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เรื่องต้องรู้ กองบรรณาธิการ

ประเทศไทย	4.0	เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทย	 หรือ	 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล	ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก		ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความม่ันคง 
แห่งชาติ	 (คสช.)	 โดยมียุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีเน้นเร่ือง 
การพัฒนาสู่	“ความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืน”	ด้วยการสร้าง 
“ความเข้มแข็งจากภายใน”	ตามแนวคิด	“ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง”	 เม่ือภายในประเทศมีความเข้มแข็งแล้ว	 
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก	 
จึงเป็นการปรับเปล่ียนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม	่ๆ 	 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี	21	ได้	

โดยค�าอธิบายเบ้ืองต้นท่ีสามารถขยายความค�าว่า 
“ประเทศไทย		4.0”		ใหเ้หน็ภาพไดบ้า้ง		คอื		เนือ่งจากในอดตี 
ท่ีผ่านมา		ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทย 4.0  

คืออะไร?
ในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา	คุณอาจเคยได้ยินหรือผ่านหูผ่านตาคำาว่า	“ประเทศไทย	4.0”	หรือ	 

“ไทยแลนด์	4.0”	มาบ้างแล้ว	แต่เชื่อว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจถึงความหมายของคำาดังกล่าว		 
ซึ่งคอลัมน์เรื่องต้องรู้	จะพาท่านไปรู้จักกับ	“ประเทศไทย	4.0”	หรือ	“ไทยแลนด์	4.0”	

ต้ังแต่ยุคแรก		หรือเรียกว่า		ประเทศไทย		1.0		เน้นภาคการเกษตร 
เป็นหลัก	 เช่น	การผลิตและขาย	พืชไร่	พืชสวน	 เป็นต้น 
ต่อมาในยุคที่สอง	 หรือเรียกว่า	 ประเทศไทย	 2.0	 
เน้นอุตสาหกรรมเบา	 เช่น	 การผลิตและขายรองเท้า	 
เครื่องหนัง	เครื่องดื่ม	เครื่องประดับ	เครื่องเขียน	กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม	 เป็นต้น	 ถัดมาในยุคปัจจุบัน	 หรือเรียกว่า 
ประเทศไทย	3.0	เนน้การอตุสาหกรรมหนกัและการส่งออก 
เช่น	การผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า	การผลิตรถยนต์ 
การกลัน่น�า้มนั	การแยกกา๊ซธรรมชาต	ิปนูซเีมนต	์เปน็ตน้ 
ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยก�าลังตกอยู่ในสภาวะของประเทศ 
ก�าลงัพฒันาทีต่อ้งเผชญิกับดกัส�าคญั	คอื	“กบัดกัประเทศ 
รายได้ปานกลาง”	โดยเห็นได้จากในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ประเทศที่มี 
รายได้สูง	 จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให้รัฐบาลต้องสร้าง 
โมเดลใหม่ขึ้นมา	 เรียกว่า	 ประเทศไทย	 4.0	 หรือ	 
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ไทยแลนด์	 4.0	 ซ่ึงเป็น	 “เศรษฐกิจใหม่” 
(New		Engines		of		Growth)		เพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยใหเ้ปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
และน�าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่ผู้ที่มี 
รายได้สูง		โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดข้ึน 
ภายในระยะเวลา	 3-5	 ปี	 มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	 Value-Based	 
Economy	 หรือ	 “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม”	 แต่เนื่องจากประเทศไทย 
ยั ง ติ ดอยู่ กั บ รู ปแบบ เศรษฐ กิ จที่ เ น้ น	 
“ท�ามากได้น้อย”	จึงท�าให้ต้องมีการปรับเปล่ียน 
รูปแบบของเศรษฐกิจให้เป็น	“ท�าน้อยได้มาก” 
ตัวอย่างเช่น	 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์”	 ไปสู่สินค้าเชิง	 “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้ วย เทคโนโล ยี 	 ความคิดสร้ า งสรรค์ 	 
และนวัตกรรม	เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิต 
สินค้า	ไปสู่การผลิตที่เน้นภาคบริการมากขึ้น 
ทัง้นี	้ประเทศไทย	4.0	จะเปน็การเปลีย่นผา่น 
ทั้งระบบใน	4	องค์ประกอบส�าคัญ	คือ

1.	 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม	 
( t radit ional	 Farming) 	 ในปัจจุบัน	 
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร 
จัดการและเทคโนโลยี	 (Smart	 Farming)	 
โดยเกษตรกรต้องร�า่รวยข้ึน	และเป็นเกษตรกร 
แบบเป็นผู้ประกอบการ	(Enterpreneur)

2.	 เปลี่ยนจาก	 Traditional	 SMEs	 
หรือ	SMEs	ไปสูก่ารเปน็	Smart	Enterprises	 
และ	Startups	ที่มีศักยภาพสูง

3.	 เปลี่ยนจาก	 Traditional	 Services 
ซึ่ งมีการส ร้างมูลค่ าค่อนข้ างต�่ า 	 ไปสู่ 	 
High	Value	Services

4.	 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่า	 ไปเป็น 
แรงงานท่ีมีความรู้		ความเช่ียวชาญและทักษะสูง

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 หมายถึง 
การสร้าง	“เคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่”	 (New	 Engines	 
of	Growth)	ดว้ยการแปลง	“ความไดเ้ปรยีบ 
เชิง เปรียบเทียบ”	 ของประเทศที่มีอยู่  
2	 ด้าน	 คือ	 “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ”	 

และ	 “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม”	 
ให้เป็น	 “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน”	 
โดยการพฒันาวทิยาการ	ความคดิสรา้งสรรค ์
นวัตกรรม		วิทยาศาสตร์		เทคโนโลยี		และการวิจัย 
และพัฒนา	แล้วสามารถต่อยอดความได้เปรียบ 
เชิงเปรยีบเทยีบ	ออกเปน็	“5	กลุม่เทคโนโลย ี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	คือ	

1.	 กลุ่มอาหาร	 เกษตร	 และเทคโนโลยี 
ชีวภาพ	(Food,	Agriculture	&	Bio-Tech)

2.	 กลุ่มสาธารณสุข	 สุขภาพ	 และ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 	 (Heal th ,	 
Wellness	&	Bio-Med)

3.	 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์	 และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	 (Smart	 Devices, 
Robotics	&	Mechatronics)

4.	กลุ่มดิจิทัล	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที ่
เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ	 ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 
(Digital,	 IoT,	 Artificial	 Intelligence	 
&	Embedded	Technology)

5.	กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์		วัฒนธรรม 
	และบรกิารทีม่มีลูคา่สูง	(Creative,	Culture	 
&	High	Value	Services)

ส�าหรับ		5		กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
เ ป้าหมาย	 จะเป็นรูปแบบในการสร้าง	 
“New	Startups”	ในด้านต่างๆ	อาทิ

กลุ่ มที่ 	 1 	 เทคโนโลยี การ เกษตร	 
(Agritech)	เทคโนโลยีอาหาร	(Foodtech)

แหล่งที่ม� : ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้�งเศรษฐกิจใหม่ ก้�วข้�มกับดักร�ยได้ป�นกล�ง  
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กลุม่ที	่	2		เทคโนโลยสีขุภาพ		(Healthtech) 
เทคโนโลยีการแพทย์	(Meditech)	สปา

กลุ่มท่ี	3	เทคโนโลยีหุ่นยนต์	(Robotech)
กลุม่ที	่	4		เทคโนโลยดีา้นการเงนิ	(Fintech) 

อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้
คน	 (IoT)	 เทคโนโลยีการศึกษา	 (Edtech)	 
อี–มาร์ เ ก็ตเพลส	 (E–Marketplace)	 
อี–คอมเมิร์ซ	(E–Commerce)

กลุ่มที่ 	 5	 เทคโนโลยีการออกแบบ	 
(Designtech)	 ธุรกิจไลฟ์สไตล์	 (Lifestyle	 
Bus iness) 	 เทคโนโลยีการท่องเที่ ยว	 
(Traveltech)	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริการ	(Service	Enhancing)

ทั้งนี้	5	กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย		จะเป็นส่วนหน่ึงของ		“10		อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต”		(5		อุตสาหกรรมท่ีเป็น		Extending 
S-Curve	 บวก	 5	 อุตสาหกรรมที่ เป็น	 
New	S-Curve)	กล่าวคือ	ใน	“10	อตุสาหกรรม 
แห่งอนาคต”	 จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี	 ที่ยังต้องพึ่งพิงการลงทุน 
จากต่างประเทศเป็นหลัก	อาทิ	อุตสาหกรรม 
การบนิ	(Aviation)	สว่นใน	5	กลุม่เทคโนโลย ี
หลกัและอุตสาหกรรมเปา้หมาย	จะเปน็สว่นที ่
ต้องพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก	 และต่อยอด 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ 
ซึง่สอดรบักบั	“บนัได	3	ขัน้”	ของหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 “การพึ่งพาตนเอง 
พ่ึงพากันเอง		และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” 
นั่นเอง	


