
THAILAND 4.0 



ประเทศไทยก่อน 4.0 

• ประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรม 

• ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา 

• ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมที่มีความซบัซ้อน 



ประเทศไทย 3.0 มาถึงจุดที่เผชิญกับกับดัก 

• ประเทศรายได้ปานกลาง เพราะไม่สามารถขบัเคลื่อนดว้ยองคค์วามรู้ 
ด้วยวิทยาการ ด้วยนวัตกรรม ให้เป็นประเทศทีม่ีรายได้สงู และในระยะ
ยาวต้องเผชิญกบัปญัหา “ทุนมนุษย์” เป็นสังคมผู้สงูวัย คนไม่มีคุณภาพ
ขาดความรู้ ทักษะทีจ่่าเป็น คุณภาพคนจะต่า่ลงเมื่อเทยีบกับประเทศอื่น 

• ความเหลื่อมล้่าของความมั่งคั่ง อ่านาจ และโอกาส 

• ความไม่สมดุลในการพัฒนา 



ก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

• ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลใหม่เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

• ปัจจุบันเราติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ท ามาก ได้น้อย เราต้องการปรับ
เป็น ท าน้อย ได้มาก เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
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เป็นการเปลี่ยนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส่าคัญคือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) เป็น
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ 
High Value Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ทักษะสูง 



5 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จะมีการพัฒนาเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโยลีชีวภาพ (Food, Agriculture& Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

(Digital, Artificial Intelligence& Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture 

& High Value Services) 



ใช้พลังประชารัฐ 

• ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเงิน การ
ธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบนัวิจัย โดยมีภาครัฐเปน็ตวัสนับสนุน 
เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุ่ม
มิตรผล บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส ์และเครอืเจรญิโภคภณัฑ์เปน็
แกนหลัก โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงนิคือ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตรและ ธนาคารออมสิน มีแกนน่าในการทา่วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ์ละมหาวิทยาลยั
ที่เน้นการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ และมีการสนบัสนนุจากภาครัฐ เช่น 
กระทรวงการคลบั ส่านกังานสง่เสริมการลงทุน (บโีอไอ) 



ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 กลุ่มเป้าหมายหลักในการพฒันาจะเป็นส่วนทีป่ระเทศไทยตอ้งการ
พัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วคอ่ยต่อยอดดว้ยเครอืข่ายความร่วมมือ
จากต่างประเทศ สอดรับกับบนัได 3 ขั้น ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

•การพึ่งพาตนเอง 

•พึ่งพากันเอง 

• รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 



ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
• เมื่อพร่องต้องรู้จักเติม (Fulfilled)  
• เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) 
• เมื่อเกินต้องรู้จักปัน (Sharing) แชร์ออกไปเมื่อเพียงพอแล้ว 
ประชาชนจะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสังคมที่เกื้อกูล
แบ่งปัน เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และสร้างความเป็นปึกแผ่น
ในสังคม สามารถรับมือกับการแข่งขันที่ท้าทายของโลก จากการผนึก
ก่าลังของทุกภาคส่วนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ไปสู่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ คือการพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อย่างแท้จริง” 



 New Social Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

สังคมแห่งโอกาส สังคมที่สามารถ 

สังคมที่เป็นธรรม สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน 

สังคมที่พอเพียง 

สร้าง Innovation-
Driven Economy 

สร้าง Inclusive 
Society 

ช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ 

คนไทย 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

คนไทย ๔.๐ 



ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3-5 ปี 

• ขับเคลือ่น 5 กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลา 3-5 ปี
ข้างหน้า เชน่ เปลี่ยนจากปัญหาการเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุใหเ้ป็นสังคม
ผู้สูงอายุที่มพีลัง (Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนตท์างการแพทย์ การ
เปลี่ยนสนิค้าโภคภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้่าตาล มันส่าปะหลัง
ให้กลายเปน็อาหารเพือ่สุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร (Precision Farming) 

• เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ในการขับเคลื่อนประเทศให้
มั่นคง ม่ังคั่งและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 



ภารกิจส่าคัญของรัฐบาลใหม่ในการวางรากฐานของประเทศ 

• การลดความเหลื่อมล้่า 

• การลดการทจุรติคอรัปชัน่ 

• การลดความขัดแย้ง 

• เสริมสร้างประเทศผ่านการศึกษาและทรพัยากรมนุษย์ 

• เสริมสร้างประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• เสริมสร้างประเทศด้วยโครงสรา้งทางเศรษฐกจิสงัคมใหม่ 

• มีวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตรท์ีช่ัดเจน 

• ท่าให้เกดิการปฏริปูขนานใหญเ่ป็นระบบและต่อเนื่องจนบรรลเุป้าหมาย 

 



ประเทศไทย 4.0 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงไทยสู่โลก 

• ที่ผ่านมา เศรษฐกจิไทยขับเคลือ่นด้วยการพึง่พาทุนจากต่างชาตเิป็นหลัก
ผ่าน BOI และพึง่พารายได้จากการสง่ออกสินค้าเป็นหลัก ซึ่งเจ้าของ
กิจการเปน็ชาวต่างชาติ ไทยได้เพียงค่าแรงและตวัเลขการส่งออกที่สวย
หรู ท่าใหต้ิดกบั ประเทศรายได้ปานกลาง เนื่องจากการพึง่พาต่างชาติ
มากไป จึงเกิดแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength 
from Within) และเมื่อเขม้แข็งแล้วต้องเชื่อมโยงเศรษฐกจิภายในกับ
เศรษฐกจิโลก (Connect to the World) 

 



การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)  
มีกลไกการขับเคลื่อน 3 ตัว 
• การยกระดบันวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทกุ
ภาคส่วนในประเทศ 
• การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur Driven Proposition) 
• สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven 
Proposition) 

ทั้ง 3 กลไกต้องขบัเคลื่อนไปพร้อมกันจะทา่ให้สถานะของผู้คนในสงัคม
ปรับเปลีย่นเกิดการสร้าง Smart Enterprise มีโมเดลท่าธุรกิจแบบใหม่ๆ 
เป็นการสร้างสงัคมแหง่โอกาส (Society with Opportunity) และสังคม
ที่สามารถ (Society with Competence) 
 



ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไร 

• ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านดิจิตัล ทวีความส่าคัญ 

• การท่าธุรกิจจะเน้นความส่าคญัในการสรา้งยี่ห้อ (Branding) 

• ธุรกิจไม่ได้ขายที่ตัวสินคา้แต่ขายทีย่ี่หอ้และความน่าเชื่อถือ 

• บุคลากรในองคก์รต้องมี ทักษะ พร้อม และทันต่อการเปลีย่นแปลง         
ที่ถาโถมเข้ามา 

 



สถานการณ์ของแรงงานไทยในปัจจุบัน 

• แรงงานไทยทั้งทีเ่ป็นแรงงานฝีมือและแรงงานกึง่ฝีมือยังมีทกัษะต่่ากว่า
ความคาดหวังของผู้ประกอบการทัง้ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ การใช้
คอมพิวเตอร ์คณติศาสตร์และการค่านวณ ทักษะการสือ่สาร การบรหิาร
จัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 
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