่าค่อนข้างตํา่ ไปสู่การบริ การที่ สร้างมูลค่าสูง และการพัฒนาแรงงานทักษะตํา่ ไปสู่แรงงาน
ที่มีทกั ษะสูง
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3
(พ.ศ. 2504-2519)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-7
(พ.ศ. 2520-2539)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 811 (พ.ศ. 2540-2559)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป็ นต้ นไป (พ.ศ. 2560+)

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Eco Magazine (2559 : 7)

ทีม่ า: จดหมายข่าวรัฐบาลเพือ่ ประชาชน ปีท่ี 2 ฉบับที่ 30, 15 กรกฎาคม 2559, หน้า 7.

"ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง : กระบวนทัศน์ การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0"
ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรีย์ (2559) ได้กล่าวถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนทัศน์การ
พัฒ นาสู่ ป ระเทศไทย 4.0” ไว้ว่ า ในอดีต ประเทศไทยมุ่ ง เน้ น การสร้า งความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
(Economic Wealth) เป็ นสําคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิตอิ ่นื ให้มคี วามสอดคล้องกัน จึงทําให้เกิดผล
กระทบเชิ ง ลบในด้ า นต่ า งๆ มากมาย อาทิ ความเหลื่ อ มลํ้ า ของรายได้ แ ละโอกาสที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมถูกทําลายมากขึน้
พูดง่ายๆ ก็คอื การพัฒนาดังกล่าว มิเพียงแต่ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง "มนุ ษย์" กับ
"มนุษย์" ยังก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง "มนุษย์" กับ "ธรรมชาติ" อีกด้วย
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ดังนัน้ หากพวกเราต้องการก้าวสู่ "ประเทศไทย 4.0" -- ประเทศที่มีความมังคั
่ ง่ ความมันคง
่
และความยังยื
่ น จะต้ องมีการพัฒนาที่ สมดุลใน 4 มิ ติ อันประกอบด้วย (1) มิ ติความมังคั
่ งทาง
่
เศรษฐกิ จ (Economic Wealth) (2) มิ ติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) (3) มิ ติ
การมีสงั คมที่ อยู่ดีมีสุข (Social Well-Beings) และ (4) มิ ติการเสริ มสร้างภูมิปัญญามนุษย์
(Human Wisdom) หรือ "4 Ws Model" นันเอง
่
การพัฒนาทีส่ มดุลนัน้ ตัง้ อยูบ่ นฐานคิดของ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หลักการสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูว่ า่
 เมื่อพร่อง ต้องรู้จกั เติ ม (Fulfilled)
 เมื่อพอ ต้องรู้จกั หยุด (Enough)
 เมื่อเกิ น ต้องรู้จกั ปัน (Sharing)
ในระดับจุลภาค "การรูจ้ กั เติม รูจ้ กั พอ รูจ้ กั ปนั " จะทําให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จสังคม สร้างสังคมทีเ่ กื้อกูลและแบ่งปนั ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และ
การสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของคนในสังคมตามมา
ในระดับมหภาค "การรูจ้ กั เติม รูจ้ กั พอ รูจ้ กั ปนั " จะทําให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับประเด็น
ท้าทายในพลวัตโลก เติมเต็มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างพลังจากการผนึกกําลัง
ของทุกภาคส่วนผ่านกลไก "ประชารัฐ"
"ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง" จึงเป็ น "กระบวนทัศน์ การพัฒนา" (Developmental
Paradigm) ที่ จะขับเคลื่อนสู่ "ประเทศไทย 4.0" -- ประเทศในโลกที่ หนึ่ ง ที่ มีความมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยังยื
่ นอย่างแท้จริ ง

ทีม่ า: ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย.์ (2559). https://goo.gl/0ei9qo

บทวิ เคราะห์ประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จากกระบวนทัศน์การพัฒนาสูป่ ระเทศไทย 4.0 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญา
นําทาง (Guiding Philosophy) ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็ นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาประเทศ
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ที่ดํา เนิ น มาในทิศ ทางที่ถู ก ต้อ งเหมาะสม สอดรับ กับ วาระแห่ง การพัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น ค.ศ. 2030 แห่ง
สหประชาชาติ อย่างลงตัว สามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั หลายประเทศทัวโลก
่
เฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ
กําลังพัฒนา เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
บุคคล จนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทังในระดั
่
บโลก
การน้ อมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศย่อมจะทํา
ให้การพัฒนาเกิ ดความสมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน แม้ว่าการพัฒนาตามแนวทางนี้จะต้องใช้
ความอดทน ความเพียร และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลสําเร็จได้ เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ท่ี
เพาะจากเมล็ดย่อมจะมีรากแก้วทีห่ ยังลงลึ
่ ก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้ทป่ี ลูกจากกระบวนการตอนกิง่ แต่
เมื่อถึงเวลาทีต่ ้องเผชิญกับพายุลมแรง หรือภาวะทีแ่ ห้งแล้งแล้ว ต้นไม้ทไ่ี ด้จากการเพาะเมล็ดย่อมทีจ่ ะ
สามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงมากกว่
่
า สอดคล้องกับที่ ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ได้
กล่าวไว้ในบทความ เรือ่ ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็ นมาและความหมาย. วรสารพัฒน
บริ หารศาสตร์ ปี ที ่ ๔๗ ฉบับที ่ 1/2550 หน้า 30 ว่า “ความพอเพียงเป็ นทัง้ วิธกี ารและผล (Means and
Ends) จากการกระทํา โดยจะทําให้เกิดวิถกี ารพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทําทัง้ เหตุและผล
จะนําไปสูค่ วามยังยื
่ นของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ”
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับตัง้ แต่น้ีเป็ นต้นไป คงไม่สามารถใช้กระบวน
ทัศน์ การพัฒนาแบบเก่าที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต การบริโภคเป็ นจํานวนมากอีกต่อไป
ไม่ได้แล้ว หากแต่จะต้องเน้ นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เป็ นจํานวนมาก สอดคล้องกับกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชฯ พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลา
ดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ความสําคัญตอนหนึ่งว่า “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มี
ความโลภน้ อย เมือ่ มีความโลภน้ อย ก็เบียดเบียนคนอืน่ น้ อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิ ด ‘อันนี้
ไม่ใช่ เศรษฐกิ จ’ มีความคิ ดว่าทําอะไรต้ องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็ นสุข. ...”
ดังนัน้ นโยบายการพัฒ นาประเทศสู่ป ระเทศไทย 4.0 ด้ว ยปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
จึงเป็ นกลไกและเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) ทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศสู่
วิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ได้อย่างแท้จริง หากทุกภาคส่วนมีการดําเนินการอย่างจริงจัง
ทศพนธ์ นรทัศน์
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
www.facebook.com/ICTforAll.org

