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นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญท่ีภาครัฐใช้ดึงดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือใช้ขับเคล่ือนประเทศ นโยบายดังกล่าวเป็นการกำาหนด
บทบาทและหน้าท่ีของภาครัฐและกรอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีนำาร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีสำาคัญของประเทศในปัจจุบัน เพ่ือสร้างแรงดึงดูดระลอกใหม่ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนและมีการดำาเนินการแล้วในปัจจุบันหรือกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve 
และ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ซ่ึงจะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคต 

นอกจาก พ.ร.บ. EEC ซ่ึงเป็นกรอบนโยบายการพัฒนาแล้ว ภาครัฐยังมีการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพ 
(hard infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำากับดูแล (soft infrastructure) โดยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านกายภาพส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคม ซ่ึงครอบคลุมทุกรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ได้แก่ ทางราง        
ทางถนน ทางน้ำา และทางอากาศ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ การพัฒนาระบบส่งและ
กระจายไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บและส่งน้ำาเพ่ืออุปโภคและบริโภค การพัฒนาส่ิงแวดล้อมการท่องเท่ียว และสาธารณสุข 
ส่วนในด้านการกำากับดูแล ภาครัฐยังมีการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีท้ังภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ส่วนบุคคล การยกเลิก
อากรเคร่ืองจักรนำาเข้าและวัตถุดิบผลิตเพ่ือส่งออก เงินทุนสนับสนุนและการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่ีเข้ามา
ลงทุนในบริเวณ EEC อีกด้วย 

อีไอซีประเมินว่า ในระยะเร่ิมต้น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในบริเวณ EEC เม่ือพิจารณาจากความสามารถ 
และทักษะแรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และประเภทของอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 

ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน (MRO) ท่ีเน้นรองรับเคร่ืองบินลำาตัวแคบ (narrow body) จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ
การไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอนาคต  โดยเคร่ืองบินลำาตัวแคบท่ีสายการบินต้นทุนต่ำาเลือกใช้มี
สัดส่วนกว่า 70% ของเคร่ืองบินท่ีผ่านสนามบินเข้าออกของไทยท้ังหมดและมีปริมาณจะเติบโตอีกกว่า 1.5 เท่าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว จะเป็นแรงผลักดันสำาคัญต่อผู้ประกอบการไทยใน
การซ่อมบำารุงอากาศยาน และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ในประเภทช้ินส่วนหลัก (กลุ่ม tier 2) และช้ินส่วนรอง (กลุ่ม tier 
3) ซ่ึงในปัจจุบัน ไทยมีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนอากาศยานกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกช้ินส่วน
อากาศยานราว 60% ชุดระบบสายไฟราว 30% และท่ีเหลือเป็นส่วนประกอบเคร่ืองยนต์และยางล้อเคร่ืองบิน 
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โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลจะสร้างแรงดึงดูดการลงทุนด้าน Internet of Things (IoT) ซ่ึงจะสร้างโอกาสต่อผู้ประกอบการ 
ในการพัฒนา IoT solution ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันการใช้จ่ายด้าน IoT ของไทยยังกระจุกตัวอยู่ 
ท่ีอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ขณะท่ีภาคการเกษตรยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีน้ีมากนัก สะท้อนจากสัดส่วนการใช้ 
embedded software ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มีความสามารถในการส่ือสารในภาคเกษตรท่ีมีการใช้เพียง 
0.1% ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้ถึง 76% ของอุปกรณ์ท้ังหมด  อีไอซี ประเมินว่า หากมีการใช้ IoT ในการเกษตร
เพ่ือควบคุมการให้น้ำา การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตามสภาพดิน จะสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 30-50% และ
หากนำาไปใช้กับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว จะทำาให้เกษตรกรไทยสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียโลกผลผลิตต่อไร่ 
ของข้าวอยู่ท่ี 480 กิโลกรัมต่อไร่ 

ความคุ้มค่าของการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปัจจุบันและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
ไทยก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) โดยเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการ
ทดแทนแรงงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน อีไอซี พบว่าการใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะคุ้มทุนภายในระยะเวลา 
6-10 ปี ขณะท่ีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีอายุการใช้งานสูงสุดราว 12 ปี จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้า 
สู่ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) ซ่ึงทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษา ออกแบบ และจัดหาระบบอัตโนมัติ
จากผู้ผลิตหุ่นยนต์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มาติดต้ังตามความต้องการของ end users ซ่ึงในอนาคตแรงงานกว่า 6.5 แสนคน 
มีโอกาสท่ีจะถูกทดแทนหากมีการนำาระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็จะมีการสร้างงานใหม่ท่ีเก่ียวข้องมากข้ึนเช่นกัน  

นอกจากนโยบายและความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ แล้ว ภาครัฐควรมีการสร้าง 
ความเช่ือม่ันต่อนักลงทุน การสร้างแรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม และการเตรียมพร้อมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม การ
ประชาสัมพันธ์ต่อนักลงทุนต้ังแต่กระบวนการขออนุญาต จนถึงการอนุมัติการลงทุนและการดำาเนินกิจการ รวมถึงการให้ข้อมูล
ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ กายภาพและสังคม เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีสำาคัญท่ีภาครัฐไม่ควรมองข้าม นอกจากน้ี ภาครัฐควร
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานท้ังในด้านเทคนิคและการส่ือสารให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ังควร
มีมาตรการป้องกันและเยียวยา ด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณ EEC เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปได้อย่างย่ังยืนส่วนผู้ประกอบการภาคเอกชนควรมีการเตรียมพร้อม โดยการศึกษากฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทุน  
ข้อกำาหนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการเข้าไปลงทุนในพ้ืนท่ี EEC รวมถึงการศึกษาและวางแผนการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานในด้านคมนาคมเพ่ือพัฒนาระบบขนส่งท้ังวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เพ่ือนำามากำาหนดกลยุทธ์
ในการประกอบกิจการต่อไป 
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ในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) 
ถือเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุด โดยภาครัฐ
หมายมั่นที่จะใช้ EEC เป็นเคร่ืองมือสร้างรายได้เพื่อการยก
ระดับประเทศไทยจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี 
จะเกดิขึน้และเปน็เครือ่งยนตข์บัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศใน
อนาคต ขณะทีอ่ไีอซปีระเมนิวา่ อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส ์
อตุสาหกรรมดจิทิลั และอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์ปน็ 3 อตุสาหกรรม
ทีม่ีโอกาสจะเกิดข้ึนในบรเิวณ EEC ในระยะเริม่ตน้จากนโยบายการ
พัฒนาดังกล่าว

1
EEC จุดสตาร์ทแลนด์มาร์ค

การลงทุนไทย



การพัฒนาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของไทย เริ่มมีการดำาเนินการมาราว 40 ปีที่แล้ว ภายใต้นโยบายโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board Development: ESB) โดยเน้นการสนับสนุนการลงทุน 
ในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมน้ำามนัและกา๊ซธรรมชาต ิอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีอตุสาหกรรมเหลก็ 
และอตุสาหกรรมปุย๋ ถงึแมว้า่ภาครฐัมกีารออกนโยบายสง่เสรมิการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง แตท่วา่แนวโน้มการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ของไทยยังคงไม่สูงมากเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีแนวโน้มลดลงอย่าง
มีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสวนทางกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นฐานการผลิตสินค้า 
ที่สำาคัญ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

การเปรียบเทียบแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

 หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รูปท่ี 1 : แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	CEIC
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ไทยฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์มาเลเซีย ไทย
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รูปท่ี 2 : นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส่งผลท้ังในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการต่อยอดเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV

ประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV, 
จีน และ อินเดีย

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. จำานวนนักท่องเที่ยวในพัทยา

ในช่วงปีท่ีผ่านมา นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

ถูกยกข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบัน โลกมีการขับเคล่ือนโดยระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (knowledge-base economy) มากย่ิงข้ึน โดยระบบดังกล่าวสร้างพลวัตท่ีอาศัยฐานความรู้เป็นตัวขับเคล่ือน  
การผลิต การบริการและการกระจายสินค้า ซ่ึงนำาไปสู่การสร้างงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  พลวัต 
ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ไทยต้องสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน อีกท้ังต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพ่ือช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต เพ่ือนำาไปสู่การปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีมาของการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC) 
เพ่ือเป็นกรอบนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจน
การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่เขตส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาครัฐประเมินว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำาให้เกิดการจ้างงานกว่า 1 แสนตำาแหน่งต่อปี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะลดรายจ่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปีและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าสู่บริเวณดังกล่าวมากข้ึนกว่าเท่าตัวจากราว 1 ล้านคนต่อปีในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในอนาคตมีการเติบโตกว่า 5% ต่อปีจากราว 3% ต่อปีในปัจจุบัน ท้ังภาครัฐยังวางยุทธศาสตร์ให้ภาคตะวันออก
กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar and Vietnam) อีกด้วย 

ทวาย

• ท่าเรือแหลมฉบัง
• ท่าเรือมาบตาพุด

เมียนมา เวียดนาม

ลาว

กัมพูชา

สีหนุวิลล์ หวุงเต่า

ไทย

กวีญิณ
EEC

พื้นที่เป้าหมาย

กรอบแผนการลงทุนเบื้องต้น

เป้าหมายในการลงทุน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

โครงสร้างพื้นฐาน
( 5 แสนล้านบาท)

สร้างงาน
100,000 ตำาแหน่ง/ปี

การพัฒนาอุตสาหกรรม
( 5 แสนล้านบาท)

เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว1

จาก 10 ล้านคนในปัจจุบัน
เป็น 18 ล้านคนในปี 2025

การพัฒนาการท่องเที่ยว
( 2 แสนล้านบาท )

ลดรายจ่ายการขนส่งสินค้า
4 แสนล้านบาท/ปี

สร้างการเติบโตเศรษฐกิจ
5%/ปี จากราว 3%/ปี 
ในปัจจุบัน

จังหวัดระยอง

การพัฒนาเมือง
( 4 แสนล้านบาท)
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นอกจาก พ.ร.บ. EEC ซึง่เปน็กรอบนโยบายการพัฒนาแลว้ ภาครฐัยงัมกีารสนบัสนนุโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นกายภาพ 
(hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำากับดูแล (soft infrastructure) อีกด้วย

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพโดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งอาศัยการ
รว่มลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชนเปน็หลกั ภาครฐัไดม้กีารวางแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออกในระหวา่งป ี2017-2021 ซึง่ประกอบดว้ย 4 แผนงานยอ่ย มลูคา่การลงทนุรวมราว 7.13 แสนลา้นบาท 
ได้แก่ 1) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ (มูลค่าการลงทุนราว 5.95 แสนล้านบาท) 2) แผนงานพัฒนาเมือง 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสาธารณสุข (9.4 หมื่นล้านบาท) 3) แผนงานพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ (2.4 หมื่นล้านบาท) และ 4) การบริหารจัดการ (1 พันล้านบาท) อีกทั้งยังวางกรอบของแหล่งที่มา
การลงทุนไว้อีกด้วย โดยเงินลงทุนส่วนแรกกว่า 66% ของเงินลงทุนทั้งหมด คาดว่าจะมาจากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน (Public Private Partnership: PPP) เงินลงทุนส่วนที่ 2 อีกราว 21% นำามาจากงบประมาณประจำาปี ส่วนที่ 3 ราว 
12% เปน็เงนิลงทนุจากหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ และสว่นทีเ่หลอืเป็นเงินลงทนุของเอกชนโดยตรงและเงินทนุหมนุเวยีนตา่งๆ

แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค แหล่งที่มาของเงินทุน

หน่วย: พันล้านบาท หน่วย: %

รูปท่ี 3 : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2017-2021 และแหล่งเงินทุน

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

594.8

พัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาคมนาคม
และโลจิสติกส์

พัฒนาเมืองและ
สาธารณูปโภค

การบริการจัดการ

จำานวน

โครงการ 1160 2100

แผนงาน

12%
1%

66%

21%

งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนของเอกชน
เงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆ

งบประมาณประจำาปี
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)

100%
0.1

9%
51%

20% 54%19% 46%

93.7

24.0

7%

74%

19%

594.8

การบริหารจัดการ
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แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบทั้งทางถนน ทางอากาศ 
ทางราง และทางน้ำา โดยมโีครงการเมกะโปรเจกตค์มนาคมสำาคญัทีม่กีารลงทนุและกอ่สรา้งในปจัจบุนัแลว้ ไดแ้ก ่โครงการ
มอเตอร์เวย์ เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด  (มูลค่าการลงทุนราว 1.8 หมื่นล้านบาท) ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างพัทยาและระยอง ซ่ึงกำาลังเตรียมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน 
โครงการรถไฟทางคู ่เสน้ทางฉะเชงิเทรา-คลอง19-แกง่คอย (1.1 หมืน่ลา้นบาท) ซึง่จะชว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการขนสง่
ทางรางระหวา่งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  โครงการพฒันาทา่เรอืแหลมฉบัง 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการ
พฒันาทา่เทยีบเรอื A0 (1.8 พนัลา้นบาท) เพือ่รองรบัสนิคา้ทีข่นสง่โดยเรอืทางแมน่้ำาและชายฝัง่ทะเล และ โครงการพฒันา
ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ (2.9 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางราง

ส่วนโครงการสำาคัญในอนาคตที่ภาครัฐเตรียมพร้อมสำาหรับการเติบโตของ EEC ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม  
3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว บุคลากรที่ประกอบ
อาชีพในบริเวณดังกล่าว และประชาชนท่ัวไป โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพท่าเรือให้รองรับ 
ตูส้นิคา้ได ้18 ลา้นตู ้(Twenty-Foot Equivalent Unit: TEUs) จาก 7.7 ลา้นตู้ ในปัจจบัุน รวมถงึการพัฒนาทา่เรอืมาบตาพดุ 
ระยะที ่3 เพือ่รองรบัสนิคา้ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและกา๊ซธรรมชาต ิและการพฒันาทา่เรอืสตัหบีเพือ่สง่เสรมิดา้นการทอ่งเท่ียว 
ด้วยเรือเฟอร์รี่ และเรือสำาราญขนาดใหญ่ รวมถึงสามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือพาณิชย์ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วยังมีการเตรียมพร้อมด้านสาธารณูปโภคด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ำา และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ไดแ้ก ่โครงการดา้นพลงังานไฟฟา้ เชน่ การพฒันาประสทิธภิาพการสง่และกระจายไฟฟ้า 4 หมืน่ลา้นบาท การพัฒนาระบบ
กักเก็บและส่งน้ำาเพื่ออุปโภคและบริโภค 3 หมื่นล้านบาท  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1.6 หมื่นล้านบาท 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 พันล้านบาท เป็นต้น 

อีไอซีคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคเหล่านี้กว่า  
4 หมื่นล้านบาท ในปี 2018 และอีกกว่า 1.1 แสนล้านบาทหลังจากนั้น* ซึ่งการลงทุนของภาครัฐในระลอกนี้ นอกจาก 
จะเป็นการเสริมเข้ียวเล็บในการคมนาคมขนส่งท้ังผู้ โดยสารและสินค้าแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับอุตสาหกรรม 
ที่จะเกิดขึ้นใน EEC ในอนาคตอีกด้วย

*	 ประเมินจากโครงการที่ดำาเนินการแล้วในปัจจุบันและโครงการที่มีโอกาสเกิดขึ้น และไม่นับโครงการรถไฟความเร็วสูง	
และโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส	3	ที่มีมูลค่าสูงมาก
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รูปท่ี 4 : แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณ EEC

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม,	สศช.

5

Source: EIC analysis based on data from NESDB

11 Hard Infrastructure: Transport

คาดการณ์เงนิลงทนุในโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม
หน่วย: พันลา้นบาท

มลูคา่โครงการทีค่าดวา่จะเกดิในระยะส ัน้

หน่วย: พันลา้นบาท

หลงัปี 2018

62

43%

54%

2018

19

81%

2017

11

79%

กอ่นปี 2017

22

91%

ทางถนน
ทางอากาศ

ทางน้ํา
ทางราง

ทางถนน 71100%

ทางทะเล 963%

ทางอากาศ 16923% 77%

ทางราง 2590.1% 99.9%

โครงการที่มีโอกาสเกิดในป 2018

โครงการที่มีโอกาสเริ่มตนในระยะกลาง

หลังปี 2018

43%

2018

19

81%

2017

11

79%

ก่อนปี 2017

22

91%

62

ทางถนน
ทางอากาศ

ทางนำ้า
ทางราง

มูลค่าโครงการที่คาดว่าจะเกิดในระยะสั้นและกลาง คาดการณ์เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม
ในระยะสั้น

หน่วย: พันล้านบาท

97%

มอเตอร์เวย์
เส้นทาง: พัทยา-มาบตาพุด
สนบัสนนุการเดนิทางระหวา่งพทัยาและ จ.ระยอง

รถไฟทางคู่
เส้นทาง: ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย 
สนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากภาค 

 ตะวันออก
สนามบินอู่ตะเภา

ขยายความจอุาคารผู้โดยสารจาก 3 เปน็ 15 ลา้นคน
ศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน (MRO) 
ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
Free trade zone 

ท่าเรือแหลมฉบัง 
 สนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค
 เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าจาก 7.7 
 เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี 
ท่าเรือมาบตาพุด
 สนับสนุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โครงการรถไฟความเร็วสูง
  เส้นทาง: กรุงเทพฯ-ระยอง
  เชื่อมต่อ 3 สนามบิน: อู่ตะเภา, สุวรรณภูมิ, และ 

 ดอนเมือง
ท่าเรือท่องเที่ยวสัตหีบ 
  เส้นทาง: ปราณบุรี-บางปู-สัตหีบ
   รองรับผู้ โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี

หน่วย: พันล้านบาท

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุรี

จ.ระยอง

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือสัตหีบ ท่าเรือมาบตาพุด

สนามบินอู่ตะเภา

โครงการรถไฟทางคู่

รถไฟ

ความเร็วสูง

มอเตอร์เวย:์

พัทยา-มาบตาพุด

โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายจากโครงการเดิม

โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่
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นอกจากการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี เงินทุนสนับสนุนและการ
อำานวยความสะดวกเมื่อลงทุนใน EEC ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน) และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำาหรบัอตุสาหกรรมเปา้หมาย พ.ศ.2560 (พ.ร.บ.เพิม่ขดีความสามารถ) ซึง่เปน็สทิธปิระโยชนท์ัว่ไปทีน่กัลงทนุจะไดร้บัเมือ่ 
ผ่านข้อกำาหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส่วนที่ 2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ให้เฉพาะการลงทุนในบริเวณ EEC (พ.ร.บ. EEC)

สทิธปิระโยชน์ในสว่นแรกเปน็ไปตามเงือ่นไขของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ  ซึง่คณะกรรมการการลงทนุกำาหนด
รปูแบบของการใหส้ทิธปิระโยชนต์ามความสำาคญัประเภทของกิจการ (activity-based incentive) และสิทธปิระโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (merit-based incentive) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุน
ในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น โดยสิทธิตามความสำาคัญประเภทของกิจการที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทย 
มีโอกาสได้รับ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) สูงสุดถึง 13 ปี การยกเว้นอากร
เครือ่งจกัร การยกเวน้อากรวตัถดุบิเพือ่สง่ออก ทัง้น้ี นกัลงทนุจะไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นภาษเีพิม่เตมิคณุคา่ของโครงการ
หากมสีว่นสนบัสนนุในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค และการพัฒนาพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรม 
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถได้รับสิทธิยกเว้น CIT เพิ่มอีก 2 ปีตามพ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงโอกาสในการได้
รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
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รูปท่ี 5 : สิทธิประโยชน์ท่ีนักลงทุนจะได้รับเม่ือเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC เหนือกว่าการไปลงทุนในพ้ืนท่ีอ่ืน

หมายเหตุ: 1และ 2 สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุน/ผู้บริหารระดับสูง

ในส่วนหลัง นักลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบภาษีและรูปแบบการอำานวยความสะดวก
ด้านกฎระเบียบ (soft infrastructure) โดยสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมในด้านภาษีแบ่งเป็น 1) สิทธิในด้าน CIT ได้แก่  
การยกเว้นภาษี CIT เพิ่มเติมอีก 2 ปี หลังจากนั้นจะได้รับการลดภาษี CIT 50% อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ในกรณีที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมที่ระบุ และ 2) สิทธิในด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) ซึ่งเก็บ
ภาษีเพียง 17% สำาหรับผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่มาตั้งใน EEC

ในด้านกฎระเบียบ ภาครัฐเตรียมให้สิทธิประโยชน์เพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนจาก 
ต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิในการเช่าที่ดินราชพัสดุ 50 ปีและต่ออายุอีก 49 ปี การให้วีซ่าทำางาน 5 ปีแก่ชาวต่างชาติ การ
ไม่จำากัดสิทธิในการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC (EEC 
One Stop Service: EEC-TSE) เพื่อให้การขออนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้น เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ ไม่ใช่ภาษีสำาหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC

เมื่อลงทุนในไทย เมื่อลงทุนในพื้นที่ EEC

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน,	พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถ,	พ.ร.บ.EEC

สิทธิประโยชน์ทั่วไปของ BOI

กองทุนเพิ่มขีดฯ 
1 หมื่นล้านบาท

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 

พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถ

พ.ร.บ. EEC

ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17.5%1

ให้สิทธิต่างชาติเช่าที่ดินได้ 50+49 ปี

สนับสนุนวีซ่าสำาหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ2

PPP และ EIA Fast track

กองทุน EEC Communities development

One stop service

≤ 15 ปี 
(Strategic project)

ยกเว้นภาษี CIT 2 ปี และลดหย่อนภาษี 
50% เป็นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
≤ 8 ปี (ตามประเภทกิจการ), 
9-13 ปี (ตามเทคโนโลยี)
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รูปท่ี 6 : การเปรียบเทียบสิทธิพิเศษในการลงทุนของไทยกับประเทศในกลุ่ม ASEAN

หมายเหตุ: 1. ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน อีไอซีมอง
วา่ สทิธปิระโยชนส์งูสดุทีจ่ะไดร้บัจากการลงทนุในบรเิวณ EEC 
สามารถแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ ได้  ทั้งในด้านภาษี CIT, 
PIT, และระยะเวลาเช่าที่ดิน โดยไทยให้มีการยกเว้นภาษี CIT 
นานถึง 15 ปี แม้จะมีระยะเวลาน้อยกว่าอินโดนีเซียและเท่ากับ
สิงคโปร์ แต่นานกว่ามาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ซึ่งยกเว้น
ภาษี CIT ระหว่าง 8-10 ปี สำาหรับในด้านภาษี PIT ผู้บริหาร 
ชาวตา่งชาตทิีท่ำางานในไทยจะเสยีภาษ ีPIT เพยีง 17% ซึง่ต่ำาสดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 22% - 35% 
และในด้านสุดท้าย  ไทยให้สิทธินักลงทุนทำาการเช่าที่ดินถึง 99 
ปี มีระยะเวลาเท่ากับสิงคโปร์แต่นานกว่าประเทศอื่นๆ ที่ให้สิทธิ
ระหว่าง 50-70 ปี 

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC		จากข้อมูลของ	PWC	และ	KPMG

การยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล
(สำาหรับบริษัทที่บุกเบิกธุรกิจ1)

อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล (CIT)

ภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา

การเช่าที่ดิน
(ปี)ประเทศ

ไทย
15 ปี (ธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย),

9-13 ปี (ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
<8 ปี (ธุรกิจอื่นที่ได้รับการส่งเสริม)

35% 
(17% สำาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ)

50+49

10-100% ในระยะเวลา 5-15 ปี
20–100% ในระยะเวลา 10-25 ปี

(ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

5-15 ปีและอาจได้รับการลดหย่อน
เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 ปี

10 ปี

6 ปี และมากที่สุด 8 ปี

4 ปีและได้รับการลดหย่อนอีก
 50% ไม่เกิน 9 ปี

20%

สิงคโปร์ 17% 22% 33+60

อินโดนีเซีย 25% 30% 30+20

มาเลเซีย 20-24% 28% 50

ฟิลิปปินส์ 30% 32% 50

เวียดนาม 20% 35% 70
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การขบัเคลือ่นทัง้ในดา้นกฎหมาย โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกายภาพและการกำากับดแูล มจุีดประสงค์เพือ่ดงึดูดการลงทนุ
และพฒันา 10 อตุสาหกรรมเปา้หมายทีม่คีวามสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศ ซึง่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพ 5 อตุสาหกรรม
ทีม่กีารลงทุนและมกีารดำาเนนิการแลว้ในปจัจบุนัหรอืกลุม่อตุสาหกรรม First S-curve ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
(next generation automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (smart electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มที่สร้างรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (affluent, medical and wellness tourism) อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (agriculture and biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (food for the future) 

การสร้าง 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ (robotics and automation) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (aviation and logistics) 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (biofuels and biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (digital) และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (medical hub)  ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรม 
ทีค่นไทยมคีวามสามารถและคุน้ชนิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังเปน็การสรา้งอตุสาหกรรมใหมท่ีจ่ะเป็นพืน้ฐานใน
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้อีกด้วย

อีไอซีประเมินว่าในระยะเริ่มต้น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ควรเร่งผลักดันให้ขยายตัวมากที่สุดในบริเวณ EEC อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคตเป็นรากฐานที่สำาคัญในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่จะทำาให้ประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะสร้างความ
เติบโตให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเมื่อพิจารณาถึงความสามารถและทักษะแรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และ ประเภทของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อีไอซีประเมินว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นก่อนในบริเวณ EEC 
เนื่องจาก ในปัจจุบัน บุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรมทั้ง 3 มีทักษะความรู้ความสามารถเพียบพร้อมอยู่แล้ว ทั้งใน
ด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการซ่อมบำารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการออกแบบพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ขณะท่ีอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรม
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การดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ย่อมทำาให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องตามมามากมายท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมพร้อม
กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น รวมถึงภาครัฐที่นอกจากจะต้องดำาเนินนโยบาย
เพือ่ดงึดดูการลงทนุอยา่งเหมาะสมและแมน่ยำาแลว้ ยงัตอ้งคำานงึถึงนโยบายทางสงัคมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ
ที่จะเจริญเติบโตขึ้นด้วย 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและสิทธิประโยชน์แบ่งแยกตามจำานวนกิจการ

รูปท่ี 7 : อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนได้ก่อน

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ: กิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำากัดวงเงิน), 8 ปี, 5 ปี, และ 
3 ป ีตามลำาดบั รวมถงึสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามคณุคา่ของโครงการ ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร ยกเวน้อากรวตัถดุบิเพือ่การสง่ออก 
และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี             

หน่วย: กิจการ
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10

ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง สะท้อนจากสัดส่วนกิจการที่ได้รับสิทธิพิเศษสูงที่สุด (กลุ่ม A1 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทำา R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) มีจำานวน 19% และ 8% 
ของกิจการทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  ส่วนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือ 
เสริมประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้กับการผลิตแทบทุกประเภท  ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ
อตุสาหกรรมทัง้ 3 แลว้ เชน่ การผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส ์การผลติชิน้สว่นยานยนต ์จงึนบัวา่อตุสาหกรรมทัง้ 3 มคีวามพรอ้ม 
และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ EEC เป็นลำาดับต้นๆ
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สร้าง 
ความต้องการในการเดินทางทางอากาศเพื่อทำาธุรกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ซ่ึงส่งผลถึงความต้องการการซ่อมบำารุงอากาศยานมากขึ้นตามไปด้วย ภาครัฐ
ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าว จึงเตรียมพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกบนพื้นท่ี 
EEC เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมการบินแห่งใหม่ในภูมิภาค 
ทั้งนี้ อีไอซีประเมินว่า ศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน (MRO) ที่สามารถให้บริการได้ 
ครบวงจรและเน้นรองรับเครื่องบินลำาตัวแคบ (narrow body) จะเป็นธุรกิจที่ 
เกิดข้ึนในระยะเริ่มต้น ส่วนในระยะกลางการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก
จะสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมการบินที่มีมูลค่ามหาศาล

อุตสาหกรรมการบิน 
โอกาสท่ีมาพร้อมความท้าทาย

2



2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน

ความต้องการด้านการซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามปริมาณการเดินทาง 
ทางอากาศ ขณะท่ีขีดความสามารถในการซ่อมบำารุงมีจำากัด จึงเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน 
ด้วยเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 4%CAGR ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลให้ภูมิภาคน้ีมี 
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดในโลก และทำาให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ท้ังน้ี จากงานวิจัยของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) พบว่า ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้โดยสารทางอากาศอย่างมีนัยสำาคัญ โดยอัตรา
การเติบโตของปริมาณผู้โดยสารจะเติบโตตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจราว 2 เท่า ซ่ึงการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุจาก
ท้ังความต้องการในการเดินทางเพ่ือทำาธุรกิจติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและความต้องการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวจาก 
กลุ่มคนท่ีมีรายได้ปานกลางท่ีมีท้ังจำานวนและกำาลังซ้ือมากข้ึน 
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การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในทวีปเอเชียและจำานวนเครื่องบินทั่วโลกระหว่างปี 2016-2036

หน่วย: ล้านที่นั่ง-กม., ลำา

รูปที่ 8 : ในอีก 20 ปีข้างหน้า ปริมาณการเดินทางทางอากาศที่เติบโตสูง โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย  
จะเพิ่มจำานวนเครื่องบินและความต้องการในการซ่อมบำารุงอากาศยานตามมา

ที่มา:	จากข้อมูลของ	Airbus	(2017)	และ	Boeing	(2017)
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ปริมาณผู โดยสารในทวีปเอเชีย จํานวนเครื่องบินทั่วโลก

รูปท่ี 1 ในอีก 20 ปขางหนา ปริมาณการเดินทางทางอากาศที่เติบโตสูง 

โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินและความตองการในการ

ซอมบํารุงอากาศยานตามมา
การคาดการณปริมาณผูโดยสารในทวีปเอเชียและจํานวนเครื่องบนิท่ัวโลกระหวางป 2016-203

., ลํา

เครื่องบินที่เพิ่มขึ้น
เครื่องบินทดแทน
เครื่องบินเดิมปริมาณเดิม ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ Boeing และ Airbus ท่ีเห็นตรงกันว่า การขนส่งทางอากาศในทวีปเอเชียในช่วงปี 
2017-2036 จะเติบโตสูงถึง 5-6%CAGR และมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 4-5 ล้านท่ีน่ัง-กม. ซ่ึงคิดเป็น 45% ของผู้โดยสาร
ท่ัวโลก เพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว จำานวนเคร่ืองบินท่ัวโลกในปี 2036 มีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึนประมาณ 34,000-41,000 
ลำา หรือคิดเป็น 2 เท่าจากจำานวนเคร่ืองบินท้ังหมดในปี 2016 โดย 45% ของเคร่ืองบินใหม่เหล่าน้ีจะถูกใช้งานในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก และส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองบินแบบลำาตัวแคบ (narrow body) ตามการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำา (low cost 
carrier) ซ่ึงจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายด้านการซ่อมบำารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) ในเอเชีย
แปซิฟิกในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพ่ิมข้ึนถึง 80% ของมูลค่าการซ่อมบำารุงในปี 2017 หรือราว 2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำาหรับไทย ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การเติบโตของจำานวนนักท่องเท่ียวปรับตัวสูงกว่า 7%CAGR มาอยู่ท่ีราว 35 ล้านคนในปี 2017 
และคาดว่าจะเติบโตต่อเน่ืองกว่า 4.5%CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลให้มีปริมาณเคร่ืองบินเข้ามาในไทยเพ่ิมสูงข้ึน ทำาให้
ความต้องการในการซ่อมบำารุงเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย ท้ังในรูปแบบการซ่อมบำารุงย่อยในแต่ละคร้ังท่ี transit และการซ่อมบำารุง
ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมของไทยท่ีจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปซ่อม 
ท่ีประเทศอ่ืน ด้วยความได้เปรียบทางด้านท่ีต้ังของไทยซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อการบินภายในกับ ASEAN อีกท้ังบริเวณ EEC ยังเป็น
จุดเช่ือมต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังทางราง ทางเรือและทางถนน  ประกอบกับฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่และแรงงาน
ท่ีมีความสามารถ
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อย่างไรก็ตาม Oliver Wyman บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการเงิน คาดการณ์ว่าการเติบโตของขีด 
ความสามารถในการรองรับการซ่อมบำารุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and 
Overhaul: MRO) ในเอเชียมีแนวโน้มไม่เพียง
พอกับความต้องการ ประกอบกับศูนย์ MRO 
ขนาดใหญ่ที่สุดท่ีตั้งอยู่ ท่ีสิงคโปร์ ซ่ึงดำาเนิน
การโดยบริษัท ST Aerospace และเป็นบริษัท
ที่มีชั่วโมงแรงงาน (man-hour) ในการซ่อม
บำารุงอากาศยานมากท่ีสุดกำาลังประสบปัญหา
ขาดแคลนช่างซ่อมบำารุง โดยในปัจจุบันยังคง
พึ่งพาบุคลากรจีนและฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังไม่
สามารถขยายขนาดเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อ
จำากัดด้านภูมิประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์ MRO ใน
จีนกำาลังเผชิญกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ข้อจำากัดด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และขีดความสามารถในการ
ให้บริการเช่นกัน 

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังไทย

หน่วย: ล้านคน

รูปที่ 9 : การเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศระหว่างประเทศของไทย เป็นแรงสนับสนุนให้มี 
การซ่อมบำารุงในไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยว

38 40 42

+4.3%

+7.3%

2020F 2021F2017E 2019F2018F

35

43

2013 2014 2015 2016

27 25

30
33

+4.3%

42 4342 43
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10 อันดับผู้ประกอบการ MRO ที่มีจำานวนแรงงานต่อชั่วโมงสูงที่สุด

หน่วย: จำานวนชั่วโมงแรงงานต่อปี

รูปท่ี 10 : ผู้ประกอบการธุรกิจ MRO รายใหญ่มีการกระจายตามทวีปต่างๆ ท่ัวโลก โดยในทวีปเอเชีย 
ต้ังอยู่ใน สิงคโปร์ จีน 

ที่มา:	จากข้อมูลของ	Viera	(2016)

1
4

2

3
5

8
6

7
9

10

1 6 

2 7 

3 8 

4 9

5 10 

สิงคโปร์ / 11.5 ล้าน ฮอลแลนด์ / ฝรั่งเศส / 3.9 ล้าน

ฮ่องกง / 7.4 ล้าน สหรัฐฯ / 3.2 ล้าน 

สหรัฐฯ / 4.6 ล้าน จีน / 2.8 ล้าน

สิงคโปร์ / 4.2 ล้าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / 2.5 ล้าน

เยอรมนี / 4.1 ล้าน สเปน / 2.3 ล้าน

Singapore Technologies Aerospace AFI KLME&M

Haeco Group Timco Aviation Services

AAR Corp. Ameco Beijing

SIA Engineering Co. Mubadala Aerospace

Lufthansa Technik Iberia Maintenance

10 อันดับผู้ประกอบการ MRO ที่มีจำานวนชั่วโมงแรงงานต่อปีสูงที่สุด
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2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในบริเวณ EEC

จากพลวัตท่ีได้กล่าวข้างต้น ภาครัฐจึงมุ่งสร้างให้อู่ตะเภากลายเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (aerotropolis) คล้ายคลึง
กับ Schiphol เนเธอร์แลนด์, Songdo เกาหลีใต้, และ Zhengzhou จีน ซ่ึงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งท่ีสำาคัญและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบ พ้ืนท่ีกว่า 6,500 ไร่ของสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง ถูกจัดวางให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ใน 
การพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว โดยมีแผนการพัฒนาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพ่ือเป็น 
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 เพ่ือรองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนภายใน 15 ปี 2) แผนการลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มธุรกิจซ่อมเคร่ืองบิน กลุ่มอาคารผู้โดยสารและการค้า กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองบิน กลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ กลุ่มศูนย์
ฝึกอบรมบุคลากรอากาศยานและธุรกิจการบิน และ 3) ธุรกิจเพ่ิมเติมในอนาคตอีก 3 ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือพาณิชย์ 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซ่ึงการพัฒนาเหล่าน้ี นอกจากจะยกระดับ
ให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินแล้ว ยังจะสร้างความเป็นเมือง (urbanization) ภายในรัศมี 20-30 
กิโลเมตรจากสนามบินอีกด้วย

โดยระยะแรก ศูนย์ MRO จะเป็นโครงการท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนก่อน จากความร่วมมือของบริษัทการบินไทย บริษัทผู้ผลิต
เคร่ืองบิน Airbus และหน่วยงานภาครัฐ โดยโครงการศูนย์ MRO ซ่ึงมีมูลค่าลงทุน 11,000 ล้านบาท จะประกอบด้วยการ
ลงทุน 2 ส่วน โดยในส่วนแรก ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างและงานโยธา เช่น อาคารโรงซ่อมบริภัณฑ์ โรงพ่นสี และพ้ืนท่ีซ่อมบำารุงระดับ 
ลานจอด ซ่ึงภาครัฐโดยกองทัพเรือจะเป็นผู้ลงทุนมูลค่า 7,000 ล้านบาท และในส่วนท่ี 2 ได้แก่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ซ่อมบำารุง
อากาศยานมูลค่า 4,000 ล้านบาท ภาคเอกชนโดยบริษัทร่วมทุนระหว่างการบินไทยและบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองบิน Airbus จะเป็น
ผู้ลงทุน ซ่ึงขณะน้ี ท้ัง 2 บริษัทได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเพ่ือประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการดังกล่าวแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างรอผลการประเมินโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเซ็นสัญญาร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2018 เพ่ือเปิดให้บริการได้ภายในปี 
2021 นอกจากน้ี ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการบินเพ่ือรองรับการซ่อมบำารุง บริษัทการบินไทยกับสถาบันการบินพลเรือน
ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรอีกด้วย
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ถอดบทเรียนสู่ความสำาเร็จ: เมืองศูนย์กลางธุรกิจ
และการบินเจ้ิงโจว (Zhengzhou Aerotropolis)    

BOX

Aerotropolis หรือเมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบิน คือแผนพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ ท่ีทำาให้สนามบินไม่ใช่
แค่เพียงศูนย์ขนส่ง แต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเมือง โดยใช้การขนส่งทางอากาศท่ีมีความรวดเร็วดึงดูด 
ให้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ สนามบิน ท้ังในด้านการผลิตและการบริการ และพัฒนาเป็นเมืองใหม่
ในท่ีสุด แนวความคิด Aerotropolis ถูกพัฒนาข้ึนจากแนวความคิดในศตวรรษท่ีผ่านมาท่ีใช้การขนส่งเป็น 
ตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เช่น การขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำา ซ่ึงแนวคิดน้ีได้ถูกนำาไปปรับใช้ในหลากหลาย
ประเทศเช่น Amsterdam Schiphol Airport City เนเธอร์แลนด์, Paris Charles de Gaulle Airport City 
ฝร่ังเศส, Songdo International Business District เกาหลีใต้, และ Zhengzhou Airport Economy Zone 
จีน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีกำาลังพัฒนาล่าสุด
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ในปี 2010 รัฐบาลจีนได้เร่ิมพัฒนาเมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบินเจ้ิงโจว (Zhengzhou Airport 
Economy Zone: ZAEZ) ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเจ้ิงโจว มณฑลเหอหน่าน ตอนกลางของจีน  
โดยใช้สนามบินเจ้ิงโจวซินเจ้ิง (Zhengzhou Xinzheng airport) เป็นศูนย์กลาง จนประสบความสำาเร็จ
กลายเป็นศูนย์กลางขนส่งขนาดใหญ่ของจีนในปัจจุบัน สะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสารท่ีใช้สนามบิน 
เจ้ิงโจวซินเจ้ิงเพ่ิมข้ึนจาก 8.7 ล้านคนเป็น 15.8 ล้านคน หรือเติบโตราว 80% ในระหว่างปี 2010-2014  
ในขณะท่ีปริมาณขนส่งสินค้าเพ่ิมสูงข้ึนมากจาก 85,800 ตันถึง 370,000 ตัน หรือเติบโตประมาณ 300% 
และส่งผลให้สนามบินเจ้ิงโจวซินเจ้ิง เป็นสนามบินท่ีมีการขนส่งสินค้าอันดับ 7 ของจีนภายในระยะเวลา 5 ปี 

ท้ังน้ี บนพ้ืนท่ีกว่า 415 ตารางกิโลเมตรของ ZAEZ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกราว 40% ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดถูกวางเป็นเขตการบิน (airport district) เพ่ือรองรับธุรกิจการบิน ได้แก่ สนามบิน การขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า การผลิตช้ินส่วนและซ่อมอากาศยาน และธุรกิจคลังสินค้าสำาหรับธุรกิจห้องแช่เย็นและ e-Commerce 
ในส่วนท่ีสองราว 40% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดถูกวางเป็นเขตการผลิตสินค้ามูลค่าสูง (high-end manufacturing 
district) เพ่ือรองรับธุรกิจวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองบิน และผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าสูง  
เช่น Foxconn ซ่ึงเป็นบริษัทผู้รับประกอบโทรศัพท์ iPhone ท่ีต้องมีการนำาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าสำาเร็จรูป
ไปสู่หลายประเทศท่ัวโลก และส่วนสุดท้ายถูกกำาหนดให้เป็นเขตเมืองบริการ (urban services district)  
เพ่ือรองรับสาธารณูปโภคและส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารสำานักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล  
สถานท่ีพักผ่อน และโครงการมิกซ์ยูส (mixed-used) เป็นต้น

ท้ังน้ี ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบินเจ้ิงโจว ก้าวข้ึนมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งของจีน 
อย่างรวดเร็ว ได้แก่

1. สถานท่ีต้ังท่ีเหมาะจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและผลิต เน่ืองจากต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศทำาให้สามารถ
เช่ือมต่อกับเมืองอ่ืนๆ ภายในจีนได้อย่างสะดวก โดยภายในรัศมี 500 กิโลเมตรจาก ZAEZ สามารถครอบคลุม
ประชากรจีนได้ถึง 30%

2. การเช่ือมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ โดยสามารถเช่ือมต่อได้ท้ังทางถนนโดยรถบรรทุก ทางรางโดยรถไฟ
และรถไฟความเร็วสูง อีกท้ังยังเป็นเมืองหลักท่ีจะเช่ือมระหว่างจีนกับยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟตามแผนยุทธศาสตร์ 
Belt and Road initiative ของจีนอีกด้วย

3. การสนับสนุนของภาครัฐท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยมี 
การวางแผนและพัฒนาเมือง ZAEZ ให้สอดรับกันเป็นอย่างดีกับ สนามบิน มอเตอร์เวย์ และเส้นทางรถไฟ
ธรรมดา และรถไฟความเร็วสูง อีกท้ังยังมีด้านนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนโครงการ การจัด
ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำาเข้า-ส่งออก ท่ีช่วยดึงดูดและสร้างความเช่ือม่ันต่อ 
นักลงทุนอีกด้วย
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รูปที่ 11 : ZAEZ เป็นศูนย์กลางการขนส่งของจีน จากสถานที่ตั้งภายในรัศมี 500 กม. 
ครอบคลุมประชากรถึง 30% และจากการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทางถนน ทางราง
และทางอากาศ

ที่มา:	จากข้อมูลของ	Kasarda	(2012,	2013,	2015),	citiscope	(2016)

China

City

Hong Kong
Memphis
Shanghai
Anchorage
Louisville
Miami
Beijing
Los Angeles
Guangzhou
Chicago
Addictional China only ranking
Shenzhen
Chengdu
Hangzhou
Zhengzhou

2
1
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4
12
9
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6
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4
5
8
25

1
2
3
6
7
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21
19

4
5
7
20

1
2
3
5
7
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19

4
5
6
7

2.3
4.0
8.6
-0.7
2.7
5.1
2.0
2.3
11.0
9.9

5.5
8.7
8.3
44.9
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2.3 ธุรกิจซ่อมบำารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

รูปที่ 12 : ภายในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการบิน นอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจใกล้ตัว
แล้ว ยังประกอบด้วยอีกหลายกลุ่มธุรกิจ

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	Tretheway	และ	Markhvida	(2013)

กลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมการบิน

กลุ่มผู้ผลิต

เคร่ืองบินและช้ินส่วน

• ผู้ผลิตเคร่ืองบินพาณิชย์ 

• ผู้ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

• ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบ

ควบคุม

กลุ่มผู้ ให้บริการ

ที่เก่ียวข้องกับการบิน

• ผู้ ให้บริการสนามบิน

• ผู้ ให้บริการเติมนำ้ามัน

อากาศยาน

• ผู้ ให้บริการซ่อมบำารุง

กลุ่มผู้ ให้บริการ

ด้านการขนส่ง

• ผู้ ให้บริการขนส่งผู้ โดยสาร              

(สายการบิน)

• ผู้ ให้บริการขนส่งสินค้า

กลุ่มผู้ ให้บริการ

กิจกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ

• บริษัทตัวแทนท่องเท่ียว

• บริษัทผู้รับจัดการขนส่ง

1 2 3 4

• Airbus, Boeing
• Roll Royce, Saab, 

Kawasaki
• PFW, Spirit

• Changi Airport, AOT
• BP, Shell, BAFS
• ST Aerospace, Haeco

group, Thai Maintenance 

• Singapore airline, Thai 
airway, Air asia

• Singapore Airline cargo, 
Thai cargo

• Expedia, Agoda, Orbitz, 
STA travel

• FedEx, DHL

เม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจแรกท่ีคนส่วนใหญ่นึกถึง 
คือ สายการบิน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใกล้ตัวผู้บริโภคมากท่ีสุด อย่างไร
ก็ตาม ภายในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการบินยังมีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
อยู่อีกหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ธุรกิจการ 
ซ่อมบำารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) ธุรกิจ
ตัวแทนขนส่งสินค้า (freight forwarder) ธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว เป็นต้น  
โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1) กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองบินและช้ินส่วนอากาศยาน ได้แก่ ผู้ผลิตเคร่ืองบิน
พาณิชย์ เช่น Boeing, Airbus และผู้ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ และ
ระบบควบคุมต่างๆ เช่น Rolls Royce, Saab, Kawasaki  2) กลุ่มผู้ให้บริการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการบิน ได้แก่ ผู้ให้บริการสนามบิน เช่น Changi Airport 
Group และ บริษัทท่าอากาศยานไทย, ผู้ให้บริการเติมน้ำามันอากาศยาน  
เช่น BP, Shell และ บริษัทบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS), ผู้ให้บริการ 
ซ่อมบำารุง เช่น ST Aerospace, ฝ่ายซ่อมบำารุงบริษัทการบินไทย, และผู้ให้
บริการเตรียมอาหารบนเคร่ืองบิน 3) กลุ่มผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ได้แก่  
ผู้ให้บริการท้ังการขนส่งผู้โดยสาร เช่น Singapore Airlines, บริษัทการบินไทย 
และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น Singapore Airlines cargo, บริษัทไทยคาร์โก้
และสุดท้าย 4) กลุ่มผู้ให้บริการท่ีต่อเน่ืองอ่ืนๆ ได้แก่ บริษัทตัวแทนท่องเท่ียว 
เช่น Agoda, Expedia บริษัทผู้รับจัดการขนส่ง เช่น FedEx, DHL เป็นต้น
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ท่ามกลางกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการบิน กลุ่มการซ่อมบำารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองบินและ 
ช้ินส่วนอากาศยานเป็นธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนการดำาเนินการในลำาดับต้นๆ จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน  
(Return on Invested Capital: ROIC) ของกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการบินของ McKinsey  
พบว่าผลตอบแทนการลงทุนของกลุ่มผู้ให้บริการด้านขนส่งคือ สายการบิน มีค่าต่ำาสุดคือเพียง 4% เน่ืองจากต้องเผชิญ 
ท้ังความเส่ียงด้านจำานวนผู้โดยสารและความผันผวนของราคาน้ำามันเช้ือเพลิง ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอบแทน  
20-44% แต่ก็มีการแข่งขันรุนแรงสูงจากจำานวนผู้ประกอบการท่ีมีจำานวนมากด้วยเช่นเดียวกัน ดังน้ัน 2 กลุ่มธุรกิจท่ีเหลือ  
ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการเก่ียวกับเคร่ืองบิน โดยเฉพาะธุรกิจ MRO ซ่ึงมีผลตอบแทนประมาณ 11% และกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองบินและ
ช้ินส่วนอากาศยานมีผลตอบแทนราว 7% จึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีค่อนข้างดีและมีผู้แข่งขันน้อยกว่า

โดยท่ัวไป การซ่อมบำารุงเคร่ืองบินสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การซ่อมเคร่ืองยนต์ (engines)  
2) ช้ินส่วน (components) และ 3) โครงเคร่ืองบิน (air frames) โดยการซ่อมใน 2 ส่วนแรก ส่วนใหญ่ดำาเนินการโดย 
ผู้ผลิตเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วนเอง (Original Equipment Manufacturers: OEMs) เพราะมีความซับซ้อนสูงอีกท้ังยังมีการรับ
ประกันจากผู้ผลิต ขณะท่ีการซ่อมบำารุง air frame จะถูกดำาเนินการจากผู้ประกอบการท่ีให้บริการเฉพาะ เช่น ST Aerospace, 
Haeco Group เป็นต้น

การซ่อมบำารุง air frame สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 1) การซ่อมบำารุงย่อยหรือการซ่อมในลานจอด (line maintenance) 
ประกอบด้วย 1.1) การซ่อมรายวัน (daily check) เป็นการตรวจสอบระบบต่างๆ ของอากาศยานก่อนและหลังข้ึนบิน ซ่ึง 
จะตรวจรายวัน 1.2) การตรวจ A-check เป็นการตรวจสอบเคร่ืองบินท่ัวไป เช่น ระดับน้ำามัน การเปล่ียนยาง เบรก ซ่ึงจะตรวจ
ทุก 2 เดือน และใช้เวลาตรวจสอบ 10 ชม. 1.3) การตรวจ B-check เป็นการตรวจเช็คเคร่ืองบินแบบ A-check ท่ีละเอียดข้ึน  

ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Invested Capital) ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน

หน่วย: %

รูปที่ 13 : ธุรกิจการซ่อมบำารุงและธุรกิจการผลิตอากาศยานและชิ้นส่วน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ ได้รับ 
ผลตอบแทนการลงทุนในลำาดับต้นๆ

ที่มา:	รายงานจาก	McKinsey	(2013)

หมายเหตุ:	*Air	navigation	service	provider,	**Computer	reservation	system
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ซ่ึงจะตรวจทุก 6 เดือน และใช้เวลาตรวจสอบ 1-3 วัน 2) การซ่อมใหญ่ (base maintenance) แบ่งเป็น 2.1) การซ่อม 
C-check เป็นการเปล่ียนอะไหล่และตรวจสอบละเอียดท้ังในส่วนโครงสร้างและผิวเคร่ืองบิน ซ่ึงจะตรวจทุก 20 เดือน และ 
ใช้เวลาตรวจสอบ 1-2 สัปดาห์ 2.2) การซ่อม D-check เป็นการซ่อมหนักโดยการถอดร้ือช้ินส่วนของเคร่ืองบินออกมา 
ตรวจสอบ ซ่ึงจะตรวจทุก 6 ปี และใช้เวลาตรวจสอบ 4-6 สัปดาห์

ในปัจจุบัน ไทยมีผู้เล่นในธุรกิจซ่อมบำารุงเคร่ืองบินเพียง 7 ราย แบ่งเป็น การให้บริการซ่อมบำารุงแบบ line maintenance  
3 ราย ได้แก่ Austrain Technik, Delta TechOps, KASE aviation และการให้บริการซ่อมบำารุงแบบ base maintenance 
และเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วน 3 ราย ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำารุงการบินไทย, Thai aviation industries, และ SAMTHAI และการให้
บริการซ่อมบำารุงเฉพาะช้ินส่วน 1 ราย คือ Triumph aviation services โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดซ่อมบำารุงอากาศยานของโลก
เพียง 20,000 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น 1% ของมูลค่า MRO โลกเท่าน้ัน

รูปท่ี 14 : รูปแบบการซ่อมบำารุง Air frames

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	Viera	(2016)

ในส่วนการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเคร่ืองบิน (aircraft supply chain) สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ OEMs และผู้ประกอบการใน tier 1 ถึง tier 4 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี:

 • OEMs คือผู้ผลิตเคร่ืองบินและผู้ผลิตเคร่ืองยนต์เคร่ืองบิน เช่น Airbus, Boeing, Rolls-Royce 
 • Tier 1 คือผู้ผลิตและวางระบบต่างๆ ในอากาศยาน เช่น ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศยาน (avionics)  
  ระบบนำาทาง ระบบเช้ือเพลิง ตัวอย่างผู้ประกอบการ เช่น PFW, Spirit

เวลาที่ต้องเข้ารับการซ่อม
ลักษณะ

การซ่อมบำารุง ระยะเวลาซ่อม รายละเอียด
กิจกรรม

รูปแบบ
การซ่อมบำารุุง

รายวัน/ 
ตอน Transit

การตรวจสอบระบบต่าง ๆ 
ของอากาศยานก่อนและ

หลังขึ้นบินประจำาวัน

การตรวจสอบเครื่องบินทั่วๆไป  
เช่น ระดับน้ำามัน  

การเปลี่ยนยาง เบรก

การตรวจเช็คเครื่องบิน
ที่ละเอียดขึ้นในโรงซ่อม

เครื่องบิน

การเปลี่ยนอะไหล่และตรวจ
สอบละเอียดทั้งในส่วน

โครงสร้างและผิวเครื่องบิน

การถอดรื้อชิ้นส่วนของ
เครื่องบินออกมาตรวจสอบ

Line or Light 
Maintenance

Base or
Heavy 

Maintenance

ทุกครั้งที่จอด

20 เดือน

6 ปี 

A-checkA-check 10 ชม.2 เดือน

B-check 1-3 วัน6 เดือน

C-check 1-2 สัปดาห์

D-check 4-6 สัปดาห์
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อีไอซีประเมินว่า ศูนย์ MRO ท่ีจะเกิดข้ึนควรให้บริการซ่อมบำารุงได้อย่างครบวงจร และเน้นรองรับเคร่ืองบินขนาดลำาตัว
แคบ (narrow body) ปัจจุบัน จากผู้ประกอบการศูนย์ MRO ท้ังหมด 7 ราย มีเพียงแผนกซ่อมบำารุงของบริษัทการบินไทย
เท่าน้ันท่ีสามารถให้บริการซ่อมท้ัง air frame, engine, และ component ได้อย่างครบวงจร การลงทุนศูนย์ MRO ท่ีพร้อม
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตเคร่ืองบินอย่าง Airbus จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำารุง 
air frame ของไทยให้มากข้ึนไปอีก ซ่ึงในด้านขนาดของเคร่ืองบินท่ีเข้ารับบริการ จากการพิจารณา traffic ของเคร่ืองบิน 
ท่ีผ่านเข้าออกในสนามบินของไทยพบว่ากว่า 70% เป็นเคร่ืองบิน ลำาตัวแคบ (narrow-body) ท่ีสายการบิน low cost เลือก
ใช้ ซ่ึงมีแนวโน้มจะเติบโตจากเดิมอีกกว่า 1.5 เท่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนท่ีเหลือเป็นเคร่ืองบินลำาตัวกว้าง (wide-body)  
ท่ีสายการบิน full service ใช้ในการให้บริการ

รูปท่ี 15 : ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเคร่ืองบิน

ที่มา:	จากข้อมูลของ	AeroDynamic	Advisory

 • Tier 2 คือผู้ผลิตและประกอบช้ินส่วนหลัก เช่น ปีกเคร่ืองบิน (airfoil) ปีกโครงสร้าง (ribs) ใบพัดอัดอากาศ  
  (compressor blade) ตัวอย่างผู้ประกอบการ เช่น Northern aerospace, Hyde Group, Senior aerospace 
 • Tier 3 คือผู้ผลิตเฉพาะช้ินส่วนรอง เช่น เกียร์ น็อต สกรู สายไฟ และช้ินส่วนท่ีทำาด้วยเหล็ก ตัวอย่าง 
  ผู้ประกอบการ เช่น Precision Components, Crane Aerospace & Electronics, EME 
 • Tier 4 คือผู้ผลิต/จำาหน่ายวัตถุดิบในการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เช่น อะลูมิเนียม ไทเทเนียม เหล็ก พลาสติก  
   ตัวอย่างผู้ประกอบการ เช่น Cytec Engineered Materials, Allegheny Technologies

โดยในปัจจุบันการผลิตและส่งออกช้ินส่วนอากาศยานของไทยมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก
ช้ินส่วนอากาศยานราว 60% ชุดระบบสายไฟราว 30% และท่ีเหลือเป็นส่วนประกอบเคร่ืองยนต์และยางล้อเคร่ืองบิน เป็นต้น 

Aircraft OEMs Aeroengine OEMs

Systems & major structures

Principal Component

Sub-components

Raw material

OEMs

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Types Aviation Supply Chain
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สำาหรับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทย โอกาสของผู้ประกอบการไทยจะอยู่ในการผลิตในขั้น tier 2 และ tier 
3 ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตอากาศยาน (aircraft supply chain) เนื่องจากในส่วนของ OEM และ tier 1 ซึ่งเป็น 
ชิน้สว่นที่ใชเ้ทคโนโลยแีละมคีวามซบัซอ้นสงู ยงัคงผลติโดยบรษิทัผูผ้ลติตา่งชาตริายใหญท่ีเ่ปน็เจา้ของเทคโนโลย ีขณะที ่
ชิ้นส่วนที่อยู่ใน tier 2 และ tier 3 จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยมากกว่าเนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ไม่ 
ซับซ้อนมาก อีกทั้งยังสามารถต่อยอดจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยได้อีกด้วย

การจัดตั้งศูนย์ MRO ถือเป็นก้าวแรกของไทยในการเข้าร่วมอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในส่วนการซ่อมบำารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวเตรียมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ในส่วนการซ่อมบำารุง ผู้ประกอบการต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาวิศวกรและช่างซ่อมบำารุงด้านการบินเพื่อให้ 
ผ่านหลักสูตรการซ่อมบำารุงอากาศยานจากหน่วยงานควบคุมระดับโลก เช่น สำานักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal 
Aviation Administration: FAA) ของสหรฐัฯ และองคก์รการบินของสหภาพยโุรป (European Aviation Safety Agency: 
EASA) ของประเทศในยุโรป เป็นต้น อีกทั้ง ธุรกิจ MRO เป็นธุรกิจที่ต้องพ่ึงพิงวิศวกรและช่างซ่อมบำารุงจำานวนมากใน 
การตรวจสอบหรอืทดสอบสภาพเครือ่งบนิ การซอ่มเครือ่งบนิ และการเปลีย่นอะไหลท่ดแทน เพือ่ใหเ้ครือ่งบนิได้มาตรฐาน 
โดยทักษะที่จำาเป็นในการซ่อมบำารุง ได้แก่ การซ่อมโครงสร้างเหล็ก การเชื่อม การพ่นสี เป็นต้น รวมถึงทักษะด้านภาษา 
ทั้งนี้ ธุรกิจ MRO นอกจากจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการศูนย์ MRO ในอนาคตแล้ว ยังเป็นโอกาสของผู้รับเหมาช่วง 
(subcontractor) ในการรับงานที่มีความซับซ้อนน้อยหรืองานที่ไม่ต้องการใช้ทักษะมากนัก เช่น การเชื่อมประสานบัดกรี 
การพ่นสี การทำาความสะอาด เป็นต้น

ผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ต้องสร้างความน่าเช่ือของผลิตภัณฑ์และเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินโลก อีไอซีประเมินว่าผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่
อปุทานอตุสาหกรรมการบนิโลกได้ใน 2 รปูแบบ ไดแ้ก1่) รปูแบบการรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการเจา้ของเทคโนโลยทีีม่าลงทนุ
ในไทย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบกิจการร่วมการค้า (joint venture) หรือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือพันธมิตร (partnership 
& alliance) โดยผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเติบโตจากการเป็น sub-supplier (tier 3) ของ supplier เจ้าของเทคโนโลยี 
(tier 2) ดังเช่น กรณีของบริษัท Senior aerospace ซึ่งเป็น supplier ให้กับ Rolls-Royce ในการผลิตชิ้นส่วนใบพัด 
อัดอากาศ และผลิตโครงปีกเครื่องบินและที่นั่ง โดยมี contractor และ sub-contractor เป็นผู้ประกอบการไทย
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2) รูปแบบการยกระดบัผลติภณัฑ์ตนเอง (scaling up) เพ่ือผา่นการรบัรองมาตรฐาน AS9100 หรอื NADCAP โดยผูป้ระกอบการ 
ต้องศึกษาหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่แล้วให้สามารถนำาไปใช้กับอากาศยานได้ เช่น ในกรณีของ บริษัท 
ซี.ซี.เอส กรุ๊ป ที่มีธุรกิจดั้งเดิมด้านงานกลึงมาก่อน แล้วจึงขยับขึ้นเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ที่ใช้ในระบบเบรก ระบบคลัง
สินค้า ระบบเซ็นเซอร์ของเครื่องบิน หรือ บริษัทสหมิตรเครื่องกล ที่มีพื้นฐานจากการรับแปรรูปและชุบเหล็กทั่วไปมาก่อน  
ที่จะรับงานชุบแข็งชิ้นส่วนอากาศยานในส่วนที่เป็นเหล็ก เป็นต้น

อีไอซีมองว่า เงื่อนไขสำาคัญที่จะทำาให้เมืองการบินภาคตะวันออกสำาเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย ความร่วมมือ
จากผูเ้ลน่ช้ันนำา การพฒันาบคุลากร และการเป็นจุดเชือ่มต่อการขนสง่ โดยความรว่มมอืจากผูเ้ลน่ช้ันนำาในอตุสาหกรรม
การบิน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการ เช่น กรณี Airbus ได้เซ็นสัญญา
ความร่วมมือ MOU กับการบินไทย และความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ดังเช่น การลงทุนของ Foxconn  
ใน Zhengzhou สำาหรับในด้านบุคลากร ภาครัฐจะต้องพัฒนาบุคลากรให้รองรับและเพียงพอต่ออุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งทักษะที่ใช้ในการทำางานและทักษะด้านภาษา และสุดท้าย ในด้านการเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่ง (connectivity) โดยจะ
ต้องพัฒนาโครงการขนส่งต่อเนื่องให้มีการเชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งสร้างความรวดเร็ว อำานวยความสะดวก
และทำาให้เข้าถึง (accessibility) ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใน Zhengzhou ซึ่งจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางบกของจีน เช่น ทางถนน 
ทางราง กับการขนส่งทางอากาศ

อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศยานยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อธุรกิจ MRO และธุรกิจผลิต 
ชิ้นส่วนอากาศยาน ที่จะทำาให้ความถี่ในการเข้าซ่อมบำารุงลดลง จากข้อมูลของ ICF international บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การบินพบว่า ความถ่ีในการเข้าซ่อมบำารุงของเครื่องบินรุ่นใหม่น้ันต่ำากว่าความถี่ในการเข้าซ่อมบำารุงของเครื่องบินรุ่นเก่า
ราวเท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น ภายในช่วงระยะเวลาที่เท่ากัน เครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง Boeing 787 จะเข้ารับการซ่อมบำารุง 
light C-Check 3 ครั้ง heavy C-check 1 ครั้ง ในขณะที่ เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง Boeing 767 จะต้องเข้ารับการซ่อมบำารุง 
light C-Check 6 ครั้ง heavy C-check 2 ครั้ง ซึ่งทำาให้รายได้ของผู้ประกอบการซ่อมบำารุงลดลงตามไปด้วย ในด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่อย่างการพิมพ์ 3 มิติ เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่ถึงแม้จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการใหมส่ามารถผลติชิน้สว่นอากาศยานไดง้า่ยย่ิงขึน้ แตก่จ็ะส่งผลกระทบด้านลบตอ่ผู้ประกอบการทีด่ำาเนนิการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ในกรณีของชิ้นส่วนอากาศยานขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน
ย่อยๆ ที่ผลิตมาจากหลายโรงงาน เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตชิ้นส่วนใหญ่ได้ภายใน
โรงงานเดียว ซึ่งจะทำาให้โรงงานขนาดเล็กถูกลดความสำาคัญและมีโอกาสที่จะปิดตัวลง

บุคลากรด้านการบินยังคงเป็นประเด็นสำาคัญที่ภาครัฐจะต้องเร่งพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่คาดว่า 
จะปรับเพิม่ข้ึนถงึ 6 เทา่ในอนาคต และมคีวามตอ้งการบคุลากรดา้นการบินหลากหลาย เช่น ชา่งซอ่มบำารงุ ชา่งอเิลก็ทรอนกิส์ 
วิศวกรการบิน นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ในปัจจุบัน ไทยสามารถผลิตช่างซ่อมบำารุงและนักบินได้เพียง 
300 คนต่อปี และ 400-500 คนต่อปี ตามลำาดับ อีกทั้งยังขาดแคลนศูนย์สอบช่างซ่อมบำารุงที่ได้รับการรับรองจาก EASA 
ซึ่งขณะนี้ในอาเซียนมีอยู่ในมาเลเซียเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน นอกจากน้ี การพัฒนาทักษะด้านภาษาก็เป็นสิ่งจำาเป็นไม่แพ้
กัน เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติ ภาษาจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสาร รวมถึงช่างซ่อมบำารุงและ
วิศวกรการบินที่ต้องผ่านการทดสอบทักษะอาชีพเป็นภาษาอังกฤษก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว สถาบัน
การบินพลเรอืนได้เตรยีมลงทนุเพือ่ขยายกำาลงัการผลติบคุลากรทางการบนิ โดยการกอ่สรา้งอาคารเรยีนเพือ่ยกระดบัการ
ผลิตบุคลากรทางการบินจาก 1,400 คน เป็น 3,000 คน การขยายศูนย์ฝึกนักบินเพื่อเพิ่มกำาลังผลิตจาก 80-100 คนต่อปี
เป็น 160 คนต่อปี และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผลิตช่างซ่อมบำารุงอากาศยาน รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 7,200 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบินในอนาคต

Economic Intelligence Center (EIC) 33





ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
มากขึน้เรือ่ยๆ ภาครฐัไดเ้ล็งเหน็ถึงความสำาคญัของอตุสาหกรรมดจิิทลั จึงมีนโยบาย 
จัดตั้ง Digital Park Thailand ขึ้นในพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Internet of Things (IoT) 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลติ ซึง่เริม่ถูกนำาไปประยุกต์ใช้ ในอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก แต่สำาหรบัในไทยพบวา่ 
อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
กลบัไมม่กีารนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชม้ากนัก อไีอซพีบวา่การใช ้IoT solution ดา้น
การควบคุมการให้น้ำา การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตามสภาพดิน เป็น 
ทางเลือกที่น่าสนใจสำาหรับเกษตรกรไทยเนื่องจากช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 
30-50%  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรคำานึงถึงประเด็นด้านความคุ้มทุนเช่นกัน 
เช่น กรณีของการเพาะปลูกข้าว เกษตรกรควรใช้ IoT เพาะปลูกข้าวมากกว่า 4 ไร่  
จึงทำาให้เกิดความคุ้มทุนจากการลงทุน 

อุตสาหกรรมดิจิทัล
โอกาสท่ีมาพร้อมความเข้าใจ 
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3.1 EEC กับ อุตสาหกรรมดิจิทัล

การปรับตัวของภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่ิงสำาคัญมากข้ึนเร่ือยๆ สำาหรับธุรกิจท่ีจะสามารถอยู่รอดและเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบันธุรกิจท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ธุรกิจด้าน ICT, media และ 
finance ซ่ึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจท่ีถึงแม้มีขนาดใหญ่แต่ถ้าหากปรับตัวไม่ทันก็ล้วนต้องเผชิญกับ การควบรวมกิจการ การถูกซ้ือ
กิจการ หรือการหยุดดำาเนินการไปในท่ีสุด อย่างเช่น กรณีของ Nokia ท่ีตัดสินใจผิดพลาดโดยยังคงยึดติดอยู่กับเทคโนโลยี
เดิม ส่งผลให้บริษัทต้องประสบกับภาวะขาดทุน และขายกิจการบางส่วนให้แก่ Microsoft ในท่ีสุด ดังน้ัน เทคโนโลยีดิจิทัลจึง
เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอดหรือล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และคาดว่าการเปล่ียนแปลงของ
ภาคธุรกิจจะมีอัตราเร่งท่ีเร็วกว่าในอดีตหลายเท่าจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น ซ่ึงประกอบด้วย สินค้าดิจิทัล บริการ
ดิจิทัล และโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น และนำา
ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุน และสร้างอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 1) สินค้าดิจิทัลซ่ึงมี 3 กลุ่มหลัก คือ เน้ือหาดิจิทัล
และข้อมูลดิจิทัล เช่น immersive animation ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะ และ ซอฟต์แวร์และระบบ
อัจฉริยะ เช่น IoT platform 2) บริการดิจิทัล เช่น ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ 
(cloud computing) และ 3) โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น

โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ถูกยกให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC และมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve industry) ท่ีภาครัฐให้ 
การส่งเสริม โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC  เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
กุญแจสำาคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 30% ดังน้ัน ภาครัฐจึงต้องการให้เกิดการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เป็นต้น เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างย่ังยืน
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ระยะเริ่มต้น Digital Park Thailand ถูกกำาหนดให้เป็นโครงการ flagship บนพื้นที่ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีการกำาหนดพื้นที่กว่า 700 ไร่ ในบริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) พื้นท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัสรา้งสรรคน์วตักรรมดจิทิลั เชน่ IoT Institute 2) พ้ืนทีล่งทนุสำาหรบัธรุกจิดจิทิลัตา่งประเทศทีต่อ้งการเขา้มาลงทนุ
ในไทย และ 3) พื้นที่ที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบอัจฉริยะ 

ทัง้น้ี การจดัตัง้ Digital Park Thailand จะเปน็การลงทุนในรปูแบบ PPP โดยภาคเอกชนลงทนุ 70% ในสว่นของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน ขณะท่ีภาครัฐลงทุน 30% เพ่ือจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่ และส่วน 
ของที่พักอาศัย รวมถึงการจัดทำาสิทธิประโยชน์และมาตรการดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยจะเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2022

นอกจากนี ้พืน้ทีด่งักลา่วยงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการกำากบัดแูล (soft infrastructure) โดยปจัจบุนัม ีhard infrastructure ไดแ้ก ่สถานดีาวเทยีมและเคเบลิ
ใต้น้ำาซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเชื่อม fiber optic ภายในประเทศกับต่างประเทศ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ 
ด้านการสื่อสารความเร็วสูงของไทย ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่สำาคัญและจะเกิดตามมาในอนาคต ได้แก่ Digital 
academy, IoT Institute, International submarine cable station และ data center 

ขณะที่ soft infrastructure ที่สำาคัญประกอบด้วย 1) การกำาหนดให้ Digital Park Thailand เป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (sandboxed for regulatory adjustment) เพื่อเป็น
สนามทดสอบอปุกรณ ์ผลติภณัฑ ์ระบบอตัโนมตั ิแพลตฟอรม์ และแอปพลเิคชัน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีจัฉรยิะ 2) การ
ทำา customize incentive เพื่อดึงดูดธุรกิจดิจิทัลระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ควบคู่กับการจัดให้มีกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับธุรกิจดิจิทัลไทย และ 3) การดึงดูด digital talent ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากต่างประเทศด้วยสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 
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อีไอซีประเมินว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์ การลงทุนด้าน IoT (Internet of Things) มีแนวโน้มที่ 
จะเกิดตามมา ท่ามกลางธุรกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย 1) ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ 2) ธุรกิจ e-Commerce 
3) ธุรกิจศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (analytics and data center) 4) ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ (cloud computing) และธุรกิจป้องกันอันตรายในโลกไซเบอร์ (cyber security) และ 
5) ธรุกจิพฒันาเทคโนโลยเีชือ่มตอ่อนิเทอร์เนต็ของอปุกรณต์า่งๆ (IoT) อไีอซมีองวา่ปัจจยัสนับสนุนดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ดิจิทัลใน Digital Park Thailand ไม่ว่าจะเป็น IoT Institute รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบและการมีสนามทดลอง 
(living lab & testbed sandbox) ล้วนสนับสนุนให้เกิดการออกแบบ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาที่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับ IoT ส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจด้าน IoT มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าธุรกิจอื่นๆ 

รูปท่ี 16 : Digital Park Thailand ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) พ้ืนท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 2) 
พ้ืนท่ีลงทุนธุรกิจดิจิทัล และ 3) พ้ืนท่ีอยู่อาศัย

ทีี่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Park Thailand 
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3.2 Internet of Things (IoT)

การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบและการมีสนามทดลองใน Digital Park Thailand เป็นหัวใจสำาคัญที่ช่วย 
สร้าง ecosystem ให้เกิดการลงทุนด้าน IoT ขึ้นในพื้นที่ EEC การลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน IoT ต้องอาศัยการ
ทดสอบและทดลองอย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น self-driving car และ drone ที่หากต้องการทดสอบหรือ 
ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน เช่น กรณีของ Google การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบและการมี 
สนามทดลองในบรเิวณ Silicon valley ชว่ยใหผู้้ประกอบการสามารถออกแบบ พัฒนา และทดสอบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งเสร ี
ซึง่ถา้หากมกีารผอ่นคลายกฎระเบยีบเกดิขึน้ใน Digital Park Thailand จะเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาให ้EEC โดดเดน่เหนอืกวา่พืน้ที ่
อื่นๆ ในประเทศ 

IoT เป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 3 ถัดจาก Internet และ Mobile Internet โดยเทคโนโลยีคลื่นลูกแรก คือ Internet 
ถือกำาเนิดในช่วงปี 1985-1999 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมต้นและมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
ส่วนเทคโนโลยีคลื่นลูกท่ี 2 คือ Mobile Internet เร่ิมขึ้นในช่วงปี 2000-2015 โดยเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และหลังจากปี 2016 เป็นต้นไป IoT ได้กลายเป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 3 โดยคาดว่าจะมีอุปกรณ์
ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ถึงกว่า 5 หมื่นล้านชิ้นในปี 2020 มากกว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ ถึงกว่า 10 เท่า เนื่อง
ด้วย การเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้น การใช้พลังงานในการประมวลผลข้อมูลที่ลดลง และต้นทุนส่วนประกอบของอุปกรณ์ IoT  
เช่น เซ็นเซอร์ที่ต่ำาลง นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ด้าน IoT ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก ปัจจัยข้างต้นเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ IoT 
ถูกนำาไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น

IoT มีศักยภาพที่จะก้าวข้ึนมาพลิกโฉมโลกใบนี้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการไปจนถึงผู้บริโภคอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ IoT คือ สภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องยนต์ในเครื่องบิน เครื่องจักรในโรงงาน 
สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุตัวตนของอุปกรณ์ การทำางานร่วมกัน 
และความสามารถโต้ตอบกัน ด้วยศักยภาพของ IoT ประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น IoT จึงมีโอกาสที่จะเข้ามา 
เปลีย่นวิถีชีวิตและการทำางานของผูค้นในอนาคตอนัใกล ้โดย IoT สามารถนำาไปใช้ในกจิกรรมทีห่ลากหลาย ตัง้แตก่จิกรรม
ในบ้านพักอาศัย เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน การสั่งการเครื่องชงกาแฟ เป็นต้น ตลอดจนนำามาประยุกต์ใช้กับ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสะดวกในการสั่งการ ติดตาม และควบคุมเครื่องจักรได้จากระยะไกล 
หรือ แม้กระทั่งนำาข้อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในสายพานการผลิตมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
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ความนิยมด้านการใช้งาน IoT ท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถสะท้อนได้จากการใช้จ่ายด้าน IoT ท่ีเติบโตอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะ 
การใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์  ปัจจุบันผู้ประกอบการท่ัวโลกนิยมนำา IoT มาใช้งานเพ่ิมข้ึน สะท้อนผ่านการใช้จ่ายด้าน IoT ท่ีจะ
ขยายตัวถึง 14.6% มาอยู่ท่ีราว 7.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 และจะสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 
2020 ท้ังน้ี ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายด้าน IoT จะมีท้ังการใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอนเน็คทิวิต้ี และเซอร์วิส แต่การใช้จ่าย
ด้านซอฟต์แวร์ เช่น แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย และแพลตฟอร์ม 
กลับได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดถึงราว 16% เน่ืองจากซอฟต์แวร์เป็นรากฐานสำาคัญต่อการนำา IoT มาประยุกต์ใช้

นอกจากน้ี ยังพบว่าการใช้จ่ายด้าน IoT ท่ัวโลกในปี 2018 ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิต การขนส่ง และสาธารณูปโภค 
ในสัดส่วนราว 24%, 11% และ 9% ตามลำาดับ โดยความต้องการใช้ IoT มีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตท่ีต้องการวิธีการสนับสนุนการดำาเนินการผลิตและการจัดการทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต เน่ืองจาก 
IoT สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในการบำารุงรักษาเคร่ืองจักรได้ถึง 30% ส่วนอุตสาหกรรมขนส่ง 
ค่าใช้จ่ายใน IoT กว่า 70% ถูกใช้ไปกับการติดตามการขนส่งสินค้า ซ่ึงช่วยลดต้นทุนและความล่าช้าในการขนส่ง เน่ืองจาก
สามารถลดความเสียหายของสินค้าขณะขนส่งและลดต้นทุนการใช้น้ำามัน ขณะท่ีการใช้จ่ายใน IoT ด้านสาธารณูปโภค 
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ซ่ึงสามารถตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และนำาไปประมาณ
การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การคิดราคาค่าไฟฟ้า ตลอดจนการวางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้า

ขณะที่การใช้จ่ายด้าน IoT ของไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาคการผลิตและการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
กับกระแสโลก โดยในปี 2015 ไทยมีค่าใช้จ่ายในด้าน IoT ราว 7.3 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตกว่า 13% ต่อปี  
ไปอยู่ที่ราว 1.35 แสนล้านบาทในปี 2020 โดยมีปัจจัยบวกจากการใช้ IoT ในการตรวจสุขภาพระยะไกลและการติดตาม
การขนส่งสินค้าเป็นหลัก ท่ีจะมีการเติบโตใกล้เคียงกันราว 20% ต่อปี รวมถึงการสนับสนุนจากโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง, คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz สำาหรับรองรับการใช้งานด้าน IoT เป็นต้น 

คาดการณ์การใช้จ่ายด้าน IoT ทั่วโลก สัดส่วนการใช้จ่ายด้าน IoT ทั่วโลกรายอุตสาหกรรม

หน่วย:แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หน่วย: %

รูปท่ี 17 : การใช้จ่ายด้าน IoT ท่ัวโลกจะสูงถึง 7.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 ขยายตัว 
ถึง 14.6% จากปีก่อนหน้า โดยกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิต การขนส่ง และสาธารณูปโภค

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	International	Data	Corporation	(IDC)	
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มูลค่าการใช้จ่ายด้าน IoT แบ่งตามการใช้งานในไทย

หน่วย: พันล้านบาท

รูปท่ี 18 : การใช้จ่ายด้าน IoT ของไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาคการผลิตและการขนส่ง ซ่ึงเป็นไป 
ตามทิศทางเดียวกันกับกระแสโลก 

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	IDC

อย่างไรก็ตาม พบว่าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำาคัญของไทยมีการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่ำากว่าอุตสาหกรรมการผลิต 
อย่างมาก อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนต่อ GDP ราว 10% ซึ่งสูงเป็นอันดับ  
3 รองจาก อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
ค้าส่งค้าปลีก อีกท้ังประชากรไทยยังทำางานอยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้มากเป็นอันดับ 1 หรือสูงถึง 34% 
จากแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมานั้น พบว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับ 
ตอ้งเผชญิกบัการหดตวัโดยเฉลีย่ถงึ 4% ต่อป ีสวนทาง 
กับอุตสาหกรรมอื่น อย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิต 
ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และที่สำาคัญพบว่ายังไม่มี 
การนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากนัก สะท้อนจาก 
สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้  e m b e d d e d  s o f t wa r e  
ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มี
ความสามารถในการสื่อสาร โดยอยู่ท่ีราว 0.1% 
เท่านั้น ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนการใช้ 
embedded software สูงถึง 76%

4

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ IDC

รปูที ่3: การใชจ้า่ยดา้น IoT ของไทย สว่นใหญย่งัคงอยูใ่นภาคการผลติ
และการขนสง่ ซึง่เป็นไปตามทศิทางเดยีวกนักบักระแสโลก 
มลูคา่การใชจ้า่ยดา้น IoT แบง่ตามการใชง้านในไทย
หน่วย: พันลา้นบาท
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เปรียบเทียบอุตสาหกรรมตามสัดส่วนการใช้ embedded software และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

หน่วย: %

อัตราการเติบโต

รูปท่ี 19 : อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและแรงงานไทย 
แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะหดตัวและยังไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก

ทีม่า:	การวเิคราะห์โดย	EIC	จากขอ้มูลของ	สศช.,	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิและกระทรวงแรงงาน

ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในภาคการเกษตรอย่างเข้มข้น  
ปัจจุบันกว่า 70% ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐฯ โดยเกษตรกรมีการนำา IoT, 
หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี GPS มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สะท้อนจากผลผลิตต่อไร่ของซีเรียลใน
สหรัฐฯอยู่ที่ 7.34 พันกิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 2 เท่า ส่วนญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีการเพาะปลูก เนื่องจากแรงงานหนุ่มสาว
ไมน่ยิมประกอบอาชพีเกษตรกรและผลกระทบจากการทีป่ระเทศเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุจงึนำาเทคโนโลยดีจิทิลัภาคการเกษตร
มาประยุกต์ใช้ในการทำาการเกษตรแบบแม่นยำา (precision agriculture) ส่งผลให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 792 กิโลกรัม 
ต่อไร่ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก

ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปริมาณผลผลิตที่ตกต่ำา ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรมีแนวโน้มหดตัวราว 1-6% ต่อปี ระหว่างปี 2012–2016 โดยเฉพาะ
ปาลม์น้ำามนัทีเ่ผชญิกบัปญัหาผลผลติตอ่ไรล่ดลงมากทีส่ดุ รวมถงึการเพาะปลกูขา้วในไทยทีมี่ผลผลติตอ่ไรต่่ำากวา่คา่เฉลีย่ 
ของโลกราว 35% โดยมีปัจจัยกดดันประสิทธิภาพการเพาะปลูก ได้แก่ ดิน น้ำา สภาพอากาศ และศัตรูพืช ขณะที่ค่าปุ๋ย  
ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าพันธุ์พืช และค่าดูแลรักษา กลับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกพืชหลัก
ของประเทศ เช่น มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าว และยาง ต้องประสบกับสภาวะขาดทุนตั้งแต่ 75–14,750 บาทต่อตันในปี 2016
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การเกษตรแบบแม่นยำา นอกจากการประยุกต์ใช้ IoT เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหาของเกษตรกรไทย 
ในปัจจุบัน การทำาการเกษตรแบบแม่นยำา เป็นรูปแบบการทำาการเกษตรที่ต้องควบคุมปัจจัยการผลิตให้ถูกที่ถูกเวลาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม ซึ่ง
ระบบจะทำาการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรแบบ real time เช่น ความชื้นในดิน อุณหภูมิในอากาศ และปริมาณแสงอาทิตย์ 
พร้อมนำาขอ้มลูตา่งๆ มาวเิคราะห ์และแสดงผลขึน้ไปยงัแอปพลเิคชนับนอปุกรณอ์จัฉรยิะ เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถทำาการ
เกษตรไดอ้ยา่งแมน่ยำา เชน่ เมือ่พบวา่ความชืน้ต่ำาเกนิไป ตอ้งรดน้ำาเพิม่หรอืเปดิสปรงิเกอร ์เปน็ตน้ ซึง่จากข้อมูลของ Atilze  
นั้นพบว่าการนำา IoT มาใช้ในภาคการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 30-50% ดังนั้น เกษตรกรควรนำา IoT มา
ใช้ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีกำาลังประสบปัญหาด้านผลผลิต ตัวอย่างเช่น การนำา IoT มาใช้ในการเพาะปลูกข้าว  
ซึ่งประเมินว่าจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 317 กิโลกรัมต่อไร่มาอยู่ที่ราว 475 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โลกที่ผลผลิตต่อไร่ของข้าวอยู่ที่ 478 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรควรใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการเพาะปลูกข้าวมากกว่า 
4 ไร่เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนในการลงทุนซื้อและใช้อุปกรณ์1

รูปที่ 20 : เกษตรกรควรนำา IoT มาใช้ ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำาลังประสบปัญหา 
ด้านผลผลิต เช่น ข้าว ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการนำา IoT มาใช้จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จาก	Good	Chin	Group	

การนำา IoT มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกข้าว

Cloud Computing
Big Data Analysis

อุปกรณมือถือสำหรับเกษตรกร
แนะนำขอมูลที่มีประโยชนแกเกษตรกรในการเพาะปลูกขาว

คำแนะนำ
  - วันที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
  - ประเภทขาวที่เหมาะสม 
  - เปนตน

SITE #1
Hardware Sensor

SITE #3
Hardware Sensor

ผลผลิตตอไร

SITE #2
Hardware Sensor

  - อุณหภูมิ
  - ความชื้น
  - ความสวาง
  - ความเร็วลม
  - ปริมาณน้ำ
  - GPS
  - CCTV

ขอมูลสภาพอากาศถูกสงไปทุก 10 วินาที
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การควบคุมการให้น้ำา การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตามสภาพดิน เป็น 3 IoT solutions ที่เกษตรกรควรนำา
มาประยุกต์ใช้ก่อน เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเพาะปลูก 

1) การควบคุมการให้น้ำา (water controlling) จากการที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำามากเกิน
ความจำาเปน็ โดยการใชน้้ำาในภาคการเกษตรมสีดัสว่นถงึราว 70% ของการใชน้้ำาทัง้ประเทศ อกีทัง้ไทยยงัตดิอนัดบัการใชน้้ำา
มากเกินความจำาเป็นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งเกิดจากการขาดการควบคุมดูแลและติดตามอย่าง real time ดังนั้น IoT 
solution จะเขา้มาแกป้ญัหาดงักลา่วได ้เนือ่งจากสามารถลดการใช้น้ำาไดม้ากถงึ 10-15% โดยเป็นการทำางานรว่มกนัระหวา่ง
เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าความชื้นและสมาร์ทสปริงเกอร์ เพ่ือให้สามารถควบคุม คำานวณปริมาณน้ำา และเวลาในการรดน้ำาที่ 
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืชไร่ พืชสวน พืชผัก และ
ไม้ดอก

2) การควบคมุโรคและศัตรพูชื (pest and disease control system) ซึง่สามารถลดตน้ทนุการใชส้ารเคมกีำาจดัศตัรพืูช
ไดถ้งึ 25% และชว่ยลดการนำาเขา้สารเคมทีางการเกษตร IoT solution ชว่ยใหก้ารควบคมุโรคและศตัรพืูชมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การสั่งให้ยาฆ่าแมลงถูกฉีดเมื่อถึงคราวจำาเป็นเท่านั้น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์สำาหรับตรวจวัด
อณุหภมูเิพือ่บ่งช้ีถงึการแพรก่ระจายของศตัรพูชื ซึง่หากอณุหภมูเิพิม่สงูขึน้จะสง่ผลใหศ้ตัรพูชืเพิม่จำานวนขึน้อยา่งรวดเร็ว 
ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการประยุกต์ใช้ ในไทยจะช่วยลดการนำาเข้าสารกำาจัดวัชพืช สารกำาจัดแมลง และสารป้องกันและกำาจัด
โรคพืช โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำาเข้าสารดังกล่าวขยายตัวถึง 5% ต่อปี และไทยต้องสูญเงินที่ใช้ในการนำา
เข้ากว่า 2 หม่ืนล้านบาทต่อปี การควบคุมโรคและศัตรูพืชจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกไม้ดอกค่อนข้างมาก  
เช่น กล้วยไม้ ที่มักต้องเผชิญกับ เพลี้ยหอย บั่วกล้วยไม้ และ โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น

3) การติดตามสภาพดิน (soil monitoring) ส่งผลให้การนำาเข้าปุ๋ยเคมีลดลง เนื่องจาก IoT สามารถช่วยให้เกษตรกร
ประมาณการการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน ไม่ว่าจะเป็นความช้ืน อุณหภูมิ และแร่
ธาตุสารอาหาร จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำาหรับปลูกพืชชนิดใด และปรับปรุงดินให้ 
เหมาะสมกับการปลูกพืช รวมถึงสามารถนำามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและการดูแลรักษาพืชได้ จึงคาด
ว่าจะช่วยลดการนำาเข้าปุ๋ยเคมีที่ปัจจุบันต้องนำาเข้าถึง 5 ล้านตัน ด้วยมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถ
บรรเทาปัญหาด้านการใช้น้ำามากเกินจำาเป็นอีกด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำาหรับการตัดสินใจรดน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำาได้ถึง 25 %
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ระดับความสำาคัญของโซลูชั่นด้าน IoT แบ่งตามประเภทของพืช

หน่วย: คะแนน

รูปท่ี 21 : IoT solution ด้านการควบคุมการรดน้ำา การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตาม 
สภาพดิน น้ันมีความสำาคัญต่อการทำาเกษตรกรรม

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เกษตรกร ผู้ประกอบการด้าน IoT และภาครัฐ ถือเป็นผู้ที่ 
ไดร้บัผลกระทบโดยตรงและมบีทบาทสำาคญัในการผลกัดนัให้
เกิดการลงทุนและพัฒนา IoT ด้านการเกษตรขึ้นในไทย
 
เกษตรกรควรประยุกต์ ใช้ IoT ในการเพาะปลูกพืชหรือ 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษและ
ขายได้ ในราคาสูง เน่ืองจากระบบ IoT มีราคาสูง เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรควรนำา IoT มาประยุกต์ใช้
กับการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาดีและต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ อย่างเช่น ผักปลอดสารพิษ และกุ้ง ซึ่งเป็น
สัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทำาให้เกษตรกรต้องตรวจวัด
คุณภาพน้ำา เพื่อดูอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสะอาด
ของน้ำา ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอด การเติบโต และการผสมพันธุ์ 
ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้วิธีนำาตัวอย่างน้ำาในบ่อมาตรวจ
สอบ ซึ่งอาศัยเวลานานกว่าจะทราบผล นอกจากนี้ กุ้งยังเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูง โดยอยู่ที่ราว 190 บาทต่อกิโลกรัม 
ในช่วงปี 2017 ซึ่งสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น ไก่ หมู 
และวัว ราว 4, 2 และ 1 เท่าตามลำาดับ ดังน้ัน การนำา IoT  
มาใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งจึงค่อนข้างเหมาะสม

7

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรม

รปูที ่6: IoT solution ดา้นการควบคมุการใหนํ้า้ การควบคมุโรคและ
ศตัรพูชื และการตดิตามสภาพดนิ น ัน้มคีวามสาํคญัตอ่การทาํเกษตรกรรม

7.3

pest and disease control system

8.0

plant monitoring 5.5

precise fertilizing system

Predictive analytics 5.3

soil monitoring

storage monitoring

farm vehicle tracking 1.8

livestock monitoring 0.0

average

2.3

water monitoring 4.3

8.3

water controlling 10.0

8 

9 

7 

6 

5 

3 

4 

2 

0 

10

พชืไร่

8 

9 

7 

6 

5 

4 

2 

3 

0 

10

พชืสวน

8 

9 

7 

6 

4 

4 

3 

2 

0 

พชืผกั

10

9 

5 

8 

4 

7 

6 

0 

0 

0 

ไมด้อก

10

ระดบัความสําคญัของโซลชู ัน่ดา้น IoT แบง่ตามประเภทของพชื
หน่วย: คะแนน
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ผู้ประกอบการควรนำาเสนอ IoT solution ผ่านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ควบคู่กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ด้วยราคาที่ 
จับต้องได้และสะดวกต่อการนำาไปใช้  เนื่องจากปัญหาหลักของการใช้งาน IoT คือ ปัญหาด้านราคาและความซับซ้อนใน
การใช้งาน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่างเช่น Cropx สตาร์ทอัพที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำาหรับติดตามสภาพดิน ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองโดยมีต้นทุนในการ
ใช้ขั้นต่ำาอยู่ที่ 275 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ความสำาเร็จของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสะท้อนได้จาก Cropx ที่พึ่งก่อตั้ง 
ในปี 2013 สามารถสรา้งรายไดถ้งึ 1.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และสามารถระดมทนุจากนักลงทนุไดถ้งึ 10 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ

ภาครัฐควรสง่เสรมิและให้ความรูแ้ก่เกษตรกรและรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการเพือ่วจิยัและพฒันานวตักรรมทางการเกษตร
ในปัจจุบันเกษตรกรมีจำานวนลดลงเรื่อยๆ และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยยังคงใช้องค์ความรู้ที่ถูก 
ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังขาดความชำานาญในการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้ 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รู้จักใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐควรร่วมกับผู้ประกอบการ
ด้าน IoT เพื่อทดลอง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการทำาการเกษตรในไทย เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรไทย
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และราคาหุ่นยนต์ที่ลดลง ถือเป็นแรงขับเคล่ือน
หลักให้ความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั่วโลกและในไทยขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เม่ือประเมินปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในการผลิต ปริมาณการผลิต 
และตราสินค้า อีไอซี พิจารณาว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปอยู่ ใน 
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอยู่ ที่การเป็นผู้ ให้บริการ
ด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) และติดต้ังระบบอัตโนมัติให้กับผู้ ใช้งาน  
(end-users) มากกว่าการเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติต่อตลาดแรงงานเป็นประเด็นที่ทุกๆ ฝ่ายไม่ควรละเลย ภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องควรมุ่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะให้กับแรงงาน เพื่อให้แรงงานในสายการผลิต
สามารถทำางานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือสามารถเปล่ียนไปทำางานในลักษณะ
อื่นๆ ได้ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
โอกาสท่ีมาพร้อมกับความเส่ียง
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หุนยนตอุตสาหกรรม
อนาคตอันใกล...มาไวกวาที่คิด

สงผลใหสัดสวนประชากร
ในวัยทำงาน มีแนวโนมหดตัวลง

ในอนาคต

ทดแทน
แรงงาน

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมอื�นๆ

งานที่ ใชแรงงาน
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อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบมากที่สุด

งานที่ทำซ้ำไปมา งานที่ตองการ
ความแมนยำเปนพิเศษ

อุตสาหกรรม
ยานยนต

อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื�องดื�ม

ลักษณะงานที่จะถูกแทนที่ดวยหุนยนต

ซึ่งตองจายคาจางแรงงาน 
400-480 บาท/คน/วัน

ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

www.scbeic.com

1

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ International Federation of Robotics (IFR), J.P. Morgan, UN และกระทรวงแรงงาน (MOL)
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ระบบอัตโนมัติ คือระบบการทำางานร่วมกันระหว่าง
เครือ่งจกัรกล และซอฟตแ์วรค์วบคมุ เพือ่ใหก้ระบวนการ
ผลิตหรือบริการสามารถดำาเนินการได้อย่างอัตโนมัติตาม
โปรแกรมท่ีได้วางไว้ ระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่ถูกนำามาใช้
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารและ
เคร่ืองดื่ม โดยมีผู้ ให้บริการด้านการรวมระบบ (System 
Integrator: SI) เป็นผู้ ให้คำาปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบอัตโนมัติให้กับผู้ ใช้งาน (end-users)

การใชร้ะบบอตัโนมตั ิโดยเฉพาะหุน่ยนตจ์ะทำาใหผู้ป้ระกอบ
การได้รับประโยชน์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น 1) การเพิ่มปริมาณผลผลิต 
เนื่องจากการทำางานของหุ่นยนต์ที่มีความรวดเร็วกว่า
แรงงานอีกทั้งยังสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่องโดย 
ไม่หยุดพัก จะทำาให้ผลิตภาพในการผลิตสูงขึ้น และส่งผล
ต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด (economies of scale) มากขึ้นไปด้วย และ 2) 
การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะหุ่นยนต์สามารถ
ทำางานได้อย่างแม่นยำากว่าแรงงาน จึงมีแนวโน้มที่ อัตรา
ความเสียหาย (defect rates) ของกระบวนการผลิต 
จะลดลง และสง่ผลตอ่เนือ่งใหต้น้ทนุการผลติรวมถงึคา่ใช้
จ่ายในการดำาเนินงานของผู้ประกอบการต่ำาลงตามไปด้วย

ส่วนประกอบของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รูปท่ี 22 : ระบบอัตโนมัติ (automation) เกิดข้ึนจากการทำางานร่วมกันของเคร่ืองจักรกล  
และซอฟต์แวร์ควบคุม โดยมี SI เป็นผู้ ให้คำาปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบให้กับผู้ ใช้งาน

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC

หมายเหตุ:	1.Computer	Numerically	Controlled	2.Flexible	Manufacturing	System	3.Computer-Aided	Manufacturing
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ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงผลักดันจากการขาดแคลนแรงงาน และการ
ปรับตัวลงของราคาหุ่นยนต์ โดยสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics: IFR) ได้ประเมิน
ว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots: IR) ทั่วโลก จะขยายตัวราว 15%CAGR ในช่วงปี 2018-2020 
และคาดว่าจะทะลุ 5 แสนตัวได้ในปี 2020 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การขาดแคลนแรงงานจากการขยายตัวของสังคม
ผู้สูงอายุในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีทิศทางสวนกับค่าเฉลี่ยของอายุขัยที่เพ่ิมข้ึน  
ส่งผลให้จำานวนแรงงานมีแนวโน้มลดลง เห็นได้จากสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 15-64 ปี) ต่อจำานวน
ประชากรทั้งหมดของทั้งโลกมีแนวโน้มลดลงจาก 67% ในปี 2015 เป็น 63% ในปี 2030 จึงเป็นโอกาสที่ IR จะถูกนำามาใช้
ทดแทนผลิตภาพที่ลดลงไปจากแรงงานดังกล่าวมากขึ้น และ 2) ราคา IR มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องกว่าปีละ 2%CAGR 
สวนทางกบัราคาแรงงานหรอืตน้ทนุคา่จา้งโดยเฉลีย่ทัว่โลกทีป่รบัตวัสงูขึน้กวา่ปลีะ 4%CAGR  การเลอืกใช ้IR เพือ่ทดแทน
แรงงานจึงมีความคุ้มค่ามากขึ้นทุกๆ ปี 

สัดส่วนของประชากรอายุ 15-64 ปี ดัชนีราคาหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงาน

หน่วย: % ของจำานวนประชากร หน่วย: ดัชนี (1990 = 100)

รูปที่ 23 : สัดส่วนของประชากรในวัยทำางาน 
(อายุ 15-64 ปี) ท่ัวโลก มีแนวโน้มลดลงในปี 2030 

รูปที่ 24 : ราคาหุ่นยนต์ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สวนทางกับต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

ท่ีมา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	United	Nation ท่ีมา:	 การวิเคราะห์โดย	 EIC	 จากข้อมูลของ	McKinsey	และ	
J.P.Morgan
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การขาดแคลนแรงงานและแนวโน้มค่าแรงท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติผ่านมาตรการกระตุ้นท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ไทยมีการนำาเข้า IR ท่ีเติบโตกว่า 
20%CAGR มาอยู่ท่ีราว 13,500 ตัวในปี 2016 ส่งผลให้ประเทศขาดดุลการค้าถึงปีละ 2 หม่ืนล้านบาท โดย IR ท่ีนำาเข้ามาโดย
ส่วนใหญ่ ถูกนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงส่วนใหญ่มีโรงงานต้ังอยู่ 
ในเขตพ้ืนท่ี EEC ภาครัฐท่ีตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ
ไทยท้ังในด้านอุปทาน (supply) และด้านอุปสงค์ (demand) โดยด้านอุปทาน ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจการผลิตเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ และช้ินส่วนหุ่นยนต์ และ กิจการ SI ผ่านการยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมจำานวน 
กิจการ SI จาก 200 รายในปัจจุบัน เป็น 1,400 รายภายใน 5 ปีข้างหน้า และ ด้านอุปสงค์ เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้มากข้ึน ผ่านการให้สิทธิลดหย่อนภาษี การหักค่าใช้จ่าย และให้วงเงินสินเช่ือสำาหรับการซ้ือ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจาก 1.2 หม่ืนล้านบาท ในปัจจุบัน เป็น 2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปีข้างหน้า 

อย่างไรก็ตาม ข้อจำากัดด้านเทคโนโลยี ปริมาณการผลิต และความเช่ือม่ันในตราสินค้า ยังคงเป็น 3 อุปสรรคสำาคัญ
ของผู้ประกอบการไทยในการก้าวข้ึนมาเป็นผู้ผลิต IR เน่ืองจากการผลิต IR ประกอบไปด้วยช้ินส่วนต่างๆ ท่ีต้องอาศัย
เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับสภาพแวดล้อม (sensors) และระบบควบคุมการทำางานแบบอัตโนมัติ 
(servos) ซ่ึงผู้ประกอบการไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความเช่ียวชาญในการผลิตช้ินส่วนเหล่าน้ีมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ประเทศผู้ผลิต IR รายใหญ่ของโลก เช่น จีน สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ด้านขนาดการผลิต ก็พบว่า 
ค่อนข้างเป็นไปได้ยากท่ีผู้ประกอบการไทยจะสามารถผลิต IR แข่งกับผู้ท่ีมีกำาลังการผลิตเบอร์ 1 ของโลก อย่างจีนท่ีผลิต IR สูงถึง 
1 แสนยูนิต ต่อปี หรือ 30% ของกำาลังการผลิตท่ัวโลก 

ถึงแม้ผู้ประกอบการไทยจะสามารถก้าวผ่านข้อจำากัดด้านเทคโนโลยีและปริมาณการผลิตได้ แต่สุดท้ายยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหา 
ด้านการยอมรับในตราสินค้า เพราะอุตสาหกรรมท่ีใช้ IR โดยส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต้องการความถูกต้องแม่นยำาในกระบวนการผลิตในระดับสูง การเปล่ียนมาใช้ IR ท่ีผู้ประกอบการยังไม่คุ้นชินในตราสินค้า 
จึงไม่ได้รับความนิยมนัก เห็นตัวอย่างได้จากอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ของจีนท่ีแม้จะมีความพยายามในการทำาลายข้อจำากัดด้าน
เทคโนโลยีด้วยการเข้าซ้ือบริษัท KUKA AG ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่จากเยอรมนี และมีกำาลังการผลิต IR สูงเป็นอันดับท่ี 
1 ของโลกแล้ว แต่ end-users ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ยังคงไม่เช่ือม่ันในแบรนด์หุ่นยนต์ของจีนเอง 
เห็นได้จากตัวเลข 70% ของยอดขาย IR ในจีนยังคงเป็นของแบรนด์ต่างประเทศเป็นหลัก เช่น Fanuc, ABB และ Yaskawa เป็นต้น

การก้าวเข้ามาเป็น SI ดูเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมสำาหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ของ 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ SI คือธุรกิจท่ีทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษา ออกแบบ และจัดหาระบบอัตโนมัติจาก 
ผู้ผลิตหุ่นยนต์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มาติดต้ังให้กับผู้ประกอบการตามความต้องการ โดยรายได้ของ SI ข้ึนอยู่กับขนาด 
และความซับซ้อนของระบบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว SI จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการประมาณ 50% ของมูลค่า
โครงการ เม่ือพิจารณาด้านโครงสร้างรายได้ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้ IR ของไทยในอนาคต อีไอซี คาดว่า
ธุรกิจ SI ซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดกลางและย่อม (SME) ในปัจจุบัน และมีจำานวนเพียง 200 ราย ยังมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้อย่าง 
ต่อเน่ืองในอนาคต

ท้ังน้ี อีไอซี มองว่าปัจจัยแห่งความสำาเร็จของธุรกิจ SI ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความสามารถในการออกแบบระบบ
อัตโนมัติให้มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย 2) ความสามารถในการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ี 
กำาหนด และ 3) ความสามารถในการสร้างและบริหารความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กร ท่ีมีช่ือ
เสียงในระดับโลกอย่าง Control System Integrator Association (CSIA) หรือจาก end-users รายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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ทางด้านอุปสงค์ เมื่อเปรียบเทียบราคา IR กับอัตรา 
ค่าจ้างแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่าประโยชน์จากการใช้ 
IR เพื่อทดแทนแรงงาน เริ่มอยู่ในระดับที่คุ้มค่าแก่การ
ลงทนุแล้ว สำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์เมือ่เปรยีบเทยีบ 
ระหว่างการลงทุนใน IR สำาหรับงานเช่ือมสปอต (spot 
welding) ที่สามารถทดแทนการใช้แรงงานได้ประมาณ  
5 คนตอ่ตวั ซึง่มรีาคาอยูท่ีป่ระมาณตวัละ 3.5-4.5 ลา้นบาท 
กับต้นทุนการจ้างแรงงานเช่ือมสปอตในปัจจุบันที่มีค่าแรง
วันละ 400-480 บาท พบว่าระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะ 
คุ้มทุนจากการลงทุนในหุ่นยนต์จะอยู่ที่ราว 8-10 ปี 
ขณะที่การใช้งาน IR สำาหรับงานทั่วไป ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรม 
อื่นๆ ที่มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ 1.2 ล้านบาทต่อตัว 
และสามารถทดแทนแรงงานได้ราว 2 คนต่อตัว พบว่า 
ผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ทีจ่ะคุม้ทนุภายในระยะเวลา 6-10 
ปี จากอัตราค่าจ้างในปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 300-450 บาท
ต่อวัน ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาคุ้มทุนกับอายุการ
ใช้งานหุ่นยนต์ที่มีอายุประมาณ 8-12 ปี จึงสามารถสรุปได้
ว่า ณ ระดับค่าจ้างในปัจจุบัน การลงทุนใน IR เพื่อทดแทน 
การใช้แรงงานอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว 

จำานวนปีที่คุ้มค่าต่อการลงทุน IR ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ 
ระดับค่าจ้างแรงงานต่างๆ

จำานวนปท่ีีคุม้คา่ตอ่การลงทุน IR ในอตุสาหกรรมอืน่ๆ  ณ ระดบั
ค่าจ้างแรงงานต่างๆ

รูปท่ี 25 : ณ ระดับค่าจ้างปัจจุบัน การใช้ IR เพ่ือทดแทนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีแนวโน้มท่ีจะคุ้มทุนภายในระยะเวลา 6-10 ปี และ 8-10 ปี ตามลำาดับ

ทีม่า:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากขอ้มลูของกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ:	1.อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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อีไอซีคาดว่าแนวโน้มการใช้ IR ที่มากขึ้นของไทย จะส่งผลให้แรงงานกว่า 6.5 แสนคน หรือราว 15% ของจำานวน
แรงงานท้ังหมดในภาคการผลติจะถกูแทนทีด่ว้ย IR ภายในป ี2030 จากสถานการณท์ีก่ารใช ้IR เพือ่ทดแทนแรงงานเริม่ม ี
ความคุ้มค่ามากข้ึนในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาเลือกใช้ IR มากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาโครงสร้าง
ประชากรไทยที่คาดว่าจะส่งผลให้จำานวนแรงงานลดลงแล้ว อีไอซีประเมินว่าแรงงานราว 6.5 แสนคน หรือประมาณ 
15% ของจำานวนแรงงานทั้งหมดในภาคการผลิตมีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วย IR ภายในปี 2030 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมแรกๆ  
ทีแ่รงงานมโีอกาสถูกแทนที ่คอื อตุสาหกรรมที่ใช้แรงงานเขม้ขน้ (labor intensive) และมลีกัษณะงานทีท่ำาซ้ำาๆ กนัอยา่งตอ่
เนือ่ง อยา่งเชน่ในอตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์และอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ทีมี่การจา้งงาน 
รวมกันราว 2 ล้านคน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะเมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ IR ต่อการผลิตรถยนต์ของ
ไทยที่อยู่ในระดับ 16 ตัวต่อการผลิตรถยนต์ 1,000 คัน มีค่าต่ำากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับ 40 ตัวต่อการผลิตรถยนต์ 
1,000 คัน แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ผู้ประกอบการจะลงทุนใน IR มากขึ้นในอนาคต 

ถึงแม้ว่าการใช้ IR จะส่งผลลบต่อแรงงานในสายการผลิต แต่ก็จะส่งเสริมให้เกิดงานใหม่ๆ มากขึ้นเช่นกัน  เช่น  
งานออกแบบระบบอัตโนมัติ งานเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร และงานซ่อมบำารุงหุ่นยนต์ เป็นต้น ในอดีตที่ผ่านมา 
แมก้ารเขา้มาของเทคโนโลยใีหมจ่ะสง่ผลใหง้านบางประเภทหายไป แตใ่นอกีดา้นหน่ึง เทคโนโลยดีงักลา่วกส็รา้งงานใหม่ๆ  
ขึ้นมาเช่นกัน จากการศึกษาผลกระทบของการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีต่อการจ้างงานในสหรัฐฯ ของ McKinsey 
พบว่า การประกอบรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 1900-1950 ส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานบริการในระบบขนส่งสาธารณะ
ถึง 0.6 ล้านตำาแหน่ง แต่กลับมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ พนักงานในบริษัทผลิต 
ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือช่างซ่อมบำารุงรถยนต์ มากขึ้นถึง 7.5 ล้านตำาแหน่ง หรือมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นกว่า 12.5 เท่า ส่วน
กรณี Personal Computer (PC) ที่เข้ามาในช่วงปี 1970-2015 แม้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานพิมพ์ดีด เลขานุการ  
รวมถึงพนกังานดา้นการบญัชถีงึกวา่ 3.5 ลา้นตำาแหนง่ แตก่ส็รา้งอาชพีใหม่ๆ  อาท ิsoftware developers และ computer 
scientists เกิดขึ้นมาถึงราว 19.5 ล้านตำาแหน่ง เช่นกัน 

การคาดการณ์ปริมาณแรงงานในภาคการผลิตไทยท่ีมีโอกาส
ถูกแทนที่ด้วย IR ภายในปี 2030

การเปรียบเทียบจำานวนการใช้ IR ในการผลิตรถยนต์ของ
แต่ละประเทศ

หน่วย: แสนคน หน่วย: ตัว/ปริมาณการผลิตรถยนต์พันคัน

รูปท่ี 26 : แรงงานประมาณ 6.5 แสนคนในภาคการผลิตไทยมีแนวโน้มจะถูกแทนท่ีด้วย IR ภายในปี 2030  
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีสัดส่วนการใช้ IR ในการผลิตรถยนต์ท่ีอยู่ในระดับต่ำากว่าประเทศอ่ืนๆ

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	BCG	และ	UN ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	IRF	และ	WTO

จำานวนแรงงานมี

แนวโน้มหดตัวลง

จากปัญหาโครงสร้าง

ประชากร (2)

ความต้องการ

แรงงานในภาคการ

ผลิตที่คาดว่าจะหด

ตัวลงจาก IR โดย

สุทธิ (1) + (2)

6.5

-1.0

ความต้องการ

แรงงานในภาค

การผลิตที่คาด

ว่าจะหดตัวลง

จาก IR (1)

7.5

63

45
34 28

20 16

ไทย

 40

สหรัฐฯจีนญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีใต้

World avg.Used IR per ’000 cars

เยอรมนี

จำานวน IR ต่อรถยนต์พันคัน อัตราเฉลี่ยโลก
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เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านลบต่อแรงงาน ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องควรร่วมมือ
พัฒนาทักษะให้กับแรงงาน เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการที่เปลี่ยนไป ซึ่งในปัจจุบัน เราได้เห็นถึงความพยายามของ 
หน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษาของไทยในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ (Center of Robotic Excellence: 
CoRE) ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่าน 1) งานพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ 2) งาน
ให้ความรับรองคุณสมบัติของ SI 3) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการสร้างบุคลากร 
ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนา SI และการส่งเสริมการ reskill ให้แรงงานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ใชหุ้น่ยนต์ใหม้ทีกัษะสงูขึน้ อยา่งไรกต็าม องคก์รภาคเอกชนควรรว่มเป็นอกีกลไกหน่ึงในการช่วยสง่เสรมิการพัฒนาทกัษะ 
ของแรงงานให้สามารถทำางานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถเปล่ียนไป
ทำางานในลักษณะอื่นๆ และสนับสนุนให้แรงงานสามารถ reskill เพ่ือเสริมสร้างผลิตภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ให้สูงขึ้น

เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งประโยชน ์กบัต้นทนุจากการใชง้านหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิประกอบกบัปญัหาการขาดแคลน
แรงงาน และราคาหุ่นยนต์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีไอซีประเมินว่าการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
อยู่ในระดบัคุม้คา่แกก่ารลงทนุแลว้ในปจัจุบนั และคาดวา่จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการใช้ระบบดงักลา่วในสายการผลติขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสของ SI และ end-users ขณะที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 
ควรมุ่งพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
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ลงทุนหุ่นยนต์คุ้มไหม...ในวันนี้

BOX

ปัญหาหลักที่ทำาให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 85% ยังเลือกที่จะไม่ลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คือ  
ผูป้ระกอบการยงัไมท่ราบวา่ธรุกิจของตนสามารถประยกุต์ใชหุ้น่ยนต์ไดห้รอืไม?่ ข้ันตอนหรอืกระบวนการใด 
สามารถใช้ได้บ้าง? และสำาคัญที่สุดคือผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
อยู่ที่เท่าใด? ทั้งนี้ จากกรณีศึกษา อีไอซีพบว่าการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในหลายๆ 
อุตสาหกรรม ล้วนได้ผลลัพธ์เชิงบวกในรูปแบบและปริมาณที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 
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1.หุ่นยนต์เรียงอิฐ (bricklaying robot) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของสหรัฐฯ ที่มีชื่อเรียกว่า 
Semi-Automated Mason (SAM) เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยบริษัท Construction Robotics และ
ถูกนำามาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนแรงงานก่อสร้างในสหรัฐฯ  
ที่สูงถึง 1.1-1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี แม้การทำางานของ SAM จะต้องอาศัยแรงงาน 2 คนสำาหรับการ
ควบคุมการสั่งงานและ reload คอนกรีตและอิฐมอญ แต่ SAM กลับสามารถก่อกำาแพงอิฐได้มาก 
ถึง 3,200 ชิ้นต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าคนงานทั่วไป กว่า 6 เท่าโดยเฉลี่ย ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงสามารถประหยัด
การใช้แรงงานได้ 4 คนต่อการใช้ SAM 1 ยูนิต และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการลงทุนใน SAM  
ทีม่คีา่ใชจ่้ายประมาณปลีะ 3.5 ลา้นบาท กบัคา่จา้งงานทีล่ดลงราว 4.5 ลา้นบาท พบวา่การลงทนุใน SAM 
ให้ ROI ในระดับที่สูงถึงราว 30% 

2.หุ่นยนต์คีบเพรทเซล (pretzels picking robot) ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
สวสิเซอรแ์ลนด ์ในชว่งต้นปี 2000 บรษิทั Roland Murten AG ผูผ้ลติขนมประเภท เพรทเซล (pretzel), 
แครกเกอร์ (cracker) และ บิสกิตซีเรียล (cereals biscuit) เผชิญกับปัญหาในกระบวนการบรรจุ
หีบห่อ ซึ่งส่งผลให้ขนม pretzel เกิดการแตกหัก และไม่สามารถจำาหน่ายได้กว่าปีละ 120 ตันหรือ 10%  
ของปริมาณการผลิตในแต่ละปี ทำาให้บริษัทสูญเสียรายได้กว่าปีละ 80 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
ในชว่งป ี2007-2008 บรษิทัไดต้ดัสนิใจปรับปรงุกระบวนการผลติในขัน้ตอนการบรรจหุบีหอ่ใหเ้ปน็ระบบ
อัตโนมัติโดยการใช้สายพานลำาเลียงอัตโนมัติและหุ่นยนต์คีบ pretzel จำานวน 6 ตัว โดยใช้เงินลงทุน
เพยีง 12 ลา้นบาท ความแม่นยำาในการหยบิเพรทเซล ของหุน่ยนตท์ำาใหอั้ตราการแตกหกัของ  เพรทเซล 
ลดเหลือเพียง 4% ทำาให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าเสียหายได้ถึงปีละ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็น ROI  
อยู่ในระดับประมาณ 60-70%  

3.หุ่นยนต์ปิดฉลาก (label tagging robot) ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของสหรัฐฯ ในช่วงปี 
2012-2013 Nucor steel ผู้ผลิตเหล็กทรงยาวอันดับ 1 ของสหรัฐฯ ได้ทำาการลงทุนในระบบอัตโนมัติที่มี 
ชือ่เรียกวา่ BilletID ซึง่เป็นการทำางานรว่มกนัระหวา่งหุน่ยนตป์ดิฉลาก เครือ่ง 3D Scanner และอปุกรณ์
อื่นๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปิดฉลากของแรงงานในกระบวนการคัดแยกเกรด ขนาด และน้ำาหนัก
ของเหล็กรูปทรง billets ที่บริษัททำาการผลิตมากกว่า 2,400 ชิ้นต่อวัน การทำางานของระบบ BilletID  
จะเป็นการส่งข้อมูลการผลิตแบบ real time จากฐานข้อมูล ด้วย Structural Query Language (SQL) 
ไปยังเครื่องพิมพ์ฉลาก จากนั้นหุ่นยนต์จะนำาฉลากที่ได้ไปปิดในตำาแหน่งที่เครื่อง 3D Scanner ระบุไว้  
ซึง่มคีวามแมน่ยำามากกวา่การใชแ้รงงานคน ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทยีบประโยชนท์ี่ไดร้บั เชน่ ความผดิพลาด
ในการตดิฉลาก ความสามารถในการตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑ ์รวมถงึการใชแ้รงงานทีล่ดลง กบัเงินลงทนุ
ในระบบ BilletID ราว 25-30 ล้านบาท พบว่าการลงทุนในครั้งนี้จะให้ ROI อยู่ในระดับสูงถึง 80-100%      
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บทส่งท้าย



นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นนโยบายที่ภาครัฐมุ่งหวังให้เป็นเครื่องยนต์สำาคัญ
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยในระยะยาว ถงึแมภ้าครฐัมกีารเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงทางดา้นกายภาพผา่นโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและปัจจัยพื้นฐานในการผลิตผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
การสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษี การยกเลิกภาษีนำาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเพื่อส่งออก 
เงินทุน และการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่า ยังคงมี 3 ประเด็นที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาป้องกัน เตรียมพร้อมรับ และหาแนวทาง 
การแก้ไข เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย EEC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย   

1) การสรา้งความเช่ือมัน่และความต่อเนือ่งของมาตรการสง่เสรมิการลงทนุ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่ใจใหกั้บภาคเอกชน 
ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ภาคเอกชนได้รับทราบถึงกระบวนการขออนุญาต ตลอดจนการอนุมัติการลงทุนและ
การดำาเนินกิจการ พร้อมด้วยให้ข้อมูลทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพที่จะมีประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการ 
รวมถึงการทำาการตลาดเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงนักลงทุนต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

2) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยังเป็นประเด็น 
ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ต้องดำาเนินการร่วมกัน เน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทำาให้ 
เกิดอุปสงค์ในแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาของธุรกิจ MRO จะส่งผลให้
ความต้องการบุคลากรทางการบิน ได้แก่ วิศวกร ช่างซ่อมบำารุง ช่างฝีมือ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หรือการขยายตัวของการใช้
งาน IoT ก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ data scientist ช่างซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ ช่างเดินระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์มากข้ึนเช่นกัน ในด้านคุณภาพแรงงาน งานที่ไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องการใช้ทักษะแรงงาน 
ในระดบัสงูมแีนวโนม้จะถูกแทนทีด้่วยหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมตัมิากข้ึน แรงงานจงึควรมกีารพฒันาทัง้ในดา้นเทคนคิและ
ดา้นภาษา เพือ่การสือ่สารประจำาวนัและเพือ่สอบใบรับรองคณุภาพการทำางานจากหน่วยงานทีร่บัรองมาตรฐานดา้นวชิาชพี 
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพิจารณาแนวทางการสร้าง 
และพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อลดอุปสรรคต่อโครงการ EEC

3) มาตรการป้องกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมนำามาซึ่งความเจริญแต่ก็ก่อให้เกิดประเด็น
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมตามมา เม่ือมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. EEC โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
เป็นจำานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำา อากาศ และเสียง ซ่ึงส่งผลกระทบ
ให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณน้ันๆ มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง รวมถึงค่าครองชีพมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของ
สภาพเศรษฐกิจอีกด้วย ภาครัฐจึงควรศึกษาประเด็นเหล่าน้ีอย่างถี่ถ้วนเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ทั้งน้ี แม้ว่า
ภาครัฐมีความตั้งใจจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเยียวยา ฟื้นฟู
พื้นที่ให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา แต่ภาครัฐควรเพิ่มมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมอ่ืนๆ เช่น ข้อกำาหนดในด้านการปล่อยของเสียที่เป็นมลพิษของโรงงาน การได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมของคนในพื้นท่ี เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ส่วนผู้ประกอบการในภาคเอกชนควรมีการเตรียมพร้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยศึกษากฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทุน  
ข้อกำาหนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงการติดตามภาวะธุรกิจที่ดำาเนินการ
อยูใ่นปจัจุบนัและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง และวางแผนการใช้โครงสรา้งพ้ืนฐานในดา้นคมนาคมเพ่ือพัฒนาระบบขนสง่ทัง้วตัถดุบิ
และสินค้าสำาเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อนำามากำาหนดกลยุทธ์ในการประกอบกิจการต่อไป
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บทส่งท้าย
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ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic 
Intelligence Center (EIC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย
ก่อนหน้าน้ัน ดร.สุทธาภา ได้ก่อต้ังและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk 
Analytics) กลุ่มบริหารความเส่ียงมาก่อน ท้ังน้ี ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคาร
ไทย ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ทำางานในต่างประเทศกว่า 10 ปี ท้ังภาคองค์กร
ระหว่างประเทศ และภาคเอกชนช้ันนำา ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
สหรัฐอเมริกา บริษัทท่ีปรึกษา Booz Allen Hamilton สหรัฐอเมริกา ING Group 
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังเคยดำารงตำาแหน่งระดับผู้อำานวยการส่วน
วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำานักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย

ดร.สุทธาภา เป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการ
เงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกท้ังยังเป็นผู้เช่ียวชาญ (Non-resident 
Fellow) ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ Asia Society กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขา
เศรษฐศาสตร์ การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ 
(M.I.T.) สหรัฐอเมริกา 

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์    
รองผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสูงสุด 
Economic Intelligence Center
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วิธาน เจริญผล  
ผู้อำานวยการอาวุโส
คลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

วิธาน ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์บริการ ทั้งการท่องเที่ยว 
อสังหาริมทรัพย์ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน  
มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์กว่า 7 ปี และเคยร่วมงานกับ
สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ในการจดัทำาแบบจำาลอง
ทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง
อื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนา
กลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธาน จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ดร.สุปรีย์ ศรีสำาราญ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและ
โลจิสติกส์, ก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สปุรยี ์มปีระสบการณเ์ปน็ทีป่รกึษาหนว่ยงานทัง้ในและตา่งประเทศ เชน่ สำานกั
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิในโครงการเพิม่บทบาทเอกชนในรปูแบบ Public 
Private Partnership (PPP)  สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการศึกษาเพื่อจัดทำา
แผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมตะวันออก-ตะวันตกและโครงการ
ศึกษากรอบการทำางานเชิงนโยบายของย่านนวัตกรรม  Asian Development 
Bank (ADB) ในโครงการการศึกษาแนวทางเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ของภาครัฐ (Land Value Capture) นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วย
งานภาครฐัและสถาบนัการศกึษา เชน่ สำานกังานบรหิารหนีส้าธารณะ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นคณะทำางานในโครงการวิจัย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
(Thailand Offset Policy) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.สุปรีย์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบริหารงาน
วิศวกรรม จาก Tufts University ภายหลังจบการศึกษา ได้ฝึกงานในตำาแหน่งนัก
วิเคราะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก
ด้าน Regional Science and Urban Economics ที่ Cornell University นอกจาก
นี ้ดร.สปุรยี ์ยงัผา่นการฝกึอบรมหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบ
ขนส่งทางราง (วศร.) จากสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย

กณิศ อ่ำาสกุล
นักวิเคราะห์

กณิศ มีประสบการณ์ทำางานด้านการขายและการตลาดของบริษัทผลิตเหล็กชั้น
นำาของญี่ปุ่น

กณศิ จบการศกึษาปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่ง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนภูมิพลขณะกำาลังศึกษา และ
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ชนก บุญสุภาพร
นักวิเคราะห์

กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำางานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
กอ่สรา้งกบับรษิทัในเครอืซเิมนต์ไทย (SCG) กอ่นหนา้นี้ไดร้ว่มงานกบัสถาบนัวจิยั
เพือ่การพฒันาประเทศไทย นอกจากนัน้ยงัมปีระสบการณก์ารฝกึงานในโครงการ 
SCG Excellent Internship program โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 
และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion award ขณะฝึกงาน

กานต์ชนก จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงนิ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ขณะศกึษาไดร้บัรางวลัชนะเลศิการแขง่ขนั
ตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
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ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์

ปุญญภพ มีประสบการณ์ด้านการทำาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะนโยบาย
ขนส่ง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำาลองเชิงปริมาณ ก่อนหน้านี้เคยร่วม
งานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่าย
นโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรับผิดชอบด้านการทำาวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยรถ ความปลอดภัยทางถนน และผ่านการ
ฝึกงานที่สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปุญญภพ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณ
วเิคราะห ์จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และศกึษาตอ่ปรญิญาโทดา้นเศรษฐศาสตร์
จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร
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ปราณิดา ศยามานนท์ 
pranida.syamananda@scb.co.th

วิรงรอง วิโรจน์รัตน์
wirongrong.wirotrat@scb.co.th

กานต์ชนก บุญสุภาพร 
kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th

ปุลวัชร ปิติไกรศร
pullawat.pitigraisorn@scb.co.th

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์
tanyaporn.laosopapirom@scb.co.th 

ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
puripat.sophonkeereerat@scb.co.th

Export Cluster

เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์
lerdsak.sangasilpa@scb.co.th 

โกญจนาท เถื่อนมูลแสน
konjanart.thueanmunsaen@scb.co.th

โชติกา ชุ่มมี
chotika.chummee@scb.co.th

ธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ
tuchpan.pratoomsuwan@scb.co.th

นริศร์ธร ตุลาผล
narithtorn.tulaphol@scb.co.th

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์
nantapong.pantaweesak@scb.co.th

ภราดร หีมมุเด็น
pharadon.heemmuden@scb.co.th

Infrastructure Cluster

ดร.สุปรีย์ ศรีสำาราญ
supree.srisamran@scb.co.th

กณิศ อ่ำาสกุล
kanit.umsakul@scb.co.th

ปุญญภพ ตันติปิฎก
punyapob.tantipidok@scb.co.th

นวพร โกมลสุรเดช
nawaporn.komolsuradej@scb.co.th

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
issarasan.kantaumong@scb.co.th

Energy and Resources Cluster

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
sivalai.khantachavana@scb.co.th

พิมใจ ฮุนตระกูล
pimjai.hoontrakul@scb.co.th

ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
nattanan.apinunwattanakul@scb.co.th

อภิญญา อักษรกิจ
apinya.aksornkij@scb.co.th

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
sutapa.amornvivat@scb.co.th



NOTES






