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รู้จกักบั Thailand �.�  
 

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ 
 

พกัหลงั ๆนี4 หลายคนคงไดย้ินตามโทรทศัน์ งานสัมมนา หรืออ่านผ่านตาบนเฟซบุ๊กของนักวิชาการ
หลายท่านเกีIยวกบัเรืI องของ Thailand K.L พบเห็นจนจาํไดขึ้4นใจในประโยคทีIว่า “ประเทศไทยตอ้งก้าวไปสู่ 
Thailand K.L ให้ได”้ ซึI งมนัคืออะไรก็ไม่รู้แหละ รู้แค่คร่าว ๆ วา่มนัเกีIยวกบัเทคโนโลยี เกีIยวกบัประเทศไทยทั4ง
ประเทศ แต่เป็นยงัไงมายงัไง แลว้ทาํไมอยู ่ๆ ถึงมี K.L เลย มนัมี W.L X.L มาก่อนมั4ย แลว้ K.L มนัคืออะไร ดียงัไง 
เดีYยววนันี4 เราจะพาทุกคนไปทาํความเขา้ใจพร้อม ๆ กนั  

ก่อนอืIนเลยตอ้งอธิบายก่อนว่า Thailand 1.0 – K.L ต่าง ๆ มนัคืออะไร ซึI งมนัก็คือโมเดลในการพฒันา
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย แต่แตกต่างกนัทีIกลุ่มการลงทุนหลกัของประเทศในขณะนั4น พดูง่าย ๆ คือ ในแต่ละยุค
สมยัรัฐก็จะให้ความสนใจและส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมทีIแตกต่างกนั ลองกลบัไปยอ้นอดีตกนั
สักหน่อยดีกวา่  

เริIมตน้กนัทีI Thailand W.L ซึI งช่วงนั4นรัฐก็จะเนน้การลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ พืช
ไร่ พืชสวน ส่วนการส่งออกสมยันั4นยงัเป็นแค่พวกไมส้ัก ดีบุกเท่านั4นเอง 

โมเดลต่อมาก็เป็น Thailand X.L ทีIมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้แรงงานจาํนวนมากแทน เช่น 
เครืIองนุ่งห่ม รองเทา้ กระเป๋า เครืIองประดบั อะไรพวกนี4  

และในช่วงทีIเราอยูก่นัขณะนี4ก็คือ Thailand b.L ซึI งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ4น ใชเ้ทคโนโลยีสูงขึ4น เน้นเรืIองชิ4นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าทีIซบัซ้อนยิIงขึ4น 
และเรืIองของการลงทุน มีการขยบัไปลงทุนในต่างประเทศอีกดว้ย 
 
แล้วตอนนี�ไม่ดียงัไง ทาํไมต้องปรับตัว 

เพราะ Thailand b.L ทีIเราเป็นกนัมาตลอดจนถึงทุกวนันี4 มนัทาํให้รายไดป้ระเทศอยู่ในระดับปานกลาง

เท่านั4น เราไม่สามารถขยบัหนีไปจากจุดนี4 ไดส้ักที เมืIอ cL ปีก่อน ช่วง พ.ศ.XcLL-Xcbe เศรษฐกิจของไทยเรามี
การเติบโตอยา่งมากถึงระดบั f-g% ต่อปี แต่หลงัจาก พ.ศ.Xcbf เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ4น
เพียง b-K% ต่อปีเท่านั4น นอกจากนั4นยงัมีเรืIองของ ‘ความเหลืIอมลํ4าดา้นความรํI ารวย’ อีกต่างหาก และสุดทา้ยก็
เรืIองของ ‘ความไม่สมดุลในการพฒันา’ ซึI งเรืIองพวกนี4 นีIแหละครับทีIทาํให้รัฐบาลตอ้งหันมาใส่ใจ เร่งพฒันา
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกนัยกใหญ่ เพืIอใหเ้รากา้วขา้มจาก Thailand b.L ไปสู่ Thailand K.L ใหไ้ดใ้น b-c ปีนี4  
 

ถึงคราวเปิดใจให้ Thailand �.� 

ทุกคนทีIรับรู้ถึงวิกฤตในครั4 งนี4 ก็ได้แต่ฝากความหวงัไวที้I Thailand K.L หวงัว่ามนัจะช่วยผลกัดันให้
ประเทศไทยหลุดพน้กบัดกัทั4งหลายทีIเคยเจอมาตลอดได ้ซึI ง Thailand K.L นี4 เป็นการ ‘ขบัเคลืIอนเศรษฐกิจดว้ย
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นวตักรรม’ นัIนเอง เปลีIยนจากทีIแต่ก่อนเราลงมือทาํมาก แต่ไดผ้ลตอบแทนนอ้ย มาเป็น ลงมือทาํนอ้ย ๆ แต่ได้
ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลกัดนั และนาํนวตักรรมเขา้มาช่วย เปลีIยนจาก
การผลิตสินคา้ไปสู่การบริการมากขึ4น 

Thailand K.L นี4 จะเป็นการพูดถึง New S-Curve หรือก็คือ การพฒันาเปลีIยนแปลงใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ซึI งก็คล้าย ๆ กบัการ Disruptive ทีIเขา้มาพฒันาสินคา้ทีIมีอยู่แล้วให้ดียิIงขึ4น และล้มล้างพฤติกรรมแบบเดิม ๆ 
เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ทีIเคยรุ่งเรืองอยูใ่นสมยัก่อน ใครจะไปคิดว่าสุดทา้ยแลว้บริษทัยกัษใ์หญ่รายนี4 จะ
ถูกคลืIนลูกใหม่อยา่งเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาแทนทีI ตอ้งลม้หายไปจากความทรงจาํของเด็กรุ่นใหม่ ทาํใหย้คุสมยั
นี4คนอาจจะไม่รู้จกักบั Kodak แต่รู้จกักบักลอ้งดิจิทลัแบรนดด์งั ๆ อยา่งอืIนแทน 

ส่วนทีIยากของ New S-Curve คือเราจะเคลืIอนยา้ยไปเทคโนโลยใีหม่เมืIอไหร่ อยา่งแรกตอ้งดูวา่เราจะไป
ปักหลกักบัเทคโนโลยีไหนดี ต่อมาคือเราจะเปลีIยนแปลงมนัไปยงัไง และสุดทา้ย เมืIอไหร่ถึงควรจะปรับตวัไป
ยงัเทคโนโลยนีั4น 

 
การเปลี6ยนแปลงที6เข้ามาพร้อม Thailand �.� 

วธีิการถือเป็นเรืIองสาํคญัในการขบัเคลืIอนประเทศ ซึI งสาํหรับ Thailand K.L แลว้ การเปลีIยนแปลงยอ่มมี
ให้เห็น และแน่นอนวา่มนัตอ้งเกีIยวขอ้งกบันวตักรรมดว้ย ซึI งเมืIอมองภาพวา่ประเทศไทยเป็นประเทศทีIมีการทาํ
เกษตรกรรมอยู่เยอะ การเปลีIยนแปลงในส่วนนี4 จึงเกิดขึ4น โดยเปลีIยนจากการทาํเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็น
เกษตรสมยัใหม่ หรือ Smart Farming สิIงสําคญัคือจะทาํยงัไงใหเ้กิดความสมดุลในการผลิต ใหค้วามตอ้งการซื4อ
และขายมนัพอดีกนั ตอ้งช่วยกนัคิดวา่สิIงทีIเราเหลือสามารถนาํไปแปรรูปเปลีIยนเป็นอะไรทีIมีคนตอ้งการไดบ้า้ง
อีกทั4งตวัผูป้ระกอบการเองก็ตอ้งเปลีIยนแปลงตวัเองเช่นกนั จาก SME ทีIตอ้งรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐอยู่
ตลอดเวลา เป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษทัเกิดใหม่ทีIมีศกัยภาพสูง อยา่งทีIไดย้นิข่าวกนัอยูใ่นทุก
วนันี4  โดยการนาํเอานวตักรรมเขา้มาช่วย เพิIมจุดแขง็และคุณค่าใหธุ้รกิจ รวมไปถึงสมยัก่อนเราอาจจะขาดแคลน
คุณภาพของแรงงาน มีแต่แรงงานทกัษะตํIา ไม่มีความรู้พื4นฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิIงทีIตอ้งปรับเปลีIยน สร้างพื4น
ฐานความรู้ ความเชีIยวชาญ ให้แก่แรงงานของเรา และการเปลีIยนแปลงสุดท้ายคือ การบริการ อาจต้อง
เปลีIยนแปลง จากทีIเคยแค่บอกต่อกนัไปปากต่อปาก มีคนกดไลกเ์ยอะ ก็คิดวา่บริการนั4นดีมากแลว้ อาจตอ้งมีการ
นาํเรืIองของมาตรฐานเขา้มา เพืIอให้กลายเป็น High Value Services ตอ้งมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพืIอให้มี
ความน่าเชืIอถือและมีประสิทธิภาพ เช่น บริการนวด ซึI งก็เป็นอีกหนึIงอาชีพบริการทีIมีมากในประเทศไทย อาจ
ตอ้งมีการตรวจสอบและผา่นการรับรองเพืIอแลกกบัคุณภาพทีIไดม้าตรฐาน 
 
จะเข้าสู่ยุค �.� ทั�งท ีSME ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม 

ในขณะทีIรัฐบาลกาํลงัพยายามกนัอยา่งมากทีIจะขบัเคลืIอนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกทีI
เหมาะสมเข้ากับยุคสมยั หน้าทีIของพวกเราทุกคนในฐานะ SME ผูป้ระกอบการ หรือประชาชนคนไทย ก็
สามารถเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับกบัการเปลีIยนแปลงทีIกาํลงัจะเกิดขึ4นได ้โดยอนัดบัแรกเลยคือเรืIองของเทคโนโลยี
ทีIควรใชใ้ห้เป็น เพราะในโลกปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการเปลีIยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั4งมนัยงัช่วยให้ชีวิตเรา
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ง่ายขึ4น ตอ้งหมัIนดูอยูเ่สมอวา่มีอะไรทีIตรงกบัเราบา้ง เพืIอใหก้ารพฒันาเป็นไปไดไ้วยิIงขึ4น เรืIองของการไปเยีIยม
ชมงานทีIต่างประเทศก็เช่นกนั เพราะลูกคา้ในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทัIวโลก การติดต่อ มารยาท 
ธรรมเนียมการปฏิบติัจึงเป็นสิIงสําคญั ถา้บริษทัไม่มีคนพดูภาษาองักฤษได ้ส่งอีเมลมาก็ไม่สามารถตอบกลบัได ้
ก็ทาํให้เสียโอกาสในการทาํธุรกิจไปไดอ้ยา่งน่าเสียดาย และสุดทา้ยเรืIองของการอนุรักษสิ์Iงแวดลอ้ม เพราะคน
ในสมยันี4 ใส่ใจในสิIงแวดล้อมมากขึ4น หากมีสินคา้ทีIคุณสมบติัเหมือนกนั ราคาใกล้เคียงกนั สินคา้ทีIอนุรักษ์
สิIงแวดลอ้มจะสามารถจบัใจลูกคา้ไดม้ากกวา่ 
 
บทสรุปสุดท้าย อยู่ที6ความร่วมมือกนัของคนในชาติไทย 

Thailand K.L นบัเป็นโมเดลการขบัเคลืIอนเศรษฐกิจในยุคนี4 ทีIทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมไปดว้ยกนั ช่วยกนั
ผลกัดนัไปพร้อม ๆ กนั สิIงสําคญัทีIสุดในการทาํให้โมเดลนี4 ประสบความสําเร็จก็คือ ตอ้งคิดให้มาก คิดให้จบ 
อ่านใหข้าด ตอ้งกลา้เปลีIยนแปลง อยา่มวัแต่โทษกนัเมืIอมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอยา่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้ 
ถา้ไม่เปลีIยนแปลงก็เหมือนกบัเราย ํIาอยู่กบัทีI ซึI งดว้ยกบัโมเดล Thailand K.L นี4บวกกบัพลงัของคนในชาติ การ
เปลีIยนแปลงจาก ‘ประเทศกาํลงัพฒันา’ ไปสู่ ‘ประเทศพฒันาแลว้’ คงไม่ใช่แค่เรืIองในความฝันอีกต่อไป 
 
ทีIมา : http://www.bangkokbanksme.com/article/10053 


