
 
 
 

 
 
 

Thailand 4.0 คืออะไร นโยบายนี้จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร ? 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ  โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็น
ล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่  

“ประเทศไทย 1.0” การด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่              
พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น  

 



“ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น               
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  

“ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0  2.0 
และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ               
สร้างประเทศ เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้  มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ              
ปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500 - 2536 เศรษฐกิจ
ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 - 8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย’             อีก
ต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมา             
ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 
ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี ้ 

จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม ่(New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา
ภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา 
“A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้           
ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 

ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร ? 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า              
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร 
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 
ห รื อ  SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ รั ฐ ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า  ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก  Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง              
มูลค่าค่อนข้างต่ า  ไปสู่  High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้                       
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง ? 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข   สุขภาพ   และเทคโนโลยีทางการแพทย์   เช่น  พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 



3. กลุ่มเครื่องมือ   อุปกรณ์อัจฉริยะ   หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา               
อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร ? 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน                   
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง  ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน               
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ   
อันได้แก ่ 

กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มท่ี 4การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม  SMEs และ

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 

 

 
โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้  “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ             
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม  ๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด                  
“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/thailand-4-0-k/


 
 
ทุกคนที่รับรู้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ Thailand 4.0 หวังว่ามันจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทย 
หลุดพ้นกับดักทั้งหลายที่เคยเจอมาตลอดได้ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ 
นั่นเอง เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือท าน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทน
มหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และน านวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่
การบริการมากขึ้น  Thailand 4.0 นี้จะเป็นการพูดถึง New S-Curve หรือก็คือ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ Disruptive ที่เข้ามาพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และล้มล้างพฤติกรรม
แบบเดิม ๆ เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในสมัยก่อน ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่
รายนี้จะถูกคลื่นลูกใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ ต้องล้มหายไปจากความทรงจ าของเด็กรุ่นใหม่ ท าให้            
ยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่รู้จักกับ Kodak แต่รู้จักกับกล้องดิจิทัลแบรนด์ดัง ๆ อย่างอ่ืนแทน ส่วนที่ยากของ                
New S-Curve คือเราจะเคลื่อนย้ายไปเทคโนโลยีใหม่เมื่อไหร่ อย่างแรกต้องดูว่าเราจะไปปักหลักกับเทคโนโลยี           
ไหนดี ต่อมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงมันไปยังไง และสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีนั้น 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเข้ามาพร้อม Thailand 4.0 

วิธีการถือเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งส าหรับ Thailand 4.0 แล้ว การเปลี่ยนแปลง            
ย่อมมีให้เห็น และแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วย ซึ่งเมื่อมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี            
การท าเกษตรกรรมอยู่เยอะการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็น
เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming สิ่งส าคัญคือจะท ายังไงให้เกิดความสมดุลในการผลิต ให้ความต้องการ             
ซื้อและขายมันพอดีกัน ต้องช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราเหลือสามารถน าไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต้องการได้บ้าง  
อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน จาก SME ที่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐ                   
อยู่ตลอดเวลา เป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อย่างที่ได้ยินข่าวกัน              
อยู่ในทุกวันนี้ โดยการน าเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพ่ิมจุดแข็งและคุณค่าให้ธุรกิจ  รวมไปถึงสมัยก่อนเราอาจจะ           
ขาดแคลนคุณภาพของแรงงาน มีแต่แรงงานทักษะต่ า ไม่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน 
สร้างพ้ืนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่แรงงานของเรา และการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคือ การบริการ อาจต้อง
เปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยแค่บอกต่อกันไปปากต่อปาก มีคนกดไลก์เยอะ ก็คิดว่าบริการนั้นดีมากแล้ว อาจต้องมีการน า
เรื่องของมาตรฐานเข้ามา เพ่ือให้กลายเป็น High Value Services ต้องมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพ่ือให้มี             
ความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เช่น บริการนวด ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทย อาจต้องมี
การตรวจสอบและผ่านการรับรองเพ่ือแลกกับคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
 
 



จะเข้าสู่ยุค 4.0 ทั้งท ีSME ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม 

ในขณะที่รัฐบาลก าลังพยายามกันอย่างมากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไก          
ที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย หน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะ SME ผู้ประกอบการ หรือประชาชนคนไทย ก็สามารถ
เตรียมตัวให้พร้อม รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนได้ คือ 

เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว             
อีกท้ังมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับเราบ้าง เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น 

เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 
การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ ส่งอีเมลมา                
ก็ไม่สามารถตอบกลับได้ ท าให้เสียโอกาสในการท าธุรกิจไปได้อย่างน่าเสียดาย  

เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีสินค้าที่คุณสมบัติ
เหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน สินค้าท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจลูกค้าได้มากกว่า 

  

บทสรุปสุดท้าย อยู่ที่ความร่วมมือกันของคนในชาติไทย 

Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกัน
ผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งส าคัญที่สุดในการท าให้โมเดลนี้ประสบความส าเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ             
อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้     
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ าอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ             
การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศก าลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป 
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