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ในปี 2017 หัวข้อหลักของการประชุมประจ าปีของ 
World Economic Forum คือ “ภาวะผู้น าท่ีมีความรับผิดชอบ
และตอบสนอง” (“Responsive and Responsible Leadership”)
ซ่ึงหัวข้อดังกล่าวนับเป็นกุญแจส าคัญในการน าพาประเทศ
เข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 (The 4th Industrial 
Revolution)

ปรากฏการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ดังกล่าว 
เป็นประเด็นท่ีผู้มีบทบาทในแวดวงการเมืองและเศรษฐกิจทัว่โลก
บนเวที WEF ให้ความส าคัญ และเตรียมการรับมือและสร้าง
มาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท่ีก าลังเกิดขึน้

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 
โดยมีโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นแนวนโยบายท่ีจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบเดิมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทัง้นี ้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ไทย
จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระดับความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศ การสร้างวิสัยทัศน์ด้าน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมของภาครัฐ และการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
และเท่าเทียมกัน

World Economic Forum (WEF) มีความเป็นมายาวนาน
กว่า 40 ปี ถูกก่อตัง้ขึน้โดยศาสตราจารย์ Klaus Schwab 
ในปี 1971 เดิมทีองค์กรมีช่ือว่า European Management Forum 
ก่อนเปลี่ยนช่ือเป็น World Economic Forum ในปี 1987 
WEF มีส านักงานตัง้อยู่ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร

ในช่วงแรก องค์กรมีจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมให้
ผู้บริหารธุรกิจในยุโรปได้เรียนรู้ และติดตามวิธีและแนวทางการ
บริหารจัดการธุรกิจของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) นอกจากนี ้
องค์กรยังมีความพยายามในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Management Approach) เพ่ือให้ผู้บริหารธุรกิจให้ความ
ส าคัญกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือภาครัฐ 
นอกเหนือไปจากการให้ความส าคัญเพียงผู้ถือหุ้นและลูกค้า
เพียงอย่างเดียว 
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 บทบาทของ World Economic Forum 
ในการก าหนดกรอบทิศทางทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก



.

WEF มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทางพัฒนา
ประเทศและโลกในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี ในแต่ละปี WEF ได้จัดการประชุม
จ านวนมาก การประชุมท่ีมีความส าคัญและมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดคือ การประชุมประจ าปี (WEF Annual Meeting) 
ซ่ึงจัดขึน้ท่ีเมือง Davos โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน
อาทิ ผู้น าทางการเมือง นักธุรกิจชัน้น า ผู้บริหาร/นักคิด
ท่ีมีช่ือเสียง นักวิชาการ ผู้น าทางศาสนา กลุ่ม NGOs 
และสื่อแขนงต่างๆ 

ในปี 2017 การประชุมประจ าปี ณ เมือง Davos 
ครัง้ท่ี 47 จัดขึ้นในช่วง 17–20 มกราคม มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 3,000 คน จาก 90 ประเทศทัว่โลก หัวข้อการ
ประชุมหลักในปี 2017 คือ “ภาวะผู้น าท่ีมีความรับผิดชอบ
และตอบสนอง” (“Responsive and Responsible Leadership”) 
ซ่ึงสะท้อนให้ เห็นถึงความเป็นกังวลต่อสถานการณ์การ
ก่อตัวของระบบหลายขัว้อ านาจ (Multipolar World) ท่ีมีความ
ชดัเจนมากขึน้ เช่น สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของประเทศมหาอ านาจ อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 

และฝรัง่เศส ดังนัน้ ภายใต้ความไม่แน่นอนดังกล่าว ภาวะ
ผู้น าท่ีมีความรับผิดชอบและตอบสนองจึงเป็นกุญแจ
ส าคัญในการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้มีการเติบโตท่ีเท่าเทียมและเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ไปพร้อมๆ กัน ทัง้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือท่ี
นานาประเทศจะก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 
(The 4th Industrial Revolution: 4IR) พร้อมมีการ
เตรียมการท่ีเหมาะสม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 (The 4th Industrial
Revolution: 4IR) เป็นปรากฏการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ท่ีมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีล า้สมัยเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ยานยนต์
อัตโนมัติ การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
เป็นต้น ซ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าว จะเข้ามารือ้ถอน
(Disrupt) แนวคิดการผลิต การตลาด รูปแบบการท างาน
ในรูปแบบเดิม ไปสู่การเกิดธุรกิจการผลิตและบริการรูปแบบ
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม
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ที่มา: World Economic Forum Annual Meeting 2017 Overview และ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ (2554)



.

ในการประชุม WEF 2017 มีประเด็นท่ีน่าสนใจมากมาย 
ทัง้ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม 
โดยประเด็นส าคัญประเด็นหน่ึงคือ การเตรียมการน าพา
ประเทศเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ี 4 (4IR) บนเวที WEF
2017 ประธานาธิบดี สี จิน้ผิง ของจีนได้ระบุในส่วนหน่ึง
ของปาฐกถาของเขาว่า 4IR ก าลังเผยให้เห็นอัตราการ
พัฒนาของนวัตกรรมท่ีรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด (“Unlike 
the previous industrial revolutions, the Fourth Industrial 
Revolution is unfolding at an exponential rather 
than a linear pace”) เช่นเดียวกันกับนายบิล แม็กเดอมอตต์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท SAP ได้ระบุถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยี 4IR เทคโนโลยีหน่ึง ซ่ึงคือการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ว่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทต่างๆ 
สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกๆ 
ช่องทาง เพ่ือสร้างความมั่นใจระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต
ได้มากท่ีสุด จากค ากล่าวข้างต้น ท าให้เกิดค าถามต่อเน่ือง
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 4IR อย่างมาก ประกอบกับมีประเด็นค าถาม
ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 4IR  เช่น 
ระดับความส าคัญระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์และโครงสร้าง
พืน้ฐานกับการพัฒนาเทคโนโลยี 4IR ความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกท่ีจะรองรับการ
เข้ามาของเทคโนโลยี 4IR และความท้าทายเชิงสถาบันภาครัฐ
ในการควบคุมและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 4IR เป็นต้น 

ส่วนหน่ึงในการเสวนาในหัวข้อ Shaping Davos –
Pioneering Change in the 4th Industrial Revolution 
ได้ระบุว่า ความท้าทายท่ีส าคัญในการผลักดันเทคโนโลยี 
4IR คือการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Synergy) 
ให้เกิดขึน้ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

โดยรัฐบาลและผู้ออกกฎหมายกฎระเบียบจะต้องสนับสนุน
การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น สนับสนุนการ
เปิดเผยข้อมูลมากขึ้น (Open Access Data) ในขณะเดียวกัน 
ภาคเอกชนต้องศึกษาและท าความเข้าใจประเด็นอ่อนไหว
ของการใช้งานเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น อาทิ ความเป็นธรรมใน
การใช้งานข้อมูล (Fairness) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
(Data Privacy) และสิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นต้น 
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 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่4 ในการประชุม WEF 2017

 การตอบสนองของไทย และทิศทางในอนาคต

“ 4IR ก ำลังเผยให้เห็นอัตรำ
กำรพัฒนำของนวัตกรรมท่ี
รวดเร็วอย่ำงก้ำวกระโดด ”

จากการพิจารณาวาระการประชุมของ WEF ท่ีเกี่ยวข้อง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 จะเห็นว่า ทัง้ภาครัฐและ
เอกชนของไทย ได้ มีการด า เ นินการท่ีตอบสนองต่อ
ปรากฏการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ในหลายมิติ 
อาทิ การออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีท าวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสนับสนุนการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ผ่านเว็บไซต์ โดย

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
การสนับสนุน FinTech ของไทย โดยธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงการพัฒนาในแต่ละด้าน
ล้วนสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยในปัจจุบันซ่ึงสอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ี 
4 นัน่คือโมเดล “Thailand  4.0”



.
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ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ มีการวางโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ท่ีช่ือว่า “Thailand  4.0” ซ่ึงเป็นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบเดิมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล า้ (Inequality Trap) 
และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) 
โดยโมเดลดังกล่าวประกอบด้วย กลไกขับเคลื่อนความมัง่คั่ง 
3 กลไกหลัก ได้แก่ กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Growth Engine) 
กลไกขับเคลื่อนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึ ง 
(Inclusive Growth Engine) และกลไกการขับเคลื่อนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน (Green Growth Engine) 
ซ่ึงวาระการขับเคลื่อนมีทัง้สิน้ 5 วาระ ได้แก่

• วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง* 
• วาระท่ี 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
• วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

• วาระท่ี 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด

• วาระท่ี 5 การบูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก
จะเห็นได้ว่า แนวนโยบาย Thailand 4.0 มีทิศทางการ

พัฒนาประเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของ 4IR (เช่น วาระท่ี 2
การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และวาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น) 
กล่าวคือ ประเทศไทยก าลังน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
เข้ามาช่วยพัฒนาในความสามารถในการแข่งขันเชิง
เปรียบเทียบของประเทศนัน่เอง

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและ
สังคมจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการน าโมเดล 
Thailand 4.0 มาใช้ และจากการวิเคราะห์แนวทางการ
ด าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท่ี 4 จากการเสวนาในเวทีต่างๆ ในการ
ประชุม WEF 2017 นี ้จึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี 4IR ท่ีส าคัญ ได้ดังนี้

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยน
กลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ

* ในงาน “สปช. รายงานประชาชน: เปล่ียนประเทศไทยกับ สปช.” วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ ขณะนัน้ กล่าวสรุปว่า การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงใน
บริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ (1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน (2) พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(3) มีสังคมท่ีมีคุณภาพ (4) มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ (5) มีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง (6) การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก



.

(1) พัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
การศึกษาคือรากฐานท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเข้ามา และสร้างทักษะให้แก่ก าลังแรงงานให้มีความ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีควรถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือเพิม่ศกัยภาพของประชาชนตัง้แต่ยังอยู่ในวัยเรียน

(2) ภาครัฐต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้งานเทคโนโลยี ภาครัฐพึงเป็นผู้น าในการผลักดันให้
เกิดการใช้งาน 4IR อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและมีอ านาจในการก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนัน้ ภาครัฐจะต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาวใน
การผลักดันสิ่งต่างๆ และเข้าใจเทคโนโลยี 4IR เพ่ือท่ีจะออก
กฎระเบียบ และมาตรการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้
ยังต้องเข้าใจถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสร้างกฎระเบียบ
มาตรการรองรับหลังจากการสนับสนุน 4IR แล้ว

(3) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคสังคมและภาค
ส่วนอื่นๆ เทคโนโลยี 4IR จะเป็นท่ีแพร่หลายได้จ าเป็นต้อง
ได้ รับการยอมรับจากคนในสังคม ดังนั้น การให้ภาค
ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจริงจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดย
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และระบบการเงินของ
ประเทศไทยจะต้องมีการท างานท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้ทัง้องคาพยพ

ดังนัน้ อาจสรุปได้ว่า กุญแจสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยตามโมเดล Thailand 4.0 และการพัฒนาเทคโนโลยี 
4IR คือ ความคล่องตัว (Agility) และความสามารถใน
การปรับตัว (Adaptability) ของประเทศไทยให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศเพื่อแข่งขันในอนาคต
ต่อไป
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