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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กองบรรณาธิการ
นางสาวกาญจนา นพพันธ์  บรรณาธิการบริหาร
นางสาวช่อแก้ว ประสงค์สม  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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นางสาวสุนันทา อักขระกิจ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 

คณะทำางานวารสารส่งเสริมการลงทุน
ผู้อำานวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
ผู้อำานวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
ผู้อำานวยการสำานักการตลาดเพื่อการลงทุน
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการลงทุน 1
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการลงทุน 2   
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการลงทุน 3   
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการลงทุน 4   
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
ผู้อำานวยการสำานักสารสนเทศการลงทุน   
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมาย
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คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา สุจินัย   เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการฯ
นางสาวบงกช อนุโรจน์  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ

	 เมื่อต้นปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 บีโอไอประกาศใช้ 

พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุนท่ีจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญ 

ต่อการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยจากน้ีต่อไป  

นั่นคือ	

	 1)	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการลงทุน	 (ฉบับที่	 4)	 

พ.ศ.	2560	(ฉบับแก้ไข)		

	 2)	 พ.ร.บ.	 การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	

พ.ศ.	2560	

	 โดยใจความสำาคัญที่พูดให้เข้าใจง่ายๆ	 ก็คือ	

การลงทุน  4.0  ท่ีให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี

และทรัพยากรมนุษย์	 เป็นสำาคัญ	 จึงหมายถึง	 

การให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา	นั่นเอง

	 บีโอไอในฐานะหน่วยงานให้การส่งเสริม 

การลงทุน		จึงใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

ในการดึงดูดการลงทุนท่ีประเทศต้องการ	 เพ่ือให้

อุตสาหกรรมไทย	 ซึ่งย่อยลงไปถึงระดับ	 “คนไทย”	

ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

มากกว่าการเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้เทคโนโลยีท่ีผลิตขึ้น

จากชาติอื่น	 เพราะหากทำาได้	 นั่นหมายถึงรายได้ 

ที่จะเข้าสู่ประเทศในองค์รวมด้วย

	 ทั้งหมดนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศ

แห่งการวิจัยและพัฒนาในปลายทาง

บก.แถลง

4.Investmen t
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แวดวงบีโอไอ

พระมหากรุณาธิคุณ
บโีอไอกบัโครงการสนบัสนนุมลูนธิชิยัพฒันา 
(ตอนที่ 1)

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

 9  เครื่องมือใหม่บีโอไอ
  กบัการพฒันาคนและเทคโนโลยี
  
 17	 บีโอไอกับกลไลการขับเคลื่อน
  ทรัพยากรมนุษย์
  

 36 ความคืบหน้า
	 	 การอ�านวยความสะดวก
	 	 ด้านวซ่ีาและใบอนญุาตท�างาน 
  ส�าหรับผู้มีความสามารถสูง
  
42  แนวทางการสร้างก�าลังคน
  ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  ของประเทศไทย
  
46 ประเทศไทยกับการถ่ายทอด
	 	 เทคโนโลยี (ตอนที่ 1)
  

66

ถนนสู่	BUILD

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

กฎระเบียบควรรู้

 60	 SUBCON	
	 	 THAILAND	2017	
  งานแสดงศักยภาพ
  อตุสาหกรรม
  รบัช่วงการผลติฯ

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน

เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมนุษย์

54	 ประกาศใหม่ของบีโอไอ 72 หาผู้ร่วมทุน

4236

ความคืบหน้า 
การอ�านวยความสะดวก
ด้านวซ่ีาและใบอนญุาต
ท�างาน ส�าหรับผู้มี
ความสามารถสูง

แนวทางการสร้างก�าลงัคน 
ด้านหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมติัของประเทศไทย

 23 การแก้ไขปัญหาแรงงาน
  ภายใต้โครงการ WiL
  

BOI

9 เครื่องมือใหม่บีโอไอ
กับการพัฒนาคนและเทคโนโลยี



เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ

	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2549	 นับเป็นวันส�าคัญ 

อกีวันหนึง่ของพสกนกิรชาวไทยทกุคน		ทีไ่ด้แสดงออก 

ถงึความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย์	 เนือ่งใน 

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 (รัชกาลที่	 9)	 ทรงครองสิริราชสมบัต ิ

ครบ	 60	 ปี	 ซึง่รฐับาลและหน่วยงานต่างๆ	 ได้จัดงาน 

เฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตามราช 

ประเพณี อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะให้ด�าเนินโครงการ

พัฒนาต่างๆ	 ท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที 

และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เพื่อถวายเป็น 

ราชสกัการะพระองค์ท่าน	 ทีไ่ด้ทรงสร้างคุณประโยชน์ 

นานัปการแก่ประเทศชาติ							

บีโอไอ 
กับโครงการสนับสนุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
 (ตอนท่ี 1)

	 ในฐานะทีบ่โีอไอเป็นหน่วยงานหนึง่ของรฐั 

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 (ในขณะนั้น)	 

มีหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการท่ี

เป็นประโยชน์ต่อประเทศ	 โดยการให้สิทธิ

ประโยชน์ในการลงทุน	 การส่งเสริมการลงทุน		

การบริการด้านการลงทุน	ฯลฯ		เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม 

โดยรวมของประเทศไทย		บโีอไอจึงได้ด�าเนนิการ

เชิญชวนนักลงทุน	 องค์กรต่างๆ	 ที่มีจิตศรัทธา

ร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการต่างๆ	

ของ	 “มูลนิธิชัยพัฒนา”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

และทูลเกล้าฯ	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระองค์ท่าน



	 จึงเกิดโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุน

มูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	 เนื่องในโอกาสฉลอง 

สิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 เพื่อให้นักลงทุนและ

องค์กรต่างๆ	 ได้แสดงถึงความจงรักภักดี	 และ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ	 ร.9	 รวมทั้ง 

เ พ่ือสนับสนุนการด� า เนินงานของมูลนิ ธิ 

ชยัพัฒนา	ในการด�าเนนิโครงการต่างๆ	อันเป็น 

สาธารณประโยชน์	 และแก ้ไขป ัญหาของ 

ประเทศ	 ซึ่งโครงการน้ีมีระยะเวลาด�าเนินการ

ระหว่างเดือนมิถุนายน	–	ธันวาคม	2549

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง	 “มูลนิธิชัยพัฒนา”	 ขึ้น	 

โดยทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์	 และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	 เป็นองค์ประธาน	 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน

ในลักษณะของการด�าเนินงานพัฒนาต่างๆ	 ในกรณีที่ต ้อง 

ถูกจ�ากัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์	 ระเบียบ	 หรืองบประมาณ

ที่ระบบราชการไม่สามารถด�าเนินการได้ทันที	 จนเป็นเหตุให้ 

การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง	 หรือทันกับสถานการณ์ที่จ�าเป็น

เร่งด่วนที่จะต้องกระท�าโดยเร็ว	 การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามา

ด�าเนินการเช่นนี	้ ส่งผลให้ประชาชนได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ	

รวดเร็วฉับพลัน	 โดยไม่ตกอยู ่ภายใต้ข้อจ�ากัดใดๆ	 ทั้งสิ้น 

อาจกล่าวได้ว่าการด�าเนนิงานของมูลนธิชิยัพฒันาเป็นการช่วยให้ 

กระบวนการพฒันาเกดิความสมบรูณ์ข้ึน

 “ชัยชนะของประเทศน้ี  โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

น้ันก็คือ  ความสงบ...เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า 

จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ  มูลนิธิชัยพัฒนา 

ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์  คือ  ความสงบ  ความเจริญ 

ความอยู่ดีกินดี”	 (พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2537)	

=> โปรดติดตามตอนที่ 2 ในฉบับหน้า

ความเป็นมาของ “มูลนิธิชัยพัฒนา”

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฏ์

9 พฤษภาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ 

บี โอไอ  พร้อมด้ วยคุณโชคดี  

แก้วแสง  รองเลขาธิการบีโอไอ 

และคุณบงกช  อนุโรจน์  ที่ปรึกษา 

ด้านการลงทุน แถลงข่าวภาพรวม 

การลงทุนตั้งแต่ปี 2559 - มีนาคม 

2560 ณ บีโอไอ

17 พฤษภาคม 2560

 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 

รองเลขาธิการบีโอไอ  ต้อนรับ 

คณะส่ือมวลชน  ด้านอุตสาหกรรม

ชีวภาพและวิทยาศาสตร์  จาก

ป ร ะ เ ทศสห รั ฐ อ เ ม ริ ก า แ ล ะ

แคนาดา  พร้อมหารือภาพรวม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ของไทย  ณ  อาคารจัตุรัสจามจุรี 

กรุงเทพฯ

 คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พร้อมด้วยคุณหิรัญญา สุจินัย 

เลขาธิการบีโอไอ  ร่วมเปิดงาน 

อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 

2017  ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลและงานชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน 

ณ ไบเทค บางนา

16 พฤษภาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ  ต้อนรับคณะนักลงทุนจาก

เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น  ใน

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน

และจับคู่ธุรกิจ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ 

อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 

16 พฤษภาคม 2560

5 พฤษภาคม 2560

 คุณหิรัญญา สุจินัย  เลขาธิการบีโอไอ  

ร่วมแสดงความยินดี  ในโอกาสครบรอบ 

20  ปี  บริษัท  เจเทคโตะ  ออโตโมทีฟ 

(ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ชั้นนำาที่ มีการลงทุนในประเทศไทยมา

ยาวนานและได้ขยายการลงทุนอย่าง 

ต่อเนื่อง  ณ  โรงแรมเดอะแกรนด์  โฟร์วิงส์ 

กรุงเทพฯ

 คุณพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ  พร้อมด้วยคุณสุวิทย์  

เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม  และคุณหิรัญญา 

สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ  ร่วมงานสัมมนา 

หัวข้อ  “Investment  Opportunity  towards 

Thailand  4.0”  เพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริม 

การลงทุนและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของรัฐบาลไทย  ให้แก่นักธุรกิจชาวฮ่องกง  

ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

11 พฤษภาคม 2560

แวดวง
“บีโอไอ”
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18 พฤษภาคม 2560
 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 

รองเลขาธิการบีโอไอ  ร่วมแสดง

ความยินดีในพิธีเปิดโรงงานผลิตชุด

เกียร์อัตโนมัติ  ของบริษัท  เอดับเบ้ิลยู 

(ไทยแลนด์)  จำากัด  เครือบริษัท  

ไอชิน เอดับเบิ้ลยู จำากัด ผู้ผลิตเกียร์

อัตโนมัติอันดับ 1 ของโลก ณ บริษัท 

เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำากัด นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีส เ ทิ ร์น 

ซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี

1 มิถุนายน 2560

 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  

รองเลขาธิการบีโอไอ  ร่วมงาน

พิธีเปิด  บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ 

แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จำากัด  ผู้ผลิตโซลาร์เซลล์  และแผง

โซลาร์ ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

บ่อวิน จังหวัดชลบุรี

 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ  ร่วมงานเปิดศูนย์หัวเว่ย 

โอเพ่นแล็ป  แบงค์กอก  (Huawei 

OpenLab  Bangkok)  ซึ่ ง เ ป็น 

ศูนย์แห่งแรกของภูมิภาค  เพื่อนำา

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาพัฒนา

ธุรกิจของรัฐเอกชน  และ  Startup 

รองรับประเทศไทย 4.0 ณ จีทาวเวอร์ 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

1 มิถุนายน 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ  แถลงข่าวผลการประชุม

บอร์ดบีโอไอ  ครั้งท่ี  3/2560  ณ  

ตึกนารีสโมสร ทำาเนียบรัฐบาล

24 พฤษภาคม 2560

18 พฤษภาคม 2560 

 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ 

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์  โรงงานผลิตยา

ปราศจากเชื้อแห่งใหม่  ของบริษัท  ไทย

โอซูก้า  จำากัด  โดยมีการนำาเทคโนโลยี

และเครื่องจักรทันสมัยมาใช้  เพื่อลด

การปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต  

ต่อยอดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของรัฐบาล  ณ  อำาเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร

 คุ ณ ส ม คิ ด  จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์   

รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยคุณหิรัญญา 

สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ร่วมงานประชุม 

เจรจาจับคู่ธุรกิจไทย  –  จีน  จัดโดย 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) 

เ พ่ือเช่ือมโยงธุรกิจของไทยและจีน 

ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ณ ไบเทค บางนา

19 พฤษภาคม 2560

แวดวง
“บีโอไอ”
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C A L E N D A R BOI
มิถุนายน 2560 | June 2017

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี 0 3840 4900

มิถุนายน 2560
สัมมนา	 “บทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นของรัฐบาวาเรีย	เยอรมนี”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

6
วันที่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 0 3840 4900

มิถุนายน 2560
สัมมนา		 “เชิงปฏิบัติการ	Work	Shop		(เรื่องส่วนสูญเสียและเศษซาก)”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

20
วันที่

Tokyo, Japan 0 2553 8111 ต่อ 4

มิถุนายน 2560
M-Tech	Tokyo	2017

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

21	-	23
วันที่

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
จังหวัดชลบุรี 0 3840 4900

มิถุนายน 2560
สัมมนา	 “แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือกับกิจการ	BOI”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

8
วันที่

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค
จังหวัดพิษณุโลก 0 5524 8111   

มิถุนายน 2560
สัมมนา	 “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

16
วันที่

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 0 2209 1169

มิถุนายน 2560
สัมมนา	 “วิธีการยื่นขออนุญาตนำาช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม	พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
	 		ผ่านระบบงานช่างฝีมือ	e-Expert	System”

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

16
วันที่

 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 0 4438 4200 ต่อ 4208

มิถุนายน 2560
ศึกษาโอกาสลู่ทางการลงทุนและเชื่อมโยงภาคอีสานและภาคใต้

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

20	-	23
วันที่

 

Ho Chi Minh City, Vietnam 0 2553 8111 ต่อ 4

กรกฎาคม 2560
MTA	Vietnam	2017

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

4	-	7
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง
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กับการพัฒนาคนและเทคโนโลยี

เครื่องมือใหม่บีโอไอ

เรื่อง | ศุธาศินี   สมิตร

	 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 2560		

ได้มีผลบังคับใช้	 เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา 

ทำาให้บีโอไอมีเครื่องใหม่เพื่อส่งเสริมการลงทุน	ซึ่งก่อนอื่น 

อาจจะต้องกล่าวถึงก่อนว่า	 พระราชบัญญัตินี้	 มีที่มาและ 

มีความจำาเป็นอย่างไร	มีสาระสำาคัญอย่างไร	และจะสามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์อย่างไร	 โดยเฉพาะในการพัฒนาด้าน

คนและเทคโนโลยี
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 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถฯ	

จะช่วยดึงดูดการลงทุนโครงการที่มีความสำาคัญ

เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ	

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ท่ีไม่เคยมีการผลิต

หรือให้บริการในประเทศมาก่อน	 หรือเป็น

อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ 

ความรู้ในการผลิตข้ันสูง	 จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ 

อย่างสูงต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของ

ประเทศ	 และโครงการที่มีเทคโนโลยี	 นวัตกรรม

ก็จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ	 และผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 (Innovation-driven	

Economy)	

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 หลายประเทศ 

ในภูมิภาคมีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

อย่างรวดเร็ว	ประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องปรับปรุง 

มาตรการและเคร่ืองมือในการส่งเสริมการลงทุน 

ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	 เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุน	 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ มี คุณค่าและ

ศักยภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการลงทุนใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ที่ใช้	 Core	 Technologies	 และนวัตกรรม 

ข้ันสูง	หรือมีการวิจัยและพัฒนา	 ซ่ึงไม่สามารถ 

ดึงดูดได้ด้วยเครื่องมือเดิม

ทำ�ไมประเทศไทยถึงต้องก�ร
เครื่องมือใหม่ในก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน

พระร�ชบัญญัติก�รเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถฯ จะช่วยในก�รพัฒน�
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่�งไร

15

10
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 การให้ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ 

การเพิ่มขีดความสามารถฯ	 จะมีคณะกรรมการ 

นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ทำาหน้าที่ 

พิจารณาความเหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์ 

มาตรการสนับสนุน  และการกำาหนดเงื่อนไข

ของการให้ส่งเสริมเป็นรายกรณีไป	 ขึ้นอยู่กับ

ประโยชน์ต่อประเทศท่ีจะได้รับในแต่ละโครงการ	

โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาทำาหน้าท่ี

ดำาเนินการสรรหาและเจรจากับผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยโครงการนั้น	 

จะต้องมีความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ	

มีการวัดผลประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน		

ตลอดจนมีการตรวจสอบผลการดำาเนินการ 

ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้มีการเจรจาตกลงกัน	

“โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Investment) หมายถึง 

โครงการที่สามารถสร้าง Disruption 
และสร้างประโยชน์อย่างสูงในวงกว้าง 

 (Externalities) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ โดยช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่เศรษฐกิจ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตหรือสร้าง 

โอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนไทย 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนสำาคัญ 

ต่อการผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

	 การสนับสนุนของภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติ

การเพิ่มขีดความสามารถฯ	 นี้	 มีวัตถุประสงค์ 

ที่จะสนับสนุนแบบองค์รวม	 (Whole	 Package)	 ซึ่ง

นอกจากสิทธิและประโยชน์แล้ว	ยังอาจจะพิจารณา

ออกมาตรการที่ช่วยสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหา

อุปสรรคในการลงทุนด้วย	 แต่ละโครงการอาจจะ 

ได้รับสิทธิและประโยชน์ ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 

หลายข้อ ดังต่อไปนี้  

  1. สิทธิและประโยชน์ในการได้รับ 

เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

การวิจัยและพัฒนา	 การส่งเสริมนวัตกรรม	 หรือ 

การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการใน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยเงินสนับสนุนจะจ่ายให้ 

ผู้ได้รับการส่งเสริม	 หลังจากท่ีได้ดำาเนินการตาม 

แผนงานแล้วเสร็จ	(Reimbursement)	

ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมก�ร
ลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติ
ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถฯ 
เป็นอย่�งไร
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  2. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สูงสุดไม่เกิน  15  ปี	 ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบาย

อาจพิจารณากำาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนด้วยหรือไม่ก็ได้		

  3. สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ  ตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  2520  

คณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาความเหมาะสม

เป็นรายกรณี	ตามที่เห็นสมควร	

	 โดยอาจจะมีการพิจารณากำาหนดมาตรการ

สนับสนุนอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

การสนับสนุนภายใต้ 
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การสนับสนุนแบบองค์รวม
(Whole Package)

สิทธิและ
ประโยชน์
ด้านภาษี

สิทธิและ
ประโยชน์ 
ที่ไม่ใช่ภาษี

เงินสนับสนุนด้าน
ค่าใช ้จ ่ายในการลงทุน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  
การส่งเสริมนวัตกรรม 
หรือการพัฒนาบุคลากร 
เฉพาะด้าน

มาตรการสนบัสนนุอืน่ๆ
เพื่อสนับสนุนหรือแก้ไข
ป ัญหาอุปสรรคในการ
ด�าเนินการ

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่นี้เป็นในทิศทาง
เดียวกันนโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมหรือไม่

ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุน
ที่นำาไปสู่การปฏิรูปใน 5 มิติ

เทคโนโลยี

บุคลากรอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

โครงสร้าง
พื้นฐานผู้ประกอบการ

การลงทุน
ท่ีนำาไปสู ่

การปฏิรูป
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อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

อุตสาหกรรมชีวภาพ
 - เกษตรและอาหาร
 - สุขภาพ
 - วัสดุและพลังงาน

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานด้าน R&D/ สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ เช่น มาตรฐานและ
ทดสอบกฎระเบียบที่เอื้ออำานวยในการ
ดำาเนินธุรกิจ

ผู้ประกอบการ

โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์
โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย 
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน “เทคโนโลยี 
และบุคลากรของประเทศ” ก่อให้เกิดการกระจายของ 
ผลกระทบเชิงบวกสงูในวงกว้าง และมีความเช่ือมโยง 
กับหลายภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการ
ศึกษาวิจัย)

ความเชื่อมโยงกับ SMEs ท้องถิ่น 
Startup

	 เครื่องมือใหม่นี้ยังคงมีความสอดคล้องกับ

ทิศทางการส่งเสริมการลงทุน	“Investment	4.0”	ที่

บีโอไอได้เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปี	2558	

 ทิศทางการส่งเสริมการลงทุน	 “Investment	 4.0” 

เป็นทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบาย	 “ประเทศไทย 

4.0”	 มุ่งเน้นการลงทุนที่นำาไปสู่การปฏิรูป	 หรือ	 

Investment-led	 Transformation	 มีเป้าหมายใน 

การปรับเปล่ียนและพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 

ใน	 5	 มิติ	 ได้แก่	 มิติด้านเทคโนโลยี	 มิติด้าน

บุคลากร	 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 มิติด้าน 

ผู้ประกอบการ	และมิติด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

	 การส่งเสริมการลงทุนตาม	 “Investment	 4.0” 

จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าหรือคุณค่า	 (Value- 

Based	 Economy)	 เน้นการขับเคลื่อนด้วย 

นวัตกรรม	 (Innovation-driven	 Economy)	 ที่ใช้

องค์ความรู้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม

และความคิด	 เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

(Human	 Capital)	 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง

ภาคบริการ	 (High	Value	Services)	 รวมไปถึงการ

ให้สิทธิประโยชน์ที่จะพิจารณาในลักษณะการ

สนับสนุนแบบองค์รวม	(Whole	Package)	

	 การส่งเสริมการพัฒนาคนและเทคโนโลยี

นับเป็นหัวใจในการพัฒนานวัตกรรม	 นวัตกรรม

จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดปัจจัยสนับสนุน

สำาคัญจากภาคเอกชน	 รวมถึงสถานศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้เชิงลึกในเทคโนโลยีที่

จะมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	

เครื่องมือใหม่จะผลักดันให้มีการพัฒนาคน 
และเทคโนโลยีได้อย่างไร

การสนับสนุนแบบองค์รวม
(Whole Package)

เทคโนโลยี

บุคลากรอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

โครงสร้างพื้นฐานผู้ประกอบการ

โครงการ
ลงทุนเชิง

ยุทธศาสตร์
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	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการฝังรากฐานเทคโนโลยี

ในประเทศ	 (Technology	 Localization)	 ใน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 นอกจากนี้	 บีโอไอยังมี 

นโยบายให้การสนับสนุนท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 งบประมาณ	 และ 

กฎระเบียบท่ีเอ้ืออำานวยต่อการดำาเนินธุรกิจ	

รวมถึงความพร้อมในการรับเทคโนโลยี	 โดย

อาจกำาหนดเง่ือนไขความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

และภาคเอกชนสำาหรับบางกรณี	 เพื่อให้เกิด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร 

อีกด้วย

	 ซึ่งภายใต้เครื่องมือใหม่นี้	 บีโอไอได้เพิ่ม

ความเข้มข้นของการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน

ใน	 5	 มิติ	 โดยส่งเสริมให้มีโครงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สถาบันการศึกษา	 และผู้ประกอบการ

ไทย	เป็นต้น	

	 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมกำาลังคนรองรับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พร้อมกันน้ี	 โครงการ 

ท่ีจะย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้เคร่ืองมือใหม่ 

จำาเป็นต้องมีการพัฒนาคนหรือสร้างความร่วมมือ 

ท่ีเข้มข้นกว่ามาตรการเดิมท่ีบีโอไอเคยกำาหนด 

อย่างเป็นรูปธรรม	 อาทิ	 การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง	 (Talents)	 จาก 

ต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนเข้ามาช่วย 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ	 หรือ 

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 

และภาคเอกชนร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีมาสู่ผู้ประกอบการไทยและบุคลากร 

ไทย	 หรือส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมหรือ	 International	 Consortium 

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ผู้ประกอบการไทย 

นักลงทุน	 และมหาวิทยาลัยจากทั้ งในและ 

ต่างประเทศ	เป็นต้น

ภายใต้เครื่องมือใหม่นี้ 
บีโอไอได้เพิ่มความเข้มข้น

ของการพัฒนาการส่งเสริม
การลงทุนใน 5 มิติ
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 เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและบุคลากร

ของประเทศ	 โครงการที่จะยื่นขอรับส่งเสริมฯ	 

จะต้องถูกพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาคนและ

เทคโนโลยีเป็นหลัก	

	 ดังนั้นโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมฯ 

ภายใต้พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถฯ 

จะต้องมีการเสนอแผนในการพัฒนาคนหรือ

บุคลากรซึ่งอาจเป็นรูปแบบแผนการวิจัยและ

พัฒนาหรือแผนกิจกรรมสร้ า งองค์ความรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ	

และแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	

สถาบันวิจัยหรือสถาบันเฉพาะทางในประเทศ	

เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยต้องมี

การพัฒนาคนหรือบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและ

สามารถวัดผลได้	

	 เนื่องจากเครื่องมือใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำาหรับ

โครงการพิเศษโดยเฉพาะ	 โครงการท่ีจะได้รับการส่งเสริมฯ	

จะต้องถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้นในหลายประเด็น	คือ

  1)  จะต้องเป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic	 Investment)	 ที่สามารถสร้าง	 Disruption	 

และสร้างประโยชน์อย่างสูงในวงกว้าง	 (Externalities)	

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดย

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่เศรษฐกิจ	 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและ

ผู้ประกอบการไทย	 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตหรือสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม	

และมีส่วนสำาคัญต่อการผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	

โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมฯ
ภายใต้พระราชบัญญัติ 

การเพิ่มขีดความสามารถฯ 
 ต้องเสนอแผนพัฒนาบุคลากร

เป็นรูปแบบแผนการวิจัยและพัฒนา

เครื่องมือใหม่จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้เกิดก�รถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้อย่�งเป็นรูปธรรม
ได้อย่�งไร

 “เครื่องมือใหม่จะช่วยสนับสนุนให้มี  
 การพัฒนาคนและเทคโนโลยีเป้าหมาย  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ หรือยกระดับขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น  ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
มี อ ยู่ เ ดิ ม  ส ร้ า ง ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง บ ว ก
ต่ อ ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม
และความมั่นคงสูง และในวงกว้างด้วย
ก า ร ดึ ง ดู ด โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม สำ า คั ญ
เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ สำ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”
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	 และจะพิจารณาให้การส่งเสริมฯ	 โดยเน้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีหลัก	 (Core	 Technologies)	 ที่

ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต	 เช่น	

เทคโนโลยีชีวภาพ	(Biotechnology)	นาโนเทคโนโลยี	

(Nanotechnology)	เทคโนโลยีวัสดุข้ันสูง	(Advanced	

Materials	 Technology)	 และเทคโนโลยีดิจิทัล	 

(Digital	Technology)	เป็นต้น	

	 ดังนั้นเครื่องมือใหม่จะช่วยสนับสนุนให้มีการ 

พัฒนาคนและเทคโนโลยีเป้าหมายในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่หรือยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

ที่มีอยู่เดิม	 สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศ 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและความมั่นคงสูงและ 

ในวงกว้าง	 ด้วยการดึงดูดโครงการที่มีความสำาคัญ 

เชิ งยุทธศาสตร์สำาหรับประเทศไทยได้อย่าง

แน่นอน	 

  2) จะต้องอยู่ ในอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ 

กำาหนด	 เช่น	 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 อุตสาหกรรม 

หุ่นยนต์	 และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	

เป็นต้น	 โดยกิจการที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริมฯ	

ต้องยังไม่เคยมีการผลิตหรือให้บริการในประเทศ

มาก่อน	 หรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่	 หรือใช้

ความรู้ในการผลิตขั้นสูงท่ีอาจจะนำาเข้ามาจาก

ต่างประเทศและนำามาพัฒนาต่อยอดในประเทศ	

หรือได้จากการวิจัยและพัฒนาในประเทศ

16 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์



การขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์

บีโอไอกับกลไก

เรื่อง | ดร. ชัชฎาภรณ์   กรุงเกษม

	 แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสำาคัญต่อภาคการผลิต 

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 หากแรงงานมีความรู้ 

ความสามารถ	 มีทักษะและศักยภาพ	 ก็จะส่งผลให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ในภาคการผลิตของ

ประเทศสูงข้ึน	ดังน้ันการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อม 

ด้านกำาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการเป้าหมายและประเทศไทย	 4.0	 จึงนับว่าเป็น 

กลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร

ของประเทศ	 โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นกำาลังคนสำาคัญในการขับเคล่ือน 

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 แทนการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 

ด้วยประสิทธิภาพด้วยมิติเพียงด้านเดียว	 จึงจำาเป็น

ต้องเติมเต็มสิ่งที่ขาดและเป็นการสร้างเสริมโอกาสและ

ความสามารถให้กับแรงงานไทยต่อไป	
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 โครงการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
 ทวิภาคี	 คือ	 ระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ	 ที่เกิดจากข้อตกลง 

ระหว่างสถานศึกษา	 อาชีวศึกษา	 หรือสถาบัน	 กับ

สถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานของรัฐ 

ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	 การวัดและ 

การประเมินผล	 โดยผู้ เรียนใช้ เวลาส่วนหนึ่งใน 

สถานศึกษา	 อาชีวศึกษาหรือสถาบันพร้อมกันนั้น 

ผู้ เรียนต้องฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 เพื่อให้ผู้เรียนมี 

ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ	 รวมถึงมีรายได้ระหว่างเรียน 

ได้รับเบ้ียเล้ียง	และสวัสดิการอ่ืนๆ	จากสถานประกอบการ

	 สำาหรับสถานประกอบการท่ีร่วมมือกับสถานศึกษา 

ถือว่าได้ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา	 และสามารถ 

พัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ	ความรู้	ตรงตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการ	 ซ่ึงสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 

โครงการจะต้องจัดการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้ตามมาตรฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ

	 ภายหลังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในรูปแบบคลัสเตอร์	 ตามประกาศ	 กกท.	 ที่	

10/2558	 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 

รูปแบบคลัสเตอร์	 โดยได้สนับสนุนคลัสเตอร์	

ได้แก่	 Super	 Cluster	 เป็นคลัสเตอร์สำาหรับ 

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต	ประกอบด้วย	

 คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 
 คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร

 ต่อสิ่งแวดล้อม 
 คลัสเตอร์ดิจิทัล 
 คลัสเตอร์เมืองนวัตกรรมอาหาร 
 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน และ
 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติ

 และหุ่นยนต์ 

ประกอบด้วย 
 คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 
 คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เช่น
 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 
 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 
 กิจการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

สถานประกอบการที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาถือว่าได้ช่วยเหลือสังคม
ด้านการศึกษา และสามารถพัฒนา

บุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้

การทำาความร่วมมือในโครงการระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และ Work- 
integrated Learning  (WiL)

นโยบายคลัสเตอร์

Super Cluster

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ 

กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
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การเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การเข้าร่วมจัดการ
สหกิจศึกษา

  โครงการสหกิจศึกษา 
	 สหกิจศึกษา	 คือ	 ระบบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 	 ที่ จั ด ให้มี การ เรี ยนการสอนใน	 

สถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง 

จากการปฏิบัติงานจริง	 ณ	 สถานประกอบการ 

อย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ 

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับ

การปฏิบัติงาน	 (Work-integrated	 Learning)	 เพื่อ

เสริมคุณภาพบัณฑิตผ่านประสบการณ์ทำางานใน

สถานประกอบการ	 และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 รวมท้ังตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน	ถือเป็นส่วนสำาคัญ

ในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ 

และเข้าสู่ระบบการทำางานทันทีท่ีจบการศึกษา	 ซึ่ง 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัด	

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีท่ีได้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา

	 1.	 สถานประกอบการติดต่อสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือศูนย์

อาชีวศึกษาทวิภาคี

	 2.	 แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี	โดยระบุสาขาวิชาที่ต้องการ

	 3.	 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงความ 

ร ่วมมือกับสถานศึกษา	 จัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 	 และเป ิดโอกาสให ้

พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

	 4.	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สถานประกอบการกับสถานศึกษา

	 5 . 	 ร ่ วมจั ดท� าและพัฒนาหลั ก สูตรและ 

แผนการฝึกอาชีพ

	 1. 	 สถานประกอบการก�าหนดงานสหกิจ

ศึกษา	 เช่น	 รายละเอียดของงานหรือโครงการที่

ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ	 จ�านวนงาน	 และช่วง

เวลาที่ต ้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 พร ้อม

ก�าหนดก�าลังคนที่สามารถเป็นผู้นิเทศงาน	 รวมถึง 

พิจารณาจ ่ายค ่าตอบแทนและสวัสดิการให ้แก ่

นักศึกษาตามสมควร	 และสถานประกอบการควร

ก�าหนดคุณสมบัตินักศึกษา	 สาขาวิชา	 และทักษะ

พิเศษของนักศึกษา	 (ถ้าต้องการ)	 ที่เหมาะสมกับ

ต�าแหน่งงาน

	 2.	 สถานประกอบการแจ ้งความต ้องการรับนักศึกษา

พร้อมรายละเอียดต�าแหน่งงาน	 และจ�านวนงานพร้อมคุณสมบัติ

นักศึกษาไปยังสถานศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย	 3	 เดือน	 เพื่อให้มี

เวลาเพียงพอในการประสานงาน

	 3.	 สถานประกอบการอาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน 

/ประวัตินักศึกษา	 การสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ก็ได ้	 

สถานประกอบการควรจัดให ้ผู ้นิ เทศงานได ้มีโอกาสคัดเลือก

นักศึกษา

	 4.	 สถานประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้

สถานศึกษาทราบ

	 5.	 หลังจากคัดเลือกนักศึกษาได้แล้ว	 ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

สถานประกอบการอาจจัดให ้	 มีการประชุมร ่วมกันระหว่าง

คณาจารย์นิเทศ	ผู้นิเทศงาน	และนักศึกษา
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  โครงการบูรณาการการเรียนกับการ
ทำางาน Work-integrated Learning 
(WiL) 
 WiL คือ	 รูปแบบการเรียนแบบโรงเรียนใน

โรงงานอุตสาหกรรม	 โดยใช้การทำางานจริงเป็น

ส่วนหนึ่งของบทเรียน	 ซึ่งนับเป็นรูปธรรมของ

นโยบายการพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 อันเกิดจากความ

ร่วมมือของ	 3	 ภาคส่วน	 ได้แก่	 สำานักงาน 

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 บริษัทเอกชน	 และ

สถาบันการศึกษา	ในการผลิตกำาลังคนระดับ	ปวส. 

และระดับปริญญาตรี	 ที่มีคุณภาพตรงกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม	

	 โดยนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกอบรมเป็น

ระยะเวลาตามหลักสูตร	 ซึ่งเป็นการบูรณาการ

การทำางานในสถานประกอบการ	 เพิ่มเติมจาก

การเรียนในสถานศึกษา	 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มีความพร้อมและมีรายได้ตั้งแต่เรียนอยู่	 เมื่อจบ 

ออกไปสามารถทำางานได้ทันที	 และผู้ประกอบการ 

ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสผลิตและคัดเลือก

บุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมด้วย

	 ผลการดำาเนินการตามนโยบายคลัสเตอร์	 พบว่า

โครงการที่ขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ

คลัสเตอร์	 มีจำานวนโครงการที่ได้เสนอแผนความ 

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในโครงการทวิภาคี	 และ

สหกิจศึกษาตามท่ีได้รับการเห็นชอบจากคณะทำางาน

กลั่นกรองฯ	 ตามนโยบายคลัสเตอร์	 ตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์	 2559	 ที่ผ่านมา	 (ณ	 วันที่	 4	 พฤษภาคม	

2560)	รวม	78	โครงการ	และมีโครงการที่ได้เสนอแผน

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในโครงการ	 WiL	 

(สวทน.)	รวม	3	โครงการ	ดังนี้

ประเภทความร่วมมือ

ทวิภาคี

WiL	(สวทน.)

สหกิจศึกษา

รวม

ทวิภาคีและสหกิจศึกษา

จ�านวน 
(โครงการ)

8

3

67

81

3

จ�านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

(คน)

93

100

526

872

93

ประเภทความร่วมมือ

ผลการดำาเนินการ 
ตามนโยบายคลัสเตอร์

รวม 81 โครงการ เสนอแผน 
ในโครงการทวิภาคี สหกิจศึกษา 

และโครงการ WiL 
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หากจำาแนกคลัสเตอร์แบ่งออกเป็น 

 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 10 โครงการ 
 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

      อุปกรณ์โทรคมนาคม 6 โครงการ 
 กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

      ต่อสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ 
 กลุ่มดิจิทัล 56 โครงการ      
 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและ 

      หุ่นยนต์ 2 โครงการ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน 3 โครงการ

	 ปัจจุบันมีภาคธุรกิจสนับสนุนพัฒนาด้าน

การศึกษาเพ่ือยกระดับทรัพยากรมนุษย์	 สร้าง

องค์ความรู้ใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศ	 เน้นการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญา

เป็นปัจจัยในการเพ่ิมมูลค่าแก่เศรษฐกิจและธุรกิจ

ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประเภทคลัสเตอร์

ยานยนต์และชิ้นส่วน

ดิจิทัล

เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติ
และหุ่นยนต์

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมอากาศยาน

รวม

 จ�านวน 
(โครงการ)

10

56

6

2

4

3

81

ประเภทคลัสเตอร์

	 ทั้งนี้	 จำานวน	 81	 โครงการ	 จำาแนกประเภท

ความร่วมมือแบ่งออกเป็นทวิภาคี	 จำานวน	 8	

โครงการ	 (จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	 

93	คน)	สหกิจศึกษา	จำานวน	67	โครงการ	(จำานวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	 526	 คน)	 ทวิภาคี

และสหกิจศึกษา	 จำานวน	 3	 โครงการ	 (จำานวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	 93	 คน	 และ	 WiL	

(สวทน.)	 3	 โครงการ	 (จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ	100	คน)	
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	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ครั้งที่ 

1/2560	 เมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2560	มีมติ

มอบหมายให้	 บีโอไอประสานงานเพื่อแก้ไข 

อุปสรรคในเร่ืองการเตรียมความพร้อมด้าน 

กำาลังคนเพื่อรองรับ	“ประเทศไทย	4.0”	และ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยนายกรัฐมนตรี

ได้มีข้อสั่งการให้บีโอไอเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการสร้ างกลไกให้บริษัททั้ ง ไทยและ 

ต่างประเทศที่ดำาเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย

สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	

พัฒนา	และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชน

และภาคการวิจัย

	 เพื่อสร้างกลไกให้บริษัททั้งไทยและ 

ต่างประเทศสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญเพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างภาคเอกชนและภาคการวิจัย	

บีโอไอเสนอจัดตั้ง 
ศูนย์บุคลากรทักษะฝีมือสูง 

หรือ STC 
รับผิดชอบเชื่อมโยงฐานข้อมูล

บุคลากรที่มีทักษะสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของหน่วยงานต่างๆ

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง 
(Strategic Talent Center: STC)

	 บีโอไอจึงได้เสนอจัดตั้งศูนย์บุคลากร

ทักษะสูง	(Strategic	Talent	Center:	STC)	

ซึ่งจะรับผิดชอบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

บุคลากรท่ีมีทักษะฝีมือสูงด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ	 และ

เป็นตัวกลางระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	

เช่น	 ภาคเอกชน	 บุคลากรท่ีมีทักษะฝีมือสูง	

สถาบันวิจัย	/	สถาบันการศึกษา	เป็นต้น	

	 ตลอดจนประสานงานเรื่องการอำานวย

ความสะดวก เรื่ อ ง วี ซ่ า และ ใบอนุญาต

ทำางานให้แก่บุคคลท่ีมี ทักษะฝี มือสูงจาก

ต่างประเทศ	 ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย	

ได้แก่	 ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ	

สำาหรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจะเน้น	4	กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย	 ได้แก่	 Biotechnology, 

Nanotechnology,	 Advanced	 Material	 

Technology	 และ	 Digital	 Technology	 เป็น

โครงการนำาร่องในระยะแรก	 อย่างไรก็ตาม	

ศูนย์	STC	คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณ

เดือนมิถุนายน	2560	นี้	
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ภายใต้โครงการ WiL

การแก้ปัญหาแรงงาน

เรื่อง | อธิภัทร   สงวนแสง / วิชรัฐ   ทองปลิว

	 แรงงานที่มีทักษะทางเทคนิค	 เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก

ของกระบวนการผลิต	 เพราะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ออกสู่ตลาด		

หลายๆ	 บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแรงงาน 

เป็นอย่างมาก		ปัจจุบันผลผลิต/ผลิตภาพ	(Productivity)		ของ

อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มถดถอยจากหลายปัจจัย	 หนึ่งใน

ปัจจัยที่มีผลกระทบมากคือ	 แรงงานไม่มีทักษะที่สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 และยังมีปริมาณ

ไม่เพียงพอ	 ซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาท่ีบั่นทอนขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมาก

	 วารสารส่งเสริมการลงทุน	 ได้รับเกียรติจาก	 ดร.บรรพต  

หอบรรลือกิจ ท่ีปรึกษาโครงการ สำานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สวทน.)	 ซึ่งท่านได้เล่าถึงการดำาเนินงานร่วมกับสถาบันการ

ศึกษาในโครงการ	 WiL	 ซ่ึงประสบความสำาเร็จและได้รับการ

ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมอย่างน่าสนใจ	ดังนี้

ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ
ที่ปรึกษาโครงการ ส�านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ
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	 ซึ่งถ้าวิเคราะห์ลงลึกเกี่ยวกับท่ีมาของสาเหตุ

แรก	เราจะพบว่าเน้ือหา	และการจัดการเรียนการสอน 

ของอาชีวะนั้นล้าหลังกว่าภาคอุตสาหกรรมมาก	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมหลักๆ

ของเรา	 เวลานี้ไม่ใช่เครื่องจักรท่ีเน้นฝีมือแบบช่าง

ยุคเก่า	 แต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	 ที่ผู้ใช้

จะต้องมีทักษะอีกรูปแบบหนึ่ง	 เช่น	 การอ่านแบบที่ 

ซับซ้อน	 การมีตรรกะในการวิเคราะห์ปัญหา	 หรือ

ความรู้ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์	 Yield	 ของ	 Process	

และแนวคิดเรื่อง	QCD	

	 แต่พอเราดูในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด 

ในการจัดการเรียนการสอนของระบบอาชีวศึกษา

ของเรา	 ยังเป็นแนวคิดการแบ่งแยกสาขาเม่ือประมาณ

หลายสิบปีที่แล้ว	 เช่น	 ช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ก็จะเป็น 

การซ่อมวิทยุทรานซิสเตอร์	 ซ่อมทีวีหลอด	 ช่างยนต์ 

ก็จะเป็นซ่อมเครื่องยนต์	 ยังไม่ได้ปรับตามความ

ก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งคำาถามท่ีตามมา

คือเราควรจะทำาอย่างไร	 เพื่อแก้ปัญหาการเรียน

การสอนที่ไม่ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม	 ผลพวง

ของสภาวการณ์ข้างต้น	 คือการเรียนสายอาชีพ	หรือ

อาชีวะได้ค่าตอบแทนต่ำาและไม่มีความก้าวหน้า 

ในอาชีพ	 ซึ่งจะนำาไปสู่เหตุผลท่ีอาชีวะไม่เป็นท่ีนิยม

ของเด็กและผู้ปกครอง	 ซึ่งทำาให้เกิดค่านิยมที่เด็ก 

จะเรียนต่อปริญญาแทน	 ทั้งๆ		ที่ตลาดแรงงานไม่มี

ความต้องการ	จนเกิดปัญหาใหม่	คือการตกงานของ

ผู้เรียนจบปริญญา	

	 อุตสาหกรรมไทยมีปัญหาเรื่องขีดความสามารถ

ในการแข่งขันที่ เสื่อมถอยลง	 จะเห็นว่าถ้าหาก 

นักลงทุนจะมาลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่

ซับซ้อนในประเทศไทย	 จะพบว่าการจัดจ้างบุคลากร

ที่มีทักษะทางเทคนิคเพื่อดำาเนินธุรกิจจะยากลำาบาก

มาก	 ในขณะที่นโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน	

จะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

เร่ืองกำาลังคนท่ีมีทักษะทางเทคนิคจึงกลายเป็นคอขวด 

และเราพบปัญหานี้ในการจ้างกำาลังคนในทุกระดับ	

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ	 (Operator)	 ระดับช่างหรือ 

หัวหน้างาน	 (Technician,	 Supervisor)	 จนถึงระดับ

วิศวกร	(Engineer)	หากเราดูจากผลสำารวจของสถาบัน 

จัดอันดับหลายๆ	แห่ง	ก็บ่งช้ีเร่ืองปัญหาการขาดแคลน 

กำาลังคนทางเทคนิค	 ซึ่งสุดท้ายแล้วโยงไปถึงปัญหา

ความไม่สอดคล้องระหว่างระบบการศึกษา	 กับ 

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	

	 การแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องหรือ	Mismatch 

เราคงจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	 ว่าราก 

ของปัญหาคืออะไร	 จากการมองภาพรวม	 เราจะ 

เห็นประเด็นหลักๆ	 สองประเด็นที่สะท้อนจากฝั่ง

ผู้ประกอบการที่บอกว่านักเรียนที่จบอาชีวะ	 ไม่มี

ทักษะและความรู้พอที่จะทำางานได้	 ผู้ประกอบการ 

ต้องมาอบรมเพิ่ม	 และฝ่ังผู้ เรียนที่ไม่นิยมเรียน

อาชีวะเพราะเช่ือว่ามีความก้าวหน้าน้อยกว่าการ

เรียนสายสามัญหรือสายวิชาการ	 ทำาให้คุณภาพ 

ผู้เข้าเรียนต่ำาลง	

ความเป็นมาของโครงการ WiL
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	 จากสภาพที่ดู เหมือนจะหาทางออกได้ยาก	

เพราะจะต้องแก้ปัญหาหลายๆ มิติไปพร้อมๆ กัน	

คือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับ 

ความต้องการของอุตสาหกรรม	 การสร้างแรงจูงใจ 

ให้กับเด็กและผู้ปกครองยอมรับ	 ในขณะที่เรามี 

ข้อจำากัดในการลงทุนเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีจะนำามาสอน 

เพราะวิทยาลัยเทคนิค	 คงไม่สามารถลงทุนซื้อ 

เครื่องมือราคาแพงขนาดนั้นมาใช้ในการสอนได้	

ทำาให้การพัฒนากระบวนการสอนให้ตอบโจทย์ของ

อุตสาหกรรมจริงๆ	ทำาได้ยาก	

	 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็มีภาระในการ

ดำาเนินธุรกิจ	 การจะจัดสรรทรัพยากรมาฝึกและ 

สอนงานอย่างเดียว	 ก็เป็นเรื่องที่จะหวังความคุ้มค่า 

ได้ยาก	 โดยเฉพาะสภาวะของการขาดแคลนแรงงาน

ทักษะสูง	 กลายเป็นว่าเม่ือฝึกจนคนมีทักษะท่ีต้องการ 

ได้แล้ว	 ก็จะมีองค์กรอ่ืนมาเสนอค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 

ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในเรื่องการฝึกกำาลังคน 

เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า	 ในขณะเดียวกันก็มีพนักงาน

ที่ลาออก	และต้องสรรหาว่าจ้างเข้ามาใหม่	 และต้อง

ลงทุนฝึกกันใหม่อยู่ตลอดเวลา

	 การแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำากัดท้ังหมด	 จะต้อง 

ออกแบบชุดกิจกรรมท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้ง 

ระยะส้ัน	 และระยะยาวไปพร้อมๆ	 กัน	 ในช่วงปี	

2555 - 2556	 รัฐบาลมีนโยบายรถยนต์คันแรก	 ซึ่ง

ทำาให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการแรงงานสูง 

และอัตราการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

สูงมาก	 บางโรงงานในจังหวัดระยองมีอัตราการ 

ลาออกสูงกว่า	 ร้อยละ	 40	 ต่อปี	 ในบางโรงงาน	

เรื่องดังกล่าวจึงเป็นโจทย์หลักในช่วงนั้น	

	 ในปี	 2556	 สวทน.	 จึงเสนอโครงการความ 

ร่วมมือในการสร้างกำาลั งคนสำาหรับการผลิต 

แม่พิมพ์กับบริษัท	มิชลิน	ประเทศไทย	 โดยกำาหนด

หลักการของโครงการ	 ว่าจะใช้งานจริงในโรงงาน	

มาเป็นบทเรียนในการเรียนการสอน	 โดยเด็ก 

จะต้องทำางานเหมือนพนักงานคนหนึ่ง	 เป็นเวลา 

สองปี	 ซึ่งพอจบโครงการ	 เด็กจะได้วุฒิการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 หรือ	 ปวส.	 และ

ทางวิทยาลัยจะจัดให้ครูมาสอนในโรงงาน	 โดยจะ 

ต้ อ งป รั บ เ นื้ อ ห าบท เรี ย น ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ 

การทำางาน	

ในปี 2556 สวทน. จึงเสนอ
โครงการความร่วมมือในการสร้าง
กำาลังคนสำาหรับการผลิตแม่พิมพ์

กับบริษัท มิชลิน ประเทศไทย
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	 การทดลองทำาโครงการนำาร่องในปี	 2556	

เราเริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม	 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำานวน	

17	 คน	 เราสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการให้ทุกฝ่าย

ได้ประโยชน์	 คือทางโรงงานมีแรงงานคุณภาพสูง	

ในปริมาณท่ีต้องการ	 ในงบประมาณท่ีเหมาะสม	

เด็กได้เรียนรู้การทำางานและสามารถสร้างผลิตภาพ

เทียบเท่ากับพนักงานหนึ่งคน	 และมีรายได้ตาม

ค่าแรงขั้นต่ำาเท่ากับแรงงานปกติ	ทางภาคการศึกษา

ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตจริง	 เพื่อนำาไปสู่

การสร้างครูแบบใหม่	 ที่รู้กระบวนการทำางานจริง

ของอุตสาหกรรม

	 จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น	 เราเรียนรู้ปัญหา 

ในเชิงลึกในหลายๆ	 ประเด็น	 คือแรงงานที่เข้ามา

ทำางานในโรงงานในระดับ	Operator	น้ัน	ประเด็นแรก 

การที่เด็กอายุ	 18	 ปี	 จะย้ายถิ่นจากพื้นที่ห่างไกล	

เพื่อเข้ามาสมัครงานเองน้ัน	 เป็นเรื่องที่แทบจะ 

เป็นไปไม่ได้	 และการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวัย	

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย	 ภายใต้เงื่อนไข 

ดังกล่าว	 เด็กคนนั้นแทบจะไม่สามารถคาดหวัง

ความก้าวหน้าในอาชีพได้เลย	 ซึ่งทำาให้เราเข้าใจ

สาเหตุว่าทำาไม	 จึงไม่เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

จากพ้ืนท่ีท่ีขาดโอกาส	ไปสู่พ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการสูง

	 ประเด็นถัดมา	การใช้ชีวิตแบบคนงานในโรงงาน

นั้น	 จะขาดมิติของการมีสังคมที่ส่งเสริมให้เกิด 

การรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	กลับกลาย

เป็นเกิดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตท่ีโดดเดี่ยว	

จนบางกรณีนำาไปสู่ปัญหาเรื่องการใช้จ่าย	 คนงาน

ไม่สามารถสร้างทักษะการออมเพ่ือสร้างอนาคตได้ 

และบางกรณีนำาไปสู่ปัญหาติดยาเสพติด	 ซึ่ ง 

ประเด็นท้ังหมดนี้	 เป็นเหตุผลท่ีทำาให้การลาออก 

ของพนักงานมีอัตราสูง	 เช่น	 ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการลาออกของพนักงาน

ระดับ	 Operator	 ถึงร้อยละ	 10	 ต่อเดือน

	 การนำาระบบการจัดการศึกษาในโรงงาน	

กลายเป็นเครื่องมือทางสังคมในการสร้างบุคลากร

คุณภาพสูงให้กับประเทศ	 เพราะการรวมกลุ่มคนงาน 

ในรูปแบบการจัดชั้นเรียน	 ทำาให้เกิดกิจกรรม 

การเรียนรู้จากการทำางานจริงท่ีมีรายได้	 การนำา

กิจกรรมจริงมาเป็นตัวอย่างสำาหรับการเรียนทฤษฎี	

ทำาให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น	 การ

สร้างสภาวะแวดล้อม	 ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

อย่างสม่ำาเสมอ	 ทำาให้นักเรียนในโครงการสามารถ

ประยุกต์หลักการทางวิชาการ	 เพื่อนำาไปต่อยอด 

ในการฝึกทักษะ	 และความชำานาญในงานอย่างมี 

หลักการที่ดี	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนงานมีความ
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เรียนรู้งานร่วมกับเด็กๆ	 ให้เข้าไปอยู่ในโรงงาน	

เช่น	 โรงงานแม่พิมพ์	 เมื่อมอบหมายให้ครูพี่เลี้ยง

เข้าไปศึกษากระบวนการทำางาน	 เพื่อพัฒนา 

บทเรียนสำาหรับโรงงาน	 เราพบว่าเด็กมีปัญหาเร่ือง 

การอ่านแบบไม่ได้	 อ่านไม่เข้าใจ	 ซึ่งการที่คนงาน 

ทำางานได้นั้นเกิดจากการท่องจำามากกว่า	 แต่เมื่อ 

ได้เรียนเร่ืองการเขียนแบบน้ัน	 เด็กเกิดการพัฒนา 

ทักษะงานเครื่องมือกลอย่างต่อเนื่อง	จนสามารถ

เข้าใจหลักการอ่านแบบ	และเข้าใจหลักการทำางาน 

ของเคร่ืองจักร	 มีความรู้เกี่ยวกับพิกัดความเผ่ือ	

ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้	 ช่วยให้นักเรียนในโครงการ

สามารถทำางานได้อย่างมีคุณภาพ

ก้าวหน้าในอาชีพ	 เพราะสภาพแวดล้อม	 และ

เงื่อนไขของการทำางานที่ ได้รับค่าตอบแทน 

เทียบเท่ากับคนงานปกติ	 จะเป็นการฝึกฝนวินัย	

และความรับผิดชอบให้นักเรียนในโครงการ

	 จากเป้าหมายท่ีจะสร้างศักยภาพทางวิชาการ	

ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะ	 เราจึงสร้างระบบ

การดูแลนักเรียนในโครงการ	 WiL	 โดยจัดให้มี 

ครูพี่ เลี้ยงคอยดูแลเด็กตลอดระยะเวลาที่เด็ก 

เข้าโครงการ	เพราะเราพบว่าเนื้อหางานในโรงงาน

กับการเรียนการสอนมันไกลกันมาก	 เราจึงให้ 

ครูพี่ เลี้ยงเข้าไปเรียนรู้ งานจริงๆ	 และแตก

เน้ือหาการสอนจากเนื้องานออกมาเป็นการเรียน 

การสอน	 ซึ่งทำาให้เราพัฒนาระบบครูพี่ เลี้ยง

ผ่านการทำาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทสำาหรับ 

ครูพี่เลี้ยง	 โดยครูพี่เลี้ยงของเราจะมีหน้าที่หลัก

ในการถอดบทเรียนจากงานจริงมาเป็นเนื้อหา

สำาหรับสอนนักเรียนระดับ	 ปวส.	 โดยกำาหนด

สัดส่วนครูพี่เลี้ยงหนึ่งคน	 ต่อนักเรียนในโครงการ	

WiL	20	คน	โดยครูพ่ีเล้ียงจะมีหน้าท่ีช่วยสนับสนุน

ให้เด็กในโครงการบรรลุเป้าหมายทางการเรียน	

และคอยกวดขันเรื่องวินัยในการเรียน	 การทำางาน	

และการใช้ชีวิต

	 ผลลัพธ์ท่ีได้	 จากการให้ครูพ่ีเล้ียงเข้าไปทำางาน
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ผลิตระดับพ้ืนฐานคือระดับ	 Operator	 นั้น 

มีผลตอบแทนสูงมากสำาหรับการลงทุน	 เพราะ

เป็นการพัฒนาคุณภาพจากฐานรากของ

กิจกรรมการผลิต

	 ในส่วนของนักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ	

แน่นอนว่าจะต้องมีความรับผิดชอบ	 และต้อง

ทำางานหนักกว่าการเรียนในระบบปกติ	 แต่ก็

จะได้รับค่าตอบแทนตามค่าแรงขั้นต่ำา	 มีท่ีพัก	

ค่าเทอม	 ประกันสุขภาพ	 ประกันอุบัติเหตุ	 มี

รถรับส่ง	 และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ	 เป็นวุฒิ 

ที่ เทียบเท่ากับระบบปกติ	 มีศักดิ์และสิทธิ 

เทียบเท่ากันทุกประการ	 และจากการติดตาม	

เราพบว่า	 นักเรียนในโครงการจำานวนหนึ่งที่

กลับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ในระดับ

ปริญญาตรีในระบบปกติ	 เหมือนนักเรียนท่ีจบ	

ปวส.	ในวิทยาลัยเทคนิค

	 จากช่วงปี	2556	เราเร่ิมทำาโครงการด้วยจำานวน

นักเรียน	 17	 คน	 และปัจจุบันบริษัท	 มิชลิน	 

ประเทศไทย	 ได้ขยายผลโครงการไปยังโรงงานผลิต

ลวดโครงสร้างของยางรถบรรทุกท่ีจังหวัดระยอง 

จนในปัจจุบันมีจำานวนนักเรียนในโครงการ	WiL	กับ

บริษัท	มิชลิน	ประเทศไทย	ประมาณ	100	คน	

	 จากการทดลองปรับแก้ระบบจนถึงปัจจุบัน	 

เราพบว่าโครงการ	WiL	 สามารถสร้างแรงงานระดับ

ช่างเทคนิคผ่านการเรียน	ปวส.	และระดับปริญญาโท 

ผ่านการสร้างครูพ่ีเล้ียง	 ท่ีมีความเข้าใจในการทำางาน 

กับอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ	 และ 

ที่สำาคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง 

ผลิตภาพระหว่างเรียน	 นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วม

โครงการ	 จะมีประสบการณ์ในการทำางานจริง	 มี

รายได้สามารถเก็บออมเพื่อสร้างอนาคต	 โดย 

ไม่จำาเป็นต้องกู้เงินมาใช้ในการเรียน

			 หากมองจากมุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่อง 

ค่าใช้จ่าย	 ก็จะมีต้นทุนท่ีเหมือนกับการจ้างงานปกติ 

บริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีประมาณใกล้เคียง 

กับราคาที่จ่ายพนักงานปกติ	 และผลพลอยได้จาก 

การทำาโครงการ	 จะเป็นการพัฒนาระบบการฝึกอบรม

แรงงานคุณภาพสูงสำาหรับองค์กร	 ซึ่งประเด็นน้ี 

เราพบว่าการพัฒนาคุณภาพแรงงานในกิจกรรมการ

ขยายผลโครงการไปยัง 
โรงงานผลิตลวด  

โครงสร้างของยางรถบรรทุก 
ที่จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีจำานวน

นักเรียนในโครงการ WiL กับ
บริษัท มิชลิน ประเทศไทย 

ประมาณ 100 คน 
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 หลังจากท่ีเรานำาร่องโครงการแรก	ในอุตสาหกรรม 

ช้ินส่วนยานยนต์	เราได้ทดลองขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม 

การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท 

สตาร์ไมโครอิเลคทรอนิกส์	 ซึ่งมีธุรกิจท่ีแตกต่าง

ออกไป	 คือความต้องการแรงงานมีจำานวนมากกว่า	

และต้องการแรงงานผู้หญิง	 ซึ่งมีทักษะบางอย่าง

ที่แตกต่างกัน	 เราก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นกัน	 

คือเราได้แรงงานคุณภาพสูง	 มีอัตราการลาออกต่ำา	 

และนักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ที่น่าพอใจ	ที่น่าสนใจคือ	ระหว่างการเรียน	มีนักเรียน 

ส่วนหนึ่งสามารถพัฒนาทักษะถึงระดับท่ีทำางาน 

ในระดับช่างเทคนิคได้ก่อนจบการศึกษาระดับ	

ปวส. 	 ซึ่ ง เป็นการพิสู จน์ ว่ า  การมี ระบบท่ีดี 

จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เต็มที่	 คือทั้ง

ฝ่ายโรงงานที่ได้แรงงานคุณภาพสูง	 นักเรียนใน

โครงการได้ประสบการณ์	มีรายได้

 ในปีนี้เราสามารถขยายผลโครงการ	 โดยมี

สถานประกอบการเข้าร่วมอีก	 3	 บริษัท	 โดยเป็น 

โครงการเพ่ือย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ	 ภายใต้เง่ือนไข	 

Super	 Cluster	 จำานวน	 3	 บริษัท	 คือบริษัท	 

Goodyear	 ในโครงการผลิตยางล้ออากาศยาน	

บริษัท	 Shin	 Etsu	 ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	 และ

บริษัท	Sony	ในการผลิตโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งทำาให้เรา

พบว่า	การสร้างนักเรียนตัวป้อนที่มีความพร้อมที่จะ

เข้าร่วมโครงการ	 เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการขยายผล	

เนื่องจากเราพบว่า	 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	

จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ	 ในแง่ของ

เงื่อนไขการเรียน	การทำางาน	ค่าตอบแทน	สวัสดิการ 

และโอกาสของความก้าวหน้าในสายอาชีพว่าการเรียน 

สายช่าง	 หากมีความรู้ความชำานาญที่อุตสาหกรรม

ต้องการ	 จะมีรายได้สูงกว่าการเรียนปริญญา

สายสามัญ	 การเข้าเรียนระบบนี้	 นักเรียนจะมี

รายได้	 ไม่ต้องกู้ยืม	 และยังสามารถเก็บออมเงิน

ระหว่างการเรียน	 กิจกรรมที่จะทำาให้เด็กนักเรียน 

ที่กำาลังจะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย	สามารถเข้าถึง

ข้อมูลทั้งหมด	 และมีค่ายสำาหรับเตรียมความพร้อม

สำาหรับนักเรียนที่ตัดสินใจเข้าเรียนในโครงการ	 WiL	

โครงการตัวป้อนจะเป็นส่ิงสำาคัญท่ีทาง	 สวทน.	

ให้ความสำาคัญในปี	2560

Super Cluster จำานวน 3 บริษัท คือ 
บริษัท Goodyear

ผลิตยางล้ออากาศยาน 
บริษัท Shin Etsu  เคมีภัณฑ์

บริษัท Sony  ผลิตโทรศัพท์มือถือ
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	 จากหลักการนี้นักเรียนจะมีความเข้าใจว่า 

เครื่ อง จักรทำางานอย่างไร เป็น ส่วนไหน	 ใน

กระบวนการผลิต	 เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการ

ให้ได้	 ผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาและการส่งมอบ

ที่กำาหนด	 (QCD)	 ซึ่งหมายความว่าเด็กที่จบจาก 

โครงการนี้จะมีทั้งทักษะทางเทคนิค	 และทักษะ 

ในการจัดการกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย	

ซึ่งทักษะและความชำานาญนี้	 จะช่วยให้นักเรียนที่

จบจากโครงการมีความก้าวหน้าในอาชีพ	 อีกทั้ง

การกำาหนดเป้าหมายในการทำางาน	 จะช่วยปลูกฝัง 

เร่ืองวินัยและความอดทน	ซ่ึงทักษะท้ังหมดน้ี	จะช่วย 

ให้นักเรียนที่จบจากโครงการมีโอกาสที่จะก้าวหน้า

ได้จนถึงระดับวิศวกรสำาหรับบางคน

	 จากประสบการณ์ท่ีเราส่ังสมมา	 เรามั่นใจว่า

แนวทางท่ีเราทำา	 เป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์

ร่วมกัน	และท่ีสำาคัญภาคอุตสาหกรรมสามารถขยาย 

บทบาทในการช่วยเหลือสังคม	 เพราะอุตสาหกรรม

จะมีบทบาทในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ

สังคม	 พร้อมกับการผลิตสินค้า	 ซึ่งจะเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมของภาคอุตสาหกรรม

	 อีกประเด็นที่เราจะสื่อสาร	 คือเด็กมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 (ม.6)	 ที่จบไปนานแล้วก็สามารถมาเรียนได้	

เรามีกรณีที่เด็กจบการศึกษานอกโรงเรียน	 ทำางาน

มาหลายปีแล้ว	 พบว่าการทำางานในเงื่อนไขเดิมนั้น	

คาดหวังความก้าวหน้าได้ยาก	 ได้รับรู้ข้อมูลที่เรา

ประชาสัมพันธ์	 มาสมัครเข้าโครงการ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่

ได้คือเขาสามารถจบ	ปวส.	 และมีความก้าวหน้า	 เรา

จึงมั่นใจว่าการมีระบบ	 WiL	 ที่ขนาดใหญ่พอจะช่วย

สร้างโอกาสในการพัฒนากำาลังคน	และจะนำาไปสู่การ

ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตที่

สำาคัญของประเทศได้	

	 การท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี	 เราต้องกำาหนดแนวคิด 

ของกระบวนการเรียนการสอนแบบ	 WiL	 ให้มีความ

ชัดเจน	ว่าเป้าหมายของการเรียนในโครงการคืออะไร	

นักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการจะมีความรู้ทักษะ 

อะไร	 และเส้นทางอาชีพคืออะไร	 ซึ่งเรากำาหนด 

เป้าหมายว่านักเรียนที่จบจากโครงการ	 WiL	 จะต้อง 

เข้าใจหลักการของกระบวนการ	 (Process)	 ซึ่ง 

หมายถึงการเข้าใจในหลักของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ว่าเป็นผลจากการที่เราเข้าคุณสมบัติของวัตถุดิบ	

(Raw	 Material)	 ที่ผ่านการแปรรูปในเครื่องจักร	 

(Machine)	 โดยความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของสองอย่าง

เพ่ือนำาไปกำาหนดวิธีการ	 (Method)	 ในการทำางาน	

เพื่อนำาไปให้คน	(Man)	ปฏิบัติตาม	

http://www.manager.co.th
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 2.  เพือ่แก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง 

(mismatch)  ด้านก�าลังคนระหว่าง 

ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา 

โดยที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ  “ก�าลังคน” 

และ “อุตสาหกรรม” ที่เข้าร่วมโครงการ 

ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล 

  1.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ  ผ่านการผลิต

และพัฒนาก�าลังคนทางเทคนิคและ

เทคโนโลยี  (ปวส. - ป.โท)  ที่มีทักษะ

และความรู ้ตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

  รูปแบบการด�าเนินโครงการ  สรุปได้สั้นๆ  ว่า  คือใช้การ

บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ “สร้างโรงเรียนในโรงงาน” โดยทาง 

สวทน.  จะเข ้าไปประสานงาน  เพื่อจัดหาวิทยาลัยเทคนิค 

มหาวิทยาลัยพี่เล้ียง  และจัดหานักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ  

โดยบทบาทของทางโรงงาน จะก�าหนดต�าแหน่งงานจริงในโรงงาน 

มาเป็นกิจกรรมส�าหรับฝึกทักษะ  โดยมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง  จะ

จัดหาครูพี่เล้ียง  ซ่ึงจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าไปศึกษา

กระบวนการท�างานจริง  ตามต�าแหน่งงานที่โรงงานก�าหนด  เพื่อ

น�ามาถอดเป็นบทเรียน  โดยการค้นหาหลักการทางทฤษฎีมาเสริม  

เพื่อให้นักเรียนที่ท�างานจริงในสายการผลิต  สามารถเข้าใจ

หลักการที่ถูกต้องในการท�างาน  เช่น  วิชาเขียนและอ่านแบบ  

หลักวิชาการเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบ 

หลักการท�างานของเครื่องจักรที่ใช้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการ 

เรียนรู้หลักการทางวิชาการได้จากการท�างานจริง  และแนวคิด

ของการจัดการเรียนการสอน  จะเน้นหลักความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดของ  process  และ  QCD  ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน

ให้การท�างานในระดับ Operation มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  จากรูปแบบดังกล่าว  โรงงานที่จะเข้าร่วม  จะต้องมีความ

พร้อมที่จะท�างานร่วมกับทางโครงการ  ในการจัดสรรต�าแหน่งงาน 

จัดงบประมาณส�าหรับค่าเบ้ียเล้ียง  ค ่าเทอม  ค่าที่พักและ

สวัสดิการอื่นๆ  ส�าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  และค่าใช้จ่าย

ในการจัดการโครงการ  โดยทาง  สวทน.  จะใช้ค่าประมาณการ 

ต่อปีส�าหรับนักเรียนหน่ึงคน  ให้ใกล้เคียงกับการว่าจ้างพนักงาน

หน่ึงต�าแหน่ง  โดยทาง  สวทน.  จะช่วยประสานงานในการหา 

ครูพี่เล้ียง  วิทยาลัยที่จะเข้าร่วม  และผู้จัดการโครงการ  โดย 

ในส่วนของการคัดนักเรียนที่จะเข้าโครงการ  ทาง  สวทน.  ได ้

จัดท�าเครือข่าย เพื่อหานักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 

โครงการ WiL

เป้าหมายโครงการ รูปแบบการด�าเนินงานของโครงการ WiL 
รวมถึงเงื่อนไขในการยื่นขอโครงการ
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 จากประสบการณ์ในการทำาโครงการที่ผ่านมา 

เหตุผลแรกท่ีบริษัทหน่ึงเข้าร่วมโครงการ	คือลักษณะ 

งานในสายการผลิต	 ต้องการพนักงานที่มีทักษะสูง 

ใช้เวลานานในการฝึกฝน	 ลักษณะนี้จะค่อนข้าง 

เห็นชัดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 ใน

บริบทลักษณะนี้	 ต้นทุนในการฝึกพนักงานจะ 

ค่อนข้างสูง	การลาออกของพนักงาน	จะมีต้นทุนแฝง

ค่อนข้างสูง	การแก้ปัญหาด้วยโครงการ	WiL	จะช่วย 

สนับสนุนให้กระบวนการฝึกทักษะแรงงาน	 มีความ

ต่อเนื่องสามารถบริหารจัดการสายการผลิตได้ 

ง่ายกว่า	 และระบบ	 WiL	 ยังช่วยให้สามารถสร้าง 

Succession	 Plan	 ในองค์กรได้ง่ายกว่า	 เนื่องจาก

จะมี	 High	 Skill	 Workforce	 อย่างต่อเนื่องและ

สม่ำาเสมอ

	 อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ท่ีเราเห็นผลลัพธ์ที่ดี 

ในการทำาโครงการ	 คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งโดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ 

คือต้องการแรงงานจำานวนมาก	 และมีอัตราการ 

ลาออกของพนักงานสูง	 เราพบว่าอาจจะสูงถึง 

ร้อยละ	10	ต่อเดือน	ซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ 

กำาลังคนมาก	 และต้นทุนแฝงในการดำาเนินการสรรหา 

ว่าจ้างพนักงาน	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ที่แรงงาน 

ขาดแคลนจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งการเพ่ิมผลิตภาพรวม 

ของบริษัท	 การเข้าร่วมโครงการจะเห็นประโยชน์ 

ในระยะสั้นได้ค่อนข้างเร็ว คือการแก้ปัญหา 

การลาออกของพนักงานระดับ Operator	 จาก 

ประสบการณ์ของเราพบว่าเราสามารถพัฒนา

หัวหน้างาน	 และช่างเทคนิคได้ดี	 จากกระบวนการ

ของโครงการ	WiL	

	 ข้อสรุปของประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม

โครงการ	WiL	สำาหรับภาคอุตสาหกรรม	คือการแก้

ปัญหาขาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ	

และการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความตั้งใจขององค์กร	

ในการพัฒนาทักษะ	 และให้ความรู้แรงงานอย่าง

เข้มข้น	ผ่านโครงการ	WiL	ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการทำางานของพนักงาน	ให้ทำางานอย่างมีคุณภาพ 

โดยมีความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นการตอบแทน	

ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งองค์กรได้ในระยะยาว	

เหตุผลหรือสิ่งจูงใจที่บริษัทสนใจจะเข้าร่วมโครงการ WiL
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 ในปี 2560 เรามียอดสะสมอยู่ทั้งหมด
 ประมาณ 621 คน 

  ปี 2557 - 2558 มีโรงงานเข้าร่วม 3 แห่ง  
 มีเด็กนักเรียน ประมาณ  132 คน 

 ปี 2559 มีโรงงานเข้าร่วม   5  แห่ง  
 มีเด็กนักเรียน ประมาณ  170  คน

 ปี 2560 มีโรงงานเข้าร่วม   5  แห่ง  
 มีเด็กนักเรียน ประมาณ  350  คน

	 มีเด็กส่วนหนึ่งได้ทำางานต่อหรือไปเรียนต่อ

ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางหนึ่ง	 เราเชื่อว่าการลงทุน

ตรงน้ีอย่างต่อเน่ือง	 จะสามารถตอบโจทย์สังคมได้ 

	 โดยเป้าหมายหลักในอนาคต	 เราต้องการให้ 

มีนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ

ร้อยละ	 5	 -	 10	 มาศึกษาต่อในระบบ	 WiL	 ซ่ึงมี 

ความเป็นไปได้	 โดยท่ีตัวเลขท่ีเหมาะสม	 คงจะต้อง

มีการทำาวิจัยเชิงนโยบาย	 เพ่ือวิเคราะห์หลายๆ	 มิติ	 

เช่น	 สัดส่วนที่ควรจะเป็นสำาหรับนักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย	 จำานวนอุตสาหกรรมที่จะรับได้	 

และการสนับสนุนจากภาครัฐจะช่วยเพิ่มปริมาณ

นักเรียนในโครงการ	 WiL	 ได้เท่าไหร่	 และถ้าหาก 

เราสามารถบรรลุเป้าหมายของการขยายผล

โครงการท่ีต้ังไว้	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ทักษะสูงในภาคอุตสาหกรรม	 น่าจะบรรเทาลงได้	

และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึน้ได้	

	 จากจุดเริ่มต้นในปี	 2556	 เราสามารถขยายผล

โครงการในทุกมิติ	 คือจำานวนนักเรียน	 จำานวนโรงงาน	

จำานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	 สิ่งที่ทำาให้

เรามั่นใจคือ	 ทุกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	

มีการดำาเนินโครงการในรุ่นถัดมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็น

จุดบ่งชี้ว่าแนวคิดในการดำาเนินโครงการนั้น	สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 และช่วย

บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าได้

ในปี 2560 เรามียอดสะสมอยู่
ทั้งหมดประมาณ 621 คน จ�านวนโครงการ/ บริษัทที่เข้า

ร่วมโครงการ WiL

ผลการด�าเนินงาน (ผลสัมฤทธิ์)/ 
ตัวอย่างโครงการ WiL ที่ผ่านมา

2 
Companies

132 
Students

Budget: 
31 Millions Baht.

Year 
2014-2015

4 
Companies 
(6 Companies Total)

170 
Students  
(302 Students Total)

Budget: 
44 Millions Baht. 
(75 Millions Baht Total)

Year 2016
5
Companies 
(11 Companies Total)
350 
Students 
(Total 652 Students)
Budget: 
70 Millions Baht. 
(Total 145 Millions)
Already Confirmed 
2 companies, will 
start 2018 after the 
factory construction 
complete

Year 2017 
Progress of WiL Program 
by STI 
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	 ปัญหาหลักๆ	 ที่เราพบคือ	 ความไม่เข้าใจของภาค

อุตสาหกรรม	ความไม่เข้าใจของเด็ก	ความไม่เข้าใจของ 

สถานศึกษาท่ีความจริงไม่ได้ต่อต้าน	 แต่ด้วยความเคยชิน 

วิทยาลัยก็ยังสอนแบบเดิมอยู่	 ในส่วนแรกโรงงานก็ยัง 

มีการคัดคนเข้าทำางาน	 และฝึกสอนพนักงานเข้าใหม่

แบบเดิมอยู่	 จะมีคำาถามอยู่เช่น	 เรียนจบแล้วไปไหนต่อ

จะทำาสัญญาผูกมัดเด็กให้ทำางานชดใช้ได้ไหม	แล้วทำาไม

ถึงต้องสอน	 แต่เราก็พยายามทำาความเข้าใจว่า	 การทำา

แบบเดิม	 ก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเดิม	 คือไม่สามารถเลือก

คนที่เหมาะกับงานได้	 อัตราการลาออกของพนักงาน

เข้าใหม่สูง	 มีต้นทุนแฝงจำานวนมาก	 ทั้งในแง่ค่าใช้จ่าย 

และต้นทุนการบริหารจัดการ		เราก็อธิบายว่าการใช้รูปแบบ 

WiL	 ก็คล้ายกับการรับพนักงานใหม่	 แต่มีระบบที่จะ

พัฒนาทักษะ	 และการให้ความรู้อย่างมีระบบ	 และเป็น

ขั้นตอนที่จะช่วยให้เกิด	best	Matching	ในการจ้างงาน	

เพราะมีเวลาตัดสินใจถึงสองปี	 อีกท้ังระยะเวลาท่ีเด็ก

เรียนในโครงการ	 ทางโรงงานก็ได้คนท่ีสามารถทำางาน

เหมือนพนักงานหนึ่งคน	

	 ในส่วนของนักเรียนท่ีจะเข้าโครงการ	เราเองยังต้อง

ทำาความเข้าใจกับสังคมอีกมาก	 เกี่ยวกับภาพอนาคต

และเส้นทางอาชีพของการเรียนสายอาชีพทางเทคนิค	

ว่ารายได้ที่คาดหวังได้	 ความก้าวหน้า	 และรูปแบบการ

ทำางาน	 เพราะภาพลักษณ์ของการเรียนสายอาชีพใน

สังคมไทย	ยังค่อนข้างห่างกับข้อเท็จจริง

	 บทสรุปของโครงการของเราคือ	 การเข้าไป 

ในโรงงาน เพ่ือเข้าไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

ปัญหาที่แท้จริง แล้วค่อยมาออกแบบโครงการ

ที่สามารถแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม  

สามารถสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น	 ลดอัตรา 

การลาออกลงได้แรงงานมีทักษะตรงกับงาน	 จะนำา 

ไปสู่การเพิ่ม	 Productivity	 ให้สูงขึ้น	 ซึ่งระบบนี้ 

จะเป็นเสาหลักอันหนึ่ ง 	 ที่ จะช่วยยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้	 

แ ล้วผลลัพ ธ์ ของการทำ า ง าน ใน โครงการ น้ี 	 

จะเป็นข้อมูลสำาหรับการทำาวิจัยเชิงนโยบาย 

ในการกำาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน	

ให้เกิดการขยายผล	 ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ของการทำานโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ผ่านการพัฒนากำาลัง

คนของประเทศ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ

การเข้าไปในโรงงาน
เพื่อทราบปัญหาที่แท้จริง

และนำามาออกแบบโครงการ
สามารถแก้ปัญหาให้ 
ภาคอุตสาหกรรมได้
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 อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องการสร้างตัวป้อน	 เพื่อหา

เด็กเข้ามาเรียนในโครงการ	 เนื่องจากเป็นการเรียนแนวใหม่ 

ท่ีเด็กจะต้องทำางานหนัก	 และต้องมีความรับผิดชอบสูง	

การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโครงการจะเป็นตัว

ช่วยให้เราคัดเด็กที่เข้าใจแนวคิด	 และมีความตั้งใจที่จะเรียน

ตามระบบนี้	 เราจัดค่ายให้เด็ก	 ม.6	 เพื่อเป็นการแนะนำา

เตรียมความพร้อม	 ช่วงสั้นๆ	 ซึ่งถ้าปีถัดไป	 หากทาง

ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นมากๆ	

เราคงจะต้องสร้างระบบเครือข่ายในการทำางานที่จะสร้าง 

ตัวป้อนให้พอกับความต้องการ	

	 อีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีสำาคัญเท่าๆ	 กับตัวป้อน	 คือ 

ครูพ่ีเล้ียง	ทาง	สวทน.	กำาลังพัฒนาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย	

ที่เข้าใจแนวคิดของเรา	และพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท	เพื่อสร้างครูพี่เลี้ยง	ซึ่งกิจกรรมนี้	มีความสำาคัญ 

มากในการพัฒนาองค์ความรู้	 และกระบวนการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนการสอน	 ท่ีจะบู รณาการเรียนให้

สอดคล้องกับการทำางานจริงในโรงงาน	 ซึ่งองค์ความรู้	 และ

กระบวนการที่จะสร้างคนคุณภาพสูง	จากการทำางานจริง	จะ

เป็นสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมของเราที่เน้นกิจกรรมการผลิต	

สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้

	 ส่ิงท่ีเราจะทำาอีกอย่าง	 คือการผลักดันนโนบาย	 ที่

สามารถประสานให้ภาคอุตสาหกรรม	 กับภาคการศึกษา

สามารถทำางานร่วมกัน	

	 ชื่ออย่างเป็นทางการ	 คือ	 โครงการบูรณาการ 

การเรียนรู้กับการทำางาน (Work-integrated Learning:  

WiL) ในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”	 โดยความร่วมมือ 

ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมภาค

การศึกษา/ภาครัฐ	 

	 ส่วนของภาคการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัย 

พี่เลี้ยงที่จะสร้างครูพี่เลี้ยง	 และวิทยาลัยเทคนิค

ท่ีต้องส่งครูเข้าไปสอนในโรงงาน	 เราได้รับ

ความร่วมมือที่ดีมาก	 เพราะนโยบายภาครัฐ	 ที่

สนับสนุนให้เกิดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา	 

และทวิภาคี	 ซึ่งโครงการ	WiL	 จะเปรียบเสมือน

การต่อยอดจากระบบเดิม	ให้สามารถตอบโจทย์

ของภาคอุตสาหกรรมได้สมบูรณ์ขึ้น	แต่ปัญหาที่

ยังต้องได้รับการแก้ไข	 คือ	 เนื้อหาของการสอน	

กับงานที่ทำาจริงในโรงงาน	 ยังมีความแตกต่าง

กันพอสมควร	 ซึ่งตรงจุดนี้เราแก้ไขปัญหาคือ

การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท	 สำาหรับ

ครูพ่ีเลี้ยง	 และการสื่อสารกับครูจากวิทยาลัย

ที่จะเข้าไปสอนในโรงงาน	 เกี่ยวกับเป้าหมาย

ของการเรียนการสอน	 การจัดลำาดับเนื้อหา	 ให้

สอดคล้องกับการทำางานจริง	

แผนการพัฒนา/ สิ่งที่จะด�าเนินการต่อไป
ข้างหน้าอย่างไร

35Investment Promotion Journal |

เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์



ความคืบหน้า
การอ�านวยความสะดวกด้านวีซ่า
และใบอนุญาตท�างาน   
ส�าหรับผู้มีความสามารถสูง

เรื่อง | สุวิดา   ธัญวงษ์

	 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้

ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง	 (Middle	 Income	 Trap)	

ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ใน

ชื่อว่า	“ประเทศไทย	4.0”	เพื่อให้เกิดการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ	 การส่งเสริมการลงทุนคือ

หนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่

อนาคต	

	 การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

ไปสู่	 ประเทศไทย	 4.0	 จำาเป็นต้องมีการ 

พัฒนาในหลายๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะการ 

พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

และมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและ 

บริการของไทย	 และการพัฒนาที่สำาคัญ 

อย่างยิ่งก็คือ	 การพัฒนาความรู้และ 

ทักษะของแรงงานไทยให้พร้อมรองรับ

ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 

ไปสู่	ประเทศไทย	4.0	ด้วยเช่นกัน

	 อย่างไรก็ตาม	 การยกระดับคุณภาพ

ของอุตสาหกรรมและบริการ		ให้ก้าวหน้า

มากกว่าที่เป็นอยู่		โดยเฉพาะการผลักดัน

ให้เกิด	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็น

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต	

(New	Engine	of	Growth)	หรือเรียกกลุ่ม 

อุตสาหกรรมเหล่านี้สั้นๆ	ว่า	“S - Curve” 

เกือบท้ังหมดเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่มี

ในประเทศ	 รวมทั้งต้องอาศัยเทคโนโลยี

ขั้นสูง	 และคงปฏิเสธได้ยากว่าแหล่ง

ของเทคโนโลยีขั้นสูงส่วนใหญ่ก็อยู่ใน 

ต่างประเทศ	 ดังนั้นหนทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศที่ดูจะรวดเร็ว

ท่ีสุดหนทางหน่ึง	 ก็คือ	การนำาเข้าบุคลากร 

ในต่างประเทศที่มีความสามารถสูง 

มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ 

ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรไทยใน

ประเทศ	 ผ่านการทำางานร่วมกันหรือ

การฝึกฝนอบรม	(Training)
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	 บุคลากร ในต่ า งประ เทศที่ ว่ านี้ 	 ไม่ ได้

หมายความเฉพาะผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติเท่าน้ัน 

แต่รวมถึงคนไทยท่ีไปทำางานในต่างประเทศ

เป็นเวลานานจนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้	 และ

จะทำาอย่างไรให้คนเหล่านั้นเข้ามาทำางานใน

ประเทศไทยและช่วยถ่ายทอดความรู้และทักษะ

ท่ีมี	 ให้บุคลากรไทยได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถจนเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมของไทยให้เข้มแข็งได้	 เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางจน

สำาเร็จได้ในที่สุด

	 ตั้งแต่ปลายปี	2559	ถึงช่วงต้นปี	2560	ที่ผ่าน

มา	 รัฐบาลได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ	ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	โดยล่าสุด

ได้พิจารณากำาหนดมาตรการต่างๆ	 ท่ีจะช่วย

ดึงดูดให้ผู้มีความสามารถสูง	 (Talents)	 จากต่าง

ประเทศเข้ามาทำางานในประเทศไทยได้สะดวกขึ้น	

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ Talents ที่ถูกหยิบยก

ขึ้นมาแก้ไขในลำาดับต้นๆ ได้แก่	

 (1) การอำานวยความสะดวกด้านวีซ่าและ

ใบอนุญาตทำางานให้กับผู้เช่ียวชาญ 

 (2) การพัฒนาระบบการแจ้งอยู่ในราช

อาณาจักรเกิน 90 วัน

 (3) การกำาหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ 

ด้านภาษีเพื่อจูงใจให้ Talents จากต่างประเทศ

เข้ามาทำางานในประเทศไทย

1.  ยานยนต์สมัยใหม่
2.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3.  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี/เชิงสุขภาพ
4.  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5.  การแปรรูปอาหาร
6.  เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
7.  การบินและโลจิสติกส์
8.  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
 เคมีชีวภาพ
9.  ดิจิทัล
10.  การแพทย์ครบวงจร

บุคลากรในต่างประเทศ 
รวมถึงคนไทยที่ไปท�างาน 

ในต่างประเทศเป็นเวลานาน 
จนมีความเชี่ยวชาญแล้วด้วย 

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) ได้แก่
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 สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน	 (กกท.)	 เม่ือวันท่ี	26	 ธันวาคม	2559	

ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อม 

ด้านกำาลังคน	 เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ	

ประเทศไทย	 4.0	 ตามที่บีโอไอเสนอ	 และที่ประชุม 

ได้มอบหมายให้	 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการแก้ไข

อุปสรรคและการกำาหนดมาตรการ	 เพ่ือดึงดูด	 

Talents	 จากต่างประเทศ	 โดยให้จัดประชุมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางร่วมกัน	 และ

ให้รายงานผลการหารือให้ที่ประชุม	กกท.	ทราบ

	 ต่อมาเมื่อวันที่	 23	 มกราคม	 2560	 รัฐมนตรี 

สุวิทย์ฯ	 ได้เป็นประธานการประชุมเรื่องการเตรียม 

ความพร้อมด้านกำาลังคนฯ	 ดังกล่าว	 ในวันนั้น	 

มีผู้ แทนจากหน่ วยงานสำ า คัญต่างๆ	 เข้ า ร่ วม 

หลายหน่วยงานด้วยกัน	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 สำานักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แห่งชาติ	 (สวทช.)	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระดมสมองแก้ไขปัญหา

	 การพิจารณาของท่ีประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการอำานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาต 

ทำ า ง าน ให้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญนั้ น 	 ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ว่ า 

ประเทศไทยมีวีซ่าประเภทพิเศษ	 สำาหรับการ 

ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้ เช่ียวชาญอยู่แล้ว 

ได้แก่	 Non-Immigrant Visa ประเภท EX 

(Non-EX)	 ซึ่งจะให้กับผู้เชี่ยวชาญ	 เช่น	 นักวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	 หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นนำา	 เป็นต้น	 จึงไม่ต้องมี 

การกำาหนดแยกประเภทวีซ่าชนิดใหม่สำาหรับ 

ผู้ เชี่ ยวชาญชาวต่างชาติ ท่ีจะเข้ามาทำางานใน 

ประเทศไทยอย่างท่ีเคยมีการเสนอ	 ซึ่งสาเหตุท่ี 

ไม่ค่อยทราบกันว่ามีวีซ่าชนิดนี้ เนื่องจากมีผู้ได้ 

เพียงไม่กี่รายเท่านั้น	 และสาเหตุที่ได้น้อยราย 

ก็เพราะต้องมีหน่วยงานรับรองความเป็น	Expert	 ให้

กับกระทรวงการต่างประเทศในการพิจารณาอนุมัติ

ออกวีซ่าประเภท	EX	นี้

	 นอกจากน้ี	 ท่ีประชุมได้หารือกันว่า	จะมอบหมาย 

ให้เจ้าหน้าท่ีของสถานทูตไทยในประเทศต้นทาง

ของ	 Talents	 ออกใบอนุญาตทำางานไปพร้อมกับ 

การออกวีซ่า	 Non-EX	 ได้หรือไม่	 ซึ่งกรณีนี้จะเป็น 

การมอบอำานาจจากกระทรวงแรงงาน	 ให้เจ้าหน้าที่

กระทรวงการต่างประเทศ	 ดำาเนินการออกใบอนุญาต

	 ทั้ง	 3	 เรื่องนี้	 รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณา

กำาหนดแนวทางท่ีเหมาะสมด้วยความรอบคอบ	

และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด

	 ในบทความน้ี	 จะเน้นที่มาตรการการอำานวย

ความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำางานให้กับ

ผู้เช่ียวชาญ	 โดยจะชี้แจงให้ทราบที่มาและรายงาน

ความคืบหน้าล่าสุด
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ทำางานแทน	 ซึ่งเรื่องนี้ท่ีประชุมยังมีความกังวลใจ 

อยู่ว่า	 ในทางปฏิบัติจะทำาได้อย่างไร	 และในทาง

กฎหมายจะติดปัญหาใดหรือไม่	 เพราะอำานาจหน้าท่ี 

ในการออกใบอนุญาตทำางานนั้น	 เป็นของกระทรวง

แรงงาน	 ตามพระราชบัญญัติการทำางานของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2551

	 ท่ีประชุมมีมติเ ห็นชอบในหลักการสำาหรับ 

การกำาหนดระยะเวลาในการออกวีซ่า	 Non-EX 

กับใบอนุญาตทำางานให้มีระยะเวลาสอดคล้องกัน 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาใบอนุญาตทำางานจะมีระยะเวลา 

อย่างน้อย	 1	 ปี	 ในขณะที่สำานักงานตรวจคน 

เข้าเมือง	 จะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์ 

จะเดินทางเข้ า ในประเทศไทยเพื่อติดต่อหรือ 

ประกอบธุรกิจและการทำางานอยู่ในราชอาณาจักร 

ไทยครั้งแรกได้ไม่เกิน	90	วัน

	 สุดท้ายคือการจัดทำาคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลท่ี

มีคุณภาพสูงในสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน	 เพื่อ

ใช้ในการระบุหน่วยงานรับรองคุณสมบัติสำาหรับการ

ออกวีซ่า	Non-EX	ดังกล่าว

	 สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 	 23	

มกราคม	 2560	 ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมใน

เรื่องของการอำานวยความสะดวกด้านวีซ่าและ 

ใบอนุญาตทำางานอีกหลายคร้ัง	 ซ่ึงความคืบหน้า 

ของการดำาเนินการต่างๆ	 บีโอไอจะนำาเสนอ 

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ได้รับทราบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

 ในท่ีน้ีขอนำาประเด็นต่างๆ	ท่ีได้มีการพิจารณา 

เพ่ิมเติม	 มาแจ้งให้ทราบความคืบหน้าล่าสุด

ดังนี้

  1. การออกวีซ่า Non-EX และใบอนุญาต

ทำางานสำาหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานทูต

ประเทศต้นทาง 

	 จากท่ีได้มีการพิจารณากันว่า	 ให้มีการ

ออกวีซ่าประเภท	 EX	 และใบอนุญาตทำางาน

สำาหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 ณ	 สถานทูตประเทศ

ต้นทาง	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พิจารณาออกคำาสั่งกระทรวงแรงงานเพ่ือมอบ 

อำานาจให้เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ 

ดำาเนินการเป็นนายทะเบียนในการออกใบอนุญาต

ทำางานควบคู่ไปกับการออกวีซ่าประเภท	 EX	 

ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ	เช่น	นักวิจัย	ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	 หรือผู้เช่ียวชาญ

ความคืบหน้าล่าสุดในการออกวีซ่า 
Non-EX และใบอนุญาตทำางาน
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	 ด้วยเหตุน้ีท่ีประชุมจึงเห็นชอบในหลักการให้ 

กรมการจัดหางานมอบอำานาจให้สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศเป็น

หน่วยงานรับคำาร้องซึ่งรวมถึงการรับเอกสารที่ใช้

ในการขอใบอนุญาตทำางาน	เพื่อส่งต่อให้กรมการ

จัดหางานเตรียมการออกใบอนุญาตทำางานไว้

ล่วงหน้า	และเมื่อผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเดินทาง

มาถึงประเทศไทย	สามารถมาชำาระค่าธรรมเนียม

และรับเล่มอนุญาตทำางานจากกรมการจัดหางาน

ทำางานได้ทันที	ซึ่งในเรื่องนี้	 ให้กรมการจัดหางาน

และกระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือใน

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการ

ดำาเนินงานร่วมกัน	 และให้รายงานความคืบหน้า

การดำาเนินงานให้บีโอไอทราบโดยเร็ว

เฉพาะทางช้ันนำา	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ	

โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง	

เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและทำางานใน

ประเทศไทยนั้น

	 ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานยังมีข้อกังวล	

เนื่องจากการมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที่กระทรวง

การต่างประเทศออกใบอนุญาตทำางานใน 

ต่างประเทศได้	 จะต้องใช้งบประมาณและระยะ

เวลาในการดำาเนินงานค่อนข้างมาก	 จึงเสนอ

ให้มีการมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง

การต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ 	 ณ	 สถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย

ในต่างประเทศเป็นเพียงหน่วยงานรับเรื่องและ

รับเอกสารในการขอใบอนุญาตทำางาน	 และ 

ให้ส่งต่อเอกสารดังกล่าว	 ซึ่งอาจส่งทางอีเมล

หรือส่งเอกสารฉบับจริงมายังกรมการจัดหางาน	

เพื่อให้กรมการจัดหางานเตรียมการออกใบ

อนุญาตทำางานไว้ให้พร้อม	 โดยเมื่อผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศเดินทางมาถึงประเทศไทย	 จะได้ 

สามารถมาชำาระค่าธรรมเนียมและรับใบ

อนุญาตทำางานที่กรมการจัดหางานได้ทันที	

ซึ่ ง วิ ธี การดั งกล่ าวสามารถอำ านวยความ 

ความสะดวกให้กลุ่ม	 Talents	 ได้	 โดยที่ไม่ต้อง

ใช้งบประมาณจำานวนมากในการลงทุนพัฒนา

ระบบ	 และแนวทางดังกล่าวสามารถเริ่ม 

ดำาเนินการได้เร็ว
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  2. การกำาหนดระยะเวลาการออกวีซ่า (Non-

EX) และใบอนุญาตทำางานให้สอดคล้องกัน

	 ที่ประชุมร่วมกันของหลายหน่วยงานเห็นควร

พิจารณากำาหนดรูปแบบการทำางานในการพิจารณา

กำาหนดให้ระยะเวลาของวีซ่า	 Non-EX	 และใบ 

อนุญาตทำางานสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ	 มีระยะเวลา

สอดคล้องกัน	โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ	กรม

การจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 และสำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง	พิจารณาร่วมกัน

	 บีโอไอจึงเสนอให้สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

พิจารณาขยายระยะเวลาการลงตราประทับวีซ่าใน

ครั้งแรก	 ณ	 ด่านสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 จาก

เดิม	90	วัน	เป็น	1	ปี	เพื่อให้ระยะเวลาของวีซ่าและ

ใบอนุญาตทำางานสอดคล้องกัน	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกนักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้า

มาในประเทศไทยเพื่อติดต่อหรือประกอบธุรกิจและ

การทำางาน	

	 อย่ าง ไรก็ตาม ผู้แทนสำ านักงานตรวจคน 

เข้าเมืองได้ชี้แจงว่า	 ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อกำาหนด

ทางกฎหมาย	 แต่จะรับไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

และรายงานความคืบหน้าให้บีโอไอทราบโดยเร็ว	 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้นำาร่องใช้แนวทาง

ดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้วีซ่า	Non-EX

บีโอไอจึงเสนอให้ส�านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง พิจารณา 
ขยายระยะเวลาการลงตรา 

ประทับวีซ่าในครั้งแรก  
ณ ด่านส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

จากเดิม 90 วัน เป็น 1 ปี

  3 . การจัดทำ าคุณสมบัติของกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้ในการระบุหน่วยงาน

รับรองคุณสมบัติในการออกวีซ่า Non-EX

	 บีโอไอได้หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

โดยเฉพาะสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 เพ่ือกำาหนด

สาขาผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ต้องการ

อำานวยความสะดวกเป็นพิเศษ	 และแนวทาง

การรับรองคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ	

	 อย่างไรก็ตาม	ยังมีประเด็นที่ต้องทำางาน

ร่วมกันอีกมาก	 เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ความมั่นคง	 โดยบีโอไอจะพยายามหาจุด 

ที่สามารถดำาเนินการได้ก่อน	 เพื่อให้การ

เตรียมความพร้อมด้านกำาลังคนเพื่อรองรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่	 “ประเทศไทย	 4.0”	

สำาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้		
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	 รัฐบาลภายใต้การนำาของ  ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา  ได้ประกาศการจัดตั้ ง

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 

ตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor 

:	 EEC)	 เพื่อรองรับ	 New	 S-Curve 

Industry	 อันจะช่วยให้ประเทศไทยมี 

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น	 รัฐบาลจึง 

ออกมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว	รวมถึงการ

สร้างกำาลังคนให้เพียงพอต่อการพัฒนา

	 หนึ่ ง ในอุตสาหกรรม ท่ีมีความ

สำาคัญมากคือ	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ	 เนื่องจากอุตสาหกรรม

ทุกประเภทจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีน้ี 

ในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ	(Productivity) 

และยังนำาไปสู่ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ในอนาคต 

(Creativity)	อีกด้วย

เรื่อง | ดร.ชิต   เหล่าวัฒนา

และระบบอัตโนมัติ
ของประเทศไทย

แนวทางการสร้างก�าลังคน
ด้านหุ่นยนต์

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ประสานงาน 
โครงการความร่วมมือ MIT-ประเทศไทย
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	 การเตรียมการรองรับความต้องการในเรื่อง

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะแข่งขันได้ใน

ระยะยาว	 ประเทศไทยต้องเร่งสนับสนุนคนรุ่นใหม่ 

ให้มีองค์ความรู้	 ความเช่ียวชาญ	 และพัฒนา

เทคโนโลยีขึ้นใช้ได้เอง	 โดยความรู้สาขาวิศวกรรม 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นพหุศาสตร์ 

เฉพาะทางผู้เรียนต้องรู้ทั้งหลักการออกแบบ 

เครื่องกล	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบควบคุม	 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 และต้องอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติ

อย่างหนักให้รู้จริง	

	 อีกทั้งต้องสร้างบุคลิกลักษณะส่วนตัวให้เป็น

ผู้พร้อมเรียนรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	 ดังนั้นรูปแบบของการสร้าง

กำาลังคน	 จึงมิอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการ

ลงงบประมาณ	 การจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อใช้งาน	 

หรือแม้แต่การมีมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างชาติ 

เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยเท่านั้น

	 รัฐบาลควรพิจารณาดำาเนินการตามแนวทาง

พัฒนากำาลังคน	 3	 ด้าน	 ที่ทำาควบคู่ไปพร้อมกัน	

เพื่อเร่งตอบสนองความต้องการที่เกิดข้ึนแล้ว

ปัจจุบัน	 ระยะกลาง	 (5	 ปี)	 และรองรับการเจริญ

เติบโตระยะยาว	ดังนี้

	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

เร็วมาก	 จำาเป็นต้องให้แรงงานเดิมที่มีในภาค

อุตสาหกรรมปัจจุบันมีโอกาสกลับสู่ระบบการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 และเปิดโลกทัศน์ที่

กว้างขึ้น	 รัฐบาลสามารถสนับสนุนด้วยมาตรการ

ต่างๆ	ที่เอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำาคัญ

และส่งพนักงานเข้ามาอบรม	 เช่น	 อนุญาตให้นำา

ค่าใช้จ่ายอบรมมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	2	เท่า

	 การทำา	Re-Training	รัฐบาลสามารถประหยัด

งบประมาณได้	กระทรวงแรงงานและภาคเอกชน/

อุตสาหกรรม	 ร่วมกันต้ังศูนย์อบรม/ห้องปฏิบัติการ 

โดยใช้พื้นที่ว่างภายในนิคมอุตสาหกรรมของ

แต่ละภูมิภาค	เพ่ือจัดสร้างสถานท่ีอบรมปฏิบัติการ

ขึ้นใหม่	 หรือหากมีพื้นที่อยู่แล้วเพียงดำาเนินการ

ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน	 การอบรมเนื้อหาด้าน

เทคโนโลยีนั้น	 เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง

ครั้งละหลายวัน	 การเลือกสถานที่ให้อยู่ในแหล่ง

1.Re-Training แรงงานเดิม
ในภาคอุตสาหกรรม
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2.
	 จำานวนผู้ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

ระบบอัตโนมัติ	 และสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีความ 

สามารถวิเคราะห์กระบวนงานออกแบบและพัฒนา 

ระบบ	 เพ่ือใช้งานได้เองในโรงงานอุตสาหกรรม	

ปัจจุบันมีจำานวนน้อยมากและไม่เพียงพอกับ 

ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม	

	 อีกท้ังข้อมูลสถิติของผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในประเทศไทย	 ก็นับว่ายังมีจำานวน 

น้อย	 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว	

รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้เพียงพอ 

เพ่ือผลักดันให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจเรียนสายวิศวกรรม 

/วิทยาศาสตร์	ให้มากขึ้นอย่างน้อย	3	เท่าจากเดิม

	 อีกท้ังต้องสนับสนุนอย่างมีนัยสำาคัญสำาหรับ 

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรกลุ่มนี้	 เพื่อจะได้ 

จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	 จัดรูปแบบ 

การสอนและชั้นเรียนให้เหมาะสม	 ตลอดจน 

มีเครื่องมือการสอนให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติ

อย่างจำาเป็นเพียงพอ	 เพื่อให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	 ควรให้มหาวิทยาลัย

ส่วนกลางประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในพื้นที่ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 ร่วมกัน

ออกแบบหลักสูตรและอบรมอาจารย์ผู้สอน

Train of the Trainer 
วิศวกรรุ่นใหม่ รองรับ
10 อุตสาหกรรมใหม่

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง	 ใช้เวลาเดินทาง

สะดวกจะช่วยให้ผู้ประกอบการภาค

อุตสาหกรรมตัดสินใจส่งแรงงานเข้ารับ

การอบรมง่ายขึ้น	

	 นอกจากนี้การเลือกองค์ความรู้

ที่จะนำามาถ่ายทอดให้กับคนที่ทำางาน

ในระบบอุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้ว	

ต้องใช้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพไม่ควร

ใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด	 

รัฐสามารถเจรจาขอความร่วมมือกับ

ผู้จัดจำาหน่ายเครื่องจักร/เครื่องมือ

อุตสาหกรรมท้ังในและต่างประเทศ	 

ที่ต้องการเป็นที่ รู้ จั กและมี โอกาส 

ขายสินค้าในอนาคต	 จัดส่งวิทยากรที่

เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ตลอดจนให้ยืมใช้เครื่องจักร/เคร่ืองมือ

อุตสาหกรรมสำาหรับภาคฝึกปฏิบัติได้	

ดังนั้นรัฐบาลจึงลงทุนเรื่องของอาคาร	

ระบบสาธารณูปโภค	 ระบบติดต่อ

สื่อสาร	 ส่วนพื้นที่	 อุปกรณ์การอบรม	

รวมทั้งวิทยากร	 ควรร่วมมือกับภาค

เอกชน
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	 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และแผนงาน 

จัดการด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลที่ได้เตรียมการไว้ 

ล้วนต้องมีบุคลากรในสายงานวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 

ทำางานอยู่ตามแต่ละภูมิภาค	 รัฐบาลควรใช้รูปแบบ 

การจัดสรรทุนการศึกษาทั้งระดับ	 ตรี-โท-เอก	 

ให้กับนักเรียนจากต่างจังหวัดเพื่อศึกษาในสายงาน

วิทยาศาสตร์	 โดยกำาหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุน 

ที่ เหมาะสมกับ บุคลิกลั กษณะของคนรุ่ น ใหม่  

ให้มีทางเลือกได้	 อาทิ	 ภายหลังสำาเร็จการศึกษา

ขอให้กลับมาทำางานกับหน่วยงานของรัฐ	 ภาค

อุตสาหกรรม	 หรือเป็น	 Startup	 ก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่

ภูมิลำาเนาของตน	

	 นอกจากน้ีอาจทำาความร่วมมือกับอุตสาหกรรม 

ให้สิทธิประโยชน์กรณีส่งพนักงานเดิมมาเรียนต่อและ 

รับกลับไปทำางานชดใช้ทุนภายหลังสำาเร็จการศึกษาแล้ว 

ดังตัวอย่างความส�าเร็จ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
มีความร่วมมือกับ 

Massachusetts Institute
of  Technology (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาแล้วมากกว่า 10 ปี

การสร้างบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ระดับ	Top-Notch 

ควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกท่ีมี 

ชื่อเสียง ดังตัวอย่างความสำาเร็จที่มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 มีความร่วมมือกับ 

Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 (MIT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 มาแล้วมากกว่า	 10	 ปี 

นอกจาก	 MIT	 แล้ว	 ควรทำาความร่วมมือกับ	 

Stanford	 University,	 Carnegie	 Mellon	 University	

และ	Georgia	Institute	of	Technology

	 การเตรียมกำาลังคนครั้งนี้ทำาเพื่อสนับสนุนด้าน

เศรษฐกิจ	 ช่วยป้องกันและคล่ีคลายปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีต้องเผชิญ	 เป็นการสนับสนุน

ด้านการศึกษาให้คนรุ่นใหม่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีท่ีจำาเป็นมากสำาหรับการพัฒนาประเทศ	

และยังสนับสนุนทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตของ 

คนไทยให้ดีขึ้นจากสิ่งประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติต่างๆ		

3.สร้างกำาลังคนระดับ 
Top-Notch
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(ตอนที่ 1)

ประเทศไทย
กับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เรื่อง | สุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล

	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นน�าที่ มีรายได ้ เฉลี่ยของ

ประชากรอยู่ในระดับสูง	 (High	 Income 

Country)	 มาสู่ประเทศก�าลังพัฒนาที่มีรายได้ 

เฉลี่ยของประชากรอยู ่ในระดับปานกลาง	

(Middle	 Income	Country)	เช่น	ประเทศไทย	

เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก	ซึง่การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่ดีจะช่วยยกระดับประเทศขึ้นไปสู่อีกระดับ

หนึ่งได้

	 	 ในช่วงระยะเวลา	 30	 ปีที่ผ่านมา	 มี

หลายประเทศที่สามารถยกระดับประเทศ

จากเดิมท่ีไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีของตนเอง	

ก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นน�าที่มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจสูง	 ประชาชนในประเทศมี 

รายได้สูงขึ้น

	 อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งมีปัจจัย

ที่ เกี่ยวข ้องหลายประการท้ังผู ้ถ ่ายทอด

เทคโนโลยีและผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีนัยส�าคัญต่อความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลวของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

		 บีโอไอได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์	 ท�าการศึกษา 

เกีย่วกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่วเิคราะห์ 

หาปัญหาอุปสรรคของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ของประเทศไทยที่ผ่านมา	รวมทั้งน�าแนวทาง

ที่ได้ศึกษามาจัดท�าแนวทางในการก�าหนด

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ที่จะท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทที่ได ้

รับการส่งเสริมฯ	ในอนาคตต่อไป

 ผูเ้ขยีนจงึขอน�าเสนอบทความประเทศไทย

กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยจะมีเรื่องราว	

4	 ตอนที่ว่าด้วย	 กรณีศึกษาของต่างประเทศ

ที่น่าสนใจในการยกระดับประเทศด้วยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

และความคิดเห็นของผู ้ เกี่ยวข ้องกับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	
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	 ข ้อมูล	 GCI	 ประกอบด้วย	 3	 กลุ ่มตัวชี้วัด	 

(Subindexes)	ได้แก่	

 1)  Basic Requirements Subindex        
 2)  Efficiency Enhancers Subindex 
 3)  Innovation and Sophistication Factors

 Subindex 
	 โดยทั้ง	 3	 กลุ่มตัวชี้วัดประกอบด้วย	 12	 เสาหลัก	

(Pillars)	 ที่ได้รวบรวมตัวชี้วัด	 (Indicators)	 จ�านวน	 

114	 ตัว	 ที่ส�าคัญต่อการวัดผลิตภาพและความมั่งคั่ง 

ของประเทศในระยะยาว

	 ส�าหรับตัวชี้ วัด ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการถ ่ายทอด

เทคโนโลยีคือ	 Efficiency	 Enhancers	 Subindex 

ประกอบไปด้วยเสาหลักที่ชี้วัดความสามารถของ 

ประเทศท่ีอยู่ในขั้น	 Efficiency-driven	 Stage	 โดย 

ตัวชี้วัดที่มีผลต่อระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แก	่

ความพร้อมของเทคโนโลยี	(Technological	Readiness)	

ซึ่งเสาหลักนี้จะเป็นตัวช้ีวัดว่าประเทศได้ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่มีอยู่	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม 

ในประเทศอย่างไร	 และมุง่เน้นวดัระดบัการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารในกิจกรรมประจ�าวันและ 

กระบวนการผลิต	 เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการสร้างนวตักรรม 

และความสามารถทางการแข่งขัน	โดยเฉพาะการลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI	 and	 

Technology	Transfer)	

 เป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่า	 การวัดผล

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะใช้เครื่องมืออะไรวัดที่จะ

เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

 World Economic Forum (WEF) ก่อตั้งขึ้น 

ในปี	 1971	 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 โดย	WEF	 เป็นองค์กร

ไม่แสวงหาผลก�าไรและเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศที่ต ้องการให ้เกิดการประสานงาน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมทั้งยังมี

การส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจที่ค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของประชาคมโลกและปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วย

	 ทั้งนี้	 WEF	 ได้มีการรายงานความสามารถ 

ทางการแข ่ งขันระดับโลก	 (The	 Globa l	 

Competitiveness	 Report:	 GCR)	 ฉบับป	ี 

2016 - 2017	 ซึ่งในรายงานดังกล่าว	 ถือว่าใช้

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาประเทศที่มี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีได้	

	 ในรายงาน	GCR	ได้มีการจัดอันดับประเทศ

ต่างๆ	 ในโลกด้วย	 Global	 Competitiveness	 

Index	(GCI)	มาตั้งแต่ปี	2004	ถึงปัจจุบัน	(2017)	

ซึ่งข้อมูลได้ถูกรวบรวมมาจาก	

	 1)	 ข้อมูลทางสถิติจากองค์กรที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ

	 2)	 ตัวชี้วัดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 

(Executive	Opinion	Survey)	ซึ่งใช้ทดแทนข้อมูล

ทางสถิติท่ีไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ระหว่าง

หลายประเทศ	

ประเทศที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดีวัดผลจากอะไร
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 หากเอ่ยถงึประเทศไอร์แลนด์	อาจจะนกึไม่ออก 

ว่าประเทศนี้มีจุดเด่นเรื่องอะไร	 ซึ่งหลายคนอาจจะ

พอทราบข้อมูลเบ้ืองต้นว่า	 ไอร์แลนด์เป็นประเทศ

ที่ เป ็นเกาะในทวีปยุโรปและมีทีมรักบี้ ท่ี โด ่งดัง 

ระดับโลก	

	 แต ่ข ้อมูลของ	 WEF	 ด ้านการถ ่ายทอด 

เทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	

(FDI	and	Technology	Transfer)	ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศใดได้คะแนน 
“ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศ” สูง 

  แสดงว่าเป็นประเทศที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี

มีคะแนนสูงเป็นอันดับ	 1	 จาก	 138	 ประเทศทั่วโลก 

ในรายงานของ	 The	 Global	 Competitiveness	 

Report:	 GCR)	 ฉบับปี	 2016 - 2017	 โดยได้คะแนน

ระดับ	 6.3	 จากคะแนนเต็ม	 7	 จึงน่าสนใจว่า	 ท�าไม

ประเทศไอร์แลนด์ที่เป็นเพียงประเทศเล็กๆ	 ในทวีป

ยุโรป	 มีประชากรทั้งประเทศไม่ถึง	 5	 ล้านคน	 จึง

สามารถได้คะแนนเป็นอันดับ	1	ได้

	 การได้คะแนนเป็นอันดับ	 1	 ของโลกด้าน	 การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI and Technology Transfer)	เป็น

ผลจากความร่วมมือจาก	 3	 หน่วยงานในไอร์แลนด์

ได้แก่	 Industrial	 Development	 Authority	 (IDA),	

Knowledge	Transfer	 Ireland	 (KTI)	 และ	Enterprise	

Ireland	 (EI)	 โดยแต่ละหน่วยงานมีภารกิจด้านการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ดังนี้

ที่มา: World Economic Forum’s Global Competitiveness 
Report 2016-2017

  9th pillar: Technological readiness 12 6.1 
 9.01 Availability of latest technologies 24 5.9 
 9.02 Firm-level technology absorption 23 5.4 
 9.03 FDI and technology transfer 1 6.3 

 ดังนั้น	 ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI	 and	 

Technology	 Transfer)	 จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติ	 โดยเฉพาะ

ประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงค่อนข้างน้อย	 ซึ่ง

ประเทศใดได ้คะแนนในตัวชี้วัดนี้สูง	 แสดงว ่า 

เป็นประเทศท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี 

ตามการจัดอันดับของ	World	Economic	Forum

 ประเทศไอร์แลนด์ 
มีคะแนนสูง เป็นอันดับ 1 
 จาก 138 ประเทศทั่วโลก

ไอร์แลนด์ ประเทศเล็กในทวีปยุโรป
ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของ WEF
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Industrial Development Authority (IDA)

โครงการเครดิตภาษีส�าหรับการวิจัยและพัฒนาของ 
Industrial Development Authority (IDA)

เป้าหมาย

สิทธิประโยชน์

คุณสมบัติของกิจกรรม
ที่เข้าหลักเกณฑ์

คุณสมบัติเบื้องต้น
เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์

เงื่อนไขอื่นๆ

เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา

ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาที่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับเครดิตภาษีร้อยละ 25 ส�าหรับหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเป็น
ส่วนเพิ่มจากการลดภาษีที่ได้รับอยู่แล้วในอัตราร้อยละ 12.5  ซึ่งหมายความว่า บริษัทที่ด�าเนินกิจกรรมด้านวิจัยและ
พัฒนาที่เข้าหลักเกณฑ์ จะได้เครดิตภาษี 37.5 ยูโรจากทุก 100 ยูโร ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยลดต้นทุนวิจัยและ
พัฒนาได้สูงสุดถึงร้อยละ 37.5

  เป็นกิจกรรมที่เป็นระบบระเบียบ หรือเป็นเชิงทดลอง
  กิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
  กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ คือ 
  1) การวิจัยขั้นพ้ืนฐาน 
  2) การวิจัยขั้นประยุกต์ 
  3) การพัฒนาเชิงทดลอง
  กิจกรรมก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผู้สมัครต้องเป็นบริษัท
  บริษัทต้องมีภาระทางภาษีกับไอร์แลนด์
  บริษัทต้องด�าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA)
  ถ้าบริษัทเป็นบริษัทของไอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต้องไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีจากกฎหมาย
  ของประเทศอื่น

โครงการคูปองนวัตกรรม
(Innovation Vouchers) โครงการการริเริ่มเพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่ง

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 (Technology Transfer Strengthenng Initiative:TTSI) – TTSI 1-3เป้าหมาย

เป้าหมาย

เง่ือนไข
อื่นๆ

สิทธิ
ประโยชน์

ราย
ละเอียด
โครงการ

เป ็นคูปองที่บริษัท (SMEs) สามารถ 
ใช้ได้เพื่อจะเข้าถึงกองทุนสาธารณะของ 
knowledge providers (มหาวิทยาลัย 
สถาบันทางเทคโนโลยี) เพื่อจะท�างานใน
โครงการท่ีเป็นค�าถามและเป็นนวัตกรรม
ที่บริษัทต้องการ

เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ระยะเวลาโดยทั่วไป 2 – 3 เดือน
นวัตกรรมทุกประเภทสามารถใช้คูปอง 
นี้ได้ เช่น 
  การพฒันาผลติภณัฑ์กระบวนการใหม่
  โมเดลธุรกิจใหม่
  การพัฒนาบริการด้านใหม่ๆ
  การตรวจสอบนวัตกรรม/เทคโนโลยี

A Standard Innovation Voucher มี
มูลค่า €5,000 และถ้ามีการร่วมสนับสนุน
โดยบริษัทจะได้สูงสุดที่ €10,000

โครงการมีมา 3 ครั้งโดย
  TTSI1: ใช้เงินสนับสนุนจ�านวน 22.8 ล้านยูโร  
จัดตั้งส�านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรวิจัยในไอร์แลนด์ 
  TTSI2: ช่วยอ�านวยความสะดวกในการถ่ายทอด 
ความรู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของอุตสาหกรรม เพื่อ
ให้ธุรกิจได ้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผู ้ เชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่ผลิตโดยองค์กร
ที่ท�าการวิจัย (RPOs) 
 ให้เงินทุนสนับสนุนกับสมาคมของสถาบันอุดมศึกษา
จ�านวน 8 แห่ง ซึ่งมีองค์กรที่ท�าการวิจัย 24 องค์กรเป็น
สมาชิก 
  TTSI3 (2017): เพิ่มพูนความแข็งแกร่งของ 
การลงทุน และสร้างสมรรถนะในกิจกรรมใหม่ๆ เช่น 
การให้ค�าปรึกษาโดยนักวิจัย และการตกลงเซ็นสัญญา
ระหว่างธุรกิจ

  บริษัทที่ขอเครดิตภาษีไม่จ�าเป็นต้องมีสิทธิทางปัญญาที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
  และไม่มีข้อก�าหนดว่ากิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต้องประสบความส�าเร็จ 

Knowledge Transfer Ireland (KTI)
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	 ประเทศอิสราเอลมีความก้าวหน้าสูง 

ในด้านนวัตกรรม	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

และเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมชั้นสูงที่

เข้มแข็ง	 ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู ่

ท่ามกลางทะเลทราย	 มีความแห้งแล้ง	 และ

อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง	 ซึ่งหากเทียบกับ

ประเทศไทยแล้ว	 แทบจะมีความตรงข้าม

ในเกือบทุกด้านกับประเทศอิสราเอล

	 แต่จากข้อมูลของ	 WEF	 ด้านการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรง 

จากต่างประเทศ	 (FDI	 and	 Technology	 

Transfer)	 ประเทศอิสราเอล	 มีคะแนน 

อันดับ	 24	 จาก	 138	 ประเทศทั่วโลกใน

รายงานของ	The	Global	Competitiveness	

Report:	 GCR)	 ฉบับปี	 2016 - 2017	 โดย 

ได้คะแนนระดับ	5.4	จากคะแนนเต็ม	 7	ซึ่ง

สูงกว่าประเทศไทย

อิสราเอล การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ามกลางทะเลทรายและความขัดแย้ง 

	 จากตัวอย่างโครงการข้างต้น	 เป็น

ตัวอย่างที่ท�าให้มีนักลงทุนต่างชาติที่

เข้าไปลงทุนในไอร์แลนด์	 เข้าร่วมกับ

โครงการที่รัฐบาลไอร์แลนด์จัดท�าขึ้น	 

ส่งผลให้ประเทศไอร์แลนด์มีคะแนน

เป็นอันดับ	 1	 ของโลกด้านการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ	 (FDI	 and	 Technology	 

Transfer)

	 หน่วยงานรฐับาลของประเทศอสิราเอลทีร่บัผดิชอบ 

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรอืส่งเสรมิการลงทุน	 ได้แก่ 

Foreign	 Investments	 and	 Industrial	 Cooperation	 

Authority	 (ICA)	 และ	 Israel	 Innovation	 Authority	 ซึ่ง

แต่ละหน่วยงานมีโครงการที่น่าสนใจที่ช่วยผลักดันให้

ประเทศอิสราเอลมีคะแนนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในระดับสูง	ดังนี้

ที่มา: World Economic Forum’s Global Competitiveness 
Report 2016-2017

  9th pillar: Technological readiness 22 5.8 
 9.01 Availability of latest technologies 6 6.4 
 9.02 Firm-level technology absorption 15 5.7 
 9.03 FDI and technology transfer 6 5.4 
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โครงการ Invest in Israel

 Foreign Investments and Industrial  Cooperation 
Authority  (ICA)

วัตถุประสงค์

ส ่ ง เ สริ มการลงทุ น ใน
อิสราเอลด้วยโปรแกรม
และบริการที่ ออกแบบ
มา เ พื่ อ ต อบสนอ งทุ ก 
ข้ันตอนของการลงทุน

ภาพรวมวิธีการในการดึงดูดการถ่ายทอดเทคโนโลยี/FDI

1. มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
2. เงินสนับสนับสนุน อาทิ
  เงินทุนสนับสนุนส�าหรับบริษัทที่มีการแข่งชันในอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสูง 
(Support Grants for Internationally Competitive Industrial Companies)
  เงินทุนสนับสนุนส�าหรับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Support Grants Promoting  
R&D) เช่น มีการให้เงินทุนถึงร้อยละ 66 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในการ 
ที่จะสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยในสถาบันการศึกษาสู่อุตสาหกรรม 
ที่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า

สิทธิประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา   (R&D Incentives)

เป้าหมาย

คุณสมบัติ

สิทธิประโยชน์

อื่นๆ

โปรแกรมความร่วมมือด้านการค้าระดับสากล
(Global Enterprise Collaboration Program)

การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรม
ระหว่างสองฝ่ายและระหว่างหลายฝ่าย
Bilateral and Multilateral Industrial 

R&D

กระตุ้นให้เกิดบริษัทก่อตั้งใหม่ข้ามชาติ
ในอิสราเอล

บริษัทข้ามชาติต้องมี
  รายได้ต่อปีเกินกว่า 2 พันล้านเหรียญ       
   สหรัฐฯ 
  มีการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญใน R&D 
  มีส�านักงานอยู่ทั่วโลก

องค์การนวัตกรรมแห่งอิสราเอล (Israel 
Innovation Authority) และบริษัท
ข้ามชาติลงทุนคนละครึ่งในโครงการ R&D

บริษัทข้ามชาติสามารถลงทุนเป็นเงินสด
หรือลงทุนแบบไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้ 
ค�าแนะน�าทางเทคโนโลยี  การใช ้แล็บ
วิทยาศาสตร์ ค่าใช้ซอฟต์แวร์แบบลดราคา 
และค�าแนะน�าเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย

กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
ระดับนานาชาติระหว่างอิสราเอลและ
บริษัทต่างชาติ

ตามเงื่อนไขการจัดหาเงินทุน

เงินสนับสนุนจากภาครัฐประมาณ 
ร้อยละ 50  ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

40 ข้อตกลงการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมสองฝ ่ าย
หรือหลายฝ่าย รวมทั้งการเข้าร่วม
โปรแกรมนานาชาติของสหภาพยุโรป 
5 โปรแกรม
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การให้เงินทุนสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Fund)

เป้าหมาย

คุณสมบัติ

สิทธิประโยชน์

อื่นๆ 

เงินอุดหนุนในการพัฒนาและวิจัย 
(R&D Fund) การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ในการวิจัยและพัฒนา

เพื่อสนับสนุน R&D โดยการลด
ความเสี่ยงของบริษัท

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพขององค์การนวัตกรรมแห่ง
อิสราเอล 

ให้เงินสนับสนุนถึงร้อยละ 50 ของ
มูลค่าโครงการ (ร้อยละ 60 ในพื้นที่  
ที่ได้รับความส�าคัญ)

บริษัทต ้องมีการจ ่ายเงินค ่าใช ้สิทธิ
ถ ้าบริษัทมีการขายเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์และสามารถท�าก�าไรได  ้
แต่หากไม่ได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงิน

สนับสนุนบริษัทในระยะเริ่มต้น และการพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรมของอิสราเอล

ศนูย์บ่มเพาะทางเทคโนโลย ี(Technological Incubators) 
– ผู้ได้รับสิทธิจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจาก
องค์การนวัตกรรมแห่งอิสราเอล
Magnet – กลุ่มของบริษัทและสถาบันการศึกษาได้ร่วมแรงกัน 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโดยทั่วไปแบบใหม่ๆ
Magneton – ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา 
และภาคอุตสาหกรรมส�าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์บ่มเพาะทางเทคโนโลยี (Technological Incubators) 
- ผู้ได้รับสิทธิในการด�าเนินการลงทุนเพียงร้อยละ 15 ของ
เงินงบประมาณโครงการท้ังหมด ในขณะที่จะได้ส่วนแบ่ง 
ผลตอบแทนของบริษัทในศูนย์ฯ ร้อยละ 50
Magnet Program - ส�าหรับ Generic R&D จะได้เงินถึง 
ร้อยละ 66 ของเงนิงบประมาณท่ีได้รบัการอนุมตัสิ�าหรบั R&D

Magnet Project ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติ 3 ปี
โดยการต่ออายุ 1-3 ปีสามารถเป็นไปได้

โปรแกรมสิทธิประโยชน์ (Tnufa Incentives Program)

โครงการ Innovation Visas

เป้าหมาย

เง่ือนไข

สิทธิประโยชน์

เพื่อผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์น้อย (ผู้ประกอบการอิสระ, Private Entrepreneurs) และบริษัทของอิสราเอลที่เพิ่ง
เริ่มก่อตั้ง, New Israeli Startup Companies) ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในการสร้างและตรวจสอบว่าความคิดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมนั้นสามารถไปถึงขั้น R&D ซึ่งเป็นระยะที่สามารถขอเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาและท�าให้สู่การค้าต่อไป

สมัครมายังหน่วยงาน Israel Investment Authority (Start-up Division) โดยก่อนการสมัคร 
ผู้สมัครนั้นควรดูรายการเกี่ยวกับข้อสัญญาต่างๆ ส�าหรับผู้รับทุนนี้และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ได้รับเงินถึงร้อยละ 85 ในเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ
  (วงเงินสูงสุดที่อนุมัติคือ 200,000 ซิงเกิลส�าหรับระยะเวลา 2 ปี)
  เงินลงทุนจะถูกใช้ส�าหรับสร้างต้นแบบในระยะเริ่มต้น การป้องกันทรัพยสินทางปัญญา และการพัฒนาธุรกิจ
  ในระยะเริ่มต้น

Israel Innovation Authority
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	 ตัวอย่างโครงการความร่วมมือเหล่านี้	 ท�าให้ประเทศอิราเอล 

มีคะแนนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ	(FDI	and	Technology	Transfer)	อันดับ	24	จาก	138	

ประเทศทั่วโลก	 ถึงแม้ว่าประเทศอิสราเอล	 จะอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง	

และตั้งอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่

	 ในวารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับหน้า	 ผู ้เขียนจะน�าเสนอ

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอีก	 2	 ประเทศ	 ซึ่งมีจ�านวน

ประชากร	 รูปแบบการพัฒนา	 และลักษณะของอุตสาหกรรมที่ 

ใกล้เคียงกับประเทศไทยคือ	ไต้หวันและมาเลเซีย	 

ที่มา: Israel Innovation Authority and Ministry of Finance 

• โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 ชาติ ส�าหรับความร่วมมือด้าน R&D ในภาคอุตสาหกรรม
(Bi-national Funds for Industrial R&D Cooperation)

เป้าหมาย

เง่ือนไข

สิทธิประโยชน์

เพื่อคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และก่อตั้งอุตสาหกรรมที่เพิ่งถือก�าเนิดขึ้น โดยมี 4 โปรแกรมย่อย
 1) BIRD (อิสราเอล - สหรัฐอเมริกา)
 2) CIIRDF (อิสราเอล - แคนนาดา)
 3) SIIRD (อิสราเอล - สิงคโปร์)
 4) KORIL-RDF (อิสราเอล - เกาหลี)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการรับเงินทุนจะขึ้นอยู ่กับคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมาจาก
รัฐบาลของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเงื่อนไขโครงการ BIRD เช่น 
  บริษัทจะต้องจ่ายเงินทุนคืนเมื่อรายได้ทางการค้าได้เกิดขึ้น
  คู่บริษัทต้องประกอบไปด้วยบริษัทอิสราเอลหนึ่งบริษัทและบริษัทสหรัฐอเมริกาหนึ่งบริษัท

ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในโครงการ R&D จากความร่วมมือกัน*
เงินทุนสนับสนุนร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการท�า R&D ส�าหรับแต่ละบริษัทจากแต่ละรัฐ*
หมายเหตุ: *ตัวอย่างสิทธิประโยชน์จากโครงการ BIRD

โครงการ The Angels Law

เป้าหมาย

เง่ือนไข

สิทธิประโยชน์

เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทชาวอิสราเอลและบุคคลต่างชาติที่ลงทุนในบริษัทอิสราเอล ที่ลงทุนใน
ด้าน R&D โดยเป็น R&D ในระยะ Seed Stage ซึ่งมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงและบางทีสามารถเกิด 
ความเสียหายในการลงทุนได้

  การลงทุนจะต้องท�ากับบริษัทเป้าหมาย (Target Company) ที่เข้าหลักเกณฑ์
  การลงทุนร้อยละ 75 ขึ้นไปจะต้องถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลา 
  ที่ได้รับผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่ายต้องได้รับการรับรองจากองค์การนวัตกรรมอิสราเอล)
  ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาร้อยละ 75 ขึ้นไปต้องถูกใช้จ่ายในอิสราเอล
  ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาต้องถูกใช้เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

อนุญาตให้สามารถใช้เงินลงทุนลดหย่อนรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากทุกแหล่งได้ 
(จ�านวนของการลดหย่อนถูกจ�ากัดไว้ที่ 5,000,000 ซิงเกิลต่อบริษัท)

53Investment Promotion Journal |

เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์



บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมาหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา  

วารสารส่งเสริมการลงทุน จึงขอรวบรวมประกาศท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนี้

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

 โดยมีเนื้อหาให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น

อากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมท้ังการทดสอบ 

ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา  30/1  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  2520   

โดยจะอนุมัติให้คราวละ  1  ปี  ซึ่งของนำาเข้าที่จะได้รับการยกเว้นอากรนั้น  จะต้อง

ไม่ใช่เครื่องจักร  หรือวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นท่ีสามารถนำาเข้าโดยได้รับสิทธิยกเว้น

อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามมาตรา  28  หรือวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นตาม 

มาตรา  36  ในประเภทกิจการตามบัญชีท้ายของประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน ที่  2/2557 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2557  เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ 

ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา 7.12 กิจการเทคโนโลยี

ชีวภาพ  (Biotechnology)  เฉพาะประเภทกิจการ 7.12.1 – 7.12.4 และ 8.1 กิจการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  เฉพาะโครงการที่มีการวิจัยและพัฒนา

เรื่อง | ธรรมรัตน์   รัตนพันธ์

 1.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	1/2560
	 	 ลงวันที่	14	มีนาคม	พ.ศ.	2560
เรื่อง  การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพื่อใช้

  ในการวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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  เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้มีการลงทุนหรือการ 

ใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

มากขึ้น  จึงออกประกาศปรับปรุงสิทธิและประโยชน์

เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ  (Merit-based  

Incentives)  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน  ที่  2/2557  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2557  

โดยให้คำานวณจำานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับ

ยกเว้นเพิ่มเติม ดังนี้

  (1) การวิจัยและพัฒนา  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ท้ังการดำาเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อ่ืน ในประเทศ 

หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ 

ให้คำานวณเป็นสัดส่วนจากเดิมร้อยละ 200 เป็นร้อยละ 

300 ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

  (2) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพัฒนา

จากแหล่งในประเทศ  ให้คำานวณเป็นสัดส่วนจากเดิม

ร้อยละ  100  เป็นร้อยละ  200  ของการลงทุนหรือ 

ค่าใช้จ่าย

  (3) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง ให้คำานวณ 

เป็นสัดส่วนจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของ 

การลงทุนหรือค่าใช้จ่าย  

  (4) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายใน 

ประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  51  ของทุนจดทะเบียน  ในส่วน

ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง  และ

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  ให้คำานวณเป็น

สัดส่วนจากเดิมร้อยละ  100  เป็นร้อยละ  200  ของ

การลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

  (5) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทั้ง

การดำาเนินการเอง  หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ 

ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้คำานวณเป็นสัดส่วน

จากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของการลงทุน

หรือค่าใช้จ่าย

 2.	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	2/2560
	 	 ลงวันที่	14	มีนาคม	พ.ศ.	2560
เรื่อง  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

  (Merit-based Incentives)

 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จึงออกประกาศกำาหนดมาตรการช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังต่อไปน้ี

 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	3/2560
	 	 ลงวันที่	14	มีนาคม	พ.ศ.	2560
เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
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  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงและเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการยกระดับ

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปน้ี

  1.  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

ท่ีนำาเข้ามาทดแทนเคร่ืองจักรท่ีเสียหายจาก

อุทกภัย         ท้ังเคร่ืองจักรใหม่และเคร่ืองจักรใช้แล้วจาก 

ต่างประเทศซ่ึงมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับต้ังแต่ปีท่ีผลิต

ถึงปีท่ีนำาเข้าและให้นับเป็นเงินลงทุนสำาหรับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไข ดังน้ี

    1.1  เคร่ืองจักรท่ีขอนำาเข้ามาต้องเป็น

เคร่ืองจักรเพ่ือทดแทนเคร่ืองจักรท่ีได้รับความ 

เสียหาย  โดยให้นำาเข้าเคร่ืองจักรรายการดังกล่าว 

ได้เพียงคร้ังเดียว

    1.2 จะต้องแสดงหลักฐานการประเมิน

ความเสียหายของเคร่ืองจักร  เช่น  เอกสารแสดง

มูลค่าความเสียหายของบริษัทประกันภัย  และ

ภาพถ่ายหรือเอกสารอ่ืนซ่ึงเป็นท่ียอมรับของ

สำานักงาน

    1.3 กรณีการนำาเข้าเคร่ืองจักรใช้แล้วจาก

ต่างประเทศ  จะต้องได้รับใบรับรองจากสถาบัน            

ท่ีเช่ือถือได้ในด้านประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  และการใช้พลังงาน

ภายใน 2 ปีนับแต่วันท่ีอนุมัติ

 4.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	4/2560
	 	 ลงวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2560	
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

   1.4 จะต้องย่ืนขอนำาเข้าเคร่ืองจักรทดแทน

ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

      (1) กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ  

อยู่เดิมยังไม่สิ้นสุดระยะเวลานำาเข้าเครื่องจักร  ให้

กำาหนดระยะเวลานำาเข้าเคร่ืองจักรทดแทนภายใน 

ระยะเวลานำาเข้าเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิม  โดยให้สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  พิจารณาขยายเวลา

นำาเข้าเคร่ืองจักรทดแทนได้ตามความเหมาะสม

      (2) กรณีโครงการที่ได้ รับการส่งเสริมฯ  

อยู่เดิม  สิ้นสุดระยะเวลานำาเข้าเครื่องจักรแล้ว  ให้

กำาหนดระยะเวลาการนำาเข้าเครื่องจักรทดแทนตั้งแต่

วันท่ียื่นขอรับสิทธิและประโยชน์  และสิ้นสุดระยะ

เวลานำาเข้าเครื่องจักรภายใน 2 ปีนับแต่วันที่อนุมัติ

  2.  อนุมัติให้เพ่ิมกำาลังการผลิตตามกำาลังผลิตจริง

ของเคร่ืองจักรท่ีนำาเข้ามาทดแทนเคร่ืองจักรเดิมท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

  3.  อนุญาตให้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น 

ท่ีได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุทกภัย  โดย

ไม่มีภาระภาษีอากร  ท้ังน้ี  จะต้องย่ืนหลักฐานขอตัด

บัญชีวัตถุดิบตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนกำาหนดภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2560
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 เ พ่ือ เ ป็นการ พัฒนา ขีดความสามารถ ด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และยกระดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศดังต่อไปน้ี

  1.  ให้เพ่ิมประเภทกิจการใหม่ต่อไปน้ีเป็นหมวด  8 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบัญชีประเภท

กิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 2/2557 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 

2557  โดยกำาหนดประเภท  เง่ือนไข  สิทธิและประโยชน์ 

ดังน้ี

 5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		ที่	ส.	1/2560
	 	 ลงวันที่	14		มีนาคม	พ.ศ.	2560	
เรื่อง  การให้การส่งเสริมกิจการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  1.  กำาหนดให้พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และ

ระยอง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

  2.  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมจากการ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกิจการท่ีต้ังในพ้ืนท่ี 

ตามข้อ 1 โดยจะให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 

ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี  นับแต่วันท่ีกำาหนด

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้ินสุดลง 

  3.  ต้องย่ืนคำาขอรับการส่งเสริมฯ  ภายในวันท่ี 

29 ธันวาคม 2560

  4.  กำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายซ่ึงเป็นกลไก

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Growth Engine) 

ท่ีได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศฉบับน้ี  ได้แก่ 

ยานยนต์สมัยใหม่  (Next-Generation  Automotive) 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  (Smart  Electronics)  

การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิง 

สุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) เคร่ืองจักร

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) 

การบิน  (Aviation)  เคมีชีวภาพและปิโตรเคมี 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Biochemicals  and 

Eco-friendly Petrochemical)  ดิจิทัล  (Digital) และ

การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

  รวมถึงกิจการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ได้แก่ 

กิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและ 

โลจิสติกส์  กิจการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  กิจการ

วิจัยพัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 

โดยมีรายละเอียดประเภทกิจการตามบัญชีท้าย

ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ท่ี  2/2557  ลงวันท่ี  3  ธันวาคม  2557  ตามท่ี 

คณะกรรมการกำาหนดอีกคร้ัง
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 2.  กำาหนดประเภทกิจการเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย 

(Enabling  Services)  ของบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน ท่ี 2/2557 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 โดยมีประเภทกิจการ ดังน้ี

  > ประเภท 5.6  กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

      > ประเภท 7.11  กิจการวิจัยและพัฒนา

  > ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

  > ประเภท 7.14  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

  > ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

  > ประเภท 7.19  กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์

            และเทคโนโลยี)

หมวด	8	การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

8.1 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  
 8.1.1 กิจการพัฒนา
             Biotechnology
 8.1.2 กิจการพัฒนา 
             Nanotechnology
 8.1.3 กิจการพัฒนา Advanced 
             Material Technology
 8.1.4 กิจการพัฒนา 
             Digital Technology

ประเภทกิจการ

 1. จะต้องมีขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยี เป้าหมายที่ใช้
เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 2. จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับ 
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการ
กำาหนด เช่น Technology Research Consortium เป็นต้น 
 3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

เงื่อนไข

ยก เว้ นภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คล  10  ปี          
ไม่กำาหนดวงเงินภาษ ี

สิทธิและประโยชน์

เทคโนโลยี นวัตกรรม
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  3. กำาหนดให้ประเภทกิจการตามข้อ  2 

ข้างต้น ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการ

พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 

(Technology-based Incentives) ดังน้ี

  3.1  เง่ือนไข 

     (1) จะต้องสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง  

ดังต่อไปน้ี Biotechnology, Nanotechnology, 

Advanced Material Technology และ Digital 

Technology 

     (2) จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด

เทคโนโลยี  โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

หรือสถาบันวิจัย  ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการ 

กำาหนด  เช่น  Technology  Research  

Consortium  เป็นต้น

  3.2  สิทธิและประโยชน์

      (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล  10  ปี  โดยไม่กำาหนดวงเงินภาษี

เงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับยกเว้น

      (2) สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้

รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน  ท่ี  2/2557  ลงวันท่ี  3 

ธันวาคม  2557

    4. ให้กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ  ใน

ประเภทกิจการ  8.1  กิจการพัฒนาเทคโนโลยี 

เป้าหมายและประเภทกิจการเป้าหมายตามข้อ  2  

สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตาม

คุณค่าของโครงการ  (Merit-based  Incentives)  ใน

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วไม่เกิน 

13 ปี ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ท่ี 2/2557 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2557  
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คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 เป็นประธานในพิธีเปิด Subcon Thailand 2017 

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

SUBCON THAILAND 2017
งานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต
และการจับคู่ธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน

 SUBCON THAILAND เป็นความร่วมมือระหว่าง

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี  (BUILD)  ของบีโอไอ  สมาคมส่งเสริม 

การรับช่วงการผลิตไทย  และบริษัท  ยูบีเอ็ม  เอเชีย 

(ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ 

    แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมการรับช่วง 

ผลิตของไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 

อุตสาหกรรมสนับสนุนในภูมิภาค

    ขยายโอกาสทางธุรกิจ  ตลอดจนช่องทาง 

การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะผู้ผลิต

ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ท่ีจะได้นำาเสนอ 

ศักยภาพในการผลิต และแสวงหาลู่ทางการตลาดใหม่ๆ 

ที่น่าสนใจ

    ผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ  SMEs  และอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสำาคัญ 

นำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง  และยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ระดับ

สากล

    เผยแพร่บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม 

การลงทุนอย่างครบวงจร

    กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งใน

และต่างประเทศ และพัฒนาสู่การลงทุนอย่างยั่งยืน

เรื่อง | ศิริน   บุญเสนอ

ถนนสู่ BUILD
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	 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 กลุ่มอุตสาหกรรม	ที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม

สนับสนุนที่มีศักยภาพ		

  •  อุตสาหกรรมยานยนต์ 

  •  อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

  •  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

	 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 เพ่ือต่อยอด

ธุรกิจและพัฒนาสู่การเป็นฐานการผลิต

  •  อุตสาหกรรมอากาศยาน

  •  อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 การจัดแสดงช้ินส่วนการผลิตของผู้ประกอบการ 

รับช่วงการผลิตท้ังในและต่างประเทศ	 (Subcontracting 

Exhibition)

  SUBCON	THAILAND	2017	เมื่อวันที่	17 - 20 

พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา นับเป็นปีท่ี 11 ของ SUBCON 

THAILAND  ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ต้องการหาซื้อชิ้นส่วนทั้งในและ 

ต่างประเทศ  โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานตลอด	 4	 วัน	

จำานวน	 23,922	 คน

การจัดงาน SUBCON THAILAND 
ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ทำาให้เกิด

การซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศไทย 
คิดเป็นมูลค่า 63,787 ล้านบาท 
มีการจับคู่ธุรกิจรวม 37,359 คู่ 

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้สัมภาษณ์สื่อ

การจัดแสดงช้ินส่วนการผลิตของผู้ประกอบการ 
รับช่วงการผลิตท้ังในและต่างประเทศ

กิจกรรมภายในงาน
SUBCON THAILAND 2017
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	 การจับคู่เจรจาธุรกิจ	

	 (Business	Matchmaking)	

  การประชุมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและ 

ผู้ขาย ในปีน้ีมีผู้ซ้ือรายใหญ่จากท่ัวโลกเข้าร่วมงาน 

โดย BUILD ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุน 

เป็นอย่างดี  จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ  และสำานักงานต่างประเทศของ 

บีโอไอ  14  แห่งทั่วโลก  สำานักงานภูมิภาคของ 

บีโอไอ  ท้ัง 7 แห่งท่ัวประเทศ  มีการพบปะเจรจา

ธุรกิจที่เกิดข้ึนภายในงาน	 6,419	 คู่	 คิดเป็น 

มูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจ	10,263	ล้านบาท

  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัด Business 

Matching  ระหว่างผู้ประกอบการไทย - จีน  โดย  

ธนาคารแห่งประเทศจีน  (Bank  of  China)  

ร่วมกับบีโอไอ  ภายใต้ชื่องาน  “Bank  of  China 

Cross-Border  Trade  and  Investment  

Conference  of  Thailand”  ในประเทศไทย 

เป็นครั้งแรก  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 

400  คน  แบ่งเป็นบริษัทจีน  80  บริษัท  และ 

บริษัทไทย  210  บริษัท  เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ

ทั้งหมด 320 คู่

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ในงาน Business Matching ผู้ประกอบการไทย - จีน
“Bank of China Cross-Border Trade and Investment 
Conference of Thailand”

การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking)

	 ตลาดกลางซื้อขายช้ินส่วน	 (Market	 Place)	

หรือ	Buyers’	Village 

  พื้นที่จัดแสดงช้ินส่วนของผู้ซื้อที่มีความต้องการ

ซื้อและหาผู้รับช่วงการผลิต  โดยในปีนี้มีบริษัทผู้ซ้ือ

รายสำาคัญท้ังในและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดง 

ชิ้นส่วนเพื่อการจัดซื้อ จำานวน 22 บริษัท

	 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ/เชิงปฏิบัติ	 และ

เสวนา	 (Seminar	 &	Workshop)	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

ประมาณ 4,000 คน

  o  สัมมนาเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และยกระดับ

เทคโนโลยี 

  o  สัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน นโยบาย

และสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ

62 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

ถนนสู่ BUILD



	 กิ จ ก ร รม เ ช่ื อม โย งหน่ ว ย ง าน วิ จั ย กั บภาค

อุตสาหกรรมการผลิต	(Innovation	to	Business)	

  หน่วยงาน  R&D  ร่วมกันจัดแสดงผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรมท่ีพร้อมนำาไปต่อยอดทางการค้า  และเกิดการจับคู่ 

ทำาวิจัยและพัฒนา ระหว่างผู้ผลิตช้ินส่วนกับหน่วยงานวิจัย 

(R&D Matching) ภายในงาน อาทิ

  •  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)

  •  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(GISTDA)

  •  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

  •  สถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand)

  •  สถาบันมาตรวิทยา

  •  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  •  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัมมนาพิเศษอุตสาหกรรมอากาศยาน
“การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ	EEC	สู่ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม”

“การพัฒนาพื้นที่สนามบิน เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบิน” 

โดย ผู้อำ�นวยก�ร

ท่�อ�ก�ศย�นอู่ตะเภ� กองทัพเรือ

“แผนและนโยบายการใช้และผลิตชิ้นส่วน
ดาวเทียมภายในประเทศไทย”

โดย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

พัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ (GISTDA)   

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

“การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมการบิน”

โดย ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยซ่อมใหญ่

เครื่องยนต์อ�ก�ศย�น ฝ่�ยช่�งดอนเมือง

บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)

  o  สัมมนาพิเศษให้ความรู้ในการต่อยอด

อุตสาหกรรมในอนาคตของผู้ประกอบการไทย 

ได้แก่  อุตสาหกรรมอากาศยาน  อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย

เข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้ 

แก่ผู้ประกอบการภายในงาน  อาทิ

การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และการเสวนา (Seminar)

กิจกรรมเชื่อมโยง
หน่วยงานวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต (Innovation to 
Business)
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	 การแสดงศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน

ของผู้ประกอบการไทยที่สามารถพัฒนาขีดความ

สามารถตนเองไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

  -  การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

  -  การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

  -  การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอุปกรณ์อัตโนมัติ รวมถึง 

การเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming

	 การแสดงศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม

อากาศยานของผู้ประกอบการไทย	อาทิ

  -  สำ านั ก ง านพัฒนา เทค โน โลยี อวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ  (GISTDA)

 พ้ืนท่ีจัดแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

  ที่ผ่านมา  BUILD  ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ภาคการผลิตของผู้ประกอบการ  SMEs  ให้ก้าวไปสู่ 

การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น 

หรืออุตสาหกรรมอ่ืนท่ีใช้พ้ืนฐานเทคโนโลยีท่ีใกล้เคียงกัน 

และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย เช่น 

การผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก  รถยนต์ไฮบริด 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น  Internet  of  Things  การผลิต

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ หรือชิ้นส่วนอากาศยานและ

อวกาศ เป็นต้น 

  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและกลุ่ม

อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ถือเป็นเป้าหมายท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจากประเทศไทย 

มีปัจจัยเสริมด้านที่ตั้ง  ที่มีความได้เปรียบในการเป็น

ศูนย์กลางในภูมิภาค

พื้นที่จัดแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

การแสดงศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรม
อากาศยานของผู้ประกอบการไทย

การแสดงศักยภาพการผลิตอปุกรณ์การแพทย์ของผู้ประกอบการไทย 

	 การแสดงศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์

ของผู้ประกอบการไทย อาทิ

  -  กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และ

สุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Medical and 

Health Device Manufacturers Industry Club)

  -  สถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand)

  -  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
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	 พื้นที่ของหน่วยงานพันธมิตร	 หอการค้า	

สมาคมต่างๆ	ของกลุ่มประเทศอาเซียน	(ASEAN 

Industrial	 Supporting	 Pavilion)  หน่วยงานจาก

กลุ่มประเทศอาเซียนที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสนับสนุนการรับช่วงการผลิต  เพื่อให้

คำาปรึกษา/ข้อมูลและบริการของหน่วยงาน  จาก

ประเทศเวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ 

และกัมพูชา

  สำาหรับงาน  SUBCON  THAILAND  2018 

BUILD  ได้มุ่งมั่นเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็น 

ปีที่ 12 โดยจะจัดแสดงศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนไทย 

พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ภายในงานให้เกิดการต่อยอดทางเทคโนโลยีอย่าง

จริงจัง  เพ่ือเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท้ังใน 

ด้านการค้าและการลงทุน  ซ่ึงจะจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 

16 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา  

 สำ�หรับผู้ประกอบก�รที่สนใจ ส�ม�รถติดต่อและสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่หน่วย BUILD สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ) 

โทรศัพท์ 0	2553	8111 ต่อ 7 โทรส�ร	0	2553	8325 

เว็บไซต์ http://build.boi.go.th อีเมล:	build@boi.go.th 

CONTACT

SUBCON THAILAND 2018  
จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 19  

พฤษภาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา 

BOI Pavilion พื้นท่ีให้คำาปรึกษาและบริการ แนะนำาข้อมูล
ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (Industrial Clinic)

คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำานวยการ หน่วย BUILD  
กล่าวต้อนรับภายในงาน Networking Reception  
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

	 พ้ืนท่ีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ของไทย	 ให้คำาปรึกษาและบริการ  พร้อม

ให้คำาแนะนำาข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาธุรกิจและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม (Industrial Clinic) 

  -  สำานักงานคณะกรรมการส่ง เสริม 

การลงทุน (BOI)

  -  สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.)
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เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนพฤษภาคม 2560

เรื่อง | นุชนารถ   วงษ์เกษม

ประเภท
กิจกำร

1

4

7

2

5

3

6

ไทย

ไทย - ฟิลิปปินส์

เนเธอร์แลนด์

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

สมุทรปราการ

1.5.2

1.1

1.17

พิจิตร

สมุทรสงคราม

1.10 
และ 1.22

1.22

ไทย

ไทย - อินเดีย

สมุทรปราการ

ราชบุรี

1.14.2

1.17

เอสพีเอ็มฟาร์ม จ�ากัด

ไอออนิค จ�ากัด

เคอร์ร่ี อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บีเนอจีส อกริเทรด จ�ากัด

โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จ�ากัด

นายบัญชา โตมงคล

เฟรชโปรดิวซ์ จ�ากัด

เลี้ยงไก่เนื้อ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (นาโน)

สิ่งปรุงแต่งอาหาร

น�้ามันร�าข้าวดิบ และกากร�าสกัด

อาหารสัตว์

ถุงเท้ายางพาราส�าหรับสวมทับ
(LATEX SHOE COVER)

เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก
และพืชผักผลไม้แช่แข็ง

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย - ซามัว - จีน

4

3

5

ไทย นครปฐม2.13.2

อังกฤษ ชลบุรี2.4.2

ไทย - ฮ่องกง ลพบุรี 2.3.1

สยาม แคสติ้ง จ�ากัด

ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด

มหพันธ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จ�ากัด

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

ผลิตภัณฑ์แก้ว เช่น ฝาแก้วครอบภาชนะ
(CLASS LID) เป็นต้น

แผ่นซีเมนต์เส้นใย (FIBER CEMENT SHEET)
และหลังคาซีเมนต์เส้นใย (FIBER CEMENT ROOF)

2 ไทย ฉะเชิงเทรา2.15อลูเม็ท จ�ากัด
อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปต่างๆ
(ALUMINIUM PROFILE)

1 ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี2.15ซันจิริน โตมิโช เอ็กทรูชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปต่างๆ 
(ALUMINIUM PROFILE)

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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9

10

11

12

4

5

2

6

3

ญึ่ปุ่น ชลบุรี4.1.2

ออสเตรเลีย ภูเก็ต

4.9.1

และ

4.9.2

ไทย - ญี่ปุ่น
สระบุรี4.1.3

ไทย - มาเลเซีย สระแก้ว4.1.3

ไทย - ฝรั่งเศส นนทบุรี4.5.2

ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จ�ากัด

MR. KRILLEN A WILKINSON

เอ็มพีพี ซากะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอ็กซตรีม วิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ลีนาแพ็ค จ�ากัด

ชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง (MACHINING) ที่ทุบข้ึนรูปเอง 
เช่น WORM OF STEERING และ SHELL OF OXYGEN 
SENSOR เป็นต้น

ซ่อมเรือขนาดต้ังแต่ 500 ตันกรอส หรือต�่ากว่า 500
ตันกรอส (เฉพาะเรือโลหะ หรือไฟเบอร์กลาสที่มีการ
ติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น CORE เป็นต้น

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SPIRAL FIN เป็นต้น

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น PACKAGING MACHINE 
เป็นต้น และ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น SHAFT และ 
NOZZLE VALVE เป็นต้น

7

8

สหรัฐอเมริกา สระบุรี4.8.8.3

ไทย พระนครศรีอยุธยา4.11.1

สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซิงเก้ิล พอยท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด

AIR BAG INITIATOR

ชิ้นส่วนโลหะส�าหรับอากาศยานไร้นักบิน (DRONE) 
เช่น COUNTER PLATE, HOUSING, SPACER, 
YOKE เป็นต้น

1 ไต้หวัน ชลบุรี4.5.2MR. TIEH HUNG WU
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น FABRIC DRYING
MACHINE เป็นต้น

ไทย - ญี่ปุ่น สระบุรี4.1.3เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ�ากัด ตัวกระป๋องชนิด 2 ชิ้น

ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี4.5.2

ญี่ปุ่น ระยอง
4.5.1

และ 4.5.4

ไทย - ญี่ปุ่น ระยอง4.8.11

สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ทั้งมีล้อและไม่มีล้อ
(FARM TRACTOR WITH AND WITHOUT
WHEEL AND TIRE)

หุ่นยนต์ การซ่อมแซมหุ่นยนต์ท่ีผลิตเอง และระบบ
อัตโนมัติ เช่น HANDLING LINE และ PALLETIZING 
LINE เป็นต้น

POWER STEERING PUMP

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

3

2

ไทย นครปฐม3.6

ไทย สมุทรสาคร3.6

แน๊ตเฟอร์นิเจอร์ จ�ากัด

บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู ้ด จ�ากัด

เฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และชิ้นส่วน เป็นต้น

เฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และชิ้นส่วน เป็นต้น

1 ไทย - อินเดีย สงขลา3.11.2อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ�ากัด ถุงมือทางการแพทย์
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9

13

10

14

11

12

4

5

2

6

3

ไทย นนทบุรี5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

หมู่เกาะเคย์แมน 
- สหรัฐอเมริกา

พระนครศรีอยุธยา5.4.6.2

ไทย - หมู่เกาะ
บริติชเวอร์จิน

พระนครศรีอยุธยา5.4.9

หมู่เกาะเคย์แมน  
- สหรัฐอเมริกา

ฉะเชิงเทรา5.4.9

บุ๊คโดส จ�ากัด

ไซเจ็น จ�ากัด

เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ�ากัด

ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

HEAD STACK ASSEMBLY 

INTEGRATED CIRCUIT (IC)

INTEGRATED CIRCUIT (IC), IC TESTING,
SAWED DICE หรือ WAFER TESTING

7

8

ไทย ปทุมธานี5.7

ฝรั่งเศส ปราจีนบุรี5.4.15

แกรนด์ เอทีเอส จ�ากัด

เอซีทูเอ็ม จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ELECTRO - MAGNETIC PRODUCT เช่น
TRANSFORMER เป็นต้น

1 ไทย - จีน ฉะเชิงเทรา5.3.5เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จ�ากัด LCD และ LED TV

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

ไทย ฉะเชิงเทรา5.4.8เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMERS) 
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR PANEL)

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

สวิตเซอร์แลนด์  
- เยอรมนี

กรุงเทพฯ5.7

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.7

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.8

ไทย เชียงใหม่5.7

นายโยเฮ อิชิมูระ

MR. DAMIEN ANDRE MAGNENAT

เซ็นเทอไลซ์ จ�ากัด

MR. YOU TECK LAM

บานาน่า โคดดิ้ง จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-COMMERCE)

ซอฟต์แวร์
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เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

7

4

2

5

3

6

ไทย - ไต้หวัน ชลบุรี6.1

ฮ่องกง ชลบุรี6.6

ไทย ระยอง6.4

สิงคโปร์ สงขลา6.7.1

ออสเตรเลีย ชลบุรี6.6

ไทย มหาสารคาม6.10

ไต้หวัน ชลบุรี6.2

บูม โกลบอล จ�ากัด

ทอนเทค พรีซิช่ัน ทูลลิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด

MR. KONG MUN CHEW

MR. PAUL PHILIP SCHOLTEN

เอเบ้ิล เมดิคอล จ�ากัด

ต้าถุง (ประเทศไทย) จ�ากัด

PIGMENT และ LIQUID DYES

ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)

ฟิล์มพลาสติกชนิดไม่น้อยกว่า 4 ชั้น 
ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

ชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส เช่น BUS CARIN และ
INFLIGHT SERVICE CART PARTS เป็นต้น

ยาปราศจากเชื้อ (STERILE MEDICINE)

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5

8

6

7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.5

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยธุยา7.6

ไทย พระนครศรีอยธุยา7.1.2

MR. KAZUHIKO NISHI

ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

จี - เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไฮเทค ยูทีริตี้ จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

น�้าเพ่ืออุตสาหกรรม

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.7

จีน กรุงเทพฯ7.6

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

กรุงเทพฯ7.5

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

อิเซกิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

โรเช่ แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จ�ากัด

เมทัล ไทเกอร์ ไอเอชคิว จ�ากัด

ซิโรกิ คอร์เปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

9

12

10

13

15

16

11

14

ไทย ระยอง7.14

จีน กรุงเทพฯ7.7

ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี7.8.1

ฮ่องกง  
- สหรัฐอเมริกา

ไทย

ไทย

กรุงเทพฯ

สระบุรี

กรุงเทพฯ

7.5

7.1.1.2

7.22

เยอรมนี กรุงเทพฯ7.7

ไทย ภูเก็ต7.23

ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

แพนเอเชีย วอเตอร์เวิร์คส์ จ�ากัด

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน)

MR. DEAN PRATT

อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ�ากัด

ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด

ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จ�ากัด

กะรนโนเวลที่ จ�ากัด

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

เขตอุตสาหกรรม

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

โรงแรม

17 ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ7.5อินโนฟู้ดส์ จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

18 ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

19 ไทย ภูเก็ต7.23.1ณุศา ลายา จ�ากัด โรงแรม

25

28

26

27

ญี่ปุ่น -  ฮ่องกง ชลบุรี7.6

เบลเยียม กรุงเทพฯ7.7

เกาหลีใต้ ชลบุรี7.6

ไทย กาญจนบุรี7.1.1.2

นิปปอน เซอิกิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. FREDERIK RENAAT C. DEVISCH

เอสเคบี อิเล็คทริค จ�ากัด

เอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

24

22

23

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.6

ไทย ไม่ระบุ7.9

ไทย สมุทรปราการ7.11

โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ากัด

วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

โอคูโน - ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ

วิจัยและพัฒนา

20

21

ไทย ชลบุรี7.23.1

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ณุศา ศรีราชา คอนโดเทล ซี จ�ากัด

เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จ�ากัด

โรงแรม

ขนส่งทางเรือ
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29

32

30

33

35

36

31

34

ไทย กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น ระยอง7.5

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.6

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น - มาเลเซีย
- สิงคโปร์

สิงคโปร์

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

7.1.1.2

7.5

7.6

มาเลเซีย กรุงเทพฯ7.6

ฮ่องกง กรุงเทพฯ7.6

เนเชอรัล แดรี่ จ�ากัด

นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 1 จ�ากัด

อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. WILFRIED JOBST

MR. SEE KIM CHAI

ทีอี คอนเน็คทิวิต้ี ดิสทริบิวชั่น
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

37 ไทย สุพรรณบุรี7.1.1.2โรงไฟฟ้า ทองสัมพันธ์ จ�ากัด ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

38 ไทย พระนครศรีอยุธยา7.11ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ�ากัด วิจัยและพัฒนา

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 เดือนพฤษภาคม 2560
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บีโอไอได้รับการติดต่อจากบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจ 
หาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

 

 

Ms.Supanee Teerawaraporn, 

Managing Director

Thai Solar Business
682/106 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel: +66 2713 7918

E-mail: peapeas1@yahoo.com

ต้องการหาผู้ร่วมทุนในกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และ Battery Storage

 

 

Prasit Thakam,

Managing Director

Prasit Agro Farm
88 Moo 3 Tambonbanauam, Lampang, Thailand

Tel: +668 1881 9541

E-mail: prasittha@hotmail.com

ต้องการหาผู้ร่วมทุนในการจัดตั้งกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร กระเทียม กระเทียมผงอัดเม็ด 

กระเทียมสกัดน�้ามันกระเทียมเจียว

 

 

Aisha Saengsuwan, 

Director

SEA BLUE GLOBAL (THAILAND) CO., LTD.
159/9, Pitakphonamkhet Tumborn Muang, Aumphor Mukdahan, Mukdahan 49000, Thailand

Tel: +66 4261 5273

E-mail: sbgthailand09@gmail.com

ต้องการหาผู้ร่วมทุนต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนในกิจการอาหารและเครื่องดื่ม และกิจการธุรกิจ

ก่อสร้างใน Smart City 

ไทย

ไทย

ไทย

หาผู้ร่วมทุน

1. ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีอุ่ตสาหกรรมบางประเภท ไม่อยูใ่นข่าย 

 ทีค่ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการเผยแพร่ให้มีการเจรจาติดต่อกัน และหากจะมี

 การตกลงร่วมทุนกันอาจกระท�าได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2.  บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

หมายเหตุ 
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