
 
 

เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ :  
กรณีศึกษาไทย จีน และสิงคโปร์ 

 
ทิพจุฑา รวบยอด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 ภายใต้ โลกที่ มี การ เปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร และภาคบริการ โดยมุ่งเน้น
การใช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง  ส่ งผล ให้หลาย
ประเทศมีการปรับตัวและวางยุทธศาสตร์
ของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตที่มีความส าคัญต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ บทความฉบับนี้  
ขอน าเสนอ การเปรียบเทียบนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ระหว่าง
ไทย จีน และสิงคโปร์ เพ่ือประเมินสถานะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  และ
แสวงหาความร่ วมมือในการ เชื่ อมโยง 
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ
ไทย จีน และสิงคโปร์  
  ประเทศไทยได้ด า เนินการปฏิรูป
ประเทศด้วย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
กลไกที่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักกลุ่มประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง 
ผ่านการขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้ าและสร้ า งสมดุล ให้ อุตสาหกรรม
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ว า ง เ ป้ า ห ม า ย  
10 อุตสาหกรรมที่จะมาเป็นกลไกในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พ่ื อ อ น า ค ต  
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย 
การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
(First S-curve)  และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
4)  การ เกษตรและ เทคโนโลยี ชี วภาพ  
5) การเกษตรและแปรรูปอาหาร 6) หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 7) การบินและโลจิสติกส์ 
8) อุตสาหกรรมชีวภาพ 9) ดิจิทัล และ  
10) การแพทย์ครบวงจรและ Healthcare  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือเปลี่ ยนรูปแบบการผลิตที่ เน้นด้ าน
ปริมาณไปสู่การผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพจาก 
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งแนวทาง 
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม 2) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ  
3) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิต 
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) การปฏิรูป
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและตรา
สินค้าของจีน 5) การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ 
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เ พ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต
ของจีน ซึ่งแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ 
ของ Made in China 2025 เป็นแผนระยะ 
10 ปี มีเป้าหมายสู่การเป็นประเทศผู้น าด้าน

การผลิตของโลกและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล แบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้  

 
 
 

 ขั้นที่ 1 (ปี 2559 - 2568) มุ่งเน้นการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
สร้ า งนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม 
การ ผลิต โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และลดอัตราการ
ปล่อยของเสี ยร้ อยละ 50 โดยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการจีนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
พัฒนาตราสินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนา 
 ขั้นที่ 2 (ปี 2569 - 2578) มุ่งเน้นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ด้วยการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม
การผลิตจีนให้เทียบเท่าระดับโลกภายใน 
ปี 2578  
 ขั้นที่  3 (ปี 2579 - 2592) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศผู้น าด้านการผลิตของโลกในปี 
2592 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการครบรอบ 100 
ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 จีนได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิต
ใน 10 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมสารสนเทศ 2. อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และเครื่องจักร 3. อุตสาหกรรมการ



 
 

ผลิตอุปกรณ์อากาศยาน 4. อุตสาหกรรมการ
ต่อเรือไฮเทค 5. อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ
สมัยใหม่ 6. อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงาน
ใหม่  7.  อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์
พลังงาน 8. อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนา
วัสดุใหม่ 9. อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ 
การผลิตยา และ 10. อุตสาหกรรมเครื่องมือ
ทางการเกษตร  
 การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายใต้
นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศที่ด าเนินมา
ตั้งแต่ ปี 2521 ด้วยการผลักดันของผู้น า  
เติ้ง เสี่ยว ผิง ซึ่งในขณะนั้นได้เดินทางเยือน
นานาประเทศ อาทิ ไทย สิงคโปร์ แล้วลง
ความ เห็ นว่ า การที่ จี นจะ เติ บ โ ต ได้ นั้ น
จ าเป็นต้องเปิดประเทศ สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการ
ลงทุนจากต่างชาติ จึงได้มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : 
SEZs) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เซินเจิ้น จูไห่ ซัว
เถา และเซียเหมิน ก่อนจะขยายผลไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศจนน ามาสู่การเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีน  
ท าให้จากเดิมที่จีนเป็นเพียงฐานการผลิตที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ า มีแรงงานจ านวนมาก และ
ขั้นตอนการส่งออกสินค้าที่อ านวยความ
สะดวกต่อการค้าขาย เปลี่ยนมาสู่การเป็น
ประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

การผลิตภายใน ประเทศควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้ลดการ
พ่ึงพิงการส่งออกและสนับสนุนให้เกิดการ
บริโภคภายในประเทศมากขึ้น 
 ปัจจุบันจีนสามารถคิดค้นและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพลิก
โฉมหน้าอุตสาหกรรมการผลิตและเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ไป
อย่างสิ้นเชิ ง  อาทิ  Smart Farming หรือ
เกษตรกรรมที่น าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต เพ่ิมผลผลิต และสร้างมาตรฐานเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพ ซึ่งอีกไม่นานทุกคนอาจ 
คุ้นชินกับ “การปลูกสัตว์ เลี้ยงพืช” แทน 
“การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช” เพราะขณะนี้ 1 ใน 
4 ของผักในจีนมาจากการเลี้ยงผักในโรงงาน 
ซึ่ งให้ผลผลิตมากกว่า 170 ล้านตันต่อปี 
ครอบคลุมพืชผักเกือบชนิด โดยมีอัตราการ
เติบโตของโรงงานเลี้ยงผัก (Plant Factory) 
หรือฟาร์มแนวดิ่ง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 
ประกอบกับจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถปลูกสัตว์แทนการ
เลี้ยงหรือฆ่าสัตว์ โดยเนื้อสัตว์ปลูกที่ได้จะมี
ลั กษณะทา งก ายภ าพและคุณค่ าท า ง
โภชนาการเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลี้ยง อีกทั้ง
ล่าสุด จีนประสบความส าเร็จในการผลิตแท่น
ฟาร์มเลี้ยงปลาระบบอัตโนมัติลักษณะกึ่งจม
กึ่งลอย หรือ “Ocean Farm” ซึ่งเป็นแท่น



 
 

ฟาร์มเลี้ยงปลาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 69 เมตร 
เส้นรอบวง 346 เมตร น้ าหนัก 7.7 พันตัน 
โดยคาดว่าจะเพาะเลี้ยงปลาได้สูงถึง 1.5 
ล้านตัวต่อปี  รวมมูลค่าการผลิตถึง 420  
ล้านหยวน ถือเป็นก้าวส าคัญในการผลิต
อุปกร ณ์ ส า ห รั บ อุ ตส า หกร รมป ระม ง  
สิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานส าคัญที่แสดงให้
เห็นถึ งการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน 
จนก้าวมาสู่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิตของโลก   
  สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
การบริ หารจัดการ เมื องที่ ดี  มี การวาง
ยุทธศาสตร์เมืองที่มีความก้าวหน้าทันสมัย 
ด้วยการตั้งเป้าหมายการพัฒนาเมืองด้วย
แนวความคิด “More Land, More homes,  
More Greenery” ภายในปี 2030 เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย 
และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และใช้ผังเมือง
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
น าไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุน
ในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีวิสัยทัศน์ด้วยการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลใน
ทุกมิติ  ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้
น โ ยบายและแผน พัฒนา เมื อ งมี ค วาม
สอดคล้องกันทั้ งหมด ซึ่ งองค์ประกอบ

ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์
กลายเป็น “SMART NATION” ไม่ใช่เพราะ 
“เทคโนโลยีที่ทันสมัย” แต่เป็น “แนวคิดการ
พัฒนาประเทศ” ที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน
วางรากฐานให้แข็งแรงในทุกด้านและเติบโต
ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสิงคโปร์ยัง
มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น แ ล ะ ท บ ท ว น
ยุทธศาสตร์เมือง เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนา
เมืองตามบริบทของโลกอยู่เสมอ 

 ใ น ปี  2552 สิ ง ค โ ป ร์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Strategic Committee: ESC) 
เ พ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจของโลก โดยมีนโยบาย
การค้ามุ่งเน้นขยายฐานทางเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศให้แก่ภาคธุรกิจของสิงคโปร์ 
สภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศที่
สามารถคาดการณ์ได้และเป็นธรรม และการ



 
 

ลดอุปสรรคต่อการน าเข้าสินค้าให้เหลือน้อย
ที่สุด รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ ใช้ องค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ Economic Development 
Board (EDB) ท าหน้าที่จัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบนโยบายที่ให้
ความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ คือ 1) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ถนน รถไฟใต้ดิน 
ท่าเรือ สนามบิน เครือข่ายโทรคมนาคม 
เพ่ือให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 2) การ
พัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในการ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
และ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การลงทุนให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะ
ย้ ายถิ่นมาลงทุนในสิ งคโปร์  รักษากฎ /
ระ เบี ยบอย่ า ง เข้ม งวด  มาตรการด้ าน
ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์
ใ ห้ บ ริ ก า ร เ บ็ ด เ ส ร็ จ ส า ห รั บนั ก ล งทุ น 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีนโยบายด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยมี SPRING Singapore  
ซึ่งมาจากการยุบรวมระหว่างคณะกรรมการ
ผลิตภาพแห่งชาติและสถาบันแห่งมาตรฐาน
และการวิจัย อุตสาหกรรมแห่งสิ งคโปร์  
เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ท าหน้าที่ส่งเสริม

และพัฒนาผู้ประกอบการสิงคโปร์ให้เติบโต 
โดยการสนับสนุนด้านการเงิน การพัฒนา
ทักษะผู้ ประกอบการ  การประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงตลาด 
รวมถึงมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐาน
และควบคุมระบบคุณภาพ ตลอดจนควบคุม
ความปลอดภัยในสินค้า ซึ่งคณะกรรมการ
ของ SPRING ประกอบด้วยบุคลากรจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มาจากหลากหลายสาขา 
เ พ่ื อ ใ ห้ ก ร อบ ก า ร ด า เ นิ น ง าน มี ค ว า ม
ครอบคลุมในทุกมิติ  
 น โ ยบา ยก า ร พัฒนา เ ศ รษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของไทย จีน และสิงคโปร์  
 ภายใต้น โ ยบาย  Made in China 
2025 ของจีน  และนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม S-Curves ของไทยมีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยไทย
และจีนต่างให้ความส าคัญกับการยกระดับ
ภาคการผลิต เน้นการสร้างมูลค่าการค้าเพ่ิม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  รวมถึงมี 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกัน
ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม 
การบิน และอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมั ติ  ซึ่ ง ถื อ เป็ นจุ ดร่ วมทาง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
 นอกจากนี้  ไทยได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) โดยมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 



 
 

Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศไทย 
4.0 ครอบคลุ ม พ้ืนที่  3  จั งหวั ด  ได้ แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือดึงดูดให้
เกิดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดย EEC มุ่งการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการ
เดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ า  
แบบไร้ ร อยต่ อ  (Seamless Operation)  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและ
ประหยัดค่าขนส่ง  รวมถึงเป็นเส้นทางที่
สามารถเชื่อมโยงกับ One Belt One Road 
(OBOR) หรือ The Belt and Road Initiative 
(BRI) ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ของจีน โดยจะ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับประเทศ
ที่เส้นทางพาดผ่าน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ 2) การเชื่อมโยง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง
และโลจิสติกส์ 3) การเชื่อมโยงทางการค้า 4) 
การเชื่อมโยงด้านไอทีและโลจิสติกส์ และ 5) 
การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน  
 ส าหรับไทยซึ่งตั้งอยู่บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจจีน-อินโดจีน (China-Indochina 
Economic Corridor)  จึ ง ส ามารถขยาย
โอกาสในการผลักดันโครงการ EEC ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ OBOR ของจีน เพ่ือให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า
และการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ EEC 
เป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม  
ถือเป็น โอกาสของไทยในการยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องและเสริม
กันและกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม 
อีกทั้งไทยยังสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างไทยกับจีน  
เพ่ือกระจายสินค้าไปสู่กัมพูชา เมียนมา ลาว 
และ เ วี ยดนาม  ร วมถึ งป ระ เทศ อ่ืน  ๆ  
ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ในด้านการถอดบทเรียนของสิงคโปร์ 
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ 3 P 
ได้แก่ 1) Planning : การวางผังเมืองและ
แผน ใน ร ะย ะย า วที่ ดี  2 )  Positioning 
(Smart Nation) : ผู้น ามีวิสัยทัศน์และวาง
จุ ด ยื นที่ ชั ด เ จน ให้ กั บป ร ะ เทศ  ท า ใ ห้
ประชาชนตระหนักรู้  มีความเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติ ไปในทิศทาง เดี ยวกัน  และ         
3) People : ประชาชนมีคุณภาพสูง ซึ่งเกิด



 
 

การปลูกฝังความเป็น “สิงคโปร์” ตั้งแต่ 
แรกเกิด 
 เมื่อพิจารณาการพัฒนาของไทยพบว่า 
ยังขาดความสมดุลในการพัฒนาประเทศ 
นโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้ปมปัญหาของการ
พัฒนา อุตส าหกร รม ไทย  โ ดย เ ฉพา ะ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยังไม่ได้รับการ
ว า งแผนอย่ า งค รอบคลุ ม ทุ กมิ ติ  อ าทิ  
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการรับมือไว้
อย่างรัดกุม จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการ
จัดการขยะ น้ าเสีย และกากอุตสาหกรรมที่
รุนแรงได้ อย่างไรก็ดี ไทยถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับดี 
โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ 
และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
จากการจัดอันดับของ World Economic 
Forum (WEF) มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น
ในหลายด้าน สะท้อนให้ เห็นว่า ภาครัฐมีการ
ด าเนินด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งหากไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติ   
ใหม่ ๆ ก็จะท าให้เกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนขึ้น 
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรวางนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการสร้างความสมดุลใน 4 มิติ 

ได้แก่  1 ) ด้านเศรษฐกิจ  2)  ด้ านสังคม  
3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านทรัพยากร
มนุษย ์ 
 ทั้ ง นี้  ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใน
ฐานะหน่วยงานชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศสู่ความยั่งยืน มีหน้าที่เสนอแนะ
นโยบาย แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมทั้ งก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นผลใน
เชิงรูปธรรม (Planning) อาทิ การผลักดัน
น โ ย บ า ย แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
อนุ มั ติ ม า ต รก ารต ามแผน พัฒนาและ
ขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว  
2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า และรักษาฐานการ
ผลิตยานยนต์ระดับโลกให้อยู่ในประเทศไทย 
พร้อมผลักดันให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ที่
ขับ เคลื่ อนด้ วยพลั ง งานไฟฟ้า  และ 2 ) 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยผลักดันให้มีการใช้
หุ่นยนต์ที่ผลิตภายในเพ่ิมขึ้น และลดการ
น าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ พร้อมทั้ง



 
 

เตรียมน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา
มาตรการส่งเสริมอีก 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ โดยผลักดันโครงการเศรษฐกิจ
ชีวภาพด้วยการท าเกษตรสมัยใหม่ อาทิ 
การเกษตรแม่นย าสูงด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรกลการเกษตร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการสร้างศูนย์
อุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร เพ่ือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และ2) อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ซึ่งจะเน้นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงบนฐานของนวัตกรรม ได้แก่ 
อาหารสุ ขภาพและอาหารแห่ งอนาคต 
รวมถึงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตยา 
สมุนไพร ให้มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 
มากขึ้น  
 นอกจากนี ้ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ไทย
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ คือ
การวางตัวเองในต าแหน่ง (Positioning)  
ที่เหมาะสม ซึ่งสิงคโปร์วางต าแหน่งเป็น 
“คลังสมอง” ใน OBOR เนื่องจากเป็นแหล่ง
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่สามารถ
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและปัญหาข้อ
พิพาท เชื่อมโยงกับจีนที่จะเป็นผู้น าการผลิต
ของโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น 
การที่ไทยได้วางยุทธศาสตร์ “การพัฒนาเชิง

พ้ืนที่” โดยใช้พ้ืนที่ EEC เป็นพ้ืนที่น าร่องใน
การสร้าง SMART CITY ส าหรับเป็นต้นแบบ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกได้
เป็นอย่างดี ส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(People) เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับส าหรับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 1. การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ  
โดยภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะขั้นสูง/ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรไทยอย่างเข้มข้น  
 2. การพัฒนาบุคลากรผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จากพันธมิตร
เครือข่ายทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และระหว่างภาครัฐ รวมถึงการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศที่ควรเน้นนักลงทุน
ต่างชาติที่มีคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับ
บริษัทข้ามชาติที่ก้าวหน้าในยุค 4.0 และมี
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญและมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย  
 
 
 
 
 



 
 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 http://www.mfa.go.th กระทรวง
การต่างประเทศ 
 http://www.oie.go.th ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 https://www.eeco.or.th ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 


