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บทคัดย่อ
กำรเตรีย มควำมพร้อ มในกำรเข้ำสู่ ยุ คประเทศไทย 4.0 นั บ ว่ำเป็ นเรื่องที่ จ ำเป็ นและส ำคั ญ
อย่ำงยิ่ง เป็นโอกำสสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชน ถ้ำหำกมีกำร
เตรียมควำมพร้อมมำกขึ้นเท่ำใด ก็ยิ่งสร้ำงโอกำส เพิ่มควำมได้เปรียบ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับ
ตนเองมำกขึน้ เท่ำนั้น ซึ่งมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในหลำย ๆ ด้ำน เช่น ด้ำนควำมรู้
และทักษะด้ำนดิจิทัล โดยกำรพัฒนำเยำวชนให้มีทักษะที่หลำกหลำย พัฒนำเยำวชนให้พร้อมเข้ำสู่ยุค
สังคมดิจิทัล และกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนแรงงำนฝี มือ โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนสำยอำชีพ
โดยตรง เป็นต้น
แต่อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทย 4.0 ก็ได้สร้ำงควำมท้ำทำยให้แก่เยำวชนในหลำย ๆ อย่ำงด้วยกัน
ในเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อม ซึ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องนี้ หำกว่ำไม่มี
กำรเตรียมควำมพร้อมแล้ ว ก็ จะนำมำซึ่งอุ ปสรรคต่ ำง ๆ ในกำรปรับตัวและกำรด ำรงชีวิตได้ ดังนั้ น
ในบทควำมวิชำกำรนี้ จึงได้นำเสนอเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของเยำวชนในกำรรองรับกำรเข้ำสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0
คาสาคัญ: เยำวชน กำรเตรียมควำมพร้อม ประเทศไทย 4.0
Abstract
Preparation for Thailand 4.0 is necessary and important especially for the youths. Being
prepared for the change can lead to more opportunity and advantages. It is needed to be
prepared in several aspects, for example, knowledge and digital skills. In addition, skills
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development should be focused; to encourage to study in vocational college which emphasizes on
job-specific training.
Thailand 4.0 has created many challenges for Thai youths in aspect of preparation for
upcoming challenges. If there is no preparation in advance, it could cause them to struggle in
adjustment to the living environment. Therefore, this paper presents about the preparation of
youths for Thailand 4.0.
Keywords: Youths, Preparation, Thailand 4.0
บทนา
นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ประเทศไทยได้ มี ก ำรปฏิ รู ป ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ในด้ ำ นเกษตรกรรม
อุต สำหกรรม เศรษฐกิ จ กำรศึ ก ษำ เป็ น ต้น ซึ่ งล้ วนได้ เคยถู ก ปฏิ รูป อย่ำงเป็ นระบบครั้งใหญ่ เพี ย ง
ครั้งเดีย วเท่ ำนั้น โดยเป็นกำรปฏิรูป ในสมัย รัชกำลที่ 5 (กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร, 2543) หลั งจำกนั้ น
ประเทศไทยก็มิได้มีกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นระบบ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงขนำนใหญ่จวบจนกระทั่ง
ถึ งในปั จจุบั น จึงท ำให้ เกิ ด สิ่งที่ ตำมมำคือ ประเทศไทยเมื่อได้ท ำกำรพั ฒ นำในด้ำนใดด้ ำนหนึ่ งแล้ ว
ประเทศไทยก็จะต้องเผชิญและประสบกับปัญหำและอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นกับดักของเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีรำยได้ขนำดปำนกลำง ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยกำรทุจริตคอรัปชั่นควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
และเศรษฐกิจ จึงทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรเอำรัดเอำเปรียบ ควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงในช่วง
สิบปีที่ผ่ำนมำ และถ้ำหำกว่ำไม่ได้มีกำรทำกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบอย่ำงขนำนใหญ่อีก
ครั้งแล้ว ก็ อำจจะทำให้ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศที่ต้องประสบกับควำมล้ำหลัง และกลำยเป็น
ประเทศที่จะต้องประสบกับควำมล้มเหลวในที่สุด ถ้ำหำกประเทศไทยได้ทำกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ ใหม่
นั้น จะต้องมำจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งจำกส่วนภำครัฐและภำคเอกชนทุกฝ่ำยอย่ำงจริงใจจริงจังแล้ว ก็ จะ
ท ำให้ป ระเทศไทยสำมำรถที่ จะเปลี่ย นจำกประเทศที่ติ ดกั บ ดัก อุป สรรคกั บ ดัก รำยได้ ป ำนกลำง ให้
กลำยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่เต็มไปด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เสมือนกับหลำย ๆ ประเทศ
ที่พัฒนำแล้วในประชำคมโลก (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2558)
กำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยนั้น มีกำรพัฒ นำมำโดยตลอดและต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อก่อนที่จะมีก ำรใช้
นโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 หรือเป็นที่รู้จักว่ำ Thailand 4.0 นั้น ประเทศไทยก็ได้มีช่วงเวลำ
ในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในรูปแบบประเทศไทย
1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ซึ่งในยุคประเทศไทย 1.0 นั้น ประเทศไทยได้เริ่มต้นด้วยกำรเน้นกำรพัฒนำรำยได้
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ของประชำกรและประเทศชำติจำกภำคเกษตรกรรมและหัต ถกรรมเป็นหลัก ซึ่งในกำรพัฒนำในด้ำนนี้
จุดแข็งของประเทศไทยคือ กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ถึงกระนั้น ประชำกรส่วนใหญ่
ในประเทศยังมีรำยได้ที่ค่อนข้ำงต่ำ ซึ่งไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ต่ำได้ ต่อมำในยุคประเทศ
ไทย 2.0 ประเทศไทยก็ริเริ่มกำรพัฒนำประเทศโดยกำรเน้นไปในด้ำนกำรอุตสำหกรรมเบำ ซึ่งจุดเน้น
คื อ กำรใช้ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และแรงงำนรำคำถู ก ท ำให้ ส ำมำรถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต ใน
ภำคอุตสำหกรรมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่ำ เป็นยุคที่เริ่มยกระดับรำยได้ของประชำกรให้กลำยเป็นมี
รำยได้ปำนกลำง ต่อมำในยุคประเทศไทย 3.0 ประเทศไทยก็ได้มีกำรพัฒนำขับเคลื่อนประเทศโดยเน้น
ไปที่กำรใช้อุตสำหกรรมหนักในกำรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งรัดกำรผลิต และได้ส่งเสริมให้มีกำร
ส่งออก ซึ่งจะเน้นที่กำรลงทุนและนำเข้ำเทคโนโลยีมำจำกต่ำงประเทศ จึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีกำรขยำยตัวมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเรียกยุคนี้ได้ว่ำ ยุคโลกำภิวัตน์ (Globalization) แต่ถึงกระนั้น
ประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญกับกับดักที่ยังไม่สำมำรถก้ำวข้ำมได้ คือ กับดักควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
และเศรษฐกิจ กับดักควำมไม่สมดุล และกับดักประชำกรในประเทศมีรำยได้ปำนกลำง จึงเป็นที่มำของ
ควำมจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรับและปฏิรูปโครงสร้ ำงในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่ ไม่
ว่ำจะเป็นในด้ำนเศรษฐกิ จ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรศึก ษำ และเทคโนโลยี อย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง จึงท ำให้เกิด กำรนำไปสู่ป ระเทศไทยยุคใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปโครงสร้ำงขนำดใหญ่
อย่ำงเป็นระบบ โดยจะเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและนวัต กรรมเป็นตัวขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เรำรู้จักเป็นอย่ำงดีว่ำยุคประเทศไทย 4.0 (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)
ประเทศไทย 4.0 นั บ ว่ำ เป็ น นโยบำยหนึ่ งของประเทศ ซึ่ ง เป็ น นโยบำยที่ จ ะคอยขั บ เคลื่ อ น
ประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนเกษตรกรรม โดยจะเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนจำกเกษตรแบบ
ดั้งเดิมให้กลำยเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่มีกำรนำเทคโนโลยีมำบริหำรจัดกำรด้ำนอุตสำหกรรม โดยจะ
เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจำกประเทศที่มีกำรขับเคลื่อนด้วย
ภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม และ
เน้นกำรเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ มำกขึ้น ซึ่งจะทำ
ให้ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 นั้น เป็นยุคที่เต็มไปด้วยกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีมำบริหำร
จัดกำร ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีผลลัพธ์ในด้ำน
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประชำกรมีรำยได้สูงขึ้น และนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง
ไปสู่ประเทศที่มรี ำยได้สูง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ในอนำคต (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
เยำวชนนับได้ว่ ำเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีควำมเปรำะบำงเป็นอย่ำงมำก เต็มไปด้วยปัญ หำและ
อุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรดำรงชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรศึกษำ กำรติดยำเสพติด เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้
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ล้ ว นส่ งผลต่ อ คุ ณ ภำพชี วิต ของเยำวชน และกำรปรับ ตั ว ในกำรด ำรงชีวิ ต ให้ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในยุคที่มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำประเทศไทย
4.0 หรือ Thailand 4.0 นั้น จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่เยำวชน จะต้องมีกำรเตรียมตัวและเตรียมควำม
พร้อม เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในทุก ๆ ด้ำน เพรำะเยำวชนในวันนี้จะกลำยเป็นกำลัง
สำคัญที่จะคอยขับเคลื่อนประเทศชำติให้เดินหน้ำต่อไปได้ในอนำคต ดังนั้น บทควำมวิชำกำรนี้จึงเขียน
นำเสนอในเรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องกำรนำเสนอ
เกี่ ย วกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มของเยำวชนในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ในกำรรองรั บ นโยบำยกำรขั บ เคลื่ อ น
ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0
สถำนกำรณ์ในโลกปัจจุบัน ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีควำมสลับซับซ้อนมำกกว่ำ
ในอดีตที่ผ่ำนมำ ดังนั้น ผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนตัวเข้ำสู่ยุคปฏิวัติ
อุตสำหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ในทุกภูมิภำคทั่วโลกนั้น ได้นำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ
มิติ ทั้งมิติด้ำนธุรกิจ มิติด้ำนกำรลงทุน และมิติด้ำนกำรใช้ชีวิต ดังนั้น กำรปรับตัวเพื่อให้สำมำรถรับมือ
กั บ ควำมท้ ำทำยใหม่ ๆ ที่จะเกิ ด ขึ้น จึงถือเป็ นโจทย์ที่สำคัญ ที่ห ลำย ๆ ประเทศทั่วโลกก ำลั งเผชิญ
เหมือนกัน ดังนั้น กำรผลักดันนโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็น
โมเดลในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและโอกำสในกำรแข่งขันของประเทศไปสู่กำรแข่งขันด้วยฐำน
ของควำมรู้ กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำมำรถกระจำยโอกำสในกำรพั ฒ นำอย่ำงทั่วถึงและ
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รับมือกับกระแสแห่งควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ ว ในระดั บ โลกได้ คื อ ทุ น ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ ทุ ก คนจะต้ อ งมี ค วำมพร้ อ ม (ส ำนั ก โฆษก
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี, 2560)
ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย 4.0
นับตั้งแต่อดีตที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้มีกำรปรับโมเดลทำงเศรษฐกิจอยู่หลำยครั้งด้วยกัน โดย
เริ่มต้นจำกโมเดลประเทศไทย 1.0 ที่มีกำรเน้นภำคกำรเกษตรเป็นหลักเป็นสังคมเกษตรกรรม หลังจำก
นั้นก็พัฒนำไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นภำคอุตสำหกรรมเบำ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและแรงงำน
รำคำถูก และก้ำวสู่ในโมเดลปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 นี้ ทำให้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหำ
กั บ ดั ก ประเทศรำยได้ ป ำนกลำง (Middle income trap) กั บ ดั ก ควำมเหลื่ อมล้ ำ (Inequality trap) และ
กับดักควำมไม่สมดุลในกำรพัฒนำ (Imbalance trap) เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว รัฐบำลจึงต้องกำหนด
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมำ เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถก้ำวข้ำมจำกประเทศไทย 3.0
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ไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งหำกประเทศไทยปฏิรูปโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจได้สำเร็จ ประเทศไทย
ก็จะกลำยเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง แต่หำกทำไม่สำเร็จก้ำวข้ำมกับดักไปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยู่
ในภำวะที่เรียกว่ำทศวรรษแห่งควำมว่ำงเปล่ำไปอีกยำวนำน (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,
2559)
สุดปฐพี เวียงสี (2559) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้กำรนำของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่เข้ำมำบริหำร
ประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภำรกิจสำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้เจริญ สำมำรถรับมือ
กับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
ประเทศไทย 4.0 ได้เริ่มจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เรำโดยตรงอย่ ำ งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง มี อ ยู่ 3 กระแสหลั ก ด้ ว ยกั น คื อ กระแส
Globalization (โลกำภิ วั ต น์ ) กระแส Regionalization (กำรรวมกลุ่ ม กั น ในภู มิ ภ ำค) และกระแส
Localization (กำรมีควำมเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่ำงเข้มข้น) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
1. กระแส Globalization (โลกำภิวัตน์) ซึ่งทั่วโลกกำลังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้
พร้อมกัน อำทิ
1.1 กระแส Digitization ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรปรั บ เปลี่ ย นในด้ ำ นพฤติ ก รรมของผู้ ค นในกำร
ดำรงชีวติ และรูปแบบในกำรดำเนินกำรทำธุรกิจของผูค้ นทั่วโลก
1.2 กระแส Urbanization ที่มีกำรกระจำยตัวไปโดยรอบ โดยที่ทุกคนเริ่มมีชีวิตควำมเป็นอยู่
และดำรงชีวิตแบบคนเมือง มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและควำมเจริญกระจำยเป็นวงกว้ำงไปสู่ส่วน
ภูมภิ ำคมำกขึน้
1.3 กระแส Communization ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่ำงถ้วนทั่ว
ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศของโลก กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำดที่สำมำรถ
แพร่ไปในทุกภูมภิ ำคของโลกที่รวดเร็วอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นต้น
2. กระแส Regionalization (กำรรวมกลุ่มกันในภูมิภำค) กระแสกำรรวมกลุ่มกันในภูมิภำคของ
แต่ละภูมิภำค ไม่ว่ำจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศำสตร์และภูมิเศรษฐศำสตร์ กำรรวมกลุ่ มดังกล่ำว ทำให้มี
อำนำจต่อรองกันในด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของประเทศต่ำง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มสมำชิกเป็นอย่ำงดี
3. กระแส Localization (กำรมีควำมเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่ำงเข้มข้น) กระแสของกำรมีควำม
เป็นท้องถิ่นและชุมชนของตนเองอย่ำงเข้มข้น อย่ำงเช่น เชียงใหม่เป็นตัวอย่ ำงหนึ่งของกำรมี Locality
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ที่ เข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจำกเชี ย งใหม่ มี ค วำมเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจน รวมถึ ง มี ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมำยำวนำน (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,
2559)
ผลจำกกำรขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบนั้น ทำให้ในที่สุดประเทศไทยกำลังติดกับดักของ
กำรที่เป็นประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ที่ไม่สำมำรถพัฒนำตัวเองไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงได้ เนื่องจำก
ต้องพึ่งพำต่ำงชำติมำกจนเกิ นไป นอกจำกนี้ ยั งท ำให้เกิดกำรเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ ควำมมั่งคั่ ง
อำนำจ และโอกำสมำกมำยระหว่ำงประชำกรในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มำของกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรที่จะผ่ำนเข้ำสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และถึงเวลำแล้วที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง และ
สร้ำงควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจและสังคมใหม่ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเทศไทย 4.0 เป็ น นโยบำยที่ น ำกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นควำมมั่ ง คั่ ง (Engines of growth)
มำพั ฒ นำเพื่ อ น ำพำประเทศไทยไปสู่ ค วำมมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น อย่ ำงเป็ น รูป ธรรม พร้ อ มทั้ ง มี
เป้ำหมำยนำพำประเทศชำติให้หลุดพ้นจำก 3 กับดักหลัก ๆ ของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้น
คือ กับดักรำยได้ของประชำกรในประเทศที่มีอยู่ในระดับปำนกลำง กับดักควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ
และกับดับควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นอุปสรรคสำคัญ ในกำรพัฒ นำประเทศ โดย
กลไกกำรขับเคลื่อนควำมมั่นคง ประกอบด้วยกลไก 3 ประกำร ดังนี้ (พิมพ์ธัญญำ ฆ้องเสนำะ, 2560)
1. กลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
เพื่อกำรยกระดับผลิตภำพ (Productive growth engine) โดยมีเป้ำหมำยสำคัญ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศชำติจำกเศรษฐกิจของประเทศที่มีรำยได้ของประชำกรในระดับปำนกลำงไปสู่เศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีรำยได้ของประชำกรในระดับสูงที่คอยขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวั ต กรรม เทคโนโลยี ปั ญ ญำ และควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ซึ่ ง กลไกนี้ ป ระกอบด้ ว ย กำรพั ฒ นำ
ขีดควำมสำมำรถด้วยกำรวิจัยและกำรพั ฒนำ กิจกำรร่วมทุนระหว่ำงรัฐบำลและเอกชนในโครงกำร
ขนำดใหญ่ กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกที่สำมำรถตอบ
โจทย์ในกำรที่จะนำพำประเทศชำติก้ำวข้ำมกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงได้
2. กลไกกำรขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ด้ วยกำรสร้ำงกำรมี ส่ วนร่ว มระหว่ำงกั น นั บ ว่ำเป็ น กลไก
ขับ เคลื่อ นที่เน้น ให้ ค นจำกหลำย ๆ ภำคส่ วนมี ส่ วนร่วมอย่ำงเท่ ำเที ย มและทั่ วถึ ง (Inclusive growth
engine) ทั้งนี้ มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ สร้ำงโอกำสและควำมมั่นคงอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่ง
จะประกอบไปด้วย กำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในชุมชน กำรส่งเสริมรัฐวิสำหกิจ กำรส่งเสริม
และสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก
กำรสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะและควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ซึ่งกลไก
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กำรขับ เคลื่อนด้วยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกั นนี้ จะเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ในกำรที่ จะนำพำ
ประเทศชำติก้ำวข้ำมกับดักควำมเหลื่อมล้ำได้
3. กลไกขับ เคลื่อนที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับ ว่ำเป็นกลไกที่จะตอบโจทย์กั บ ดัก ควำมไม่
สมดุลของกำรพัฒนำระหว่ำงคนกับสภำพแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกที่คำนึงถึงกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กำรมุ่งเน้นภำคธุรกิจ ภำคกำรผลิต และกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม กำรมุ่ งเน้ น กำรใช้ พ ลั งงำนทดแทน กำรปรั บ แนวคิ ด จำกเดิ ม ที่ ค ำนึ งถึ งควำม
ได้เปรีย บเรื่อ งต้น ทุน (Cost advantage) เป็น หลัก มำสู่ก ำรคำนึงถึงประโยชน์ที่ ได้ จำกกำรลดควำม
สูญ เสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost advantage) ซึ่งหัวใจสำคัญ ของกลไกนี้ อยู่ที่กำรพัฒ นำกระบวนกำร
ผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ประเทศไทย 4.0 กับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี ต้องกำรนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกปัญหำกับดักต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทกำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรมครั้งที่ 4 พร้อมทั้ งน ำพำประเทศไปสู่ค วำมมั่น คง มั่งคั่ง และยั่ งยืน อย่ำงเป็ น รูป ธรรม
พั ฒ นำจำกกำรเป็ นประเทศที่มี รำยได้ขนำดปำนกลำงให้ก ลำยเป็ นประเทศที่มี รำยได้ระดับ สูงตำม
แนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในควบคู่ไปกับกำรเชื่อมโยงกับ
ประชำคมโลกตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกำรขับเคลื่อนผ่ำนกลไกประชำรัฐโดยกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งกำรเปลี่ยนผ่ำนของระบบที่
สำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 คือ (กระทรวงอุตสำหกรรม,
2559)
1. กำรเปลี่ยนจำกกำรเกษตรในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่กำรเกษตรในรูปแบบ
สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรจะต้ อ งเป็ น
ผูป้ ระกอบกำร (Entrepreneur) และมีรำยได้สูงขึ้นกว่ำเดิม
2. กำรเปลี่ยนจำกกำรเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs หรือ
SMEs) ที่รัฐจะต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart enterprises และ Startups ที่มี
ศักยภำพสูง
3. กำรเปลี่ยนจำกกำรให้บริกำรแบบเดิม (Traditional services) ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ำ
ไปสู่กำรบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำสูง (High value services)
4. กำรเปลี่ยนจำกแรงงำนที่มีทักษะต่ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และมีทักษะสูง
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จำกสภำพปัญ หำกำรมีรำยได้เฉลี่ยของประชำกร ประกอบกับมีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ของ
ระบบกำรผลิตทำงเศรษฐกิจ จึงทำให้กลำยเป็นเหตุผลหลักที่ประเทศไทยจะต้องมีกำรผลักดันนโยบำย
ประเทศไทย 4.0 นี้ ขึ้น เพรำะต้ อ งกำรที่ จ ะน ำพำประเทศให้ ก้ ำวพ้ น จำกสภำวะทำงเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศที่ประชำกรของประเทศมีรำยได้ในระดับปำนกลำงไปสู่ประเทศที่ประชำกรของประเทศมีรำยได้
สูง ดังนั้นกำรที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศชำติหลุดพ้นจำกกับดักประชำกรของประเทศมีรำยได้ใน
ระดับปำนกลำงนั้น คือ กำรผลักดันเศรษฐกิจของประเทศชำติให้เป็นเศรษฐกิจที่คอยขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีแนวคิดหลัก คือ กำรเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำเชิงโภคภัณฑ์ ไปสู่กำร
ผลิ ตสิ นค้ ำเชิงเทคโนโลยีและนวั ต กรรม เปลี่ย นจำกกำรขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จของประเทศชำติ ด้ วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
นวั ตกรรม และเปลี่ย นจำกกำรเน้น ภำคกำรผลิ ตสิ นค้ ำ ไปสู่ ก ำรเน้ นภำคบริก ำรมำกขึ้น (เมฆิ น ทร์
เมธำวิกูล, 2561)
นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้มีเป้ำหมำยหลักในกำรยกระดับกำรพัฒนำธุรกิจของประเทศไทย โดย
กำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ (กิตติศักดิ์ อังคะนำวิน, 2560)
1. ก ลุ่ ม อ ำห ำร เก ษ ต ร แล ะเท ค โน โล ยี ชี ว ภ ำพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ ำทิ
เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เป็นต้น
2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & BioMed) อำทิ
เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Medtech) สปำ (Spa) เป็นต้น
3. กลุ่ม เครื่อ งมื อ อุป กรณ์ อัจ ฉริย ะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ควบคุม (Smart devices, Robotics & Mechatronics) อำทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น
4. กลุ่มดิจติ อล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ปัญญำประดิษฐ์และ
เท ค โน โล ยี ส ม อ ง ก ล ฝั งตั ว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded technology) อ ำ ทิ
เทคโนโลยีก ำรเงิน (Fintech) อุป กรณ์ เชื่อมต่ อออนไลน์โดยไม่ ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีก ำรศึ ก ษำ
(Edtech) อี-มำร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ์ (E-Commerce) เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (Creative, Culture & High
value services) อำทิ เทคโนโลยีกำรออกแบบ (Designtech) เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว (Traveltech) กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service enhancing) เป็นต้น
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นกำรพัฒนำเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อ นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ชุด ใหม่ (New engines of growth) ด้วยกำรแปลงควำมได้เปรีย บเชิงเปรีย บเทีย บของประเทศที่มี อยู่
2 ด้ำน คือ ด้ำนควำมหลำยหลำยเชิงชีวภำพ และด้ำนควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นควำม
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ได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยกำรใช้วิทยำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และกำรวิจัยและพัฒนำ โดยกำรเน้น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อให้เป็นฐำนใน
กำรสร้ำง New startups ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอำหำร กลุ่มสำธำรณสุข กลุ่มอุปกรณ์ อัจฉริยะ กลุ่ม
ดิจติ อล และกลุ่มอุตสำหกรรมนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (พิมพ์ธัญญำ ฆ้องเสนำะ, 2560)
โดยสรุป กำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศภำยใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบำยหนึ่งของ
ประเทศที่เป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศในระยะยำว ซึ่งถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้น
ในกำรขับเคลื่อนประเทศชำติไปสู่กำรเป็นประเทศที่มีควำมมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของ
รัฐบำลเป็นรูปแบบที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจขนำนใหญ่ กำรปฏิรูปกำรวิจัยและกำร
พั ฒ นำ และกำรปฏิรูป กำรศึกษำไปพร้อม ๆ กั น เป็นกำรผนึก ก ำลังของทุก ภำคส่วนภำยใต้แนวคิด
“ประชำรั ฐ ” ที่ ผ นึ ก ก ำลั ง กั บ เครื อ ข่ ำ ยพั น ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ กำรวิ จั ย พั ฒ นำ และบุ ค ลำกรทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ โลก นับ ว่ำเป็นแนวคิดทิ ศทำงกำรพั ฒ นำประเทศชำติเพื่ อก้ำวเข้ำสู่โมเดล
“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบำลในปัจจุบัน ซึ่งกำรที่จะให้มีควำมประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องได้รับกำร
ช่วยเหลือและสนับสนุนจำกทุกฝ่ำย เพื่อผลักดัน ประเทศไทยให้กลำยเป็น “ประเทศพัฒนำแล้ว” อย่ำง
แท้จริง
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนในด้านต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนในด้านความรู้และทักษะด้านดิจทิ ัล
จำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชน ที่จะต้องมีควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรปรับ ตัวและรองรับ
กำรพั ฒ นำและกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศชำติ เพื่อให้สำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็นกลไกสำคัญ ในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติในอนำคตได้ ดังนั้น
ทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน จึงต้องมีกำรปรับบทบำทและภำรกิจ เพื่อสร้ำงเตรียม
ควำมพร้อมให้แก่ เยำวชนไปสู่กำรมีควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้และทัก ษะด้ำนดิจิทัล โดยที่สำมำรถ
มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ดังนี้ (สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู,้ 2560)
1. กำรพัฒนำเยำวชนให้มีทักษะที่หลำกหลำย
ในศตวรรษที่ 21 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้มีอำชีพและธุรกิจ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำอย่ำงมำกมำย ผลที่เกิดขึ้นตำมมำ คือควำมต้องกำรแรงงำนที่มีควำมรู้ยุคใหม่และมี
ทักษะกำรทำงำนที่หลำกหลำย ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของธุรกิจในยุคที่มีกำรแข่งขัน
อย่ำงเข้มข้น ยกตัวอย่ำงเช่น พนักงำนร้ำนสะดวกซื้ อ ซึ่งจำกเดิมที่ต้องจดจำรำยละเอียดต่ำง ๆ และ
รำคำสินค้ำในร้ำนให้ได้ แต่ในปัจจุบันยังต้องเพิ่มทักษะในด้ำนกำรบริกำรออนไลน์ เช่น กำรรับชำระ
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ค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรรับ ชำระเงินด้วยกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หรือ สื่อมวลชนยุคดิจิทัลที่ไม่เพียงต้องเขียนข่ำวได้ หำกยังต้องรู้จักรำยงำนสดผ่ำนไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live
streaming) สำมำรถถ่ ำยภำพนิ่ งและวิดี โอ ตั ด ต่ อ วิดี โอ และท ำสื่ อ กรำฟิ ก ได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ ม โอกำส
ทำงกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับตนเอง อีกทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนจะต้องมีกำรร่วมมือกันในกำรร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและผลิตภำพแรงงำน โดยมีกำร
พัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่หลำกหลำย สอดรับกับทักษะที่เป็นที่ต้องกำรในศตวรรษที่ 21
และแนวโน้มกำรเปลี่ย นแปลงของโลก พั ฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญ ญำและต้นแบบแหล่งกำร
เรี ย นรู้ อำทิ ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต กำรส่ งเสริม ควำมร่ ว มมื อ กั บ เครือ ข่ ำ ย และสถำบั น กำรศึ ก ษำทั้ งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ รวมถึงมีกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ จัดกำรควำมรูแ้ ละเผยแพร่ควำมรู้ ในรูปแบบสื่อดิจทิ ัลที่หลำกหลำย
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ เช่น กำรจัดฝึกอบรมสัมมนำเชิงวิชำกำรและเชิงปฏิบัติกำร
และกำรจั ด นิ ท รรศกำร และพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริห ำรจั ด กำร โดยเน้ น กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
ในองค์กรให้มีควำมรู้ มีทักษะ สมรรถนะ และควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงพัฒนำระบบเทคโนโลยี ภำยใน
องค์กรให้มีควำมสมบูรณ์ ทันสมัย และเชื่อมโยงกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ
2. กำรพัฒนำเยำวชนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคสังคมดิจทิ ัล
ในกำรเข้ำสู่ยุ ค ประเทศไทย 4.0 เยำวชนไทยจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ป ระโยชน์จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งไม่เพียงแค่กำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรซื้อขำยออนไลน์ หรือกำรทำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนแอปพลิเคชันอย่ำงที่เป็นอยู่เท่ำนั้น
แต่ต้องมีควำมสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ใหม่ ๆ ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลได้ในวงกว้ำง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของเยำวชน เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ทั้งทำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
จะต้องมีกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำเยำวชนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้ำถึง
ควำมรู้ และสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรนำไปพัฒนำและต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้และอำชีพ โดยมี
กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มโอกำสและช่องทำงเข้ำถึงแหล่งข้อมูลควำมรู้ด้ำน ดิจิทัลให้แก่เยำวชน ส่งเสริมให้
เกิดกำรเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงดิจทิ ัลอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง
ในกำรเข้ำสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จำเป็นที่จะต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงเยำวชนที่มีควำมรูแ้ ละทักษะที่
เหมำะกับโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยกำรส่งเสริมให้เยำวชนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพและสำมำรถเรียนรู้
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ด้วยตัวเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ที่มีอยู่
อย่ำงไม่จำกัด ในทุกที่ ทุกเวลำ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม เพื่อพัฒนำเยำวชนให้มีทักษะที่หลำกหลำย
พร้อ มเข้ำสู่ สั งคมดิจิทั ล อย่ำงรู้เท่ ำทัน ทั้ งนี้ เพื่ อ กระตุ้ นให้ กั บ เยำวชนเกิด กำรเรีย นรู้ เกิ ดควำมคิ ด
สร้ำ งสรรค์ และพั ฒ นำตนเองอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก้ ำวทั น กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของประเทศชำติ
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในระดับภูมิภำคและระดับโลก และสำมำรถรองรับกำรเข้ำสู่ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่ำงเต็มภำคภูมไิ ด้
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนในด้านแรงงานฝีมือ
ในยุคประเทศไทย 4.0 นั้น แรงงำนฝีมือที่เหมำะสมนั้น เป็นสิ่งสำคัญและขำดไม่ได้ จึงจำเป็น
อย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชน ที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนแรงงำนฝีมือต่ำง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำร
เข้ำสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งถ้ำหำกว่ำไม่มีทักษะแรงงำนฝีมือที่เหมำะสม
แล้ ว ก็ จ ะน ำมำซึ่ ง ปั ญ หำอุ ป สรรคต่ ำ ง ๆ ได้ ประกอบกั บ ข้ อ มู ล จำก Human capital report 2016
ซึ่งจัด ท ำโดย World Economic Forum พบว่ำ ประเทศไทยมี สัด ส่ วนของแรงงำนฝีมื อมี เพี ย ง 14.4 %
เท่ำนั้นจำกก ำลั งแรงงำนทั้ งหมด (World Economic Forum, 2516) ดั งนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีทัก ษะ
แรงงำนฝี มือ นี้ขึ้น เพื่ อที่ ว่ำจะสำมำรถรองรับ ควำมต้อ งกำรของตลำดแรงงำนฝี มือ ในกำรเข้ำสู่ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ได้
ดังนั้น ทำงภำครัฐและเอกชนควรมีก ำรส่งเสริม สนับ สนุน โดยกำรจัดท ำกำรฝึก อบรมและ
พัฒนำอำชีพ มีกำรสร้ำงและพัฒนำงำนฝีมือ กำรฝึกแรงงำนฝีมือขั้นสูงให้แก่เยำวชน กำรสร้ำงแรงงำน
ฝีมือเฉพำะด้ำน มีกำรส่งเสริมและสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะควำมชำนำญที่ตรงกับควำมต้องกำร มีกำร
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนในสำยอำชีพโดยตรง ตลอดจนพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และสร้ำงควำมตระหนักให้กับเยำวชน ให้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของแรงงำน
ฝีมือที่จำเป็นและเหมำะสมกับนโนบำยประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ
และขีดควำมสำมำรถของตนเองในด้ำนแรงงำนฝีมือต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวและรองรับกำรเข้ำสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 โดยปรำศจำกปัญหำและอุปสรรคได้
สรุป
ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบำยหนึ่งของประเทศไทย ที่ต้องกำรยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่พ ลเอก ประยุท ธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ต้องกำรนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำก
ปัญหำกับดักต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 พร้อมทั้งนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำจำกกำรเป็นประเทศที่มีรำยได้ขนำดปำนกลำงให้กลำยเป็น
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

286
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences

ประเทศที่มีรำยได้สูงตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งนโยบำยนี้ ต้องกำรที่จะนำพำประเทศ
ไทยให้ ห ลุ ด จำกกั บ ดั ก ควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ กั บ ดั ก ควำมไม่ ส มดุ ล และกั บ ดั ก
ประชำกรในประเทศมีรำยได้ป ำนกลำง ไปสู่ป ระเทศที่ มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ประเทศที่ มีก ำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุก ๆ มิติ หลุดจำกกั บดักประชำกรในประเทศ
มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประชำกรมีรำยได้สูง มีควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ในกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น จำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับประชำกรทุกคนในประเทศ
ที่จะต้องมีกำรเตรียมตัว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชนที่จะต้องมีกำรเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ ซึ่งจะมี
อยู่ ห ลำยด้ ำ นด้ ว ยกั น เช่ น ด้ ำ นควำมรู้ แ ละทั ก ษะด้ ำ นดิ จิ ทั ล โดยกำรพั ฒ นำเยำวชนให้ มี ทั ก ษะ
ที่หลำกหลำย พัฒนำเยำวชนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคสังคมดิจิทัล และกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนแรงงำน
ฝีมือ โดยกำรจัดทำกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพ มีกำรสร้ำงและพัฒนำงำนฝีมือ กำรฝึกแรงงำนฝีมือ
ขั้นสูงให้แก่เยำวชน กำรสร้ำงแรงงำนฝีมือเฉพำะด้ำน มีกำรส่งเสริมและสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะควำม
ชำนำญที่ตรงกับควำมต้องกำร มีกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนในสำยอำชีพโดยตรง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
โอกำสควำมได้เปรียบให้กับตนเอง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในระดับภูมิภำคและระดับ
โลกอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ควรให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกกลุ่ม
ที่เป็นเยำวชน เพื่อที่วำ่ จะได้รับรู้ถึงสภำพและแนวทำงกำรเตรียมพร้อมของคนจำกทุกกลุ่ม ทุกระดับวัย
ต่อกำรรองรับ นโยบำยกำรขับ เคลื่อนประเทศไทย 4.0 นี้ อย่ำงกว้ำงขวำงและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ กำรศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มอย่ ำงเดี ย วอำจไม่ เพี ย งพอ จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
มีก ำรศึก ษำเกี่ ย วกั บ ปัญ หำอุป สรรคในกำรรองรับ นโยบำยกำรขับ เคลื่อนประเทศไทย 4.0 อีก ด้วย
เพื่อที่ว่ำจะได้ขอ้ มูลที่ลึกและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
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