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รัฐบาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้กำหนด

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ "Operation 300bn" ทีใ่ห้ความสำคัญ
กับภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้านวัตกรรมแห่งอนาคต 
ภายใต้สโลแกน  ‘Make it in the Emirates’ ภายใน 
10 ปีข้างหน้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยาย
ภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ของประเทศเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมเทคโยโลยีชั้นสูง 

 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาคการผลิตสร้างรายได้

ให้แก่ GDP ของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 131 พันล้าน
เดอร์แฮม (1,180 พันล้านบาท) และตั้งเป้าหมายภายใน
ปี พ.ศ. 2574 จะเพ่ิมเป็นมูลค่า 300 พันล้านเดอร์แฮม 
(2,700 พันล้านบาท)   

     กระทรวงอุสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงของ 
ยู เ อ อี  ( Ministry of Industry and Advanced 
Technology)  เป็นผู้รับผิดชอบเปิดตัวโครงการต่างๆ
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จํานวน 13,500 แห่ง โดยปรับปรุงกฎหมาย
การค้า อนุญาตให้ต่างชาติสามารถลงทุนและถือหุ้นได้ 
100% โดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนเป็นชาวยูเออี   
  รัฐบาลยูเออีได้วางเป้าหมายเพ่ือมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่ งอนาคตที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสู งให้
เหมาะสมกับช่วงปัจจุบันที่อยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้ งที่  4   (Fourth Industrial Revolution)  ซึ่ ง เป็ น
การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ที่ส่งผล
กระทบอย่างรอบด้านต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ เช่น การปฏิรูปด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things: IoT) ย า น ย น ต์ ขั บ เค ลื่ อ น อั ต โน มั ติ   
เครื่องพิมพ์สามมิติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีอวกาศ และคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัม เป็นต้น  
ดังนั้นรัฐบาลยูเออีจำเป็นที่จะต้องทบทวนแผนพัฒนา
ประเทศและแนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบายเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพโดยรวมของประเทศ ปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวโน้มสำคัญของโลก
และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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แผน “Operation 300bn”  มีวัตถุประสงค์
สรุปได้ดังนี้ 
 1) สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าสนใจ
สํ าหรับนั กลงทุน ในประเทศและต่ างประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอุตสาหกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
และดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  ปรับปรุง
เงื่อนไขอ่ืนๆให้ยืดหยุ่นมากขึ้น  เพ่ือสร้างโอกาสให้กับ  
ธุรกิจ SMEs  และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  การ
อนุญาตให้ชาวต่างชาติ เป็น เจ้าของกิจการ 100%   
เสนอสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงิน   พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่และอุตสาหกรรมใหม่ ที่มี
ความท้าทายในอนาคต เพ่ือสามารถผลักดันพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในโลกต่อไป 
 3) สร้าง “แบรนด์แห่งชาติ” (Make it in the 
Emirates) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ในการรับประกันคุณภาพสินค้าของประเทศ และเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับ GDP ของประเทศ  รวมถึงเพ่ิมการ
ส่งออกและหาตลาดใหม่ 
  4) การส่งเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยี
ขั้นสูง  เพ่ือเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมโดย
นําโซลูชันของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  (Fourth 

Industrial Revolution :4IR)  มาใช้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ของอุตสาหกรรม 
 5) วางตําแหน่งยูเออีเป็นศูนย์กลางในด้าน
อุตสาหกรรมระดับโลกสําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
 6) เพ่ิมงบประมาณการใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในภาคอุตสาหกรรมจาก  มูลค่า 21 
พันล้านเดอร์แฮม (189 พันล้านบาท)  เป็น 57 พันล้าน
เดอร์แฮม (513 พันล้านบาท) ในปี พ.ศ.  2574 หรือคิด
เป็นร้อยละ 2 ของ GDP 
 7) กลยุทธ์ อุตสาหกรรม ให้ สอดคล้องกับ
โครงการ In-Country Value (ICV) ที่ตั้งไว้เพ่ือส่งเสริม
และเพ่ิมความต้องการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศและ
เพ่ิมการส่งออก โดยภายใต้สโลแกน  ‘Make it in the 
Emirates’  เพ่ือเป็นเกราะป้องกันให้กับเศรษฐกิจยูเออี  
 8) เพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม 
(Competitive Industrial Performance : CIP)   ซึ่ ง
เป็นดัชนีแสดงตัวชี้วัดและลำดับการเป็นผู้นำ  รวมถึง
ประสิทธิภาพและข้อผิดพลาด ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาคการผลิต โดยเฉพาะในแง่
ข อ งน วั ต ก ร รม แล ะ เท ค โน โล ยี ข อ งก ารป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและครอบคลุม การนำเสนอจะอยู่ในรูปแบบของ
การเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละประเทศในการ
ผลิตและส่งออกสินค้า  เทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
จำนวน 152 ประเทศ  และยูเออีมีเป้าหมายเลื่อนจาก
อันดับที่  35 เป็น อันดับที่  25 ให้ ได้ภายใน 10 ปี  
ข้างหน้า  
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 ทั้ งนี้ ภ าค อุตสาหกรรมที่ รั ฐบ าลยู เอ อี ให้
ความสำคัญ ( priority sector) ในการพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีระดับสูงเป็นลำดับต้นๆ คือ อุตสาหกรรม
พลังงาน ปิโตรเคมี พลาสติก โลหะ อาหาร กสิกรรม น้ำ 
และ health care   

 เทค โน โลยี อวกาศ  เครื่ อ งมื อแพทย์ และ
เวชภัณฑ์  พลังงานสะอาด(Hydrogen Production)  
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง 
( Advance Technologies) สินค้าอิเล็กโทรนิกส์และ
อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มพัฒนา
ไปบ้างแล้ว อาทิ  
 - การส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ  เพ่ือเป็นอีกหนทางพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากความมั่งคั่งจากการ
ส่งออกน้ ำมัน  โดยส่ งยานโฮป (Hope) หรือในชื่ อ
โครงการเต็ม Hope Mars Mission ในภาษาอาหรับว่า 

“อัลอะมัล” (األمل แปลว่าความหวัง) สู่อวกาศเดินทาง
ไปดาวอังคาร  

 
 - โรงงานผลิตยา Julphar ของยูเออี พัฒนา
และผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชื่อ Hayat-Vax (Hayat 
ในภาษาอาระบิกหมายถึงชีวิต) ร่วมกับ CNBG’s BiBP 
ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น  Sinopharm ข อ ง จี น  โด ย จ ะ เปิ ด
โรงงานผลิตในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ Kizad กรุงอาบูดาบี 
ได้ตั้งเป้าที่จะผลิตวัคซีนดังกล่าวให้ได้ 2 ล้านโดสต่อ
เดือน 

 แน่นอนว่าความท้าทายสำคัญที่ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์กำลังจะต้องเผชิญนับจากนี้ คือ การ
หมดลงของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือน
ขุมทองที่สร้างรายได้เข้าประเทศมาอย่างยาวนาน ดังนั้น 
สิ่งที่ผู้นำประเทศและรัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมรับมือ
อย่างเร่งด่วนเพ่ือชดเชยกับรายได้จำนวนมหาศาลที่
กำลังจะหายไปในอนาคต คือ การปรับเปลี่ยนและ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพาน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติสูงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  โดยได้กำหนด
แผน ยุ ท ธศ าสตร์ เ พ่ื อก าร พั ฒ น าป ระ เท ศซึ่ ง ให้
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ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดย
เฉพาะที่ไม่ใช่น้ำมันควบคู่กันไปด้วย  
 ทั้ งนี้   priority sector ที่ รัฐบาลยู เออีมุ่ งให้
ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ คือ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก รวมไปถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโยโลยีชั้นสูง รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง

ที่รัฐบาลยูเออีต้องการผลักดันและสร้างรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่งคั่ง
และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคที่ไร้
น้ำมันในอนาคต  ดังนั้น ผู้ประกอการไทยควรให้ความ
สนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในยูเออี โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่ ไทยมีศักยภาพ เช่น  อาหาร และ
เครื่องดื่ม ยาง กสิกรรมเพาะปลูกผักแนวดิ่ ง และ 
Health care เป็นต้น 
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