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บทสรุปผู้บริหาร
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญทีภ่ าครัฐใช้ดงึ ดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่ ใช้ขบั เคลือ่ นประเทศ นโยบายดังกล่าวเป็นการกำ�หนด
บทบาทและหน้าทีข่ องภาครัฐและกรอบในการพัฒนาพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็นฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตทีส่ �ำ คัญของประเทศในปัจจุบนั เพือ่ สร้างแรงดึงดูดระลอกใหม่ให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึง่ แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนและมีการดำ�เนินการแล้วในปัจจุบนั หรือกลุม่ อุตสาหกรรม First S-curve
และ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือกลุม่ อุตสาหกรรม New S-curve ซึง่ จะสร้างองค์ความรู้ ใหม่เพือ่ พัฒนาประเทศในอนาคต
นอกจาก พ.ร.บ. EEC ซึง่ เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาแล้ว ภาครัฐยังมีการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านกายภาพ
(hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำ�กับดูแล (soft infrastructure) โดยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคม ซึง่ ครอบคลุมทุกรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ได้แก่ ทางราง
ทางถนน ทางน้�ำ และทางอากาศ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ การพัฒนาระบบส่งและ
กระจายไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บและส่งน้�ำ เพือ่ อุปโภคและบริโภค การพัฒนาสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ ว และสาธารณสุข
ส่วนในด้านการกำ�กับดูแล ภาครัฐยังมีการให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีทง้ั ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและภาษีเงินได้สว่ นบุคคล การยกเลิก
อากรเครือ่ งจักรนำ�เข้าและวัตถุดบิ ผลิตเพือ่ ส่งออก เงินทุนสนับสนุนและการอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้ามา
ลงทุนในบริเวณ EEC อีกด้วย
อีไอซีประเมินว่า ในระยะเริ่มต้น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทีม่ ีโอกาสจะเกิดขึน้ ในบริเวณ EEC เมือ่ พิจารณาจากความสามารถ
และทักษะแรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และประเภทของอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
ธุรกิจศูนย์ซอ่ มบำ�รุงอากาศยาน (MRO) ทีเ่ น้นรองรับเครือ่ งบินลำ�ตัวแคบ (narrow body) จะสร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบ
การไทยเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานในอนาคต โดยเครือ่ งบินลำ�ตัวแคบทีส่ ายการบินต้นทุนต่�ำ เลือกใช้มี
สัดส่วนกว่า 70% ของเครือ่ งบินทีผ่ า่ นสนามบินเข้าออกของไทยทัง้ หมดและมีปริมาณจะเติบโตอีกกว่า 1.5 เท่าในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยานอูต่ ะเภาเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว จะเป็นแรงผลักดันสำ�คัญต่อผูป้ ระกอบการไทยใน
การซ่อมบำ�รุงอากาศยาน และการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ในประเภทชิน้ ส่วนหลัก (กลุม่ tier 2) และชิน้ ส่วนรอง (กลุม่ tier
3) ซึง่ ในปัจจุบนั ไทยมีมลู ค่าการส่งออกชิน้ ส่วนอากาศยานกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกชิน้ ส่วน
อากาศยานราว 60% ชุดระบบสายไฟราว 30% และทีเ่ หลือเป็นส่วนประกอบเครือ่ งยนต์และยางล้อเครือ่ งบิน

Economic Intelligence Center (EIC)

โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั จะสร้างแรงดึงดูดการลงทุนด้าน Internet of Things (IoT) ซึง่ จะสร้างโอกาสต่อผูป้ ระกอบการ
ในการพั ฒ นา IoT solution ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ซึ่งในปัจจุบันการใช้จ่ายด้าน IoT ของไทยยังกระจุกตัวอยู่
ที่อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ขณะที่ภาคการเกษตรยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีน้มี ากนัก สะท้อนจากสัดส่วนการใช้
embedded software ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทช่ี ว่ ยให้อปุ กรณ์ตา่ งๆ มีความสามารถในการสือ่ สารในภาคเกษตรทีม่ กี ารใช้เพียง
0.1% ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้ถงึ 76% ของอุปกรณ์ทง้ั หมด อีไอซี ประเมินว่า หากมีการใช้ IoT ในการเกษตร
เพือ่ ควบคุมการให้น�ำ้ การควบคุมโรคและศัตรูพชื และการติดตามสภาพดิน จะสามารถเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ได้ถงึ 30-50% และ
หากนำ�ไปใช้กบั พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว จะทำ�ให้เกษตรกรไทยสามารถเพิม่ ผลผลิตได้ ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ โลกผลผลิตต่อไร่
ของข้าวอยูท่ ่ี 480 กิโลกรัมต่อไร่
ความคุม้ ค่าของการลงทุนในหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตใิ นปัจจุบนั และการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จึงเป็นโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
ไทยก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ ให้บริการด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) โดยเมือ่ พิจารณาถึงความสามารถในการ
ทดแทนแรงงานและค่าใช้จา่ ยในการลงทุน อีไอซี พบว่าการใช้ระบบหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตจิ ะคุม้ ทุนภายในระยะเวลา
6-10 ปี ขณะทีห่ นุ่ ยนต์อตุ สาหกรรมในปัจจุบนั มีอายุการใช้งานสูงสุดราว 12 ปี จะสร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทยก้าวเข้า
สูธ่ รุ กิจผู้ ให้บริการด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) ซึง่ ทำ�หน้าที่ให้ค�ำ ปรึกษา ออกแบบ และจัดหาระบบอัตโนมัติ
จากผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์และผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ มาติดตัง้ ตามความต้องการของ end users ซึง่ ในอนาคตแรงงานกว่า 6.5 แสนคน
มีโอกาสทีจ่ ะถูกทดแทนหากมีการนำ�ระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่กจ็ ะมีการสร้างงานใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องมากขึน้ เช่นกัน
นอกจากนโยบายและความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ แล้ว ภาครัฐควรมีการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อนักลงทุน การสร้างแรงงานทีม่ ที กั ษะเหมาะสม และการเตรียมพร้อมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม การ
ประชาสัมพันธ์ตอ่ นักลงทุนตัง้ แต่กระบวนการขออนุญาต จนถึงการอนุมตั กิ ารลงทุนและการดำ�เนินกิจการ รวมถึงการให้ขอ้ มูล
ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ กายภาพและสังคม เป็นอีกกระบวนการหนึง่ ทีส่ �ำ คัญทีภ่ าครัฐไม่ควรมองข้าม นอกจากนี้ ภาครัฐควร
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานทัง้ ในด้านเทคนิคและการสือ่ สารให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต อีกทัง้ ควร
มีมาตรการป้องกันและเยียวยา ด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ EEC เพือ่ ให้การพัฒนา
เป็นไปได้อย่างยัง่ ยืนส่วนผูป้ ระกอบการภาคเอกชนควรมีการเตรียมพร้อม โดยการศึกษากฎระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงทุน
ข้อกำ�หนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้รบั จากการเข้าไปลงทุนในพืน้ ที่ EEC รวมถึงการศึกษาและวางแผนการใช้ โครงสร้าง
พืน้ ฐานในด้านคมนาคมเพือ่ พัฒนาระบบขนส่งทัง้ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูปให้มปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ เพือ่ นำ�มากำ�หนดกลยุทธ์
ในการประกอบกิจการต่อไป
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EEC จุดสตาร์ทแลนด์มาร์ค
การลงทุนไทย

ในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)
ถือเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุด โดยภาครัฐ
หมายมั่ น ที่ จ ะใช้ EEC เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งรายได้ เ พื่ อ การยก
ระดับประเทศไทยจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
จะเกิดขึน้ และเป็นเครือ่ งยนต์ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศใน
อนาคต ขณะทีอ่ ไี อซีประเมินว่า อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั และอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เป็น 3 อุตสาหกรรม
ทีม่ ีโอกาสจะเกิดขึน้ ในบริเวณ EEC ในระยะเริม่ ต้นจากนโยบายการ
พัฒนาดังกล่าว
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การพัฒนาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของไทย เริ่มมีการดำ�เนินการมาราว 40 ปีที่แล้ว ภายใต้นโยบายโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board Development: ESB) โดยเน้นการสนับสนุนการลงทุน
ในอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมน้�ำ มันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมปุย๋ ถึงแม้วา่ ภาครัฐมีการออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง แต่ทว่าแนวโน้มการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ของไทยยังคงไม่สูงมากเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีแนวโน้มลดลงอย่าง
มีนัยสำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสวนทางกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นฐานการผลิตสินค้า
ที่สำ�คัญ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

รูปที่ 1 : แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา
การเปรียบเทียบแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มาเลเซีมาเลเซี
ย ย
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ในช่วงปีท่ผี ่านมา นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ถูกยกขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนั โลกมีการขับเคลือ่ นโดยระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (knowledge-base economy) มากยิง่ ขึน้ โดยระบบดังกล่าวสร้างพลวัตทีอ่ าศัยฐานความรูเ้ ป็นตัวขับเคลือ่ น
การผลิต การบริการและการกระจายสินค้า ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว พลวัต
ทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้ไทยต้องสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมพืน้ ฐานในปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพือ่ ช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ซึง่ เป็นทีม่ าของการร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC)
เพือ่ เป็นกรอบนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ ะเป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจน
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และดึงดูดนักลงทุนเข้าสูเ่ ขตส่งเสริมการลงทุนใน
พืน้ ที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา
ภาครัฐประเมินว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดการจ้างงานกว่า 1 แสนตำ�แหน่งต่อปี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคทีค่ าดว่าจะลดรายจ่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปีและ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้าสูบ่ ริเวณดังกล่าวมากขึน้ กว่าเท่าตัวจากราว 1 ล้านคนต่อปีในปัจจุบนั ซึง่ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในอนาคตมีการเติบโตกว่า 5% ต่อปีจากราว 3% ต่อปีในปัจจุบนั ทัง้ ภาครัฐยังวางยุทธศาสตร์ ให้ภาคตะวันออก
กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสูก่ ลุม่ ประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar and Vietnam) อีกด้วย

รูปที่ 2 : นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส่งผลทัง้ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการต่อยอดเป็นประตูสกู่ ลุม่ ประเทศ CLMV
พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV,
จีน และ อินเดีย

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

เวียดนาม

เมียนมา
ลาว

กรอบแผนการลงทุนเบื้องต้น
โครงสร้างพื้นฐาน
( 5 แสนล้านบาท)

การพัฒนาการท่องเที่ยว
( 2 แสนล้านบาท )

การพัฒนาอุตสาหกรรม
( 5 แสนล้านบาท)

การพัฒนาเมือง
( 4 แสนล้านบาท)

ไทย
ทวาย

เป้าหมายในการลงทุน

EEC

กัมพูชา

กวีญณ
ิ

• ท่าเรือแหลมฉบัง
• ท่าเรือมาบตาพุด

สร้างงาน
100,000 ตำ�แหน่ง/ปี

ลดรายจ่ายการขนส่งสินค้า
4 แสนล้านบาท/ปี

เพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยว1
จาก 10 ล้านคนในปัจจุบัน
เป็น 18 ล้านคนในปี 2025

สร้างการเติบโตเศรษฐกิจ
5%/ปี จากราว 3%/ปี
ในปัจจุบัน

หมายเหตุ: 1. จำ�นวนนักท่องเที่ยวในพัทยา
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม

สีหนุวิลล์

หวุงเต่า
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นอกจาก พ.ร.บ. EEC ซึง่ เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาแล้ว ภาครัฐยังมีการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านกายภาพ
(hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำ�กับดูแล (soft infrastructure) อีกด้วย
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพโดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งอาศัยการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นหลัก ภาครัฐได้มกี ารวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในระหว่างปี 2017-2021 ซึง่ ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย มูลค่าการลงทุนรวมราว 7.13 แสนล้านบาท
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% นำ�มาจากงบประมาณประจำ�ปี ส่วนที่ 3 ราว
12% เป็นเงินลงทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนทีเ่ หลือเป็นเงินลงทุนของเอกชนโดยตรงและเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ

รูปที่ 3 : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2017-2021 และแหล่งเงินทุน
แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แหล่งที่มาของเงินทุน

หน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: %
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)
งบประมาณประจำาปี
งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนของเอกชน
เงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆ

594.8
7%
19%

12%

1%

74%
93.7
51%
19%

9%
20%

24.0
46%

54%

0.1
100%

แผนงาน

พัฒนาคมนาคม
และโลจิสติกส์

พัฒนาเมืองและ
สาธารณูปโภค

พัฒนาอุตสาหกรรม

การบริกหารจัดดการ
การบริ
การ

จำานวน
โครงการ
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แผนการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ครอบคลุ ม การขนส่ ง ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางถนน ทางอากาศ
ทางราง และทางน้�ำ โดยมีโครงการเมกะโปรเจกต์คมนาคมสำ�คัญทีม่ กี ารลงทุนและก่อสร้างในปัจจุบนั แล้ว ได้แก่ โครงการ
มอเตอร์เวย์ เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด (มูลค่าการลงทุนราว 1.8 หมื่นล้านบาท) ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างพัทยาและระยอง ซึ่งกำ�ลังเตรียมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน
โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางฉะเชิงเทรา-คลอง19-แก่งคอย (1.1 หมืน่ ล้านบาท) ซึง่ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขนส่ง
ทางรางระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาท่าเทียบเรือ A0 (1.8 พันล้านบาท) เพือ่ รองรับสินค้าทีข่ นส่งโดยเรือทางแม่น�้ำ และชายฝัง่ ทะเล และ โครงการพัฒนา
ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ (2.9 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางราง
ส่วนโครงการสำ�คัญในอนาคตที่ภาครัฐเตรียมพร้อมสำ�หรับการเติบโตของ EEC ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว บุคลากรที่ประกอบ
อาชีพในบริเวณดังกล่าว และประชาชนทั่วไป โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพท่าเรือให้รองรับ
ตูส้ นิ ค้าได้ 18 ล้านตู้ (Twenty-Foot Equivalent Unit: TEUs) จาก 7.7 ล้านตู้ ในปัจจุบนั รวมถึงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด
ระยะที่ 3 เพือ่ รองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และการพัฒนาท่าเรือสัตหีบเพือ่ ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว
ด้วยเรือเฟอร์รี่ และเรือสำ�ราญขนาดใหญ่ รวมถึงสามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือพาณิชย์ต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้แล้วยังมีการเตรียมพร้อมด้านสาธารณูปโภคด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ำ� และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ โครงการด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งและกระจายไฟฟ้า 4 หมืน่ ล้านบาท การพัฒนาระบบ
กักเก็บและส่งน้ำ�เพื่ออุปโภคและบริโภค 3 หมื่นล้านบาท การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1.6 หมื่นล้านบาท
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 พันล้านบาท เป็นต้น
อี ไ อซี ค าดว่ า จะมี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น ในโครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานทั้ ง ด้ า นคมนาคมและสาธารณู ป โภคเหล่ า นี้ ก ว่ า
4 หมื่นล้านบาท ในปี 2018 และอีกกว่า 1.1 แสนล้านบาทหลังจากนั้น* ซึ่งการลงทุนของภาครัฐในระลอกนี้ นอกจาก
จะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บในการคมนาคมขนส่งทั้งผู้ โดยสารและสินค้าแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำ�หรับอุตสาหกรรม
ที่จะเกิดขึ้นใน EEC ในอนาคตอีกด้วย
* ประเมินจากโครงการที่ดำ�เนินการแล้วในปัจจุบันและโครงการที่มี โอกาสเกิดขึ้น และไม่นับโครงการรถไฟความเร็วสูง
และโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ที่มีมูลค่าสูงมาก
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รูปที่ 4 : แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณ EEC
โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายจากโครงการเดิม
โครงการรถไฟทางคู่

มอเตอร์เวย์
เส้นทาง: พัทยา-มาบตาพุด
สนับสนุนการเดินทางระหว่างพัทยาและ จ.ระยอง
รถไฟทางคู่
เส้นทาง: ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย
สนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากภาค
ตะวันออก
สนามบินอู่ตะเภา
ขยายความจุอาคารผู้ โดยสารจาก 3 เป็น 15 ล้านคน
ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (MRO)
ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
Free trade zone
ท่าเรือแหลมฉบัง
สนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าจาก 7.7
เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี
ท่าเรือมาบตาพุด
สนับสนุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

จ.ฉะเชิงเทรา

รถไฟ
ความเร็วสูง

จ.ชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉบัง

จ.ระยอง

มอเตอร์เวย์:
พัทยา-มาบตาพุด

โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่

สนามบินอู่ตะเภา
ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือสัตหีบ
1

โครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทาง: กรุงเทพฯ-ระยอง
เชื่อมต่อ 3 สนามบิน: อู่ตะเภา, สุวรรณภูมิ, และ
ดอนเมือง
ท่าเรือท่องเที่ยวสัตหีบ
		 เส้นทาง: ปราณบุรี-บางปู-สัตหีบ
		 รองรับผู้ โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี

Hard Infrastructure: Transport

มูลค่าโครงการที่คาดว่าจะเกิดในระยะสั้นและกลาง

คาดการณ์เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
ในระยะสั้น

ั้
มูลค่าโครงการทีค
่ าดว่าจะเกิดในระยะสน

้ ฐานคมนาคม
คาดการณ์เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน

หน่วย: พันล้านบาท

หน่หน่
วย:วย:พันพัล้นาลนบาท
้านบาท

หน่วย: พันล ้านบาท

ทางราง
ทางราง

โครงการที่มีโอกาสเกิดในป 2018
โครงการที่มีโอกาสเริ่มตนในระยะกลาง
ทางราง 0.1%

ทางนํทางนำ
้ า ้า

ทางอากาศ
ทางอากาศ
ทางถนน
ทางถนน

6262

259

99.9%

54%

ทางอากาศ
ทางทะเล

23%
3%

77%

97%

96

169
22

22

91%

ทางถนน

100% 71

91%

11
11

79%

ก่อนปี 2017 79% 2017
ก่อนปี 2017

EICเคราะห์
analysis based
from NESDB
ที่มSource:
า: การวิ
โดย onEICdataจากข้
อมูลของกระทรวงคมนาคม, สศช.

5

19

2017

19

43%
81%

43%

2018

หลังปี 2018

81%
2018

หล ังปี 2018

Economic Intelligence Center (EIC)

นอกจากการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี เงินทุนสนับสนุนและการ
อำ�นวยความสะดวกเมื่อลงทุนใน EEC ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ที่ ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน) และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำ�หรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 (พ.ร.บ.เพิม่ ขีดความสามารถ) ซึง่ เป็นสิทธิประโยชน์ทวั่ ไปทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั เมือ่
ผ่านข้อกำ�หนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส่วนที่ 2 สิทธิประโยชน์ที่ ได้รับตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ให้เฉพาะการลงทุนในบริเวณ EEC (พ.ร.บ. EEC)
สิทธิประโยชน์ ในส่วนแรกเป็นไปตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ คณะกรรมการการลงทุนกำ�หนด
รูปแบบของการให้สทิ ธิประโยชน์ตามความสำ�คัญประเภทของกิจการ (activity-based incentive) และสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (merit-based incentive) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุน
ในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น โดยสิทธิตามความสำ�คัญประเภทของกิจการที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทย
มีโอกาสได้รับ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) สูงสุดถึง 13 ปี การยกเว้นอากร
เครือ่ งจักร การยกเว้นอากรวัตถุดบิ เพือ่ ส่งออก ทัง้ นี้ นักลงทุนจะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีเพิม่ เติมคุณค่าของโครงการ
หากมีสว่ นสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค และการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถได้รับสิทธิยกเว้น CIT เพิ่มอีก 2 ปีตามพ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงโอกาสในการได้
รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
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ในส่วนหลัง นักลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบภาษีและรูปแบบการอำ�นวยความสะดวก
ด้านกฎระเบียบ (soft infrastructure) โดยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในด้านภาษีแบ่งเป็น 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% สำ�หรับผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่มาตั้งใน EEC
ในด้านกฎระเบียบ ภาครัฐเตรียมให้สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิในการเช่าที่ดินราชพัสดุ 50 ปีและต่ออายุอีก 49 ปี การให้วีซ่าทำ�งาน 5 ปีแก่ชาวต่างชาติ การ
ไม่จำ�กัดสิทธิในการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC (EEC
One Stop Service: EEC-TSE) เพื่อให้การขออนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้น เป็นต้น

รูปที่ 5 : สิทธิประโยชน์ทน่ี กั ลงทุนจะได้รบั เมือ่ เข้ามาลงทุนในพืน้ ที่ EEC เหนือกว่าการไปลงทุนในพืน้ ทีอ่ น่ื

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ ไม่ ใช่ภาษีสำ�หรับการลงทุนในพื้นที่ EEC
เมื่อลงทุนในไทย

เมื่อลงทุนในพื้นที่ EEC

สิทธิประโยชน์ทั่วไปของ BOI

ยกเว้นภาษี CIT 2 ปี และลดหย่อนภาษี
50% เป็นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
≤ 8 ปี (ตามประเภทกิจการ),
9-13 ปี (ตามเทคโนโลยี)

ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17.5%1

≤ 15 ปี
(Strategic project)
กองทุนเพิ่มขีดฯ
1 หมื่นล้านบาท
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถ
พ.ร.บ. EEC

ให้สิทธิต่างชาติเช่าที่ดินได้ 50+49 ปี
สนับสนุนวีซ่าสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ2
PPP และ EIA Fast track
กองทุน EEC Communities development
One stop service

หมายเหตุ: 1และ 2 สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุน/ผู้บริหารระดับสูง
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน, พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถ, พ.ร.บ.EEC

Economic Intelligence Center (EIC)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน อีไอซีมอง
ว่า สิทธิประโยชน์สงู สุดทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในบริเวณ EEC
สามารถแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ ได้ ทั้งในด้านภาษี CIT,
PIT, และระยะเวลาเช่าที่ดิน โดยไทยให้มีการยกเว้นภาษี CIT
นานถึง 15 ปี แม้จะมีระยะเวลาน้อยกว่าอินโดนีเซียและเท่ากับ
สิงคโปร์ แต่นานกว่ามาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ซึ่งยกเว้น
ภาษี CIT ระหว่าง 8-10 ปี สำ�หรับในด้านภาษี PIT ผู้บริหาร
ชาวต่างชาติทที่ �ำ งานในไทยจะเสียภาษี PIT เพียง 17% ซึง่ ต่�ำ สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 22% - 35%
และในด้านสุดท้าย ไทยให้สิทธินักลงทุนทำ�การเช่าที่ดินถึง 99
ปี มีระยะเวลาเท่ากับสิงคโปร์แต่นานกว่าประเทศอื่นๆ ที่ให้สิทธิ
ระหว่าง 50-70 ปี

รูปที่ 6 : การเปรียบเทียบสิทธิพเิ ศษในการลงทุนของไทยกับประเทศในกลุม่ ASEAN
ประเทศ

อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล (CIT)

การยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล
(สำ�หรับบริษัทที่บุกเบิกธุรกิจ1)

ภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา

การเช่าที่ดิน
(ปี)

ไทย

20%

15 ปี (ธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย),
9-13 ปี (ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
<8 ปี (ธุรกิจอื่นที่ได้รับการส่งเสริม)

35%
(17% สำ�หรับ
ผู้เชี่ยวชาญ)

50+49

สิงคโปร์

17%

5-15 ปีและอาจได้รับการลดหย่อน
เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 ปี

22%

33+60

อินโดนีเซีย

25%

10-100% ในระยะเวลา 5-15 ปี
20–100% ในระยะเวลา 10-25 ปี
(ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

30%

30+20

มาเลเซีย

20-24%

10 ปี

28%

50

ฟิลิปปินส์

30%

6 ปี และมากที่สุด 8 ปี

32%

50

เวียดนาม

20%

4 ปีและได้รับการลดหย่อนอีก
50% ไม่เกิน 9 ปี

35%

70

หมายเหตุ: 1. ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC  จากข้อมูลของ PWC และ KPMG

15

16

เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการ EEC

การขับเคลือ่ นทัง้ ในด้านกฎหมาย โครงสร้างพืน้ ฐานด้านกายภาพและการกำ�กับดูแล มีจดุ ประสงค์เพือ่ ดึงดูดการลงทุน
และพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึง่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ 5 อุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารลงทุนและมีการดำ�เนินการแล้วในปัจจุบนั หรือกลุม่ อุตสาหกรรม First S-curve ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(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)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (biofuels and biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (digital) และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (medical hub) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรม
ทีค่ นไทยมีความสามารถและคุน้ ชินให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทจี่ ะเป็นพืน้ ฐานใน
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้อีกด้วย
อีไอซีประเมินว่าในระยะเริ่มต้น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ควรเร่งผลักดันให้ขยายตัวมากที่สุดในบริเวณ EEC อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตเป็นรากฐานที่สำ�คัญในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่จะทำ�ให้ประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะสร้างความ
เติบโตให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเมื่อพิจารณาถึงความสามารถและทักษะแรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ ประเภทของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีไอซีประเมินว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นก่อนในบริเวณ EEC
เนื่องจาก ในปัจจุบัน บุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรมทั้ง 3 มีทักษะความรู้ความสามารถเพียบพร้อมอยู่แล้ว ทั้งใน
ด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการซ่อมบำ�รุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการออกแบบพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ขณะที่อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรม
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ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง สะท้อนจากสัดส่วนกิจการที่ ได้รับสิทธิพิเศษสูงที่สุด (กลุ่ม A1 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทำ� R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) มีจำ�นวน 19% และ 8%
ของกิจการทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่วนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือ
เสริมประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้กับการผลิตแทบทุกประเภท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมทัง้ 3 แล้ว เช่น การผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ จึงนับว่าอุตสาหกรรมทัง้ 3 มีความพร้อม
และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ EEC เป็นลำ�ดับต้นๆ

รูปที่ 7 : อุตสาหกรรมดิจทิ ลั อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เป็น 3 อุตสาหกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงและมีโอกาสเกิดขึน้ ได้กอ่ น
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและสิทธิประโยชน์แบ่งแยกตามจำ�นวนกิจการ
หน่วย: กิจการ
A1

A2

A3

A4

First S-Curve
S-curve
First

New S-Curve
S-curve
New

24
24
8%

50%
11
3
33%
67%

8
38%
25%
25%
13%

ยนต์
และ
หุหุ่น่นยนต์
และ การบิ
การบิน
นและ
ระบบอั
โลจิสสติติกกส์ส์
เพื่อตโนมัติ โลจิ

64%
36%

11
7
43%
57%

6
17%
67%
17%

ดิดิจจิทิทัลัล เชืเชื้อ้อเพลิ
เพลิงง การแพท
การแพทย์
ชีชีววภาพและ
ครบ
ภาพ ย์ครบวงจร
เคมีชีวภาพ
วงจร

10
10

45%
55%

3
33%
67%

42%

11
36%
36%
27%

การแปร อิเล็กทรอ การ
การเกษตรและ
ยานยนต์
ยานยนต์ การแปรรูป อิเล็กทรอนิกส์ การท่
องเที่ยว การเกษตร
อาหาร อัจนิฉริกยส์ะ ท่องเทีย่ เทคและ
โนโลยี
สมัยยใหม่
สมั
ใหม่ รูปอาหาร
เทคโนโลยี
ชีชีววภาพ
อัจฉริยะ
ว
ภาพ

อุตสาหกรร
ม
หมายเหตุ: กิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำ�กัดวงเงิน), 8 ปี, 5 ปี, และ
3 ปี ตามลำ�ดับ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ ยกเว้นอากรเครือ่ งจักร ยกเว้นอากรวัตถุดบิ เพือ่ การส่งออก
และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การดึ ง ดู ด การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย นโยบายการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ย่อมทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องตามมามากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมพร้อม
กำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น รวมถึงภาครัฐที่นอกจากจะต้องดำ�เนินนโยบาย
เพือ่ ดึงดูดการลงทุนอย่างเหมาะสมและแม่นยำ�แล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงนโยบายทางสังคมเพือ่ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ที่จะเจริญเติบโตขึ้นด้วย
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2

อุตสาหกรรมการบิน
โอกาสทีม่ าพร้อมความท้าทาย

การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา สร้ า ง
ความต้องการในการเดินทางทางอากาศเพื่อทำ�ธุรกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลถึงความต้องการการซ่อมบำ�รุงอากาศยานมากขึ้นตามไปด้วย ภาครัฐ
ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าว จึงเตรียมพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกบนพื้นที่
EEC เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมการบินแห่งใหม่ ในภูมิภาค
ทั้งนี้ อีไอซีประเมินว่า ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (MRO) ที่สามารถให้บริการได้
ครบวงจรและเน้นรองรับเครื่องบินลำ�ตัวแคบ (narrow body) จะเป็นธุรกิจที่
เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น ส่วนในระยะกลางการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก
จะสร้ า งโอกาสแก่ ผู้ ป ระกอบการไทยในการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
อุตสาหกรรมการบินที่มีมูลค่ามหาศาล
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เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการ EEC

2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ความต้องการด้านการซ่อมบำ�รุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณการเดินทาง
ทางอากาศ ขณะที่ขีดความสามารถในการซ่อมบำ�รุงมีจำ�กัด จึงเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ด้วยเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทีม่ แี นวโน้มเติบโตประมาณ 4%CAGR ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า จะส่งผลให้ภมู ภิ าคนีม้ ี
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ ในโลก และทำ�ให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ทัง้ นี้ จากงานวิจยั ของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) พบว่า ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณผู้ โดยสารทางอากาศอย่างมีนยั สำ�คัญ โดยอัตรา
การเติบโตของปริมาณผู้ โดยสารจะเติบโตตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจราว 2 เท่า ซึง่ การเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุจาก
ทั้งความต้องการในการเดินทางเพื่อทำ�ธุรกิจติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและความต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจาก
กลุม่ คนทีม่ รี ายได้ปานกลางทีม่ ที ง้ั จำ�นวนและกำ�ลังซือ้ มากขึน้
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แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ Boeing และ Airbus ทีเ่ ห็นตรงกันว่า การขนส่งทางอากาศในทวีปเอเชียในช่วงปี
2017-2036 จะเติบโตสูงถึง 5-6%CAGR และมีปริมาณผู้ โดยสารประมาณ 4-5 ล้านทีน่ ง่ั -กม. ซึง่ คิดเป็น 45% ของผู้ โดยสาร
ทัว่ โลก เพือ่ รองรับความต้องการดังกล่าว จำ�นวนเครือ่ งบินทัว่ โลกในปี 2036 มีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ ประมาณ 34,000-41,000
ลำ� หรือคิดเป็น 2 เท่าจากจำ�นวนเครือ่ งบินทัง้ หมดในปี 2016 โดย 45% ของเครือ่ งบินใหม่เหล่านีจ้ ะถูกใช้งานในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ และส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งบินแบบลำ�ตัวแคบ (narrow body) ตามการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่�ำ (low cost
carrier) ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารใช้จา่ ยด้านการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) ในเอเชีย
แปซิฟกิ ในอีก 10 ปีขา้ งหน้าจะเพิม่ ขึน้ ถึง 80% ของมูลค่าการซ่อมบำ�รุงในปี 2017 หรือราว 2 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สำ�หรับไทย ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา การเติบโตของจำ�นวนนักท่องเทีย่ วปรับตัวสูงกว่า 7%CAGR มาอยูท่ ร่ี าว 35 ล้านคนในปี 2017
และคาดว่าจะเติบโตต่อเนือ่ งกว่า 4.5%CAGR ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า ส่งผลให้มปี ริมาณเครือ่ งบินเข้ามาในไทยเพิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้
ความต้องการในการซ่อมบำ�รุงเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย ทัง้ ในรูปแบบการซ่อมบำ�รุงย่อยในแต่ละครัง้ ที่ transit และการซ่อมบำ�รุง
ขนาดใหญ่ ซึง่ จะเป็นโอกาสในการก้าวเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมของไทยทีจ่ ะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเพือ่ ไปซ่อม
ทีป่ ระเทศอืน่ ด้วยความได้เปรียบทางด้านทีต่ ง้ั ของไทยซึง่ เป็นจุดเชือ่ มต่อการบินภายในกับ ASEAN อีกทัง้ บริเวณ EEC ยังเป็น
จุดเชือ่ มต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอืน่ ๆ ทัง้ ทางราง ทางเรือและทางถนน ประกอบกับฐานอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูแ่ ละแรงงาน
ทีม่ คี วามสามารถ
For internal use only

รูปที่ 8 : ในอีก 20 ปีข้างหน้า ปริมาณการเดินทางทางอากาศที่เติบโตสูง โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย
ปที่ม่ จำ1�นวนเครื
ในอีก่องบิ
20นและความต้
ปขางหนองการในการซ่
า ปริมาณการเดิ
นทางทางอากาศที่เติบโตสูง
อมบำ�รุงอากาศยานตามมา
., ลํา รูจะเพิ

การคาดการณ์ปริมาณผู้ โดยสารในทวี
ยและจำ�นวนเครื
่องบินทั่วโลกระหว่
โดยเฉพาะในทวี
ปเอเชีปยเอเชีจะเพิ
่มจํานวนเครื
่องบิางปีน2016-2036
และความตองการในการ
การคาดการณ
หน่วย: ล้านที่นั่ง-กม., ลำ�ปริมาณผู โดยสารในทวีปเอเชียและจํานวนเครื่องบินทั่วโลกระหวางป 2016-203
ซอมบํารุงอากาศยานตามมา

ปริมาณผู โดยสารในทวีปเอเชีย
ปริมาณเดิม

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

+6%CAGR

4,100
2,950

1,150

จำานวนเครื
่องบิน่อทังบิ่วโลก
จํานวนเครื
นทั่วโลก

เครื่องบิเครื
นเดิ
ม นเดิม เครื่องบิ
พิ่มนขึที้น่เพิ่มขึ้น
่องบิ
เครืนที่อ่เงบิ
เครื่องบิเครื
นทดแทน
่องบินทดแทน
16,97716,977
10,83810,838
6,139 6,139
3,430 3,430
2,709 2,709

1,150

2016

2017-2036
+5.7%CAGR

2016 2016

2017-2036
2017-2036
17,52017,520

5,500

10,69010,690
1,600

3,900

6,830 6,830
5,360 5,360

1,600

2016

2017-2036

2

ที่มา: จากข้อมูลของ Airbus (2017) และ Boeing (2017)

2016 2016

1,470 1,470
2017-2036
2017-2036
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รูปที่ 9 : การเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศระหว่างประเทศของไทย เป็นแรงสนับสนุนให้มี
การซ่อมบำ�รุงในไทยเพิ่มขึ้น
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังไทย
หน่วย: ล้านคน

+7.3%
30

27

25

2013

2014

2015

33

35

43
43

2016 2017E 2018F 2019F 2020F 2021F

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม Oliver Wyman บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการเงิน คาดการณ์ว่าการเติบโตของขีด
ความสามารถในการรองรั บ การซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and
Overhaul: MRO) ในเอเชียมีแนวโน้มไม่เพียง
พอกับความต้องการ ประกอบกับศูนย์ MRO
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ สิ ง คโปร์ ซึ่ ง ดำ � เนิ น
การโดยบริษัท ST Aerospace และเป็นบริษัท
ที่มีชั่วโมงแรงงาน (man-hour) ในการซ่อม
บำ�รุงอากาศยานมากที่สุดกำ�ลังประสบปัญหา
ขาดแคลนช่างซ่อมบำ�รุง โดยในปัจจุบันยังคง
พึ่งพาบุคลากรจีนและฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังไม่
สามารถขยายขนาดเพิ่ ม เติ ม ได้ เ นื่ อ งจากข้ อ
จำ�กัดด้านภูมิประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์ MRO ใน
จีนกำ�ลังเผชิญกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ข้อจำ�กัดด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถในการ
ให้บริการเช่นกัน

38

+4.3%
+4.3%
42
40
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รูปที่ 10 : ผูป้ ระกอบการธุรกิจ MRO รายใหญ่มกี ารกระจายตามทวีปต่างๆ ทัว่ โลก โดยในทวีปเอเชีย
ตัง้ อยู่ใน สิงคโปร์ จีน
10 อันดับผู้ประกอบการ MRO ที่มีจำ�นวนแรงงานต่อชั่วโมงสูงที่สุด
หน่วย: จำ�นวนชั่วโมงแรงงานต่อปี

3

7

6 5
10

9

8

2

1
4

10 อันดับผู้ประกอบการ MRO ที่มีจำ�นวนชั่วโมงแรงงานต่อปีสูงที่สุด
1 Singapore Technologies Aerospace

6 AFI KLME&M

Group
2 Haeco
ฮ่องกง / 7.4 ล้าน

Aviation Services
7 Timco
สหรัฐฯ / 3.2 ล้าน

Corp.
3 AAR
สหรัฐฯ / 4.6 ล้าน

Beijing
8 Ameco
จีน / 2.8 ล้าน

4 SIA Engineering Co.

9 Mubadala Aerospace

Technik
5 Lufthansa
เยอรมนี / 4.1 ล้าน

Maintenance
10 Iberia
สเปน / 2.3 ล้าน

สิงคโปร์ / 11.5 ล้าน

สิงคโปร์ / 4.2 ล้าน

ที่มา: จากข้อมูลของ Viera (2016)

ฮอลแลนด์ / ฝรั่งเศส / 3.9 ล้าน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / 2.5 ล้าน
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2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในบริเวณ EEC
จากพลวัตที่ ได้กล่าวข้างต้น ภาครัฐจึงมุง่ สร้างให้อตู่ ะเภากลายเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (aerotropolis) คล้ายคลึง
กับ Schiphol เนเธอร์แลนด์, Songdo เกาหลีใต้, และ Zhengzhou จีน ซึง่ กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทีส่ �ำ คัญและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบ พืน้ ทีก่ ว่า 6,500 ไร่ของสนามบินอูต่ ะเภา จ.ระยอง ถูกจัดวางให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว โดยมีแผนการพัฒนาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อเป็น
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพือ่ รองรับผู้ โดยสาร 60 ล้านคนภายใน 15 ปี 2) แผนการลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ธุรกิจซ่อมเครือ่ งบิน กลุม่ อาคารผู้ โดยสารและการค้า กลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งบิน กลุม่ ธุรกิจขนส่งทางอากาศ กลุม่ ศูนย์
ฝึกอบรมบุคลากรอากาศยานและธุรกิจการบิน และ 3) ธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตอีก 3 ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจท่าเรือพาณิชย์
กลุม่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน และ กลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ ซึง่ การพัฒนาเหล่านี้ นอกจากจะยกระดับ
ให้สนามบินอูต่ ะเภาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินแล้ว ยังจะสร้างความเป็นเมือง (urbanization) ภายในรัศมี 20-30
กิโลเมตรจากสนามบินอีกด้วย
โดยระยะแรก ศูนย์ MRO จะเป็นโครงการที่ ได้รบั การพัฒนาขึน้ ก่อน จากความร่วมมือของบริษทั การบินไทย บริษทั ผูผ้ ลิต
เครือ่ งบิน Airbus และหน่วยงานภาครัฐ โดยโครงการศูนย์ MRO ซึง่ มีมลู ค่าลงทุน 11,000 ล้านบาท จะประกอบด้วยการ
ลงทุน 2 ส่วน โดยในส่วนแรก ได้แก่ สิง่ ปลูกสร้างและงานโยธา เช่น อาคารโรงซ่อมบริภณ
ั ฑ์ โรงพ่นสี และพืน้ ทีซ่ อ่ มบำ�รุงระดับ
ลานจอด ซึง่ ภาครัฐโดยกองทัพเรือจะเป็นผูล้ งทุนมูลค่า 7,000 ล้านบาท และในส่วนที่ 2 ได้แก่ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ซอ่ มบำ�รุง
อากาศยานมูลค่า 4,000 ล้านบาท ภาคเอกชนโดยบริษทั ร่วมทุนระหว่างการบินไทยและบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งบิน Airbus จะเป็น
ผูล้ งทุน ซึง่ ขณะนี้ ทัง้ 2 บริษทั ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเพือ่ ประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการดังกล่าวแล้ว และอยูใ่ น
ระหว่างรอผลการประเมินโอกาสทางธุรกิจเพือ่ เซ็นสัญญาร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2018 เพือ่ เปิดให้บริการได้ภายในปี
2021 นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการบินเพือ่ รองรับการซ่อมบำ�รุง บริษทั การบินไทยกับสถาบันการบินพลเรือน
ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากรอีกด้วย
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BOX
ถอดบทเรียนสูค่ วามสำ�เร็จ: เมืองศูนย์กลางธุรกิจ
และการบินเจิง้ โจว (Zhengzhou Aerotropolis)
Aerotropolis หรือเมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบิน คือแผนพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ ทีท่ �ำ ให้สนามบินไม่ใช่
แค่เพียงศูนย์ขนส่ง แต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเมือง โดยใช้การขนส่งทางอากาศที่มีความรวดเร็วดึงดูด
ให้เกิดการลงทุนในพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบๆ สนามบิน ทัง้ ในด้านการผลิตและการบริการ และพัฒนาเป็นเมืองใหม่
ในทีส่ ดุ แนวความคิด Aerotropolis ถูกพัฒนาขึน้ จากแนวความคิดในศตวรรษทีผ่ า่ นมาที่ใช้การขนส่งเป็น
ตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เช่น การขนส่งทางทะเลหรือทางน้�ำ ซึง่ แนวคิดนี้ ได้ถกู นำ�ไปปรับใช้ ในหลากหลาย
ประเทศเช่น Amsterdam Schiphol Airport City เนเธอร์แลนด์, Paris Charles de Gaulle Airport City
ฝรัง่ เศส, Songdo International Business District เกาหลีใต้, และ Zhengzhou Airport Economy Zone
จีน ซึง่ เป็นเมืองทีก่ �ำ ลังพัฒนาล่าสุด
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ในปี 2010 รัฐบาลจีนได้เริ่มพัฒนาเมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบินเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport
Economy Zone: ZAEZ) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหน่าน ตอนกลางของจีน
โดยใช้สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง (Zhengzhou Xinzheng airport) เป็นศูนย์กลาง จนประสบความสำ�เร็จ
กลายเป็นศูนย์กลางขนส่งขนาดใหญ่ของจีนในปัจจุบัน สะท้อนได้จากปริมาณผู้ โดยสารที่ใช้สนามบิน
เจิ้งโจวซินเจิ้งเพิ่มขึ้นจาก 8.7 ล้านคนเป็น 15.8 ล้านคน หรือเติบโตราว 80% ในระหว่างปี 2010-2014
ในขณะที่ปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมากจาก 85,800 ตันถึง 370,000 ตัน หรือเติบโตประมาณ 300%
และส่งผลให้สนามบินเจิง้ โจวซินเจิง้ เป็นสนามบินทีม่ กี ารขนส่งสินค้าอันดับ 7 ของจีนภายในระยะเวลา 5 ปี
ทัง้ นี้ บนพืน้ ทีก่ ว่า 415 ตารางกิโลเมตรของ ZAEZ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกราว 40% ของพืน้ ที่
ทัง้ หมดถูกวางเป็นเขตการบิน (airport district) เพือ่ รองรับธุรกิจการบิน ได้แก่ สนามบิน การขนส่งผู้ โดยสาร
และสินค้า การผลิตชิน้ ส่วนและซ่อมอากาศยาน และธุรกิจคลังสินค้าสำ�หรับธุรกิจห้องแช่เย็นและ e-Commerce
ในส่วนทีส่ องราว 40% ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมดถูกวางเป็นเขตการผลิตสินค้ามูลค่าสูง (high-end manufacturing
district) เพื่อรองรับธุรกิจวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องบิน และผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าสูง
เช่น Foxconn ซึง่ เป็นบริษทั ผูร้ บั ประกอบโทรศัพท์ iPhone ทีต่ อ้ งมีการนำ�เข้าวัตถุดบิ และส่งออกสินค้าสำ�เร็จรูป
ไปสู่หลายประเทศทั่วโลก และส่วนสุดท้ายถูกกำ�หนดให้เป็นเขตเมืองบริการ (urban services district)
เพื่อรองรับสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารสำ�นักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล
สถานทีพ่ กั ผ่อน และโครงการมิกซ์ยสู (mixed-used) เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบินเจิ้งโจว ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งของจีน
อย่างรวดเร็ว ได้แก่
1. สถานทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและผลิต เนือ่ งจากตัง้ อยูต่ อนกลางของประเทศทำ�ให้สามารถ
เชือ่ มต่อกับเมืองอืน่ ๆ ภายในจีนได้อย่างสะดวก โดยภายในรัศมี 500 กิโลเมตรจาก ZAEZ สามารถครอบคลุม
ประชากรจีนได้ถงึ 30%
2. การเชือ่ มต่อกับการขนส่งในรูปแบบอืน่ ๆ โดยสามารถเชือ่ มต่อได้ทง้ั ทางถนนโดยรถบรรทุก ทางรางโดยรถไฟ
และรถไฟความเร็วสูง อีกทัง้ ยังเป็นเมืองหลักทีจ่ ะเชือ่ มระหว่างจีนกับยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟตามแผนยุทธศาสตร์
Belt and Road initiative ของจีนอีกด้วย
3. การสนับสนุนของภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยมี
การวางแผนและพัฒนาเมือง ZAEZ ให้สอดรับกันเป็นอย่างดีกบั สนามบิน มอเตอร์เวย์ และเส้นทางรถไฟ
ธรรมดา และรถไฟความเร็วสูง อีกทัง้ ยังมีดา้ นนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนโครงการ การจัด
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำ�เข้า-ส่งออก ที่ช่วยดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นต่อ
นักลงทุนอีกด้วย

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 11 : ZAEZ เป็นศูนย์กลางการขนส่งของจีน จากสถานที่ตั้งภายในรัศมี 500 กม.
ครอบคลุมประชากรถึง 30% และจากการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทางถนน ทางราง
และทางอากาศ
City

2004 Rank

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

2009 Rank 2014 Rank %Change, 13-14

2
1
14
4
12
9
26
6
NA
13

1
2
3
6
7
12
14
13
21
19

1
2
3
5
7
12
14
15
18
19

2.3
4.0
8.6
-0.7
2.7
5.1
2.0
2.3
11.0
9.9

4
5
8
25

4
5
7
20

4
5
6
7

5.5
8.7
8.3
44.9

China

ที่มา: จากข้อมูลของ Kasarda (2012, 2013, 2015), citiscope (2016)
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2.3 ธุรกิจซ่อมบำ�รุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
เมื่อ กล่ า วถึ ง อุ ต สาหกรรมการบิ น ธุ ร กิ จ แรกที่ค นส่ ว นใหญ่ นึก ถึ ง
คือ สายการบิน เนือ่ งจากเป็นธุรกิจที่ใกล้ตวั ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ อย่างไร
ก็ตาม ภายในห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมการบินยังมีธรุ กิจอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ
อยู่อีกหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจการ
ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) ธุรกิจ
ตัวแทนขนส่งสินค้า (freight forwarder) ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย่ ว เป็นต้น
โดยห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบด้วย 4 กลุม่ หลัก ได้แก่
1) กลุ่มผู้ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วนอากาศยาน ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องบิน
พาณิชย์ เช่น Boeing, Airbus และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์ อุปกรณ์ และ
ระบบควบคุมต่างๆ เช่น Rolls Royce, Saab, Kawasaki 2) กลุม่ ผู้ให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบิน ได้แก่ ผู้ให้บริการสนามบิน เช่น Changi Airport
Group และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย, ผู้ให้บริการเติมน้�ำ มันอากาศยาน
เช่น BP, Shell และ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS), ผู้ให้บริการ
ซ่อมบำ�รุง เช่น ST Aerospace, ฝ่ายซ่อมบำ�รุงบริษทั การบินไทย, และผู้ให้
บริการเตรียมอาหารบนเครือ่ งบิน 3) กลุม่ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ได้แก่
ผู้ให้บริการทัง้ การขนส่งผู้โดยสาร เช่น Singapore Airlines, บริษทั การบินไทย
และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น Singapore Airlines cargo, บริษทั ไทยคาร์โก้
และสุดท้าย 4) กลุม่ ผู้ให้บริการทีต่ อ่ เนือ่ งอืน่ ๆ ได้แก่ บริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ ว
เช่น Agoda, Expedia บริษทั ผูร้ บั จัดการขนส่ง เช่น FedEx, DHL เป็นต้น

รูปที่ 12 : ภายในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการบิน นอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจใกล้ตัว
แล้ว ยังประกอบด้วยอีกหลายกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมการบิน
1

2

3

• 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

กลุ่มผู้ผลิต
เครื่องบินและชิ้นส่วน
• ผู้ผ ลิตเครื่องบิน พาณิชย์
• ผู้ผ ลิตชิ้น ส่วนเครื่องยนต์
• ผู้ผ ลิตอุปกรณ์และระบบ
ควบคุม

กลุ่มผู้ ให้บ ริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ การบิน
• ผู้ ให้บริการสนามบิน
• ผู้ ให้บริการเติมนำ้ามัน
อากาศยาน
• ผู้ ให้บริการซ่อมบำารุง

กลุ่มผู้ ให้บ ริการ
ด้านการขนส่ง
• ผู้ ให้บริการขนส่งผู้ โดยสาร
(สายการบิน )
• ผู้ ให้บริการขนส่งสิน ค้า

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Tretheway และ Markhvida (2013)
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กลุ่มผู้ ให้บ ริการ
กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
• บริษ ัทตัวแทนท่องเที่ยว
• บริษ ัทผู้รับจัดการขนส่ง

• Expedia, Agoda, Orbitz,
STA travel
• FedEx, DHL
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ท่ามกลางกลุม่ ธุรกิจในห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมการบิน กลุม่ การซ่อมบำ�รุงอากาศยานและกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งบินและ
ชิ้นส่วนอากาศยานเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนการดำ�เนินการในลำ�ดับต้นๆ จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน
(Return on Invested Capital: ROIC) ของกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการบินของ McKinsey
พบว่าผลตอบแทนการลงทุนของกลุ่มผู้ ให้บริการด้านขนส่งคือ สายการบิน มีค่าต่ำ�สุดคือเพียง 4% เนื่องจากต้องเผชิญ
ทัง้ ความเสีย่ งด้านจำ�นวนผู้โดยสารและความผันผวนของราคาน้�ำ มันเชือ้ เพลิง ส่วนกลุม่ ผู้ให้บริการต่อเนือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ มีผลตอบแทน
20-44% แต่กม็ กี ารแข่งขันรุนแรงสูงจากจำ�นวนผูป้ ระกอบการทีม่ จี �ำ นวนมากด้วยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ 2 กลุม่ ธุรกิจทีเ่ หลือ
ได้แก่ กลุม่ ผู้ ให้บริการเกีย่ วกับเครือ่ งบิน โดยเฉพาะธุรกิจ MRO ซึง่ มีผลตอบแทนประมาณ 11% และกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งบินและ
ชิน้ ส่วนอากาศยานมีผลตอบแทนราว 7% จึงเป็นธุรกิจทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากมีผลตอบแทนทีค่ อ่ นข้างดีและมีผแู้ ข่งขันน้อยกว่า

รูปที่ 13 : ธุรกิจการซ่อมบำ�รุงและธุรกิจการผลิตอากาศยานและชิ้นส่วน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ ได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนในลำ�ดับต้นๆ
ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Invested Capital) ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน
หน่วย: %

44%

20%
7%

8%

Manufacturers

All
services
(MRO,
Catering)

11%

Airports

6%
ANSPs*

9%
Airlines

4%
CRS**

Travel
Agents

Freight
Forwarders

หมายเหตุ: *Air navigation service provider, **Computer reservation system
ที่มา: รายงานจาก McKinsey (2013)

โดยทั่วไป การซ่อมบำ�รุงเครื่องบินสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การซ่อมเครื่องยนต์ (engines)
2) ชิน้ ส่วน (components) และ 3) โครงเครือ่ งบิน (air frames) โดยการซ่อมใน 2 ส่วนแรก ส่วนใหญ่ด�ำ เนินการโดย
ผูผ้ ลิตเครือ่ งยนต์หรือชิน้ ส่วนเอง (Original Equipment Manufacturers: OEMs) เพราะมีความซับซ้อนสูงอีกทัง้ ยังมีการรับ
ประกันจากผูผ้ ลิต ขณะทีก่ ารซ่อมบำ�รุง air frame จะถูกดำ�เนินการจากผูป้ ระกอบการที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ST Aerospace,
Haeco Group เป็นต้น
การซ่อมบำ�รุง air frame สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ย่อย คือ 1) การซ่อมบำ�รุงย่อยหรือการซ่อมในลานจอด (line maintenance)
ประกอบด้วย 1.1) การซ่อมรายวัน (daily check) เป็นการตรวจสอบระบบต่างๆ ของอากาศยานก่อนและหลังขึน้ บิน ซึง่
จะตรวจรายวัน 1.2) การตรวจ A-check เป็นการตรวจสอบเครือ่ งบินทัว่ ไป เช่น ระดับน้�ำ มัน การเปลีย่ นยาง เบรก ซึง่ จะตรวจ
ทุก 2 เดือน และใช้เวลาตรวจสอบ 10 ชม. 1.3) การตรวจ B-check เป็นการตรวจเช็คเครือ่ งบินแบบ A-check ทีล่ ะเอียดขึน้
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ซึง่ จะตรวจทุก 6 เดือน และใช้เวลาตรวจสอบ 1-3 วัน 2) การซ่อมใหญ่ (base maintenance) แบ่งเป็น 2.1) การซ่อม
C-check เป็นการเปลีย่ นอะไหล่และตรวจสอบละเอียดทัง้ ในส่วนโครงสร้างและผิวเครือ่ งบิน ซึง่ จะตรวจทุก 20 เดือน และ
ใช้เวลาตรวจสอบ 1-2 สัปดาห์ 2.2) การซ่อม D-check เป็นการซ่อมหนักโดยการถอดรื้อชิ้นส่วนของเครื่องบินออกมา
ตรวจสอบ ซึง่ จะตรวจทุก 6 ปี และใช้เวลาตรวจสอบ 4-6 สัปดาห์
ในปัจจุบนั ไทยมีผเู้ ล่นในธุรกิจซ่อมบำ�รุงเครือ่ งบินเพียง 7 ราย แบ่งเป็น การให้บริการซ่อมบำ�รุงแบบ line maintenance
3 ราย ได้แก่ Austrain Technik, Delta TechOps, KASE aviation และการให้บริการซ่อมบำ�รุงแบบ base maintenance
และเครือ่ งยนต์หรือชิน้ ส่วน 3 ราย ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำ�รุงการบินไทย, Thai aviation industries, และ SAMTHAI และการให้
บริการซ่อมบำ�รุงเฉพาะชิน้ ส่วน 1 ราย คือ Triumph aviation services โดยไทยมีสว่ นแบ่งตลาดซ่อมบำ�รุงอากาศยานของโลก
เพียง 20,000 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น 1% ของมูลค่า MRO โลกเท่านัน้

รูปที่ 14 : รูปแบบการซ่อมบำ�รุง Air frames
รูปแบบ
การซ่อมบำ�รุุง

ลักษณะ
การซ่อมบำ�รุง

รายวัน/
ตอน Transit

เวลาที่ต้องเข้ารับการซ่อม

ระยะเวลาซ่อม

รายละเอียด
กิจกรรม
การตรวจสอบระบบต่าง ๆ
ของอากาศยานก่อนและ
หลังขึ้นบินประจำ�วัน

ทุกครั้งที่จอด

2 เดือน

10 ชม.

การตรวจสอบเครื่องบินทั่วๆไป
เช่น ระดับน้ำ�มัน
การเปลี่ยนยาง เบรก

B-check

6 เดือน

1-3 วัน

การตรวจเช็คเครื่องบิน
ที่ละเอียดขึ้นในโรงซ่อม
เครื่องบิน

C-check

20 เดือน

1-2 สัปดาห์

การเปลี่ยนอะไหล่และตรวจ
สอบละเอียดทั้งในส่วน
โครงสร้างและผิวเครื่องบิน

6 ปี

4-6 สัปดาห์

การถอดรื้อชิ้นส่วนของ
เครื่องบินออกมาตรวจสอบ

A-check

D-check

Line or Light
Maintenance

Base or
Heavy
Maintenance

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Viera (2016)

ในส่วนการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตเครือ่ งบิน (aircraft supply chain) สามารถแบ่งเป็น 5 กลุม่
ใหญ่ ได้แก่ OEMs และผูป้ ระกอบการใน tier 1 ถึง tier 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี:้
• OEMs คือผูผ้ ลิตเครือ่ งบินและผูผ้ ลิตเครือ่ งยนต์เครือ่ งบิน เช่น Airbus, Boeing, Rolls-Royce
• Tier 1 คือผูผ้ ลิตและวางระบบต่างๆ ในอากาศยาน เช่น ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศยาน (avionics)
		 ระบบนำ�ทาง ระบบเชือ้ เพลิง ตัวอย่างผูป้ ระกอบการ เช่น PFW, Spirit
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•
		
•
		
•
		

Tier 2 คือผูผ้ ลิตและประกอบชิน้ ส่วนหลัก เช่น ปีกเครือ่ งบิน (airfoil) ปีกโครงสร้าง (ribs) ใบพัดอัดอากาศ
(compressor blade) ตัวอย่างผูป้ ระกอบการ เช่น Northern aerospace, Hyde Group, Senior aerospace
Tier 3 คือผู้ผลิตเฉพาะชิ้นส่วนรอง เช่น เกียร์ น็อต สกรู สายไฟ และชิ้นส่วนที่ทำ�ด้วยเหล็ก ตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบการ เช่น Precision Components, Crane Aerospace & Electronics, EME
Tier 4 คือผูผ้ ลิต/จำ�หน่ายวัตถุดบิ ในการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน เช่น อะลูมเิ นียม ไทเทเนียม เหล็ก พลาสติก
ตัวอย่างผูป้ ระกอบการ เช่น Cytec Engineered Materials, Allegheny Technologies

โดยในปัจจุบนั การผลิตและส่งออกชิน้ ส่วนอากาศยานของไทยมีมลู ค่ากว่า 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก
ชิน้ ส่วนอากาศยานราว 60% ชุดระบบสายไฟราว 30% และทีเ่ หลือเป็นส่วนประกอบเครือ่ งยนต์และยางล้อเครือ่ งบิน เป็นต้น

รูปที่ 15 : ห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตเครือ่ งบิน
Types
OEMs

Aviation Supply Chain
Aircraft OEMs

Aeroengine OEMs

Tier 1

Systems & major structures

Tier 2

Principal Component

Tier 3

Sub-components

Tier 4

Raw material

ที่มา: จากข้อมูลของ AeroDynamic Advisory

อีไอซีประเมินว่า ศูนย์ MRO ทีจ่ ะเกิดขึน้ ควรให้บริการซ่อมบำ�รุงได้อย่างครบวงจร และเน้นรองรับเครือ่ งบินขนาดลำ�ตัว
แคบ (narrow body) ปัจจุบนั จากผูป้ ระกอบการศูนย์ MRO ทัง้ หมด 7 ราย มีเพียงแผนกซ่อมบำ�รุงของบริษทั การบินไทย
เท่านัน้ ทีส่ ามารถให้บริการซ่อมทัง้ air frame, engine, และ component ได้อย่างครบวงจร การลงทุนศูนย์ MRO ทีพ่ ร้อม
ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ภายใต้ความร่วมมือกับผูผ้ ลิตเครือ่ งบินอย่าง Airbus จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำ�รุง
air frame ของไทยให้มากขึน้ ไปอีก ซึง่ ในด้านขนาดของเครือ่ งบินทีเ่ ข้ารับบริการ จากการพิจารณา traffic ของเครือ่ งบิน
ทีผ่ า่ นเข้าออกในสนามบินของไทยพบว่ากว่า 70% เป็นเครือ่ งบิน ลำ�ตัวแคบ (narrow-body) ทีส่ ายการบิน low cost เลือก
ใช้ ซึง่ มีแนวโน้มจะเติบโตจากเดิมอีกกว่า 1.5 เท่าในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ส่วนทีเ่ หลือเป็นเครือ่ งบินลำ�ตัวกว้าง (wide-body)
ทีส่ ายการบิน full service ใช้ ในการให้บริการ
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สำ�หรับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทย โอกาสของผู้ประกอบการไทยจะอยู่ ในการผลิตในขั้น tier 2 และ tier
3 ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตอากาศยาน (aircraft supply chain) เนื่องจากในส่วนของ OEM และ tier 1 ซึ่งเป็น
ชิน้ ส่วนที่ใช้เทคโนโลยีและมีความซับซ้อนสูง ยังคงผลิตโดยบริษทั ผูผ้ ลิตต่างชาติรายใหญ่ทเี่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยี ขณะที่
ชิ้นส่วนที่อยู่ใน tier 2 และ tier 3 จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยมากกว่าเนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ ไม่
ซับซ้อนมาก อีกทั้งยังสามารถต่อยอดจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ ในไทยได้อีกด้วย
การจัดตั้งศูนย์ MRO ถือเป็นก้าวแรกของไทยในการเข้าร่วมอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในส่วนการซ่อมบำ�รุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวเตรียมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าว
ในส่ ว นการซ่ อ มบำ � รุ ง ผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี ก ารฝึ ก ฝนและพั ฒ นาวิ ศ วกรและช่ า งซ่ อ มบำ � รุ ง ด้ า นการบิ น เพื่ อ ให้
ผ่านหลักสูตรการซ่อมบำ�รุงอากาศยานจากหน่วยงานควบคุมระดับโลก เช่น สำ�นักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal
Aviation Administration: FAA) ของสหรัฐฯ และองค์กรการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency:
EASA) ของประเทศในยุโรป เป็นต้น อีกทั้ง ธุรกิจ MRO เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงวิศวกรและช่างซ่อมบำ�รุงจำ�นวนมากใน
การตรวจสอบหรือทดสอบสภาพเครือ่ งบิน การซ่อมเครือ่ งบิน และการเปลีย่ นอะไหล่ทดแทน เพือ่ ให้เครือ่ งบินได้มาตรฐาน
โดยทักษะที่จำ�เป็นในการซ่อมบำ�รุง ได้แก่ การซ่อมโครงสร้างเหล็ก การเชื่อม การพ่นสี เป็นต้น รวมถึงทักษะด้านภาษา
ทั้งนี้ ธุรกิจ MRO นอกจากจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการศูนย์ MRO ในอนาคตแล้ว ยังเป็นโอกาสของผู้รับเหมาช่วง
(subcontractor) ในการรับงานที่มีความซับซ้อนน้อยหรืองานที่ไม่ต้องการใช้ทักษะมากนัก เช่น การเชื่อมประสานบัดกรี
การพ่นสี การทำ�ความสะอาด เป็นต้น
ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ต้องสร้างความน่าเชื่อของผลิตภัณฑ์และเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินโลก อีไอซีประเมินว่าผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมการบินโลกได้ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่1) รูปแบบการร่วมมือกับผูป้ ระกอบการเจ้าของเทคโนโลยีทมี่ าลงทุน
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) รูปแบบการยกระดับผลิตภัณฑ์ตนเอง (scaling up) เพือ่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100 หรือ NADCAP โดยผูป้ ระกอบการ
ต้องศึกษาหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่แล้วให้สามารถนำ�ไปใช้กับอากาศยานได้ เช่น ในกรณีของ บริษัท
ซี.ซี.เอส กรุ๊ป ที่มีธุรกิจดั้งเดิมด้านงานกลึงมาก่อน แล้วจึงขยับขึ้นเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ที่ใช้ ในระบบเบรก ระบบคลัง
สินค้า ระบบเซ็นเซอร์ของเครื่องบิน หรือ บริษัทสหมิตรเครื่องกล ที่มีพื้นฐานจากการรับแปรรูปและชุบเหล็กทั่วไปมาก่อน
ที่จะรับงานชุบแข็งชิ้นส่วนอากาศยานในส่วนที่เป็นเหล็ก เป็นต้น
อีไอซีมองว่า เงื่อนไขสำ�คัญที่จะทำ�ให้เมืองการบินภาคตะวันออกสำ�เร็จได้ตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย ความร่วมมือ
จากผูเ้ ล่นชัน้ นำ� การพัฒนาบุคลากร และการเป็นจุดเชือ่ มต่อการขนส่ง โดยความร่วมมือจากผูเ้ ล่นชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรม
การบิน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการ เช่น กรณี Airbus ได้เซ็นสัญญา
ความร่วมมือ MOU กับการบินไทย และความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ดังเช่น การลงทุนของ Foxconn
ใน Zhengzhou สำ�หรับในด้านบุคลากร ภาครัฐจะต้องพัฒนาบุคลากรให้รองรับและเพียงพอต่ออุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทักษะที่ใช้ ในการทำ�งานและทักษะด้านภาษา และสุดท้าย ในด้านการเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่ง (connectivity) โดยจะ
ต้องพัฒนาโครงการขนส่งต่อเนื่องให้มีการเชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งสร้างความรวดเร็ว อำ�นวยความสะดวก
และทำ�ให้เข้าถึง (accessibility) ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใน Zhengzhou ซึ่งจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางบกของจีน เช่น ทางถนน
ทางราง กับการขนส่งทางอากาศ
อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศยานยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญต่อธุรกิจ MRO และธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน ที่จะทำ�ให้ความถี่ ในการเข้าซ่อมบำ�รุงลดลง จากข้อมูลของ ICF international บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การบินพบว่า ความถี่ในการเข้าซ่อมบำ�รุงของเครื่องบินรุ่นใหม่น้ันต่ำ�กว่าความถี่ในการเข้าซ่อมบำ�รุงของเครื่องบินรุ่นเก่า
ราวเท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น ภายในช่วงระยะเวลาที่เท่ากัน เครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง Boeing 787 จะเข้ารับการซ่อมบำ�รุง
light C-Check 3 ครั้ง heavy C-check 1 ครั้ง ในขณะที่ เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง Boeing 767 จะต้องเข้ารับการซ่อมบำ�รุง
light C-Check 6 ครั้ง heavy C-check 2 ครั้ง ซึ่งทำ�ให้รายได้ของผู้ประกอบการซ่อมบำ�รุงลดลงตามไปด้วย ในด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่อย่างการพิมพ์ 3 มิติ เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่ถึงแม้จะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการใหม่สามารถผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานได้งา่ ยยิง่ ขึน้ แต่กจ็ ะส่งผลกระทบด้านลบต่อผูป้ ระกอบการทีด่ �ำ เนินการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ในกรณีของชิ้นส่วนอากาศยานขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน
ย่อยๆ ที่ผลิตมาจากหลายโรงงาน เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตชิ้นส่วนใหญ่ได้ภายใน
โรงงานเดียว ซึ่งจะทำ�ให้ โรงงานขนาดเล็กถูกลดความสำ�คัญและมีโอกาสที่จะปิดตัวลง
บุคลากรด้านการบินยังคงเป็นประเด็นสำ�คัญที่ภาครัฐจะต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่คาดว่า
จะปรับเพิม่ ขึน้ ถึง 6 เท่าในอนาคต และมีความต้องการบุคลากรด้านการบินหลากหลาย เช่น ช่างซ่อมบำ�รุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรการบิน นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ในปัจจุบัน ไทยสามารถผลิตช่างซ่อมบำ�รุงและนักบินได้เพียง
300 คนต่อปี และ 400-500 คนต่อปี ตามลำ�ดับ อีกทั้งยังขาดแคลนศูนย์สอบช่างซ่อมบำ�รุงที่ได้รับการรับรองจาก EASA
ซึ่งขณะนี้ในอาเซียนมีอยู่ในมาเลเซียเพียงแห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะด้านภาษาก็เป็นสิ่งจำ�เป็นไม่แพ้
กัน เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติ ภาษาจึงเป็นสิ่งสำ�คัญในการสื่อสาร รวมถึงช่างซ่อมบำ�รุงและ
วิศวกรการบินที่ต้องผ่านการทดสอบทักษะอาชีพเป็นภาษาอังกฤษก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว สถาบัน
การบินพลเรือนได้เตรียมลงทุนเพือ่ ขยายกำ�ลังการผลิตบุคลากรทางการบิน โดยการก่อสร้างอาคารเรียนเพือ่ ยกระดับการ
ผลิตบุคลากรทางการบินจาก 1,400 คน เป็น 3,000 คน การขยายศูนย์ฝึกนักบินเพื่อเพิ่มกำ�ลังผลิตจาก 80-100 คนต่อปี
เป็น 160 คนต่อปี และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผลิตช่างซ่อมบำ�รุงอากาศยาน รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 7,200 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบินในอนาคต
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อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
โอกาสทีม่ าพร้อมความเข้าใจ

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มามี บ ทบาทในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก าร
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั จึงมีนโยบาย
จัดตั้ง Digital Park Thailand ขึ้นในพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Internet of Things (IoT)
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต ซึง่ เริม่ ถูกนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ โลก แต่ส�ำ หรับในไทยพบว่า
อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
กลับไม่มกี ารนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้มากนัก อีไอซีพบว่าการใช้ IoT solution ด้าน
การควบคุมการให้น้ำ� การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตามสภาพดิน เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจสำ�หรับเกษตรกรไทยเนื่องจากช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง
30-50% อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรคำ�นึงถึงประเด็นด้านความคุ้มทุนเช่นกัน
เช่น กรณีของการเพาะปลูกข้าว เกษตรกรควรใช้ IoT เพาะปลูกข้าวมากกว่า 4 ไร่
จึงทำ�ให้เกิดความคุ้มทุนจากการลงทุน

ปรับลุคเกษตรไทย
ดวย “IoT”
Technology ไหน กำลังจะเกิดขึ้น?
Internet of things (IoT) เปน Technology
คลื�นลูกที่ 3

มูลคาการใชจายดาน IoT ในไทย
พันลานบาท

พันลานบาท

คลื�นลูกที่ 2
Mobile Internet
(2000-2015)

คลื�นลูกที่ 3
IoT
(2016...)

Hard Infrastructure
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คลื�นลูกที่ 1
Internet
(1985-1999)

ปจจัยสนับสนุนจาก EEC

+

Digital Park Thailand
2015

2020

Soft Infrastructure

อุตสาหกรรมที่ควรนำ IoT ไปใช
อุตสาหกรรมเกษตร

เนื�องจากเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญตอเศรษฐกิจไทย แตกำลังเผชิญกับภาวะหดตัวและไมคอยมีการนำ IoT มาใช

3 IoT solutions ที่เกษตรกรควรนำมาใชกอน

ผอนคลาย
กฎระเบียบ

สนาม
ทดลอง

1.การควบคุม
การรดน้ำ

2.การควบคุม
โรคและศัตรูพืช

3.การติดตาม
สภาพดิน

คำนวณปริมาณน้ำ
และเวลาในการรดน้ำ
ที่เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค
และศัตรูพืช เชน การสั่งใหมี
การฉีดยาฆาแมลงเมื�อจำเปนเทานั้น

ตรวจสอบคุณสมบัติดิน
ความชื้น อุณหภูมิ แรธาตุ ทำใหเกษตรกร
ทราบวาควรปลูกพืชชนิดใด และปรับปรุงดิน
ใหเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น

EIC’s View

เกษตรกร

ใช IoT ในการเพาะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจที่ตองอาศัยการดูแลเปนพิเศษ
และขายไดราคาสูง

ผูประกอบการ

นำเสนอ IoT Solution ผานฮารดแวร
ควบคูกับ App ดวย ราคาที่จับตองได และ
สะดวกตอการนำไปใช

ที่มา: การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ IDC และกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม

www.scbeic.com

ภาครัฐ

สงเสริมความรูแกเกษตรกรและรวมมือ
กับผูประกอบการ เพื�อพัฒนานวัตกรรม
ดานการเกษตร

Economic Intelligence Center (EIC)

3.1 EEC กับ อุตสาหกรรมดิจิทัล
การปรับตัวของภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำ�หรับธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบนั ธุรกิจทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเข้มข้น ได้แก่ ธุรกิจด้าน ICT, media และ
finance ซึง่ จะเห็นได้วา่ ธุรกิจทีถ่ งึ แม้มขี นาดใหญ่แต่ถา้ หากปรับตัวไม่ทนั ก็ลว้ นต้องเผชิญกับ การควบรวมกิจการ การถูกซือ้
กิจการ หรือการหยุดดำ�เนินการไปในทีส่ ดุ อย่างเช่น กรณีของ Nokia ทีต่ ดั สินใจผิดพลาดโดยยังคงยึดติดอยูก่ บั เทคโนโลยี
เดิม ส่งผลให้บริษทั ต้องประสบกับภาวะขาดทุน และขายกิจการบางส่วนให้แก่ Microsoft ในทีส่ ดุ ดังนัน้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จึง
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้ภาคธุรกิจสามารถอยูร่ อดหรือล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และคาดว่าการเปลีย่ นแปลงของ
ภาคธุรกิจจะมีอตั ราเร่งทีเ่ ร็วกว่าในอดีตหลายเท่าจากการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างต่อเนือ่ ง
อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น ซึ่งประกอบด้วย สินค้าดิจิทัล บริการ
ดิจทิ ลั และโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั อุตสาหกรรมดิจทิ ลั เป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้มข้น และนำ�
ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั มาสร้างมูลค่าเพิม่ ลดต้นทุน และสร้างอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาภาค
การผลิตและบริการอืน่ ๆ ในอนาคต โดยอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ประกอบด้วย 1) สินค้าดิจทิ ลั ซึง่ มี 3 กลุม่ หลัก คือ เนือ้ หาดิจทิ ลั
และข้อมูลดิจทิ ลั เช่น immersive animation ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อจั ฉริยะ เช่น อุปกรณ์อจั ฉริยะ และ ซอฟต์แวร์และระบบ
อัจฉริยะ เช่น IoT platform 2) บริการดิจทิ ลั เช่น ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์
(cloud computing) และ 3) โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น
โดยอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ได้ถกู ยกให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ ที่ EEC และมีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ๆ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve industry) ทีภ่ าครัฐให้
การส่งเสริม โดยมุง่ สนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ให้มาลงทุนในพืน้ ที่ EEC เนือ่ งจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็น
กุญแจสำ�คัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิตได้ถงึ 30% ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องการให้เกิดการนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ๆ เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เป็นต้น เพือ่ ยกระดับ
อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
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ระยะเริ่มต้น Digital Park Thailand ถูกกำ�หนดให้เป็นโครงการ flagship บนพื้นที่ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีการกำ�หนดพื้นที่กว่า 700 ไร่ ในบริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยและ
สถาบันสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจทิ ลั เช่น IoT Institute 2) พืน้ ทีล่ งทุนสำ�หรับธุรกิจดิจทิ ลั ต่างประเทศทีต่ อ้ งการเข้ามาลงทุน
ในไทย และ 3) พื้นที่ที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบอัจฉริยะ
ทัง้ นี้ การจัดตัง้ Digital Park Thailand จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP โดยภาคเอกชนลงทุน 70% ในส่วนของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน ขณะที่ภาครัฐลงทุน 30% เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ และส่วน
ของที่พักอาศัย รวมถึงการจัดทำ�สิทธิประโยชน์และมาตรการดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยจะเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2022
นอกจากนี้ พืน้ ทีด่ งั กล่าวยังเพียบพร้อมไปด้วยโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการกำ�กับดูแล (soft infrastructure) โดยปัจจุบนั มี hard infrastructure ได้แก่ สถานีดาวเทียมและเคเบิล
ใต้น้ำ�ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเชื่อม fiber optic ภายในประเทศกับต่างประเทศ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์
ด้านการสื่อสารความเร็วสูงของไทย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำ�คัญและจะเกิดตามมาในอนาคต ได้แก่ Digital
academy, IoT Institute, International submarine cable station และ data center
ขณะที่ soft infrastructure ที่สำ�คัญประกอบด้วย 1) การกำ�หนดให้ Digital Park Thailand เป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (sandboxed for regulatory adjustment) เพื่อเป็น
สนามทดสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีอจั ฉริยะ 2) การ
ทำ� customize incentive เพื่อดึงดูดธุรกิจดิจิทัลระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ควบคู่กับการจัดให้มีกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับธุรกิจดิจิทัลไทย และ 3) การดึงดูด digital talent ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากต่างประเทศด้วยสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 16 : Digital Park Thailand ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์นวัตกรรมดิจทิ ลั 2)
พืน้ ทีล่ งทุนธุรกิจดิจทิ ลั และ 3) พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Park Thailand
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ทีี่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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) ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ตา่ งๆ (IoT) อีไอซีมองว่าปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจิทัลใน Digital Park Thailand ไม่ว่าจะเป็น IoT Institute รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบและการมีสนามทดลอง
(living lab & testbed sandbox) ล้วนสนับสนุนให้เกิดการออกแบบ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาที่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ IoT ส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจด้าน IoT มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าธุรกิจอื่นๆ
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3.2 Internet of Things (IoT)
การผ่ อ นคลายด้ า นกฎระเบี ย บและการมี ส นามทดลองใน Digital Park Thailand เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ที่ ช่ ว ย
สร้าง ecosystem ให้เกิดการลงทุนด้าน IoT ขึ้นในพื้นที่ EEC การลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน IoT ต้องอาศัยการ
ทดสอบและทดลองอย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น self-driving car และ drone ที่หากต้องการทดสอบหรือ
ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน เช่น กรณีของ Google การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบและการมี
สนามทดลองในบริเวณ Silicon valley ช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถออกแบบ พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างเสรี
ซึง่ ถ้าหากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบเกิดขึน้ ใน Digital Park Thailand จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ EEC โดดเด่นเหนือกว่าพืน้ ที่
อื่นๆ ในประเทศ
IoT เป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 3 ถัดจาก Internet และ Mobile Internet โดยเทคโนโลยีคลื่นลูกแรก คือ Internet
ถือกำ�เนิดในช่วงปี 1985-1999 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นและมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ส่วนเทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 2 คือ Mobile Internet เริ่มขึ้นในช่วงปี 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 เซ็นเซอร์ที่ต่ำ�ลง นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ด้าน IoT ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก ปัจจัยข้างต้นเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ IoT
ถูกนำ�ไปใช้ ในวงกว้างมากขึ้น
IoT มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาพลิกโฉมโลกใบนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการไปจนถึงผู้บริโภคอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ IoT คือ สภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องยนต์ ในเครื่องบิน เครื่องจักรในโรงงาน
สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุตัวตนของอุปกรณ์ การทำ�งานร่วมกัน
และความสามารถโต้ตอบกัน ด้วยศักยภาพของ IoT ประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น IoT จึงมีโอกาสที่จะเข้ามา
เปลีย่ นวิถชี วี ติ และการทำ�งานของผูค้ นในอนาคตอันใกล้ โดย IoT สามารถนำ�ไปใช้ ในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่กจิ กรรม
ในบ้านพักอาศัย เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน การสั่งการเครื่องชงกาแฟ เป็นต้น ตลอดจนนำ�มาประยุกต์ ใช้กับ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสะดวกในการสั่งการ ติดตาม และควบคุมเครื่องจักรได้จากระยะไกล
หรือ แม้กระทั่งนำ�ข้อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในสายพานการผลิตมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
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ความนิยมด้านการใช้งาน IoT ทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถสะท้อนได้จากการใช้จา่ ยด้าน IoT ทีเ่ ติบโตอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะ
การใช้จา่ ยด้านซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการทัว่ โลกนิยมนำ� IoT มาใช้งานเพิม่ ขึน้ สะท้อนผ่านการใช้จา่ ยด้าน IoT ทีจ่ ะ
ขยายตัวถึง 14.6% มาอยูท่ ร่ี าว 7.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 และจะสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี
2020 ทัง้ นี้ ถึงแม้วา่ การใช้จา่ ยด้าน IoT จะมีทง้ั การใช้จา่ ยด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอนเน็คทิวติ ้ี และเซอร์วสิ แต่การใช้จา่ ย
ด้านซอฟต์แวร์ เช่น แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ดา้ นการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ดา้ นความปลอดภัย และแพลตฟอร์ม
กลับได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ถึงราว 16% เนือ่ งจากซอฟต์แวร์เป็นรากฐานสำ�คัญต่อการนำ� IoT มาประยุกต์ ใช้
นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้จา่ ยด้าน IoT ทัว่ โลกในปี 2018 ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิต การขนส่ง และสาธารณูปโภค
ในสัดส่วนราว 24%, 11% และ 9% ตามลำ�ดับ โดยความต้องการใช้ IoT มีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตทีต่ อ้ งการวิธกี ารสนับสนุนการดำ�เนินการผลิตและการจัดการทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิต เนือ่ งจาก
IoT สามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในการบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรได้ถงึ 30% ส่วนอุตสาหกรรมขนส่ง
ค่าใช้จา่ ยใน IoT กว่า 70% ถูกใช้ไปกับการติดตามการขนส่งสินค้า ซึง่ ช่วยลดต้นทุนและความล่าช้าในการขนส่ง เนือ่ งจาก
สามารถลดความเสียหายของสินค้าขณะขนส่งและลดต้นทุนการใช้นำ�้ มัน ขณะที่การใช้จ่ายใน IoT ด้านสาธารณูปโภค
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ซึง่ สามารถตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และนำ�ไปประมาณ
การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ เพือ่ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การคิดราคาค่าไฟฟ้า ตลอดจนการวางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้า

รูปที่ 17 : การใช้จา่ ยด้าน IoT ทัว่ โลกจะสูงถึง 7.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 ขยายตัว
ถึง 14.6% จากปีกอ่ นหน้า โดยกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิต การขนส่ง และสาธารณูปโภค
คาดการณ์การใช้จ่ายด้าน IoT ทั่วโลก

สัดส่วนการใช้จ่ายด้าน IoT ทั่วโลกรายอุตสาหกรรม

หน่วย:แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หน่วย: %

14.6%

6.7
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773
7.7

การผลิต
การขนส่ง

สาธารณูปโภค
อื่น ๆ

24%
55%

11%
9%

2017

2018

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ International Data Corporation (IDC)

ขณะที่การใช้จ่ายด้าน IoT ของไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ ในภาคการผลิตและการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
กับกระแสโลก โดยในปี 2015 ไทยมีค่าใช้จ่ายในด้าน IoT ราว 7.3 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตกว่า 13% ต่อปี
ไปอยู่ที่ราว 1.35 แสนล้านบาทในปี 2020 โดยมีปัจจัยบวกจากการใช้ IoT ในการตรวจสุขภาพระยะไกลและการติดตาม
การขนส่งสินค้าเป็นหลัก ที่จะมีการเติบโตใกล้เคียงกันราว 20% ต่อปี รวมถึงการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง, คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz สำ�หรับรองรับการใช้งานด้าน IoT เป็นต้น
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เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการ EEC
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้ า
รูปที่ 3: การใชจ
่ ยด้าน IoT ของไทย สว่ นใหญ่ย ังคงอยูใ่ นภาคการผลิต
รู
ป
ที
่
18
:
การใช้
จ
า
่
ยด้
น ็ IoT
ของไทย ส่ศวนใหญ่
ยงั คงอยู
ตและการขนส่ง ซึง่ เป็นไป
่ ซงึ่ าเป
และการขนสง
นไปตามทิ
ทางเดี
ยวก่ในภาคการผลิ
ันก ับกระแสโลก

ตามทิศทางเดียวกันกับกระแสโลก

้ า
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่ ยด้าน IoT แบ่งตามการใชง้ านในไทย

มูลค่าการใช้จ่ายด้าน IoT แบ่งตามการใช้งานในไทย

หน่วย: พันล ้านบาท

หน่วย: พันล้านบาท
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ IDC

ทีม
่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข ้อมูลของ IDC
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19

อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า อุ ต สาหกรรมการเกษตร
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำ�คัญของไทยมีการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่ำ�กว่าอุตสาหกรรมการผลิต
อย่างมาก อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรม
ที่ มี สั ด ส่ ว นต่ อ GDP ราว 10% ซึ่ง สูง เป็น อัน ดับ
3 รองจาก อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
ค้าส่งค้าปลีก อีกทั้งประชากรไทยยังทำ�งานอยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้มากเป็นอันดับ 1 หรือสูงถึง 34%
จากแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปี
ที่ ผ่ า นมานั้ น พบว่ า อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วกลั บ
ต้องเผชิญกับการหดตัวโดยเฉลีย่ ถึง 4% ต่อปี สวนทาง
กับอุตสาหกรรมอื่น อย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และที่สำ�คัญพบว่ายังไม่มี
การนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากนัก 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
ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มี
ความสามารถในการสื่ อ สาร โดยอยู่ ที่ ร าว 0.1%
เท่านั้น ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนการใช้
embedded software สูงถึง 76%

+8%
12

17

Production asset
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+13%
4

+20%
8

Smart homes

3

7

Remote health
monitoring
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รูปที่ 19 : อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและแรงงานไทย
แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะหดตัวและยังไม่มกี ารประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากนัก
เปรียบเทียบอุตสาหกรรมตามสัดส่วนการใช้ embedded software และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
หน่วย: %
ระดับความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและแรงงาน
สัดส่วนการใช้ embedded software
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ทีม่ า: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ สศช., สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน

ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมีการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในภาคการเกษตรอย่างเข้มข้น
ปัจจุบันกว่า 70% ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐฯ โดยเกษตรกรมีการนำ� IoT,
หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี GPS มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สะท้อนจากผลผลิตต่อไร่ของซีเรียลใน
สหรัฐฯอยู่ที่ 7.34 พันกิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 2 เท่า ส่วนญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีการเพาะปลูก เนื่องจากแรงงานหนุ่มสาว
ไม่นยิ มประกอบอาชีพเกษตรกรและผลกระทบจากการทีป่ ระเทศเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จึงนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภาคการเกษตร
มาประยุกต์ ใช้ ในการทำ�การเกษตรแบบแม่นยำ� (precision agriculture) ส่งผลให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 792 กิโลกรัม
ต่อไร่ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก
ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปริมาณผลผลิตที่ตกต่ำ� ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรมีแนวโน้มหดตัวราว 1-6% ต่อปี ระหว่างปี 2012–2016 โดยเฉพาะ
ปาล์มน้�ำ มันทีเ่ ผชิญกับปัญหาผลผลิตต่อไร่ลดลงมากทีส่ ดุ รวมถึงการเพาะปลูกข้าวในไทยทีม่ ผี ลผลิตต่อไร่ต�่ำ กว่าค่าเฉลีย่
ของโลกราว 35% โดยมีปัจจัยกดดันประสิทธิภาพการเพาะปลูก ได้แก่ ดิน น้ำ� สภาพอากาศ และศัตรูพืช ขณะที่ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าพันธุ์พืช และค่าดูแลรักษา กลับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกพืชหลัก
ของประเทศ เช่น มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้าว และยาง ต้องประสบกับสภาวะขาดทุนตั้งแต่ 75–14,750 บาทต่อตันในปี 2016
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การเกษตรแบบแม่นยำ� นอกจากการประยุกต์ ใช้ IoT เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหาของเกษตรกรไทย
ในปัจจุบัน การทำ�การเกษตรแบบแม่นยำ� เป็นรูปแบบการทำ�การเกษตรที่ต้องควบคุมปัจจัยการผลิตให้ถูกที่ถูกเวลาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม ซึ่ง
ระบบจะทำ�การเก็บข้อมูลด้านการเกษตรแบบ real time เช่น ความชื้นในดิน อุณหภูมิในอากาศ และปริมาณแสงอาทิตย์
พร้อมนำ�ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และแสดงผลขึน้ ไปยังแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อจั ฉริยะ เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถทำ�การ
เกษตรได้อย่างแม่นยำ� เช่น เมือ่ พบว่าความชืน้ ต่�ำ เกินไป ต้องรดน้�ำ เพิม่ หรือเปิดสปริงเกอร์ เป็นต้น ซึง่ จากข้อมูลของ Atilze
นั้นพบว่าการนำ� IoT มาใช้ ในภาคการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 30-50% ดังนั้น เกษตรกรควรนำ� IoT มา
ใช้ ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำ�ลังประสบปัญหาด้านผลผลิต ตัวอย่างเช่น การนำ� IoT มาใช้ ในการเพาะปลูกข้าว
ซึ่งประเมินว่าจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 317 กิโลกรัมต่อไร่มาอยู่ที่ราว 475 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โลกที่ผลผลิตต่อไร่ของข้าวอยู่ที่ 478 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรควรใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการเพาะปลูกข้าวมากกว่า
4 ไร่เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนในการลงทุนซื้อและใช้อุปกรณ์1

รูปที่ 20 : เกษตรกรควรนำ� IoT มาใช้ ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำ�ลังประสบปัญหา
ด้านผลผลิต เช่น ข้าว ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการนำ� IoT มาใช้จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
การนำ� IoT มาประยุกต์ ใช้ ในการเพาะปลูกข้าว
SITE #3

Hardware Sensor

Cloud Computing
Big Data Analysis

ผลผลิตตอไร

ขอมูลสภาพอากาศถูกสงไปทุก 10 วินาที
คำแนะนำ

- วันที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
- ประเภทขาวที่เหมาะสม
- เปนตน

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

SITE #1

SITE #2

Hardware Sensor

Hardware Sensor

อุปกรณมือถือสำหรับเกษตรกร

แนะนำขอมูลที่มีประโยชนแกเกษตรกรในการเพาะปลูกขาว

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จาก Good Chin Group

Economic Intelligence Center (EIC)

การควบคุมการให้น้ำ� การควบคุมโรคและศัตรูพืช และการติดตามสภาพดิน เป็น 3 IoT solutions ที่เกษตรกรควรนำ�
มาประยุกต์ ใช้ก่อน เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการเพาะปลูก
1) การควบคุมการให้น้ำ� (water controlling) จากการที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำ�มากเกิน
ความจำ�เป็น โดยการใช้น�้ำ ในภาคการเกษตรมีสดั ส่วนถึงราว 70% ของการใช้น�้ำ ทัง้ ประเทศ อีกทัง้ ไทยยังติดอันดับการใช้น�้ำ
มากเกินความจำ�เป็นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งเกิดจากการขาดการควบคุมดูแลและติดตามอย่าง real time ดังนั้น IoT
solution จะเข้ามาแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้ เนือ่ งจากสามารถลดการใช้น�้ำ ได้มากถึง 10-15% โดยเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าความชื้นและสมาร์ทสปริงเกอร์ เพื่อให้สามารถควบคุม คำ�นวณปริมาณน้ำ� และเวลาในการรดน้ำ�ที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืชไร่ พืชสวน พืชผัก และ
ไม้ดอก
2) การควบคุมโรคและศัตรูพชื (pest and disease control system) ซึง่ สามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ได้ถงึ 25% และช่วยลดการนำ�เข้าสารเคมีทางการเกษตร IoT solution ช่วยให้การควบคุมโรคและศัตรูพชื มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การสั่งให้ยาฆ่าแมลงถูกฉีดเมื่อถึงคราวจำ�เป็นเท่านั้น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์สำ�หรับตรวจวัด
อุณหภูมเิ พือ่ บ่งชีถ้ งึ การแพร่กระจายของศัตรูพชื ซึง่ หากอุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ศตั รูพชื เพิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างรวดเร็ว
ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการประยุกต์ ใช้ ในไทยจะช่วยลดการนำ�เข้าสารกำ�จัดวัชพืช สารกำ�จัดแมลง และสารป้องกันและกำ�จัด
โรคพืช โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำ�เข้าสารดังกล่าวขยายตัวถึง 5% ต่อปี และไทยต้องสูญเงินที่ใช้ ในการนำ�
เข้ากว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี การควบคุมโรคและศัตรูพืชจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกไม้ดอกค่อนข้างมาก
เช่น กล้วยไม้ ที่มักต้องเผชิญกับ เพลี้ยหอย บั่วกล้วยไม้ และ โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น
3) การติดตามสภาพดิน (soil monitoring) ส่งผลให้การนำ�เข้าปุ๋ยเคมีลดลง เนื่องจาก IoT สามารถช่วยให้เกษตรกร
ประมาณการการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน ไม่ว่าจะเป็นความชื้น อุณหภูมิ และแร่
ธาตุสารอาหาร จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำ�หรับปลูกพืชชนิดใด และปรับปรุงดินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืช รวมถึงสามารถนำ�มาใช้ ในการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและการดูแลรักษาพืชได้ จึงคาด
ว่าจะช่วยลดการนำ�เข้าปุ๋ยเคมีที่ปัจจุบันต้องนำ�เข้าถึง 5 ล้านตัน ด้วยมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถ
บรรเทาปัญหาด้านการใช้น้ำ�มากเกินจำ�เป็นอีกด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำ�หรับการตัดสินใจรดน้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำ�ได้ถึง 25 %
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รูปรูทีป่ 21
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average
water controlling
pest and disease control system
soil monitoring
precise fertilizing system
plant monitoring
Predictive analytics
water monitoring
storage monitoring
farm vehicle tracking
livestock monitoring

พืชไร่

3
4
2
0

ที่ม7า: การวิเคราะห์ โดย EIC จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เกษตรกรควรประยุ ก ต์ ใ ช้ IoT ในการเพาะปลู ก พื ช หรื อ
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษและ
ขายได้ ในราคาสูง เนื่องจากระบบ IoT มีราคาสูง เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรควรนำ� IoT มาประยุกต์ ใช้
กับการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาดีและต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ อย่างเช่น ผักปลอดสารพิษ และกุ้ง ซึ่งเป็น
สัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทำ�ให้เกษตรกรต้องตรวจวัด
คุณภาพน้ำ� เพื่อดูอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสะอาด
ของน้ำ� ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอด การเติบโต และการผสมพันธุ์
ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้วิธีนำ�ตัวอย่างน้ำ�ในบ่อมาตรวจ
สอบ ซึ่งอาศัยเวลานานกว่าจะทราบผล นอกจากนี้ กุ้งยังเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูง โดยอยู่ที่ราว 190 บาทต่อกิโลกรัม
ในช่วงปี 2017 ซึ่งสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น ไก่ หมู
และวัว ราว 4, 2 และ 1 เท่าตามลำ�ดับ ดังนั้น การนำ� IoT
มาใช้ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งจึงค่อนข้างเหมาะสม
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ทีม
่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากการสัมภาษณ์ผู ้เชีย

เกษตรกร ผู้ประกอบการด้าน IoT และภาครัฐ ถือเป็นผู้ที่
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงและมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้
เกิดการลงทุนและพัฒนา IoT ด้านการเกษตรขึ้นในไทย
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Economic Intelligence Center (EIC)

ผู้ประกอบการควรนำ�เสนอ IoT solution ผ่านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ควบคู่กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ด้วยราคาที่
จับต้องได้และสะดวกต่อการนำ�ไปใช้ เนื่องจากปัญหาหลักของการใช้งาน IoT คือ ปัญหาด้านราคาและความซับซ้อนใน
การใช้งาน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่างเช่น Cropx สตาร์ทอัพที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำ�หรับติดตามสภาพดิน ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถติดตั้งอุปกรณ์ ได้ด้วยตนเองโดยมีต้นทุนในการ
ใช้ขั้นต่ำ�อยู่ที่ 275 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ความสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสะท้อนได้จาก Cropx ที่พึ่งก่อตั้ง
ในปี 2013 สามารถสร้างรายได้ถงึ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ถงึ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภาครัฐควรส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรและร่วมมือกับผูป้ ระกอบการเพือ่ วิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร
ในปัจจุบันเกษตรกรมีจำ�นวนลดลงเรื่อยๆ และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยยังคงใช้องค์ความรู้ที่ถูก
ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังขาดความชำ�นาญในการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รู้จักใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐควรร่วมกับผู้ประกอบการ
ด้าน IoT เพื่อทดลอง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการทำ�การเกษตรในไทย เพื่อเพิ่มผลผลิต
ควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรไทย
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อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
โอกาสทีม่ าพร้อมกับความเสีย่ ง

ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน และราคาหุ่ น ยนต์ ที่ ล ดลง ถื อ เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ น
หลั ก ให้ ค วามต้ อ งการใช้ ง านหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ทั่ ว โลกและในไทยขยายตั ว
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เมื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ปริ ม าณการผลิ ต
และตราสิ น ค้ า อี ไ อซี พิ จ ารณาว่ า โอกาสของผู้ ป ระกอบการไทยในการเข้ า ไปอยู่ ใ น
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ อ ยู่ ที่ ก ารเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร
ด้านการรวมระบบ (System Integrator: SI) และติดตั้งระบบอัตโนมัติให้กับผู้ ใช้งาน
(end-users) มากกว่าการเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติต่อตลาดแรงงานเป็นประเด็นที่ทุกๆ ฝ่ายไม่ควรละเลย ภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องควรมุ่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะให้กับแรงงาน เพื่อให้แรงงานในสายการผลิต
สามารถทำ�งานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือสามารถเปลี่ยนไปทำ�งานในลักษณะ
อื่นๆ ได้

หุนยนตอุตสาหกรรม
อนาคตอันใกล...มาไวกวาที่คิด

ปจจัยที่ทำใหการใชหุนยนตเพิ่มขึ้น
แนวโนมการใชหุนยนตอุตสาหกรรมทั่วโลก

1

520

หน�วย : 1,000 ยูนิต

ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหสัดสวนประชากร
ในวัยทำงาน มีแนวโนมหดตัวลง
ในอนาคต

2

220
180
160

ราคาหุนยนต
ปรับตัวลง

2014

255

295

2015

2016

2020F

2013
2012

อยางตอเนื�อง

รัฐบาลไทยที่ตระหนักถึงประเด็น
ดังกลาว ได ใหการสนับสนุนทั้ง
1.มาตรการลดหยอนภาษี

การลงทุนใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
เพื�อทดแทนแรงงานเริ่มคุมคาแลวในปจจุบัน

อุตสาหกรรมยานยนต

ทดแทน =
แรงงาน
ซึ่งตองจายคาจางแรงงาน
400-480 บาท/คน/วัน

จะคุมทุน
ภายใน

8~10 ป

2.มาตรการหักคาใชจาย 3.เงินทุนสนับสนุน

แรงงานในภาคการผลิตกวา 6.5 แสนคน
มีแนวโนมถูกแทนที่ดวยหุนยนต
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบมากที่สุด
อุตสาหกรรม
ยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

6.5 แสนคน
(15%)

อุตสาหกรรมอื�นๆ

ทดแทน
แรงงาน =
ซึ่งตองจายคาจางแรงงาน
300-450 บาท/คน/วัน

จะคุมทุน
ภายใน

6~10 ป

ขณะที่หุนยนตอุตสาหกรรมในปจจุบัน
มีอายุการใชงานสูงสุด

12 ป

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื�องดื�ม

ลักษณะงานที่จะถูกแทนที่ดวยหุนยนต

งานที่ ใชแรงงาน
เขมขน

งานที่ทำซ้ำไปมา

ที่มา: การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ International Federation of Robotics (IFR), J.P. Morgan, UN และกระทรวงแรงงาน (MOL)

www.scbeic.com

งานที่ตองการ
ความแมนยำเปนพิเศษ

Economic Intelligence Center (EIC)

ระบบอั ต โนมั ติ คื อ ระบบการทำ � งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เครือ่ งจักรกล และซอฟต์แวร์ควบคุม เพือ่ ให้กระบวนการ
ผลิตหรือบริการสามารถดำ�เนินการได้อย่างอัตโนมัติตาม
โปรแกรมที่ ได้วางไว้ ระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่ถูกนำ�มาใช้
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยมีผู้ ให้บริการด้านการรวมระบบ (System
Integrator: SI) เป็นผู้ ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบอัตโนมัติให้กับผู้ ใช้งาน (end-users)
การใช้ระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะหุน่ ยนต์จะทำ�ให้ผปู้ ระกอบ
การได้รับประโยชน์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น 1) การเพิ่มปริมาณผลผลิต
เนื่ อ งจากการทำ � งานของหุ่ น ยนต์ ที่ มี ค วามรวดเร็ ว กว่ า
แรงงานอี ก ทั้ ง ยั ง สามารถทำ � งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดย
ไม่หยุดพัก จะทำ�ให้ผลิตภาพในการผลิตสูงขึ้น และส่งผล
ต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด (economies of scale) มากขึ้นไปด้วย และ 2)
การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะหุ่นยนต์สามารถ
ทำ�งานได้อย่างแม่นยำ�กว่าแรงงาน จึงมีแนวโน้มที่ อัตรา
ความเสียหาย (defect rates) ของกระบวนการผลิต
จะลดลง และส่งผลต่อเนือ่ งให้ตน้ ทุนการผลิตรวมถึงค่าใช้
จ่ายในการดำ�เนินงานของผู้ประกอบการต่ำ�ลงตามไปด้วย

รูปที่ 22 : ระบบอัตโนมัติ (automation) เกิดขึน้ จากการทำ�งานร่วมกันของเครือ่ งจักรกล
และซอฟต์แวร์ควบคุม โดยมี SI เป็นผู้ ให้ค�ำ ปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ ระบบให้กบั ผู้ ใช้งาน
ส่วนประกอบของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Software
Automation
Automation

and
Hardware
Automation

CNC1

Industrial Robot

or
Machine

Robot

+

or

System
Integrator

FMS2

+
Controlling
Software

or

and

Service Robot

CAM3

หมายเหตุ: 1.Computer Numerically Controlled 2.Flexible Manufacturing System 3.Computer-Aided Manufacturing
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC
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เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการ EEC

ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงผลักดันจากการขาดแคลนแรงงาน และการ
ปรับตัวลงของราคาหุ่นยนต์ โดยสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics: IFR) ได้ประเมิน
ว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots: IR) ทั่วโลก จะขยายตัวราว 15%CAGR ในช่วงปี 2018-2020
และคาดว่าจะทะลุ 5 แสนตัวได้ ในปี 2020 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การขาดแคลนแรงงานจากการขยายตัวของสังคม
ผู้สูงอายุในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีทิศทางสวนกับค่าเฉลี่ยของอายุขัยที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้จำ�นวนแรงงานมีแนวโน้มลดลง เห็นได้จากสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 15-64 ปี) ต่อจำ�นวน
ประชากรทั้งหมดของทั้งโลกมีแนวโน้มลดลงจาก 67% ในปี 2015 เป็น 63% ในปี 2030 จึงเป็นโอกาสที่ IR จะถูกนำ�มาใช้
ทดแทนผลิตภาพที่ลดลงไปจากแรงงานดังกล่าวมากขึ้น และ 2) ราคา IR มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องกว่าปีละ 2%CAGR
สวนทางกับราคาแรงงานหรือต้นทุนค่าจ้างโดยเฉลีย่ ทัว่ โลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ กว่าปีละ 4%CAGR การเลือกใช้ IR เพือ่ ทดแทน
แรงงานจึงมีความคุ้มค่ามากขึ้นทุกๆ ปี

รูปที่ 23 : สัดส่วนของประชากรในวัยทำ�งาน
(อายุ 15-64 ปี) ทัว่ โลก มีแนวโน้มลดลงในปี 2030

รูปที่ 24 : ราคาหุ่นยนต์ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สวนทางกับต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

สัดส่วนของประชากรอายุ 15-64 ปี

ดัชนีราคาหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงาน

หน่วย: % ของจำ�นวนประชากร

หน่วย: ดัชนี (1990 = 100)
ต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนแรงงาน
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ทีม่ า: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ United Nation
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ทีม่ า: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ McKinsey และ
J.P.Morgan
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การขาดแคลนแรงงานและแนวโน้มค่าแรงที่สูงขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติผ่านมาตรการกระตุ้นทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ในช่วง 5 ปีท่ผี ่านมา ไทยมีการนำ�เข้า IR ที่เติบโตกว่า
20%CAGR มาอยูท่ ร่ี าว 13,500 ตัวในปี 2016 ส่งผลให้ประเทศขาดดุลการค้าถึงปีละ 2 หมืน่ ล้านบาท โดย IR ทีน่ �ำ เข้ามาโดย
ส่วนใหญ่ ถูกนำ�ไปใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ ส่วนใหญ่มโี รงงานตัง้ อยู่
ในเขตพืน้ ที่ EEC ภาครัฐทีต่ ระหนักถึงประเด็นดังกล่าวจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตขิ อง
ไทยทัง้ ในด้านอุปทาน (supply) และด้านอุปสงค์ (demand) โดยด้านอุปทาน ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจการผลิตเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ และ กิจการ SI ผ่านการยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำ�นวน
กิจการ SI จาก 200 รายในปัจจุบนั เป็น 1,400 รายภายใน 5 ปีขา้ งหน้า และ ด้านอุปสงค์ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารใช้หนุ่ ยนต์
และระบบอัตโนมัตใิ นอุตสาหกรรมให้มากขึน้ ผ่านการให้สทิ ธิลดหย่อนภาษี การหักค่าใช้จา่ ย และให้วงเงินสินเชือ่ สำ�หรับการซือ้ โดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการใช้หนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัตจิ าก 1.2 หมืน่ ล้านบาท ในปัจจุบนั เป็น 2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปีขา้ งหน้า
อย่างไรก็ตาม ข้อจำ�กัดด้านเทคโนโลยี ปริมาณการผลิต และความเชื่อมั่นในตราสินค้า ยังคงเป็น 3 อุปสรรคสำ�คัญ
ของผู้ประกอบการไทยในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิต IR เนื่องจากการผลิต IR ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีข้นั สูงในการผลิต อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับสภาพแวดล้อม (sensors) และระบบควบคุมการทำ�งานแบบอัตโนมัติ
(servos) ซึ่งผู้ประกอบการไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศผูผ้ ลิต IR รายใหญ่ของโลก เช่น จีน สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ประกอบกับเมือ่ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ดา้ นขนาดการผลิต ก็พบว่า
ค่อนข้างเป็นไปได้ยากทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะสามารถผลิต IR แข่งกับผูท้ ม่ี กี �ำ ลังการผลิตเบอร์ 1 ของโลก อย่างจีนทีผ่ ลิต IR สูงถึง
1 แสนยูนติ ต่อปี หรือ 30% ของกำ�ลังการผลิตทัว่ โลก
ถึงแม้ผป้ ู ระกอบการไทยจะสามารถก้าวผ่านข้อจำ�กัดด้านเทคโนโลยีและปริมาณการผลิตได้ แต่สดุ ท้ายยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ด้านการยอมรับในตราสินค้า เพราะอุตสาหกรรมที่ใช้ IR โดยส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต้องการความถูกต้องแม่นยำ�ในกระบวนการผลิตในระดับสูง การเปลี่ยนมาใช้ IR ที่ผ้ปู ระกอบการยังไม่ค้นุ ชินในตราสินค้า
จึงไม่ได้รบั ความนิยมนัก เห็นตัวอย่างได้จากอุตสาหกรรมการผลิตหุน่ ยนต์ของจีนทีแ่ ม้จะมีความพยายามในการทำ�ลายข้อจำ�กัดด้าน
เทคโนโลยีดว้ ยการเข้าซือ้ บริษทั KUKA AG ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์รายใหญ่จากเยอรมนี และมีก�ำ ลังการผลิต IR สูงเป็นอันดับที่
1 ของโลกแล้ว แต่ end-users ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สว่ นใหญ่ ยังคงไม่เชือ่ มัน่ ในแบรนด์หน่ ุ ยนต์ของจีนเอง
เห็นได้จากตัวเลข 70% ของยอดขาย IR ในจีนยังคงเป็นของแบรนด์ตา่ งประเทศเป็นหลัก เช่น Fanuc, ABB และ Yaskawa เป็นต้น
การก้าวเข้ามาเป็น SI ดูเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ SI คือธุรกิจที่ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ และจัดหาระบบอัตโนมัติจาก
ผู้ผลิตหุ่นยนต์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มาติดตั้งให้กับผู้ประกอบการตามความต้องการ โดยรายได้ของ SI ขึ้นอยู่กับขนาด
และความซับซ้อนของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว SI จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการประมาณ 50% ของมูลค่า
โครงการ เมื่อพิจารณาด้านโครงสร้างรายได้ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้ IR ของไทยในอนาคต อีไอซี คาดว่า
ธุรกิจ SI ซึง่ ส่วนใหญ่มขี นาดกลางและย่อม (SME) ในปัจจุบนั และมีจ�ำ นวนเพียง 200 ราย ยังมีโอกาสทีจ่ ะเติบโตได้อย่าง
ต่อเนือ่ งในอนาคต
ทัง้ นี้ อีไอซี มองว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของธุรกิจ SI ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความสามารถในการออกแบบระบบ
อัตโนมัตใิ ห้มคี วามเหมาะสมกับผูป้ ระกอบการแต่ละราย 2) ความสามารถในการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กำ�หนด และ 3) ความสามารถในการสร้างและบริหารความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กร ทีม่ ชี อ่ื
เสียงในระดับโลกอย่าง Control System Integrator Association (CSIA) หรือจาก end-users รายใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ หรือกลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

53

54

เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการ EEC

ทางด้านอุปสงค์ เมื่อเปรียบเทียบราคา IR กับอัตรา
ค่าจ้างแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่าประโยชน์จากการใช้
IR เพื่อทดแทนแรงงาน เริ่มอยู่ ในระดับที่คุ้มค่าแก่การ
ลงทุนแล้ว สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างการลงทุนใน IR สำ�หรับงานเชื่อมสปอต (spot
welding) ที่สามารถทดแทนการใช้แรงงานได้ประมาณ
5 คนต่อตัว ซึง่ มีราคาอยูท่ ปี่ ระมาณตัวละ 3.5-4.5 ล้านบาท
กับต้นทุนการจ้างแรงงานเชื่อมสปอตในปัจจุบันที่มีค่าแรง
วันละ 400-480 บาท พบว่าระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะ
คุ้ ม ทุ น จากการลงทุ น ในหุ่ น ยนต์ จ ะอยู่ ที่ ร าว 8-10 ปี
ขณะที่การใช้งาน IR สำ�หรับงานทั่วไป ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ 1.2 ล้านบาทต่อตัว
และสามารถทดแทนแรงงานได้ราว 2 คนต่อตัว พบว่า
ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มทีจ่ ะคุม้ ทุนภายในระยะเวลา 6-10
ปี จากอัตราค่าจ้างในปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 300-450 บาท
ต่อวัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาคุ้มทุนกับอายุการ
ใช้งานหุ่นยนต์ที่มีอายุประมาณ 8-12 ปี จึงสามารถสรุปได้
ว่า ณ ระดับค่าจ้างในปัจจุบัน การลงทุนใน IR เพื่อทดแทน
การใช้แรงงานอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว

รูปที่ 25 : ณ ระดับค่าจ้างปัจจุบนั การใช้ IR เพือ่ ทดแทนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะคุม้ ทุนภายในระยะเวลา 6-10 ปี และ 8-10 ปี ตามลำ�ดับ
จำ�นวนปีที่คุ้มค่าต่อการลงทุน IR ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ
ระดับค่าจ้างแรงงานต่างๆ
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อีไอซีคาดว่าแนวโน้มการใช้ IR ที่มากขึ้นของไทย จะส่งผลให้แรงงานกว่า 6.5 แสนคน หรือราว 15% ของจำ�นวน
แรงงานทัง้ หมดในภาคการผลิตจะถูกแทนทีด่ ว้ ย IR ภายในปี 2030 จากสถานการณ์ทกี่ ารใช้ IR เพือ่ ทดแทนแรงงานเริม่ มี
ความคุ้มค่ามากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาเลือกใช้ IR มากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาโครงสร้าง
ประชากรไทยที่คาดว่าจะส่งผลให้จำ�นวนแรงงานลดลงแล้ว อีไอซีประเมินว่าแรงงานราว 6.5 แสนคน หรือประมาณ
15% ของจำ�นวนแรงงานทั้งหมดในภาคการผลิตมีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วย IR ภายในปี 2030 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมแรกๆ
ทีแ่ รงงานมีโอกาสถูกแทนที่ คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) และมีลกั ษณะงานทีท่ �ำ ซ้�ำ ๆ กันอย่างต่อ
เนือ่ ง อย่างเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ารจ้างงาน
รวมกันราว 2 ล้านคน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะเมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ IR ต่อการผลิตรถยนต์ของ
ไทยที่อยู่ในระดับ 16 ตัวต่อการผลิตรถยนต์ 1,000 คัน มีค่าต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับ 40 ตัวต่อการผลิตรถยนต์
1,000 คัน แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ผู้ประกอบการจะลงทุนใน IR มากขึ้นในอนาคต

รูปที่ 26 : แรงงานประมาณ 6.5 แสนคนในภาคการผลิตไทยมีแนวโน้มจะถูกแทนทีด่ ว้ ย IR ภายในปี 2030
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ทม่ี สี ดั ส่วนการใช้ IR ในการผลิตรถยนต์ทอ่ี ยู่ในระดับต่�ำ กว่าประเทศอืน่ ๆ
การคาดการณ์ปริมาณแรงงานในภาคการผลิตไทยที่มีโอกาส
ถูกแทนที่ด้วย IR ภายในปี 2030

การเปรียบเทียบจำ�นวนการใช้ IR ในการผลิตรถยนต์ของ
แต่ละประเทศ

หน่วย: แสนคน

หน่วย: ตัว/ปริมาณการผลิตรถยนต์พันคัน
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BCG และ UN
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ IRF และ WTO

ถึงแม้ว่าการใช้ IR จะส่งผลลบต่อแรงงานในสายการผลิต แต่ก็จะส่งเสริมให้เกิดงานใหม่ๆ มากขึ้นเช่นกัน เช่น
งานออกแบบระบบอัตโนมัติ งานเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร และงานซ่อมบำ�รุงหุ่นยนต์ เป็นต้น ในอดีตที่ผ่านมา
แม้การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้งานบางประเภทหายไป แต่ในอีกด้านหนึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวก็สร้างงานใหม่ๆ
ขึ้นมาเช่นกัน จากการศึกษาผลกระทบของการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีต่อการจ้างงานในสหรัฐฯ ของ McKinsey
พบว่า การประกอบรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 1900-1950 ส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานบริการในระบบขนส่งสาธารณะ
ถึง 0.6 ล้านตำ�แหน่ง แต่กลับมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ พนักงานในบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือช่างซ่อมบำ�รุงรถยนต์ มากขึ้นถึง 7.5 ล้านตำ�แหน่ง หรือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 12.5 เท่า ส่วน
กรณี Personal Computer (PC) ที่เข้ามาในช่วงปี 1970-2015 แม้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานพิมพ์ดีด เลขานุการ
รวมถึงพนักงานด้านการบัญชีถงึ กว่า 3.5 ล้านตำ�แหน่ง แต่กส็ ร้างอาชีพใหม่ๆ อาทิ software developers และ computer
scientists เกิดขึ้นมาถึงราว 19.5 ล้านตำ�แหน่ง เช่นกัน
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เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านลบต่อแรงงาน ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือ
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
ใช้หนุ่ ยนต์ ให้มที กั ษะสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคเอกชนควรร่วมเป็นอีกกลไกหนึง่ ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานให้สามารถทำ�งานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถเปลี่ยนไป
ทำ�งานในลักษณะอื่นๆ และสนับสนุนให้แรงงานสามารถ reskill เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ให้สูงขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ กับต้นทุนจากการใช้งานหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และราคาหุ่นยนต์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีไอซีประเมินว่าการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อยู่ในระดับคุม้ ค่าแก่การลงทุนแล้วในปัจจุบนั และคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้ระบบดังกล่าวในสายการผลิตขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสของ SI และ end-users ขณะที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ
ควรมุ่งพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
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BOX
ลงทุนหุ่นยนต์คุ้มไหม...ในวันนี้
ปัญหาหลักที่ทำ�ให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 85% ยังเลือกที่จะไม่ลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คือ
ผูป้ ระกอบการยังไม่ทราบว่าธุรกิจของตนสามารถประยุกต์ ใช้หนุ่ ยนต์ได้หรือไม่? ขัน้ ตอนหรือกระบวนการใด
สามารถใช้ ได้บ้าง? และสำ�คัญที่สุดคือผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI)
อยู่ที่เท่าใด? ทั้งนี้ จากกรณีศึกษา อีไอซีพบว่าการประยุกต์ ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในหลายๆ
อุตสาหกรรม ล้วนได้ผลลัพธ์เชิงบวกในรูปแบบและปริมาณที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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1.หุ่นยนต์เรียงอิฐ (bricklaying robot) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของสหรัฐฯ ที่มีชื่อเรียกว่า
Semi-Automated Mason (SAM) เป็นหุ่นยนต์ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Construction Robotics และ
ถูกนำ�มาใช้ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนแรงงานก่อสร้างในสหรัฐฯ
ที่สูงถึง 1.1-1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี แม้การทำ�งานของ SAM จะต้องอาศัยแรงงาน 2 คนสำ�หรับการ
ควบคุมการสั่งงานและ reload คอนกรีตและอิฐมอญ แต่ SAM กลับสามารถก่อกำ�แพงอิฐได้มาก
ถึง 3,200 ชิ้นต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าคนงานทั่วไป กว่า 6 เท่าโดยเฉลี่ย ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงสามารถประหยัด
การใช้แรงงานได้ 4 คนต่อการใช้ SAM 1 ยูนิต และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการลงทุนใน SAM
ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยประมาณปีละ 3.5 ล้านบาท กับค่าจ้างงานทีล่ ดลงราว 4.5 ล้านบาท พบว่าการลงทุนใน SAM
ให้ ROI ในระดับที่สูงถึงราว 30%
2.หุ่นยนต์คีบเพรทเซล (pretzels picking robot) ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ
สวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงต้นปี 2000 บริษทั Roland Murten AG ผูผ้ ลิตขนมประเภท เพรทเซล (pretzel),
แครกเกอร์ (cracker) และ บิสกิตซีเรียล (cereals biscuit) เผชิญกับปัญหาในกระบวนการบรรจุ
หีบห่อ ซึ่งส่งผลให้ขนม pretzel เกิดการแตกหัก และไม่สามารถจำ�หน่ายได้กว่าปีละ 120 ตันหรือ 10%
ของปริมาณการผลิตในแต่ละปี ทำ�ให้บริษัทสูญเสียรายได้กว่าปีละ 80 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ในช่วงปี 2007-2008 บริษทั ได้ตดั สินใจปรับปรุงกระบวนการผลิตในขัน้ ตอนการบรรจุหบี ห่อให้เป็นระบบ
อัตโนมัติโดยการใช้สายพานลำ�เลียงอัตโนมัติและหุ่นยนต์คีบ pretzel จำ�นวน 6 ตัว โดยใช้เงินลงทุน
เพียง 12 ล้านบาท ความแม่นยำ�ในการหยิบเพรทเซล ของหุน่ ยนต์ท�ำ ให้อตั ราการแตกหักของ เพรทเซล
ลดเหลือเพียง 4% ทำ�ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าเสียหายได้ถึงปีละ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็น ROI
อยู่ในระดับประมาณ 60-70%
3.หุ่นยนต์ปิดฉลาก (label tagging robot) ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของสหรัฐฯ ในช่วงปี
2012-2013 Nucor steel ผู้ผลิตเหล็กทรงยาวอันดับ 1 ของสหรัฐฯ ได้ทำ�การลงทุนในระบบอัตโนมัติที่มี
ชือ่ เรียกว่า BilletID ซึง่ เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างหุน่ ยนต์ปดิ ฉลาก เครือ่ ง 3D Scanner และอุปกรณ์
อื่นๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปิดฉลากของแรงงานในกระบวนการคัดแยกเกรด ขนาด และน้ำ�หนัก
ของเหล็กรูปทรง billets ที่บริษัททำ�การผลิตมากกว่า 2,400 ชิ้นต่อวัน การทำ�งานของระบบ BilletID
จะเป็นการส่งข้อมูลการผลิตแบบ real time จากฐานข้อมูล ด้วย Structural Query Language (SQL)
ไปยังเครื่องพิมพ์ฉลาก จากนั้นหุ่นยนต์จะนำ�ฉลากที่ได้ไปปิดในตำ�แหน่งที่เครื่อง 3D Scanner ระบุไว้
ซึง่ มีความแม่นยำ�มากกว่าการใช้แรงงานคน ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รบั เช่น ความผิดพลาด
ในการติดฉลาก ความสามารถในการติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้แรงงานทีล่ ดลง กับเงินลงทุน
ในระบบ BilletID ราว 25-30 ล้านบาท พบว่าการลงทุนในครั้งนี้จะให้ ROI อยู่ในระดับสูงถึง 80-100%
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บทส่งท้าย
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นนโยบายที่ภาครัฐมุ่งหวังให้เป็นเครื่องยนต์สำ�คัญ
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ถึงแม้ภาครัฐมีการเสริมสร้างความเชือ่ มโยงทางด้านกายภาพผ่านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและปัจจัยพื้นฐานในการผลิตผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
การสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษี การยกเลิกภาษีนำ�เข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตเพื่อส่งออก
เงินทุน และการอำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่า ยังคงมี 3 ประเด็นที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาป้องกัน เตรียมพร้อมรับ และหาแนวทาง
การแก้ ไข เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย EEC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย
1) การสร้างความเชือ่ มัน่ และความต่อเนือ่ งของมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ภาคเอกชน
ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ภาคเอกชนได้รับทราบถึงกระบวนการขออนุญาต ตลอดจนการอนุมัติการลงทุนและ
การดำ�เนินกิจการ พร้อมด้วยให้ข้อมูลทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพที่จะมีประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการ
รวมถึงการทำ�การตลาดเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงนักลงทุนต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น
2) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยังเป็นประเด็น
ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ต้องดำ�เนินการร่วมกัน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทำ�ให้
เกิดอุปสงค์ ในแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาของธุรกิจ MRO จะส่งผลให้
ความต้องการบุคลากรทางการบิน ได้แก่ วิศวกร ช่างซ่อมบำ�รุง ช่างฝีมือ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หรือการขยายตัวของการใช้
งาน IoT ก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ data scientist ช่างซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ ช่างเดินระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้นเช่นกัน ในด้านคุณภาพแรงงาน งานที่ ไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องการใช้ทักษะแรงงาน
ในระดับสูงมีแนวโน้มจะถูกแทนทีด่ ว้ ยหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ ากขึน้ แรงงานจึงควรมีการพัฒนาทัง้ ในด้านเทคนิคและ
ด้านภาษา เพือ่ การสือ่ สารประจำ�วันและเพือ่ สอบใบรับรองคุณภาพการทำ�งานจากหน่วยงานทีร่ บั รองมาตรฐานด้านวิชาชีพ
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพิจารณาแนวทางการสร้าง
และพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อลดอุปสรรคต่อโครงการ EEC
3) มาตรการป้องกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมนำ�มาซึ่งความเจริญแต่ก็ก่อให้เกิดประเด็น
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมตามมา เมื่ อ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ พ.ร.บ. EEC โรงงานอุ ต สาหกรรมมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ� อากาศ และเสียง ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆ มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง รวมถึงค่าครองชีพมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของ
สภาพเศรษฐกิจอีกด้วย ภาครัฐจึงควรศึกษาประเด็นเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ ไข ทั้งนี้ แม้ว่า
ภาครัฐมีความตั้งใจจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเยียวยา ฟื้นฟู
พื้นที่ให้กับชุมชนและประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา แต่ภาครัฐควรเพิ่มมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมอื่นๆ เช่น ข้อกำ�หนดในด้านการปล่อยของเสียที่เป็นมลพิษของโรงงาน การได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมของคนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
ส่วนผู้ประกอบการในภาคเอกชนควรมีการเตรียมพร้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยศึกษากฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทุน
ข้อกำ�หนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงการติดตามภาวะธุรกิจที่ดำ�เนินการ
อยูใ่ นปัจจุบนั และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และวางแผนการใช้ โครงสร้างพืน้ ฐานในด้านคมนาคมเพือ่ พัฒนาระบบขนส่งทัง้ วัตถุดบิ
และสินค้าสำ�เร็จรูปให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อนำ�มากำ�หนดกลยุทธ์ ในการประกอบกิจการต่อไป
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คณะผู้จัดทำ�

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center

ดร.สุทธาภา อมรวิวฒ
ั น์ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุด Economic
Intelligence Center (EIC) ซึง่ เป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย
ก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา ได้ก่อตั้งและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk
Analytics) กลุ่มบริหารความเสี่ยงมาก่อน ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคาร
ไทย ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ท�ำ งานในต่างประเทศกว่า 10 ปี ทัง้ ภาคองค์กร
ระหว่างประเทศ และภาคเอกชนชัน้ นำ� ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
สหรัฐอเมริกา บริษทั ทีป่ รึกษา Booz Allen Hamilton สหรัฐอเมริกา ING Group
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้อำ�นวยการส่วน
วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย
ดร.สุทธาภา เป็นหนึง่ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการ
เงินและตลาดทุน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ อีกทัง้ ยังเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ (Non-resident
Fellow) ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ Asia Society กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขา
เศรษฐศาสตร์ การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์
(M.I.T.) สหรัฐอเมริกา

วิธาน เจริญผล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
คลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

วิ ธ าน ปั จ จุ บั น ดู แ ลที ม วิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ในคลั ส เตอร์ บ ริ ก าร ทั้ ง การท่ อ งเที่ ย ว
อสังหาริมทรัพย์ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน
มี ป ระสบการณ์ วิ จั ย เชิ ง นโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ว่ า 7 ปี และเคยร่ ว มงานกั บ
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำ�แบบจำ�ลอง
ทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง
อื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนา
กลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธาน จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Economic Intelligence Center (EIC)

ดร.สุปรีย์ ศรีสำ�ราญ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและ
โลจิสติกส์, ก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สุปรีย์ มีประสบการณ์เป็นทีป่ รึกษาหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น สำ�นัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโครงการเพิม่ บทบาทเอกชนในรูปแบบ Public
Private Partnership (PPP) สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการศึกษาเพื่อจัดทำ�
แผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมตะวันออก-ตะวันตกและโครงการ
ศึกษากรอบการทำ�งานเชิงนโยบายของย่านนวัตกรรม Asian Development
Bank (ADB) ในโครงการการศึกษาแนวทางเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ของภาครัฐ (Land Value Capture) นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วย
งานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เช่น สำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นคณะทำ�งานในโครงการวิจัย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(Thailand Offset Policy) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุ ป รี ย์ จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ (เครื่ อ งกล) จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จากนั้ น ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท ด้ า นการบริ ห ารงาน
วิศวกรรม จาก Tufts University ภายหลังจบการศึกษา ได้ฝึกงานในตำ�แหน่งนัก
วิเคราะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก
ด้าน Regional Science and Urban Economics ที่ Cornell University นอกจาก
นี้ ดร.สุปรีย์ ยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทางราง (วศร.) จากสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย
กณิศ มีประสบการณ์ทำ�งานด้านการขายและการตลาดของบริษัทผลิตเหล็กชั้น
นำ�ของญี่ปุ่น

กณิศ อ่ำ�สกุล
นักวิเคราะห์

กานต์ชนก บุญสุภาพร
นักวิเคราะห์

กณิศ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนภูมิพลขณะกำ�ลังศึกษา และ
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำ�งานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างกับบริษทั ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ก่อนหน้านี้ ได้รว่ มงานกับสถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย นอกจากนัน้ ยังมีประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ
SCG Excellent Internship program โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion award ขณะฝึกงาน
กานต์ชนก จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
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ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์

ปุญญภพ มีประสบการณ์ด้านการทำ�วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะนโยบาย
ขนส่ง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำ�ลองเชิงปริมาณ ก่อนหน้านี้เคยร่วม
งานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่าย
นโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรับผิดชอบด้านการทำ�วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยรถ ความปลอดภัยทางถนน และผ่านการ
ฝึกงานที่สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปุญญภพ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณ
วิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร

Economic Intelligence Center (EIC)
E-mail: eic@scb.co.th โทร: +66 (2) 544 2953

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

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

Economic and Financial
Market Research
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้อำ�นวยการเศรษฐกิจมหภาค

phacharaphot.nuntramas@scb.co.th

กระแสร์ รังสิพล

krasae.rangsipol@scb.co.th

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

kittipong.rueanthip@scb.co.th

ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์

thanapol.srithanpong@scb.co.th

วชิรวัฒน์ บานชื่น

wachirawat.banchuen@scb.co.th

กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี

kunyaruk.naiyaraksaree@scb.co.th

จิรามน สุธีรชาติ

jiramon.sutheerachart @scb.co.th

ปางอุบล อำ�นวยสิทธิ์

pangubon.amnueysit@scb.co.th

พิมพ์นิภา บัวแสง

pimnipa.booasang@scb.co.th

ยุวาณี อุ้ยนอง

Infrastructure Cluster
ดร.สุปรีย์ ศรีสำ�ราญ

Business Advisory
ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ

กณิศ อ่ำ�สกุล

kanit.umsakul@scb.co.th

นิธิ กวีวิวิธชัย

ปุญญภพ ตันติปิฎก

ปัญจรัตน์ กิตติจรุญวิทย์

supree.srisamran@scb.co.th

punyapob.tantipidok@scb.co.th

lerdsak.sangasilpa@scb.co.th

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์

issarasan.kantaumong@scb.co.th

Energy and Resources Cluster
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
sivalai.khantachavana@scb.co.th

นริศร์ธร ตุลาผล

narithtorn.tulaphol@scb.co.th

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์

nantapong.pantaweesak@scb.co.th

ภราดร หีมมุเด็น

pharadon.heemmuden@scb.co.th

ณัฐธิดา อินทรมยูร

nattida.intaramayoon@scb.co.th

ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล

ภูมิศักดิ์ คำ�ประเสริฐ

อภิญญา อักษรกิจ

วนัทปรียา แสงวิสุทธิ์

nattanan.apinunwattanakul@scb.co.th
apinya.aksornkij@scb.co.th

Service Cluster
วิธาน เจริญผล

ผู้อำ�นวยการอาวุโสคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ
vithan.charoenphon@scb.co.th

วิรงรอง วิโรจน์รัตน์

tuchpan.pratoomsuwan@scb.co.th

krilerk.vallopsiri@scb.co.th

ภวิชา สุวรรณกูล

pimjai.hoontrakul@scb.co.th

โชติกา ชุ่มมี

ธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ

Knowledge Management
& Networking
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ

พิมใจ ฮุนตระกูล

ปราณิดา ศยามานนท์

chotika.chummee@scb.co.th

panjarat.kitticharoonwit@scb.co.th
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