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บทสรุปผู้บริหาร 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างแรงจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงให้เข้าท างาน ระหว่างของต่างประเทศและประเทศไทย ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) แนวนโยบายของไทยที่ครอบคลุมถึงเรื่องการสร้างแรงจูงใจ 
การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และธ ารงรักษาแรงงานต่างชาติทักษะสูง เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจไทย ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการส ารวจความรู้ แนวคิด 
ตลอดจนผลการศึกษาที่ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการกระจาย
แบบสอบถามออนไลน์ไปยังสถานประกอบการดิจิทัล สถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ แรงงานต่างชาติ
ทักษะสูง และหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติทักษะสูงในมิติต่าง ๆ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวนโยบายในการอ านวยความสะดวกต่อการเข้ามา
ท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติทักษะสูง เช่น นโยบาย Smart Visa ของส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) โครงการ Single Window 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ณ จุดเดียว รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในการรายงานตัว การไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท างาน การเข้าออกราชอาณาจักรใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) เป็นต้น โดยผลการวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) พบว่า ปัจจัยดึงดูดในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น มีทั้งด้านที่มีความสอดคล้อง 
และยังควรต้องพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายของประเทศต่าง ๆ ซึ่งด้านที่มีความสอดคล้อง เช่น  
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของแรงงานต่างชาติ ด้านการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร 
ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ และด้านที่ยังควรต้องพัฒนา เช่น ด้านการส่งเสริมการลงทุน ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูง ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาก าลังคนของประเทศ เป็นต้น 
 การวิเคราะห์กรณีศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย 
พบว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีขึ้น โดยวัดจากอันดับของ Digital 
Evolution Index ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 โดยเห็นได้จากการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐ และเอกชน   
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พบว่า ประเทศไทยได้ก าหนดเปาาหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟาาในอนาคต  
ปี 2568 จ านวน 1.05 ล้านคัน โดยมีความพยายามในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ เพ่ือผลักดันให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในอนาคต 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. แรงงานต่างชาติทักษะสูงจากต่างประเทศ ได้แก่  
 1.1 การทบทวนบทบาทหน้าที่ “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” หรือ Strategic Talent Center (STC) 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการวางแผนการท างานเชิงบูรณาการ 
ด้วยการเพ่ิมภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาแรงงานต่างชาติทักษะสูงไว้ในประเทศ  
โดยมีการรวบรวมข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศในด้านต่าง ๆ และข้อมูลแรงงานไทย
ทักษะสูงที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
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 1.2 ก าหนดนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมและยืดหยุ่นส าหรับการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนในการขอวีซ่า (Point – based System) ซึ่งควรพิจารณาเพ่ิมหลักเกณฑ์
ส าหรับ Smart Visa ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ท างานแบบยืดหยุ่น  
 1.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ส าหรับการท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  
 1.4 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองและการบูรณาการทางสังคม ควรยืดหยุ่น
กฎเกณฑ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ต้องการพ านักระยะยาวในไทย โดยไทยอาจก าหนด
หลักเกณฑ์ในการอนุมัติสถานภาพ Permanent Resident ให้กับผู้ เชี่ยวชาญระดับสูงหรือนักลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเปาาหมาย  
 1.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูง ควรพิจารณาการก าหนดหน่วยงาน
หลักในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและการก าหนดนิยามแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
ที่ชัดเจน ควรมีการทบทวนประเภทมาตรฐานอาชีพและเพ่ิมเติมกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ  ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพ่ือให้
สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
 2. ด้านการดึงดูดแรงงานไทยทักษะสูงจากต่างประเทศ ได้แก่  
 2.1 ประเทศไทยควรพัฒนานโยบายดึงดูดแรงงานไทยทักษะสูงจากต่างประเทศ  
ในรูปแบบของการให้ทุนมาร่วมงานวิจัย การสอนสัมมนา รวมทั้งอนุมัติให้คนเหล่านี้ถือสองสัญชาติได้  
 2.2 นโยบายสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทยทักษะสูงในต่างประเทศกลับมาท างาน 
ในประเทศไทยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เพ่ือมาเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นน าที่มี
มูลค่าสูง  
 3. ด้านการธ ารงรักษาแรงงานไทยทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  
 การเพ่ิมบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ (กพร.ปช.) เพ่ือวางแผนการพัฒนาก าลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเปาาหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอ่ืน ๆ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทักษะสูงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่แรงงานไทย
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โดยมีแรงงานต่างชาติทักษะสูงเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ 
เพ่ือให้ก าลังแรงงานไทยมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานให้สูงขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  
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¢Í§¾ÃÐÃÒª¡ÓË¹´¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ (©ºÑº·Õè 2) 
¾.È. 2561 áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹ 

àÃ×èÍ§¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇà¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ ¾.È. 2562 
«Öè§¨Ðà»š¹¡ÅØ‹ÁáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§·Õèä´ŒÃÑº Smart Visa 

ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§·Õè´Ô¹¢Í§ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÒÅ§·Ø¹
ã¹»ÃÐà·Èä·Â µÒÁËÅÑ¡à¡³±�ã¹ÁÒµÃÒ 96 ·ÇÔ áË‹§»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂ·Õè´Ô¹ 

»ÃÐ¡Íº¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ¸Õ¡ÒÃ áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃä´ŒÁÒ 
«Öè§·Õè´Ô¹à¾×èÍãªŒà»š¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ ¾.È. 2545 

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¾Ò³ÔªÂ¡ÃÃÁáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
¾.È. 2542 ¡ÓË¹´ãËŒ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶àª‹Ò·Õè´Ô¹ä´Œà¡Ô¹ 30 »‚ áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚ 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶µ‹ÍÍÒÂØ¡ÒÃàª‹Òä´ŒÍÕ¡äÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚ 
«Öè§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶àª‹Ò·Õè´Ô¹â´ÂÁÕà¹×éÍ·ÕèäÁ‹à¡Ô¹ 100 äÃ‹ ËÃ×Íà¡Ô¹¡Ç‹Ò 100 äÃ‹ 

ËÒ¡à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�·Õè¡ÓË¹´ 

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÍÒ¤ÒÃªØ´ ¾.È. 2522 áÅÐ·Õèá¡Œä¢à¾ÔèÁàµÔÁ 
ä´Œ¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±�äÇŒã¹ÁÒµÃÒ 19 ãËŒ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇáÅÐ¹ÔµÔºØ¤¤Å 

¶×Í¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôìã¹ËŒÍ§ªØ´ä´ŒÀÒÂãµŒ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃ 

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¾.È. 2520 ÁÒµÃÒ 27 
ãËŒ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶¶×Í¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì·Õè´Ô¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ µÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡ÓË¹´

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ ¾.È. 2522 
¡ÓË¹´ãËŒ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨ÐÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÒÁÒÃ¶Â×è¹
¤Ó¢Í à¾×èÍÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ 

»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ Å§ÇÑ¹·Õè 26 ¸.¤. 2546 ¡ÓË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐ»ÃÐàÀ·¡ÒÃÂ×è¹¤Ó¢Í 

»ÃÐ¡ÒÈÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â àÃ×èÍ§ 
¡ÓË¹´¨Ó¹Ç¹¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ«Öè§¨ÐÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. 2563 
¡ÓË¹´¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ·ÕèÁÕÊÑÞªÒµÔ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È«Öè§¨ÐÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã 

ÁÕ¨Ó¹Ç¹»ÃÐà·ÈÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 100 ¤¹/»‚ áÅÐ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇäÃŒÊÑÞªÒµÔ 
ÁÕ¨Ó¹Ç¹äÁ‹à¡Ô¹ 50 ¤¹/»‚

2) ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â�ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ñ¡ÉÐÊÙ§ (Strategic Talent Center-STC) 

3) â¤Ã§¡ÒÃ Single Window ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÕ«‹ÒáÅÐãºÍ¹ØÞÒµ·Ó§Ò¹ 

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
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»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ãËŒãºÍ¹ØÞÒµ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×Í Work Pass àª‹¹ 
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞà©¾ÒÐ·Ò§ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È ¨Ðä´ŒÃÑº 

Employment Pass (EP) 

»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ÍÍ¡ÇÕ«‹ÒÊÓËÃÑºáÃ§§Ò¹ 
µ‹Ò§ªÒµÔáÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâ´Âà©¾ÒÐ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊµÒÃ�·ÍÑ¾“¡ÃÕ¹¡ÒÃ�´ 
(Japanese Green Card) ÊÓËÃÑº¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞµ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÕ·Ñ¡ÉÐÊÙ§”

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ÁÕ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹ÊÔ§¤â»Ã� (Ministry of Manpower: MOM) 
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºàÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºáÃ§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÊÔ§¤â»Ã�·Ñé§ËÁ´ 

â´Â¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹ÊÔ§¤â»Ã�¨Ðà»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅáÃ§§Ò¹
µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§ áÅÐÁÕ¡ÃÁÇÔ¨ÑÂáÅÐÊ¶ÔµÔáÃ§§Ò¹à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

´ŒÒ¹Ê¶ÔµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÓÅÑ§¤¹ ÃÇºÃÇÁ ÇÔà¤ÃÒÐË� 
áÅÐà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ·Ò§Ê¶ÔµÔ·ÕèÊÓ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÅÒ´áÃ§§Ò¹¢Í§ÊÔ§¤â»Ã�  

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�·ÕèªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÃÍ§ä´Œ
ÀÒÂãµŒ Strata-Titled Properties µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ 

(Residential Property Act) ä´Œá¡‹ ËŒÍ§ªØ´ÀÒÂã¹ Í¾ÒÃ�µàÁ¹·� 
áÅÐËŒÍ§ªØ´¢Í§¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµÀÒÂãµŒ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ 

(Planning Act) ·Ñé§¹Õé ªÒÇµ‹Ò§ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ¨ÐµŒÍ§ 
ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ¨Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡®ËÁÒÂ¡‹Í¹ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÃÍ§
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�·Õè¾Ñ¡´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ â´ÂÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§ÍÒ¨à»š¹ 99 »‚ 

ËÃ×ÍµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´¢Í§Í¾ÒÃ�µàÁ¹·�áÅÐ¤Í¹â´ÁÕà¹ÕÂÁ¹Ñé¹ æ 
«Öè§¤ÅŒÒÂ¡Ñº¹âÂºÒÂ¢Í§»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ·ÕèÍ¹ØÞÒµãËŒµ‹Ò§ªÒµÔÊÒÁÒÃ¶

ÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôìã¹ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂà»š¹àÇÅÒ 99 »‚ 
áÅÐÍ¹ØÞÒµãËŒÊ¶ÒºÑ¹ÊÔ¹àª×èÍ¢Í§µ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒÊÔ¹àª×èÍà¾×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔµŒÍ§ÁÕºÑµÃ ARC (Alien Registration Card) 
áÅÐÇÕ«‹Ò¾Ó¹Ñ¡·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôì«×éÍÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�ä´Œà·‹Ò¹Ñé¹ àª‹¹ 

¼ÙŒ¶×ÍÇÕ«‹Ò F-5 Permanent Residency Visa ÊÒÁÒÃ¶«×éÍÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�ä´Œ·Ø¡ª¹Ô´ 
â´ÂäÁ‹µŒÍ§¢ÍÍ¹ØÞÒµ·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ áÅÐ/ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ à»š¹µŒ¹

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¶ÒÇÃ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã� (PR) 
¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ¶×ÍãºÍ¹ØÞÒµ·Ó§Ò¹»ÃÐàÀ· Employment Pass / S Pass /Personal 

Employment Pass ¹Ñ¡Å§·Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ Global Investor Program 
â´ÂàÁ×èÍä´ŒÃÑºÊ¶Ò¹Ð¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¶ÒÇÃ (PR) áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 

»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµãËŒÂ×è¹¢ÍãºÍ¹ØÞÒµ¼ÙŒ¾Ó¹Ñ¡¶ÒÇÃä´ŒËÅÑ§¨Ò¡¾Ó¹Ñ¡
ÍÂÙ‹ã¹ÞÕè»Ø†¹µ‹Íà¹×èÍ§à»š¹àÇÅÒ 10 ¢Öé¹ä» áÅÐµŒÍ§ä´ŒÇÕ«‹Ò·Ó§Ò¹ 5 »‚¢Öé¹ä» áÅÐà§×èÍ¹ä¢Í×è¹ æ 

µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

»ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´� ¼ÙŒ·Õè¶×ÍãºÍ¹ØÞÒµ·Ó§Ò¹ÃÒÂ»‚ (Permit B) ¤Ãº 10 »‚ 
ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹¢ÍãºÍ¹ØÞÒµ¶ÒÇÃ (Permit C) ä´Œ 

â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‹Ò¨ÐµŒÍ§äÁ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´�¹Ò¹à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè¡ÓË¹´ 

»ÃÐà·Èä·Â µ‹Ò§»ÃÐà·È
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´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

´ŒÒ¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ

´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹¢Í§»ÃÐà·È

´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ ¾.È. 2541 
¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹â´ÂäÁ‹àÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ·Ñé§áÃ§§Ò¹ä·Â

áÅÐáÃ§§Ò¹µ‹Ò§´ŒÒÇ 

¾.Ã.º.Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¾.È. 2520 á¡Œä¢à¾ÔèÁàµÔÁ 
(©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2560 à»š¹¡®ËÁÒÂáÁ‹º·ËÅÑ¡ 

â´ÂãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�á¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹ 
·Ñé§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�·Ò§ÀÒÉÕÍÒ¡Ã 

áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÕÍÒ¡Ã 
     

   1) ´ŒÒ¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ 
ºÒ§¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÁÒ¡¹Ñ¡ àª‹¹ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÀÒÉÕ 
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº·Õè´Ô¹ËÃ×ÍÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ¢ŒÒÁ¾ÃÁá´¹ 

Ê‹Ç¹»˜¨¨ÑÂ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õè´Õ àª‹¹ ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ä¿¿‡Ò ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃÅŒÁÅÐÅÒÂ à»š¹µŒ¹

2) ´ŒÒ¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÂÑ§ÁÕ»˜ÞËÒã¹àÃ×èÍ§¢Í§àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 
áÅÐ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§

3) ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÂÑ§¤§à»š¹Ë¹Öè§ã¹ÍØ»ÊÃÃ¤ÊÓËÃÑº¡ÒÃ´Ö§´Ù´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ 
à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØáÅÐ¡ÒÃ¡‹ÍÍÒªÞÒ¡ÃÃÁÊÙ§

ÀÒ¤ÃÑ°ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¾×èÍÃÍ§ÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ àª‹¹

1) ¡Åä¡áÅÐá¹Ç·Ò§à¾×èÍ¼ÅÔµ¡ÓÅÑ§¤¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÂ‹Ò§ÁÕÃÐººáÅÐ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

2) ÁÒµÃ¡ÒÃ¨Ù§ã¨Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹áÅÐÂ¡ÃÐ´Ñº·Ñ¡ÉÐ 
STEM workforce 

3) ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ 

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
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»ÃÐà·Èä·Â 

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ÁÕ¡®ËÁÒÂ Employment Act ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·Ñé§áÃ§§Ò¹ªÒÇÊÔ§¤â»Ã�áÅÐªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ
·Õèà»š¹·Ñé§¼ÙŒ·Ó§Ò¹àµçÁàÇÅÒ äÁ‹àµçÁàÇÅÒ ¼ÙŒ·Ó§Ò¹áººªÑèÇ¤ÃÒÇ 

â´Â¡®ËÁÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÔ·¸Ô¡ÒÃÅÒà¾×èÍàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ¹Ñé¹ 
ÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂà·ÕÂºà·‹Ò¡®ËÁÒÂáÃ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èá¶ºÂØâÃ» ·ÕèÍ¹ØÞÒµãËŒáÃ§§Ò¹ªÒÂ

ä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô¡ÒÃÅÒ Paternity Leave à¾×èÍàÅÕéÂ§´ÙºØµÃä´Œ â´ÂÂÑ§¤§ä´ŒÃÑº¤‹ÒµÍºá·¹

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� äÁ‹ÁÕ¡®ËÁÒÂà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹
ã¹ÊÔ§¤â»Ã�¢Í§ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔâ´Â¹Ñ¡Å§·Ø¹ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ¨Ð»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂÍ×è¹ æ â´Â·ÑèÇä» 

àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¹Ñ¡Å§·Ø¹ªÒÇÊÔ§¤â»Ã� «Öè§ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃä´ŒÍÂ‹Ò§àÊÃÕ Â¡àÇŒ¹ ã¹ÊÒ¢ÒËÃ×ÍºÒ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
·ÕèÃÑ°ºÒÅÊÔ§¤â»Ã� ËŒÒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§µ‹Ò§ªÒµÔ 

»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ ÁÕ¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ Foreign Investment Promotion Act 
àª‹¹ ¡ÒÃà¢ŒÒä»Å§·Ø¹ã¹ Foreign Investment Zone áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÊÒ¢Ò·ÕèÃÐºØãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à»š¹¾ÔàÈÉ 

ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Õè¨Ðä´ŒÃÑº â´Âà¡ÒËÅÕãµŒà»�´àÊÃÕ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐà»�´ÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È 

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ ÁÕ¡®ËÁÒÂ Investment Law 
â´Â¡®ËÁÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§àÇÕÂ´¹ÒÁãËŒ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò¨ÐãËŒ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ

áÅÐà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹µ‹Í¹Ñ¡Å§·Ø¹µ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÅ§·Ø¹ã¹àÇÕÂ´¹ÒÁ
ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕà§×èÍ¹ä¢¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§ªÒµÔ 

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ÁÕÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ 
áÅÐ¶Ù¡¨Ñ´ãËŒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè´Õ·ÕèÊØ´â´ÂÊÔ§¤â»Ã�à»š¹Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·È

·ÕèÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÍÑ¹´ÑºµŒ¹ æ ¢Í§âÅ¡ 
áÅÐà»š¹µŒ¹áººã¹¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¢Í§»ÃÐà·È 

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèãªŒ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞáÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒà¢ŒÁ¢Œ¹ ÍÒ·Ô 
¡ÒÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ Skills Future Credit ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºàÃ×èÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ (Lifelong Learning) 

à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¤¹ÇÑÂ·Ó§Ò¹áÅÐªÒÇÊÔ§¤â»Ã�·Ø¡ª‹Ç§ÍÒÂØãËŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒµÑÇàÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 
â´Âà¹Œ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁÃÐÂÐÊÑé¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº·Ñ¡ÉÐáË‹§Í¹Ò¤µ 

«Öè§à»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞ·Õèª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÊÔ§¤â»Ã�ÁÕº·ºÒ·¹Óã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 
´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�áÅÐ´ŒÒ¹Í§¤�¡Ã·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ 

ÃÇÁ¶Ö§ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ¢Í§¡®ÃÐàºÕÂº 

»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ à»�´âÍ¡ÒÊãËŒÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íá¡‹ºØ¤¤Å·Ø¡¡ÅØ‹Áä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
â´ÂÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐáË‹§ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº ¡ÓË¹´ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐµÓÃÒàÃÕÂ¹àÍ§ 

¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ÊÙ§ ÍÕ¡·Ñé§ ÂÑ§à¹Œ¹¼ÙŒàÃÕÂ¹à»š¹ËÅÑ¡·ÓãËŒÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ 

»ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´� ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔµŒÍ§·Ó»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤ºÑ§¤ÑºÊÓËÃÑºµ¹àÍ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¡ÑººÃÔÉÑ·
»ÃÐ¡Ñ¹ â´ÂáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµãËŒ·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´�ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹à´×Í¹

áÅÐÊÔ·¸Ôµ‹Ò§ æ µÒÁ¡®ËÁÒÂà·‹Òà·ÕÂÁ¡ÑºáÃ§§Ò¹ÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´�

»ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´� ÁÕÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¤ÃÍ§ªÕ¾ÊÙ§ ·ÓãËŒ»ÃÐªÒª¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ 
ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔµáÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃà¡Ô´ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁµèÓ ÁÕÃÑ°ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹Ò§ æ 

·ÕèÃÑ°ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ áÅÐÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ 
à»š¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§ 

µ‹Ò§»ÃÐà·È



º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÒÃ·º·Ç¹º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ “ÈÙ¹Â�ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ñ¡ÉÐÊÙ§” (STC) 
ãËŒÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õèà¾ÔèÁàµÔÁã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ó§Ò¹àªÔ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ ´ŒÇÂ¡ÒÃà¾ÔèÁÀÒÃ¡Ô¨´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�

áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§äÇŒã¹»ÃÐà·È â´ÂÁÕ¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÍØ»Ê§¤�ÍØ»·Ò¹áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§
¢Í§»ÃÐà·Èã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅáÃ§§Ò¹äÁÂ·Ñ¡ÉÐÊÙ§·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È

»ÃÐà·Èä·Â¤ÇÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ´Ö§´Ù´áÃ§§Ò¹ä·Â·Ñ¡ÉÐÊÙ§¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È 
ã¹ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃãËŒ·Ø¹ÁÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÊÍ¹ÊÑÁÁ¹Ò ÃÇÁ·Ñé§Í¹ØÁÑµÔãËŒ¤¹àËÅ‹Ò¹Õé¶×ÍÊÍ§ÊÑÞªÒµÔä´Œ 

¹âÂºÒÂÊÃŒÒ§áÃ§¨Ù§ã¨ãËŒáÃ§§Ò¹ä·Â·Ñ¡ÉÐÊÙ§ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
·Ñé§áººªÑèÇ¤ÃÒÇáÅÐ¶ÒÇÃ à¾×èÍà»š¹ÍÒ¨ÒÃÂ� ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ ËÃ×Í¹Ñ¡Å§·Ø¹ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁªÑé¹¹Ó·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§

¡ÒÃà¾ÔèÁº·ºÒ· ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÃ§§Ò¹áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍÒªÕ¾áË‹§ªÒµÔ (¡¾Ã.»ª.) 
à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹ãËŒÃÍ§ÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ ä´Œá¡‹ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�ÊÁÑÂãËÁ‹ 

â´ÂºÙÃ³Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ â´Âà©¾ÒÐÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¡ÃÐ·ÃÇ§´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 

à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§¶‹ÒÂ·Í´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËŒá¡‹áÃ§§Ò¹ä·Â¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ 

 ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂÇÕ«‹Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÂ×´ËÂØ‹¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃ´Ö§´Ù´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§ 
ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃãªŒÃÐºº¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ã¹¡ÒÃ¢ÍÇÕ«‹Ò (Point – based System) «Öè§¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾ÔèÁËÅÑ¡à¡³±�

ÊÓËÃÑº Smart Visa ãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¡ÅØ‹ÁáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§·Õè·Ó§Ò¹áººÂ×´ËÂØ‹¹ 

¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô¤ÇÒÁà»š¹¾ÅàÁ×Í§áÅÐ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤Á ¤ÇÃÂ×´ËÂØ‹¹¡®à¡³±�à»š¹¾ÔàÈÉ 
â´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ‹ÁáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¾Ó¹Ñ¡ÃÐÂÐÂÒÇã¹ä·Â 

â´Âä·ÂÍÒ¨¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔÊ¶Ò¹ÀÒ¾ Permanent Resident ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÃÐ´ÑºÊÙ§ 
ËÃ×Í¹Ñ¡Å§·Ø¹ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂµ‹Í¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¢Í§áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§ 
¤ÇÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³�áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÊÓËÃÑº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§ ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¡ÓË¹´Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÃÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐàÀ·ÁÒµÃ°Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹ÔÂÒÁáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·Ñ¡ÉÐÊÙ§·ÕèªÑ´à¨¹ 
¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹»ÃÐàÀ·ÁÒµÃ°Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà¾ÔèÁàµÔÁ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ãËÁ‹ æ ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº»˜¨¨ØºÑ¹ 

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
 

                                                                                                   ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ àÃ×èÍ§ ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ´Ö§´Ù´áÅÐ¨Ù§ã¨áÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÕ·Ñ¡ÉÐÊÙ§
                                                                                                    ãËŒ·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à¾×èÍà¾ÔèÁ¼ÅÔµÀÒ¾áÅÐ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â 

         “Policies Design for Attracting and Recruiting International Talents in order to Boost 
   national economic growth and increase productivity” 
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กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาชี้แนะของ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ในการให้ค าแนะน าและปรับปรุงข้อบกพร่องมาโดยตลอด ตลอดจนการท าหน้าที่
ประธานการประชุมคณะท างานด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ และขอบคุณคณะท ำงำนด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และ 
ก ำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ได้แก่ ผู้แทนกรมกำรจัดหำงำน  
ผู้แทนกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ผู้แทนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
ผู้แทนกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ผู้แทนส ำนักงำน
ประกันสังคม ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถำบันระหว่ำงประเทศ
เพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) ผู้แทนสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ผู้แทนกองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ผู้แทนส ำนักประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งท่ำนเหล่ำนี้เป็นบุคคลส ำคัญที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะ 
ในกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยงำน ฯ เพ่ือให้รายงานฉบับนี้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับประเด็น
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจ 
 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนข้อมูลและผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบกำรจัดท ารายงานฯ จากหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากร กรมที่ดิน สถาบันยานยนต์ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ผู้แทนสถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดมเลอร์  
คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้แทนสถานประกอบการ
ดิจิทัลและแรงงานต่างชาติทักษะสูง ได้แก่ บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จ ากัด บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท แอพแมน จ ากัด บริษัท เค โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท ครอสอินเตอร์ จ ากัด บริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จ ากัด 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือที่ท าให้การด าเนินงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง 
ได้แก่ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอ าพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และขออภัย
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ย่อมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินงานของรัฐบาลทุกประเทศ ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง 
ที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 
ถือเป็นทุนหรือสินทรัพย์ที่มีค่าที่ภาครัฐและองค์กรให้ความส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อสรรหา คัดเลือก และ
ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพไว้ในตลาดแรงงานและองค์กร 
 ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Country) ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580 (OECD, 2018, p. 15)  
ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจจากประเทศรายได้น้อยสู่ประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต จากการเป็นแหล่งค่าจ้างแรงงานถูก 
และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้สามารถดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้จ านวนมาก
โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของประเทศญี่ปุ่น 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้
มีจ านวนประชากรเข้าสู่วัยแรงงานลดลงตามไปด้วย และการเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในแง่ของทักษะและ
ความรู้ของแรงงาน ซึ่งเป็นก าลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หากประเทศไทยไม่เตรียม 
ความพร้อมรับมือ ย่อมน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ยิ่งทวีความรุนแรงงานเพ่ิมขึ้นได้ (สุรีย์พร พันพ่ึง 
และคณะ, 2562)  
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 องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO)1 จัดท าข้อมูลสถิติตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการผลิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 จากแผนภาพที่ 2 พบว่าการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงานของไทยค่อนข้างต่ า โดยประเทศไทยมีอัตรา 
การเติบโตของผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้นแต่ชะลอตัว (แผนภูมิแท่งสีแดง) และมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย
ของอาเซียน (แผนภูมิแท่งสีฟ้า) ส่วนผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของประเทศเวียดนาม (แผนภูมิแท่งสีม่วง) มีค่าเฉลี่ย
ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดและสูงกว่าประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภาพแรงงานของไทย
ขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้านเงินทุนและปริมาณแรงงาน
มากกว่าการพัฒนาคุณภาพแรงงาน และสาเหตุส าคัญที่ท าใหผลิตภาพแรงงานของไทยอยู ในระดับต่ า คือ  
การขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน อาทิ การขาดความรู ในทางทฤษฎี ซึ่งเป็นผลจากการที่มีวุฒิการศึกษา 
ที่ไม่สอดคลองกับงานที่ท า ซึ่งส่งผลต่อเนื่องตอการพัฒนาทักษะในด้านปฏิบัติต่อไป รวมถึงปญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ เทาที่ควร 
(อโนทัย พุทธารี ปุณฑริก ศุภอมรกุล และพรสวรรค์ รักเป็นธรรม , 2553) ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย 
ทีป่ระเทศไทยต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันและน าไปสู่การก าหนดทิศทางของแผนในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดแนวยุทธศาสตร์หลักส าหรับเป็นกรอบ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับจุดเด่นและจุดแข็ง และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของประเทศ โดยในช่วงระยะเวลาการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีความส าคัญ 
                                                           
1 APO Productivity Data: Quick Facts 2020,   
https://www.apo-tokyo.org/publications/wp-content/uploads/sites/5/APO-Productivity-Data-Quick-Facts.pdf 
 

แผนภำพที่ 2 อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง (Per - hour labour productivity) 
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ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศผ่านการสร้างอุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการเพ่ิม
ผลิตภาพของแรงงานไทย  
 การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้การผลิตแรงงานที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ของตลาดแรงงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้มีการจัดท าข้อมูลอุปสงค์อุปทาน
ก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีการคาดการณ์ความต้องการแรงงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายไว้ รายละเอียดตามตารางในแผนภาพที ่3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้อมูลตามตารางข้างต้นจะพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานจ านวนมากในแต่ละปี
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่คนรุ่นใหม่ไม่แต่งงาน หรือมีบุตร 
ส่งผลให้มีอัตราการเกิดที่ต่ าลงและการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งจากข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างาน 
ของประชากรระหว่างปี 2560 – 2562 พบว่า อัตราการเข้ามามีส่วนร่วมในก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 72.3 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 67.5 ในปี 2562 ซึ่งสาเหตุเกิดจากจ านวนประชากรวัย
ท างานลดลง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 หลายประเทศที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือการบริหาร
แรงงานข้ามชาติ และเพ่ือเป็นการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงเข้ามาท างานในประเทศ และช่วยยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น Donghum Kim & KinChung Woon (2563) ระบุว่า หนึ่งในปัจจัยการพัฒนา
ทักษะของแรงงานนั้นก็คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เนื่องจาก
การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ จะมาพร้อมกับแรงงานทักษะฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพร้อมกับเงินลงทุน ดังนั้น การพัฒนาทักษะและความรู้ของแรงงานไทย
ผ่านการลงทุนจากต่างประเทศเป็นโอกาสส าคัญที่แรงงานไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จากนักลงทุนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงที่เข้ามาท างานในประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาลงทุนและท างาน  
ในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับภาพรวมของแนวนโยบายและมาตรการในการดึงดูดและจูงใจ

ที่มา: ระบบฐานข้อมลูอุปสงค์อุปทานก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภำพที่ 3 การคาดการณ์ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (หน่วย: คน) 
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ให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาลงทุนและท างานของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศปลายทางที่ส าคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับภาพรวมของแนวนโยบายและมาตรการในการดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนและ
แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาลงทุนและท างานในประเทศเวียดนาม ด้วยเห็นว่าขณะนี้ในภาพรวมประเทศ
เวียดนามมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศหลายด้าน โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง
ผลประโยชน์ที่ตามมา เช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การพัฒนาของทุนมนุษย์ การขยายตัว  
ของการจ้างงาน และด้วยปัจจัยเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยวางต าแหน่งประเทศเวียดนามเป็นประเทศคู่เทียบที่มี
ศักยภาพสูงในล าดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับการศึกษาในบริบทประเทศไทยนั้น จะมีการศึกษา
แนวนโยบายและมาตรการในการดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง ให้เข้ามาลงทุน
และท างาน โดยศึกษากรณีของสองอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักภายใต้ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต ได้แก่  
  1) อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อทักษะของแรงงานที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ดิจิทัลถือเป็นแนวโน้มส าคัญของโลก  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  2) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและส่งออก
ยานยนต์ที่ส าคัญของโลก มีการจ้างงานสูงถึง 296,284 คน ในปี 2563 (สปส. Tsic 29, 3091) ข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในปี 2563 มีมูลค่า 659,509.97 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย ซึ่งสามารถต่อยอดและพัฒนาฐานการผลิต
ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และแนวโน้มการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของโลกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2560 - 2573 
(Electric vehicles, Deloitte Insights ,2563) 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1) เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการสร้างแรงจูงใจแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูงให้เข้าท างาน ระหว่างของต่างประเทศและประเทศไทย 
 2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) แนวนโยบายของไทยที่ครอบคลุมถึงเรื่อง 
การสร้างแรงจูงใจ (Attract)การใช้ประโยชน์ (Deploy) การพัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Retain) 
แรงงานต่างชาติทักษะสูง  
 3) เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพิจารณาก าหนดนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย  

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  
 การศึกษาในครั้งนี้ เน้นศึกษานโยบายและมาตรการในการดึงดูดและจูงใจแรงานต่างชาติทักษะสูง 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เฉพาะกรณีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และไทย  
 ทัง้นี้ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิด้วยวิธีการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังสถานประกอบการดิจิทัล 
สถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ แรงงานต่างชาติทักษะสูง และหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ รวมทั้งการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อการศึกษา เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่เป็นมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติทักษะสูงในมิติต่างๆ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ได้ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการสร้างแรงจูงใจแรงงาน
ต่างชาติที่มทีักษะสูงให้ท างานของต่างประเทศ 
 2) ได้ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) แนวนโยบายของไทยที่ครอบคลุมถึง
เรื่องการสร้างแรงจูงใจ (Attract) การใช้ประโยชน์ (Deploy) การพัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Retain) 
แรงงานต่างชาติทักษะสูง  
 3) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก าหนดนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง  
ให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย  

1.5 นิยำมศัพทท์ี่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 แรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง หมายถึง บุคคลต่างชาติผู้มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษ 
(Talent) หมายถึง ผู้มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ได้แก่2  
   1)  ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป (Workers with Masters or Doctoral 
Degrees – ISCED 7-8) หรือ 
   2) ผู้ที่ด าเนินธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ซึ่งครอบคลุมผู้ที่เป็นนักลงทุน
ในประเทศปลายทาง หรือ 
   3) ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ISCED 6) หรือผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะสั้น (Short–cycle tertiary education – ISCED 5) ที่หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่ใช้ระยะเวลา 
การเรียนการสอนประมาณสองปี โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถในทางปฏิบัติ  ซึ่งเป็น 
การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 1.5.2 อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital Industries) หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่  
กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟแวร์ (Software) 
กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service)  
และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (Depa, 2562)  
 1.5.3 อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) หมายถึง ยานยนต์ที่มี
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Energy – efficient, Internal Combustion 
Engine: ICE) และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) หรือ xEV (กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา , 2560 อ้างถึงใน ยศพงษ์ และคณะ , 2558) สามารถจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง 
ได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ เทคโนโลยี 
ตัวถังยานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์ และเทคโนโลยีรถบรรทุก 
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ม.ป.ป.) 
 1.5.4 แรงงำนต่ำงชำติมำตรำ 62 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาท างาน 
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520)   
หรือกฎหมายอ่ืน ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ 
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝี มือ ผู้ช านาญการ (กรมการจัดหางาน) 
 
                                                           
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b4e677ca-
en.pdf?expires=1628134404&id=id&accname=guest&checksum=875E649262606B522E3137A025E0AE5F 
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย มาตรการดึงดูดและ 
จูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง
ของต่างประเทศและประเทศไทย 

- ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
- ด้านการจัดเก็บข้อมูลแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูง 
- ด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ของแรงงานต่างชาติ 
- ด้านการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร 
- ด้านสวสัดิการและการคุ้มครอง
แรงงานต่างชาติ 
- ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
- ด้านสภาพแวดล้อม 
- ด้านการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ 

การเคลื่อนย้าย ดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดึงดูด
และจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง
ให้ท างานในประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

แผนภำพที่ 4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 เอกสำรงำนศึกษำเรื่องกำรก ำหนดปัจจัย ตัวชี้ วัด เพื่อประเมินศักยภำพกำรดึงดูด 
ผู้มีศักยภำพสูงของสถำบันและองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
  กรอบแนวคิดการก าหนดปัจจัยและตัวชี้วัดเพ่ือประเมินศักยภาพการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 
มีการริเริ่มด าเนินการจากสถาบันและองค์การระหว่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับ 4  สถาบัน ได้แก่ 
 2.1.1.1 สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นสถาบันระหว่าง
ประเทศที่ริเริ่มก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพของ
ประเทศต่าง ๆ ในด้านผู้มีศักยภาพสูงโดยใช้วิธีตัวแบบปิรามิด (Global Talent Pyramid Model: GTPM) 
โดย WEF ร่วมกับ INSEAD the Business School for the World ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นน า
ของโลก ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกปี 2551 - 2552 (the Global 
Information Technology Report 2008 - 2009) สรุปประเด็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
   1) การย้ายถิ่นตามแนวคิดดั้งเดิมประกอบด้วยสามกระแสหลัก ได้แก่ การย้ายถิ่น 
เพ่ือการท างาน การย้ายถิ่นในฐานะผู้ลี้ภัย (ด้วยเหตุแห่งเศรษฐกิจหรือการเมือง) การย้ายถิ่นจากสังคมชนบท  
สู่สังคมเมือง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการย้ายถิ่นในฐานะผู้ลี้ภัยจากปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นอีกประเด็นหนึ่ง เช่น ประชากรชาวมัลดีฟส์ประสบกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมจากการเพิ่มระดับของน้ าทะเล เป็นต้น   
   2) ในรายงานฉบับนี้ใช้ค าจ ากัดความ“Mobility” แทน “Migration” ในบริบทของ
การย้ายถิ่นของเล่มรายงานฯ ด้วยเห็นว่า Mobility ส่งผลกระทบในเรื่องปัจจัยด้านการผลิตที่ได้น ามาใช้ 
ซึ่งปัจจัยด้านการผลิตดังกล่าวเป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) เช่น ที่ดิน วัตถุดิบ ทุน และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible) เช่น เทคโนโลยี แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทักษะการประกอบธุรกิจ 
   3) ในทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงส าคัญหลายประการในบริบทของการย้ายถิ่น 
หนึ่งในนั้นคือการย้ายถิ่นของผู้ที่มีทักษะความรู้และศักยภาพสูง เช่น กรณีแรงงานชาวอินเดียทักษะสูง  
ด้านเทคโนโลยีย้ายไปท างานในเขตเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยี หรือ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏการณ์
เหล่านี้ ส่งผลกระทบรุนแรงกับประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่เผยแพร่รายงานฉบับนี้ของ WEF  
ยังไม่มีงานศึกษาวิจัยเพียงพอที่จะรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับจ านวนและทิศทาง  
การย้ายถิ่นของผู้มีทักษะและศักยภาพสูง ดังนั้นรายงาน ฯ ของ WEF จึงออกแบบปัจจัยและดัชนีโดยใช้ตัวแทน 
(Proxy) ในการวัดและประเมินการย้ายถิ่นของผู้มีทักษะและศักยภาพสูงในระดับระหว่างประเทศ โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีทักษะและศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยและพัฒนา  
ผู้มีทักษะและศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการและนักศึกษาผู้มีทักษะและศักยภาพสูง  
และแนวคิดในการวัดและประเมินมุ่งเน้นประเด็นการย้ายถิ่นฐานที่มีเกิดจาก โอกาส ความเข้มแข็งของระบบนิเวศ 
และสิ่งดึงดูดใจอื่นท่ีท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน 
   4) แรงกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นของผู้มีทักษะและศักยภาพสูงมีผลจากปัจจัยหลัก 
ความแตกต่างความสามารถในการสร้างรายได้จากผลงานที่ใช้ทักษะที่เหมือนกัน ระบบนิเวศที่ดึงดูดใจ บทบาท
ของภาครัฐ  
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  จากกรอบแนวคิดข้างต้น WEF จึงได้ออกแบบ Global Talent Pyramid (GTPM) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ปัจจัยหลัก ในการดึงดูดใจผู้มีทักษะและศักยภาพสูง ประกอบด้วย 1) การใช้ศักยภาพผู้มีทักษะและศักยภาพสูง 
โดยพิจารณาจากปัจจัยระบบนิเวศระดับประเทศที่เอ้ือและดึงดูดใจส าหรับผู้มีทักษะและศักยภาพสูง  ทั้งที่เป็น
คนในชาติและคนต่างชาติ 2) อุปทานผู้มีทักษะและศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
ระดับประเทศทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) สภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัย ประสิทธิภาพ/
คุณภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดย GTPM ปรากฏตามแผนภาพที ่5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Global 

Talent 

Pyramid 

Talent Usage 

Attractiveness of the national ecosystem vis-à-vis local and 

foreign talent 

 

Talent availability 

Existence of a critical mass in the 

natOverall efficiency/quality of the 

economy and society 

Environment variables 
Overall efficiency/quality of the economy and society 

Quantity 

Quality 

แผนภำพที่ 5 The Global Talent Pyramid 
Model   

ที่มา: WEF, 2009 
 

                                         Indicator/variable                            Talent driver 

ที่มา: WEF, 2019 
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  2.1.1.2 หน่วยวิจัยและวิเครำะห์ของกลุ่มนักเศรษฐศำสตร์ (the Economists Intelligent Unit) 
เป็นหน่วยงานแรกที่พัฒนาดัชนีผสม (Composite Index) ในการประเมินศักยภาพการดึงดูดผู้มีทักษะ 
และศักยภาพสูงระดับโลก (Global Talent Index: GTI)  ซึ่งด าเนินการเมื่อปี 2554 (ค.ศ. 2011) และมีการเผยแพร่
รายงานดัชนีบุคลาการผู้มีทักษะและศักยภาพสูงระดับโลก (The Global Talent Index Report: the Outlook to 
2015, Heidrick & Struggles (EIU, 2011) เ พ่ือน าเสนอสถานการณ์และข้อมูลการประเมินแนวโน้ม 
ของทั่วโลกเรื่องการขาดแคลนและความต้องการบุคลากรผู้มีทักษะและศักยภาพสูง โดยน าเสนอข้อมูลใน 2 มิติ 
ได้แก่ ระดับโลกโดยน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของประเทศต่าง ๆ จ านวน 60 ประเทศ และระดับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ โดยน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นผู้บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม รวมถึง
การด าเนินงานและความสามารถของหน่วยงาน/สถานประกอบการในการดึงดูดและจูงใจรวมทั้งธ ารงรักษา
บุคลากรผู้มีทักษะและศักยภาพสูง ซึ่งมีการจ าแนกกลุ่มดัชนี GTI จ านวน 7 กลุ่ม ได้แก ่
   1) โครงสร้างประชากร (Demographics) ประกอบด้วยดัชนีย่อย ได้แก่ จ านวน
ประชากรวัยแรงงานอายุ 20 - 59 ปี และอัตราร้อยละการเจริญเติบโตของประชากรวัยแรงงานเฉลี่ยแบบทบต้น 
(Compound Annual Growth Rate Population Aged 20-59) 
   2) การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) ประกอบด้วยดัชนีย่อย เช่น 
ระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับ งบการลงทุนด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ งบรายจ่ายต่อคน
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
   3) การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (University Education) ประกอบด้วยดัชนีย่อย 
เช่น อัตราการเข้าเรียน การได้รับการจัดล าดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 1 ใน 500 แห่ง  
   4) คุณภาพของก าลังแรงงาน (Quality of the Labour Force) ประกอบด้วยดัชนีย่อย 
เช่น จ านวนนักวิจัยในสายงานวิจัยและพัฒนา ผู้มีความรู้ความช านาญในสายงานวิจัยและพัฒนา ทักษะด้านภาษา
ของแรงงาน  
   5) สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดึงดูดบุคลากรผู้มีทักษะและศักยภาพสูง (Talent 
Environment) ประกอบด้วยดัชนีย่อย เช่น อัตราร้อยละงบค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้าง ความคุ้มครองสิทธิ
ทางปัญญา การได้รับค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของบุคคล  
   6) การเปิดเสรี (Openness) ประกอบด้วยดัชนีย่อย เช่น ร้อยละการเปิดเสรีทางการค้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การจ้างงานแรงงานต่างชาติ มูลค่าเฉลี่ยเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
   7) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดึงดูดบุคลากรผู้มีทักษะและศักยภาพสูง (Proclivity 
to attracting talent) ประกอบด้วยดัชนีย่อย เช่น อัตราการเจริญเติบโตการจ้างงาน 
  2.1.1.3 รำยงำนกำรจัดล ำดับศักยภำพกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศของสถำบันกำรจัดกำร
นำนำชำติ (International Institute for Management Development : IMD) 
  ปัจจุบันมีการจัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปี เพ่ือจัดล าดับศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศต่าง ๆ เช่น สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: 
IMD) ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ จัดท ารายงานประจ าปีการจัดล าดับความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในหลายด้าน ซึ่งที่เก่ียวข้องกับงานศึกษา ได้แก่ รายงานประจ าปีการจัดล าดับ
การแข่งขันของประเทศที่มีบุคลากรศักยภาพสูง หรือ World Talent Ranking Report ซึ่งได้จัดท ามาตั้งแต่ 
ปี 2548 (ค.ศ. 2005) โดยน าปัจจัย 3 กลุ่มหลัก ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ปัจจัยการลงทุนและการพัฒนาของประเทศ ปัจจัยการดึงดูดชาวต่างชาติ 



10 
 

ผู้มีศักยภาพสูง ปัจจัยความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะในประเทศ ทั้งนี้แต่ละปัจจัยหลักยังจ าแนกออกเป็น
หลายปัจจัยย่อย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 31 ปัจจัยย่อย (IMD, 2020) 
  2.1.1.4 องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co - operation and Development: OECD)  
   OECD ได้จัดท าและเผยแพร่เอกสารงานศึกษาเรื่อง Working Paper “Measuring 
and Assessing Talent Attractiveness in OECD Countries (OECD, 2019) ซึ่งมีการจัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจ านวน 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาส ปัจจัยด้านรายได้และภาษี  
ปัจจัยด้านอนาคตในการท างานและการใช้ชีวิต ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสมาชิกครอบครัว ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ ปัจจัยด้านสังคมที่ยอมรับความแตกต่าง และปัจจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 

 2.1.2 แนวควำมคิดเรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนมนุษย์มีความส าคัญตั้งแต่ระดับปัจเจกชน 
ระดับองค์การ และระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยระดับปัจเจกชนทุนมนุษย์เป็นประโยชน์กับเจ้าของทุนโดยตรง 
เพราะเป็นสินทรัพย์ทุนที่มีมูลค่าและเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ 
ความสามารถส่วนบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระดับองค์การ ทุกองค์การต่างล้วนต้องการ
ครอบครองบุคลากรที่มีศักยภาพ ทั้งนี้  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกส าคัญและเป็นแรงขับเคลื่อน 
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันส่งผลต่อ 
การเพ่ิมผลการด าเนินงานขององค์การและเชื่อมโยงสู่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (กัลย์ ปิ่นเกสร เฉลิมชัย 
กิตติศักดิ์นาวิน และจิราวรรณ คงคล้าย, 2560) 

  Donghun Kim & KinChung Woon (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงาน 
พบว่า “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในแต่ละประเทศสมาชิก 
นั่นคือ หากมีการเพ่ิมทุนมนุษย์หรือการเพ่ิมขึ้นของการสะสมทุนมนุษย์ จะส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน นอกจากนี้ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีส่วนส าคัญท าให้ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนในการเข้ าถึง
ทางเทคโนโลยีผ่านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งสามารถสนับสนุนได้ผ่านการเปิดเสรีทางการค้า (Lifting the 
barriers to trade) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การสะสมองค์ความรู้ผ่านการศึกษาและ
โครงการฝึกอบรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการเติบโตของผลิตภาพแรงงานอย่างยั่งยืน การเพ่ิมขึ้นของจ านวน 
ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูง (High education workers) มีส่วนกระตุ้นให้ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ
ในอาเซียนให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งจ าเป็นจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเนื่องจากการศึกษาและทักษะ 
จะมีความล้าหลังลงไปเรื่อย ๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 6 ทุนมนุษย์และผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย 

ที่มา: Donghun Kim & KinChung Woon, 2563 
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จากแผนภาพที่ 6 สะท้อนได้ว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์น้อย ในทางกลับกัน 
ก็สามารถที่จะเพ่ิมหรือพัฒนาทุนมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศนั้น จะมาพร้อมกับแรงงานทักษะฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ 
รวมทั้งการน าเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพร้อมกับเงินลงทุนด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสให้แรงงาน 
ของไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ท าให้แรงงานได้รับการพัฒนาและเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ  
มีแนวความคิดและทฤษฎี และแน่นอนว่าจะส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานของไทยเพ่ิมขึ้นในท้ายที่สุดอย่างแน่นอน 
ดังนั้น นโยบายดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 2.1.3 ทฤษฎีกำรย้ำยถิ่นฐำน  
 2.1.3.1 ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ Everette S. Lee (E. S. Lee’s theory of migration)  
Lee ได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานจากการวิเคราะห์ถึงขนาด (Volume) และกระแส (Stream) การไหลทวน
กระแส (Counter Stream) ของการย้ายถิ่นฐานและคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่น Lee ได้ขยายความทฤษฎีว่า ทุกพ้ืนที่
ต้นทางและปลายทางมักมีแรงบวก (Positive Force) หรือปัจจัยดึง (Pull) ที่ดึงดูดประชากรไม่ให้ย้ายถิ่น 
ไปที่อ่ืนขณะเดียวกันก็มีแรงลบ (Negative Force) ที่ผลักดัน (push) ให้ประชากรย้ายถิ่นฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การอพยพย้ายถิ่นในทัศนะของ Lee มี 4 ประการ ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ต้นทาง มีสาเหตุมาจากการผลักดันเกี่ยวข้องกับ 
การย้ายถิ่นฐานออกจากถิ่นที่อยู่เดิมหรือถิ่นต้นทางจากการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรขาดแคลนน้ า 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการท าการเกษตรท า ให้ต้องย้ายออกจากชนบทเข้าสู่เมือง 
 2) ปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ปลายทาง มีสาเหตุมาจากการดึงดูด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การย้ายเข้าในลักษณะที่ดึงดูดใจให้ประชากรย้ายเข้าไปยังถิ่นที่อยู่ใหม่ เช่น การมีสภาพการท างานที่ดีกว่าเดิม เป็นต้น 
 3) อุปสรรคทั้งหลายกั้นขวางอยู่ระหว่างพ้ืนที่ต้นทางและปลายทาง อาจเป็นผลให้การย้ายถิ่นฐาน
ไม่อาจเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นช้าลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารที่ต้องจ่ายระหว่างการย้ายถิ่น 
 4) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้ง อายุ เพศ การศึกษา และอ่ืน ๆ ในทัศนะของ Lee 
การย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นได้เพียงเพราะเหตุผลส่วนตัว เช่น การย้ายถิ่นฐานติดตามครอบครัวหรือการย้ายถิ่นฐาน
เพ่ือเผชิญในแหล่งใหม่ 
 นอกจากนี้  ทัศนะของ Lee ยังสะท้อนให้เห็นถึงการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพิจารณาถึง 
ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว และเปรียบเทียบผลดีที่ได้รับกับผลเสียที่เกิดขึ้น ถ้าผลดีมากกว่าผลเสียหรือต้นทุนแล้ว  
ก็จะตัดสินใจย้ายถิ่นฐาน 
 Lee เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับปัจจัยดึ งดูดและปัจจัยผลักดัน  (Pull and Push Theory)  
เพ่ืออธิบายการย้ายถิ่นฐาน ต่อมานักเศรษฐศาสตร์กลุ่ม Neo - Classic เช่น E. G Ravenstein ได้สานต่อแนวคิด
ของ Everette S. Lee ผลงานของ Ravenstein ในปี ค.ศ. 1976 เป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์แนวใหม่
เกี่ยวกับดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ อธิบายถึงการย้ายถิ่นฐานเกิดจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ก่อให้เกิด 
การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน โดยปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ ความยากจน การขาดแคลนที่ดิน 
การมีประชากรมากเกินไปของประเทศต้นทาง ส่วนปัจจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ โอกาสในการแสวงหา
งานท าที่ดีกว่า ค่าจ้าง และความทันสมัยของประเทศถิ่นปลายทาง ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดัน 
การย้ายถิ่นฐาน สามารถสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานแต่ละด้าน ดังนี้ 
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 1) ปัจจัยผลักดันของประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายหรือย้ายออก สิ่งที่เป็นปัจจัยผลักดัน 
ให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศต้นทาง ประกอบด้วย 
 - ภาวะการว่างงานและการจ้างงานในระดับต ่า ภาวะการจ้างงานในระดับต ่า 
ของประเทศใดที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงประเทศนั้นมีปริมาณก าลังแรงงานที่มากเกินกว่าความสามารถรองรับ
การจ้างงานภายในประเทศนั้น ส่งผลให้แรงงานส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงาน แรงงานมักมีแนวโน้มอพยพหรือย้ายถิ่นฐาน
ไปท างานยังแหล่งจ้างงานอื่นโดยเฉพาะตลาดแรงงานในต่างประเทศ 
 - ระดับค่าจ้างหรืออัตราเงินเดือนที่ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ แรงงานเหล่านี้
มักมีแนวโน้มที่เคลื่อนย้ายออก เพ่ือแสวงหาโอกาสในการท างานที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 
 - การขาดสิ่งจูงใจส าหรับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ แรงงานที่มีความรู้
ความช านาญและไม่เห็นความก้าวหน้าจากการประกอบอาชีพในถิ่นต้นทาง มักเกิดความประสงค์ที่จะย้าย 
ไปท างานยังประเทศหรือถ่ินปลายทางท่ีมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพมากกว่า 
 - นโยบายก าลังคน การวางแผนการพัฒนาก าลังคนที่ไม่เหมาะสมของประเทศ 
ถิ่นต้นทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้แรงงานเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา
และประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะของความไม่สมดุลของก าลังคน นอกจากนี้การขาดโอกาส  
ในการได้รับการฝึกอบรมทางอาชีพเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เสริมแรงปัจจัยผลักดัน 
 - ปัจจัยทางด้านสังคมและการเมือง แรงงานมีความต้องการย้ายถิ่นฐาน เนื่องจาก
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต เกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง หรือความขัดแย้งทางสังคม 
ของประเทศถ่ินต้นทาง เช่น การกีดกันเชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น 
 2) ปัจจัยดึงดูดในประเทศท่ีแรงงานเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานเข้า 
 - ระดับค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศถิ่นต้นทาง 
 - การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ 
 - โอกาสความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
 - ปัจจัยทางสังคมและการเมืองภายในประเทศถิ่นปลายทาง เช่น การปราศจาก
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางสังคมของประเทศถิ่นปลายทาง เป็นต้น 
 2.1.3.2 ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ E.G. Ravenstein (Ravenstein’s law migration) Ravenstein 
เสนอกฎการย้ายถิ่นฐานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2428 – 2432 (ค.ศ. 1885 – 1889) เพ่ืออธิบายกรณีการย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างชนบทกับเมือง โดยผู้ย้ายถิ่นฐานจะเคลื่อนที่จากพ้ืนที่ที่มีโอกาสต่ าไปสู่พ้ืนที่ที่มีโอกาสสูงกว่า การเลือก 
พ้ืนที่ปลายทางของผู้ย้ายถิ่นฐาน ถูกก าหนดโดยระยะทางผู้ย้ายถิ่นจากชนบทมากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้าย  
ไปยังเมืองใกล้ ๆ และขยับขยายไปยังเมืองใหญ่ 

2.2 เอกสำรแผนงำนและนโยบำยของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ  
และภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหา  
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณะยังคงมีโอกาสที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  และมิติของการบริหารจัดการ
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ภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการ ในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง  และประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน
จากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ  
ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้  ให้ความส าคัญกับ  “การพัฒนาก าลังคนให้เป็นผู้มีทักษะฝีมือ”  
นั่นหมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะส าหรับงานและ
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของงานและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยได้มองถึงความจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
ทักษะของแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง เพ่ือโอกาสในการพัฒนาด้านทักษะก าลังคนของไทยให้สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในระยะยาว โดยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านก าลังคน การพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูง ได้แก่ 
 2.2.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง 3 ประเด็น ได้แก่  
  1) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  
แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรม 
และบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ 
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
  2) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และ 
เมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจมหภาค 
   3) พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่  สร้างและพัฒนา 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
และมีอัตลักษณ์ชัดเจน  
 2.2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ได้แก่  
  1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
 ในช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
  2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดยการสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
และการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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  2.2.1.3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาคน ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย  ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

 2.2.2 กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ค านึงถึง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  ที่จะส่งผลหรือมี อิทธิพลท าให้สถานะของประเทศที่ เป็นอยู่ 
เกิดการเปลี่ยนไป และน าไปสู่การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนฯ 13 ที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้น
ให้ความส าคัญมปีระเด็นสาระที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.2.2.1 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  
  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของ
การต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขตแตกต่างกันเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
อย่างพลิกผัน อาทิ การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ โดยเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความครอบคลุมหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่
ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
และแตกต่างไปจากวิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้ระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ 

 

กำรปฏิวัติด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัล ตัวอย่ำงเทคโนโลยี 
เทคโนโลยดีิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics), บล็อกเชน 

(Blockchain), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
ที่มา: กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง (Technological Disruption)  
ที่ก าลังเกิดขึ้น จะส่งผลให้พลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ซึ่งต้องอาศัย
การปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อาทิ การปรับตัวขององค์กรและแผน  
การด าเนินธุรกิจ การปรับตัวของแรงงานให้มีทักษะในการท างานที่มีจุดแข็งอย่างแตกต่าง และสามารถส่งเสริม 
ซึ่งกันและกันกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างกลมกลืน 
 ส าหรับประเทศไทย การน าเทคโนโลยีมาใช้งานจะช่วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นลง  แต่ความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยอาจน าไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ 
โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง ขณะที่แรงงานระดับล่างจะถูกชดเชยด้วยหุ่นยนต์และ
จักรกลมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติจะส่งผลให้อัตราการว่างงานของ
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 ภายในปี 2578 หากแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะ  
(Re skill/Up skill) ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
 
 

ตำรำงท่ี 1 ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
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 2.2.2.2 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร 
  ส ำหรับประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะท าให้จ านวนประชากร
วัยแรงงานลดลง หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงจะท าให้อัตราส่วนพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ  
ต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัญหาก าลังแรงงานที่ลดลงยังอาจ
ส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนน าไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายใน 
และระหว่างประเทศ  
 2.2.2.3 พลังงำนหมุนเวียนและยำนยนต์ไฟฟ้ำ  
 กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ได้สร้างแรงกดดันให้เกิดการพัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในสาขาการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สาขาพลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส่ง 
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั้งมีการคิดค้น 
การพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen 
Fuel Cell) เพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่  
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก อีกทั้ง ยังพบว่าแนวโน้มการใช้พลังงานในด้านคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะในส่วนของยานพาหนะส่วนบุคคล ในปี 2563 มีปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 40 ต่อปี และคาดว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 1 ใน 3 ของโลก
ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

 

 

 

    

 

 

 

 

  ส ำหรับประเทศไทย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน 
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นในการที่จะต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
รูปแบบการใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ ประกอบกับในปัจจุบันไทย
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและส่งออกยานยนต์แบบดั้งเดิม จึงมีศักยภาพและโอกาสในการที่จะต่อยอด  

แผนภำพที่ 7 สัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2573 

ที่มา: Electric vehicles, Deloitte Insights, 2563 
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การพัฒนาฐานการผลิตเดิมไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิง
การส่งออกยานยนต์แบบสันดาปภายในที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคตลงได้ 
 2.2.2.4 สถำนะของประเทศและผลจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูง ไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การขับเคลื่อนการขยายตัว
เชิงคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยประโยชน์จากการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technological Transfer) 
จากบริษัทต่างชาติให้มากข้ึน และน าไปสู่การต่อยอดในการลงทุนวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม  
 1) โครงสร้ำงของภำคกำรผลิต 
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
แต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ประเด็นเชิงโครงสร้างภาคการผลิตที่เป็นความท้าทายส าคัญของไทย คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 
ยังไม่ใช่กลุ่มที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยภาคอุตสาหกรรมยังถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม ดังนั้น การขับเคลื่อน
เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะต่อไป จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ  
เพ่ือยกระดับเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการในยุคแห่งอนาคต 
 2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
 ในภาพรวม แนวทางการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ของประเทศไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ระหว่างสาขาร่วมกับการสร้างระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุน  
ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่มีความส าคัญในปัจจุบัน และสาขาการผลิตที่ส่งเสริม 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวน 7 สาขา ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ที่มา: NESDC 

สาขาการผลิตที่ส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการ

แข่งขันในอนาคต 

1) การเกษตร 

2) การท่องเท่ียว 

3) อุตสาหกรรมชีวภาพ 

4) อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร 

5) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

6) อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส ์

7) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 

แผนภำพที่ 8 สาขาการผลิตที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
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 ส าหรับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริ การ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร  
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  แต่ที่ผ่านมาบทบาทหลัก 
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมและบริการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลฯ คือ การเป็นผู้รับจ้างผลิตแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการย้ายฐานการผลิตของต่างชาติหากสูญเสีย 
ความได้เปรียบด้านต้นทุน แม้ว่า ภาคเอกชนจะเริ่มมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แต่ภาพรวมยังพบว่าผู้ประกอบการ
ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน และยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมและ
บริการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลฯ ในระยะยาว ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือปรับเปลี่ยนจากการเป็น OEM ไปสู่ OBM (Owned Brands 
Manufacturer) และ ODM (Owned Design Manufacturer)  

  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดทิศทาง 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ 
ระดับภูมิภาค การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
  การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก 
การส่งออกยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด และเป็นอุตสาหกรรมมีที่การจ้างงานสูงถึง 
8.9 แสนราย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของเทคโนโลยีและความต้องการของยานยนต์ในระดับโลกก าลังเปลี่ยน
จากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อาจคาดการณ์ได้ว่าในระยะขอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
อุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นสาขาการผลิตที่เผชิญกับความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Technological Disruption) 
รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตเป้าหมายทั้งหมด ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
จึงมีนัยยะอย่างยิ่งต่อการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ 

 2.2.3 นโยบำยอุตสำหกรรม 4.0 กระทรวงอุตสำหกรรม 
  2.2.3.1 แนวคิดในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม 
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี 
การพัฒนากลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ภายใต้โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้น 
การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออก เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
และการให้บริการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหา 
กับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือ
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)    
   หากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การเติบโตของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 3 ต่อปี 
การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี 
และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี 
ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ าและยังไม่มากพอที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
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ภายในปี 2579 ได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Drive Economy)  
โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  
   1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
   2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 2.2.3.2 กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมของประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศ 
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนและมีมาตรการสนับสนุน เพ่ือให้เกิด 
การลงทุนจากบริษัทชั้นน าทั่วโลกในประเทศไทย เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
โดยพัฒนาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการผลิตไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้  
การผลิตขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ (สศอ, 2560) 

แผนภำพที่ 9 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

แผนภำพที่ 10  การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย 

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนภำพท่ี 11  อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve  
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 10 อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้าง S – curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1) กำรต่อยอดอุตสำหกรรมเดิมทีมี่ศักยภำพ (First S-curve) ประกอบด้วย  
  - อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ผลิตอุปกรณ์
ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ผลิตยางล้อ 
ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก าลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบ 
ต่ ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า 
  - อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น 
       กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่: SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board 
LED, Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, 
Wearable Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม 
   กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ: HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB 
และ Flexible Printed Circuit 
   กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์:  Microelectronics Design, 
Embedded System Design, IC Design 
  - อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ได้แก่  
การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) เป็นต้น 
  - กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ  
สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง 
ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น 
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  - อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร  ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
(Functional Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) 
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น 
  2) อุตสำหกรรมอนำคต (New S - curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัด 
ไม่เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา New S - curve 
ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  - อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
  - อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูง 
ที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone)  
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบน าทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น 
  - อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
  - อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software) 
ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(E - Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer insight Analytics and Data Center)  
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ( Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สื่อและอนิเมชั่น
สร้างสรรค์ (Creative Media and Animation) 
  - อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ 
การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพ่ือการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิต 
ยาสมุนไพร 
 ทั้ง 10 อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของ 
นักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต   

 2.2.4 ข้อมูลนโยบำย กฎหมำย มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติ
ที่มีทักษะสูงในประเทศไทย 

ด้ำนอุปสงค์แรงงำน 
  2.2.4.1 กรมกำรจัดหำงำน  
  กรมการจัดหางานด าเนินการตามนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง 
โดยการอ านวยความสะดวกในการบริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้แก่แรงงานต่างชาติ โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service) ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 เพ่ือการบริการและอ านวยความสะดวกให้ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายการท างานของคนต่างด้าว โดยหากค าขอถูกต้องและครบถ้วน 
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เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่ได้รับค าขอ โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมเบ็ดเสร็จ 
ในการให้บริการคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการเพ่ือการท างานอยู่ในราชอาณาจักร โดยชอบด้วยกฎหมาย   
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน 
จึงได้ร่วมมือกันในการบูรณาการการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและช่างฝีมือชาวต่างชาติ  
ในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท างานแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโครงสร้าง  
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงินและเวลา เป็น One Stop Service Center ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window แบบ e – service ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง 
ของผู้ ใช้บริการ ลดการใช้เอกสาร โดยจัดท ารูปแบบใบอนุญาตท างานดิจิทัล (Digital Work Permit)  
ผ่าน Application ชื่อ Thailand Digital Work Permit ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบ IOS 
และ Android ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของใบอนุญาตท างาน เป็นไปตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องก าหนดแบบ
ใบอนุญาตท างาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ทั้งยังช่วยลดค่าใช้ของการออกใบอนุญาตท างานจากเดิม 
ที่จัดท าในรูปแบบเล่ม 
 แผนงานและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ Single Window for Visa and Work Permit 
และการออกใบอนุญาตท างานดิจิทัล ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 พัฒนาเพ่ือให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service) 
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และน าร่อง
ใน 2 จังหวัดที่จะพัฒนาเป็น Smart City คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต  
 ระยะที่ 2 ขยายการให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้บริการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและส านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทั่วประเทศ  
 ระยะที่ 3 การให้บริการกับช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการ
ทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 กำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นเจ้าของงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดตัวโครงการพัฒนา
ระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน เมื่อวันที่  
20 กันยายน 2560 และให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการทดสอบระบบเข้าใช้งาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  
 กำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงการจัดระบบการขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนต่างด้าว ด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - Service)   
 กรมกำรจัดหำงำนมีกฎหมำยและระเบียบตำมพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หมวด 4 การท างานของคนต่างด้าว   
   มาตรา 62 เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอ่ืน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าว 
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างที่ด าเนินการให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
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ท างานไปพลางก่อนได้ โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 68 การออกใบอนุญาตท างานตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศตามมาตรา 7 และ
ใบอนุญาตท างานให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานตากฎหมายนั้น  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต
ให้ท างานได้รับการขยายระยะเวลาท างานตามกฎหมายนั้น ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว 
แจ้งการขยายระยะเวลาท างานนั้น ต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนดและให้นาย
ทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลา  
 2) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตท างาน ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้   
 “ใบอนุญาตท างาน” หมายความว่า ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว   
 “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา 
หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร   
 “ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบอนุญาตท างานในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
 ข้อ 3 ใบอนุญาตท างานมี 4 ชนิด ดังนี้   
 (1) ใบอนุญาตท างานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 (2) ใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
 (3) ใบอนุญาตท างานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์   
 (4) ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อ 7 ใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแบบ บต. 7 ท้ายประกาศนี้  

  2.2.4.2 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ได้จัดท าหลักสูตรการฝึก
สอดคล้องกับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการท่องเที่ยวประกอบด้วย  
5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต โดยตระหนักถึงหลักสูตรอิงสมรรถนะ 
หรือปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงได้มาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน โดยเน้นด้านทักษะด้าน Stem Workforce ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการ เน้นทักษะในการวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมทั้งสองส่วน คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  
และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ซึ่งมีการจัดท า
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ 
Excellent Center ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  
และสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือพัฒนาก าลังคนในระดับจังหวัด ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง และสามารถจ าแนก
ความต้องการก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
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  2.2.4.3 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดการคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมสภาพการจ้าง 
และสภาพการท างานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่าง
ไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป  
ซึ่งเก่ียวข้องกับงานดังต่อไปนี้ 

 1) งานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซ่อมบ ารุง
และงานให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับงานดังกล่าว เฉพาะที่ท าในแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิต 
 2) งานที่ใช้วิชาชีพหรือวิชาการ งานด้านบริหารและงานจัดการ งานเสมียนพนักงาน 
งานอาชีพเกีย่วกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานที่เก่ียวกับการผลิต หรืองานที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าว 
 3) งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เปิดจ าหน่ายหรือให้บริการไม่ติดต่อกัน 
ในแต่ละวันที่มีการท างาน 
 4) งานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการส ารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยกและการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
 5) งานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี 
 6) งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้า 
 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ ก าหนดขึ้นเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานในงานบางประเภท 
มีความแตกต่างในเรื่องเวลาท างาน เวลาพัก และวันหยุด จึงได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือรองรับลักษณะงาน 
ในพระราชกฤษฎีกาฯ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ก าหนดวันท างานติดต่อกัน เวลาท างานปกติ
วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง เพ่ือให้มีวันหยุดติดต่อกันได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง 
เข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งกฎหมายมีความยืดหยุ่นให้เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตแบบมีทางเลือกที่แตกต่าง 
และเหมาะสม 
 นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560  
  1) การปรับปรุงมาตรา 108 แต่เดิมก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แต่ปัจจุบันไม่ต้องน าส่ง
ข้อบังคับดังกล่าว   
  2) การปรับปรุงมาตรา 110 ที่ให้ผู้ประกอบกิจการ สามารถเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเจตนารมณ์ของการแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดภาระและอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการและลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนมีกฎหมำยและระเบียบตำมพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  กรณีแรงงานต่างชาติที่ครบเกษียณอายุแต่ยังมีทักษะสูงและความพร้อมในการท างาน
และต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือท างาน มีมาตรการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ  
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560   
  มาตรา 87 ก าหนดให้มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่แตกต่างจากการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพและท้องถิ่น ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ ที่มีข้อจ ากัดด้านสุขภาพหรืออาจท างานได้ไม่เต็มเวลา แม้นายจ้างจะก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นวัน 
และก าหนดให้ท างานน้อยกว่าเวลาท างานปกติ ผู้สูงอายุยังได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า   
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เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ผู้สูงอายุจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ าโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าทั่วไป 
ที่เฉลี่ยต่อชั่วโมง แรงงานต่างชาติผู้สูงอายุที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High – skilled professional) และ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานในสาขาที่เชี่ยวชาญ ซึ่งกฎหมายได้เปิดโอกาสส่งเสริมการจ้างงานนั้น อาจท าให้ประเทศไทย
มีนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่มองหาฐานการผลิตในอนาคต 

  2.2.4.4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  การอ านวยความสะดวกด้านใบอนุญาตท างาน วีซ่า และการพักอาศัยส าหรับ Digital Talent 
(Visa and Work Permit for Talent) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือดึงดูดบุคคลากรด้านดิจิทัลจากต่างประเทศ  
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการท างานและพักอาศัย อาทิ กลุ่ม อาจารย์ นักศึกษา MIT พนักงานบริษัทชั้นน า 
และกลุ่ม Digital Nomad โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการรับรอง digital talent โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนประกาศก าหนด Smart Visa ส าหรับ Digital Talent ปรับหลักเกณฑ์ยืดหยุ่นขึ้น ท างาน 
โดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตท างานรองรับบุคลากรเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
  2) พัฒนาระบบให้บริการผ่านดิจิทัลครบวงจร และแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  แผนงำนและมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง 
   ทิศทางการวางแผนการก าลังคนหรือบุคลากรที่มีศักยภาพสูงชาวไทยในสาขาดิจิทัล  
ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 มาตรการ/ กลยุทธ์ 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาก าลังคนในสาขา
อาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และรองรับการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามา
ท างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 
 2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้กับก าลังคนด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต ตลอดจนพัฒนาผู้น าองค์กรในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากร
และก าลังคนดิจิทัล โครงการ Digital University เพ่ือยกระดับทักษะแรงงานพันธุ์ใหม่ โครงการเพ่ิมก าลังคน
ดิจิทัลสาขาขาดแคลนระดับอุดมศึกษา เพ่ืออุตสาหกรรม S - curve โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM เป็นต้น 

  2.2.4.5 ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  
  นโยบาย Smart Visa (การตรวจลงตราประเภทคนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ) เป็นการอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ติดตามเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดบุคลากรซึ่งมีความความรู้ความสามารถสูงเข้ามาท างาน  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ได้รับ Smart Visa จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสูงสุดไม่เกิน 4 ปี และสามารถขออยู่ต่อได้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี  โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างาน  
และเลื่อนระยะเวลารายงานตัวจากปกติทุก 90 วัน เป็นทุก 1 ปี  
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 กรณีการขออยู่ต่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติทักษะสูง เช่น เพ่ือการลงทุนไม่น้อยกว่า  
3 – 10 ล้านบาท กรณีเหตุจ าเป็นทางธุรกิจ การขออยู่ต่อกรณีเป็นหัวหน้าส านักงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คือ กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการ
ระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือจากส่วนราชการต ารวจ
ระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมียศพลตรี พลอากาศตรีขึ้นไป 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือจากองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งสถิติขอรับการตรวจลงตรา 
Smart Visa ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 597 ราย 
  แผนงำนและมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง 
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น และค าสั่ง สตม. ที่ 20/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติ 
ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น    

  2.2.4.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้มีมำตรกำรส่งเสริมกำรดึงดูดและ 
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศผ่ำนกำรให้วีซ่ำประเภทพิเศษ โดยก าหนดให้สิทธิแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างาน 
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นจากการขอใบอนุญาต
ท างานและได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม  
 ส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ประกอบด้วย 
 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 
 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
 5) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 
 6) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) 
 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 11) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Human Resource 
Development in Science and Technology)  
 13) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management 
and Renewable Energy) 
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 มีการตรวจลงตราโดยการระบุรหัสก ากับ (Category) ของประเภทตรวจลงตรา (Type)  
เพ่ือแสดงวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่คนต่างด้าวประสงค์จะเข้ามาด าเนินการในราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2 ประเภทของ Smart Visa 

ประเภท รหัสก ำกับ วัตถุประสงค์/กิจกรรม 

SMART 

T ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) 
I นักลงทุน (Investor) 
E ผู้บริหารระดับสูง (Executive)  
S ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริม่ต้น (Startup) 
O คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Other) ของผู้ได้รับสิทธิ 

Smart Visa ประเภท “T”/ “I”/ “E”/ “S”  

                รำยละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ส ำหรับ Smart Visa ของแต่ละประเภท  
 1) Smart “T” ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่เข้ามาท างานในกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  - กรณีท่ัวไป 
ตำรำงท่ี 3 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ Smart “T” 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. มีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน หรือ
เทียบเท่า แต่ในกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งมีสัญญาจ้างโดย
วิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้วซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงินได้
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน   
2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการในไทยหรือ
กิจการในต่างประเทศ ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย 
ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic 
Talent Center: STC) 
4. กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่า
อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
5. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 
 

1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน  
4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานในกิจการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
Smart “T” และ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re - entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ 
ในการพ านักในประเทศไทยและการท างานได้ โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น 
การท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.  2560  
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
จะท างานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
6.  ได้ รั บสิ ทธิ์ ให้ ใช้ ช่ องทางพิ เศษ (Fast Track)  
ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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 - กรณีผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน  
การฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือบุคคลที่ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution) ในประเทศ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
หรือเป็นบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการบริการ
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution) ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ ผู้ว่าต่างแก้ต่าง 
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ และผู้สนับสนุนงานของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 
2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ หรือหลักฐานแสดง
ความร่วมมือหรือการท างานกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางหรือ
สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศ เช่น สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ซึ่งก าหนด 
ให้ท างานในประเทศไทย 
3. กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ  
4. กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางของภาคเอกชน  
ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic 
Talent Center: STC)  
5. กรณีเป็นบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(Alternative Dispute Resolution) ต้ อ ง ได้ รั บการ
รับรองโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศว่าเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและเข้ามาเพ่ือให้
บริการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ สถาบันนั้นๆ 
6. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 

1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 
ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างาน 
ในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของ 
วีซ่าประเภท Smart “T” และ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพ านักในประเทศไทย และการท างานได้โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น 
การท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะท างาน
ได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้า
ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
ที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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 2) Smart “I” ส ำหรับนักลงทุน (Investor) ต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและ 
อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 
ตำรำงท่ี 4 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ Smart “I” 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. เงินลงทุนขั้นต่ า ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
       1.1 ลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในนามบุคคล 
ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต
หรือการให้บริการ  หรือในบริษัทเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital Company) ที่ ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐ  
       1.2 ลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
ในวิสาหกิจเริ่มต้นหรือโครงการบ่มเพาะ (Incubation) 
หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) ซึ่งได้รับ 
การรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       ทั้งนี้ สามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการและต้อง
คงการลงทุนดังกล่าวไว้ในวงเงินข้างต้นตลอดระยะเวลา 
ที่ถือ Smart Visa  
2. กิจการที่จะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้องได้รับ
การรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าเป็นกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ
และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
3. กรณีการลงทุนผ่านบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital Company) จะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ว่าเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนที่ได้รับการร่วมลงทุน
จากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. ต้องไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรมตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบ 

1. ได้รับ Smart “I” โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี  
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานใน
กิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท Smart “I” 
และในกรณีที่ เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอ
รับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 
นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลาเท่ากับผู้
ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้าม 
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)   
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้า
ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
ที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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 3) Smart “E” ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (Executive) ที่ท างานในกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศไทย 
ตำรำงท่ี 5 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ Smart “E” 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. เงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน หรือ
เทียบเท่า  
2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรือมีสัญญาจ้างงาน
กับกิจการในต่างประเทศ ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย 
ทั้งนี้ สัญญาการจ้างงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. ท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน 
กรรมการผู้จัดการ  
5. กิจการในประเทศไทยที่ว่าจ้างจะต้องได้รับการรับรอง
ว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต
หรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
6. ต้องไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบ 

1. ได้รับ Smart “E” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี และสามารถ
ขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างาน 
ในต าแหน่งและกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
Smart “E” และ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ 
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ 
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 
นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลาเท่ากับ 
ผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้าม 
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ 
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  

 4) Smart “S” ส ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 6 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ Smart “S” 
 - กรณไีด้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. ได้จัดตั้งกิจการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่า
เป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
2. ผู้ขอจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัท 

1. ได้รับ Smart “S” มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ 
สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ส าหรับการท างาน 
ในโครงการหรือกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
Smart “S” และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
ได้จัดตั้งและได้รับการรับรองในข้างต้น 
3. ผู้ขอต้องมีเงินฝากในบัญชีในประเทศไทย หรือ 
ในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก ไม่น้อยกว่า 
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
4. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้อง 
มีเงินฝากในบัญชีในประเทศหรือในประเทศที่ตน 
มีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก เ พ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 
180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
5. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลา 
ที่พ านักในประเทศไทย ทั้งส าหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa 
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
6. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบ 

จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 
นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลาเท่ากับ 
ผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้าม 
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ 
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

 - กรณีได้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 

1. ผู้ขอต้องเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ( Incubation) 
หรือโครงการเร่งการเติบโต  (Accelerator) หรือ
โครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกันซึ่งได้รับการรับรอง
โดยหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2. ในกรณีท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ผู้ขอต้องได้รับ
การร่วมลงทุนจากภาครัฐ หรือได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
3. ผู้ขอต้องมีเงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือ 
ในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก ไม่น้อยกว่า 
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
4. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้อง
มีเงินฝากในบัญชีในประเทศ หรือในประเทศที่ตน 

1. ได้รับ Smart “S” ครั้งแรก มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
ทั้งนี้ สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อได้จัดตั้ง
ธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศไทยภายใน  
1 ปี  หลั งจากวันที่ ได้ รับอนุญาตให้อยู่ ชั่ วคราว 
ในราชอาณาจักร โดยจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็น
กรรมการของบริษัทและต้องได้รับการรับรองว่าเป็น
ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ส าหรับการท างาน 
ในโครงการหรือกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
Smart “S” และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
มีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก เ พ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 
180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
5. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลา 
ที่พ านักในประเทศไทย ทั้งส าหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa 
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
6. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re - entry permit) 
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 
นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลาเท่ากับ 
ผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้าม 
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

  - กรณไีด้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 

1. มีแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นในลักษณะ Startup Camp ที่รับรอง
โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
2. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลา 
ที่พ านักในประเทศไทย  
3. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 

 

1. ได้รับ Smart “S” โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อได้จัดตั้ง
ธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว 
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ส าหรับการท างานเพ่ือ
จัดตั้ งวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยหรือเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ และในกรณีที่ เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานได้  
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 
5. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศท่ีมีให้บริการช่องทางพิเศษ 

 ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำร Smart Visa 
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ Smart Visa ซึ่งเป็นการกลั่นกรองผู้มีสิทธิ 
ได้รับวีซ่าชนิดพิเศษ เพ่ือดึงดูดและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บุคลากรทักษะสูง ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ติดตามของผู้ที่ ได้รับ Smart Visa ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จากต่างประเทศ โดยได้เริ่มให้บริการรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa และมีผลการด าเนินการ 
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
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 ผลการด าเนินการในภาพรวม มีผู้ได้รับการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa 
จ านวน 741 ราย จากจ านวนค าขอรับรองคุณสมบัติ ฯ ทั้งสิ้น 1,165  ค าขอ หรือคิดเป็นร้อยละ 64 
 - สถิติผู้ขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติฯ Smart “S” (ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น) มากที่สุด 680 ราย (ร้อยละ 58 ของจ านวนผู้ขอรับการรับรองคุณสมบัติฯ) โดยแบ่งเป็นคนต่างชาติ
ที่มีแผนการจัดตั้งธุรกิจ Startup 599 ราย และคนต่างชาติซึ่งได้จัดตั้ง Startup ในประเทศไทยแล้ว 121 ราย 
และรองลงมา ได้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับ Smart “T” (บุคลากรทักษะสูง) จ านวน 210 ราย (ร้อยละ 18) 
 - สถิติผู้ได้รับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa  
  มีผู้มีสิทธิได้รับ Smart “S” (ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น) มากที่สุด 369 ราย  
(ร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ได้รับการรับรองคุณสมบัติ) โดยแบ่งเป็นคนต่างชาติที่มีแผนการจัดตั้งธุรกิจ Startup 
283 ราย และคนต่างชาติซึ่งได้จัดตั้ง Startup ในประเทศไทยแล้ว 86 ราย และรองลงมา ได้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับ 
Smart “T” (บุคลากรทักษะสูง) จ านวน 159 ราย (ร้อยละ 21) 
  มีผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด 378 ราย (ร้อยละ 51)  
และรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 58 ราย (ร้อยละ 8)  
  สัญชาติที่มีผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa มากที่สุด ได้แก่ อเมริกา 108 ราย เยอรมนี 
76 ราย สหราชอาณาจักร 72 ราย ญี่ปุ่น 69 ราย ฝรั่งเศส 55 ราย และออสเตรเลีย 39 ราย 
  มีผู้ได้รับรองคุณสมบัติ ฯ ที่เป็นรายใหม่ ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจลงตราประเภท 
คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) มาก่อน 320 ราย (ร้อยละ 53) และ ที่เป็นรายเก่า 282 ราย (ร้อยละ 47) 
  มีผู้ประทับตราที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 597 ราย และ สถานทูตไทย 
ในต่างประเทศ 140 ราย  
  มีผู้ขอ Smart “S” แบบ 6 เดือน และ แบบ 1 ปี สามารถจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจ
เริ่มต้นได้ส าเร็จและต่อวีซ่า Smart “S” แบบ 2 ปีแล้ว 48 ราย 
  มีผู้ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติแล้วทั้งสิ้น 241 ราย เป็นประเภท Smart “T” 
(บุคลากรระดับสูง) 30 ราย Smart “E” (ผู้บริหารระดับสูง ) 20 ราย Smart “I” (นักลงทุน) 1 ราย Smart “S”  
(ผู้ประกอบกิจการเริ่มต้น) 177 ราย และ Smart “O” (ผู้ติดตามของผู้ที่ได้รับ Smart Visa) 13 ราย 
  มีผู้ถือ Smart Visa ที่หมดอายุโดยไม่ได้ต่ออายุวีซ่าและผู้ที่ขอยกเลิก Smart Visa แล้ว  
177 ราย ส่วนใหญ่เป็น Smart “S” จ านวน 104 ราย รองลงมาได้แก่ Smart “T” 34 ราย Smart “O” 32 ราย 
และ Smart “E” 7 ราย 

  2.2.4.7 กรมสรรพำกร  
 มำตรกำรทำงภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจูงใจนักลงทุนต่ำงชำติ 
 1) มาตรการภาษีเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus 
Package) โดยมาตรการนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 710 พ.ศ. 2563 ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
โดยมีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
 - มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) เป็นการก าหนดให้
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย 
ที่ เป็นค่า ใช้จ่ ายเ พ่ือการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับเครื่องจักร  
ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 - มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  
ตามสัญญาจ้างแรงงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือน 
(จ านวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนค่าจ้างที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน) ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป  ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 - มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง เป็นการก าหนดให้ 
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 150 ของรายจ่าย 
ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง  
ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 2) มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลก ให้มาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิจัย ประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดของภาคตะวันออก เหลือร้อยละ 17 
ของเงินได้พ่ึงประเมิน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพ่ือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจูงใจให้ผู้มีความสามารถสูงทั้งคนไทยและต่างชาติในระดับโลก เดินทางเข้าท างาน 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ค่าตอบแทนที่มากเพียงพอ เพ่ือให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง ส าหรับคุณสมบัติประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ นักวิจัย ต้องท างานในบริษัท 
ที่ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรม เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้รับการรับรอง 
จากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ ประกอบกิจการอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 180 วัน 
 3) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International 
Business Centre: IBC) สาระส าคัญของมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ดังนี้ 
 - มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating 
Headquarters: ROH1) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และให้ค่าสิทธิที่ 
ROH1 ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด ซึ่งการจดแจ้งรายใหม่ ROH1 ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่  
10 ตุลาคม 2561 
 - มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating 
Headquarters: ROH2) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 10 หรือ 15 รอบระยะเวลาบัญชี 
ตามกฎหมาย ROH2 และให้ค่าสิทธิที่ ROH2 ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด ซึ่งการจดแจ้งราย ROH2 
ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 
 - มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)  
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 15 รอบ ระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย IHQ ซึ่งการอนุมัติ
รายใหมไ่ด้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
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 - มาตรการภาษีเกี่ยวกับบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ( International Trading 
Center: ITC) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย ITC 
ซึ่งการอนุมัตริายใหม่ได้ยุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 - มาตรการภาษกีารจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) มีดังนี ้
  ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับรายได้จากการให้บริการหรือการบริหารเงิน
แก่วิสาหกิจในเครือในประเทศและในต่างประเทศ และค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในประเทศ  
และในต่างประเทศ เหลือร้อยละ 8 หรือ 5 หรือ 3 ของก าไรสุทธิตามรายจ่ายในประเทศไทย 60 ล้านบาท 
หรือ 300 ล้านบาท หรือ 600 ล้านบาท แล้วแต่กรณี 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ 
ในประเทศและต่างประเทศ 
  ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับรายรับจากการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
ในประเทศและต่างประเทศ 
  ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งท างานประจ า IBC  
เหลือร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ 
ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส าหรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจาก IBC 
 - สิทธิประโยชน์ทางภาษี IBC จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด มีดังนี้ 
  มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
  มีรายจ่ายในประเทศอย่างน้อย 60 ล้านบาท (ROH1, ROH2 และ IHQ  
ที่เปลี่ยนแปลงเป็น IBC ไม่ต้องใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ IBC โดยใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ ROH1, ROH2 และ IHQ เดิม) 
  มีพนักงานอย่างน้อย 10 คน (กรณีมีเฉพาะการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ  
มีพนักงานอย่างน้อย 5 คน) 

  2.2.4.8 กรมท่ีดิน  
 กรมที่ดินมีมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่มาลงทุน  
ในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างชาติหรือที่กฎหมายไทยเรียกว่าแรงงานต่างด้าว มีสิทธิในการได้มาซึ่งที่ดิน
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรรมสิทธิ์ในห้องชุดของแรงงานต่างด้าวและการลงทุนซึ่งมีเง่ือนไขของการได้มา ดังนี้ 
  1) การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 
96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดิน  
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 ดังนี้ 
 - เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้น าเงินมาลงทุนไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาทในธุรกิจหรือกิจการ
ประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้ 

  ซื้อพันธบัตร ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
  ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  ลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
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  ลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศ ให้เป็นกิจการ 
ทีส่ามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
 - ซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่   
 - ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 - ต้องด ารงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยให้แสดงหลักฐานการถือครองการลงทุน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ปีละครั้ง ถ้าถอนการลงทุนก่อนครบก าหนดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ 
 - ที่ดินต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือเขตที่อยู่อาศัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
 2) กรณีการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 19 
ให้คนต่างด้าวและนิติบุคคลดังกล่าว อาจถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง 
 - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการลงทุน 
 - นิติบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 97 และมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
 - นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
 - คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว ซึ่งน าเงินตราต่างประเทศ 
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
 3) ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก าหนดอัตราส่วนการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่ งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว 
ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 ของเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
 

ด้ำนอุปทำนแรงงำน 
อุตสำหกรรมยำนยนต์  
   2.2.4.9 สถำบันยำนยนต์ 
 สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานและมีความเป็นอิสระ  
ในตัวเองเท่าที่กฎหมายจะเอ้ืออ านวย โดยที่ผ่านมาสถาบันยานยนต์ได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 
การดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง ดังนี้ 
 1) นโยบำยและมำตรกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรเพิ่มผลผลิต  
เพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
  สถาบันยานยนต์ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วนเพ่ือรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 โดยในปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 
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โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ บุคลากรในอุตสาหกรรมสนับสนุน
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บุคลากรจากสถาบันการศึกษา และรวมไปถึงบุคลากรจากหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง และในปี พ.ศ. 2564 ที่ก าลังด าเนินการอยู่นี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุ ประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า  
 2) โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ใช้แรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง 
   โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Human Resource 
Development Program – AHRDP) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือรองรับการขยายก าลังการผลิตในอนาคต และเพ่ือขยายผลการฝึกอบรม 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  และ 
เตรียมรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาวิทยากรชาวไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถน าไปขยายผลได้อย่างยั่งยืน      

  2.2.4.10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
   1) นโยบำยกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการความร่วมมือในส่วนของภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถก าลังคน สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะด้านอาชีพ รวมไปถึงมีการส่งเสริม 
ความเชื่อมโยงสมรรถนะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกลไกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาชีพในการ Up Skills, Re Skills และ New Skills ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมอัตราค่าจ้างและส่งเสริมความต้องการบุคลากร  
ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย    
  2) โครงกำร Excellent Center 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เห็นถึง
ศักยภาพของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ทั้งในสถานศึกษาต้นแบบทั่วประเทศ และสถานศึกษา
ในกลุ่ม EEC โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มแข็ง เพ่ิมก าลังคน
กลุ่มนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจาก  Digital 
Disruption เร่งยกระดับคุณภาพก าลังในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงานให้มีสมรรถนะใหม่ 
ทักษะใหม่ โดยกระบวนการสร้าง Up Skill, Re Skill และ New Skill พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพ่ือการขยายผล
การผลิต และพัฒนาก าลังคนอย่างมีกรอบและทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ภูมิภาค และความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนมีการบริการจัดการอาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ์  
บูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือ (Strategic Alliance)  
 ในการวางแผนการพัฒนาก าลังคนจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางด้านประเภทของ 
สถานประกอบการ คุณลักษณะของก าลังคนที่ต้องการ ข้อมูลและความต้องการแรงงานหรือการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ เพ่ือให้สามารถพัฒนาก าลังคนตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ของประเทศ (S-Curve) ประกอบด้วย 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพ่ืออุตสาหกรรม 7) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 8) อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน 9) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 10) อุตสำหกรรมดิจิทัล และ 11) โครงสร้างพื้นฐาน 
  จากการศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2563 – 2567 มีปริมาณ
จ านวนรวมทั้งสิ้น 2.24 ล้านคน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ปี 2563 มีความต้องการแรงงานจ านวน 351,957 ราย 
และตั้งแต่ช่วงปี 2563 - 2567 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน นอกจากนี้ โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม 11 ประเภท พบว่าในปี 2565 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ต้องการแรงงานมากที่สุด จ านวน 24,596 คน รองลงมา คือ อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 21,897 คน และในปี 2570 พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องการแรงงานมากที่สุดเช่นเดียวกับปี 2565 ซึ่งความต้องการ
จ านวนสูงขึ้น 59,476 คน รองลงมาคือ อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 47,732 คน เช่นเดียวกับปี 2565 
   3) แผนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย ค้นคว้า (ระดับนานาชาติ) 
ได้แก่ OECD, UNESCO ในด้านแนวโน้มทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
  - การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีภายใต้แผนแม่บทที่ 11 และ 12 รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

  2.2.4.11 ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  
 ปัจจุบันส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท านโยบายและมาตรการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนของประเทศและยกระดับ 
การอุดมศึกษา ครอบคลุมการด าเนินการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาก าลังคน และก าลังคนผู้มีศักยภาพสูง 
(Manpower & Brainpower Policy) 2) การพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 
และ 3) การพัฒนาทักษะก าลังแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Re skill/Up skill/New Skill & Lifelong 
Learning) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่มิติการวางแผนการพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต ระบบบริหารจัดการก าลังคนที่แสดงสถานภาพปัจจุบันและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ การพัฒนา
กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา และการพัฒนารูปแบบการศึกษาที่ยั่งยืนเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ของประชาชน 
  ตัวอย่ำงมำตรกำร/แผนงำน/โครงกำรในกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ 
  1) โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
หน่วยงานด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
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ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Linkage) 
ผ่านการเคลื่อนย้ายอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปท าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมกับสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยการน านิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และเพ่ือสนับสนุนระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับความต้องการเชิงพ้ืนที่ของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้  
ได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยร่วมด าเนินกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 1) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยความสะดวก/หน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 2) สนับสนุนการจัดอบรมบุคลากร และ 3) สนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งปัจจุบันเครือข่าย Talent Mobility 
มีหน่วยงานพันธมิตรจ านวน 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย 21 มหาวิทยาลัย 7 หน่วยงานภาครัฐ และ 1 มูลนิธิ  
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
มีการจัดท ากลไกและกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Linkage) ของโครงการ Talent Mobility  
ซ่ึงประกอบด้วย 
 - กลไกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 
 - กลไกเตรียมความพร้อมในการส่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Pre-Talent Mobility) 
 - กลไกการขยายผลการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility ในรูปแบบการบูรณาการ
โครงการ Talent Mobility (TM) ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)  
โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไทยและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 - กลไกการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในภาคเอกชน 
 - กลไกส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรม
อาหาร (R&D Talent Development Program for Food Industry) 
 - กิจกรรมโครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility 
 - กลไกเชื่อมโยงระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Digital HRD Platform) 
 - กลไกการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้าย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน (Cross-border Talent Mobility) 
 จากการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 – 31 
กรกฎาคม 2563 มีโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์/นักวิจัยร่วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้น 658 โครงการ  
โดยมีจ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่เคลื่อนย้ายไปท างานร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 1,107 คน และจ านวน
ผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จ านวน 1,048 คน 
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  2) โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม (Science for Industry Sci - Fi) และโครงการ
เครือข่ายการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม หรือ Higher Education for Industry – Hi - FI) หน่วยงานด าเนินการ 
ได้แก่ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งได้น าร่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้รับบริการหรือลูกค้า เป็นเจ้าของโจทย์หรือความต้องการในการวิจัย 
และโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจะมาจากการตกลงร่วมกันของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
  โครงการ Sci – Fi มีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันทีท่ีส าเร็จการศึกษา และเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน และโครงการ Hi – FI มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (Consortium)  
ที่สามารถสร้างก าลังคนระดับปริญญาโท ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 5 แห่ง  
มีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance 
Program: ITAP) เป็นหน่วยประสานงานระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตาม และประเมินโครงการ โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี ( Industrial Technology Advisors: ITA) ดูแล 
รายโครงการ และมีงบประมาณสนับสนุนส าหรับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมเป็นรายโครงการ  
   ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินงานของโครงการ Sci - Fi และ Hi - Fi นักศึกษาจะเข้าฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาโท คือ 2 ปี ท าให้สถานประกอบการ 
ได้คนท างานเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทเพ่ิม และมีโอกาสเลือกรับนักศึกษาที่มีทักษะตรงและพร้อมท างาน
ได้ทันทีเข้าเป็นพนักงาน ส่วนนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้งานจริงและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นระหว่าง  
ฝึกปฏิบัติงาน 
 3) มาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกลไก Re skill/Up skill/New Skill 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท าข้อเสนอมาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากร
ผ่านกลไก Re skill/Up skill/New Skill (RUN Framework) เพ่ืออบรมทักษะอาชีพให้ผู้ว่างงาน/แรงงานคืนถิ่น
และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ ให้มีความพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 เพ่ิมเติมทักษะการท างานสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาที่ก าลังส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งงานใหม่ที่เป็นความต้องการ และเป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับคนไทย โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน 
การด าเนินการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non - degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 18 แห่ง และมีหลักสูตร 
น าร่องการด าเนินการจ านวนกว่า 30 หลักสูตร  
 4) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Re skill/Up skill/New skill (RUN) for Future Skill Development 
(Thailand Plus Package) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ร่วมกับกรมสรรพากร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดท าข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุนการยกระดับและการจ้างงานบุคลากร
ต าแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากรต าแหน่งงานทักษะสูง  รวมถึงออกแบบ
กลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี การก าหนดกลุ่ม  Future Skills Set และต าแหน่งงานทักษะสูง  
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เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการรองรับการพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีทักษะ ความรู้  
และความเชี่ยวชาญสอดคล้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 ปัจจุบันได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 711) พ.ศ. 2563 และประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่712) พ.ศ. 2563 ต่อมาได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 392 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 393 มอบหมายให้ ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ได้ออกแบบและจัดท ากลไกการด าเนินงาน ประกาศหลักเกณฑ์ และระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับหน่วยงานและภาคเอกชน 
  5) การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) 
หน่วยงานด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา  
กลไก Higher Education Sandbox มีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตอบโจทย์
รูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
และพลิกโฉมการผลิตก าลังคนในระบบอุดมศึกษาของประเทศ 
 6) โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หน่วยงานด าเนินการ ได้แก่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมาย
เพ่ือขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่   
โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายต าบล  
และขับเคลื่อน โดยเน้นการบูรณาการกับโครงการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
มีบทบาทส าคัญเป็นหน่วยเชื่อมโยงการด าเนินงาน (System integrator) ในพ้ืนที่ ในปัจจุบันด าเนินงาน 
ใน 3,000 ต าบล เกิดการจ้างงานไปแล้ว 53,263 ต าแหน่งจากเป้าหมาย 60,000 ต าแหน่ง ซึ่งรวมถึงการสร้างงาน
ให้กับบัณฑิตจบใหม่ในพ้ืนที่  และได้ด าเนินการอบรมยกระดับทักษะไปแล้ว 8 ,685 คน โดยคาดว่า 
จะเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในพื้นท่ีด าเนินการกว่า 700 ล้านบาท/เดือน    
  จ ำนวนควำมต้องกำรบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลต าแหน่งงานและสมรรถนะงานที่ส าคัญ (Critical Functional Competency)  
ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา  5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  
และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผ่านทาง
เว็บไซต์ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นที่ต าแหน่งงาน
ระดับสูงที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ การส ารวจครอบคลุมสถานประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรม S - curve ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2) อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ 3) อุตสำหกรรมดิจิทัล 4) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  5) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
6) อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 7) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 8) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 9) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 10) อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 11) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ 12) อุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและก าลังคน  
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 ผลการส ารวจได้รวบรวมข้อมูลสมรรถนะงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของต าแหน่งงาน
ในอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการก าหนดหลักสูตรและ  
ปรับปรุงหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งที่เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
อันจะน าไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   นโยบำย โครงกำร และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง 
   1) โครงการ Talent Thailand 
    ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ก าลังด าเนินโครงการ Talent Thailand ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการออกแบบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาก าลังคน และ  
เพ่ือจัดท าแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform)  
โดยประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลผู้มีศักยภาพสูง เช่น นักวิจัย ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ 
นักเรียนทุน และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์
ก าลังคนระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงของประเทศ (Talent Utilization 
Alliance) สามารถน าผู้มีศักยภาพสูงไปท างานที่ตรงความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
   Talent Thailand ได้รวบรวมข้อมูลก าลังคนระดับสูงของประเทศสอดคล้องกับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ 
เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มผู้มีรายได้สูง 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการวิจัยขั้นแนวหน้า อาทิ เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีอวกาศ  
ฟิสิกส์พลังงานสูง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี กีฬาและศิลปะขั้นสูง ซึ่งครอบคลุม  

แผนภำพที่ 12 ผลการส ารวจความต้องการบุคลากรทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2563-2567 

ที่มา: ส านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
แห่งชาติ  
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กลุ่มบุคคล อาทิ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิจัยไทยในต่างประเทศ นักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Top 3%)  
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและศิลปะ อย่างไรก็ตาม โครงการ Talent Thailand ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลผู้มีศักยภาพสูง และการจัดท าแพลตฟอร์ม  

  2.2.4.12 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลก 
ท าให้ภาคแรงงาน พบปัญหาส าคัญใน 3 มิติ คือ (1) กลุ่มคนตกงาน ขาดทักษะท าให้การกลับเข้าท างานยากขึ้น 
ในขณะที่กลุ่มแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะสูงยังขาดแคลน (2) กลุ่มแรงงาน ที่ขาดทักษะอาจฉุดรั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรม และ (3) แนวโน้มการโยกย้ายแรงงานสู่ภาคเกษตรมีมากข้ึนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก  หรือ  EEC 
ได้เปิดส านักงานคณะท างานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC)  
เพ่ือขับเคลื่อนการท างานและจัดตั้งคณะท างานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมข้ันสูง โดยเร่งขับเคลื่อน ปรับแนวคิด ผลิตที่จ านวน (Supply push) 
มุ่งไปสู่การผลิตคนตรงตามความต้องการ (Demand driven) ประกอบไปด้วย  
 1) สร้างความร่วมมือ ปรับระบบการศึกษาที่ผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการส่งผลให้เกิดปัญหาว่างงานและทักษะไม่ตรงความต้องการ (Skill Mismatch) ผลิตภาพแรงงาน
ที่ลดลง สู่การสร้างความร่วมมือแบบเข้มข้นระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการเอกชน และภาครัฐ  
ในการออกแบบหลักสูตร และร่วมสนับสนุนค่าฝึกอบรม (Co - endorsement and Co - funding)  
 2) การพัฒนาหลักสูตรใหม่  ปรับรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรที่ล้ าสมัย 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อิงกับต าราเรียน Textbook เป็นหลัก ไม่เห็นหน้างานจริงสู่รูปแบบ 
การเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยอาศัยองค์ความรู้จากสถานประกอบการ ได้ร่วมฝึกงาน เปิดโอกาสและ
ประสบการณ์ท างานจริง (Work Integrated Learning)  
 3) ยกระดับสายอาชีพ ปรับอาชีวศึกษาที่เป็นตัวเลือกรองจากสายสามัญ สู่โรงเรียนอาชีวะ 
ที่แข่งขันได้และมีความยืดหยุ่น โดยเอกชนร่วมลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การสอน รวมถึงการพัฒนา
ครูผู้สอนด้วยองค์ความรู้จากเอกชน  
 4) กรอบความคิดและแรงจูงใจ ปรับความคิดของแรงงานส่วนใหญ่ที่มองว่าการเรียนรู้
หยุดแค่ในระบบการศึกษา ขณะที่นายจ้างมองว่าการฝึกอบรมลูกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าเป็นการลงทุน 
ในทุนมนุษย์ (Human Capital)  
  ทั้งนี้ 4 ข้อข้ำงต้นได้มุ่งไปสู่กำรผลิตคนตรงตำมต้องกำร (Demand driven) สู่กำรร่วมคิด 
ร่วมท ำ ร่วมจ่ำย โดยอำศัยมำตรกำรแรงจูงใจทำงตรง ช่วยเหลือค่ำฝึกอบรมแก่เอกชนกึ่งหนึ่ง และค่ำฝึกอบรม
เอกชนสำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษีได้ 2.5 เท่ำ 
  สิทธิประโยชน์กำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 1) มำตรกำรรองรับกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของนักลงทุนต่ำงชำติ (Thailand Plus Package) 
 - ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ที่อธิบดีประกาศก าหนด ตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ 712 พ.ศ. 2563 สามารถหักรายจ่ายค่าฝึกอบรม ได้ 2.5 เท่า 
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 - ส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 711 พ.ศ. 2563 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างที่มี 
ทักษะสูง ได้ 1.5 เท่า เฉพาะค่าจ้างส่วนที่ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท ให้แก่ลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด ลูกจ้าง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (1) ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ และท างานในต าแหน่งหน้าที่งานดังกล่าว โดยหน่วยงานที่อธิบดี
ประกาศก าหนด (2) เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2563 (3) ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานตาม (2) 
  - ส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุน 
ในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ  ตามพระราชกฤษฎีกา  
ฉบับที่ 710 พ.ศ. 2563 ให้หักรายจ่ายค่าลงทุนในเครื่องจักรฯ และโปรแกรมฯ ได้ 2 เท่า 
 2) มำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับอุตสำหกรรม 4.0 
 ส่งเสริมการบริจาคสินทรัพย์ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 
4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา การบริจาคเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือระบบอัตโนมัติส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพ่ือระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 
ซ่ึงได้รับการรับรองจาก สกพอ. ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 699 พ.ศ.2563 ให้หักรายจ่ายการบริจาคฯ ได้ 3 เท่า 

 2.2.5 ผลกำรศึกษำปัจจัยกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะสูงในต่ำงประเทศ 
  2.2.5.1 ประเทศสิงคโปร์ 
  สิงคโปร์หรือชื่อทางการสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่มีฐานะเป็น
นครรัฐ (City state) ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีพ้ืนที่ประกอบไปด้วยเมือง ๆ เดียวหรือมีพ้ืนที่รอบอาณาเขต 
ในเมืองนั้น สิงคโปร์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 728.3 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยประชากรจ านวน 5 ,685,800 คน  
โดยในจ านวนนี้เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศช่วงที่ท าการส ารวจจ านวน 1,641,600 คน (Department of 
Statistics Singapore, 2020)  
   ประชากรของสิงคโปร์จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ 
(Singapore Citizenship) และประชากรผู้มีถิ่นพ านักถาวร (Singapore Permanent Residence: PR)  
ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นประเทศพหุวัฒนธรรมที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
ประชากรกลุ่มชาติ พันธุ์หลายเชื้อชาติ ได้แก่ เชื้อชาติจีน ซึ่ งเป็นผู้ถือสัญชาติจ านวนร้อยละ 75.9 และ 
เป็นผู้มีถิ่นพ านักถาวรร้อยละ 74.3 เชื้อชาติมาเลย์ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติจ านวนร้อยละ 15 และเป็นผู้มีถิ่นพ านักถาวร
ร้อยละ 13.5 เชื้อชาติอินเดียซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติจ านวนร้อยละ 7.5 และเป็นผู้มีถิ่นพ านักถาวรร้อยละ 9  
และเชื้อชาติอื่นซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติ จ านวนร้อยละ 7.5 และเป็นผู้มีถิ่นพ านักถาวรร้อยละ 3.2  
   ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ระดับการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงขึ้นนับจากปี 2553  
(ค.ศ. 2010) โดยประชากรที่มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33 จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป  
โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ ส าหรับอัตรา
การรู้หนังสือของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 97.1 ส่วนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุดในชีวิตประจ าวันของ  
ชาวสิงคโปร์ที่มีอายุตั ้งแต่ 5 ปีขึ ้นไป ประกอบด้วย อังกฤษร้อยละ 48.3 แมนดารินร้อยละ 29.9 มาเลย์ 
ร้อยละ 9.2 จีนท้องถิ่นร้อยละ 8.7 ทมิฬร้อยละ 2.5 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.4 
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   สิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วระดับสูง (highly-developed economy) มีระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิดและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยสถาบันระหว่างประเทศชั้นน า เช่น IMD และ WEF 
จัดล าดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันล าดับต้นของโลก โดยการจัดล าดับล่าสุดของ
รายงานศักยภาพการแข่งขันระดับโลก เผยแพร่เมื่อปี 2562 (ค.ศ. 2019) สิงคโปร์อยู่ในล าดับที่ 1 จาก  
141 ประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาก่อนหน้าสิงคโปร์ได้รับการจัดล าดับติด 1 ใน 5 ประเทศท่ีมีศักยภาพการแข่งขัน 
ที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งจุดเด่นของสิงคโปร์ในการดึงดูดแรงงานและผู้มีศักยภาพสูง ได้แก่  
 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 1.1) พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 
    1.1.1) ควำมมีเสถียรภำพของเศรษฐกิจมหภำค โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ
หรือการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภค เศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมั่นคง สิงคโปร์ยังคงเป็น
ประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความมั่นคงทางการเมือง อัตราการคอร์รัปชั่นที่ต่ า  
และสถาบันสาธารณะที่โปร่งใส การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ นโยบายการเงินและการคลังที่ดีร่วมกับ
ระบบตุลาการที่เข้มแข็ง ในปีพ.ศ. 2562 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เสี่ยงน้อยที่สุดในการลงทุน จากการจัดอันดับ
ของ Euromoney country risk 
      1.1.2) กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ดี ในระยะเวลาประมาณ 50 ปี สิงคโปร์ 
ได้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีการพัฒนานโยบายเชิงธุรกิจอย่างแข็ง
ขันเพ่ือให้ทันกับการพัฒนาระดับโลก และเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวสูง
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
        1.1.3) อัตรำกำรจ้ำงงำนที่สูง สิงคโปร์มีอัตราการจ้างงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการที่มี่แรงงานที่สามารถปรับตัวได้สูงและมีแรงจูงใจที่สูงนอกจากนี้ ยังรวมถึงการมีโครงการพัฒนา
ทักษะระดับประเทศซึ่งจะช่วยให้แรงงานของประเทศเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ 
 1.1.4) ควำมเชื่อม่ันของนักลงทุนที่สูง สิงคโปร์ได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ของโลก และมากกว่าร้อยละ 10 ของการไหลเข้าโดยตรง 
จากต่างประเทศที่ เข้ามาลงทุนในยังเอเชียด้วยการเข้าถึงเงินทุนระดับโลกและระดับความเสี่ยงต่ า  
ธุรกิจต่าง ๆ จึงสามารถมั่นใจในการเติบโตของการลงทุน 
 1.2) สภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจ 
 1.2.1) ศูนย์กลำงธุรกิจระดับโลก  
             - ส ำนักงำนใหญ่ส ำหรับบริษัทชั้นน ำ สิงคโปร์ยังคงเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ได้รับเลือกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการขยายสถานะทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถใช้ประโยชน์จากสิงคโปร์เป็นฐานในการสร้างข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค คิดค้นและจ าหน่ายโซลูชันเชิ ง
พาณิชย์ สิงคโปร์ยังคงเป็นประตูสู่ภูมิภาคส าหรับบรรษัทข้ามชาติชั้นน าและสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  
  - ศูนย์นวัตกรรมชั้นน ำในเอเชีย ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลก 
สิงคโปร์ได้สร้างระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีห้องแล็บ R&D ระดับโลกส าหรับบริษัทชั้นน าที่ติดอันดับ Fortune 
500 รวมถึงกองทุนร่วมลงทุน ศูนย์บ่มเพาะ เป็นต้น การถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีนวัตกรรมมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยท างานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโซลูชันเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดของโลก
Cornell University, INSEAD และ World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 
2019 (จัดอันดับเฉพาะในเศรษฐกิจเอเชีย) การจัดอันดับสถานที่ชั้นน าในเอเชียส าหรับส านักงานใหญ่ระดับ
ภูมิภาคของ MNC เทคโนโลยี 100 อันดับแรกใน Forbes 2017 Global 2000 
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  1.3) โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมพร้อมในอนำคตการมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล
อันดับ 1 ในเอเชีย ระบบขนส่งระดับโลก ศูนย์กลางการบินที่มีชื่อเสียง ศูนย์กลางท่าเรือระดับโลก เครือข่าย
การขนส่งสาธารณะที่น่าเชื่อถือ  
 1.4) ควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ จากรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก 

(World Bank, 2020) วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจใน 190 ประเทศทั่วโลกเมื่อปี 2563 (ค.ศ.2020) 
ประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 ของโลก คะแนนรวมทั้งสิ้น 86.20 คะแนน ซึ่งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นมิตรกับภาคธุรกิจ และถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ดีที่สุด มีทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี โดยสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก 
และเป็นต้นแบบในการน าเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยู่เสมอ  
 1.5) ทักษะท่ีมีควำมพร้อมระดับโลก 
     1.5.1) ควำมสำมำรถและทักษะของแรงงำนที่ดี แรงงานของสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาและมีทักษะสูง  แรงงานมากกว่า
ร้อยละ 30 ส าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอีกร้อยละ 15 ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิวิชาชีพ 
นโยบายการศึกษาสองภาษาของสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของแรงงานในภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนอย่างน้อยหนึ่งภาษา เช่น แมนดาริน บาฮาซา มลายู หรือทมิฬ 

      1.5.2) กำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถแห่งอนำคต สิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะลงทุน 
ในการฝึกอบรมแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แรงงานสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  ภาครัฐและเอกชนของสิงคโปร์มีการท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจที่มุ่งเน้นอนาคต 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น SkillsFuture เพ่ือช่วยให้บุคลากรยกระดับทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
ซึ่งหมายความรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแรงงานที่มีศักยภาพที่เหมาะสมเสมอ นอกจากนี้ยังเสริม  
ความองค์ความรู้ให้กับแรงงานที่มีความสามารถด้านดิจิทัลผ่านโครงการ TechSkills Accelerator (TeSA)  
ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ SkillsFuture มีโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมแรงงานส าหรับบทบาท 
ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 
  2.1) สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมปลอดภัย นักลงทุนหรือแรงงานต่างชาติและ
ครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ด้วยความมั่นใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล สิงคโปร์ได้รับการยกย่อง
อย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ าอย่างต่อเนื่อง 
ระบบกฎหมายที่โปร่งใส และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เชื่อถือได้ จากการจัดอันดับด้านความโปร่งใส ขององค์กร 
ด้านความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ในปี 2563 (ค.ศ.2020) ประเทศสิงคโปร์ 
ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงสุด คือ 85 คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ 3 ของโลก รองจากเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย สิงคโปร์ยังให้ความส าคัญ 
เรื่องการสร้างความโปร่งใสของกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นอย่างมาก มีลักษณะเด่น 
ในเรื่องการมีระบบกฎหมายที่เหมาะสม ความสม่ าเสมอในการด าเนินงานตามกฎหมายและการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ ผลจากการด าเนินนโยบายดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันสิงคโปร์ 
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสรีด้านการค้าและการลงทุน ท าให้สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศ และในรายงาน Safe Cities Index โดย The Economist Intelligence Unit (EIU)  
เป็นการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก ส ารวจรวม 60 เมือง โดยเกณฑ์วัด 5 ปัจจัยหลักของ EIU 
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ประกอบด้วย 1) ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล  (Digital Security) ทั้งในแง่ของ
ประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการใช้ประโยชน์ 2) ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย  
(Health Security) ทั้งในระดับนโยบายไปจนถึงความสะอาดของอาหาร อากาศ และน้ า รวมถึงความพร้อม
ของการให้บริการทางด้านการแพทย์ 3) ความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Security)  
ทั้งด้านการขนส่ง ที่พัก ระบบประกันภัยที่เกิดจากความเสียหาย การพัฒนาระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย 
ความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง  
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 4) ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security) ที่ครอบคลุม 
ในประเด็นการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชญากรรม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับบุคคลที่ชัดเจน  
มีกฎระเบียบ และการบังคับใช้อาวุธปืน ระดับอาชญากรรมบนท้องถนน ประสิทธิภาพการปราบอาชญากรรม
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการมีอาสาสมัครต ารวจชุมชน ความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเมือง และ
ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เลวร้ายที่ เกิดขึ้น และ 5) ความปลอดภัยของสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Security) โดยในปี 2564 (ค.ศ.2021) ประเทศสิงคโปร์อยู่ อันดับที่  3 (80.7 คะแนน)  
โดยได้คะแนนมากที่สุดในด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน (92.1 คะแนน) รองลงมาคือความปลอดภัย
ของสุขภาพอนามัย (84.1 คะแนน) และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล (82.8 คะแนน)  
ส่วนด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล สิงคโปร์ได้รับคะแนน 74.5 คะแนน เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับ 
การจัดอันดับที ่5 เมืองไทเป ไต้หวัน อยู่อันดับที ่24 และเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 25 (EIU, 2021)  
  2.2) กำรได้รับคุณภำพชีวิตที่ดี สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ า และมีทางเลือกด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่อาศัย นันทนาการ  
และการเดินทางท่ีดีเยี่ยม รวมถึงมาตรฐานการครองชีพในสิงคโปร์ยังถือว่าไม่สูงจนเกินไป และได้รับการจัดอันดับ
ว่าดีที่สุดในโลก โดยในปี 2562 สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ใน10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก 
 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ 

  3.1) กฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบด้ำนกำรลงทุนของต่ำงประเทศ สิงคโปร์ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิงคโปร์ของชาวต่างชาติ โดยนักลงทุนชาวต่างชาติจะปฏิบัติตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ โดยทั่วไป เช่น เดียวกันกับนักลงทุนชาวสิงคโปร์ เช่น Singapore Company Act โดยมี 
Singapore Economic Development Board (EDB) เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนของชาวต่างประเทศและชาวสิงคโปร์ ทั้งนี้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเสรี 
ยกเว้นในสาขาหรือบางอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสิงคโปร์ห้ามการลงทุนของต่างชาติ เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของประเทศ (กิจการโทรคมนาคม กิจการการกระจายเสียง กิจการข่าวและสื่อท้องถิ่น กิจการ
ให้บริการทางการเงิน กิจการให้บริการด้านกฎหมายและบัญชี กิจการท่าเรือและการท่าอากาศยาน กิจการ
ธนาคารและการซื้อขายที่ดิน) ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน 
โดยก าหนดมาตรการหลัก 3 ด้าน ได้แก่  
  - ด้ำนกำรเติบโตของธุรกิจ  ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหม่ (Special Situation Funds for Startups: SSFS) ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสาขาการพัฒนาประเทศล าดับส าคัญของสิงคโปร์ 2) มาตรการ Pioneer 
Certificate Incentive (PC) and Development and Expansion Incentive (DI) เป็นมาตรการที่สนับสนุนให้
บริษัทในสิงคโปร์พัฒนาขีดความสามารถและด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น บริษัทที่จัดตั้งส านักงานใหญ่
ระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่ด าเนินกิจการบริหารจัดการหรือควบคุมธุรกิจ 3) มาตรการ Finance & Treasury 
Centre (FTC) เป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้บริษัทในสิงคโปร์เพ่ิมขีดความสามารถด้านบริหารจัดการด้านการเงิน
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และใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการด้านการเงินของบริษัท  
4) มาตรการ Aircraft Leasing Scheme (ALS) เป็นมาตรการส่งเสริมให้แก่บริษัทที่ด าเนินกิจกรรมด้านการเช่า
หรือซื้อเครื่องบินในสิงคโปร์เพื่อเป็นการขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเช่าหรือซื้อเครื่องบินในสิงคโปร์ 

  - ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำและควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินกิจกำร ประกอบด้วย 1) การออกใบอนุญาตการท างานที่เรียกว่า “Tech@SG Programe” เพ่ือสนับสนุน
บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้เร็ว เพ่ือให้บริษัทสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัท โดยบริษัท
ต้องใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจและบริการ 2) การออกใบอนุญาตการท างานที่เรียกว่า 
“Tech.Pass” ซึ่งเป็นมาตรการที่ต่อยอดจาก Tech@SG Programe โดยมาตรการ Tech.Pass เริ่มเปิด 
การลงทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตชนิดนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2564 Tech.Pass” เป็นการดึงดูดและจูงใจ
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง  
ให้มาลงทุนและท างานในประเทศสิงคโปร์ เช่น ในสาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นต้น เพ่ือให้สิงคโปร์พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและ
พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) มาตรการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research 
and Innovation Scheme for Companies) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทและสถานประกอบการ 4) มาตรการกองทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานของบริษัทและสถานประกอบการ (Training Grant for Company) ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5) มาตรการส่งเสริมบริษัทและผู้ประกอบการใช้สิทธิทางปัญญาที่เกิดจากการด าเนินกิจการที่เน้นในเรื่อง  
การวิจัยและพัฒนา 

  - ด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิต ประกอบด้วย 1) มาตรการกองทุนส่งเสริมให้บริษัท
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้เงินสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.2) กฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบด้ำนวีซ่ำ (Visa) และใบอนุญำตกำรท ำงำน (Work Pass) 
การเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะชาวต่างชาติเพ่ือด าเนินกิจกรรม/และ/หรือท างานในประเทศสิงคโปร์ 
ต้องได้รับใบอนุญาตการท างานหรือ Work Pass จากรัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวง
แรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower) โดยจ าแนกประเภทของ Work Pass ดังนี้ 
 3.2.1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Professionals) ประกอบด้วย 

  - Employment Pass (EP) การออกใบอนุญาตท างานประเภทนี้ เป็นการ
ออกใบอนุญาตส าหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ ในระดับวิชาชีพ ผู้จัดการ และระดับบริหาร  
ซ่ึงเป็นผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป  
  - Entre Pass เป็นการออกใบอนุญาตส าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ 
ในสิงคโปร์ของชาวต่างชาติ เช่น การจัดตั้งบริษัทข้ามชาติในกิจการที่รัฐบาลสิงคโปร์อนุญาต 
  - Personalized Employment Pass (PEP) เป็นการออกใบอนุญาต
ส าหรับกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย 18,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับผู้ที่ถือบัตร EP 
ต้องการขอใบอนุญาตการท างานประเภท PEP ต้องมีเงินเดือนประจ าอย่างน้อย 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
  3.2.2) กลุ่มผู้มีทักษะและกึ่งทักษะในการท างาน (Skilled and Semi-Skilled 
Workers) โดยจ าแนกใบอนุญาตการท างานเป็น 5 ประเภท 
   - S Pass ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตการท างานส าหรับผู้ท างานต่างชาติที่
เป็นช่างเทคนิคที่มีทักษะระดับกลาง และได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและมีใบรับรองความเชี่ยวชาญ 
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  - ใบอนุญาตการท างานส าหรับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นแรงงานกึ่งทักษะ 
ที่ท างานในสาขาก่อสร้าง การผลิต การบริการ  
  - ใบอนุญาตการท างานส าหรับแรงงานข้ามชาติ (คนท างานบ้าน) 
   - ใบอนุญาตการท างานส าหรับแรงงานข้ามชาติส าหรับพ่ีเลี้ยงเด็ก ส าหรับ
แรงงานชาวมาเลเซีย โดยมีระยะเวลาการท างานไม่เกิน 16 สัปดาห์ นับจากวันแรกคลอดของบุตรนายจ้าง 
  - ใบอนุญาตการท างานในธุรกิจบันเทิง 
  3.2.3) นักศึกษาและผู้ฝึกงาน ซึ่งจ าแนกการออกใบอนุญาตการท างานได้ 4 ประเภท ได้แก่  
  - Training Employment Pass ส าหรับนักศึกษาต่างชาติหรือผู้ฝึกงาน
ต่างชาติ โดยการฝึกงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา   
  - Work Holiday Pass ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี 
ที่ต้องการท างานระหว่างท่องเที่ยวในสิงโปร์ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
  - Work Holiday Pass ส าหรับนักศึกษาชาวออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง  
18 ถึง 30 ปี ที่ต้องการท างานระหว่างท่องเที่ยวในสิงโปร์ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
  - Training Work Permit ส าหรับผู้ฝึกงานกึ่งทักษะชาวต่างชาติที่ฝึกงาน 
ในสิงคโปร์ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
   นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวของผู้ได้รับใบอนุญาต 
การท างานของกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เดินทางเข้ามาในประเทศสิงคโปร์และได้รับอนุญาตให้ท างาน  
ในสิงคโปร์ได้ด้วย ซึ่งใบอนุญาตมี 5 ประเภท ได้แก่  1) Dependent’s Pass 2) Long Term Visit Pass  
3) Pre – approved Letter of Consent 4) Letter of Consent for ICA-issued LTVP/LTVP + holders 
5) Letter of Consent for Dependent’s Pass Holders who are business owners ทั้งนี้ เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการอนุญาตแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ที่กล่าวมาข้างต้นคือการออกใบอนุญาตการท างาน 
ของชาวต่างชาติหลากหลายประเภทภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ 

  เมื่อเดือนมกราคม 2564 รัฐบาลสิงคโปร์โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจสิงคโปร์ 
(Economic Development Board: EDB) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade 
and Industry) ได้ออกนโยบายด้านวีซ่าที่เรียกว่า “Tech.Pass” เพ่ือดึงดูดและจูงใจชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
หรือผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงให้มาลงทุนและท างานในประเทศ
สิงคโปร์ เช่น ในสาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analysis) เป็นต้น เพ่ือให้สิงคโปร์พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
ให้เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  Tech.Pass เป็นมาตรการด้านวีซ่าที่พัฒนาและต่อยอดจาก 
Tech@SG Program ที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดย Tech.Pass เริ่มต้นเปิดการลงทะเบียนส าหรับ
ชาวต่างชาติ นักลงทุนที่สนใจ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ซึ่งในช่วงแรกการด าเนินการเปิดรับจ านวน 500 คน 
  3.3) กฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิทำงปัญญำ สิงคโปร์มีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า โดยมี  
การบัญญัติไว้ในทั้ง Patent Act (Chapter 221) Copyright Act (Chapter 63), Intellectual Property Law, 
Intellectual Property Licensing, Trademark Act (Chapter 332) โดยมี Intellectual Property Office 
of Singapore (IPOS) เป็นหน่วยงานรักษาการตามกฎหมายดังกล่าว   
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  3.4) กฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบด้ำนแรงงำน กฎหมาย นโยบายและระเบียบด้านแรงงาน 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดและจูงใจทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติและบุคลากรชาวต่างชาติให้เข้าไปลงทุนและเข้าไป
ท างานในประเทศนั้น ๆ ดังนั้นกฎหมายแรงงานที่มีหลักการของการอ านวยความสะดวก (Facilitate)  
จึงส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนและการจ้างงาน  
  3.4.1) Employment Act เป็นกฎหมายแรงงานหลักของสิงคโปร์ โดยเป็นการรวม
เนื้อหาและบทบัญญัติที่เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานทั่วไปในเรื่องการท างาน (General Provisions) เช่น สภาพการ
ท างาน สิทธิและความรับผิดชอบทั้งของนายจ้างและแรงงาน โดยกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทั้งแรงงานชาว
สิงคโปร์และชาวต่างชาติ ที่เป็นทั้งผู้ท างานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา ผู้ท างานแบบชั่วคราว ผู้ท างานแบบสัญญาจ้าง 
โดยการได้รับค่าตอบแทนครอบคลุมทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม 
Employment Act ไม่ครอบคลุมแรงงานที่เป็นคนเดินเรือ (Seafarer) ผู้ท างานบ้าน (Domestic Worker) 
และข้าราชการและผู้ท างานในคณะกรรมการตามกฎหมายต่าง ๆ  
   Employment Act ประกอบด้วยเนื้อหา 16 หมวด ประกอบด้วยหมวด
ส าคัญ ๆ เช่น สัญญาการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง วันหยุด/ชั่วโมงการท างานและเงื่อนไขการจ้างงานอ่ืน ๆ 
ระบบการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบที่อ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผู้รับเหมาและการจ้างเหมา ลูกจ้าง/แรงงานที่ท างานไม่เต็มเวลา 
แรงงานเด็กและการจ้างงานเยาวชน สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานหญิงในการลาคลอดและสิทธิ
แรงงานทั้งหญิงและชายในการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร การลาพักผ่อน ลาหยุดประจ าปีและการลาป่วยทั้งนี้กฎหมาย 
Employment Act ของสิงคโปร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรนั้น มีความทันสมัยเทียบเท่า
กฎหมายแรงงานของประเทศแถบยุโรปที่อนุญาตให้แรงงานชายได้รับสิทธิการลา Paternity leave เพ่ือเลี้ยงดู
บุตรได้ โดยยังคงได้รับค่าตอบแทน โดยสิทธิของแรงงานชายเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรยังได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย 
Child Development Co - savings Act 
 3.5) ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและสถำบัน 

 สิงคโปร์มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาแบบมีสภาเดียว  
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐโดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าฝ่ายบริหาร 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

 2.2.5.2 สำธำรณรัฐเกำหลี/เกำหลีใต้ 
 เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นล าดับที่ 12 ของโลก และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันล าดับที่ 23 ของโลก (ปี 2563) 
เป็นผู้ส่งออกล าดับที่ 8 ผู้น าเข้าล าดับที่ 10 (World Bank, 2562) เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากประเทศยากจนและเกษตรกรรมจนเป็นประเทศอุตสาหกรรมและมีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง  
 เกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาอุปกรณ์และชิ้นส่วน
ที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คอมพิวเตอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานข้อมูล เครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ Bio – health และรถยนต์แห่งอนาคต สนับสนุนการสร้างบุคลากร 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนทุนเริ่มต้นแก่บริษัท Start – up ด้านเทคโนโลยีระดับสูง 
ทั้งนี้ สามารถสรุปปัจจัยส าคัญในการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของเกาหลีใต้ได้ ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 1.1) พื้นฐำนเศรษฐกิจที่ม่ันคง เกาหลีใต้มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดย
มีมูลค่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกาหลีมีความแข็งแกร่ง เนื่องด้วยปริมาณ
การค้าที่สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก และด้วยทุนส ารอง
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เงนิตราต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพและสามารถสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่แนวโน้มการเติบโต
ของเกาหลีใต้ในปี 2563 ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก OECD ที่เติบโตสูงที่สุด 
 1.2) นวัตกรรมและแรงงำนที่ มีทักษะสูง จากผลการจัดอันดับประเทศที่มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม 2563 (Bloomberg Innovation Index 2021) ประเทศเกาหลีใต้
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ที่มีความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา มูลค่าเพ่ิมในการผลิต ความหนาแน่นของเทคโนโลยี 
ขั้นสูง และความเข้มข้นของนักวิจัย ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนวัตกรรมเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้บริษัทระดับโลก
หลายแห่งเข้ามาลงทุนในเกาหลีใต้ 
 1.3) โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล จากข้อมูลของสภาเศรษฐกิจโลก 2562 (WEF) เกาหลีใต้ 
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก ที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่ดี จากความส าเร็จในการท าการค้าเครือข่าย 
5G ที่แรกของโลก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้น าระดับโลกในด้าน ICT โดยรัฐบาลเกาหลีก าลัง
วางแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลในเกาหลีใต้ผ่านนโยบาย 
Digital New Deal 
 1.4) นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน ตามกฎหมาย Foreign Investment Promotion Act 
เช่น การเข้าไปลงทุนใน Foreign Investment Zone และการลงทุนในสาขาที่ระบุให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ 
สิทธิพิเศษที่จะได้รับ เช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจและภาษีรายได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์  
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น โดยเกาหลีใต้เปิดเสรีด้านการลงทุนและเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศ  
การเข้าไปจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ สามารถท าได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัดเป็นการเฉพาะส าหรับต่างชาติ 
ยกเว้นในสาขาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง บริษัทจดทะเบียนยังสามารถด าเนินธุรกิจได้มากกว่า 1 ชนิดควบคู่กัน 
รัฐบาลเกาหลีก าหนดวงเงินขั้นต่ าไว้ในการจดทะเบียนธุรกิจที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 

 คุณภำพทำงกำรศึกษำเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้มีการศึกษาแก่บุคคล 
ทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดให้เรียนฟรีถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ทั้งนี้  สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบ ก าหนดหลักสูตรและต าราเรียนเอง โดยรัฐบาลจะดูแล 
ในวงกว้างเฉพาะส่วนที่เป็นหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรร่วม หลักสูตรและต าราเรียนจึงปรับเปลี่ยนได้เสมอ  
มีความยืดหยุ่นสูง และให้ตัวเลือกหลากหลาย การเน้นผู้เรียนเป็นหลักท าให้สามารถจัดการศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับความพร้อมและระดับความรู้ความสามารถ จึงพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ 

 นโยบำยวีซ่ำ (Visa) 
 3.1) ส ำหรับชำวต่ำงชำติที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (E-7) ครอบคลุมแรงงาน 3 ประเภท ได้แก่  
1) แรงงานวิชาชีพ 2) แรงงานกึ่งวิชาชีพ และ 3) แรงงานมีทักษะ วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 ปี 
 3.2) วีซ่ำส ำหรับผู้ประกอบกำร Startup (D-8-4) หรือ “Startup Visa” เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ Startup ชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจในเกาหลีใต้ โดยวีซ่าประเภทนี้ 
จะมีอายุ 2 ปี 
 3.3) กำรถือครองอสังหำริมทรัพย์ ชาวต่างชาติต้องมีบัตร ARC (Alien Registration Card) 
และวีซ่าพ านักท่ีมีสิทธิ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เท่านั้น เช่น ผู้ถือวีซ่า F-5 Permanent Residency Visa สามารถ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ทุกชนิด โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือส านักงานเขต  
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ส าหรับผู้ถือวีซ่าประเภท A-1/2 Diplomat Visa, F-4 Overseas Korean Visa, F-2 Long-term Residency 
Visa, D-8 Corporate/Foreign Investor Visa จะต้องขออนุญาตที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือ
ส านักงานเขตส าหรับการตรวจสอบ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของเมือง/จังหวัดที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่  
จึงจะสามารถซื้อได้ เมื่อได้ใบอนุญาตถึงจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ 

  2.2.5.3 ประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก โดยมีความพยายาม 
ในการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนส าหรับบริษัทต่างชาติ ซึ่งความน่าดึงดูดใจของการลงทุน
ในญี่ปุ่น คือ การมีตลาดขนาดใหญ่ ระดับรายได้สูงและฐานลูกค้าขนาดใหญ่ส าหรับสินค้าและบริการ ญี่ปุ่น
ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแนวหน้าในการแก้ปัญหาสังคม เนื่องจากญี่ปุ่นก าลังเผชิญกับปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เช่น 
อัตราการเกิดที่ลดลงและประชากรสูงอายุ และความเหลื่อมล้ าในภูมิภาค จึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับนวัตกรรม
ดิจิทัลและธุรกิจที่หลากหลาย ส าหรับในด้านการวิจัยและพัฒนา ญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัยและพัฒนา
เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศ G7 (Global innovation index, 2563) ข้อมูลอ่ืน ๆ สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 1.1) ค่ำเช่ำที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจ ค่าเช่าส านักงานในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่ ากว่า
ประมาณ 3 เท่าของค่าเช่าส านักงานในปักก่ิง ประเทศจีน  
 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 

 2.1) วัฒนธรรมควำมปลอดภัยวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นแนวทางที่ก าหนดเป็น
กฎเกณฑ์ใช้ถือปฏิบัติในหน่วยงานหรือในสังคมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานและป้องกันอันตรายมิให้
เกิดข้ึนต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งลักษณะของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 2.1.1) ระดับรูปธรรม ถึงการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
มีการจูงใจและสร้างความพึงพอใจในงาน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมมีบรรยากาศในการท างานที่ดีทั้งด้านเวลา 
ความกดดัน ปริมาณงาน และความเครียด มีการวัดระดับความสามารถด้านความปลอดภัยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความร่วมมือกันและมีการท างานเป็นทีม มีมุมมองในการตัดสินใจที่เปิดกว้าง
สามารถรับมือกับความขัดแย้ง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงานให้ ความส าคัญกับ
กระบวนการท างาน มีการพิจารณาค่าตอบแทนและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถ 
 2.1.2) ระดับค่านิยมของสังคมหรือองค์กร ประกอบด้วย ยุทธวิธี ก าหนด
จุดมุ่งหมาย รวมไปถึงให้ความส าคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับต้น มีการสื่อสารที่ดี และรับฟังความคิดเห็น 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.1.3) ระดับสามัญส านึกหรือความคิดพ้ืนฐานประกอบด้วยการให้ความส าคัญกับ
เวลา มุมมองในเรื่องความผิดพลาด บทบาทของผู้บริหารและทัศนคติของบุคลากร 
 2.2) โรงพยำบำลที่ใช้ภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นได้ขยายสถาบันการแพทย์ที่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นได้ โดยการมอบหมายล่ามทางการแพทย์ และการเริ่มต้นการ
ตรวจผู้ป่วยต่างประเทศโดยแพทย์ต่างประเทศ 
 2.3) กำรเพิ่มฮอตสปอต Wi-Fi ให้ทั่วถึง รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย Wi-Fi 
สาธารณะฟรี เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
 2.4) โรงเรียนนำนำชำติ ผ่อนคลำยมำตรฐำนใบอนุญำต ญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์
การอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติให้มีความสะดวกขึ้น 
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 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ  
 3.1) มำตรกำรจูงใจเกี่ยวกับเขตพิเศษ 
 3.1.1) เขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ มาตรการก ากับดูแลพิเศษ ภาระทางภาษี 
(ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล) และการสนับสนุนทางการเงิน 
 3.1.2) โซนพิเศษที่ครอบคลุม มีมาตรการก ากับดูแลพิเศษ เครดิตภาษี (ส าหรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล) และการสนับสนุนทางการเงิน/การเงินส าหรับบริษัทที่มีแผนธุรกิจในโซนที่ก าหนด CSZs  
มีสองประเภท: ประเภทส าหรับการแข่งขันระหว่างประเทศและประเภทส าหรับการฟ้ืนฟูในท้องถิ่น  
 3.1.3) โซนพิเศษส าหรับการฟ้ืนฟู มาตรการพิเศษ เช่น การยกเลิกกฎระเบียบ  
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ฯลฯ มีไว้ส าหรับบริษัทที่มีแผนธุรกิจในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 
 3.2) สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D Tax Credit System) 
 3.2.1) ระบบลดหย่อนภาษีเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เป็นมาตรการจูงใจทางภาษี 
ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีในค่าใช้จ่ายที่เป็น R&D ได ้
 3.2.2) การส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิด เป็นเครดิตภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ส าหรับการวิจัยร่วมหรือสัญญากับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ 
 3.3) มำตรกำรจูงใจส ำหรับชำวต่ำงชำติที่เกี่ยวกับสตำร์ทอัพ ระบบ “กรีนกำร์ด 
(Japanese Green Card)” ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตผู้พ านักถาวรได้หลังจากพ านักอยู่ใน
ญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป และต้องได้วีซ่าท างาน 5 ปีขึ้นไป และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีทักษะสูง เงื่อนไขคือ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป 
จากใบให้คะแนน จะถือเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีทักษะสูงและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาย้ายถิ่นฐานพิเศษ 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างประเทศเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจในญี่ปุ่น (Start – up Visa) ชาวต่างชาติที่เริ่มต้นธุรกิจ 
ในญี่ปุ่นจ าเป็นต้องได้รับสถานะพ านัก (Status of resident) ประเภทผู้จัดการธุรกิจตามกฎทั่วไป อย่างไรก็ตาม 
โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ยื่นค าขอได้รับสถานะการพ านักสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการต่างชาติ 
ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับสถานการณ์พ านักประเภท กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ (Start - up) 
เพ่ือจัดตั้งธุรกิจได้ถึง 1 ปี  

 2.2.5.4 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
  สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี มีประวัติศาสตร์แห่งการอพยพย้ายถิ่นมายาวนาน ซึ่งข้อมูลสถิติกลุ่มชาติพันธุ์  
ในสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2561 ประกอบด้วยชาวสวิส ร้อยละ 69.5 สวิสเยอรมัน ร้อยละ 4.2 สวิสอิตาเลียน ร้อยละ 3.2 
สวิสโปรตุเกส ร้อยละ 2.6 สวิสฝรั่งเศส ร้อยละ 2 โคโซวาร์ ร้อยละ 1.1 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 17.3 บริษัทข้ามชาติ
หลายแห่งมีส านักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง  
ที่มี เสถียรภาพ เป็นประเทศผู้น า ในด้านการวิจัยและการพัฒนา มีการติดต่อค้าขายกับประเทศ  
ต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป ท าให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ  
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการ 
 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 ด้านความสามารถในการแข่ งขันด้ านการดึ งดูดและพัฒนาแรงงานมีฝี มื อ  
จากรายงาน  IMD World Competitiveness Yearbook 2019 ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ยั งคงได้ รั บ 
การจัดอันดับที่หนึ่งในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ 
ในตัวชี้วัดหลักทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการดึงดูดแรงงาน (Appeal) ได้รับการจัดเป็นอันดับหนึ่ง 
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เนื่องจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (2) ด้านการลงทุนและการพัฒนา ( Investment 
& Development) ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีระบบการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพและมีโครงการ
ด้านสาธารณสุขที่ดี และ (3) ด้านความพร้อม (Readiness) ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีระบบ 
และการจัดการด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 

 2.1) สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศร่ ารวย เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐาน
การครองชีพสูงมาก ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและอัตราการเกิด
อาชญากรรมต่ า มีรัฐสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐให้กับประชาชน และที่ส าคัญคือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้
ความส าคัญกับประชาธิปไตยสูง อีกท้ังยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง  
 2.2) สวิตเซอร์แลนด์มีวิวที่สวยงาม มีทัศนียภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากในแต่ละปี 
รัฐบาลสวิสมีนโยบายการควบคุมมลพิษอย่างรัดกุม ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดจ านวนรถ การจ ากัดจ านวนโรงงาน 
และการจ ากัดจ านวนแก๊สที่ปล่อยออกจากการเดินทางด้วยระบบรถไฟอันเป็นระบบขนส่งหลัก  
ของสวิตเซอร์แลนด์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีอัตรา  
การปนเปื้อนของสารพิษต่ า 
  2.3) มีระบบประกันสุขภาพดีเยี่ยม โดยประกันสุขภาพพ้ืนฐานของสวิตเซอร์แลนด์
ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง รัฐบาลสวิสลงทุนเกือบร้อยละ 3 ของจีดี พีประเทศไปกับประกันสุขภาพ 
ของประชาชน ท าให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีประชากรมีสุขภาพดีที่สุดในประเทศตะวันตก ในส่วน
ของชาวต่างชาติที่ซื้อประกันสวิสก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมการใช้ห้องฉุกเฉิน วัคซีน และการจ่ายยา  
ได้เท่าเทียมกับชาวสวิสเช่นเดียวกัน 
 2.4) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น สัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมของที่ท างานที่ดี 
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ต่อบริษัทคู่ค้า เป็นต้น 

 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ 

 3.1) ด้ำนสิทธิ/ควำมคุ้มครอง  
 3.1.1) แรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายเท่าเทียมกับแรงงานชาวสวิส 
 3.1.2) เมื่อลูกจ้างชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตท างาน และใบอนุญาตพ านักระยะยาว
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถขอวีซ่าให้แก่คู่สมรสและบุตรผู้เยาว์ เพ่ือติดตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งให้สิทธิคู่สมรสในการท างานได้ด้วยเช่นกัน 
 3.1.3) ชาวต่างชาติต้องท าประกันสุขภาพภาคบังคับส าหรับตนเองและครอบครัว
กับบริษัทประกันสุขภาพของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภายใน 3 เดือนหลังจากเดินทางมาถึงหรือเริ่มท างาน  
ในสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประกันอุบัติเหตุจะครอบคลุมสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติ  
ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนและสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย  
เท่าเทียมกับแรงงานสวิตเซอร์แลนด์ 
 3.2) ด้ำนกฎหมำย 
 3.2.1) ข้อก าหนดอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท างานภายในประเทศได้  
หากนายจ้างไม่สามารถหาจ้างแรงงานภายในประเทศได้ตามที่ต้องการ ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงตลาดแรงงาน
เป็นล าดับแรกคือประชากรจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรียุโรป (EU/EFTA) ตามสนธิสัญญาข้อตกลง
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ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรี (Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz – EU/EFTA)  
หากลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม สามารถท างานในสวิตเซอร์แลนด์ได้ในต าแหน่งเป็นพนักงานระดับสูง  
หรือผู้มีทักษะสูงเท่านั้น และต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือปริญญาด้านโพลีเทคนิค
และมีประสบการณท์ างานมาแล้วหลายปี เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 3.2.2) ตามกฎหมาย “Regulation on Admission, Residence and Employment (VZAE)” 
เรื่อง การก าหนดอัตราโควตาแรงงานต่างชาติที่จะสามารถเข้ามาท างานในสวิตเซอร์แลนด์ ประจ าปี 2563  
โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดโควตาแรงงาน/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 
ในป ี2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 12,000 คน 

 3.2.3) ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตท างานรายปี (Permit B) ครบ 10 ปี สามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตถาวร (Permit C) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานเกินกว่า 
ที่ก าหนด ใบอนุญาตประเภทนี้สามารถท างานและพ านักอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
สมาชิกครอบครัวสามารถมาพ านักอยู่ด้วยได้ทันที และในบางรัฐได้ให้สิทธิในการลงคะแนนแก่ผู้ถือใบอนุญาต
ประเภทนี้ด้วย  

 3.2.4) การถือครองอสังหาริมทรัพย์ ชาวต่างชาติจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางการก่อนซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐบาลจ ากัดใบอนุญาตการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยไว้ที่ 
1,440 ใบ/ปี 

 2.2.5.5 ประเทศจีน  
  ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (Economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลก นับตั้งแต่ปี 2553 จีนมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากสหรัฐฯ และมีเงินทุนส ารองมากที่สุดในโลก ซึ่งประเทศจีนได้
มุ่งเน้นการสร้างความก้าวหน้าและยึดมั่นในนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ การมีนโยบายเศรษฐกิจ
จุลภาคที่ยืดหยุ่น และนโยบายสังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของประชากร มุ่งการพัฒนาที่มี
คุณภาพสูง (high quality development) การด าเนินแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ผลักดันให้
ประเทศจีนก้าวผ่านจากการเป็น “โรงงานของโลก” สู่การเป็น “ประเทศท่ีมีนวัตกรรมชั้นน าระดับโลก” ภายใต้  
10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพ่ิมขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
และยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต 
 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 1.1) กำรพัฒนำนวัตกรรมตำมแผน Made in China 2025 รัฐบาลจีนได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รัฐบาลจีนได้มีการส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่ใ นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นใน 10 สาขาหลักๆ ได้แก่ ยานยนต์พลังงานใหม่ เครื่องผลิตพลังงาน อุปกรณ์การแพทย์ 
วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ระบบขนส่งทางราง หุ่นยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เทคโนโลยีอากาศ
ยาน และวิศวกรรมการต่อเรือ 
 1.2) กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของก ำลังคน รัฐบาลจีนมีนโยบายการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังแรงงาน ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจน
ความคิดสร้างสรรค์ และมีการออกโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ส าหรับ
แรงงานที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้สร้างศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติและ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแห่งชาติ และยังมีโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาก าลังคนที่ส าคัญ เช่น โครงการ
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เพ่ือยกระดับความรู้ด้านเทคนิคให้กับก าลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงการการฝึกอบรมผู้เชี่ยวช าญ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค นอกจากนี้ ยังมีโครงการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ  
การจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญส าหรับการศึกษาหลังปริญญาเอกอีกจ านวน 2,146 แห่ง และมีจ านวนนักวิจัย 
หลังปริญญาเอกเกิน 70,000 คน รัฐบาลจีนยังมีแผนส่งเสริมให้เกิดบุคคลต้นแบบที่มีความรู้และความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้อุทิศตนเพ่ือสังคม เพ่ือให้แรงงานมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง  
ให้มีทักษะและความสามารถเป็นแบบเดียวกับบุคคลต้นแบบ 

 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 

  ผู้น าจีนได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีการศึกษาสูงและมี
ทักษะสูงของประเทศ ตลอดจนความจ าเป็นในการดึงดูดบุคคลดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศจีน
ก าลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยรูปแบบการเติบโตแบบเก่าที่ เป็น
แพลตฟอร์มการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลกส าหรับสินค้าที่ใช้แรงงานมากและทักษะต่ าซึ่งก าลังสูญเสียไป 
ประเทศจ าเป็นต้องยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนและปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่บริการและกิจกรรม
ที่อิงตามความรู้ เพื่อด าเนินการปรับสมดุลนี้ จีนจ าเป็นต้องมีแหล่งรวมขนาดใหญ่ของแรงงานที่มีความสามารถ 
มีการศึกษาท่ีดี และมีทักษะ ในช่วงสี่ทศวรรษท่ีผ่านมา ความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจีนได้แสดง
ให้โลกเห็นถึงรูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ส าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์ประมาณการว่าระหว่างปี 2563 - 2573 
จีนอาจกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยอาจมีประชากรมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง  
แต่โครงสร้างของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนก็จ าเป็นต้องได้รับการยกระดับ นอกจากนี้ ประเทศจีนเป็น
ประเทศที่มีนักเรียนจ านวนมากที่ศึกษาในต่างประเทศรวมถึงชาวจีนพลัดถิ่นจ านวนมากที่อาศัยอยู่ทั่วโลก  
ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจีน รัฐบาลจีนได้ด าเนินนโยบายจ านวนมาก โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศและช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
นอกเหนือจากการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแล้ว แรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศยังเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญท่ีสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม 

 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ 
 3.1) แผนระดับชำติเพื่อส่งเสริมกำรกลับมำของชำวจีนที่อำศัยอยู่ต่ำงประเทศ 
โครงการพันคนและหมื่นคน (Talent Development Plan are the Thousand Talents and Ten Thousand 
Talents programmes) บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดส าหรับแผนการเหล่านี้เกี่ยวกับความส าเร็จ 
ทางการศึกษาและวิชาชีพ จะได้รับเงินอุดหนุนส าหรับการวิจัย การก่อตั้งธุรกิจ ค่าครองชีพ ตลอดจนความช่วยเหลือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน สถาบันวิทยาศาสตร์จีนก็ได้ริเริ่มโครงการ “Hundred Talents Programme” ซึ่งให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยขนาดใหญ่และการสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าของจีนให้เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ 
 3.2) แผนระดับภูมิภำคเพื่อส่งเสริมกำรกลับมำของชำวจีนในต่ำงประเทศ ในระดับ
มณฑลได้ออกนโยบายเพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถชาวจีนในต่างประเทศ รวมไปถึงนักวิชาการชั้นน า
และผู้มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาด้านไอทีและเภสัชกรรมระดับแนวหน้า โดยได้ออกนโยบาย เช่น 
การออกใบอนุญาตผู้พ านักส าหรับผู้มีความสามารถโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีความสามารถระดับ high - end จากคนจีน
ในต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้พวกเขาย้ายไปอยู่ที่มณฑลนั้น ๆ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการหาที่อยู่อาศัย  
จดทะเบียนธุรกิจ ได้รับการประกันสังคม และได้รับการศึกษาท่ีดีส าหรับบุตรหลาน 
 ในระดับเมือง เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกที่ริเริ่มโครงการดึงดูดผู้มีความสามารถจาก
ต่างประเทศผ่านโครงการ "Ten Thousand Overseas Returnee Cluster Project" เพ่ือดึงดูดผู้เดินทางกลับจาก
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ต่างประเทศ 20,000 คนมายังเมือง การสร้างเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักดีที่สุด
ของจีน โดยมีเป้าหมายเพ่ือบ่มเพาะกิจการไฮเทคใหม่ ๆ มีการก าหนดเป้าหมายบุคคลที่มีการศึกษาและ  
มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
บุคคลดังกล่าวจะได้รับสิ่งจูงใจมากมายในรูปแบบของกองทุนที่อยู่อาศัย การจัดหางาน ความช่วยเหลือ  
ด้านการศึกษาส าหรับ คู่สมรสและบุตร และการสนับสนุนทางการเงินส าหรับการก่อตั้งธุรกิจใหม่ 
 3.3) กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของวีซ่ำและกำรริเริ่มใหม่อ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดผู้มี
ควำมสำมำรถจำกต่ำงประเทศที่มีทักษะมำสู่ประเทศจีน น าโดยเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง ทั้งสองเมืองด าเนินขั้นตอน
ส าคัญในการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ รัฐบาลส่วนภูมิภาคในเซี่ยงไฮ้ได้ลด  
ความซับซ้อนของขั้นตอนการขอวีซ่าระดับภูมิภาคส าหรับชาวต่างชาติ และส ารวจวิธีการช่วยให้นักศึกษา
ต่างชาติสามารถอยู่ในเมืองได้ ไม่ว่าจะท างานในบริษัทท้องถิ่นหรือจัดตั้งธุรกิจของตนเองหลังจากส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงมีการผ่อนคลายข้อก าหนดอย่างมากเกี่ยวกับเกณฑ์รายได้ คุณสมบัติ และประเภทงาน  
ที่จ าเป็นส าหรับชาวต่างชาติในการสมัครขอสถานะผู้พ านักถาวร และได้จัดตั้งบริการ "one-window" ส าหรับ 
ผู้ยื่นขอวีซ่าช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการขอวีซ่าและอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตผู้พ านัก
ระยะยาว การลดมาตรฐานส าหรับมืออาชีพต่างชาติที่มีทักษะสูงประเภทอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสถานะ  
ผู้พ านักถาวร นอกจากนี้ ทั้ง 2 เมืองก าลังด าเนินการปรับปรุงข้อก าหนดส าหรับคู่สมรสและบุตรของผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศที่มีคุณสมบัติสูง 
 3.4) มำตรกำรดึงดูดแรงงำนทักษะสูงท่ีถูกก ำหนดอยู่ในแผนพัฒนำ 5 ปี ประเทศจีน
ต้องการแรงงานชั้นยอดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ควอนตั้ม
คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาศาสตร์ การบินและอวกาศ และการส ารวจใต้ทะเลลึก โดยแผนพัฒนาฯ ก าหนดให้มี
มาตรการที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้แรงงานชั้นยอดเข้ามาท างาน ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา และท าการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยในประเทศจีน เช่น ออกใบอนุญาตท างานแบบพิเศษ พัฒนาระบบการให้สิทธิพ านักอาศัย
ถาวร ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการเข้ามาพ านักอาศัยในประเทศจีน อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาท างานองค์กรด้าน
เทคโนโลยีระดับชาติ และส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงเพ่ิมเติม 

 2.2.5.6 ประเทศเวียดนำม  
  ประเทศเวียดนามมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 65 ของโลก โดยเป็นประเทศที่มีประชากร
มากเป็นอันดับที่สามในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ 
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมีเป้าหมายเพ่ือสร้างประเทศที่มีความแข็งแกร่งพร้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน และเพ่ือสนองความต้องการทั้งทางวัตถุและทางจิตใจของประชาชน โดยให้เสรีภาพแก่บรรดา
หน่วยเศรษฐกิจทั้งหลายซึ่งรวมถึง รัฐ ชุมชน ปัจเจกชน ผู้ลงทุนภาคเอกชน และผู้ลงทุนภาครัฐได้แสดง
ศักยภาพในการด าเนินเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส าหรับภาคการผลิตและ 
การท่องเที่ยว และมีจ านวนประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้งแหล่งแรงงานและตลาดส าหรับสินค้าและ
บริการไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้ง เวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการขนส่งทางบกเชื่อมต่อกับประเทศ
อ่ืนในอาเซียน และเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลของลาวและมณฑลยูนนานของจีน จึงท าให้เวียดนามเป็นประเทศ  
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศโดยมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ 
ได้แก่ การแปรรูปพืชผลเกษตร การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต์ การก่อสร้าง และ
วัสดุก่อสร้างสิ่งทอ และเสื้อผ้าส าเร็จรูปและธุรกิจด้านการทองเที่ยว เป็นต้น  
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 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
 1.1) สิทธิประโยชน์ที่ส ำคัญส ำหรับนักลงทุน 
 1.1.1) การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของวัตถุดิบ  
เป็นเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก  
 1.1.2) การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติส่งผลก าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี 
ขณะนี้รัฐบาลเวียดนามประกาศยกเลิกการเก็บภาษีจากผลก าไรที่โอนกลับประเทศ (Profit Remittance Tax)  
 1.1.3) การอนุญาตให้กิจการที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติทั้งหมดร้อยละ 100 โอนผล
ขาดทุนสะสม (Loss Carry Forward) ไปหักลบกับผลก าไรในปีต่อ ๆ ไปได้อีกนาน 5 ปี 
  1.1.4) สิทธิในการใช้ที่ดิน (Land Use Right) ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิในการใช้ที่ดิน 
ระยะเวลา 50 – 70 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ก าหนดใน Investment License ของโครงการลงทุน 
นอกจากนี้ เวียดนามยังส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเลือกเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่มากกว่า 100 แห่ง 
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ งนี้นักลงทุนต่างชาติที่ เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอาจได้รับ  
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น  
นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งมีการยกเว้นค่าเช่าที่ดินรายปี 
 1.2) กฎหมำย Investment Law โดยกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนาม 
ให้การรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม  
ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจการที่มีเงื่อนไขพิเศษส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ การให้นักลงทุนต่างชาติ
ได้รับสิทธิในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาในเวียดนาม ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามได้เล็งเห็นความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเพ่ิมการลงทุน 
ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
  1.3) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรลงทุน รูปแบบกำรลงทุนของต่ำงชำติในเวียดนำม มี 5 
รูปแบบ 
  1.3.1) กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned 
Enterprise) เป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติทั้งหมด จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ของเวียดนาม 
 1.3.2) กิจการร่วมทุน (Joint Ventures: JV) เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง
หุ้นส่วนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติ จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยชาวต่างชาติมีสัดส่วน
การลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิน 50 ปี และในส่วนของ
คณะกรรมการบริหาร (Board of Management: BOM) ประกอบด้วย ผู้แทนจากแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนการ
ลงทุน แต่ต้องมีสมาชิกที่เป็นชาวเวียดนามอย่างน้อย 2 คน 
 1.3.3) สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นการร่วมทุน
ระหว่างหุ้นส่วนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติในธุรกิจที่หุ้นส่วนชาวเวียดนามขาดความช านาญ จึงท าข้อตกลง
ให้หุ้นส่วนชาวต่างชาติ ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ราย เข้าร่วมท าธุรกิจด้วย โดยไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ 
และไม่มีข้อก าหนดเรื่องเงินทุนขั้นต่ าของหุ้นส่วนชาวต่างชาติ แต่ท าสัญญาว่าหุ้นส่วนชาวเวียดนามจะแบ่งปัน
ความรับผิดชอบและผลก าไรให้ส่วนระยะเวลาการลงทุนข้ึนอยู่กับการตกลงกัน 
 1.3.4) กิจการที่ท าสัญญากับภาครัฐ เป็นการลงทุนระหว่างหน่วยงานราชการ 
ของเวียดนามกับนักลงทุนต่างชาติ โดยมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในสัญญา 
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 1.3.5) อ่ืน ๆ นอกจากรูปแบบการลงทุนที่กล่าวมาแล้ว นักลงทุนต่างชาติอาจขยาย
กิจการในเวียดนามในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานตัวแทน (Representative Offices) ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 25 ทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนให้บริการ 
ด้านต่าง ๆ แทนบริษัทแม่ในต่างประเทศ  
 1.4) ประเทศเวียดนาม มีปริมาณก าลังคนมากกว่า 90 ล้านคน และไม่ใช่แค่คนระดับ 
ใช้แรงงาน แต่ยังมีคนระดับชั้นมันสมองเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนาการศึกษาในเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ที่ผ่านมาเติบโตที่สุดของโลก ขณะที่หลายประเทศยังคงติดลบ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของเวียดนาม เนื่องมาจากการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ซึ่งมีบริษัทเกาหลีมาลงทุนมากกว่า 4 ,000 กว่าบริษัท อีกทั้งรัฐบาลเวียดนาม
ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นประเทศที่มีสถานะรายได้ปานกลางระดับบน โดยมี AI เข้ามาเป็นตัวช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
 2) ปัจจัยด้ำนสังคม 
  รัฐสภาเวียดนามได้เห็นชอบอนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน  
วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจ ให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก  
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ท าให้เวียดนามต้องปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของ ILO ที่บังคับให้มีการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์แรงงานมากขึ้น ดังนี้ 
 2.1) กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบอำชีพอิสระ (Freelance) จากเดิม 
ที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระถือเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้าง จึงไม่ได้รับ
สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมมีการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมายให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วย 
 2.2) กำรเพิ่มวันหยุดรำชกำรอีก 1 วัน กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด
วันหยุดราชการส าหรับวันชาติเวียดนาม (National Independence Day) เพ่ิมอีก 1 วัน 
 2.3) กำรขยำยระยะเวลำในช่วงทดลองงำน จากเดิมที่แรงงานจะถูกก าหนดระยะ
ทดลองงานไว้ในช่วง 6 - 60 วัน กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขยายเวลาทดลองงานเป็นสูงสุด 180 
วัน ส าหรับลูกจ้างในระดับจัดการ  
 2.4) กำรเพิ่มจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำ กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
มีการก าหนดชั่วโมงการท างานล่วงเวลาที่ชัดเจนขึ้น โดยจ ากัดให้ลูกจ้างสามารถท างานล่วงเวลาได้ไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของเวลาท างานปกติในแต่ละวัน และ 40 ชั่วโมงต่อเดือน และ 200 ชั่วโมงต่อปี 
  2.5) กำรขยำยอำยุเกษียณ กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจะขยายอายุเกษียณ
ส าหรับแรงงานชายจาก 60 ปี และแรงงานหญิงจาก 55 ปีในปัจจุบัน เป็น 62 ปี และ 60 ปีตามล าดับ 

 3) ปัจจัยด้ำนกฎหมำย/นโยบำย/ระเบียบ  
 3.1) เวียดนามผ่อนปรนกฎเปิดช่องธุรกิจจ้างแรงงานต่างชาติได้ทุกระดับ รัฐบาล
เวียดนามโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับกฎระเบียบข้อบังคับให้ภาคธุรกิจสามารถจ้างงานแรงงานต่างชาติ  
ได้ทุกประเภท ทั้งแรงงานที่มีทักษะสูง แรงงานมีฝีมือและไร้ฝีมือ ข้อบังคับการจ้างงานใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา 



59 
 

 3.2) แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง ครูและนักวิจัยต่างชาติที่ท างานในสถาบันการศึกษา 
เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตท างานอีกต่อไป แต่จะต้องได้รับ การอนุมัติ 
จากกระทรวงศึกษา 
 3.3) รัฐบาลเวียดนามได้จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญเกี่ยวกับการแก้ไข
กฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติ มีความจ าเป็นต้องก าหนดกรอบกฎหมายพิเศษ เพ่ือดึงดูดการลงทุน
ในเขตพิเศษ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้ต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านพักอาศัยเป็นเวลา 99 ปี 
และอนุญาตให้สถาบันสินเชื่อของต่างประเทศให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
  3.4) ชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่
ก าหนดให้พลเมืองจาก 13 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส เดนมาร์ก ญี่ปุ่น นอร์เวย์ อิตาลี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ไม่ต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราเมื่อเดินทางเข้าเวียดนาม 

2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 เปิดข้อเท็จจริงแรงงำนต่ำงด้ำวในไทย: ตอนที่ 2 แรงงำนทักษะสูง “มองภำพกำรพึ่งพำแรงงำน 
ต่ำงด้ำวในไทย ผ่ำนข้อมูลประกันสังคม” ชมนำถ นิตตะโย บวรวิชญ์ จินดำรักษ์ โสภณ ธัญญำเวชกิจ 
นันทนิตย์ ทองศรี (2563) 
 บทความมุ่งศึกษาโครงสร้างการจ้างงานแรงงานต่างด้าวทักษะสูง รวมถึงแนวโน้มในระยะข้างหน้า 
ใช้ข้อมูลผู้ประกันตนภาคบังคับจากส านักงานประกันสังคม แบ่งกลุ่มแรงงานจากเกณฑ์ค่าจ้าง แรงงานต่างด้าว
ทักษะสูง คือ กลุ่มที่ได้รับค่าจ้างเท่ากับ 15,000 บาทขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า ตลาดแรงงานไทยมีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงในสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวทักษะต่ า (แผนภาพที่ 13) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคการผลิตขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ในขณะที่
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงที่ท างานในกิจการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ (S - Curve) มีเพียงแค่ร้อยละ 34  
ของแรงงานต่างด้าวทักษะสูงทั้งหมด โดยอยู่ใน First S – Curve และ New S – Curve เท่ากับร้อยละ 15.5 
และ 18.0 ตามล าดับ (แผนภาพที่  12) ทั้งนี้  สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวทักษะสูงในกลุ่ม First S – Curve  
มีแนวโน้มลดลงจากอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นส าคัญ ขณะที่ในกลุ่ม New S – Curve มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 15.9 เป็น 18.0 จากอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกส์ เป็นส าคัญ  
 
 

  

 

 

 

 

  

แผนภำพที่ 13 สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท 

ที่มา: ชมนาถ นิตตะโย บวรวิชญ์ จินดารักษ์ โสภณ ธัญญาเวชกิจ นันทนิตย์ ทองศรี (2563) 
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แผนภำพที่ 14 สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ที่มา: ชมนาถ นิตตะโย บวรวิชญ์ จินดารักษ์ โสภณ ธัญญาเวชกิจ นันทนิตย์ ทองศรี (2563) 

 

 
 การมีนโยบายการบริหารจัดการและดึงดูดแรงงานต่างด้าวทักษะสูงที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
ให้แรงงานต่างด้าวทักษะสูงเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึ้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่โลกเข้าสู่ยุคความปกติใหม่ 

 2.3.2 นโยบำยดึงดูดแรงงำนที่มีทักษะข้ำมชำติเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 ดร.สุรีย์พร 
พันพึ่ง และคณะ (2562) 
 การศึกษามุ่งศึกษานโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ (Foreign Talent Policy)  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นที่ 10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
(2561 - 2580) ผลการศึกษาพบว่า 
 2.3.2.1 ควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะในระยะ 20 ปี ภำยใต้นโยบำยอุตสำหกรรม 4.0 
ประเทศไทยมีความต้องการก าลั งคนที่ มีทั กษะสู งจ านวน 2,305,000 คน ตลอดช่ วงปี  2561 – 2580  
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 1) กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ 
ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 2) กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3) กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยี
เมคาทรอนิกส์ 4) กลุ่มเกษตรและอาหารใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 5) กลุ่มสุขภาพเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
 2.3.2.2 คุณลักษณะของก ำลังแรงงำน การลงทุนจริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายยังมีน้อย 
ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจาก พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ิงประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561  
แต่ในอนาคตอันใกล้ EEC ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์ 
อาหารแปรรูป และดิจิทัล ในลักษณะของการขยายการลงทุนมากกว่าการลงทุนใหม่ และจากข้อมูล
ตลาดแรงงานในปี พ.ศ. 2561 การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมเป้าหมายยังมีไม่มากนัก 
เนื่องจากการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้เพ่ิงจะเริ่ม โดยพบว่า ผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการ
ก าลังแรงงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) มากกว่าระดับปริญญา แต่ในอนาคตคาดว่าจะมีความต้องการ
แรงงานในระดับปวส. และปริญญาตรีขึ้นไปมากขึ้น 
 2.3.2.3 ส ำหรับนโยบำยดึงดูดผู้ย้ำยถิ่นต่ำงชำติที่มีทักษะสูงให้มำท ำงำนในไทย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเข้าร่วมในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่
ประเทศไทยต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ย้ายถิ่นทักษะสูงเข้ามาท างานวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้กับคนไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยผู้ให้ความคิดเห็นส่วนมากไม่คิดว่า ผู้ย้ายถิ่นจะมาแย่งงานคนไทย 
เนื่องจากเป็นการท างานกันคนละระดับทักษะ เพราะอุตสาหกรรมป้าหมายส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม 
ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่ประเทศไทยขาดความเชี่ยวชาญ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยยังมีข้อจ ากัดในการผลิต
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บุคลากรในสาขาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย แต่เห็นว่าควรให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติท างาน  
ในไทยเพียงครั้งละ 3 – 5 ปี เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ท าให้ประเทศต้องการผู้ทีมีทักษะรุ่นใหม่ 
ที่มีความรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต   
 นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบสถานการณ์แนวโยบายการย้ายถิ่นของประเทศปลายทางที่ส าคัญ
ส าหรับแรงงานที่มีทักษะในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์และจีน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและก าหนด
นโยบายการย้ายถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
 2.3.2.4 ผลกำรศึกษำนโยบำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศท ำให้ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กำรดึงดูดแรงงงำนข้ำมชำติที่มีทักษะ 
 - จัดตั้งหน่วยงาน/กลไกที่มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานเพ่ือพัฒนาก าลังคนส าหรับ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 เช่น กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับในอนุญาตท างาน รวมถึงมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ 
ของ “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ให้มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการวางแผนการท างานเชิงบูรณาการ ด้วยการเพ่ิมภารกิจ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาแรงงานทักษะสูงไว้ในประเทศ โดยมีการรวบรวมข้อมูลอุปสงค์
อุปทานแรงงานที่มีทักษะสูงของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลแรงงานไทยที่มีทักษะสูงที่อาศัยในต่างประเทศ 
 - ก าหนดนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมและยืดหยุ่นส าหรับการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ 
รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนในการขอวีซ่า (Point – based System) ซึ่งควรพิจารณาเพ่ิมหลักเกณฑ์ส าหรับ 
Smart Visa ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มชาวต่างประเทศที่มีทักษะสูงที่ท างานแบบยืดหยุ่น ไม่มีสัญญาการจ้างงานแบบ
การท างานประจ า และเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ละประสบการณ์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมประเภทของวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติทักษะสูงที่ก าลังท างานในประเทศไทย และต้องการ
วีซ่าระยะยาวหรือต้องการเป็นผู้อาศัยถาวรของประเทศไทย หรือต้องการน าครอบครัวมาอยู่ด้วย ด้วยการก าหนด
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนตามทักษะประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ก าหนดคุณสมบัติและให้
คะแนนตามอายุ การศึกษา ประสบการณ์ จ านวนสิทธิบัตร ผลงาน ความสามารถด้านภาษา ประสบการณ์
การศึกษา การท างานหรือการฝึกอบรมในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งระบบการให้คะแนนนี้จะเป็นการเปิดกว้าง 
ให้ผู้ที่มีทักษะจากทั่วโลกยื่นขอวีซ่าได้ ท าให้ไทยมีตัวเลือกในการพิจารณาเพ่ืออนุมัติ Smart Visa มากขึ้น 
 - การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นมีทักษะสูงต่างชาติ 
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ส าหรับการท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการ 
ให้ค่าธรรมเนียมส าหรับโรงเรียนนานาชาติเหมาะกับมาตรฐานการครองชีพนประเทศไทย การสร้า งสังคมไทย
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - นโยบายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองและการบูรณาการทางสังคม ควรยืดหยุ่น
กฎเกณฑ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีทักษะสูงที่ต้องการพ านักระยะยาวในไทย โดยไทย  
อาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสถานภาพ Permanent Resident ให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหรือนักลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท างานหรือที่อยู่อาศัยในไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปีขึ้นไป และ 
มีคุณประโยชน์กับประเทศไทย โดยอาจอนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้  
 2. กำรดึงดูดแรงงำนไทยที่มีทักษะสูงจำกต่ำงประเทศ 
 - ไทยควรพัฒนานโยบายดึงดูดแรงงานไทยที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ ในรูปของการให้ทุน
มาร่วมงานวิจัย การสอนสัมมนา รวมทั้งอนุมัติให้คนเหล่านี้ถือสองสัญชาติได้  
 - นโยบายสร้างแรงจูงใจให้คนไทยในต่างประเทศกลับมาไทยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร 
เพ่ือเป็นการดึงดูดให้คนไทยที่มีทักษะในต่างประเทศย้ายกลับมาท างานในไทย การเทียบเคียงเงินเดือน 
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ต าแหน่งทางวิชาการ หรือภาษีนิติบุคคลส าหรับการจัดตั้งธุรกิจ Start – up เป็นต้น ส าหรับกลุ่มที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อมาเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นน าที่มีมูลค่าสูง  

 2.3.3 งำนวิจัยของ William S. Harvey, 2014  
 ได้ท าการศึกษามุมมองด้านนโยบายในการชนะสงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถระดับโลก 
กรณีศึกษา ประเทศจีน จากมุมมองของนโยบาย บทความนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้าย 
ผู้มีความสามารถระดับนานาชาติและการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของจีนใน "สงครามผู้มี
ความสามารถ" เพ่ือดึงดูด รักษา และจัดการผู้มีความสามารถระดับโลกหรือแรงงานทักษะสูง โดยใช้แนวทาง 
ที่ผสมผสานระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ จากผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยที่อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถระดับโลกมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เอกสารนี้ให้เหตุผลว่า 
จีนควรให้ความส าคัญกับสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าส าคัญพอๆ กับการดึงดูดและรักษา
ผู้มีความสามารถไว้ในระยะยาว รัฐบาลสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และนโยบายของประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงาน
ต่างชาติทักษะสูงที่มีต้นก าเนิดจากจีน มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันกับจีนเนื่องจากรากเหง้าทางวัฒนธรรม 
และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจีนจึงมีข้อได้เปรียบในการดึงดูดชาวจีนโพ้นทะเลที่มีถิ่นที่อยู่หรือพลเมือง  
ของประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ ซึ่งการมีนโยบายที่น่าสนใจคือกุญแจส าคัญในการชนะสงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถ
ระดับโลกและก าหนดเส้นทางการพัฒนาในอนาคตของประเทศ นโยบายความสามารถในระดับชาติ ไม่เพียงแต่
ต้องกล่าวถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล ทางวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยการชนะสงครามผู้มีความสามารถระดับโลกเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายระหว่างประเทศ รัฐบาลจีน  
อาจประสบความส าเร็จในสงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถโดยใช้กลยุทธ์ที่มีพรสวรรค์แบบหลายด้านและระยะยาว 
โดยงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้จีนทบทวนการปฏิรูปนโยบายการพ านักถาวร (กรีนการ์ด) จากมุมมองการแข่งขัน
ระดับโลก 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1.1 การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Surveying) ใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในขั้นตอนแรก เพ่ือการส ารวจความรู้ 
แนวคิด งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาที่ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย โดยศึกษาข้อมูลจาก IMD 
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพากร กรมที่ดิน 
สถาบันยานยนต์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3.1.2 การศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Surveying) ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังสถานประกอบการดิจิทัล สถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ 
แรงงานต่างชาติทักษะสูง และหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย นโยบาย 
มาตรการ รวมทั้งการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นมุมมอง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติทักษะสูงในมิติต่างๆ 

3.2 วิธีกำรได้มำซึ่งข้อมูล 
 3.2.1 กรอบประเด็นค าถามหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการดิจิทัลและยานยนต์สมัยใหม่  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วยงำนภำครัฐ) 
 3.2.1.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูง 
 3.2.1.2 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นอย่างไร 
 3.2.1.3 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่/ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไร และมีทักษะใดบ้างที่มีความจ าเป็นในปัจจุบัน 
 3.2.1.4 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่/อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไร 
 3.2.1.5 ท่านมองว่าประเทศไทยมีความจ าเป็น/ความต้องการ แรงงานต่างชาติทักษะสูงมากน้อย
เพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด 
 3.2.1.6 ท่านมีความคิดเห็นว่าปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคส าหรับการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงให้เข้ามาท างานในประเทศไทย 
 3.2.1.7 มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับ 
การดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทยที่มีอยู่ 
 3.2.1.8 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบ/ ทิศทาง/ แนวปฏิบัติ/ กฎหมาย/ กฎระเบียบ  
ในอนาคตไว้หรือไม่ อย่างไร ส าหรับการอ านวยความสะดวก การได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ติดตาม หรือครอบครัว 
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 3.2.1.9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือกลไกการจัดการแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่เข้ามาท างาน 
ในประเทศไทย ที่จะมีประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติทักษะสูง สังคม และประเทศชาติ 

 (สถำนประกอบกำรด้ำนดิจิทัล และยำนยนต์สมัยใหม่) 
 3.2.1.10 ท่านมองว่าประเทศไทยมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
อย่างไร 
 3.2.1.11 ท่านมองว่าประเทศไทยมีความจ าเป็น/ ความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูงมากน้อย
เพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด     
 3.2.1.12 ท่านมีความคิดเห็นว่าปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคส าหรับการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงให้เข้ามาท างานในประเทศไทย เช่น สิทธิประโยชน์ด้านวีซ่า ใบอนุญาตท างาน การลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือการให้สิทธิเกี่ยวกับคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้ได้รับสิทธิ 
 3.2.1.13 มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับ
การดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทยที่มีอยู่ 
 3.2.1.14 ท่านมองว่าความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล /
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากน้อยเพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด     
 3.2.1.15 ท่านมองว่าทักษะใดบ้างที่จ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัล/อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ 
 3.2.1.16 มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อื่น ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยที่มีอยู่ 
 3.2.1.17 ท่านมองว่าสถานประกอบการของท่านมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอ 
ต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.1.18 สถานประกอบการมีการฝึกอบรม/ พัฒนาทักษะ/ อ่ืน ๆ ให้กับแรงงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการของท่านอย่างไร 
 3.2.1.19 สถานประกอบการเคยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการ 
ที่เป็นเครือข่าย มาร่วมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.1.20 สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มากน้อยเพียงใด 
และมีแนวทางการฟื้นฟูหรือการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
 3.2.1.21 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ที่น าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 
การดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง รวมถึงการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย   

 3.2.2 กรอบประเด็นค าถามแรงงานต่างชาติทักษะสูง มีรายละเอียดดังนี้  
 3.2.2.1 สาเหตุที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 3.2.2.2 การเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นการเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน 
ทั้งหน้าที่ต าแหน่งงาน โอกาสการพัฒนาความรู้และทักษะที่เพ่ิมมากข้ึน และรายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานในประเทศของท่านกับการท างานในประเทศไทย รายได้
สุทธิของท่านที่ได้รับ (net income) และอัตราค่าครองชีพที่ต้องใช้จ่ายมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.2.4 ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้ามาท างานโดยถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ภายใต้
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ท่านได้รับสวัสดิการรูปแบบใดจากบริษัทบ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาล  และ 
การประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เงินช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ 
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 3.2.2.5 ท่านใช้หรือเคยใช้บริการระบบสวัสดิการสังคมหรือการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย
หรือไม่ และอย่างไร 
 3.2.2.6 มุมมองต่อสภาพแวดล้อมการท างานและการอยู่อาศัยในประเทศไทย รวมทั้งทัศนคติ  
ต่อสังคมไทย คนไทยเป็นอย่างไร 
 3.2.2.7 โปรดระบุข้อดี และปัญหา/ อุปสรรคที่ท่านพบจากการเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 3.2.2.8 โปรดระบุข้อดีและอุปสรรคในการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวไทย 
 3.2.2.9 การเดินทางมาท างานครั้งนี้เป็นการท างานครั้งแรกในประเทศไทยของท่านใช่หรือไม่ 
ถ้าใช่ท่านประสบกับเหตุการณ์ความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม (Cultural Shock) หรือไม่ และด้านใด 
 3.2.2.10 ท่านใช้ระยะเวลานานหรือไม่ในการปรับตัวเข้ากับสภาพการใช้ชีวิตในประเทศไทย และ
พบกับความยากล าบากใดบ้างในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในประเทศไทย รวมทั้งเคยมีประสบกับ
เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติของคนไทยหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.2.11 ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.2.12 ท่านเคยมีความคิดที่จะกลับมาท างานในประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ หากสิ้นสุดสัญญา
จ้างหรือสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเทศไทย ถ้าใช่ ด้วยสาเหตุใด 
 3.2.2.13 ท่านเคยมีความคิดที่จะพ านักอยู่ในประเทศไทยถาวรหรือไม่ ถ้าใช่ ด้วยสาเหตุใด 
 3.2.2.14 ท่านได้น าสมาชิกในครอบครัวของท่านโดยเฉพาะบุตรเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ด้วยกันหรือไม ่ถ้าใช่บุตรของท่านได้เข้ารับการศึกษาหรือไม่ และเป็นโรงเรียนประเภทใด 
 3.2.2.15 ท่านมีความพึงพอใจกับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว
หรือไม ่และมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาด้านใดบ้าง 
 3.2.2.16 ท่านมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 หรือวิกฤตอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นและ 
มีผลกระทบต่อประเทศไทย เป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
 3.2.2.17 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ที่น าไปสู่การพัฒนาหรือรับปรุงแก้ไขนโยบาย 
การดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง รวมถึงการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 

(รำยละเอียดแบบสอบถำมตำมภำคผนวก) 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบนโยบำยและมำตรกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง

ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ และกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) 
4.1 กำรก ำหนดปัจจัย ตัวชี้วัด เพื่อประเมินศักยภำพกำรดึงดูดผู้มีศักยภำพสูงของสถำบันและองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ  
 ในบทที่ 2 น าเสนองานศึกษาการก าหนดปัจจัย ตัวชี้วัด เพื่อประเมินศักยภาพการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ 4 สถาบัน ได้แก่  
 4.1.1 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ที่ออกแบบ Global Talent Pyramid 
(GTPM) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ในการดึงดูดใจผู้มีทักษะและศักยภาพสูง ประกอบด้วย 1) การใช้
ศักยภาพผู้มีทักษะและศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยระบบนิเวศระดับประเทศที่เอ้ือและดึงดูดใจส าหรับ
ผู้มีทักษะและศักยภาพสูงทั้งท่ีเป็นคนในชาติและคนต่างชาติ 2) อุปทานผู้มีทักษะและศักยภาพสูง โดยพิจารณา
จากการจัดกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงระดับประเทศทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) สภาพแวดล้อม โดยพิจารณา
จากปัจจัย ประสิทธิภาพ/คุณภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 4.1.2 หน่วยวิจัยและวิเคราะห์ของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ (the Economists Intelligent Unit) 
ที่พัฒนาดัชนีผสม (Composite index) ในการประเมินศักยภาพการดึงดูดผู้มีทักษะและศักยภาพสูงระดับโลก 
(Global Talent Index: GTI) โดยจ าแนกกลุ่มดัชนี GTI จ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงสร้างประชากร 
2) การศึกษาภาคบังคับ 3) การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 4) คุณภาพของก าลังแรงงาน 5) สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การดึงดูดบุคลากรผู้มีทักษะและศักยภาพสูง 6) การเปิดเสรี 7) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดึงดูดบุคลากร 
ผู้มีทักษะและศักยภาพสูง  
 4.1.3 สถาบันการจัดการนานานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) 
โดยน าปัจจัย 3 กลุ่มหลัก ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้านบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
ได้แก่ ปัจจัยการลงทุนและการพัฒนาของประเทศ ปัจจัยการดึงดูดชาวต่างชาติผู้มีศักยภาพสูง ปัจจัยความพร้อม
ของแรงงานที่มีทักษะในประเทศ 
 4.1.4 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) จัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจ านวน 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ปัจจัยด้านโอกาส ปัจจัยด้านรายได้และภาษี ปัจจัยด้านอนาคตในการท างานและการใช้ชีวิต ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อสมาชิกครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ ปัจจัยด้านสังคมที่ยอมรับ  
ความแตกต่าง และปัจจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
 เอกสารวิชาการฉบับนี้เน้นศึกษานโยบายและมาตรการในการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม เพ่ือน าจุดเด่นของนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศประกอบการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก าหนดและพัฒนานโยบายของประเทศไทยดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย 

4.2 ผลกำรศึกษำปัจจัยกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะสูงของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการอ านวยความสะดวกให้แก่
กลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงและนักลงทุนขณะท างานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปนโยบาย มาตรการ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคได้ดงัตารางที่ 7 
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กำรเข้ำเมือง นโยบาย Smart Visa (การตรวจลงตราประเภทคนชั่วคราว 
เป็นกรณีพิเศษ) โดยผู้ถือ Smart Visa จะได้รับสิทธิประโยชน์
แตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า เช่น สามารถเดินทางกลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง การได้รับ
สิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ ในการเข้าออกราชอาณาจักร  
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่วนเกณฑ์และ
คุณสมบัติที่ใช้ในการคัดกรองผู้สมัคร มีรายละเอียดแตกต่าง
ตามกลุ่มเป้าหมาย  
 

1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป.12/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561 เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)  
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง 
นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
5) ค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 20/2561 ลงวันที่ 
1 ก.พ. 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็น
กรณี พิ เศษ ส าหรับผู้ เชี่ ยวชาญทักษะสูง  นักลงทุน 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น   

1) กระทรวงมหาดไทย 
2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
 

กำรท ำงำน 1) นโยบาย Smart Visa (การตรวจลงตราประเภทคนชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ) โดยผู้ถือ Smart Visa จะได้รับสิทธิประโยชน์
แตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า เช่น ได้รับวีซ่าเป็น
ระยะเวลา 4 ปีโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ยืดอายุ 
การรายงานตัวจากเดิมทุก 90 วัน เป็นทุก 1 ปี เป็นต้น  
ส่วนเกณฑ์และคุณสมบัติที่ ใช้ ในการคัดกรองผู้ สมัคร 
มีรายละเอียดแตกต่างตามกลุ่มเป้าหมาย  

1) ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์ STC แม้จะท างานในบริษัทที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน ก็สามารถใช้สิทธิการอ านวยความสะดวก
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างานตามมาตรา 24 และ 26  
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
2) ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 3 พ.ค. 2562 เรื่อง 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร

1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
2) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
3) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  
4) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

ตำรำงท่ี 7 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของประเทศไทย 
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2) การจัดตั้ งศูนย์บุคลากรทักษะสู ง (Strategic Talent 
Center-STC) เพ่ือให้บริการแนะน าและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
3) โครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน ณ จุดเดียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
แก่นักลงทุนและช่างฝีมือชาวต่างชาติ โดยสามารถใช้ระบบ
ออนไลน์ในการยื่นเอกสารเพ่ือพิจารณาอนุญาต/อนุมัติต่าง ๆ 
4) ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 คุ้มครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานจะได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าจ้างขั้นต่ า ชั่วโมงการท างาน 
วันหยุด วันลาต่าง ๆ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย 
และการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด ในส่วนของ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็น
ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามบัตร
รั บ รองสิ ทธิ กา รรั กษาพยาบาลหรื อ เครื อข่ า ยของ
สถานพยาบาลนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยต้องขึ้น
ทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และได้รับการ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  

เป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
3) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
4) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
5) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
5) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ  
6) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
7) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
8) กรมการจัดหางาน  
9) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
10) ส านักงานประกันสังคม  

ตำรำงท่ี 7 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของประเทศไทย 
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กำรพ ำนักอำศัย 1) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ลงวันที่  
26 ธ.ค. 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
     1.1) คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ ได้ รับกำรพิจำรณำ  
คนต่างด้าวผู้ยื่นค าขอต้องได้รับการตรวจลงตราประเภท 
คนชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักร 
เป็นรายปีมาแล้ว โดยมีรอบเวลาการพ านักไม่น้อยกว่า 3 ปี 
นับจนถึงวันยื่นค าขอ ซึ่งการพิจารณาจะค านึงถึง รายได้ 
สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ และฐานะ 
ในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ความเข้าใจภาษาไทย 
และเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล       
     1.2) ประเภทกำรยื่นค ำขอ แบ่งเป็น 5 ประเภท แต่ประเภท
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่   
     1.2.1) ประเภทเข้ามาเพ่ือการลงทุน  
     - เป็นผู้น าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  
     - การลงทุนต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ      
     1.2.2) ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
     - ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมี
ความสามารถเป็นพิเศษอยู่ ในความต้องการและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ และ 

1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
2) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ลงวันที่  
26 ธ.ค. 2546  
3) ประกาศประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่ งจะมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2563  

1) กระทรวงมหาดไทย  
2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
5) กระทรวงแรงงาน  
6) ส านักงานอัยการสูงสุด  
7) สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
8) กระทรวงการต่างประเทศ  
9) กระทรวงการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  

ตำรำงท่ี 7 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของประเทศไทย 
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     - ต้องได้รับการสนับสนุนและมีหนังสือรับรองเป็น
หลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และ 
     - มีหนังสือรับรองซึ่งรับรองการท างานในหน้าที่การงานนั้น  ๆ
ระบุเวลาการท างานอย่างน้อย 3 ปีนับจนถึงวันที่ยื่นค าร้อง  
2) ประกาศประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่ อง  ก าหนดจ านวนคนต่างด้ าวซึ่ งจะมีถิ่ นที่ อยู่ ใน
ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดคนต่างด้าวที่มี
สัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนประเทศละไม่เกิน 100 คน/ปี 
และก าหนดให้คนต่างด้าวไร้สัญชาติ มีจ านวนไม่เกิน 50 คน/ปี 

สิทธิประโยชน์ 1) กรมที่ดินมีมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ในการถือครอง
ที่ดินของชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์
ในมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
ประกอบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือการ
อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ หากน าเงินมาลงทุนไม่ต่ ากว่า 40 ล้าน
บาท โดยการลงทุนนั้น ประเภทธุรกิจที่ประกอบการต้องเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หรือเป็น
ประเภทธุรกิจที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศ
เป็นธุรกิจที่ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ ต้องมีระยะเวลาด ารง
การลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี และที่ดินนั้นต้องอยู่ ในเขต

1) หลักเกณฑ์ในมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ประกอบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 27 
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เพ่ือประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามจ านวนที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด แม้จะเกินจ านวน
ที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอ่ืน โดยหากเลิกหรือโอนกิจการ
ให้ผู้อื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องจ าหน่ายที่ดินนั้นภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ ไม่เช่นนั้นอธิบดี 
กรมท่ีดินมีอ านาจจ าหน่าย 

1) กระทรวงแรงงาน 
2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
4) กรมท่ีดิน  
5) กรมสรรพากร  
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กรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือในเขตที่ก าหนด 
เป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
2) จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564  
มีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาอยู่
ในประเทศไทยในลักษณะผู้พ านักระยะยาว (long-term stay) 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนมากขึ้น ได้
ก าหนดคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
     - กลุ่มประชากรโลกผู้มีความม่ังคั่งสูง  
     - กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 
     - กลุ่มท่ีต้องการท างานจากประเทศไทย  
     - กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 
     โดยสิทธิประโยชน์หลักที่จะได้รับ คือ สิทธิท างานพร้อมวีซ่า 
คู่สมรสและบุตรได้รับวีซ่าผู้ติดตามไปพร้อมกันด้วย และ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้ง
รายได้ที่น าเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน) แต่ส าหรับกลุ่มผู้มี
ทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้สิทธิประโยชน์หลักเช่นเดียวกับ
ชาวต่างชาติประเภทอ่ืน ๆ แต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากรายได้ในประเทศไทยอัตราเทียบเท่ากับอัตราภาษีเงิน
ได้ที่ ได้รับจากการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก อย่างไรก็ตาม หลักการของมาตรการดังกล่าวยัง

3) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 19 ให้คนต่างด้าว
และนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวอาจถือ
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการ 
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อยู่ระหว่างการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการก าหนด 
วีซ่าประเภทผู้พ านักระยะยาวใหม่ ข้อยกเว้นและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ภาษี การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การถือครองที่ดิน ฯลฯ  

ปัจจัยสนับสนุน 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม  
   1.1) ภาครัฐมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ 
ในเขตพ้ืนที่ EEC โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้พ้ืนที่ดังกล่าวดึงดูด 
ให้ มี ก า รล งทุ น ใน อุ ตสาหกรรม เป้ าหมาย  ซึ่ ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง ทั้งนี้ 
โครงการ EEC น่าจะส่งผลให้พ้ืนที่นี้ได้รับความนิยมจากนัก
ลงทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้วางแผนพัฒนาโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่เพ่ือเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ให้มีความ
โดดเด่นและอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม อีกทั้งยัง
ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ โครงการ
ต่างๆ ประกอบด้วย (1) รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(High-Speed Rail Linking 3 Airports) (2) ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา (U-Tapao International Airport) (3) ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Intercity Motorway) (4) รถไฟทางคู่ 
(Dual-Track Railway) (5) ท่ า เ รื อแหลมฉบั ง  เฟส  3 
(Laem Chabang Port Phase 3) และ (6) ท่าเรือนิคม

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
    1.1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่     
     - “ต่อยอดอดีต” โดยการพิจารณาจุดเด่นและความ
ได้ เปรียบของประเทศในด้านต่างๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
     - “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
     - “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ

1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
2) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
3) ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  
4) ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
5) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
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อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Map Ta Phut Industrial Port 
Phase 3)  
     1.2) การเกิดสถานการณ์โควิด – 19 เป็นปัจจัยเร่งที่
ช่วยให้ประเทศไทยเกิดความตระหนักและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การศึกษา การท างาน และการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
2) ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน 
     ภาครัฐมกีารจัดเตรียมโครงสร้างก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น   
     1) กลไกและแนวทำงเพื่ อผลิตก ำลั งคนร่ วมกับ
อุตสำหกรรมอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ  ส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ จัดท าโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรวิจัยในภาคเอกชน จึงมีการส่งเสริม
การ เคลื่ อนย้ ายบุ คลากรวิ จั ยภาครั ฐ ไปปฏิบั ติ ง าน 
ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐมาช่วย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างเป็น

ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  
     1 .2 )  ด้ านการ พัฒนาและเสริมสร้ า งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง 2 ประเด็น ได้แก่  
     - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
     - การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
โดยการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน 
และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษผ่านกลไกต่างๆ และการดึงดูดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ
ต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประเทศไทยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้สามารถผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นลง 
รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยพ่ึงพา
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รูปธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในสากล  
     2) มำตรกำรจูงใจส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและยกระดับ
ทักษะ STEM workforce ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดท า
หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
และการรับรองการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงด้าน STEM 
เพ่ือสนับสนุนมาตรการทางการคลังและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาคเอกชนรองรับการลงทุนจากการย้าย
ฐานการผลิตของนักลงทุนต่างประเทศมาประเทศไทย 
(Thailand Plus Package) และเป็นการรองรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 392 และ 393 ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับรองจาก 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการสามารถน า
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานระหว่าง ปี 2562 -2563 ไปหัก
ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 150 และ มาตรการการพัฒนาบุคลากร
ผ่านการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสูงในหลักสูตรด้าน 

STEM ที่ ได้ รับการรับรองจากส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

แรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนน าไปสู่การขยายตัวของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และ พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า โดยการคิดค้น
การพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  
เพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือกและการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นอยา่งรวดเร็วทั่วโลก 

3) นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมี  
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุน 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนา
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการผลิตไปสู่โครงสร้าง
เศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้การผลิตขั้นสูงเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

4) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 712) พ.ศ. 2563  
เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
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โดยยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 250  
     3) นโยบำยในกำรพัฒนำอำชีวศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
Excellent Center โ ด ย ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวเพ่ือพัฒนา
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในสถานศึกษาต้นแบบ 
ทั่วประเทศ และสถานศึกษาในกลุ่ม EEC เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ เพ่ิมก าลังคนกลุ่มนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผล
จาก Digital Disruption เร่งยกระดับคุณภาพก าลังในกลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาผู้อยู่ในภาคแรงงาน ให้มี
สมรรถนะใหม่ ทักษะใหม่ โดยการสร้าง New Skill, Up Skill 
และ Re Skill  

บุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง 
ในหลักสูตรการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM 
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด ร้อยละ 
150 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

ปัจจัยอุปสรรค 1) ด้ำนวีซ่ำและสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิประโยชน์ Smart Visa 
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติทักษะสูง นักลงทุนและ
อ่ืนๆ ในภาพรวมที่ไม่ได้มีความเฉพาะ/พิเศษ ที่เ อ้ือต่อ
แรงงานตา่งชาติทักษะสูง อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมกรณีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นต้น  
2) ด้ำนสภำพแวดล้อมที่ยังไม่เอ้ือต่อกำรดึงดูดแรงงำน
ต่ำงชำติทักษะสูง ให้เข้ามาท างานในประเทศไทยเท่าที่ควร 
เช่น ปัญหาความไม่มี เสถียรภาพทางการเมือง ปัญหา

1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
3) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
 

1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  
2) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
4 )  ก ร ะท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
5) กระทรวงศึกษาธิการ  
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อาชญากรรม ฯลฯ  
3) ด้ำนกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง 
ซึ่งแบ่งการจัดเก็บข้อมูลจากสองหน่วยงาน คือ กรมการ
จัดหางานและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยากและซับซ้อน 
4) ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
ในการพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์จนมีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ท า 

6) กระทรวงมหาดไทย  
7) กระทรวงแรงงาน  
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4.3 ผลกำรส ำรวจที่ได้จำกแบบสอบถำม 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์
ไปยังสถานประกอบการดิจิทัล สถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ แรงงานต่างชาติทักษะสูง และหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ รวมทั้งการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นหัวข้อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1 ผลกำรสอบถำมสถำนประกอบกำรดิจิทัล  
   4.3.1.1 มุมมองต่อควำมต้องกำรแรงงำนทักษะสูง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
อยู่ในระดับสูง เพราะแรงงานในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก 1) ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 2) แรงงานมีความรู้  
ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่เพียงพอ 3) แรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อย 
ในตลาดแรงงาน ต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านอย่าง Data Security หรือต าแหน่ง 
ที่ต้องมีความรู้ด้านไอทียังมีจ านวนของผู้สมัครที่เหมาะสมในต าแหน่งจ านวนน้อยมาก ทั้งที่จริง ๆ แล้ว 
ในตลาดแรงงานยังมีความต้องการความรู้ความสามารถของแรงงานด้านนี้อยู่ รวมไปถึง 4) การมีทักษะ 
ด้านภาษาท่ีสอง จะท าให้การด าเนินธุรกิจสามารถท าได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การท าธุรกิจประเภทออนไลน์ที่ต้อง
ติดต่อกับต่างประเทศ หากมีแรงงานต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษาจีน อังกฤษ รัสเซีย หรือ
เกาหลี จะท าให้เข้าใจตลาดและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสูง ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถ
พัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถ ทั้งทักษะด้านไอทีเชิงลึกและด้านภาษาต่างประเทศไปได้พร้อมกันจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 
 4.3.1.2 มุมมองต่อนโยบำย มำตรกำร กฎหมำย ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกำรกำรดึงดูด
แรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า การจะได้วีซ่าและใบอนุญาตท างานมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
และการจะเปลี่ยนวีซ่าท าได้ค่อนข้างยาก รวมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย และด้านผู้ติดตามหรือ
ครอบครัวของแรงงานต่างชาติให้เข้ามาได้อย่างสะดวกมากขึ้น อาจจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจ
เข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น   
 4.3.1.3 มุมมองต่อควำมพร้อมทักษะแรงงำนไทยอุตสำหกรรมดิจิทัล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า  ประเทศไทยมีความพร้อมด้านทักษะแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก  
 1) แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้มีจ านวนน้อย และกระจายไปท างานในบริษัท
ขนาดใหญ่และเป็นผู้ประกอบการ Startup  
 2) ขาดแคลนก าลังแรงงาน การผลิตบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3) ทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย 
ท าให้แม้จะมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล แต่หากไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อาจท าให้เสียเปรียบด้านการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค  
 จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในด้าน Technology, Programing, AI, System Analysis, 
Digital Strategy Skill ให้สามารถใช้งานร่วมกับธุรกิจได้ ทักษะการสื่อสารด้านภาษา ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นภาษาอังกฤษ 
แต่ขยายขอบเขตถึงภาษาอ่ืน ๆ เช่น จีน เกาหลี รัสเซีย หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
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ก็จะสามารถขยายขอบเขตของการติดต่อเชิงธุรกิจได้มากขึ้น ในมุมมองธุรกิจดิจิทัล ความสามารถด้านภาษา 
ทั้งอ่าน พูด และเขียนจึงมีความส าคัญมาก 
 4.3.1.4 กำรปรับตัวจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 
  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก โดยผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ซึ่งมีวิธีการปรับตัว ดังนี้  
  1) การท างานจากที่บ้าน หรือ “Work from Home” ปรับระบบหรือกระบวนการท างานให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลมากขึ้นไปจนถึงการลดจ านวนแรงงาน  
  2) เปลี่ยนจากการประชุมหรืออบรมในส านักงานเป็นแบบระบบประชุมทางไกล  
  3) ปรับรูปแบบทางการท างานภายในและกิจกรรมภายนอก ที่ต้องท าร่วมกับลูกค้า 
และองค์กรต่าง ๆ ให้เน้นในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การท างานให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้
พนักงานได้รับการอ านวยความสะดวก การท างานหรือขออนุมัติต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์
แทนการท าลงบนเอกสารหรือหากมีความจ าเป็นทางด้านเอกสาร บริษัทก็จะอ านวยความสะดวกในการบริการ
รับส่งเอกสารทาง Messenger ให้แก่พนักงานสามารถเรียกใช้บริการได้เต็มที ่
 4.3.2 ผลกำรสอบถำมสถำนประกอบกำรยำนยนต์สมัยใหม่ 
  4.3.2.1 มุมมองต่อควำมต้องกำรแรงงำนทักษะสูง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีแรงงานทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์แบบสันดาปในปัจจุบัน แต่อาจไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
ซึ่งความต้องการแรงงานทักษะสูงจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายและผลประกอบการของแต่ละบริษัท 
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
 4.3.2.2 มุมมองต่อนโยบำย มำตรกำร กฎหมำย ในปัจจุบันที่เกี่ ยวข้องกำรกำรดึงดูด
แรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า ระบบราชการของประเทศไทยยังเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ในการจูงใจแรงงานต่างชาติ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติมากเกินความจ าเป็น ประกอบกับใช้เอกสารต่าง ๆ 
จ านวนมากในการยื่นขอวีซ่า นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางสังคม ความปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรม  
ปัญหาทางการเมือง มีส่วนส าคัญในการประกอบการตัดสินใจของแรงงานต่างชาติ  
 4.3.2.3 มุมมองต่อควำมพร้อมทักษะแรงงำนไทยอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว พบว่า แรงงานที่มีทักษะที่สามารถรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  
มีจ านวนไม่เพียงพอ โดยขาดทักษะที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน และอ่ืน ๆ 
 ประเทศไทยต้องมีความจ าเป็นในนโยบาย หากมองว่ายานยนต์ไฟฟ้ามีความส าคัญและ
ต้องการด าเนินการในอนาคตก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเดิม  
ตลอดช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน  
 4.3.2.4 กำรปรับตัวจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 
 สรุปได้ว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 
แตกต่างกันไปตามความพร้อมของแต่ละบริษัท เช่น ผลกระทบต่อยอดการผลิต ปัญหาการขนส่งชิ้นส่วน 
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ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ การท างานในสภาวะ New Normal โดยการ Work from Home 
ท าให้บุคลากรต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก 
 4.3.3 ผลกำรสอบถำมหน่วยงำนภำครัฐ 
 4.3.3.1 มุมมองต่อควำมพร้อมด้ำนทักษะแรงงำนของไทยในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 ความพร้อมด้านทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยค่อนข้างน้อย 
ซึ่งสะท้อนได้จากตัวชี้วัดจากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน จาก WEF ในมิติทักษะของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (Skillset of Graduates) พบว่า ทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษาของประเทศไทยได้มีคะแนนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก นอกจากนี้ แรงงานของไทยยังขาดความพร้อมต่อการรับมือกับเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจาก
เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานยังมีข้อจ ากัด อาทิ 
กฎระเบียบ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ เป็นต้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงาน ผ่านการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสร้างแรงงานทักษะสูง  
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 4.3.3.2 มุมมองต่อนโยบำยเกี่ยวกับควำมพร้อมด้ำนทักษะแรงงำนของไทยในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์สมัยใหม่/อุตสำหกรรมดิจิทัลเป็นอย่ำงไร และมีทักษะใดบ้ำงที่มีควำมจ ำเป็นในปัจจุบัน 
 หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากการต่อยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาจากอุตสาหกรรมเดิม โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงโอกาสในการท าธุรกิจนั้น ๆ 
ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมดิจิทัลก็เกิดจากการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งทักษะส าคัญ 
ที่ควรเตรียมความพร้อมส าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว มีทั้ง  Hard skills เช่น Engineering and 
Technology, Computers and Electronics, Production and Processing และ Design เป็นต้น รวมถึง Soft Skills 
เช่น Analytical Thinking and Problem Solving skills, Communication and Creativity เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างทักษะ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถ และควรสร้าง Community ที่แบ่งปัน
ความรู้ขึ้นมา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาว 
  4.3.3.3 มุมมองต่อปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่/
อุตสำหกรรมดิจิทัลเป็นอย่ำงไร 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมดิจิทัล ขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะสูงในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์หรืองานดิจิทัลอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ควรปรับปรุงการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การเรียนการสอน ประสบการณ์การท างาน 
การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 4.3.3.4 มุมมองต่อควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูงของประเทศไทย 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เพ่ือใช้งานจริง 
ท าได้ยากมาก จึงท าให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูง เพ่ือจะได้ถ่ายทอดงานให้เกิดขึ้นจริง อีกทั้ง
แรงงานในประเทศไทยยังขาดทักษะและองค์ความรู้ชั้นสูง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังนั้น การดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเพ่ิม 
ผลิตภาพ (Productivity) ให้กับภาคการผลิตและบริการ และถ่ายทอดความรู้เชิงลึกและนวัตกรรมขั้นสูงให้กับ
บุคลากรในประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต นอกจากนี้
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องความสามารถในการดูดซับหรือดึงองค์ความรู้ (Absorptive 
Capacity) ให้กับแรงงานไทยร่วมไปด้วย ไม่เช่นนั้นบุคลากรของประเทศไทยจะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมของ
ตนเองได้ หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
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 4.3.3.5 มุมมองต่อปัญหำที่เป็นอุปสรรคส ำหรับกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูง 
ให้เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางส าหรับดึงดูดชาวต่างชาติมากขึ้น แต่การประชาสัมพันธ์
และจูงใจชาวต่างชาติให้เข้ามานั้น อาจจะยังติดปัญหาด้านกฎหมาย หรือการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงมากนัก 
ประกอบกับมาตรการของรัฐ กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ไม่เอ้ือต่อการดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาท างานในประเทศไทย เช่น การไม่ได้มาซึ่งสัญชาติ หรือ Permanent 
resident และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ ท าให้แรงงานต่างชาติไม่สามารถวางแผนการพ านักในประเทศไทย
ในระยะยาวได้ จากปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลต่อการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงให้เข้ามาสร้างครอบครัว 
ในประเทศไทยได้ยากขึ้น รวมถึงขาดการก าหนดนโยบายวีซ่าที่ เหมาะสมและยืดหยุ่น เช่น ส าหรับกลุ่ม 
Freelancer หรือ Digital Nomad ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
 4.3.3.6 มุมมองของท่ำนต่อนโยบำยในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำน
ต่ำงชำติทักษะสูงของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีนโยบาย มาตรการ กฎหมายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการดึงดูดกลุ่มนักลงทุน
จากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งในส่วนของการสนับสนุนการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ  
กลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่ม Freelancer หรือ Digital Nomad  
ให้เข้ามาท างานในประเทศไทยนั้นยังน้อยเกินไป อีกทั้งนโยบายต่าง ๆ ในปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการพ านักระยะยาว
ของแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
 4.3.3.7 กำรก ำหนดกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ กฎหมำย กฎระเบียบในอนำคต ส ำหรับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกกำรได้รับสิทธิพิเศษด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เชี่ยวชำญและผู้ติดตำมหรือครอบครัว 
 1) ประเด็นเรื่อง Smart Visa ส าหรับในปัจจุบันยังยึดในแนวทางเดิมอยู่ โดยอ านวย
ความสะดวก การได้รับสิทธิพิเศษด้านต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ติดตามและครอบครัว ซึ่งผู้ผ่านการรับรอง
คุณสมบัติจะได้รับระยะเวลาพ านักสูงสุด 4 ปี พร้อมผู้ติดตามด้วย และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ อาทิ ไม่ต้องใช้
ใบอนุญาตท างานไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน สามารถเข้าออกประเทศได้แบบ Multiple Entry และสามารถใช้
ช่องทางพิเศษที่สนามบินได้ Fast Track Lane เป็นต้น 
 2) ประเด็นเรื่องการศึกษาในปัจจุบันได้มีการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการดึงดูด
แรงงานทักษะที่ด าเนินการผ่านมาในกลุ่มอุดมศึกษา เช่น Visiting Professor รวมถึงได้มีการสัมภาษณ์ 
กลุ่มสมาคมวิชาชีพในต่างประเทศ เช่น ATPAC, ATPER เรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างโปรแกรมให้คนไทย
ท างานโดยอาศัยทักษะที่ได้จากต่างประเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องมาอยู่ที่ประเทศไทย 
 4.3.4 แรงงำนต่ำงชำติทักษะสูงท่ีท ำงำนในประเทศไทย 
  4.3.4.1 ประเด็นด้ำนคุณภำพและโอกำสในกำรท ำงำน 
   แรงงานต่างชาติทักษะสูงที่เข้ามาท างานในประเทศ เข้ามาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากค่าครองชีพต่ า ภาษีต่ า และรายได้สูงในสาขาความเชี่ยวชาญของแรงงานต่างชาติแต่ละบุคคล ซึ่งถ้า
หากมองในส่วนของโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตแล้ว รายได้ที่สูง ค่าครองชีพต่ าและ
ภาษีท่ีต่ าไม่ใช่ปัจจัยส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  4.3.4.2 ประเด็นด้ำนชีวิตและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในประเทศไทย 
   จากมุมมองของแรงงานต่างชาติที่ท างานในประเทศไทยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน การท างานกับเพื่อนร่วมงานชาวไทยหรือวัฒนธรรมการท างานในประเทศไทย พบว่า การท างาน 
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ในประเทศไทยค่อนข้างผ่อนคลาย แต่บางครั้งการมีสถานะ “ต่างชาติ” อาจท าให้ตนเองต้องแยกออกจาก
แรงงานไทย ท าให้บางครั้งการท างานกับชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ในทีมเดียวกันจึงเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีมากกว่า 
  4.3.4.3 กำรใช้ชีวิตและกำรปรับตัวในประเทศไทย 
   ส าหรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่เข้ามาท างานในประเทศไทย จะใช้ระยะเวลาในการปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ประมาณ 1 - 3 เดือน และเพ่ือปรับตัวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แรงงานต่างชาติได้มี
การใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมประเทศตนเองร่วมกับวัฒนธรรมประเทศไทย เพ่ือให้การด ารงกิจวัตรประจ าวันง่ายขึ้น 
หากพูดถึงการท างานให้สถานประกอบการ แรงงานต่างชาติทักษะสูงยินดีที่จะท างานให้สถานประกอบการไทย 
แม้เม่ือสิ้นสุดสัญญาจ้างก็ยังยินดีที่จะต่อสัญญาจ้างใหม่ในอุตสาหกรรมของไทย อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสมัครเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนั้นยาก
เกินไป ประกอบกับความเชื่อท่ีว่าในระยะยาวอาชีพการงานจะก้าวหน้าได้ในประเทศอ่ืน 
  4.3.4.4 ผลกระทบและกำรปรับตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบสาธารณสุข ท าให้
ภาครัฐต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพ่ือลดจ านวนผู้ติดเชื่อจากการแพร่ระบาดลง ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการใช้ชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ถูกพรากไปเพียงเล็กน้อย 
ในขณะนี้ท าให้เกดิความคิดท่ีจะย้ายออกหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้  

4.4 ผลกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) แนวนโยบำยของประเทศไทย  
 4.4.1 กำรวิเครำะห์แนวโน้มแรงงำนต่ำงชำติ มำตรำ 62 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน 
 หนึ่งในความท้าทายที่นานาประเทศต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน เพ่ือน าไปสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ทางการแข่งขันสูงนั้น คือ การมีแรงงานที่มีคุณภาพ แต่ปัญหาการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ทีม่ักถูกกล่าวถึงจะประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะ
แรงงานที่มีอยู่ และการน าเข้าแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ ซึ่งในบทนี้จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง 
(Gap Analysis) แนวนโยบายของไทยที่ครอบคลุมถึงเรื่องการสร้างแรงจูงใจ การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และ
ธ ารงรักษาแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย   
 

แผนภำพที่ 15 กำรพยำกรณ์จ ำนวนแรงงำนต่ำงชำติ มำตรำ 62 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน 
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ที่มา: กรมการจดัหางาน ประมวลผลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหวา่งประเทศ 
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แผนภำพที่ 16 กำรพยำกรณ์กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลจ านวนแรงงานต่างชาติ มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน 
ของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ได้มีการเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564 พบว่า จ านวนแรงงานต่างชาติ มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 และกลับมาเพ่ิมขึ้นอีกครั้งตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563  
 จากการพยากรณ์จ านวนแรงงานต่างชาติ มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน โดยวิธีการปรับให้
เรียบแบบ Holt พบว่า ในช่วง 1 ปี (สิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) จ านวนแรงงานต่างชาติ มาตรา 62 
ประเภทส่งเสริมการลงทุน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (แผนภาพที่ 15) และจากข้อมูลการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย
เดือนธันวาคม 2562 เป็นเดือนที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด และจากการพยากรณ์การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบ Winters พบว่า ในช่วง 1 ปี (กรกฎาคม 2564 - 
มิถุนายน 2565) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีการลงทุนมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2564 
และน้อยที่สุดในเดือนกันยายน 2564 (แผนภาพที่ 16) ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชากรของคนภายในประเทศ ท าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศต่างๆ ผลักดัน
นโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศก าลัง
พัฒนาที่ต้องการทั้งเงินทุน เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ ทางดิจิทัล มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สูงขึ้นด้วย 
 4.4.2 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบนโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นด้านนโยบาย มาตรการ และการอ านวยความสะดวก 
ของภาครัฐในการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 8  
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เดือน 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท) ค่ำพยำกรณ์ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเริมการลงทุน ประมวลผลโดยกลุม่งานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
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ด้ำนวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 

     1) นโยบาย Smart Visa (การตรวจลงตราประเภท
คนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ) โดยผู้ถือ Smart Visa จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า 
เช่น ได้รับวีซ่าเป็นระยะเวลา 4 ปี  โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท างาน ยืดอายุการรายงานตัวจากเดิมทุก  
90 วัน เป็นทุก 1 ปี  สามารถเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีกได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง การได้รับสิทธิ์
ให้ใช้ช่องทางพิเศษ ในการเข้าออกราชอาณาจักร  
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่วนเกณฑ์
และคุณสมบัติที่ใช้ในการคัดกรองผู้สมัคร มีรายละเอียด
แตกต่างตามกลุ่มเป้าหมาย 
     2) การจัดตั้ งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic 
Talent Center-STC) เพ่ือให้บริการแนะน าและรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกผู้เชี่ยวชาญเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
     3) โครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน ณ จุดเดียว เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่นักลงทุนและช่างฝีมือชาวต่างชาติ 
โดยสามารถใช้ ระบบออนไลน์ ในการยื่ นเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต/อนุมัติต่าง ๆ 

     ประเทศสิงคโปร์ แรงงานต่างชาติทักษะสูงหรือ 
นักลงทุนที่จะเข้ามาด าเนินกิจกรรมและ/หรือท างานใน
ประเทศสิงคโปร์ ต้องได้รับใบอนุญาตท างาน  (Work Pass) 
จากรัฐบาลสิงคโปร์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันใน
แต่ละประเภท เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้จัดการ 
และผู้บริหารจากต่างประเทศ จะได้รับ Employment Pass 
(EP) โดยบัตร EP มีระยะเวลานาน 3 ปี และ Entre Pass 
ส าหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้น 
และด าเนินธุรกิจในสิงคโปร์ ในกลุ่มประเภทธุรกิจ 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ ส นุ น จ ากกิ จ ก า ร ร่ ว มค้ า ห รื อ 
มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่มีก าหนดเงินเดือน
ขั้นต่ า ผู้ถือบัตรต้องต่ออายุทุก 2 ปี  เช่นเดียวกับ
ประเทศญี่ปุ่น มีการออกวีซ่าจูงใจส าหรับแรงงาน
ต่างชาติและผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตาร์ท
อัพระบบ  “กรี นการ์ ด  ( Japanese Green Card) 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีทักษะสูง” ซึ่งจะได้รับ
การตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ และการปฏิบัติต่อการย้าย
ถิ่นฐานพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เจ้าของ
กิจการ Startup ชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศโดยมุ่งเน้นในธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

     1) สิทธิประโยชน์ด้านวีซ่ายังไม่มีความเฉพาะ/พิเศษ 
ที่เอ้ือต่อแรงงานต่างชาติทักษะสูง นักลงทุน และอ่ืน ๆ 
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมกรณีการศึกษาในครั้งนี้ 
     2) ส าหรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผู้ติดตาม มีความ
แตกต่างกับสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์สามารถที่จะน าผู้ติดตาม
เข้ามาในประเทศได้ เช่น คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม
กฎหมายและบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบิดา
มารดา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูลแรงงำน

     ฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทย 
กรมการจัดหางานมีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างชาติที่

     ประเทศสิงคโปร์มีกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ 
(Ministry of Manpower: MOM) ที่รับผิดชอบเรื่องที่

     1) ประเทศไทยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลจากสองหน่วยงาน 
คือ กรมการจัดหางานและส านักงานคณะกรรมการ
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ต่ำงชำติทักษะสูง ยื่นขอใบอนุญาตท างาน แต่ไม่รวมกลุ่มคนต่างด้าวตาม
มาตรา 4 (7) ของพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา
ท างานราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562  
ในขณะเดียวกันส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม 
การลงทุน จะเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล 
กลุ่มคนต่างด้าว ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ ป. 12/2561 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูงที่ได้รับ Smart Visa 

เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงานในสิงคโปร์ทั้งหมด 
รวมถึงการจ้างแรงงานต่างชาติ ในสิงคโปร์  โดย
กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูง และมีกรมวิจัย
แ ล ะ ส ถิ ติ แ ร ง ง า น  ( Manpower Research and 
Statistics Department) สั งกัดกระทรวงแรงงาน
สิงคโปร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสถิติ
เกี่ยวกับก าลังคน รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่
ข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานของ
สิงคโปร์ เพ่ือให้ข้อมูลสถิติระดับชาติที่ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ในตลาดแรงงาน รวมถึงเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่รัฐบาล 

ส่งเสริมการลงทุน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยากและ
ซับซ้อน ซึ่งภาครัฐควรพิจารณาการก าหนดหน่วยงานหลัก
ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงควรมีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
     2) ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักในการอนุมัติ /
อนุญาตท างานร่วม 2 หน่วยงาน คือ กรมการจัดหางาน
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แตกต่าง
จากสิงคโปร์ที่มีหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลเพียงหน่วยงาน
เดียว โดยมีหน่วยงานภายในสังกัดจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติ 
รวบรวมและวิเคราะห์ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านแรงงาน 
     3) ประเทศไทยควรทบทวนประเภทมาตรฐานอาชีพ 
และการก าหนดนิยามแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ชัดเจน 
เพ่ือเพ่ิมเติมกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
และปรับปรุงนิยาม รวมถึงข้อมูลอาชีพของประเทศไทย
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้สะดวกต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ด้ำนกำรถือครอง
อสังหำริมทรัพยข์อง

แรงงำนต่ำงชำต ิ

     1 )  กรมที่ดิ นมีมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ 
ในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่มาลงทุน 
ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 96 ทวิ  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้
เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
ต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ 

     ประเทศสิงคโปร์ ชาวต่างชาติสามารถถือครอง
อสังหาริมทรัพย์ได้ภายใต้ Strata - Titled Properties 
ตามพระราชบัญญัติอสั งหาริมทรัพย์ที่ พักอาศัย 
(Residential Property Act) ได้แก่ ห้องชุดภายในอพาร์ตเมนท์ 
และห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ได้รับการอนุญาต
ภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผน (Planning Act) 
ทั้งนี้ ชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

     การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของแรงงานต่างชาติ  
จะเห็นได้ว่า นโยบายด้านระยะเวลาในการถือครองที่ดิน
ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และประเทศไทยถือว่ามีการ
ก าหนดระยะเวลาของการถือครอง (เช่า) อสังหาริมทรัพย์
มากพอสมควร อีกทั้ง ยังมีข้อดีที่ประเทศไทยมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์บางประการไว้เพ่ือควบคุมปริมาณ
ไม่ ให้แรงงานต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ ในการถือครอง
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หากน าเงินมาลงทุนไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท โดยประเภท
ธุรกิจที่ประกอบการต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ หรือเป็นประเภทธุรกิจที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศเป็นธุรกิจที่
ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ ต้องมีระยะเวลาการลงทุน 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยที่ดินนั้นต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือในเขตที่ก าหนด  
เป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
     2) พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้
คนต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินได้เกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี 
และสามารถต่ออายุการเช่าได้อีกไม่เกิน 50 ปี ซึ่งคน
ต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินโดยมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ 
หรือเกินกว่า 100 ไร่ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 19  
ให้คนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น 
คนต่างด้าวอาจถือกรรมสิทธิ์ ในห้องชุดได้ภายใต้
ข้อจ ากัดบางประการ เช่น คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

กระทรวงกฎหมายก่อน จึงจะสามารถครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่พักดังกล่าวได้ โดยระยะเวลาในการ
ครอบครองอาจเป็น 99 ปี หรือตามข้อก าหนดของ 
อพาร์ตเมนท์และคอนโดมีเนียมนั้น ๆ ซึ่งคล้ายกับ
นโยบายของประเทศเวียดนำมที่อนุญาตให้ต่างชาติ
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านพักอาศัยเป็นเวลา 99 ปี 
และอนุญาตให้สถาบันสินเชื่อของต่างประเทศให้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย  
     ประเทศเวียดนำม ตามกฎหมายที่ดินของประเทศ
เวียดนาม รัฐบาลไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติซื้อขาย
ที่ดินในประเทศเวียดนาม แต่ให้สิทธิในการเช่าที่ดิน 
(Land Use Right) ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของโครงการลงทุนตามที่ได้รับ ใบอนุญาตการ
ลงทุน (Investment License) เป็นหลัก โดยทั่วไป 
นักลงทุนต่างชาติจะได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินประมาณ 
50 ปี แต่อาจขยายได้ถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุน
ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ จากคณะกรรมการ
ประจ ารั ฐสภา  (The Standing Committee of the 
National Assembly) ของเวียดนาม  
     ประเทศเกำหลีใต้ ชาวต่างชาติต้องมีบัตร ARC 
(Alien Registration Card) และวีซ่าพ านักที่มีสิทธิ์ 
ซื้ ออสั งหาริมทรัพย์ ได้ เท่ านั้ น เช่น ผู้ ถื อวี ซ่ า F-5 
Permanent Residency Visa สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์
ได้ทุกชนิด โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ส านักงานตรวจคน

สังหาริมทรัพย์ที่มากเกินไปที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในประเทศระยะยาว 
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     4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
มาตรา 27 ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ตามจ านวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนก าหนด  
      

เข้าเมือง และ/หรือส านักงานเขต ส าหรับผู้ถือวีซ่าประเภท 
A-1/2 Diplomat Visa, F-4 Overseas Korean Visa, F-2 
Long-term Residency Visa, D-8 Corporate/ Foreign 
Investor Visa จะต้องขออนุญาตที่ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง และ/หรือส านักงานเขตส าหรับการตรวจสอบ 
โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของเมือง/จังหวัดที่อสังหาริมทรัพย์
ตั้งอยู่ จึงจะสามารถซื้อได้ เมื่อได้ใบอนุญาตถึงจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ได้ เช่นเดียวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชาวต่างชาติจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐบาลจ ากัดใบอนุญาตการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยไว้ที่ 1,440 ใบ/ปี  

ด้ำนกำรขอมี 
ถิ่นที่อยู่ถำวร 
(Permanent 
Residence) 

     ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ก าหนดให้คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรสามารถยื่นค าขอ เพ่ือมีถิ่นที่อยู่ 
ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการ
พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา 
คนเข้าเมือง ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2546 ซึ่งมีการก าหนด
คุณสมบัติและประเภทการยื่นค าขอ ได้แก่ ประเภทเข้ามา
เพ่ือการลงทุน เข้ามาเพ่ือท างาน เข้ามาเพ่ือเหตุผล 
ทางมนุษยธรรม เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ และกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยการพิจารณาคุณสมบัติจะค านึงถึง

     ประเทศสิงคโปร์ ชาวต่างชาติที่มีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของสิงคโปร์ (PR) จะต้อง
เป็นผู้ถือใบอนุญาตท างานประเภท Employment Pass 
/S Pass /Personal Employment Pass นั ก ล ง ทุ น
โครงการ Global Investor Program โดยเมื่ อได้ รั บ
สถานะผู้อยู่อาศัยถาวร (PR) ของสิงคโปร์โดยหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจ ( ICA) ของสิงคโปร์ 
แรงงานต่างชาติและครอบครัวมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย 
ท างาน และได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพลเมืองทั่วไป
ของสิงคโปร์ รวมถึงมีอิสระในการย้ายเข้าและออกจาก
ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าและบัตรผ่านเพ่ิมเติม อีกทั้ง
บุตรหลานจะได้รับสิทธิ พิเศษในการเข้าถึงระบบ

     กฎหมายของไทยยังมีความยืดหยุ่น ในกรณีท่ีคนต่างด้าว 
สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีจ านวน
เกินที่ก าหนดตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่ง
จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย
ให้แบ่งสัดส่วนจ านวนการอนุญาตตามประเภทการยื่นค า
ขอกับจ านวนของผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ทั้งหมดของคนต่างด้าวสัญชาตินั้น ๆ อีกทั้ง การก าหนด
จ านวนแรงงานต่างชาติ ในการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรก็ เ พ่ือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมของประเทศโดยรวม 
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รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคลซึ่งมี
สัญชาติ ไทย เงื่ อนไขเกี่ ยวกับความมั่นคงของชาติ  
ความเข้าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ก า หนดจ า นวนคนต่ า งด้ า ว ซึ่ ง จ ะมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดคนต่างด้าว 
ที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่ งจะมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร มีจ านวนประเทศละไม่เกิน 100 คน/ปี 
และก าหนดให้คนต่างด้าวไร้สัญชาติ มีจ านวนไม่เกิน 
50 คน/ปี  

การศึกษาสาธารณะของสิงคโปร์ และนายจ้างจะต้อง
จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในบัญชีประกันสังคมภาค
บังคับ และไม่ต้องขอวีซ่าท างานใหม่ทุกครั้งที่ย้ายงาน 
     ประเทศญี่ปุ่น ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ยื่นขอ
ใบอนุญาตผู้พ านักถาวรได้หลังจากพ านักอยู่ในญี่ปุ่น
ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ขึ้นไป และต้องได้วีซ่าท างาน 5 ปีขึ้นไป 
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคล้ายกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาต
ท างานรายปี (Permit B) ครบ 10 ปี สามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตถาวร (Permit C) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง
ไม่ออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานเกินกว่า 
ที่ก าหนด ใบอนุญาตประเภทนี้สามารถท างานและ
พ านักอยู่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไม่มี
ข้อจ ากัด สมาชิกครอบครัวสามารถมาพ านักอยู่ด้วยได้
ทันที และในบางรัฐได้ให้สิทธิในการลงคะแนนแก่ผู้ถือ
ใบอนุญาตประเภทนี้ด้วย 

ด้ำนสวัสดิกำรและ
กำรคุ้มครอง

แรงงำนต่ำงชำติ 
 

     ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 คุ้มครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานจะได้รับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าจ้างขั้นต่ า 
ชั่วโมงการท างาน วันหยุด วันลาต่าง ๆ สภาพแวดล้อม
การท างานที่ปลอดภัย และการจัดสวัสดิการตามที่

     ประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมาย Employment Act 
เป็นกฎหมายแรงงานหลักของสิงคโปร์ โดยกฎหมาย 
ฉบับนี้คุ้มครองทั้งแรงงานชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ
ที่เป็นทั้งผู้ท างานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา ผู้ท างานแบบ
ชั่วคราว และผู้ท างานแบบสัญญาจ้าง โดยการได้รับ
ค่าตอบแทนครอบคลุมทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน 

     ประเทศไทยมีการคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ 
เท่าเทียมกับแรงงานในประเทศตนเอง โดยไม่ได้มี 
การก าหนดสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงเป็นพิเศษ ซึ่งสิทธิประโยชน์จะครอบคลุมถึง 
การท างาน และการใช้ชีวิตของแรงงานต่างชาติขณะท างาน
อยู่ในประเทศไทย 
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กฎหมา ยก า ห นด  ใ นส่ ว น ขอ งสิ ท ธิ ป ร ะ โ ยช น์
ประกันสังคม แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะได้รับ
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงิน
สมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตาม พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญั ติ ประกั นสั งคม  พ.ศ. 2533 และ 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 

และรายชิ้นงาน โดยกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย
เนื้อหา 16 หมวดที่ส าคัญ เช่น สัญญาการจ้างงาน  
การจ่ายค่าจ้าง วันหยุด/ชั่วโมงการท างานและเงื่อนไขการ
จ้างงานอ่ืน ๆ สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานหญิง
ในการลาคลอดและสิทธิแรงงานทั้ งหญิงและชาย 
ในการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร การลาพักผ่อน ลาหยุด
ประจ าปีและการลาป่วย เป็นต้น ทั้ งนี้  กฎหมาย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรนั้น  
มีความทันสมัยเทียบเท่ากฎหมายแรงงานของประเทศ
แถบยุโรป ที่อนุญาตให้แรงงานชายได้รับสิทธิการลา 
Paternity Leave เพ่ื อเลี้ ยงดู บุ ตรได้  โดยยั งคงได้ รั บ
ค่าตอบแทน โดยสิทธิของแรงงานชาย เพ่ือการเลี้ยงดูบุตร
ยังได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย Child Development 
Co-savings Act ด้วย 
     ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาวต่างชาติที่ ได้รับ
อนุญาตให้ท างานต้องท าประกันสุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับตนเองและครอบครัวกับบริษัทประกันสุขภาพ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประกันอุบัติเหตุจะ
ครอบคลุมสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง และยังมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนและสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายเท่าเทียม
กับแรงงานสวิส 

ด้ำนกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน 

     ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  

     ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจง 
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิงคโปร์ของชาวต่างชาติ  

     กฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการลงทุน 
มีความแตกต่างกันไปตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละ
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เป็นกฎหมายแม่บทหลัก โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ 
นักลงทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น ยกเว้น/
ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร (มาตรา 
28/29) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
(มาตรา 35 (1)) เป็นต้น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ
ภาษีอากร เช่น อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือ
ศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24) อนุญาตให้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27) เป็นต้น 

โดยนักลงทุนชาวต่างชาติจะปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
โดยทั่วไป เช่นเดียวกับนักลงทุนชาวสิงคโปร์ ซึ่งนักลงทุน
ชาวต่างชาติสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเสรี ยกเว้น 
ในสาขาหรื อบางอุตสาหกรรมที่ รั ฐบาลสิ งคโปร์ 
ห้ามการลงทุนของต่างชาติ  ซึ่ งคล้ ายกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ให้ความเท่าเทียมระหว่างนักลงทุน 
ในประเทศและต่างประเทศ มีนโยบายที่เอ้ือประโยชน์
และเปิดกว้างทางการลงทุนจากนานาชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิในการจ้างงาน 
และเสรีภาพในด้านการค้า รวมถึงอิสระในการโอนเงินตรา
ต่างประเทศ แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัดในกิจการบางประเภท
ที่ภาครัฐเป็นผู้ถือเอกสิทธิในการด าเนินการ  
     ประเทศเกำหลีใต้ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ตามกฎหมาย Foreign Investment Promotion Act 
เช่น การเข้าไปลงทุนใน Foreign Investment Zone 
และการลงทุนในสาขาที่ระบุให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ 
สิทธิพิเศษที่จะได้รับ เช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจและ
ภาษีรายได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น โดยเกาหลีใต้เปิดเสรี
ด้านการลงทุนและเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศ 
การเข้าไปจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ สามารถท าได้ 
อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจ ากัดเป็นการเฉพาะส าหรับ
ต่างชาติ ยกเว้นในสาขาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
  

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย  ควรมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศและบริบทของประเทศ
ไทย โดยเน้นที่บทบัญญัติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองและให้สิทธินักลงทุนต่างประเทศ รวมไปถึง
สร้างกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้และ
ความตระหนักให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับหน้าที่และพันธกิจที่เกี่ยวข้องและ
แนวปฏิบัติ/ระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนต่างประเทศ 
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     ประเทศเวียดนำม มีกฎหมาย Investment Law  
โดยกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนาม 
ให้การรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันต่อนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม 
ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจการที่มีเงื่อนไข
พิเศษส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ การให้นักลงทุน
ต่างชาติได้รับสิทธิในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศให้ เข้ามาในเวียดนาม ทั้ งนี้  รัฐบาล
เวียดนามได้เล็งเห็นความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึง เ พ่ิมการลงทุนในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ  

ด้ำนสภำพแวดล้อม      ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย     
     1) ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุรกิจ จากรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก  
ซึ่งวัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจใน  190 
ประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2563 (ค.ศ.2020) ประเทศไทย 
ได้จัดอยู่ในอันดับที่ 21 ปรับตัวดีขึ้น 6 อันดับ จากปี 2562 
(ค.ศ.2019) อยู่อันดับที่ 27 ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนดีขึ้น 
แต่นักลงทุนยังคงมีความเห็นว่าบางขั้นตอนในการท าธุรกิจ
ยังไม่ได้รับความสะดวกมากนัก เช่น กระบวนการทางภาษี 
กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบัที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
การค้าขายข้ามพรมแดน แต่ก็มีหลายปัจจัยที่นักลงทุน

     ประเทศสิงคโปร์ มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรกับภาคธุรกิจ และถูกจัดให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินที่ดีที่สุด มีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี โดยสิงคโปร์
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นต้นแบบ
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ ซึ่งคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการครองชีพสูง 
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย 
ในชี วิตและอัตราการ เกิดอาชญากรรมต่ า  มี รั ฐ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐให้กับประชาชน และยังให้

     1) ด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการท างาน 
ภาครัฐควรด าเนินนโยบายที่จะป้องกันหรือควบคุม 
การเกิดอุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรม ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่จะสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการด ารงชีวิต 
ในประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
     2) ปัญหาด้านความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
จะเป็นตัวฉุดรั้งและบ่อนท าลายภาพลักษณ์ที่ดีของไทย 
และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุน 
ท างาน หรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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มองว่าอยู่ในระดับที่ดี เช่น การเข้าถึงไฟฟ้า การแก้ไข
ปัญหาการล้มละลาย และการปกป้องนักลงทุน เป็นต้น 
แต่ถึงอย่างนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามที่ได้รับการ
จัดอันดับอยู่ที่  70 ซึ่งถือเป็นประเทศก าลังพัฒนา
เช่นเดียวกับประเทศไทย และมีสภาพทางเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
     2) ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
จากข้อมูล Cost of Living Index การจัดอันดับค่าครองชีพ
สากล โดย NUMBEO จาก 440 เมืองทั่วโลก ปี 2563 
(ค.ศ.2020) ประเทศไทยมี 4 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับ 
ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยอยู่
อันดับที่ 211 231 240 และ 254 ตามล าดับ ซึ่งทั้ง  
4 จังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จ านวนมาก  
แต่แรงงานต่างชาติในประเทศไทยก็ยังคงกังวลในเรื่อง 
ของเสถียรภาพ ความโปร่ งใสและความขั ดแย้ ง 
ทางการเมือง โดยจากการจัดอันดับด้านความโปร่งใส 
ขององค์กรด้านความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) ในปี 2563 (ค.ศ.2020) ประเทศไทย 
อยู่อันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) 
อยู่ที่ 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 (ค.ศ.2019) และอยู่ใน
อันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน เท่ากับประเทศเวียดนาม  
     3) ประเด็นด้านความปลอดภัย ในปัจจุบันยังคง

ความส าคัญกับประชาธิป ไตย  เป็นประเทศที่ มี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้ง ยังเป็น
หนึ่งในประเทศที่ประชากรมีสุขภาพดีที่สุดในประเทศ
ตะวันตก ในส่วนของชาวต่างชาติที่ซื้อประกันของ
สวิตเซอร์แลนด์ก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมการ
ใช้ห้องฉุกเฉิน วัคซีน และการจ่ายยาได้เท่าเทียมกับ 
ชาวสวิสเช่นเดียวกัน  
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เป็นหนึ่งในอุปสรรคส าหรับการดึงดูดแรงงานต่างชาติ
ให้เข้ามาท างานหรือลงทุนในประเทศไทย จากรายงาน 
Safe Cities Index โดย The Economist Intelligence 
Unit (EIU) เป็นการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัย
ที่สุดในโลก ส ารวจรวม 60 เมือง โดยในปี 2564 (ค.ศ.2021) 
ประเทศไทยนั้นกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับที่ 
43 (60.2 คะแนน) โดยด้านที่ไทยได้คะแนนมากที่สุด 
71.3 คะแนน ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย ส่วน
ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 
46.4 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ปี 2561 (ค.ศ.2018) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก 
และสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน ปีละกว่า 
22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน 
จากข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2554-2563 แสดงให้
เห็นว่าปี 2563 ประเทศไทยมีจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุทางถนนลดลงร้อยละ 18.9 จากปี 2554 
(จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2563 เป็น
จ านวน 17,831 ราย ลดลงมาจากปี 2554 จ านวน 
4,165 ราย ซึ่งมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จ านวน 21,996 ราย) แต่การที่ อุบัติเหตุในปี 2563 
ลดลงอาจจะเป็นเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 



93 
 

นโยบำย มำตรกำร 
และปัจจัยสนับสนนุ 

ประเทศไทย ต่ำงประเทศ ประเด็นที่ประเทศไทยควรพัฒนำ/ปรับปรุงแก้ไข 

เกิดการล๊อกดาวน์ท าให้ผู้คนใช้ท้องถนนลดลง และจาก
ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนี้ยังแสดงจ านวน
ที่สู งมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีประชากรมีรายได้ขั้นต่ าที่สูงกว่าประเทศไทย 
เช่น ประเทศนอร์เวย์และประเทศสวีเดน มีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 100,000 คน 
อยู่ที่ร้อยละ 2.7 หรือประเทศสิงคโปร์ มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 
2.8 เป็นต้น (WHO, 2018) ท าให้ประเทศไทยถูกจัดเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดและ 
มีถนนที่อันตรายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้ำนกำรพัฒนำ
ก ำลังคนของ

ประเทศ 

     1) ประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ก าลังคน โดยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่ งยืน ในระยะยาวตามนัยของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพของประเทศ รวมถึง
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบ

     ประเทศสิงคโปร์ ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนตั้งส านักงานใหญ่
ระดับภูมิภาคและระดับโลกในสิงคโปร์ เพ่ือส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างให้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางด้านบริการ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ของสิ งคโปร์ มุ่ ง เ น้ น ก าร ส่ ง เ ส ริ ม ก า รล งทุ น ใน
อุตสาหกรรมที่ใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เข้มข้น 
เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ เหมาะสมตามความ
ต้องการของงาน เมื่อพิจารณาศักยภาพของสิงคโปร์ 
ในด้านต่าง ๆ หรือโครงการ Skills Future Credit ที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เ พ่ื อ พัฒนาทั กษะคนวั ยท า ง าน แล ะ 

     ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
ก าหนดให้แรงงานต่างชาติทักษะสู งต้องถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับแรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันมีเพียงระเบียบ
กรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการท า ง านขอ งคนต่ า งด้ า ว  พ . ศ .  2552  
ที่ก าหนดให้การออกใบอนุญาตให้แรงงานต่างชาติ 
ที่ ใช้ เทคโนโลยีซึ่ งคนไทยยังท าไม่ได้  หรือมีจ านวน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนไทย อย่างน้อย  
2 คน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งแรงงานต่างชาติ
ดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงกลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต
ท างาน  
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เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมรวมทั้ งระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความพร้อมด้านไอซีที
โดยรวมของประเทศ เพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ  
     2) ภาครัฐมีการจัดเตรียมโครงสร้างก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น   
        2.1) กลไกการผลิตก าลังคนร่วมกับอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ จัดท าโครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)  
        2.2) มาตรการจูงใจส่งเสริมการจ้างงานและ
ยกระดับทักษะ STEM workforce ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ จัดท าหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
เ พ่ือพัฒนาบุคลากรและการรับรองการจ้างงาน
บุคลากรที่มีทักษะสู งด้ าน STEM เ พ่ือสนับสนุน
มาตรการทางการคลังและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาคเอกชนรองรับการลงทุนจากการย้ายฐาน
การผลิตของนักลงทุนต่างประเทศมาประเทศไทย 

ชาวสิงคโปร์ทุกช่วงอายุให้เรียนรู้การพัฒนาตัวเอง 
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ 8 หมวดหมู่ชุดทักษะ
แห่งอนาคต คือ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
การเงิน (Finance) บริการที่ เปิดใช้ งานเทคโนโลยี  
(Tech-Enabled Services) สื่อดิจิทัล (Digital Media) 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความเป็น
ผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) กา รผลิ ตขั้ นสู ง 
(Advanced Manufacturing) และการแก้ปัญหาของ
เมืองใหญ่ (Urban Solutions) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยสนับสนุนให้สิงคโปร์มีบทบาทน าในด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศ ด้วยความเข้มแข็งด้านทรัพยากร
มนุษย์และด้านองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึง
ในด้านความโปร่งใสของกฎระเบียบ  
     ประเทศเกำหลีใต้ เปิดโอกาสให้มีการศึกษาต่อ 
แก่บุคคลทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยาย
การศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน  ซึ่ ง จั ด ให้ เ รี ยนฟรี ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
สามารถออกแบบ ก าหนดหลักสูตรและต าราเรียนเอง 
จึงมีความยืดหยุ่นสูงและให้ตัวเลือกหลากหลาย อีกทั้ง
ยังเน้นผู้เรียนเป็นหลักท าให้สามารถจัดการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จึงพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม      
     ประเทศเวียดนำม มีปริมาณก าลังคนระดับชั้น
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(Thailand Plus Package)  
       2.3) นโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
Excellent Center ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดนโยบายดังกล่าว เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ เพ่ิมก าลังคนกลุ่มนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการเปลี่ยนแปลง  
 
      

มันสมองเ พ่ิมมากขึ้ น  เนื่ องจากจากการพัฒนา
การศึกษาในเชิงคุณภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องของเวียดนาม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิต
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ ระดับโลก อีกทั้ ง รั ฐบาล
เวียดนามส่งเสริมและผลักดันให้เป็นประเทศที่มีสถานะ
รายได้ปานกลางระดับบน โดยมี AI เข้ามาเป็นตัวช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     ทั้งนี้  จากข้อมูลของ IMD เรื่องความสามารถ 
ในการแข่งขันทางดิจิทัลจากท้ังหมด 63 ประเทศ พบว่า 
สิงคโปร์มีทักษะทางดิจิทัลอยู่ ในอันดับที่  2 ของโลก
สวิตเซอร์แลนด์ อันดับที่  6  เกาหลี ใต้ อันดับที่  8  
จีนอันดับที ่16 ญี่ปุ่นอันดับที ่27 และไทยอันดับที ่39 
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 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย โดยในปี 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
14 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงสู่ประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
ที่มีความรุนแรงและยืดเยื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลใช้มาตรการป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดหลายครั้ง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุน
ภายในประเทศลดลงอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงเสนอมาตรการที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในลักษณะผู้พ านักระยะยาว (long-term stay) ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 
การใช้จ่ายและการลงทุนมากขึ้น และท าให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านต่าง ๆ 
เพียงพอให้กับภาคธุรกิจที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยการออกวีซ่า
ประเภทผู้พ านักระยะยาว (Long-term resident visa) เพ่ือรองรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงและต้องการเป็น
ผู้พ านักอาศัยในระยะยาว ได้ก าหนดคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความม่ังคั่งสูง (Wealthy global citizen) 
 2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) 
 3) กลุ่มท่ีต้องการท างานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) 
 4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled professional) 
 โดยสิทธิประโยชน์หลักที่จะได้รับ คือ สิทธิท างานพร้อมวีซ่า คู่สมรสและบุตรได้รับวีซ่าผู้ติดตาม 
ไปพร้อมกันด้วย และยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่น าเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน)  
แต่ส าหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้สิทธิประโยชน์หลักเช่นเดียวกับชาวต่างชาติประเภทอ่ืน ๆ  
แต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ในประเทศไทยอัตราเทียบเท่ากับอัตราภาษีเงินได้ที่ได้รับจากการจ้าง
แรงงานในพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินมาตรการฯ มีการวางแผนประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมทุก 5 ปี และก าหนดเวลาสิ้นสุดส าหรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการถือครองที่ดิน 
เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มบังคับใช้มาตรการฯ และให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ตามความเหมาะสมแผนการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม หลักการของมาตรการ
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการคลัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ พิจารณา 
ความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการก าหนดวีซ่าประเภทผู้พ านักระยะยาวใหม่ ข้อยกเว้นและ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภาษี การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน ฯลฯ  
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า แนวทางของมาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
และการถือครองที่ดินของแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูงให้มาท างานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แนวทางการปรับแก้ไขกฎหมาย หรือการเพ่ิมสิทธิประโยชน์
ที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยที่เพ่ิมข้ึน ภาครัฐต้องก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ข้อจ ากัด
ที่มีความชัดเจน และควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ ในการ
ก าหนดแนวทางของมาตรการดังกล่าวที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างแท้จริง  
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4.5 กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำอุตสำหกรรมดิจิทัล และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย  
  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  โดยเฉพาะมิติเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยัง 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ส่วนของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 2 ประเด็น คือ ประเด็น (04) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่
อุตสาหกรรมอนาคต โดยจะเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม กฎระเบียบต่าง ๆ และลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็นก าลัง
ส าคัญในการขบัเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ  
 อุตสำหกรรมดิจิทัล 
 จากข้อมูลของรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 ของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า ในปี 2563 ดัชนีวิวัฒนาการทางดิจิทัล (Digital Evolution Index)  
ของประเทศไทย โดยการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD อยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจาก
ปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐท่ามกลางสถานการณ์ 
โควิด – 19 เห็นได้จากการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ 
ในขณะที่ภาคเอกชนมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการ 
ความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ที่มีการด าเนินงานภายใต้โครงการ Single Window for Visa and Work Permit ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน ณ จุดเดียว เป็น One Stop Service Center เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ช่างฝีมือ
ชาวต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยสามารถใช้ระบบออนไลน์ในการยื่นเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้เกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ และลดการใช้ เอกสารซ้ าซ้อน 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้สนับสนุนการให้บริการด้านโทรคมนาคมเพ่ือรองรับระบบสื่อสารต่าง ๆ และ
เทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งการลงทุน ยกระดับภาคธุรกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อน
แผนงานส าหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่
ระหว่างหน่วยงาน และกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) 
ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต New S-Curve ในขณะที่ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับกรมสรรพากร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จัดท าข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุนการยกระดับและการจ้างงานบุคลากรต าแหน่งงานทักษะสูง (STEM workforce) 
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ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
หน่วยฝึกอบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากรต าแหน่งงานทักษะสูง รวมถึ งออกแบบกลไกการสนับสนุน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี การก าหนดกลุ่ม Future Skills Set และต าแหน่งงานทักษะสูง เพ่ือเป็นแนวทาง
บริหารจัดการรองรับการพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส าหรับในต่างประเทศก็มีการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ที่มีความร่วมมือกับอินโดนีเซีย ในการจัดตั้ง เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  Nongsa (Nongsa Digital Park: NDP) เ พ่ือสร้างสังคมแห่งดิจิทัล 
และการดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถทางด้าน เทคโนโลยี  (Tech Talents) ให้มีโอกาสเข้ามาท างาน  
เพ่ือยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเข้าสู่สากล อีกทั้ง ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจของสองประเทศที่จะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสิงคโปร์  
 อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
(New Engine of Growth) ของประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยมายาวนาน และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของโลก การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
ให้เป็นเมืองสะอาด ตลอดจนน าพาประเทศสู่โลกยานยนต์สมัยใหม่ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
(บอร์ดอีวี) ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปี 2568 จ านวน 1.05 ล้านคัน  
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ โครงการ Excellent Center โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งในสถานศึกษาต้นแบบ 
ทั่วประเทศ และสถานศึกษาในกลุ่ม EEC เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางเร่งด่วนในสาขา 
ที่เป็นความต้องการของประเทศ เพ่ิมก าลังคนกลุ่มนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง เร่งยกระดับคุณภาพก าลังในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงาน  
ให้มีสมรรถนะใหม่ ทักษะใหม่ โดยกระบวนการสร้าง New Skill, Up Skill และ Re Skill อีกทั้ง ในปี 2563 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ โดยการบูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง  
การก าหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างก าลังคนทักษะฝีมือและ
วิชาการขั้นสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนา รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มกลาง ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคการศึกษา รวมถึงเป็นข้อมูลกลางด้านจ านวนก าลังคนและ
ช่องว่างทางทักษะ (Skills Gap) ของก าลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้านสถาบันยานยนต์ก็มี 
การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
โดยในปี 2563 สถาบันยานยนต์ยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์ และ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับ Korea Conformity Laboratories (KCL) ประเทศเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  



99 
 

ในศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และการด าเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ  
ในด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต  
 ในขณะที่ต่างประเทศก็มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความส าเร็จในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งโมเดลความส าเร็จ 
ในการผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยส าคัญคือ  
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพ่ือรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 2) นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และ 3) การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ือสร้าง 
Ecosystem ของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้น ส่งผลให้ภายในระยะเวลาไม่นานจีนจึงกลายเป็นประเทศผู้น า 
ด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยยังอยู่ในระยะเตรียมความ
พร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อม 
ในแง่ของการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประกอบตัวรถแล้ว ยังต้องพัฒนาก าลังคนที่มีความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันยังขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
สถานประกอบการว่า แรงงานไทยที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสามารถรองรับยานยนต์ไฟฟ้ามีจ านวนไม่เพียงพอ 
โดยขาดทักษะที่จ า เป็น เช่น คอมพิวเตอร์  อิ เล็กทรอนิกส์  ทักษะที่ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า แบตเตอรี่  
ระบบขับเคลื่อน ฯลฯ ซึ่งภาครัฐควรวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กับอุตสาหกรรมเดิมตลอดช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน และควรส่งเสริมการลงทุนที่เน้นเรื่องการลดต้นทุน  
แก่ผู้ประกอบการในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน  ๆ  
ในภูมิภาคเดียวกัน และเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 การศึกษานโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายแนวปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice) ในการสร้างแรงจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ เข้าท างาน ทั้ งของประเทศไทย 
และต่างประเทศ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) แนวนโยบายของไทยที่ครอบคลุมถึงเรื่อง  
การสร้างแรงจูงใจ (Attract) การใช้ประโยชน์ (Deploy) การพัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Retain) 
แรงงานต่างชาติทักษะสูง และเพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพิจารณาก าหนดนโยบายการดึงดูด
และจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย  
 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพ่ือการส ารวจความรู้ แนวคิด งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจน 
ผลการศึกษาที่ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากสถานประกอบการดิจิทัล สถานประกอบการยานยนต์สมัยใหม่ 
แรงงานต่างชาติทักษะสูง และหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย นโยบาย 
มาตรการ ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

5.2 ผลกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบนโยบำยและมำตรกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูงของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ และกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) 
 5.2.1 ผลกำรศึกษำปัจจัยกำรดึงดูดและจูงใจแรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะสูงของประเทศไทย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวนโยบายในการอ านวยความสะดวก
ต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติทักษะสูง เช่น นโยบาย Smart Visa ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) โครงการ 
Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ณ จุดเดียว รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและนโยบายทางด้านภาษี เป็นต้น ซึ่งนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ ต่างเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานงาน
ต่างชาติทักษะสูงเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมากข้ึน  
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า จากการตอบแบบสอบถามสถานประกอบการ แรงงานต่างชาติทักษะสูง 
และหน่วยงานภาครัฐ สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้  
 1) มุมมองต่อความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูง พบว่า ประเทศไทยมีความต้องการ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจไม่เพียงพอในอนาคต เนื่องจากปัจจัย
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นต้น  
  2) มุมมองต่อนโยบาย มาตรการ กฎหมาย ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องการดึงดูดแรงงานต่างชาติ
ทักษะสูง พบว่า ระบบราชการของประเทศเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ในการจูงใจแรงงานต่างชาติให้เข้ามาท างาน
ในประเทศไทย เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติที่เยอะเกินความจ าเป็น ประกอบกับการใช้เอกสารจ านวนมากในการ
ยื่นขอวีซ่า นอกจากนี้ การท าวีซ่าและใบอนุญาตท างานมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการจะเปลี่ยนวีซ่าท าได้
ค่อนข้างยาก  
  3) มุมมองต่อความพร้อมทักษะแรงงานไทย พบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านทักษะ
แรงงานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสอบถามจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความพร้อม
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ด้านทักษะแรงงานไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่อนข้างน้อย เนื่องจากเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว แต่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
 5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) แนวนโยบำยของประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.2.2.1 ด้ำนนโยบำย มำตรกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐ  
 ปัจจัยดึงดูดในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น มีทั้งด้านที่เป็นจุดเด่น มีความสอดคล้อง  
และที่เป็นข้อด้อย ซ่ึงต้องพัฒนาเมื่อเทียบกับนโยบายของประเทศต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  
  1) ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พบว่า เมื่อพิจารณาจาก 6 ประเทศ สิงคโปร์จะมี 
ความโดดเด่นในเรื่องนี้มาก โดยมีการออกใบอนุญาตท างานหลายประเภท ซึ่งแบ่งคุณสมบัติออกไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใบอนุญาตท างานของกลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
Employment Pass (EP) Entre Pass และ Personalized Employment Pass (PEP) ส่วนประเทศไทยนั้น 
มีการออกนโยบาย Smart Visa โดยผู้ถือ Smart Visa จะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามอาชีพและ
ประเภทของวีซ่า ดังนั้น จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าของทั้ง 2 ประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่  
2 สิทธิประโยชน์ คือ (1) ระยะเวลาในการพ านัก ซึ่งวีซ่าของไทยจะมีระยะเวลาการพ านักในประเทศมากกว่า  
และ (2) การพาครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศสิงคโปร์จะมีความโดดเด่นมากกว่า  
  2) ด้านการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูง พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีความโดดเด่น 
ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ที่หน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียว  
แต่ประเทศไทยนั้นจะถูกแบ่งการจัดเก็บตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสองหน่วยงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปได้ยากและซับซ้อน  
  3) ด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของแรงงานต่างชาติ พบว่า ประเทศสิงคโปร์ 
มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เนื่องจากมีหน่วยงาน Singapore Land Authority (SLA) ที่ท าหน้าที่ในการจัดการ
ที่ดินในสิงคโปร์และการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ส่วนประเทศไทยนั้นมีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
เรื่องนี้ โดยมีมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย  
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 และเมื่อพิจารณาแล้ว 
จะเห็นว่าแนวทางของทั้ง 2 ประเทศ มีความคล้ายกัน โดยเฉพาะการก าหนดหลักเกณฑ์บางประการไว้ 
เพ่ือควบคุมปริมาณไม่ให้แรงงานต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่มากเกินไปที่อาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนของประเทศในระยะยาว  
  4) ด้านการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือบัตร 
ผู้มีถิ่นพ านักถาวรในสิงคโปร์ โดยเมื่อได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร แรงงานต่างชาติและครอบครัวมีสิทธิที่จะ 
อยู่อาศัย ท างาน และได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพลเมืองทั่วไปของสิงคโปร์ รวมถึงมีอิสระในการย้ายเข้าและ
ออกจากประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าและบัตรผ่านเพ่ิมเติม ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็มีการออกมาตรการกรีนการ์ด 
(Japanese Green Card) ที่ให้สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทักษะสูงยื่นขอใบอนุญาตผู้พ านักถาวรได้  ในส่วนของ
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และ 
การก าหนดจ านวนแรงงานต่างชาติของแต่ละสัญชาติที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงการก าหนดจ านวนแรงงาน
ต่างชาติในการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก็เพ่ือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของ
ประเทศโดยรวม 
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  5) ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมาย Employment Act  
เป็นกฎหมายแรงงานหลักของสิงคโปร์ โดยกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทั้งแรงงานชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ  
ที่เป็นทั้งผู้ท างานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา ผู้ท างานแบบชั่วคราว และผู้ท างานแบบสัญญาจ้าง โดยการได้รับ
ค่าตอบแทนครอบคลุมทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายชิ้นงาน ส่วนประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คุ้มครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ  
โดยแรงงานจะได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงบริการ และรวมไปถึงสิทธิ
ประโยชน์ของประกันสังคมด้วย จะเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างชาติทั้ง 2 ประเทศ มีความคล้ายกัน  
โดยเป็นการคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่เท่าเทียมกับแรงงานในประเทศตนเอง โดยไม่ได้มีการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงานต่างชาติทักษะสูงเป็นพิเศษ ซึ่งสิทธิประโยชน์จะครอบคลุมถึงการท างาน  
และการใช้ชีวิตของแรงงานต่างชาติขณะท างานอยู่ในประเทศ  
  6) ด้านการส่งเสริมการลงทุน พบว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายแม่บทหลัก ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างโดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่นในการลงทุน เห็นได้จากการให้ความเท่าเทียม
ระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ มีนโยบายที่เ อ้ือประโยชน์และเปิดกว้างทางการลงทุน  
จากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิในการจ้างงาน และเสรีภาพในด้านการค้า 
รวมถึงอิสระในการโอนเงินตราต่างประเทศ แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัด ในกิจการบางประเภทที่ภาครัฐเป็นผู้ถือ 
เอกสิทธิในการด าเนินการ 
 5.2.2.2 ด้ำนสภำพแวดล้อม 
 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  
นักลงทุนยังคงมองว่าบางขั้นตอนในการท าธุรกิจยังไม่ได้รับความสะดวกมากนัก เช่น กระบวนการทางภาษี 
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ การค้าขายข้ามพรมแดน แต่ก็มีหลายปัจจัย  
ที่นักลงทุนมองว่าอยู่ในระดับที่ดี เช่น การเข้าถึงไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย และการปกป้อง  
นักลงทุน เป็นต้น ส่วนประเด็นด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นต้องมีนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของภาครัฐ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จะต้องตระหนักถึงปัญหาการทุจริต  
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ และประเด็นด้านความปลอดภัย 
ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าหรับการดึงดูดแรงงานต่างชาติให้เข้ามาท างานหรือลงทุนในประเทศไทย 
เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรมที่มาก จึงควรด าเนินนโยบายที่จะป้องกัน หรือควบคุม  
การเกิดอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรมก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความม่ันใจในการด ารงชีวิตในประเทศไทย 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในประเทศไทย 
 5.2.2.3 ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ 
 ประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังคน โดยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการน า 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา เพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจากการศึกษาของ IMD เรื่องความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 
ที่ 39 จากทั้งหมด 63 ประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับ 2 แล้ว พบว่า รัฐบาล
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สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยได้เริ่มโครงการ Skills 
Future Credit เพ่ือพัฒนาทักษะคนวัยท างาน เพ่ือให้คนท างานเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
และแนวคิดประเทศไทย 4.0 
 5.2.3 กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำอุตสำหกรรมดิจิทัล และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย 
 ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีขึ้น  
โดยวัดจากอันดับของ Digital Evolution Index โดยการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
ของ IMD ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 โดยเห็นได้จากการน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น  การบูรณาการ 
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ หรือการตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน ณ จุดเดียว เป็น One Stop 
Service Center เป็นต้น  
 ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พบว่า ภาครัฐซึ่งน าโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปี 2568 จ านวน 1.05 ล้านคัน 
โดยภาครัฐมีความพยายามในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การจัดท าโครงการ Excellent Center 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เข้าสู่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันยานยนต์  
และ Korea Conformity Laboratories (KCL) ประเทศเกาหลีใต้  เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการทดสอบ  
วิจัยพัฒนายานยนต์ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคต เป็นต้น 

5.3 ข้อจ ำกัดและอุปสรรคของกำรศึกษำ  
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
  5.3.1 การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่รุนแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
2564 ท าให้รัฐบาลประกาศข้อก าหนดออกตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ที่มีการจ ากัดการเดินทางของประชาชนและให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้พนักงานท างานที่บ้าน (Work from Home) 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การทอดแบบสอบถามออนไลน์จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้แทนจากภาครัฐและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานข้ามชาติทักษะสูงที่ท างานในประเทศไทยในสองอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ท าให้มีผลกระทบต่อการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิข้างต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  5.3.2 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของแนวนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของต่างประเทศ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำย 
  5.4.1.1 ด้ำนกำรดึงดูดแรงงำนต่ำงชำติทักษะสูงจำกต่ำงประเทศ 
  1) การทบทวนบทบาทหน้าที่ “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” หรือ Strategic Talent Center 
(STC) ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการวางแผนการท างาน 
เชิงบูรณาการ ด้วยการเพ่ิมภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาแรงงานต่างชาติทักษะสูง  
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ไว้ในประเทศ โดยมีการรวบรวมข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศในด้านต่าง ๆ  
และข้อมูลแรงงานไทยทักษะสูงที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
 2) ก าหนดนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมและยืดหยุ่นส าหรับการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูง
รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนในการขอวีซ่า (Point – based System) ซึ่งควรพิจารณาเพ่ิมหลักเกณฑ์
ส าหรับ Smart Visa ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงที่ท างานแบบยืดหยุ่น ไม่มีสัญญา 
การจ้างงานแบบการท างานประจ า และเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทย นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมประเภทของวีซ่า ส าหรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ก าลังท างาน 
ในประเทศไทย และต้องการวีซ่าระยะยาวหรือต้องการเป็นผู้อาศัยถาวรของประเทศไทย หรือต้องการ 
น าครอบครัวมาอยู่ด้วย ด้วยการก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ตามทักษะ 
ประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ก าหนดคุณสมบัติและให้คะแนนตามอายุ  การศึกษา ประสบการณ์  
จ านวนสิทธิบัตร ผลงาน ความสามารถด้านภาษา ประสบการณ์การศึกษา การท างานหรือการฝึกอบรม 
ในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งระบบการให้คะแนนนี้จะเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ที่มีทักษะจากทั่วโลกยื่นขอวีซ่าได้  
ท าให้ไทยมีตวัเลือกในการพิจารณาเพ่ืออนุมัติ Smart Visa มากขึ้น 
 3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติทักษะสูง
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ส าหรับการท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  
การจัดการให้ค่าธรรมเนียมส าหรับโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพในประเทศไทย 
การสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4) นโยบายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองและการบูรณาการทางสังคม ควรยืดหยุ่น
กฎเกณฑ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ต้องการพ านักระยะยาวในไทย โดยไทย 
อาจก าหนดหลักเกณฑ์ ในการอนุมัติสถานภาพ Permanent Resident ให้กับผู้ เชี่ ยวชาญระดับสู ง 
หรือนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท างานหรือที่อยู่อาศัยในไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปีขึ้นไป 
และมีคุณประโยชน์กับประเทศไทย โดยอาจอนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้  
 5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติทักษะสูง ควรพิจารณาการก าหนด
หน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูล และควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง 
ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก าหนดให้แรงงานต่างชาติทักษะสูงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
แรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันมีเพียงระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้การออกใบอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งคนไทยยังท าไม่ได้ 
หรือมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่  
คนไทยอย่างน้อยสองคน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งแรงงานต่างชาติดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติทักษะสูง เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน  
 6) การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและการก าหนดนิยามแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
ที่ชัดเจน ควรมีการทบทวนประเภทมาตรฐานอาชีพและเพ่ิมเติมกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
รวมถึงควรพิจารณาการก าหนดนิยามของกลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้มีความชัดเจน เพ่ือปรับปรุงนิยาม
และข้อมูลอาชีพของประเทศไทยให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
 5.4.1.2 ด้ำนกำรดึงดูดแรงงำนไทยทักษะสูงจำกต่ำงประเทศ 
 1) ประเทศไทยควรพัฒนานโยบายดึงดูดแรงงานไทยทักษะสูงจากต่างประเทศ  
ในรูปแบบของการให้ทุนมาร่วมงานวิจัย การสอนสัมมนา รวมทั้งอนุมัติให้คนเหล่านี้ถือสองสัญชาติได้  
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 2) นโยบายสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทยทักษะสูงในต่างประเทศกลับมาท างาน 
ในประเทศไทยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เช่น การเทียบเคียงเงินเดือน ต าแหน่งทางวิชาการ หรือภาษีนิติบุคคล
ส าหรับการจัดตั้งธุรกิจ Start – up เป็นต้น เพ่ือมาเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นน า 
ที่มีมูลค่าสูง 
 5.4.1.3 ด้ำนกำรธ ำรงรักษำแรงงำนไทยทักษะสูงให้ท ำงำนในประเทศไทย 
   การเพ่ิมบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน 
การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพ่ือวางแผนการพัฒนาก าลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอ่ืน ๆ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทักษะสูงถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่แรงงานไทยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โดยมีแรงงานต่างชาติทักษะสูงเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะฝีมือ เพ่ือให้ก าลังแรงงานไทยมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นการเพ่ิมผลิตภาพ
ของแรงงานใหสู้งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

 5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป  
 1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
ดังนั้น ควรศึกษาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ที่เป็นสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ของไทย เพ่ือพัฒนา
แนวนโยบายที่เอื้อต่อการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2) การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะบางปัจจัยเท่านั้น ดังนั้น ควรศึกษาปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ  
ที่มีส่วนในการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาช่องว่างของกฎหมายที่อาจจะยังไม่เอ้ือต่อการจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้มาท างาน  
ในประเทศไทย 
 3) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบางประเทศเท่านั้น ดังนั้น ควรศึกษาเปรียบเทียบ
นโยบายแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการสร้างแรงจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศอ่ืน ๆ  
ที่มีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย เพ่ือให้สามารถน าแนวทางการก าหนดนโยบายมาปรับใช้กับประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสม  
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แบบสอบถาม 
“นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” 
         กลุ่มเป้าหมาย: ผู้แทนภาครัฐ  
 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม 
1) ชื่อ ......................................... 
2) อายุ ................ ปี 
3) ต าแหน่ง ................................... 
4) สถานที่ท างาน …………………………………. 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับนโยบายดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูง  
1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่านที่เก่ียวข้องกับแรงงานต่างชาติทักษะสูง 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอย่างไร 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่/ 
อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไร และมีทักษะใดบ้างท่ีมีความจ าเป็นในปัจจุบัน 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง “นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงาน
ต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” จัดท าเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล/ มุมมอง/ ความคิดเห็น ของผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการศึกษา 
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ 
ที่มทีักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน 
และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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4) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่/ อุตสาหกรรมดิจิทัล
เป็นอย่างไร 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านมองว่าประเทศไทยมีความจ าเป็น/ความต้องการ แรงงานต่างชาติทักษะสูงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) ท่านมีความคิดเห็นว่าปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคส าหรับการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้เข้ามา
ท างานในประเทศไทย 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทยที่มีอยู่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดกรอบ/ ทิศทาง/ แนวปฏิบัติ/ กฎหมาย/ กฎระเบียบ ในอนาคตไว้หรือไม่ อย่างไร 
ส าหรับการอ านวยความสะดวก การได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ติดตาม หรือครอบครัว  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือกลไกการจัดการแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่เข้ามาท างานในประเทศไทย  
ที่จะมีประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติทักษะสูง สังคม และประเทศชาติ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 
“นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้แทนสถานประกอบการด้านดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ชื่อ.......................................................................  
2) อายุ ................ ปี 
3) อาชีพ..................................................................... ต าแหน่ง............................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 
1) ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... .......................... 
2) ประเภทกิจการ ................................................................................................................ ................................ 
3) ขนาดสถานประกอบการ   S (1 – 50 คน)  M (51 - 199 คน)  L (200 คนข้ึนไป)  
4) สถานประกอบการมีการด าเนินธุรกิจตั้งแต่เม่ือใด 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) เริ่มจากธุรกิจประเภทใด มีการปรับเปลี่ยนประเภทของธุรกิจหรือไม่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) โครงสร้าง/ จ านวนการจ้างงาน  

6.1) มีจ านวนทั้งหมด...................คน  แรงงานไทย................คน  แรงงานต่างชาติ................คน 
  6.2) จ านวนแรงงานไทยทักษะสูง......................คน  จ านวนแรงงานต่างชาติทักษะสูง...............คน     

 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง “นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงาน
ต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” จัดท าเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล/ มุมมอง/ ความคิดเห็น ของผู้แทนสถานประกอบการด้านดิจิทัล เพ่ือใช้ประกอบการศึกษา 
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติ 
ที่มทีักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน 
และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทย 
1) ท่านมองว่าประเทศไทยมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ท่านมองว่าประเทศไทยมีความจ าเป็น/ ความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด     
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ท่านมีความคิดเห็นว่าปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคส าหรับการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้เข้ามา
ท างานในประเทศไทย เช่น สิทธิประโยชน์ด้าน Visa ใบอนุญาตท างาน Work permit การลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือการให้สิทธิเกี่ยวกับคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้ได้รับสิทธิ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทยที่มีอยู่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนของสถานประกอบการและประเทศไทย 
1) ท่านมองว่าความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากน้อยเพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด     
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ท่านมองว่าทักษะใดบ้างท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัล   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน  
ของประเทศไทยที่มีอยู่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ท่านมองว่าสถานประกอบการของท่านมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) สถานประกอบการมีการฝึกอบรม/ พัฒนาทักษะ/ อ่ืน ๆ ให้กับแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการของท่านอย่างไร 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) สถานประกอบการเคยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย  
มาร่วมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานหรือไม่ อย่างไร 
 เคย   ไม่เคย 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 5 ข้อค าถามเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 
สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มากน้อยเพียงใด และมีแนวทาง 
การฟ้ืนฟูหรือการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ได้รับผลกระทบ   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ที่น าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขนโยบายดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูง รวมถึงการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ: 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 2) อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและ และ 3) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนา
บุคลากรและการศึกษา 
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แบบสอบถาม 
“นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้แทนสถานประกอบการด้านยานยนต์สมัยใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ชื่อ.......................................................................  
2) อายุ ................ ปี 
3) อาชีพ..................................................................... ต าแหน่ง............................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 
1) ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... .......................... 
2) ประเภทกิจการ ................................................................................................................ ................................ 
3) ขนาดสถานประกอบการ   S (1 – 50 คน)  M (51 - 199 คน)  L (200 คนข้ึนไป)  
4) สถานประกอบการมีการด าเนินธุรกิจตั้งแต่เม่ือใด 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) เริ่มจากธุรกิจประเภทใด มีการปรับเปลี่ยนประเภทของธุรกิจหรือไม่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) โครงสร้าง/ จ านวนการจ้างงาน  

6.1) มีจ านวนทั้งหมด...................คน  แรงงานไทย................คน  แรงงานต่างชาติ................คน 
  6.2) จ านวนแรงงานไทยทักษะสูง......................คน  จ านวนแรงงานต่างชาติทักษะสูง...............คน     

 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง “นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงาน
ต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย” จัดท าเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล/ มุมมอง/ ความคิดเห็น ของผู้แทนสถานประกอบการด้านยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือใช้
ประกอบการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติที่มทีักษะสูงให้ท างานในประเทศไทย  

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน 
และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับนโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทย 
1) ท่านมองว่าประเทศไทยมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ท่านมองว่าประเทศไทยมีความจ าเป็น/ ความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากสาเหตุใด     
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ท่านมีความคิดเห็นว่าปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคส าหรับการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติทักษะสูงให้เข้ามา
ท างานในประเทศไทย เช่น สิทธิประโยชน์ด้าน Visa ใบอนุญาตท างาน Work permit การลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือการให้สิทธิเกี่ยวกับคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้ได้รับสิทธิ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทยที่มีอยู่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนของสถานประกอบการและประเทศไทย 
1) ท่านมองว่าความพร้อมด้านทักษะแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากน้อยเพียงใด 
เนื่องจากสาเหตุใด     
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ท่านมองว่าทักษะใดบ้างที่จ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) มุมมองของท่านต่อนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน  
ของประเทศไทยที่มีอยู่ 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ท่านมองว่าสถานประกอบการของท่านมีจ านวนแรงงานไทยทักษะสูงเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) สถานประกอบการมีการฝึกอบรม/ พัฒนาทักษะ/ อ่ืน ๆ ให้กับแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ภายใต้การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการของท่านอย่างไร 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) สถานประกอบการเคยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย  
มาร่วมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานหรือไม่ อย่างไร 
 เคย   ไม่เคย 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 5 ข้อค าถามเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 
สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มากน้อยเพียงใด และมีแนวทาง 
การฟ้ืนฟูหรือการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ได้รับผลกระทบ   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ที่น าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขนโยบายดึงดูดและจูงใจ
แรงงานต่างชาติทักษะสูง รวมถึงการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ: 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 2) อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและ และ 3) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนา
บุคลากรและการศึกษา 
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Online Questionnaire 
for research study entitled  

“Policies Design for Attracting and Recruiting International Talents in order to Boost 
National Economic Growth and Increase Productivity” 

Target: high-skilled/talented foreigners in Thailand 

Introduction: The purpose of this questionnaire is to obtain more detailed information 
regarding personal reasons or grounds of high-skilled foreign nationals for inbound labour 
migration to Thailand. The obtained information will be used as part of research finding 
entitled “Policies Design for Attracting and Recruiting International Talents in order to Boost 
National Economic Growth and Increase Productivity”, conducted by the Ministry of Labour, 
Thailand. The outcome of this research is to propose the policy recommendations to attract 
highly skilled foreign professionals to Thailand. Your response will be anonymous and kept 
confidential. Your participation is entirely voluntary. If there are any questions you do not 
feel comfortable answering, you can skip them. Thank you for your cooperation. 

Part 1: Biodata  
1) Name of espondent……………………………………………………………………………………………………………………..  
2) What is your age range? ............................................... Nationality........................................................ 
3) Occupation……………………………………………Job Title/Position Level…………………………………………….. 
4) Professional Expertise.................................................................................................................................   
5) information of your workplace/company: Company name……………………………………………………. 
   Type of Business…………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) How long have you been working in Thailand?....................................................................................   

Part 2: Reasons/Grounds for inbound migration to Thailand/Career Opportunity/ 
             Working Condition/Quality of life 
1) What is the main reason of your moving from your country of origin to Thailand? 
    Dispatched by the Headquarters Office in your country of origin to work at affiliated or      
branch  enterprises/companies; 
    Setting up your owned business in Thailand as foreign investors under Foreign Direct      
Investment Scheme;  
    Temporary employment contract (e.g. fixed-term, project or task-based contracts) as 
the experts/technicians/researchers/developers in particular enterprises whether Thai-owned       
or foreign-owned enterprises; 
    others (please pecify)…………………………………………………………………………………………………………..... 
2) Regarding future career opportunities (e.g., career promotion, skill training opportunity and      
better both in-kind and in cash remuneration), do you agree working in Thailand is probably      
one of key factors to achieve the mentioned future career opportunities? 
     agree   disagree (please picify)…………….……………………………………………………………………….. 
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3) Considering the cost of living it is obvious that there is a big difference between your 
country and Thailand. Taking this issue into account, do you agree that your spending and 
saving in Thailand is more flexible and adequate ?  
     agree   disagree (please picify)……………………………………………………………………………………… 

4) Do you get any fringe benefit from your employers?  

     No   yes, and what kind? (please specify) 

5) Have you participating in social security scheme and related coverages provided by Thai       
Government or was participated in the past? And what kind?   
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Part 3 : Questions about life and working conditions during the time of working in 
Thailand 
1) Please share your viewpoint regarding working condition in Thailand such as working with       
Thai colleagues, or work culture in Thailand.  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) If you have never experienced long-term stay in Thailand before, how you deal with 
“culture shock” challenges? 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) How long do you adjust yourself in a new environment? 
    Never   less than 1 month   1- 3 month      other please specify  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4)Please rate your residential area, community and neighbourhood including residential    
facilities. 
    Not at all satisfied    Partly satisfied    Satisfied    Very satisfied 
   Please omments………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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5) Are you willing to get re-employment in Thailand after the termination of your present  
      employment contract?  
      Yes  No 
     Please give your justification (if available) 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Do you have intention to apply for a permanent resident in Thailand? 
      Yes  No 
     Please give your justification (if available) 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Do you live in Thailand with any dependent family members, particularly, dependent | 
      children?  
       Yes  No 

Part 4 : The issue of children's education questions 
1) If you answered yes to the previous question, does she or he attend school?  
      Yes  No  
     And what type of school? 
      government schools   private schools    international schools 
2) Are you satisfied with the overall and quality of education services? 
      Yes  No  
   Please give your justification (if available) 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Part 5 : Questions about the impact and adaptation from the COVID-19 epidemic 
situation 
15. Since current outbreak of Covid-19 is a severe impact on labour migration, what kind of 
challenges or obstacles you have encountered during Covid-19 outbreak?  
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Part 6 : Suggestions 
Thank you for your time for completing our questionnaire. Your opinions matter to us a lot 
and will help us develop and undertake research finding with an aim to propose the policy 
recommendations to attract highly skilled foreign professionals to Thailand. If you have 
further comments and suggestions, please leave yours in the thread below. (if available) 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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