ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ.

ประเทศไทยในบ
ยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใตรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจัจักรไทย
รไ พุทธศักราช ๒๕๖๐

คํานํา
ดวยรัฐบาลมีนโยบายในกา
ในการนําโมเดลไทยแลนด ๔.๐ มาใชในการพัฒนาประ
ประเทศ สํานักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.).) จึงไดจัดหลักสูตรอบรม เรื่อง การเตรียมความพร
ามพรอมสู2ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในบริบทไทยแลน
แลนด ๔.๐ ภายใตร2างรัฐธรรมนูญฉบับใหม2 เมื่อวันทที่ ๓๐ พฤศจิกายน,
๙, ๑๔ และ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕๙ ณ หองประชุม สํานักงาน ก.พ. ใหแก2ขาราชการ สวพ. และขาราชการ
ที่เกี่ยวของ จากสํานัก/ศูนยต22าง ๆ ในสํานักงาน ก.พ. เพื่อจะไดมีความรู ความเขา
มเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
โมเดลไทยแลนด ๔.๐ เป6นการเตร
รเตรียมความพรอมในเบื้องตนใหสามารถปฏิบัติราชการไดตามนโยบาย
าชก
รัฐบาล
สวพ. ไดสกัดองคความรู
มรูสําคัญเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด ๔.๐ ที่ไดจากการจั
ารจัดอบรม ในช2วงเวลา
ดั ง กล2 า ว และรวบรวมขอมูู ล จา
จากเอกสารที่ เ กี่ ย วของกั บ ไทยแลนด ๔.๐ มาศึ
มาศ ก ษาและนํ า เสนอ
ผลการศึ ก ษาในเชิ ง วิ เ คราะหและ
หและสั ง เคราะห เรื่ อ ง ประเทศไทยในบริ บ ทไทยแ
ทยแลนด" ๔.๐ ภายใต+
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รไท พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ และอานเขาใจงาย
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพร2ร2ใหขาราชการทั
หข
่วไปไดมีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี
นเกี่ยวกับไทยแลนด ๔.๐
และสามารถนําไปต2อยอดในการป
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในฐาน
ฐานะผูปฏิบัติไดอย2างมี
ประสิทธิภาพ
เอกสารวิชาการฉบับนี้ นําเสนอใน ๔ หัวขอเรื่อง คือ ความหมาย เหตุุผล ความจําเป6นที่ตองมี
นโยบายนี้ รวมทั้งแนวคิด และควา
ความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดไทยแลนด ๔.๐ กับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งได
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการแ
การแปลงยุทธศาสตรชาติสู2การปฏิบัติโดยกําหนดเป6
ดเป6นแผนงาน/โครงการ
ในช2วง ๕ ปC ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิ
นาเ
จและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป6ป6นหหนาที่ของขาราชการ
ที่จะตองปฏิบัติตามแผนรายปCCของแต2
องแ ละส2วนราชการ

สํานักวิจัยและพั
ะพัฒนาระบบงานบุคคล
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประเทศไท
เทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใตรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณา
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สารบัญ
หนา
ไทยแลนด ๔.๐ คืออะไร

๑

ทําไมตองมี ไทยแลนด ๔.๐

๑

แนวคิดไทยแลนด ๔.๐

๔

แผนภาพความเชื่อมโยงรัฐธรรมนู
มนูญ/ กรอบแนวคิดไทยแลนด ๔.๐ /ยุทธศาสตรชาติ
ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัังคมแห1
คมแ งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑๒

สรุป

๑๙

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ไทยแลนด ๔.๐ คืออะไร
ไทยแลนด ๔.๐ หรือประเทศ
ระเทศไทย ๔.๐ คือ โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด))วยนวั
ยน ตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยไปสูความมั่นคง มัั่งคั่ง และยั่งยืน (ดร.สุวิทย เมษินทรีย, ๒๕๕๙)

ความมั่นคง

ความ ่งคั่ง
ความมั
นวัตกรรม

ความยั่งยืน

ทําไมตองมีไทยแลนด ๔.๐
กอนที่จะกลาวถึงวาทํทําไมต)
ไม องมีไทยแลนด ๔.๐ ควรจะต)องทําความเข)
เข)าใจการเปลี
ใ
่ยนแปลง
โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก
จาก ไทยแลนด ๑.๐ – ๔.๐ สรุปได)ดังนี้

๑

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลวัตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
Light Indus
dustry

Heavy Industry

Industr
ustry for the future

๒

ไทยแลนด ๑.๐

ไทยแลนด ๒๒.๐

ไทยแลนด ๓.๐

ไทยแลนด ๔.๐

เน)น การเกษตรและสงออก
สินค)าเกษตรเปAนหลัก

เริ่มพัฒนาอุตสาห
สาหกรรม
ในประเทศเพืพื่อทด
ทดแทน
การนําเข)า และเริริ่มมีการสงออก
ชวงนี้ เน)น อุตสาหก
สาหกรรมเบา
อุตสาหกรรมพื้นฐานขอ
านของประเทศ
และการใช)แรงงานคน
านคนเปAนหลัก

เริ่มพัฒนาเปAนอุตสาหกรรมหนัก
ชวงนี้ มีชาวตางประเทศจํานวนมาก
มาลงทุนในประเทศไทย
เน)นอุตสาหกรรมหนัก การสงเสริม
การสงออก การลงทุนและการ
นําเข)า
เทคโนโลยีจากตางประเทศ

อุตสาหกรรมข
รมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
เน)น นวัตกรรม ความคิดสร)างสรรค แปลง
“ความได
ามได)เปรียบเชิงเปรียบเทียบ”
ของปร
องประเทศที่มีอยู ๒ ด)าน คือ
“ความหล
มหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ
“ความห
ามหลากหลายเชิงวัฒนธรรม”
ให)เปAน
“ความ
วามได)เปรียบในเชิงแขงขัน”

ประเทศรายได)ต่ํา
ขับเคลื4อ่ นด)วยทรัพยากร

ประเทศรายได)ปานกลาง
ขับเคลือ่ นด)วยประสิทธิภาพ

(ที่มา : ปรับจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย และดร.ปCทมา เธียรวิศิษฎสก
ฎสกุล)
๒

ประเทศรายได)สงู
ขับเคลือ่ นด)วยนวัตกรรม

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Agriculture

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จากภาพ จะพบวาโมเด
มเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด ๓.๐ เน)น อุต สาหกรรมห
รรมหนัก ประเทศไทย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด)วยการพึ่ึงพา
พาจากตางชาติ สงเสริมให)ตางชาติมาลงทุนในประเ
ประเทศไทย เพื่อใช)เปAน
ฐานการผลิตเพื่อสงออก นําเข)า) เทค
เทคโนโลยีจากตางประเทศ รายได)ของประเทศมาจา
มาจากการสงสินค)าออก
เปAนหลัก ไมวาตัวเลขการสงออกจ
ออกจะสูงอยางไร คนไทยก็ยังคงได)รับคาแรงไมมาก
มาก กอปรกับการเข)าสู
สัง คมสูง อายุ ก็จ ะสงผลให)ป ระเท
ระเทศไทยขาดแคลนแรงงาน ดั ง นั้น ประเทศไทยจ
ไทยจะยัง คงขั บเคลื่อ น
เศรษฐกิ จแบบเดิ มด) ว ยไทยแลนด
แลนด ๓.๐ คื อ ทํ า มาก ไดนอย ไมได) แ ล) ว มิ เ ชนน
ชนนั้น ประเทศไทยจะ
ไมสามารถหลุดพ)นจากการเปAนประเทศรายไดปานกลางไปสู
ปร
ประเทศที่มีรายได)
ได)สูง เพราะมัวแตพึ่งพิง
ตางชาติ นอกจากนี้ ยังทําให)เกิดการเหลื
กา ่อมล้ํา ชองวางของรายได)และโอกาสระหวา
หวางคนรวยและคนจน
ที่ห างออกจากกัน มากขึ้ น กอปร
อปรกั บที่ ผานมาประเทศไทยเน) น เรื่อ งเศรษฐกิิ จ ละเลยกับ การรั กษา
สิ่งแวดล)อม ทําให)เกิดความไม>ส> มด
มดุลในการพัฒนา
โมเดลไทยแลนด ๓.๐ จึงทําให)ประเทศไทยติด ๓ กับดัก คือ กับดักประเท
ระเทศรายไดปานกลาง
กับดักความเหลื่อมล้ํา และกัับดักความไม>
ค
สมดุล
นอกจากนี้ เราคงปฏิิเสธไมได)
สธไ ว ามี ๓ กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงท
ลงที่เกิดขึ้น และสงผล
กระทบตอประเทศไทยอยางหลีลีกเลี
เล่ยงไมได)
๓ กระแสหลักดังกล>>าว (ดร.สุวิทย เมษินทรีย, ๒๕๕๙) คือ
๓.๑ Globalization
ion ที่ทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั่วโลก อาทิ
กระแส Digitizat
itization สงผลกระทบกับพฤติกรรมของคน และรูรูปแบ
แบบการทําธุรกิจ
กระแส Urbaniza
anization ความเจริญที่กระจายไปสูภูมิภาคมากขึ้น ผู)คนเริ
น ่มมีความเปAนอยู
แบบคนเมืองมากยิ่งขึ้น
กระแส Commo
monization ผลกระทบที่ ผู) คนทั่ วโลกได) รั บอยางห
างหลี กเลี่ ยงไมได) เชน
การเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากา
ากาศ โรคระบาดที่สามารถแพรไปได)ทั่วทุกภูมิภาคของโลก
าคขอ
๓.๒ Regionalization
tion กระแสการรวมกลุมในภูมิภาค ทําให)มีอํานาจในกา
ในการตอรองกับประเทศ
ในภูมิภาคอื่น ๆ ได)เปAนอยางดี
๓.๓ Localization กระแสความเข)
กร
มแข็งของชุมชนและท)องถิ่น
ด)วยเหตุดังกลาว จึงถึงเวลาแล)วที่ประเทศไทยจะต)องปรับเปลี่ยนตัวั เอง มีการนําโมเดลใหม
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาใช)
าใช)

๓

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐบาลโดยนายกรัรัฐมมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงมีนโยบาย
บายที่จะนําโมเดลใหม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาใช)
ใช) คือ ไทยแลนด ๔.๐ หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยน
วยนวัตกรรม เพื่อจะใช)
เปAน แนวทางในการพัฒนาประเท
ระเทศไทยให)หลุดพ)นจาก ๓ กับดักดังกลาว เพราะ
ราะนวัต กรรมจะทําให
ประเทศไทย “ทํานอย ไดมาก” และสร)างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม นําพพาประเทศไทยไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แนวคิดไทยแลนด ๔.๐ (ดร..สุวิทย เมษินทรีย, ๒๕๕๙)
ไทยแลนด ๔.๐ ประกอบไป
อบไปด)วยแนวคิดสําคัญ ดังนี้
๑. การสร)างความเข)มแข็งภายใน
ภ
(Strength from within) ประกอบด)วย
๑.๑ การยกระดับนวัตกรรมของทุ
ก
กภาคสวนในประเทศ
๑.๒ การสร)างสังคมที
มที่มีจติ วิญญาณของความเปAนผูป) ระกอบการ
๑.๓ การสร)างความเข)
มเข)มแข็งของชุมชนและเครือขาย๒ การ
กลไกขอ ๑.๑, ๑.๒ และ๑.๓
แล
เปLนกลไกที่จะตองไดรับการขับเคลื่อนไปพ
นไปพรอม ๆ กัน
๒. การเชื่อมโยงเศรษฐกิ
ฐกิจภภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the world
orld)
จะเปAนการเชื่อมโยงของ
๒.๑ เศรษฐกิจภายในป
ในประเทศ (Domestic Economy)
๒.๒ เศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Economy)
๒.๓ เศรษฐกิจโลก (Glo
Global Economy)
๑. การสรางความเขมแข็
มแข็งภายใน (Strength from within)
ดัง ที่กลาวมาข)างต)ต)น แล
แล)ว วา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด)ว ยไทยแลนด
นด ๓.๐ เปAนการพึ่ง พิง
การลงทุนของตางชาติ การสงออ
งออก ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก็กําลังประสบปCCญ หา ประเทศไทยจึงไม
สามารถฝากความหวังกับการสงอ
รสงออกได)อีกตอไป แตประเทศไทยโชคดีที่มีจุดแข็ข็งทที่หลากหลาย ดังนั้น
จึงจําเปAนต)องเรงสร)างความเข))มแข็งจากจุดแข็งภายในที่ประเทศไทยมีอยูมากกวาการ
าการพึ่งพิงภายนอก

๔

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การสร)างความเข)มแข็็งภายใน
ภาย ประกอบด)วย ๓ กลไก
๑.๑ การยกระดับนวัวัตกกรรมของทุกภาคส>วนในประเทศ
นวัตกรรม จะถูถูกยกระดั
ยก บโดยผานกลไกการขับเคลื่อนใหมหรือที่เราเรี
าเรียกกวา New Growth
Engines ประกอบไปด)วย ๓ กลไก
ลไก ดังนี้
๑.๑.๑ Inclusive
sive Growth Engine คือ กลไกขับเคลื่อนที่ให)คนสวนใหญมี
คน
สวนรวม
อยางเทาเทียมและทั่วถึง อาทิิ การเอื
การ ้ออํานวยสภาพแวดล)อมให)เหมาะสมกับการพั
รพัฒนาทักษะประชาชน
อยางทั่วถึง เน)นการสร)างเศรษฐกิ
ฐกิจฐานรากในชุมชน ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด เพื่อให)เกิดการกระจาย
รายได) ฯลฯ
ใช)กลไกนี
กนี้เพพื่อให)ประเทศไทยหลุด พ)นจากกับดักความเหล
เหลื่อมล้ําที่ประสบอยู
นําไปสู ความมั่นคง
๑.๑.๒ Productiv
uctive Growth Engine คือ กลไกขับเคลื่อนการปร
รปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและ/หร
หรือมูลคาให)สูง ขึ้น ด)ว ยนวัตกรรมปCญ ญา เทคโน
คโนโลยี และความคิด
สร)างสรรค รวมมือกันแบบประชาร
ะชารัฐ เพื่อให)ประเทศมีรายได)สูงขึ้น
ใช)กลไกนี้เพื
เพ่อให)ประเทศไทยหลุดพ)นจากกับดักประเทศรายไ
รายได)ปานกลางที่กําลัง
เผชิญอยู นําไปสู ความมั่งคั่ง
๑.๑.๓ Green Growth Engine คือ กลไกการขับ เคลื่อ นการ
การผลิต ที่เ ปAน มิต รกับ
สิ่งแวดล)อมอยางยั่งยืน ปรับแนวค
นวคิดจากเดิมที่คํานึงถึงความได)เปรียบเรื่องต)นทุนเป
เปAนหลัก มาเปAนการ
คํานึงถึงประโยชนที่ได)จากการลดค
รลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ โดยพัฒนากระบวน
บวนการผลิตให)กระทบ
ตอสิ่งแวดล)อมน)อยที่สุด
ใช)กลไกนีนี้เพืพ่อให)ประเทศไทยหลุดพ)นจากกับดักความไมสมด
สมดุลในการพัฒนาเพื่อ
ไปสู ความยั่งยืน
สรุปได)ด)วยภาพ
าพ ดังนี้

๕

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ไทยแลนด ๔.๐ หรือโมเดล
ดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจาก
จาก ๓ กับดัก

๖

โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด ๔.๐
เปAนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยการใช) นวัตกรรม
ขับเคลื่อนผานกลไกใหม
หรือ New Growth Engines
ประกอบไปด)วย ๓ กลไก

ปYญหา (กับดัก) ที่ประเทศไทยเผชิญ

มั่นคง
กลไกการสร)
สร)างงความมั่นคงโดยผาน
Inclusive
sive GGrowth Engine
การขับเคลื่อนโดย
นโดยคนสวนใหญมีสวนรวม
อยางเทาเ
งเทาเทียมและทั่วถึง
เน)น การสร)า) งเศ
งเศรษฐกิจระดับฐานราก
ในชุมชน สงเสริ
เสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
งและขนาดยอมให)เข)มแข็ง
แขงขั
งขันในเวทีโลกได)
ฯลฯ

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

กลไกการสร)างความมั่งคั่งโดยผาน
กลไกการสร)างความยั่งยืนโดยผาน
Productive Growth Engine
Green Growth Engine
การขับเคลื่อนโดยการสร)างและปรับปรุง การขั
การขบเคลื่อนที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดล)อม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณ
อยางยั่งยืน
และ/หรือมูลคาให)สูงขึ้น
เน)น การผลิต การใช)เทคโนโลยี
ที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดล)อม
เน)น พัฒนาวิสาหกิจด)วยเทคโนโลยี
การใช)พลังงานทดแทน
การออกแบบและความคิดสร)างสรรค
ฯลฯ
มีการบริหารจัดการสมัยใหม เปAนการ
รวมทุนระหวางรัฐและเอกชน
ในโครงการขนาดใหญ
ฯลฯ

กับดักความเหลื่อมล้ํา

กับดักรายได)ปานกลาง

๖

กับดักความไมสมดุล

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปTาหมายประเทศไทย
ภายในปU ๒๕๗๙

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.๒ การสรางสั
งสังคคมที่มีจิตวิญญาณของความเปLนผูประกอบการ
การสร)างสังคมปร
มประกอบการ เปAนเรื่องของการสร)างคนในสังคม สาขาวิชาชีพใดก็ได)
ไมจําเปAนต)องมีกิจการเปAนของตน
งตนเอง เพียงแตขอให)เปAนผู)ที่ “คิด ประพฤติติ และปฏิ
แล บัติเหมือนกับ
ผู)ประกอบการที่ประสบความสํ
มสําเร็จ นั่ น คือ เปA น บุคคลที่มี คุณลักษณะแสวงหาโ
งหาโอกาสเสมอ มีแ รง
ขับเคลื่อนภายในตัวเอง สามารถเร
ารถเริ่มต)นสิ่งตาง ๆ ได)ด)วยตัวเอง มีมาตรฐานการทํ
รทํางานทั
ง ้งด)านคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภาพ สามารถบริ
บริ ห ารความเสี่ ย งได) มี ศั กยภาพในการพัฒ นาตนเอ
ตนเองสามารถกํ า หนด
เปoาหมายที่เหมาะสม เปลี่ยนปCปCญหหาให)เปAนโอกาส และยืนหยัดเมื่อเผชิญหน)าตอปC
าตอปญหาและอุปสรรค
นอกจากนี้ ยังต)องมีความอดทนทํ
นทํางานหนักได) หรือเรียกได)วา เปAนคนที่มีจิตวิญญาณ
ญาณของผู)ประกอบการ
อยูในตัวเอง” (สร)างสังคมการประก
ประกอบการ, ๒๕๕๒)
๑.๓ การสรางควา
งความเขมแข็งของชุมชนและเครือข>าย
การทําให)ชุมชนมีความเข)มแข็งที่ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการชุชุมชนได)
ช ด)วยตนเอง คือ
สามารถแก)ปCญหาและสนองตอบค
อบความต)องการของชุมชนได)ด)วยตนเอง ด)วยการสง
ารสงเสริมให)ชุมชนหรือ
ประชาชนในชุมชนทํางานรวมกักันใน ๕ กิจกรรม กลาวคือ ๑) เก็บข)อมูลศึกษาชุุมชน ๒) วิเคราะหข)อมูล
(ปCญหา ความต)องการ) ๓) กํําหนด
หนดแนวทาง/กิจกรรม ๔) ดําเนินงานตามแผน ๕)
๕ ติดตามประเมินผล
รวมกันได)ด)วยตนเอง (อดุลย เนียมบุ
ม ญนําและสุทธิพร สมแก)ว)
๒. การเชื่อมโยง
โยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the world)
เมื่อโครงสร)างทางเศ
ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข)มแข็งแล))ว ก็จําเปAนจะต)องมีการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกประ
ประเทศ จะเปAนการเชื่อมโยงของ
๒.๑ เศรษฐกิิจภายในประเทศ
ภา
(Domestic Economy)
๒.๒ เศรษฐกิิจภูมิภาค (Regional Economy)
๒.๓ เศรษฐกิิจโลก (Global Economy)

๗

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การเชื่อมโยงมี ๓ ระดับ คือ
การเชื่อมโยงระดัับที่ ๑ คือ เปAนการเชื่อมโยงระหวางการสร)างความ
วามเข)มแข็งของชุมชน
หรือในระดับฐานรากและเครือขาย กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การเชื่อมโยงระดับที่ ๒ คือ เปAนการเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจภายในปร
ในประเทศ กับเศรษฐกิจ
ภูมิภาค
การเชื่อมโยงระดับที่ ๓ คือ เปAนการเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจภูมิภาค กกับเศรษฐกิจโลก
กลาวโดยสรุป แนวค
นวคิดไทยแลนด ๔.๐ เป-นการขับเคลื่อนเศรษฐกิกิจดดวยนวัตกรรม ตาม
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ
อเพียง โดยกระบวนการประชารัฐ สรุปได)ด)วยแผนภา
ภาพ ดังนี้

๘

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

แผนภาพแสดงแน
งแนวคิดสําคัญของโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด
แลนด ๔.๐

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
(Connect to the world)

การสรางความเขมแข็งภายใน (Strength from within)
(ขับเคลือ่ นพรอมกัน)

DDFD

การยกระดับนวัวัตกร
กรรม ของทุกภาคสวน
ในประ
นประเทศ
New Growth Engi
Engines : ๓ กลไก
Productivee Gro
Growth Engine
Green Growt
rowth Engine
Inclusive Grow
Growth Engine

การสร)างสังคมที่มีจิตวิญญาณของ
ความเปAAนผู)ประกอบการ

การสร) าง Smart
Sm
Enterprise มี
ธุ ร กิ จ รูู ป แ บ บ ใ ห ม ๆ เ กิ ด ขึ้ น
มากมายทาม
ทามกลางระบบนิ เ วศนที่
เอื้ อ ตอการส
ารสร) า งนวั ต กรรมและ
ความคิดสร)างสรรค
งส
สังคมที่ทําให)คนมีโอกาสและมี
ความสามารถ
ารถในการเปลี่ยนสถานะ
ในสังคม

การสร)างความเข)
ามเข)มแข็งของชุมชน
หรือในระดับฐานรากและเครื
ฐานร
อขาย

จะเปAนการเติ
ารเติมเต็มให)กับพลัง
ในท)องถิ่น (Lo
Local Empowerment)
เพราะจะทํทําให)
ใหเกิดการค)า การลงทุน
การจ)างงานในท
านในท)องถิ่น ทําให)คน
ในท)องถิ่นเปAนเเจ)าของกิจการ

เศรษฐกิจิ ภาย
ภายในประเทศ

ASEAN
SEAN ในภาพใหญ
ภาพเ ก CLMVT
ภาพเล็
As Our Home Market

เศรษฐกิ
ฐกิจภูมิภาค

เชื่อมโยง ASEAN
ASEA เข)าด)วยกัน เพื่อ
เปAนพลังตอรอง
อรองกับสวนอื่น ๆ ของ
ประชาคมโลก
โลก ผานทางภูมิศาสตรและ
เศรษฐศาสตรข
ตรของภูมิภาคแหงนี้

เศรษฐก
ษฐกิจโลก

ที่มา : วิเคราะหจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย
๙

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ด)วยแนวคิดไทยแล
ทยแลนด ๔.๐ นี้ รัฐบาลจึงได)มีนโยบายที่จะพัฒนาอุอุตสาหกรรมเปo
ส
าหมาย:
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนา
อนาคต (New Engine of Growth)
รัฐบาลมีนโยบายท
บายที่จะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการพึึ่งพาเทคโนโลยี
พาเท
ภายนอก
มาเปAนระบบเศรษฐกิจที่สามารถพั
รถพัฒนาได)ด)วยตนเอง โดยใช)นวัตกรรม เทคโนโลยี
โลยี ความคิ
ค ดสร)างสรรค
ผลักดันให)เกิดการเจริญเติบโตทางเ
ทางเศรษฐกิจ ควบคู!ไปกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป(
ญ
น
ผู ประกอบการและการสรางคว
างความเขมแข็ ง ของชุ ม ชนและเครื อ ข! า ย แบงออ
บงออกได) เ ปA น ๒ กลุ ม
๑๐ อุตสาหกรรมเปoาหมาย คือ
กลุ>มแรก เปAAนการ
การตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพอยูยูแล
แล)ว โดยเพิ่มเติมให)มี
การวิจัยและพัฒนา เปAนกลุมอุตุ สา
สาหกรรมที่เจริญเติบโตได)ในระยะสั้นถึงปานกลาง
าง ประกอบไปด)วย
อุตสาหกรรมย
รรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automoti
motive)
อุตสาหกรรมอ
รรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
อุตสาหกรรมก
รรมการทองเที่ยวกลุมรายได)ดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
การเกษตรและ
รและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnol
hnology)
อุตสาหกรรมอ
รรมอาหารแหงอนาคต (Food for the Future)
กลุ>มที่สอง คืือ อุตสาหกรรมแหงอนาคต เปAนการสร)างอุตสาหกรรม
กรรมใหมที่มคี วามเจริญ
เติบโตในระยะยาว ซึ่งมีรากฐานตอ
นตอยอดมาจาก ๕ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด)วย
อุตสาหกรรมหุ
รมหุนนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
อุตสาหกรรมกา
รมการบินและโลจิสติกส (Aviation & Logistics)
อุตสาหกรรมเช
รมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals)
Bioc
อุตสาหกรรมดิ
รมดิจิทัล (Digital)
อุตสาหกรรมกา
รมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)
สรุปภาพความเชื
มเชื่อมโยงของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปoาหมาย ได)ดังนี้

๑๐

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงขอ
ยงของรัฐธรรมนูญ /กรอบแนวคิดไทยแลนด ๔.๐ ยุทธศาสตรช
ตรชาติ ๒๐ ปU
และแผนพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑๒

กรอบแนวคิดไทยแลนด ๔.๐

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปU (๖ ดาน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติิ ฉบับที่ ๑๒
(ยุทธศาสตร ๑๐ ดาน)

๑๒

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห>งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (มาตรา ๖๕)

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

กร
ดไทยแลนด ๔.๐ /ยุทธศาสตรชาต
รชาติและแผนพัฒนา
ความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญ/ กรอบแนวคิ
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับที่ ๑๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณ
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดให)มีการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ และในมาตรา ๑๖๒
๑ กําหนดวา เมื่อรัฐบาลใหมเข)ามาบริหารประ
รประเทศ จะต)องแถลง
นโยบายซึ่งต)องสอดคล)องกับรััฐธรรมนู
ธรร ญและยุทธศาสตรชาติตอรัฐสภา
ประเทศไทยจําเปAนต)องมียุทธศาสตรชาติ เพราะยุทธศาสตรชาติ คือ เปooาหม
หมายการทํางาน เปAน
แมบทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ะเทศ จึงถูกบัญญัติไว)ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และเพื
แล ่อให)ทุกรัฐบาล
ที่ เ ข) า มาทํ า หน) า ที่ จึ ง กํ า หนดนโย
ดนโยบายให) ส อดคล) อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรชาติ ทํ า ให) ก ารพั ฒ นาประเทศ
เปAนไปอยางตอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงคที
ระ
่ตั้งไว) คือ เปAนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และย
ละยั่งยืน เปAนประเทศที่
พัฒนาแล)ว ดังนั้น ไทยแลนด ๔.๐
๔ จึงเปLนจุดเริ่มตนของกรอบยุทธศาสตรชาติ (ดร.สุ
( วิทย เมษินทรีย,
๒๕๕๙)
(๑) ความเชื่อมโยงระหว>
หว>างรัฐธรรมนูญกับยุทธศาสตรชาติ
บทบั ญญั ติ ในรั ฐธรรม
ธรรมนู ญแห> งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
๒๕๖ ที่ เกี่ ยวของกั บ
ยุทธศาสตรชาติ มีดังนี้
มาตรา ๖๕ รัฐพึึงจัดให)
ใ มียุทธศาสตรชาติเปAนเปoาหมายการพัฒนาประเ
ประเทศอยางยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช)เปAนกรอบใ
รอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให)สอดคล)องและบูรณากา
าการกันเพื่อให)เกิดเปAน
พลังผลักดันรวมกันไปสูเปoาหมายด
ายดังกลาว
การจั ด ทํ า การกํกํ า หน
หนดเปo า หมาย ระยะเวลาที่ จ ะบรรลุ เ ปo า หมาย
มาย และสาระที่ พึ ง มี
ในยุทธศาสตรชาติ ให)เปAนไปตามห
ามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนีี้ กฎหมายดั
กฎห
งกลาวต)องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมแ
วมและการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสว
าคสวนอยางทั่วถึงด)วย
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อได)
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคัับได)
มาตรา ๑๔๒ ในการ
การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายปร
ายประจําปƒงบประมาณ
ต)องแสดงแหลงที่มาและประมาณก
าณการรายได) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะได
จะได)รับจากการจายเงิน
และความสอดคล) อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรชาติ
ธศาส
แ ละแผนพั ฒ นาตาง ๆ ทั้ ง นี้ ตามหลั
หลั ก เกณฑที่ บั ญ ญั ติ ไ ว)
ในกฎหมายวาด)วยวินัยทางการเงิ
รเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๖๒ คณะรั
ะรัฐมนตรีที่จะเข)าบริหารราชการแผนดินต)องแถลงนโย
งนโยบายตอรัฐสภา ซึ่ง
ต)องสอดคล)องกับหน)าที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรั
แนว
ฐ และยุทธศาสตรชาติ และต))องชี้แจงแหลงที่มาของ
๑๓

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รายได)ที่จะนํามาใช)จายในการดํดําเนิ
เนนนโยบาย โดยไมมีการลงมติความไว)วางใจ ทั้งนีน้ ภายในสิบห)าวัน
นับแตวันเข)ารับหน)าที่
กอนแถลงนโยบายตอร
ยตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจํ
ะจําเปA
เปนเรงดวน ซึ่งหาก
ปลอยให)เนิ่นช)าไปจะกระทบตอปร
อประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เข))ารับหน)
ห าที่จะดําเนินการ
ไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปAนก็ได)
มาตรา ๒๗๕ ให)คณะร
ณะรัฐมนตรีจัดให)มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
คสองให)แล)วเสร็จภายใน
หนึ่งร)อยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ะกาศใช)รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสต
ศาสตรชาติให)แล)วเสร็จ
ภายในหนึ่งปƒนับแตวันที่กฎหมายด
ายดังกลาวใช)บังคับ
(๒) ความเชื่อมโยงระหว>
หว>างยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั
ละสังคมแห>งชาติ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ทิศทางและกร
ละกรอบยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงช
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สรุปสาระสํ
สาระ าคัญประการหนึ่ง
ได)วา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัสังคมแหงชาติ
คม
ฉบับที่ ๑๒ ต)องมีความสอดคลองกัับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปƒ
และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติ
าติดังกลาว เปAนแผนงาน/โครงการในชวง ๕ ปƒ โดยระบุ
โดยร แผนปฏิบัติการ
และกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จทที่เปAนรูปธรรม รวมทั้งให)มีการประเมินผลของการ
งการดําเนินงานทุกรอบ
๑ ปƒและ ๕ ปƒ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ๒๕๕๙)
จากมติคณะรัฐมนตรี
ตรีดังกลาว หากพิจารณาสาระสําคัญของยุทธศาสตรช
สตรชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทีท่ ๑๒ จะเห็นความสอดคล)องกันของยุทธศาสตรย
ตรยอย ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรชาติ ๒๐๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
กรอบยุทธศาสตรชาต
รชาติ ๒๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กําหนดวา เพื
เพ่อให)บรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปAนประเทศพัฒนาแล)ว ด)วยการพัฒนาตามปร
ามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อนําไปสู การพัฒนาให)
นาใหคนไทย มีความสุขและตอบสนองตอบตอการบร
ารบรรลุซึ่งผลประโยชน
แหงชาติ ในการที่จะพัฒ นาคุคุณภภาพชีวิต สร) างรายได)ร ะดับ สูง เปAน ประเทศพั
ศพัฒ นาแล)ว และสร)า ง
ความสุขของคนไทย สังคม มีีความมั
วา ่นคง เสมอภาคและเปAนธรรม ประเทศสามารถ
มารถแขงขันได)ในระบบ
เศรษฐกิจ จึงกําหนดให)มีกรอบยุ
บยุทธศาสตรชาติ
ธ
๒๐ ปƒ ๖ ด)าน ประกอบด)วย
๑. ยุทธศาสตรด)านการ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภา
ารภาครัฐ
๒. ยุทธศาสตรด)านควา
ความมั่นคง
๓. ยุทธศาสตรด)านสร)
สร)างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดล
แวดล)อม
๔. ยุทธศาสตรด)านสร)
สร)างความสามารถในการแขงขัน
๑๔

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๕. ยุทธศาสตรด)านสร)
สร)างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสัสังคม
๖. ยุทธศาสตรด)านพัพัฒนาและเสริมสร)างศักยภาพคน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิกิจและสั
แล งคมแห>งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบไปดวย
วย ๑๐ ยุทธศาสตร คือ
๑. ยุทธศาสตรการเพิ
เพิ่มประสิ
ป ทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๒. ยุทธศาสตรความมั
มมั่นคง
๓. ยุทธศาสตรการเติ
เติบโตที
โ ่เปAนมิตรกับสิ่งแวดล)อมเพื่อการพัฒนาอยางยั
างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการสร)
สร)างความเข)
ง
มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงข)นได)อยางยั
างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการสร)
สร)างความเปA
ง
นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๖. ยุทธศาสตรการเสริ
เสริมสร)างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย
๗. ยุทธศาสตรการตางป
ตางประเทศ ประเทศเพื่อนบ)านและภูมิภาค
๘. ยุทธศาสตรการพัพัฒนาภู
น มิภาค เมืองและพื้นที่พิเศษ
๙. ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร
ยาศา เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๑๐. ยุทธศาสตรการพั
ารพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
กลาวโดยสรุป ความสอดค
สอดคล)องเชื่อมโยงระหวางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ด)าน กับ ๑๐ ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
มแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ : แสดงได)ตามแผนภูมิ ดังนี้

๑๕

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ความสอดคลองของยุทธศาสต
ศาสตรชาติ ๒๐ ปU กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>>งชาติ
ชาต ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาส
ธศาสตรชาติ ๒๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) มี ๖ ดาน

๑๖

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ
การต>างประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน
และภูมภิ าค

ความมั่นคง

ความมั่นคง

การพัฒนาภูภูมิภาาค
เมืองและพื้นที่พิเศษ

สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปLนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สรางความสามารถ
ในการแข>งขัน

การเติบโตที่เปLนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอย>างยั่งยืน

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข>งขนไดอย>างยั่งยืน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

สรางโอกาส ความเสมอภาค
ควา
และเท>าเทีียมกันทางสังคม

พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน

การสรางควา
งความเปLนธรรม
ลดความเห
ามเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส

แผนพัฒนาเศรษฐกิจิ และส
และสังคมแห>งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี ๑๐ ยุทธศาสตร

๑๖

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรช
สตรชาติเพื่อให)ประเทศไทยก)าวไปสูการเปAนประเทศ
เทศพัฒนา จําเปAนต)องมี
ความพร)อมในทุกด)าน แตปCจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปCญหาหลายด)านทีที่สะสมตอเนื
ะ
่องมานาน
อาทิ ปCญหาความขัดแย)งรุนแรง
รง ปCญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ปCญหากา
หาการทุจริตคอรรัปชั่น
จึงยังไมมีความพร)อมที่จะก)าวไปสู
ไปสูการเปA
ก นประเทศที่พัฒนาแล)วดังที่คาดหวังไว) ดังนัน้น ประเทศไทยจึงมี
ภารกิจที่สําคัญ ๒ วาระ ในการขั
รขับเคลื
เ ่อนประเทศไปสูการเปAนประเทศที่พัฒนาแล)ล)ว คือ วาระการปฏิรูป
(Reform Agenda) คือ การปฏิ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นปCญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน
นาน เพื่อทําให)ประเทศ
กลับเข)าสูสภาวะปกติ และวาระกา
ระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) คือ การปรับเปลี่ยนเพื่อ
เตรียมความพร)อมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพั
ความ
ฒนาเปAนประเท
ระเทศ ที่พัฒนาแล)ว
ในระยะแรก จําเปAAนต)องเน)
ง นการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปเปAนสําคัญ เพื่อให)ประเทศกลับคืน
สูสภาวะปกติ เพราะในปCจจุบันประเทศไทยเผชิ
ปร
ญปCญหาหลายประการ เมื่อประเท
ระเทศกลับเข)าสูสภาวะ
ปกติแล)ว จึงจะมุงเน)นไปสูการขั
รขับเคลื่อนวาระการปรับเปลี่ยน ซึ่งเปAนภารกิจใหมที
ใหมท่จะต)องดําเนินการ
เพื่อตระเตรียมและเติมเต็มประเท
ระเทศให)มีขีดความสามารถในการพัฒนาเพื่อเปAAนประเทศที
ปร
่พัฒนาแล)ว
ตอไป สรุปได)ตามแผนภูมิดังนี้

๑๗

ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ภารกิจสําคัญที่จะขัับเคลื
เคล่อนประเทศไทยไปสู>การเปLนประเทศที่พัฒนาแลว
นาแ
ประกอบไปดวย ๒ วาระ คือ
๑. วาระการปฏิิรูปประเทศ
ป
(Reform Agenda)

๒. วาระการปรับั เปล
เปลี่ยน (Transformation Agenda)

ภารกิจการขับเคลืลื่อนป
นประเทศไทยไปสู>วิสัยทัศนประเทศไทยย พพ.ศ. ๒๕๗๙
ประเทศมีความมั
วาม ่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป(นประเทศพัฒนาแ
นาแลว
ดวยการพั
ารพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียี ง

การปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร)
โครง าง ระบบ

การปรับเปลี่ยน เพื่อื เตร
เตรียมความ

และพฤติกรรม เพื่อให)ประเทศกลั
ระเท บเข)าสู
สภาวะปกติ อาทิ งบประม
ระมาณ
กระบวน
บวนการยุติธรรม
การปฏิ
ปฏิรูปที่ดิน
การปรั
ปรับโครงสร)
โ
างภาษี

พร)อมและเพิ่มขีดความสา
ามสามารถของ
ประเทศไทย อาทิ
กลไกการขับเคลื่อนประเทศชุ
นปร
ดใหม>
(New Growth
th EEngine)
การปรับเปลี่ยนสูสูระบบดิ
ระ จิทัล
การบริหารจัดการฐานข
านข)อมูลขนาดใหญ
การสงเสริมการลงทุทุนในตางประเทศ
ใน

(ที่มา : ปรับจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย และดร..ปCทมา เธียรวิศิษฎสกุล)
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ประเทศไทยใ
ไทยในบริบทไทยแลนด ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขณะนี้รัฐบาลได)มีการเตร
รเตรียมการจัดตั้งสํานักงานบริหารนโยบายของนาย
งนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมี
หน)าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและน
และนโยบายสําคัญของประเทศ ผลักดันการทํางานข
งานของคณะกรรมการ
บริ ห ารราชการแผนดิน ตามกรอบ
กรอบการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ท ธศาสตรชาติ แ ละการส
การสร) างความสามั ค คี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งประกอบไปด
บไปด)วยคณะกรรมการชุดยอย ๔ ชุดยอย ได)แก
๑. คณะกรรมการเตรียี มกา
มการยุทธศาสตรชาติ
๒. คณะกรรมการเตรียี มกา
มการปฏิรูปประเทศ
๓. คณะกรรมการเตรียี มกา
มการสร)างความสามัคคีปรองดอง และ
๔. คณะกรรมการบริหารรา
ารราชการเชิงยุทธศาสตร

บทสรุป
ในยุคนี้ คงจะไมมีข)าราชกา
าชการคนใดที่ไมเคยได)ยินคําวา ไทยแลนด ๔.๐ เพราะ
พราะเปAนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ที่ทุกสวนราชการจะต)
จะต)องนําไปปรับใช)ให)สอดคล)องและเหมาะสมกับงานของแตละหนวยงาน
งานข
ข)าราชการในแตละหนวยงาน ก็จะต)
จะ องปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงานของสวนราชการ
ชการที่ตนสังกัด จึงเปAน
ความจําเปAนของข)าราชการทีี่จะต)
ะตองทําความเข)าใจพื้นฐานของไทยแลนด ๔.๐ เพื่อจะปฏิบัติงานได)
อยางมีประสิทธิภาพและประสิิทธิผล
เอกสารฉบับนี้ จะเปAนประโย
ระโยชนตอข)าราชการในการทําความเข)าใจเบื้องต)นเกีกี่ยวกั
วกบไทยแลนด ๔.๐ วา
คืออะไร เพราะเหตุใดจึงต)องมีีนโยบายนี
โยบ ้ แนวคิด และความเชื่อมโยงของรัฐธรรมนููญแหงราชอาณาจั
แห
กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับกรอบแนวค
แนวคิดไทยแลนด ๔.๐ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปƒ รวมทั
รวม ้งความสอดคล)อง
ของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปƒกับยุทธศาสตรของแผนพั
ธ
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต
งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจะ
ชวยให)ข)าราชการสามารถปฏิิบัติงานตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ได)อยางถูกต))อง เพราะได)เข)าใจที่มา
และหลักการของเรื่องที่ปฏิบัติ แล
และหากต)องการความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็็อาจศึ
าจ กษารายละเอียด
กรอบยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรแตละด)
ธศาส
านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัังคมแหงชาติ
คมแ
ฉบับที่ ๑๒
ได)จากเอกสารที่เผยแพรอยูทั่วไปเพิ
ไปเพ่มเติม

๑๙

ประเทศไทยใ
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บรรณานุกรม
คูมือการจัดทํางบประมาณในลัักษณะบู
ษณ รณาการเชิงยุทธศาสตรประจําปƒงบประมาณ
าณ พ.ศ. ๒๕๖๑.
๒๕๕๙. สํานักงบประมาณ.
ูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”. ๒๕๕๙.
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http://www.dla.go.th/servlet/Eboo
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m...

“โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ผลึกความค
วามคิด สุวิทย เมษินทรีย”. ๒๕๕๘.
http://www.thansettakij.com/con
/content/9309

“รอบรู)อาเซียนทั่วไป. ศูนยข)อมููลขาวสารอาเซี
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=6100
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http://ostatic.tnamcot.com/conte
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๑๐ อุตสาหกรรมเปoาหมาย กลไกขั
กขับเเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growt
rowth.
http://www.crsez.com/file/1c0645
0645cb6f5d0fa2a115c11ba1592015.pdf

“สร)างสังคมการประกอบการ”. โครงการสร)
โครง
างเสริมคานิยมที่ดีในการทํางานและเตรียมคว
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