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ภำษำอังกฤษเกำะติดสถำนกำรณ์

รายได้ให้ประเทศมากขึ้น และรายได้ต่อหัวประชากร (Per Capita 

Income) ก็ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้น 

ยุค 3.0 ยุคอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า

(Value Added Industry)

เมื่อค่าแรงขั้นต�่าของประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามรายได้

ประชากรและเงนิเฟ้อ (Inflation) ท�าให้อตุสาหกรรมทีม่คีวามซบัซ้อน

น้อยแข่งขันได้ยากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาขึ้นไปเป็น

อุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่า และใช้นวัตกรรมมากขึ้น ยกตัวอย่าง

เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Industry) อุตสาหกรรมชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry)

ยุค 4.0 ยุคนวัตกรรม 

(Innovation Era / Digital Economy) 

นี่คือยุคปัจจุบันที่เป็นเป้าหมายของประเทศ โดยรัฐบาลมี

ยุทธศาสตร์ที่จะน�าประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับประเทศที่พัฒนา

แล้ว อุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันได้ในระดับโลก 

เปลี่ยนจากที่เคยเป็นผู ้รับจ้างผลิตมาเป็นเจ้าของแบรนด์ และ

นวตักรรม และรายได้ต่อหวัและคณุภาพชวีติของประชากรต้องสงูขึน้

ด้วย โดยมกีรอบเวลาในการบรรลเุป้าหมายนีภ้ายในปี 2032 หรอือกี

ประมาณ 12 ปีข้างหน้า ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.

ไทยแลนด์	
4.0 เป็นค�าที่เราได้ยินได้ฟังจนคุ้นหู 

ท�าไมต้อง 4.0 ? เหมือนเกรดทีอ่าจารย์

ให้นกัเรยีนหรอืไม่  ค�าตอบคอื ไม่ใช่ แต่อาจเป็นความบงัเอญิทีต่วัเลข

มาตรงกนั 4.0 เป็นตวัเลขทีอ้่างถงึเศรษฐกจิแต่ละยคุแต่ละสมยัของ

ประเทศ  

ยุค 1.0 เป็นยุคเศรษฐกิจกสิกรรม 

(Agriculture Economy Era)  

เศรษฐกจิประเทศไทยขบัเคลือ่นด้วยภาคการเกษตร โดยเน้น

การส่งออกข้าว (Rice Exporter) เป็นหลัก แต่การส่งออกทรัพยากร

การเกษตรกเ็ป็นธรุกจิทีม่คีวามผันผวน (Fluctuation, Volatility) จาก

ราคาโภคภัณฑ์โลก (World Commodity Price) ท�าให้ตลาดมีการ

แข่งขันสูง (Highly Competitive Market) 

ยุค 2.0 คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา 

(Light Industry Era)

ไทยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น เริ่มต้นจาก

อตุสาหกรรมการผลติท่ีมคีวามซบัซ้อนไม่มาก เช่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

(Garment Industry)  อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร (Food Processing 

Industry) โดยจดุเด่นของยคุนีท้ีค่อืการมต้ีนทนุค่าแรง (Low / Cheap 

Labor Cost) ท่ีถูกกว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตอื่น ยุคนี้ได้สร้าง
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2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 

**ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (National Economic and Social Development 

Plan) ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 โดยได้น้อมน�าหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”  (Sufficiency Economy) มาเป็นปรัชญาน�าทาง

ในการพัฒนาประเทศ 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Eco-

nomic and Social Development Committee) ได้จัดท�าบนพืน้ฐาน

ของยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึง่เป็นแผนแม่บทหลกั 

(Master Plan) นอกจากนั้น ยังได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของภาคกีารพฒันา (Partnership Development) ทกุภาคส่วนทัง้ใน

ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ

แผนฯ อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ 

และทิศทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” 

(Stability, Prosperity and Sustainability)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์** ดังต่อไปนี้

1. การเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์   Strength-

ening and Realizing the Potential of Human Capital

2.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ม

ล�้าในสังคม Strategy for Creating a Just Society and Reducing 

Inequality

3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน Strategy for Strengthening the Economy 

and Underpinning Sustainable Competitiveness

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื  Strategy for Environmentally-Friendly Growth for 

Sustainable Development

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน Strategy for Reinforcing 

National Security for the Country’s Progress towards  Prosperity 

and Sustainability

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย Strategy for 

Public Administration, Corruption Prevention, and Good Gover-

nance in Thai Society

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส์ Strategy for Advancing Infrastructure and Logistics 

8.  ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวตักรรม Strategy for the Development of Science, Technology, 

Research, and Innovation

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

Strategy for Regional, Urban, and Economic Zone Development

10. ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 

Strategy for International Cooperation for Development
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ควบคูไ่ปกบัการก้าวสูเ่ศรษฐกจิยคุ 4.0 เทคโนโลยกีารสือ่สาร

ไร้สายก�าลังก้าวไปสู่ยุค 5G (5th Generation) ซึ่งจะน�าเราไปสู่ยุค 

Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ยคุ 1G (1st Generation) เป็นยคุทีใ่ช้ระบบอนาลอ็ก (Analog) 

โดยใช้สัญญาณวิทยุ (Radio Wave) ในการส่งคลื่นเสียง ไม่สามารถ

ส่งผ่านข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น แม้แต่การรับ-ส่ง SMS (Short Mes-

sages) โดยในยุคน้ันโทรศัพท์มือถือราคาเหยียบแสน และมีขนาด

ใหญ่ไม่สะดวกในการพกพา หลายท่านคงจ�าได้ที่เราเรียกโทรศัพท์

เคลื่อนที่รุ่นช่วงปี 1980-1990 ว่ารุ่นกระติกน�้า   

ยุค 2G (2nd Generation) เป็นยุคที่เปลี่ยนจากการส่งคลื่น 

วทิยแุบบอนาลอ็กมาเป็นรหัสดจิติอล (Digital Code) แทน ด้านข้อมลู

กเ็ริม่สามารถส่งข้อความ SMS ได้ นอกเหนือจากการโทรออก-รบัสาย 

ยังมีการบริการอื่นๆ อาทิ การเปิดให้ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า และ

รูปภาพ (Ringtone and Wallpaper Downloading) ซึ่งในยุคนั้นอยู่

ระมาณปี 1990-2000 โดยถือเป็นยุคเฟื่องฟูของโทรศัพท์มือถือ 

ภายใต้ระบบมาตรฐานคลืน่ความถี ่GSM (Global System for Mobile 

Communication) ซึ่งท�าให้เราสามารถเข้าเว็ปไซด์ เล่นอินเทอร์เน็ต

ได้ แต่ความเร็วยังมีจ�ากัด และไม่สามารถรองรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่

ได้ โทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็กลงมากเมื่อเทียบกับ ยุคแรก แต่ก็ยัง

เป็นแบบปุ่มกด (Touch Phone)

ยคุ 3G (3rd Generation) เทคโนโลยกีารสือ่สารในยคุที ่3 ซึง่

มีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อ และการรับ-ส่ง

ข้อมูลด้วยความเร็วสูง เพื่อรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์สมัยใหม่ 

(Smart Devices, Smart Phone) และสามารถส่งข้อมูลทั้งภาพ และ

เสียงในระบบไร้สาย (Multi Media) ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาผ่านวีดี

โอคอล (Video Call, Video Conference) นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดการ

บริการที่เรียกว่าแอพพลิเคชั่น (Application) อีกด้วย ยุคนี้อยู่ในช่วง

ประมาณปี 2000-2012 โทรศพัท์มอืถอืกลายเป็นสิง่จ�าเป็น และราคา

เริ่มลดลงมากเนื่องจากมีผู้ผลิตมากรายขึ้น รูปแบบโทรศัพท์ก็เปลี่ยน

จากแบบกดปุ่ม เป็นแบบเลื่อนหน้าจอ (Screen-Sliding Phone)

ยุค 4G (4th Generation) ถือได้ว่าเป็นยุคปัจจุบันส�าหรับ

ประเทศไทย มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า  เป็นเทคโนโลยี

บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง (High Speed Broad Band) โดยยุค 

4G ของไทยเริ่มมีใช้ตั้งแต่ประมาณปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

ส�าหรบัเทคโนโลย ี5G ทีก่�าลังจะมาทดแทนเทคโนโลยี 4G 

จะไม่จ�ากัดแค่มือถือเท่านั้น แต่จะรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อ

อนิเทอร์เนต็ได้ (Internet of Things - IoT) อาท ิรถยนต์ไร้คนขับ (Self-

drive Car) การผ่าตัดทางไกล (Remote Operation) และหุ่นยนต์ 

(Robots) ทีจ่ะเข้ามาช่วยงาน และทดแทนการท�างานทัง้ในภาคธุรกจิ 

อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้มากขึ้นๆ และ

รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนเออาร์  

(Augmented Reality - AR) และเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมือนวอีาร์ 

(Virtual Reality - VR) ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส�ารวจภาคสนาม 

(Field Operations, Field Exploration) การสาธารณสุขทางไกล 

(Remote Public Health Services)  ความบันเทิง (Entertainment) 

และท่อส่งข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) เพือ่ช่วยพฒันาศักยภาพของ

ระบบค้าปลีก (Retail Business) การซื้อของออนไลน์ (E-Com-

merce) รวมถงึการใช้งานต่างๆ ของออฟฟิศอจัฉรยิะ (Smart Office) 

และน�าไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต

การทีข้่อมลูสามารถมกีารเข้าถงึ และเผยแพร่ได้อย่างรวดเรว็

ทางสือ่สงัคม (Social Media) ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุค๊ (Face book) ไลน์ 

(Line) อินสตาแกรม(Instagram) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) น�ามาซึ่ง

อันตรายทางโลกไซเบอร์ (Cyber World Danger) กับทุกวัย และ

อาชีพ ข่าวปลอม (Fake News) ที่ส่งต่อ/แบ่งปัน (Share) จนเข้าใจ

ว่าเป็นเรื่องจริง ก่อให้เกิดความเสียหายมากจนถึงระดับมหาศาล 

ดังนั้นควรต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน ใช้ หรือส่งต่อข้อมูลด้วย

ความระมัดระวังมากๆ อย่างที่พูดกันว่า “เช็คก่อนแชร์” หรือ “ชัวร์

ก่อนแชร์” เหนืออื่นใดอย่าเสพ/ติดกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาจนลืม

ให้เวลากับคนรอบข้าง อีกทั้งยังมีการศึกษาออกมาแล้วว่ามีผลเสีย

ต่อสุขภาพร่างกายด้วย 

**ข้อมูลอ้างอิง: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี


