
Thailand 4.0 

Thailand 4.0 นบัเป็นโมเดลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในยคุน้ีท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมไปดว้ยกนั 

ช่วยกนัผลกัดนัไปพร้อม ๆ กนั ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท าใหโ้มเดลน้ีประสบความส าเร็จกคื็อ ตอ้งคิดใหม้าก 

คิดใหจ้บ อ่านใหข้าด ตอ้งกลา้เปล่ียนแปลง อยา่มวัแต่โทษกนัเม่ือมีอะไรผดิพลาด เพราะทุกอยา่ง

เปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถา้ไม่เปล่ียนแปลงกเ็หมือนกบัเราย  า่อยูก่บัท่ี ซ่ึงดว้ยกบัโมเดล Thailand 4.0 น้ีบวก

กบัพลงัของคนในชาติ การเปล่ียนแปลงจาก ‘ประเทศก าลงัพฒันา’ ไปสู่ ‘ประเทศพฒันาแลว้’ คงไม่ใช่แค่

เร่ืองในความฝันอีกต่อไป 

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัติดอยูใ่นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ไดน้อ้ย” จึงตอ้งการปรับเปล่ียน

เป็น “ท านอ้ย ไดม้าก” กจ็ะตอ้งเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” 

และเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย  

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม 

อยา่งการเกษตรกต็อ้งเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเนน้การบริหาร

จดัการและใชเ้ทคโนโลยหีรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตอ้งร ่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบ

เป็นผูป้ระกอบการ 

เปล่ียนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง 

เปล่ียนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่บริการท่ีมีมูลค่าสูง 

เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะสูง 

 

 

 

 

 



โมเดลของ Thailand 4.0 นัน่คือ มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

 

ซ่ึงโมเดลน้ีจะส าเร็จได ้ตอ้งใชแ้นวทาง สานพลงัประชารัฐ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบนัศึกษาและสถาบนัวิจยัต่างๆ ประกอบกบัการส่งเสริม SME และ 

Startup เพื่อขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมตอ้งมีโครงสร้างดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีมี

คุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตท่ีคลอบคลุมประชากรมากท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งไม่

สะดุด 

ความหมายของ thailand 4.0 

 Thailand 4.0  เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม ซ่ึงกวา่จะมาเป็น Thailand 4.0 กต็อ้งผา่น 1.0 2.0 และ 3.0 กนัมาก่อน 

ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ปัจจุบนักลบัเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น 

ประเทศไทยจึงตกอยูช่่วงรายไดป้านกลางมาเป็นเวลากวา่ 20 ปีแลว้ ในขณะท่ีทัว่โลกมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

เราจึงตอ้งเปล่ียนสู่ยคุ Thailand 4.0 เพื่อใหป้ระเทศไทยไดมี้โอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง 

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัติดอยูใ่นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ไดน้อ้ย” จึงตอ้งการปรับเปล่ียน

เป็น “ท านอ้ย ไดม้าก” กจ็ะตอ้งเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” และ

เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย  

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


ความจ าเป็นในการพฒันาประเทศใหเ้ป็น4.0 

ไทยแลนด ์4.0  เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขา้มาบริหารประเทศบนวสิยัทศัน์ท่ี วา่ มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ท่ีมีภารกิจ

ส าคญัในการขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ เพื่อปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันา

ประเทศใหเ้จริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆ ท่ีเปลียนแปลงอยา่งเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษท่ี 21 ได ้

 โดยส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั หรือดีป้า ไดเ้ห็นความส าคญัและตอ้งการสร้างความเขา้ใจ

ใหก้บัธุรกิจดิจิทลัในกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทัว่ไปใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึนพร้อมทั้งเป็นการสนบัสนุนและ

พฒันาศกัยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บับุคลากรเพือ่ป้อนสู่อุตสาหกรรมและเพือ่ใหเ้กิดDigital 

Entrepreneurship ตามนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยดว้ยการน าเทคโนโลยเีขา้

มาพฒันาเศรษฐกิจ ภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไทยเติบโตและ

ประสบความส าเร็จในธุรกิจได ้

ประวติัของยคุ thailand 1.0 – 4.0 

ก่อนอ่ืนเลยตอ้งอธิบายก่อนวา่ Thailand 1.0 – 4.0 ต่าง ๆ มนัคืออะไร ซ่ึงมนักคื็อโมเดลในการ

พฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย แต่แตกต่างกนัท่ีกลุ่มการลงทุนหลกัของประเทศในขณะนั้น พดูง่าย ๆ คือ 

ในแต่ละยคุสมยัรัฐกจ็ะใหค้วามสนใจและส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั 

เร่ิมตน้กนัท่ี Thailand 1.0 ซ่ึงช่วงนั้นรัฐกจ็ะเนน้การลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ 

พืชไร่ พืชสวน ส่วนการส่งออกสมยันั้นยงัเป็นแค่พวกไมส้กั ดีบุกเท่านั้นเอง 

โมเดลต่อมากเ็ป็น Thailand 2.0 ท่ีมุ่งเนน้อุตสาหกรรมเบาแต่หนัมาใชแ้รงงานจ านวนมากแทน เช่น 

เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

และในช่วงท่ีเราอยูก่นัขณะน้ีกคื็อ Thailand 3.0 ซ่ึงเป็นยคุของอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก มี

การลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน ใชเ้ทคโนโลยสูีงข้ึน เนน้เร่ืองช้ินส่วนยานยนต ์แผงวงจรไฟฟ้าท่ีซบัซอ้น

ยิง่ข้ึน และเร่ืองของการลงทุน มีการขยบัไปลงทุนในต่างประเทศอีกดว้ย 



Thailand 4.0 น้ีจะเป็นการพดูถึง New S-Curve หรือกคื็อ การพฒันาเปล่ียนแปลงใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

ๆ ซ่ึงกค็ลา้ย ๆ กบัการ Disruptive ท่ีเขา้มาพฒันาสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน และลม้ลา้งพฤติกรรมแบบเดิม 

ๆ เหมือนอยา่งเช่น ฟิลม์ Kodak ท่ีเคยรุ่งเรืองอยูใ่นสมยัก่อน ใครจะไปคิดวา่สุดทา้ยแลว้บริษทัยกัษใ์หญ่ราย

น้ีจะถูกคล่ืนลูกใหม่อยา่งเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาแทนท่ี ตอ้งลม้หายไปจากความทรงจ าของเดก็รุ่นใหม่ ท า

ใหย้คุสมยัน้ีคนอาจจะไม่รู้จกักบั Kodak แต่รู้จกักบักลอ้งดิจิทลัแบรนดด์งั ๆ อยา่งอ่ืนแทน 

Thailand 4.0 นบัเป็นโมเดลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในยคุน้ีท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมไปดว้ยกนั 

ช่วยกนัผลกัดนัไปพร้อม ๆ กนั ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท าใหโ้มเดลน้ีประสบความส าเร็จกคื็อ ตอ้งคิดใหม้าก 

คิดใหจ้บ อ่านใหข้าด ตอ้งกลา้เปล่ียนแปลง อยา่มวัแต่โทษกนัเม่ือมีอะไรผดิพลาด เพราะทุกอยา่ง

เปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถา้ไม่เปล่ียนแปลงกเ็หมือนกบัเราย  า่อยูก่บัท่ี ซ่ึงดว้ยกบัโมเดล Thailand 4.0 น้ีบวก

กบัพลงัของคนในชาติ การเปล่ียนแปลงจาก ‘ประเทศก าลงัพฒันา’ ไปสู่ ‘ประเทศพฒันาแลว้’ คงไม่ใช่แค่

เร่ืองในความฝันอีกต่อไป 
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