
ประเทศไทย 4.0 เป็นคำาท่ีเร่ิมได้ยินกันมามากต้ังแต่ช่วงท่ีมี 
การริเร่ิมเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นส่ิงท่ีติดปาก  
คุ้นหูกันในวงกว้าง เพราะนายกรัฐมนตรีและผู้บริหาร 
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องกล่าวถึงในแทบทุกงานท่ีมี 
การมอบนโยบาย รวมท้ังในการทำาแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ มักจะมีเป้าหมายในการไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 แต่ความหมายของประเทศไทย 4.0 น้ัน  
หมายถึงอะไรบ้าง อาจจะยังไม่มีความชัดเจนนัก โดยส่วนใหญ่ 
จะนึกกันถึงเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการนำา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
และพัฒนาช่องทางในการให้บริการประชาชน

ประเทศไทย 4.0 

คน เงิน แผน
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ที่มีอยู ่ที่ รัฐต ้องให ้ความช ่วยเหลืออยู ่ตลอดเวลา  
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups  
ทีม่ศีกัยภาพสงู 3) การยกระดบัการผลิตสินค้าและบรกิาร 
แบบดั้งเดิมที่มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่าไปสู่ธุรกิจ 
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Services)  
และ 4) การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงาน 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะ 
ต ่ อ ไปจึ ง จะต ้ อ งมี ก าร เชื่ อม โยงทั้ งภาค เกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการเข้าด้วยกัน  
และภาครั ฐจะต ้อง เป ็น ผู ้ ส นับสนุนและอ� านวย 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนต่าง ๆ 
เช่น มีมาตรการในการสนับสนุนการลงทุน การปรับปรุง 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งอาจจะรวมถึง 
การสร้างพืน้ทีท่ดสอบกฎเกณฑ์ (Regulatory Sandbox)  
เพื่อทดลองสร้างสินค้า บริการ และกฎระเบียบใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และธุรกิจ 
ที่ด�าเนินการภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy) เพื่อรองรับสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้น 
ก่อนที่จะมีการด�าเนินธุรกิจและการบังคับใช้กฎระเบียบ 
ดังกล่าวเป็นการทั่วไปด้วย

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น  
ยังได้มีการกล่าวถึงเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth)  
หรือ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อต ่อยอด 

ประเทศไทย 4.0 

เม่ือมองย้อนหลังกลับถึงประเทศไทย 1.0-3.0 นั้น  
หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
จากประเทศไทย 1.0 ท่ีเน้นเก่ียวกับภาคการเกษตร  
มาสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เ พ่ือทดแทนการน� า เข ้ า  และประเทศไทย 3 .0  
ที่มีการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู ่ภาคการส่งออก 
ซึ่งการพัฒนาในช่วงที่ผ ่านมาส่งผลให้ประเทศไทย 
ก้าวมาสู ่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง  
แต่ยังไม่สามารถยกระดับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้  
และมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นประเทศท่ีติดกับดักรายได้ 
ปานกลาง (Middle-income Trap) 

เมื่อรัฐบาลนี้ก�าหนดให้มีการวางยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือเป็นกรอบในการน�าประเทศไทยไปสูก่ารเป็นประเทศ 
รายได้ระดับสูงหรือประเทศพัฒนาแล้ว จึงได้คิดถึง 
การปรับ รูปแบบของเศรษฐกิจ ใหม ่อี กครั้ งหนึ่ ง  
จากการเน้นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มาเป็น 
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based 
Economy) หรือที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นั่นเอง

องค์ประกอบส�าคัญของประเทศไทย 4.0 คือ 
1) การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional  
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู ่การเกษตรแบบสมัยใหม่  
ที่ เน ้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart  
Farming) โดยเกษตรกรต้องร�า่รวยขึน้ และเป็นเกษตรกร 
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2) การเปลี่ยน 
ผู้ประกอบการจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  
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คน เงิน แผน

กลุม่อตุสาหกรรมเดิมท่ีก�าลงัถึงจดุอิม่ตวั ซึง่อตุสาหกรรม
เป้าหมายใหม่นั้นประกอบด้วย

1) กลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Food, Agriculture & Bio-Tech)

2) กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์ (Health, Wellness &Bio-Med)

3) กลุ ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต ์  
และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อ 
และบงัคบัอปุกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยี 
สมองกลฝังตัว (Digital, Internet of things : IoT,  
Artificial Intelligence & Embedded Technology)

5) กลุ ่มอุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์ วัฒนธรรม  
และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services)

อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป ้ า ห ม า ย ใ ห ม ่  5  ก ลุ ่ ม นี้  
เป ็นอุตสาหกรรมที่มีการใช ้เทคโนโลยีในระดับสูง 
และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ 
สามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่ในปัจจุบัน 
ยังมีผู ้ประกอบการน้อย และยังไม่เข้มแข็ง มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจจึงยังไม่มากนัก ภาครัฐจึงพยายามพัฒนา 
มาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้ผู ้ประกอบการในกลุ ่มนี้ให ้ ข้ึนมาเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

นอกจากนี้ การไปสู ่ประเทศไทย 4.0 ยังต้องมี 
การแก ้ไขป ัญหาที่ส�าคัญอีก 2 ด ้าน คือ กับดัก 
ความเหล่ือมล�้า ( Inequality Trap) และกับดัก 
ความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  
ที่เกิดจากผลของการพัฒนาที่ไม่สมดุลในช่วงที่ผ่านมา  
ดัง น้ัน ทิศทางการพัฒนาในช ่วงต ่อไปจึงจะเป ็น 
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในระดับชุมชน 
การส่งเสริมคลัสเตอร์เศรษฐกิจในระดับกลุ่มจังหวัด  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในรปูแบบประชารฐั

การก�าหนดเป ้าหมายร ่วมกันเพื่อก ้าวไปสู ่ 
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีจะเป็นกรอบในการพัฒนา 
ประเทศในระยะยาว และเป็นเป้าหมายในการปฏิรูป 
ประเทศในด้านต่างๆ เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ว ่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั่นเอง 
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