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นโยบายมหภาคเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงโครงสราง : เรียนรูจากกรณีศึกษาของประเทศในทวีปเอเชีย 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

การปฏิรูปโครงสรางภายในประเทศเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของประเทศในระยะยาว 

เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปประเทศในเชิงโครงสราง ประเทศตางๆ ตองวางนโยบายท่ีจะจัดการกับประเด็นพัฒนาในหลายๆ ดาน 

ซ่ึงประเด็นพัฒนาเหลานี้ สวนใหญจะเปนประเด็นรวมในระดับภูมิภาค เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา

ทักษะและการศึกษา การสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เปนตน โดยแตละประเทศจะมีจุดเนนของนโยบายท่ี

แตกตางกันไป ในบทความนี้ ผูเขียนจะขอหยิบยกกรณีศึกษาของประเทศท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน และมีประเด็นพัฒนาท่ี

ใกลเคียงกับประเทศไทยมาเลาสูกันฟง โดยใชขอมูลหลักจากรายงาน Economic Outlook for Southeast Asia, China 

and India 2017: Addressing Challenges ขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization 

for Economic Co-operation and Development : OECD) ซ่ึงกลาวถึงประเด็นนโยบายมหภาคเพ่ือปฏิรูปประเทศใน

เชิงโครงสราง ท่ีเปนจุดเนนของแตละประเทศ....เราลองมาเรียนรูจากประเทศเหลานั้นกันวา มีประเด็นใดท่ีนาสนใจและ

พอจะนํามาเปนแนวทางในการวางนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยไดบาง  

เริ่มจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  อินเดียเปนประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางม่ันคงในชวง 2-3 ป 

ท่ีผานมา โดยปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและการเติบโตของประเทศอินเดีย คือ 1) การลงทุนทางตรงจาก

ตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

บนฐานเทคโนโลยีและองคความรู รวมท้ังกอใหเกิดการสรางงาน และ 2) การกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและสังคม

ผูประกอบการ ซ่ึงจะชวยสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในดานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยนโยบายสําคัญท่ีประเทศอินเดียใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้ัง 2 ปจจัยขางตน คือ การกระตุน FDI ผานนโยบาย 

“Make in India” และการสรางความเขมแข็งของ Startup   

นโยบาย “Make in India” มีการ

เปดตัวโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ (Narendra 

Modi) เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 2014  และเริ่ม

ขับเคลื่อนนโยบายในป ค.ศ. 2015  นโยบายนี้ มี

เปาหมายเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางชาติใหเขาไป

ตั้งฐานการผลิตในอินเดีย และสรางใหอินเดียเปน

ศูนยกลางการผลิตของโลก โดยรัฐบาลอินเดียได

กํ าหนด 25 สาขาเป าหมายเ พ่ือกระตุ น FDI 

ครอบคลุมอุตสาหกรรมสําคัญ เชน ยานยนต อากาศยาน เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีภัณฑ กอสราง อุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส ระบบอิเล็กทรอนิกส การเหมืองแร ผานมาตรการตางๆ อาทิ การเพ่ิมเพดานการ

ลงทุน FDI ในสาขาตางๆ เชน การอนุญาตใหมี FDI ไดรอยละ 49 ในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และรอยละ 100 ใน

โครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟ (จากท่ีกอนหนานี้ FDI สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศไดเพียงรอยละ 26 และ

ไมไดรับอนุญาตใหลงทุนดานการรถไฟ) การปรับปรุงระบบราชการและปรับเปลี่ยนภาพลักษณของระบบราชการอินเดีย 

โดยลดข้ันตอนการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนตางชาติใหสะดวกรวดเร็วข้ึน สรางภาพลักษณความเปนหุนสวนกับ

ภาคเอกชนในการเขาไปลงทุนทําธุรกิจในอินเดีย เนนบทบาทใหการสนับสนุนมากกวาเปนผูอนุญาต เชน การจัดตั้งระบบ 

One Stop Service Online เพ่ือเปนศูนยรวมในการขอใบอนุญาตลงทุนในอินเดีย รวมถึงการจัดตั้งหนวยพิเศษเฉพาะกิจ 

(Special Cell) ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกนักลงทุนตางชาติ โดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราฯ มีคําสั่งวา คําถาม/

ปญหาทางธุรกิจของเอกชนตางชาติจะตองไดรับคําตอบภายใน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังมีแผนในการ
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ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเขาไปทําธุรกิจของตางชาติในอินเดียอยางตอเนื่อง เชน การยกเลิกการขอ

ใบอนุญาตท่ีซํ้าซอน การขยายระยะเวลาของใบอนุญาตใหนานข้ึน การปรับใชระบบภาษีสินคาและบริการ (Goods and 

Services Tax : GST) ท่ีเปนระบบเดียวกันท่ัวประเทศ เปนตน ซ่ึงการดําเนินมาตรการตางๆ เหลานี้ มีสวนชวยให FDI 

ของอินเดียเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จนทําใหอินเดียติดอันดับประเทศท่ีเปนเปาหมายในการลงทุนทางตรงของตางประเทศ

ในทวีปเอเชียแปซิฟค ในป ค.ศ. 2015 แทนท่ีประเทศจีนท่ีติดอันดับเม่ือป ค.ศ. 2013 จึงกลาวไดวา นโยบาย “Make in 

India” มีบทบาทสําคัญในการดึงดูด FDI และกระตุนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเปนการสรางงานและ

เพ่ิมพูนทักษะใหกับประชาชนอินเดียดวย   

สวนเรื่องการสรางความเขมแข็งของ Startup รัฐบาลอินเดียไดประกาศเปนนโยบายสําคัญ (Flagship) อยาง

เปนทางการเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 โดยมุงหวังท่ีจะสรางระบบท่ีเขมแข็งเพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและสังคม

ผูประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการจางงานจากธุรกิจขนาดใหญ ผลักดันใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

บนฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ดวยมาตรการตางๆ อาทิ มาตรการชวยเหลือ Startup ในชวงกอรางสรางตัว การ

สนับสนุนการเขาสูตลาดของ Startup การดึงดูดนักลงทุนจากซิลิคอนวัลเลย  มาตรการเหลานี้จะถูกถายทอดสูการปฏิบัติ

ดวยแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน ภายใตการสนับสนุนดานเงินทุนและสิ่งจูงใจตางๆ รวมท้ังความรวมมือและระบบบมเพาะท่ี

ดําเนินการรวมกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ซ่ึงเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในธุรกิจ Startup สาขาดิจิทัล

และเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจาก Startup สวนใหญของอินเดีย เปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับพาณิชยธุรกิจและอินเตอรเน็ต 

ประกอบกับมีธุรกิจขนาดใหญดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายรายเขามาลงทุนในอินเดียจากมาตรการนี้ เชน ซิลิคอน

วัลเลย Google Softbank อีกท้ังวัตถุประสงคของมาตรการนี้ ยังสอดคลองกับโมเดลธุรกิจดานอินเตอรเน็ตท่ีสามารถให

ผลตอบแทนในระยะสั้น ตางจาก Startup ภาคเกษตรและภาคการผลิตซ่ึงตองใชทุนและปจจัยการผลิตดานตางๆ สูงกวา 

จึงมีระยะเวลาคืนทุนท่ีนานกวาโดยเปรียบเทียบ ดังนั้น หากรัฐบาลอินเดียตองการดึงดูดธุรกิจเชิงนวัตกรรมใหครอบคลุม

สาขาตางๆ มากข้ึน อาจตองพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาเรื่องระยะเวลาคืนทุนและทุนเริ่มตนท่ีเหมาะสม 

ควบคูกับการลงทุนเปนพิเศษในปจจัยการผลิตท่ีจําเปน และการพิจารณาลงทุนเพ่ิมเติมดานการศึกษาในระยะยาว 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร สําหรับประเทศสิงคโปรนั้น “ทุนมนุษย” ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีอยูเบื้องหลัง

ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเนื่องมีสวนชวยยกระดับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ตอหัวของสิงคโปรใหเพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยอยูในระดับเดียวกับประเทศเม็กซิโกและอเมริกาใตในชวงทศวรรษ 1960 จนปจจุบัน

สามารถขยับมาอยูในระดับเทียบเทากับประเทศพัฒนาแลวอยางเยอรมัน นโยบายดานการพัฒนาทุนมนุษยท่ีเปนไฮไลทของ

สิงคโปร คือ การสงเสริมใหประชากรสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานและสรางความเขมแข็งในระบบตาขายความปลอดภัย

ทางสังคม (Social Safety Net)  สิงคโปรตระหนักดีถึงปญหาการเติบโตของกําลังแรงงานในระดับต่ําจากการเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ จึงไดออกนโยบายเชิงรุกเพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว โดยการยืดระยะเวลาการเกษียณอายุ กระตุนใหเกิดการ 

จางงานแรงงานท่ีเปนผูสูงอายุ โดยมีมาตรการใหสิ่งจูงใจแกนายจางท่ีมีการจางงานผูสูงอายุ ควบคูกับการสรางความ

เขมแข็งในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุเพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเขาทํางานใหม รวมถึงการให

การสนับสนุนดานการเงินและการปรับปรุงระบบดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุ   

ปจจุบัน ประเทศสิงคโปรใชพระราชบัญญัติ

เกษียณอายุและการจางงานใหม (Retirement and 

Re-Employment Act : RRA) โดยกําหนดระยะเวลา

การเกษียณอายุของลูกจางตองไมต่ํ ากวา 62 ป 
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นายจางจะบังคับใหลูกจางเกษียณอายุกอนกําหนดไมได นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีมาตรการสนับสนุนการจางงานผูสูงอายุ 

เชน การใหเงินสนับสนุนพิเศษเพ่ือการจางงานผูสูงอายุ (Special Employment Credit : SEC) โดยรัฐจะใหเงินสนับสนุน

นายจางท่ีจางงานผูสูงอายุชาวสิงคโปร ซ่ึงนโยบายนี้เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 และมีการขยายเวลา/เปลี่ยนแปลงเงิน

ชวยเหลือเปนระยะตามความเหมาะสม1  โครงการ Workfare เปนโครงการสงเสริมการเพ่ิมทักษะใหลูกจางสูงอายุโดยให

เงินสมทบรายได เงินสะสมหลังเกษียณอายุและเงินชวยเหลือสําหรับการฝกอบรม ประกอบดวย 1) Workfare Income 

Supplement Scheme (WIS) ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือในรูปเงินสดและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Central 

Provident Fund : CPF) สําหรับลูกจางสูงอายุท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอหรือรับการฝกอบรมเพ่ือยกระดับฝมือ และสําหรับ

นายจางท่ีสงลูกจางสูงอายุเขารับการฝกอบรม และ 2) Workfare Training Support (WTS) เปนโครงการท่ีชวยเติมเต็ม 

WIS โดยการชวยเหลือลูกจางสูงอายุรายไดนอยใหยกระดับฝมือผานการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมรายไดและโอกาสการจางงาน 

นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปรยังใหการสนับสนุนดานสุขภาพและสวัสดิการแกผูสูงอายุชาวสิงคโปร เชน การชวยคา

รักษาพยาบาลและเงินสมทบกรณีตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน การใหเงินชวยเหลือคาเบี้ยประกันสําหรับ MediShield 

Life2 สูงสุดรอยละ 50 แกผูมีรายไดนอยและปานกลาง  การชวยเหลือคาใชจายประจําวันในรูปแบบตางๆ เชน บัตรกํานัล 

สวนลดคาน้ํา คาไฟ คาโดยสารรถประจําทาง การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (CPF) รอยละ 1 สําหรับผูมี

อายุ 55 ปข้ึนไป การลดหยอนคาธรรมเนียมการจางแมบานตางชาติ (Levy) ท่ีมาดูแลผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป การใหความ

ชวยเหลือเปนเงินสด (ComCare Long Term Assistance/ Public Assistance) สําหรับผูสูงอายุท่ีไมสามารถทํางานได

เปนการถาวรโดยมีสาเหตุมาจากอายุ สุขภาพ หรือครอบครัว รวมถึง Silver Support Scheme ซ่ึงเปนโครงการสนับสนุน

ผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ํามาตลอดชีวิตการทํางาน ทําใหไมสามารถมีเงินเลี้ยงชีพอยางเพียงพอหลังเกษียณอายุได 

นโยบายมหภาคอีกเรื่องหนึ่งท่ีเปนจุดเนนของสิงคโปร คือ การจัดทําแผนพัฒนาเมืองและการใชท่ีดินอยาง

เหมาะสม โดยมีองคกรพัฒนาเมืองสิงคโปร (The Urban Redevelopment Authority : URA) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เรื่องแผนการพัฒนาเมืองในภาพรวม  URA นี่เองท่ีเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปดานกายภาพของสิงคโปร จากประเทศท่ีมี

ความหนาแนนและมีปญหาขาดแคลนท่ีอยูอาศัยในอดีต มาสูประเทศท่ีมีสัดสวนการเปนเจาของท่ีอยูอาศัยสูงท่ีสุดประเทศ

หนึ่งในโลก แผนการพัฒนาเมืองของสิงคโปรมี 2 ระดับ คือ 1) แผนเชิงกรอบแนวคิด (Concept Plan) เปนการวาง

ยุทธศาสตรการใชท่ีดินและการขนสงท่ีสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 40 - 50 ป

ขางหนา ใหสามารถใชพ้ืนท่ี/ทรัพยากรท่ีมีอยู

จํากัดเพ่ือรองรับการเติบโตของประชากรและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซ่ึงจะมีการ

ทบทวนแผนทุก 10 ป โดยคํานึงถึงความตองการ

ใชท่ีดินในดานตางๆ ท้ังเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและ

การใชประโยชนในเชิงพาณิชย Concept Plan 

ฉบับแรกถูกยกรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1971 เพ่ือ

วางรากฐานทางกายภาพท้ังในสวนของพ้ืนท่ีเมือง

และระบบขนสงสาธารณะ และในแผนฉบับตอมา ไดขยายไปยังสวนตางๆ เพ่ิมเติม เชน การพัฒนาเมืองใหม สนามบินชางงี 

                                                           
1 ในป พ.ศ. 2559 SEC จายเงินสนับสนุนใหกับนายจางสําหรับการจายคาจางใหลูกจาง ท่ีอัตราสูงสุดรอยละ 8 ของคาจาง สําหรับลูกจางท่ี
มีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป และสูงสุดรอยละ 11 ของคาจาง สําหรับลูกจางท่ีมีอายุตั้งแต 65 ปข้ึนไป โดย SEC จะลดลง หากลูกจางไดรับ
คาจางเกิน 3,000 เหรียญสิงคโปร  
2 Medishield Life คือ การประกันสุขภาพท่ีบริหารจัดการโดย Central Provident Fund Board (CPF) เปนการประกันสุขภาพตลอดชีวิต
ใหชาวทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีปญหาสุขภาพข้ันรายแรงอยูกอนแลวโดยอัตโนมัติ  
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ทาเรือ Pasir Panjang จนกลายเปนภาพเมืองท่ีมีความทันสมัยและมีสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพดังเชนในปจจุบัน  

2) แผนแมบทเมือง (Master Plan) เปนแผนการใชท่ีดินท่ีมีผลตามกฎหมาย อาจเรียกไดวาเปนแผนท่ีชี้นําทิศทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 10 – 15 ป เพราะจะเปนการแปลงยุทธศาสตรภาพกวางในระยะยาวจาก Concept Plan มาสู

แผนปฏิบัติในเชิงรายละเอียด เชน การระบุวาพ้ืนท่ีการพัฒนาจะอยูในบริเวณใด ควรเพ่ิมหรือลดอะไร ควรสงเสริมการคา

ประเภทไหน ในพ้ืนท่ีใด โดยจะมีการทบทวนแผนฯ ทุกๆ 5 ป นอกจากท้ัง 2 แผนขางตน ในป ค.ศ. 2013 กระทรวงการ

พัฒนาแหงชาติของสิงคโปร ยังไดริเริ่มแผนการใชท่ีดินเพ่ือรักษาระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรสิงคโปร ซ่ึง

คาดวาจะเพ่ิมจาก 6.5 ลานคน เปน 6.9 ลานคนในป ค.ศ. 2030 ใหอยูในระดับสูง โดยครอบคลุม 5 จุดเนนสําคัญ ไดแก  

ท่ีอยูอาศัย (เชน การพัฒนาศูนยฟนฟูดูแลผูสูงอายุภายใตโปรแกรมพัฒนาโดยการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล) เมืองสีเขียว 

(เชน การสรางสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนโดยตั้งเปาใหครัวเรือนอยางนอยรอยละ 85 อยูในรัศมี 400 เมตรจากสวนฯ) การขนสง

สาธารณะ (เชน การพัฒนาเครือขายระบบราง บริการรถบัสสาธารณะ) การเติบโตทางเศรษฐกิจ (เชน การสรางศูนยกลาง

การพัฒนาในพ้ืนท่ีสวนตางๆ ของประเทศเพ่ือรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เชน การเพ่ิมการลงทุน

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมท่ีดินท่ีเปนพ้ืนท่ีใหมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินโดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การใหเงินสนับสนุนแกนักวิจัยเพ่ือศึกษาคนควาในดานนี้)  

ประเทศตอมา คือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปาหมายการพัฒนาประเทศของเวียดนาม ไม

เพียงแตจะตั้งเปาสูการเปนผูเลนสําคัญในหวงโซอุปทานโลกเทานั้น แตยังกําหนดเปาหมายท่ีจะเปนศูนยกลางภูมิภาคใน

ธุรกิจ Startup ดาน Internet of Things (IoT) ดวย ซ่ึงการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวภายใตการปฏิรูปอุตสาหกรรม 

ยุคท่ี 4 มีนโยบาย 2 เรื่องท่ีเปนจุดมุงเนนของประเทศเวียดนาม เรื่องแรก คือ การพัฒนากําลังแรงงานท่ีมีทักษะเพ่ือ

รองรับความตองการของภาคการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง การพัฒนา Big data รวมท้ังหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยการ

ฝกอบรมดานเทคนิคและการอาชีวศึกษา (Technical Vocational Education and Training: TVET) เพ่ือพัฒนาคนใหมี

อาชีพและเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ เวียดนามมีการกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการฝกอบรมดานอาชีวะ ป ค.ศ. 2011-2020 เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการสราง

แรงงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีกฎหมายการฝกอบรมอาชีวะ ค.ศ. 2015 โดยสมาคมธุรกิจ องคกรดานสังคมและองคกร

วิชาชีพรวมมือกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบวา นายจางยังไมใหความสนใจ

เขารวมโครงการมากนัก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะยังไมมีการสรางความสัมพันธระหวางสถาบันท่ีทําหนาท่ีฝกอบรมกับ 

สถานประกอบการมากเทาท่ีควร นอกจากนี้ เวียดนามยังได

กําหนดมาตรการเพ่ือผลิตแรงงานทักษะใหมากข้ึนภายในป 

ค.ศ. 2020 ประกอบดวย การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐในการฝกอบรมแรงงานอาชีวะ การพัฒนาครูอาชีวะ

และผูบริหารในสายงานดานการศึกษาสายวิชาชีพ การสราง

กรอบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับชาติ การพัฒนา

หลักสูตรและสื่อการสอน การพัฒนาอุปกรณสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการฝกอบรมสายอาชีพ การควบคุมกํากับดูแล

คุณภาพการฝกอบรมวิชาชีพ การเชื่อมโยงการฝกอบรม

วิชาชีพกับตลาดแรงงาน การพัฒนาความรวมมือของภาคธุรกิจกับโครงการ TVET การสรางความตระหนักในการพัฒนาการ

ฝกอบรมวิชาชีพ การสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในดานการฝกอบรมวิชาชีพ รวมท้ังแสวงหาพันธมิตร

ตางประเทศเพ่ือชวยพัฒนาโปรแกรมฝกอบรม เชน ความรวมมือกับประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปดใหตางชาติ

เขามาทําโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการขางตนดวย ท้ังนี้ อาจ

กลาวไดวา ในกรณีของประเทศเวียดนามนั้น บริษัทขามชาติมีบทบาทสําคัญในการรวมมือกับภาครัฐเพ่ือฝกอบรมกําลัง
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แรงงานรองรับการปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 การผลิตท่ีทันสมัยของบริษัทขามชาติยอมทําใหแรงงานไดรับการยกระดับ

จากการถายทอดองคความรูของบริษัทขามชาติในรูปแบบ on the job training โดยภาครัฐเปนผูกําหนดมาตรการจูงใจ

ใหแกบริษัทท่ีเปนผูกระจายความรูและเจาของธุรกิจ เพ่ือกระตุนใหเกิดการเผยแพรองคความรูใหมๆ และการฝกอบรม

แรงงานใหมีทักษะ ซ่ึงจะสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทไดในระยะยาว 

สวนเรื่องท่ี 2 คือ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาความเช่ือมโยง (Connectivity) ดวยการขยาย

ระบบขนสงและระบบไฟฟา โดยในป ค.ศ. 2016 รัฐบาลเวียดนามไดเปดโอกาสใหกับโครงการลงทุนในกลุมโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคนิคสําหรับนักลงทุนตางชาติใน 4 ดาน คือ การขนสง พลังงาน การพัฒนาเมือง และสวนอุตสาหกรรม 

และเพ่ือใหเวียดนามเขาสูหวงโซอุปทานโลกไดตามเปาหมายการพัฒนาท่ีวางไว ในยุคของการปฏิรูปอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลก็เปนสิ่งสําคัญ รัฐบาลเวียดนามไดผลักดันใหอุตสาหกรรมและ SMEs  

หันมาปรับระบบการผลิตดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสนับสนุนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ดิจิทัล โดยกําหนดเรื่องการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

และทรัพยากรมนุษย การสรางความปลอดภัยของระบบเครือขาย ตลอดจนการวางกลไกเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

สนับสนุนการเติบโตของ Startup เปนหนึ่งในประเด็นสําคัญของนโยบายอุตสาหกรรม 4.0  โดยเฉพาะ Startup ดาน IT 

จะมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนตลอดชวงเวลาการทําธุรกิจ เริ่มตั้งแตชวงเริ่มตนธุรกิจ การใหเงินทุนสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกดานการวิจัยพัฒนา การผลิตเชิงพาณิชย จนถึงการนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยหวังวาการลงทุนดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน IT ระบบดิจิทัลและซอฟแวรตางๆ จะเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของเวียดนามใหหันมาใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเขมขนข้ึน และนํามาซ่ึงการยกระดับความสามารถในการแขงขัน อยางไรก็ตาม ความทาทายสําคัญของ

เวียดนาม คือ การท่ีผูประกอบการยังมีความกังวลและไมเขาใจนักวาจะสามารถปรับประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลใหเขากับ

ธุรกิจของตนไดอยางไร เนื่องจาก SMEs  ประมาณรอยละ 95 เปนธุรกิจสงออกสินคาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงใช

แรงงานทักษะต่ําหรือใชเทคโนโลยีไมสูงนัก  

ประเทศสุดทายท่ีหยิบยกมาเปนกรณีศึกษา คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

นโยบายสําคัญของ สปป.ลาวท่ีจะกลาวถึงคือ การสรางความเขมแข็งของ SMEs โดยใชกลไกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ท้ังนี้ เขตเศรษฐกิจใน สปป.ลาวมี 2 รูปแบบ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones)
3 ปจจุบันมีท้ังหมด 13 แหงท่ัวประเทศ โดย

เม่ือปลายป พ.ศ. 2554 รัฐบาล สปป.ลาวไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

(พ.ศ. 2554 – 2563) โดยมีการกําหนดเขตเพ่ือพัฒนาแบงเปน 3 แนวทาง คือ 1) กําหนดพ้ืนท่ีในเขตหางไกลเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงจะมีสิทธิประโยชนท่ีดีกวาสําหรับนักลงทุนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเมืองใหม

ท่ีทันสมัย  2) กําหนดพ้ืนท่ีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานเปนเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพ่ือสงเสริมการลงทุน การคา และ

การทองเท่ียว  3) กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมเปนเขตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรม การผลิตเพ่ือการสงออก 

โดยสิทธิประโยชนท่ีนักลงทุนจะไดรับ คือจะไดรับยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบ ไดรับยกเวนอากร

กําไรสูงสุด 10 ป รวมท้ังไดรับยกเวนภาษีธุรกิจและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามกฎหมาย นโยบายดังกลาวนอกจากจะชวย

                                                           
3
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนเขตท่ีรัฐบาลกําหนดใหพัฒนาเปนเมืองใหมรอบดานเพ่ือดึงดูดการลงทุน มีนโยบายสงเสริมพิเศษและมี

ระบบเศรษฐกิจการเงินเปนของตนเอง มีคณะบริหารและสภาบริหารกํากับดูแลการดําเนินการภายใน มีเน้ือท่ี 1,000 เฮกตารหรือ 

6,250 ไรข้ึนไป หากมีประชาชนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีก็ไมจําเปนตองยายออกไป มีท้ังแบบท่ีรัฐบาลลงทุน 100% หรือเอกชนรวมทุนกับ

รัฐบาล สวนเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เปนเขตท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ือสงเสรมิสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ เชน เขตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ

สงออก เขตทองเท่ียว เขตการคาปลอดภาษี มีสภาบริหารกํากับดูแลการดําเนินการภายใน โดยตองเปนเขตท่ีไมมีประชากรอาศัยอยู 

ท้ังน้ี การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจท้ัง 2 รูปแบบตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ และลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล  



6 

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศแลว ยังเปนกลไกท่ีชวยสรางโอกาสทางธุรกิจ และสรางเครือขายธุรกิจเชื่อมโยงระหวาง 

SMEs ในทองถ่ินกับผูประกอบการขนาดใหญท่ีอยูในพ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ ของ สปป.ลาวยังอยู

ในชวงเริ่มตน ยังมีประเด็นท่ีตองพิจารณาดําเนินการในระยะตอไป อาทิ การสรางความรวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ 

กับประเทศเพ่ือนบาน เชน ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร โดยในสวนของประเทศไทย คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แหงชาติ (The Lao National Committee for Special Economic Zones : NCSEZ) ไดเตรียมทําบันทึกความเขาใจ

กับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนใหท้ัง 2 ประเทศ  

อีกประเด็นหนึ่งท่ีรัฐบาล สปป.ลาว 

ใหความสําคัญ เพ่ือใหเขตเศรษฐกิจฯ ท่ีจัดตั้งข้ึน 

เปนกลไกดึงดูดการลงทุนไดอยางยั่งยืน นั่นคือ 

การพัฒนาทักษะแรงงานในเขตเศรษฐกิจฯ 

รัฐบาล สปป.ลาวมีความพยายามในการยกระดับ

เขตเศรษฐกิจฯ ใหมีการประกอบการในสาขาท่ีมี

มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ความขาดแคลน

แรงงานคุณภาพสูงยังเปนประเด็นทาทายสําหรับ

เรื่องนี้ เพ่ือจัดการปญหาดังกลาว รัฐบาล สปป.ลาว จึงไดริเริ่มแผนงานตางๆ เชน การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะกําลังคนและผลักดันแรงงานท่ีมีทักษะเขาสูเขตเศรษฐกิจฯ จนสงผลใหประเภทของการลงทุนท่ีเขาสู สปป.ลาว เริ่มปรับ

จากการลงทุนท่ีอาศัยแรงงานไรฝมือและการใชทรัพยากรเขมขน มาสูการผลิตท่ีใชแรงงานทักษะและใชทุนเขมขนมากข้ึน ซ่ึง

จะเปนการสรางศักยภาพใหกับสาขาการผลิต/บริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เชน การผลิตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการ

ใหบริการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนฐานความรู และการวิจัยพัฒนา ดังนั้น การยกระดับทักษะและศักยภาพของแรงงานจึง

เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพราะไมเพียงแตจะเปนการสรางความเขมแข็งใหเขตเศรษฐกิจฯ เทานั้น แตยัง

เพ่ิมโอกาสการจางงานใหกับแรงงานทองถ่ินดวย  

จะเห็นไดวา แตละประเทศตางมีจุดเนนของนโยบายเพ่ือการปฏิรูปประเทศในเชิงโครงสรางท่ีแตกตางกันไป แต

จากประเทศท่ีเปนกรณีศึกษา ทําใหพอมองเห็นประเด็นนโยบายรวมท่ีมีความใกลเคียงกัน ไดแก การสงเสริมการพัฒนา

บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมความเขมแข็งของ SMEs และ

ผูประกอบการ การพัฒนาทุนมนุษย รวมถึงการพัฒนาในมิติเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงประเด็นเหลานี้ลวนมีความเก่ียวของกับการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมท้ังสิ้น การศึกษานโยบายของประเทศตางๆ อาจใชเปนแนวทางประกอบการจัดทํานโยบายของ

ไทยได โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ แตสิ่งสําคัญก็คือ การกําหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายท่ีวางไว

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกรอบเวลา จุดเนนการดําเนินงานในแตละชวงเวลา รวมท้ังหนวยงาน

รับผิดชอบท่ีชัดเจน เพราะการปฏิรูปเชิงโครงสรางเปนเรื่องท่ีตองใชเวลา จึงจําเปนตองมีการวางกรอบนโยบายใน 

ระยะยาว โดยมีการทบทวนปรับปรุงเปนระยะตามความเหมาะสม อีกท้ังยังตองมีกลไกขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพภายใต

การบูรณาการรวมกันของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ

นําไปสูการปฏิรูปโครงสรางของประเทศในภาพรวมไดในท่ีสุด 

----------------------------------------- 
จัดทําโดย นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
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