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CHAPTER 1

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์
ระดับโลกและภูมิภาค
Trend of International and Regional
Aviation and Logistics Industries

อุตสาหกรรมการบินเติบโตจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและ
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของ
ประเทศกำาลังพัฒนา
อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา จากสถิติที่ผ่านมามีการคาดการณ์
ว่ า มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จากการบิ น ทั่ ว โลก (World
annual RPK: Revenue Passenger Kilometers)
จะมี ก ารเติ บโตเฉลี่ ย ที่ ร ้ อ ยละ 4.7 ต่ อ ปี (จาก
ปี ค.ศ. 2012-2032) และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ในทุก ๆ 15 ปี นับจากปี ค.ศ. 1980 รายงาน THE
UNCERTAINTY AROUND THE 2019: TRAFFIC
OUTLOOK โดย International Air Transport
Association (IATA) ระบุว่า เฉลี่ยแล้วในช่วง
30 ปีที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น
คนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometers
: RPKs) มีการเติบโตขึ้นประมาณ 1.7 เท่าของ
GDP ทั่วโลกในแต่ละปี ปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปร
สำ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตของ
ตลาดอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ทผ่ี า่ นมา
คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก การเติบโต
แบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา
การขยายตั ว ของการค้ า แบบเสรี ต้ น ทุ น ของ
อุตสาหกรรมทีล่ ดลง และปรากฏการณ์การเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งของสายการบินต้นทุนตำา่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว ของตลาดการบิ น ในจี น และอิ น เดี ย ซึ่ ง
ส่งผลให้ปริมาณคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค

Aviation Industry Develops
from the Global Economic
Recovery and the Leap and
Bound Growth of the
Developing Countries
Aviation and logistics industries are large
scale industries and have increasing
value-added all the time as according to the
previous statistics which forecast that the
world annual revenue passenger kilometers
(World annual RPK) would grow at 4.7 percent

each year (from 2012-2032) and would
have a double increase in each 15 years
from 1980. The Uncertainty Around 2019:
Traffic Outlook by International Air Transport
Association (IATA) identified that during the
past 30 years, the world annual RPK grew 1.7
times higher than the global GDP each year.
The main factors are variables that mobilize
market development of aviation and logistics
industries which are the growth of global
economy, the leap and bound evolvement
of the developing countries, the extension
of free trade, the reducing cost in industries
and the phenomenon of the continual
AVIATAION & LOGISTICS
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และไปยั ง ประเทศคู ่ ค ้ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก โดย
คาดการณ์ว่าตลาดการบินในภูมิภาคเอเชียจะ
เติบโตไปในอัตราที่รวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ๆ และ
จะแซงหน้ า ตลาดการบิ น ในภู มิ ภ าคยุ โ รปและ
อเมริกาเหนือไปเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกได้ภายในปี ค.ศ. 2032 ขณะที่ บริษัท โบอิ้ง
จำากัด ได้วเิ คราะห์ไว้ในรายงาน WORLD AIR CARGO
FORECAST 2018-2037 ว่า องค์ประกอบสำาคัญ
ทีส่ นับสนุนการขยายตัวของตลาดการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ คือ การเปิดเสรีและการเชื่อมโยง
ของเศรษฐกิจโลก การขยายตัวเพิ่มการผลิตภาค
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก และการเติบโต
ทางการค้าระหว่างประเทศ ตามลำาดับ
รายงานFUTURE OF THE AIRLINE INDUSTRY
2035 โดย International Air Transport
Association (IATA) ได้วเิ คราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะมี
อิทธิพลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ในอนาคต 50 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ที่ สำ า คั ญ ๆ อั น ดั บ แรก มี อ ยู ่ 12 ปั จ จั ย คื อ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
activism) สภาพอากาศ (Extreme weather
events) ความมัน่ คงทางการเมือง (Geopolitical
(in) stability) โรคติ ด เชื้ อ และโรคระบาด
(Infectious disease and pandemics) การ
ควบคุ ม การปล่ อ ยมลพิ ษ และมลพิ ษ ทางเสี ย ง
ระหว่างประเทศ (International regulation
of emissions and noise pollution) การ
บูรณาการตามห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมการบิน
(Level of Integration along air-industry
supply chain) รู ป แบบการบริ โ ภคสมั ย ใหม่
(New modes of consumption) ราคานำ้ามัน
(Price of oil) ความแข็งแกร่งและความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก (Strength and volatility of
the global economy) ความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลและเฝ้าระวัง (Tensions between
data privacy and surveillance) และการ
ก่อการร้าย (Terrorism) ตามลำาดับ
4
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expansion of low cost airlines especially in
Asia which enjoys fast growth of domestic
airlines market especially in China and India
which result in the increasing volume of
air traffic in the region and in their trading
partners. It was forecast that the aviation
market in Asia would grow faster than that
of the other regions and would overpass the
aviation markets in Europe and North America
and would become the largest market in
the world within the year 2032. BOEING
Company Ltd. also analyzed in WORLD
AIR CARGO FORECAST 2018-2037 that the
vital factor that supported the expansion of
the air cargo market was trade liberalization
and the connectivity of global economy,
the augmentation of manufacturing sectors
and global economy and the extension of
international trade respectively.

According to the REPORT OF THE
FUTURE OF THE AIRLINE INDUSTRY 2035 by
the International Air Transport Association
(IATA) analyzed 50 risk factors on the
development of aviation and logistics
industries, and it was found that there were
12 critical risk factors which were cyber
security, environmental activism, extreme
weathers, geopolitical (in) stability, infectious
disease and pandemics, international
regulation of emissions and noise pollution,
level of integration along air-industry supply
chain, new modes of consumption, price
of oil, strength and volatility of the global
economy, tensions between data privacy
and surveillance, and terrorism respectively.

CHAPTER 1
ตลาดการบินภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกเติบโตสูงสุด
International Air Transport Association
(IATA) ระบุว่า ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบินทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 2016 มี จ ำ า นวนรวม 3.8 พั น ล้ า น
คน-กิโลเมตร (RPKs) และจะเพิม่ เป็น 7.2 พันล้าน
คน-กิโลเมตร (RPKs) ในปี ค.ศ. 2035 หรือเพิ่ม
ขึ้ น เกื อ บหนึ่ ง เท่ า ตั วในอี ก 20 ปี โดยภู มิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกจะเป็นตลาดการบินที่เติบโตสูงสุด
โดยจะมีปริมาณผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เป็น 3.1 พันล้าน
คน-กิโลเมตร (RPKs) ภายในปี ค.ศ. 2035 การบิน
ภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีสดั ส่วน
เพิ่มเป็นร้อยละ 33 ของการบินทั่วโลก ขณะที่
ข้อมูลจากบริษัท โบอิ้ง จำากัด พบว่า ในปี ค.ศ.
2017 ทั่วโลกมีการขนส่งสินค้าทางอากาศ 256
พันตัน-กิโลเมตร (RTKs) ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เป็นตลาดขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ มีสดั ส่วนเท่ากับร้อยละ 35.9 ของตลาดขนส่ง
สินค้าทางอากาศโลก โดยคาดการณ์ว่าปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางอากาศของโลก (RTKs) ในช่วง
20 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017-2037) จะเติบโตเฉลี่ย
ที่อัตราร้อยละ 4.2 ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 582

พันตัน-กิโลเมตร (RTKs) ในปี ค.ศ. 2037
อุตสาหกรรมผลิตอากาศยานของโลกนั้นจะ
เติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวด้านปริมาณการ
ขนส่งทางอากาศเนื่องจากเป็นความต้องการที่
เกี่ยวเนื่องกัน (Derived Demand) รายงานการ
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
: อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน จัดทำาโดย
สถาบั น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบุว่าในปี ค.ศ. 2015 ทั่วโลกมี
เครื่องบินที่มีการใช้งานอยู่ 22,510 ลำา อยู่ใน
เอเชียมากทีส่ ดุ 6,350 ลำา ในปี ค.ศ. 2035 จำานวน
เครือ่ งบินทีม่ กี ารใช้งานทัว่ โลกจะเพิม่ เป็น 45,240
ลำา เป็นเครื่องบินในเอเชียมากถึง 16,970 ลำา คิด
เป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 167 ขณะที่ภาพรวมใน
ทั่วโลกจะมีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 101 โดย
คาดการณ์ว่าความต้องการเครื่องบินใหม่ของโลก
ระหว่างปี ค.ศ. 2016-2035 จะมีความต้องการ
อยู่ที่ 39,620 ลำา ภูมิภาคเอเชียจะมีความต้องการ
เครือ่ งบินใหม่ประมาณ 15,130 ลำา คิดเป็นร้อยละ
38 ของจำานวนความต้องการเครื่องบินทั้งหมดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
ในปี ค.ศ. 2017 อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน
(Maintenance Repair and Overhaul:
MRO) ของโลกนั้นมีมูลค่ามากกว่า 75 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตลาดอเมริกาเหนือมีมูลค่า

2016 Global Air Passengers by Region

Aviation Market in the
Asia and Pacific Region
Enjoys the Highest Growth
International Air Transport Association (IATA)
indicated that the number of global air
passenger in the year 2016 was at 3.8 billion
RPKs and would increase to 7.2 billion RPKs
in the year 2035 or would almost double
within 20 years, the domestic air transport in
Southeast Asia would increase 33 percent of
the global air market. The data from Boeing
Company Ltd. revealed that in the year 2017
the air cargo transport was at 256 billion
tons RTKs, the Asia and Pacific market was
the largest market, with the ratio of 35.9
percent of the global air cargo transport.
It was also forecast that the RTKs within the
next 20 years (2017-2037) would grow at
4.2 percent averagely per year and would
increase to 582 billion RTKs in the year 2037.
The global aircraft manufacturing industry
will develop in line with the expansion of air

2017 Global Air Cargo by Region
Africa Latin
1.7% America Russia and
2.5% Central Asia
4.2%

Africa
3% Middle East
5%
South
America
8%
Asia
Pacific
34%

Middle
East
12.8%
Asia Pacific
35.9%

North
America
23%
Europe
27%

Source : International Air Transport Association

Europe
19.7%
North America
23.2%

Source : Boeing
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traffic as it is the derived demand. The Analysis
Report of the Trend of Technology and
Industry: Transport and Aviation Industries
indicated that in 2015 there were 22,510
aircrafts in service, most of them were in Asia
or about 6,350 and in 2035 the number of
aircrafts would increase to 45,240, among
these, 16,970 would be in Asia or increase
at the rate of 101 percent. The company
forecasts that the demand of the new
aircrafts during 2016-2035 would be at
39,620, of this number 15,130 or 38 percent
would be required by the Asian region.
In 2017, the global Aircraft Maintenance,
Repair and Overhaul Industry: MRO worth
over 75 billion USD with North America
market as the highest value or about 18.70
billion USD, followed by Europe market
with the value of 17.5 billion USD and Asia
and Pacific market with the value of 13.0
USD, with the growing trend in Asian region
due to the increasing number of aircrafts

มากที่สุด 18.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รอง
ลงมา คือ ตลาดยุโรป มีมูลค่า 17.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีมูลค่า
13.0 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และมี แ นวโน้ ม
เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียเนื่องมาจากปริมาณ
เครื่ อ งบิ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 20.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2027 รายงาน
ดังกล่าวยังระบุวา่ ในภูมภิ าคอาเซียนมี 3 ประเทศ
ที่ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิ น และ
โลจิ ส ติ ก ส์ ได้ แ ก่ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และ
อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง ความต้ อ งการของตลาดใน
กลุ ่ ม นี้ จ ะทำ า ให้ ต ลาดอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบำ า รุ ง
อากาศยานในภูมิภาคในปี ค.ศ. 2027 มีมูลค่า
เพิ่มเป็น 450 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการ
ขับเคลื่อนของสายการบินต้นทุนตำ่า โดยทั้ง 3
ประเทศต่ า งให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ธุ ร กิ จ การบิ น
โดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสิงคโปร์และอินโดนีเซียมี
การวางแผนการและมีการดำาเนินการแล้วมากกว่า
10 ปี ขณะที่มาเลเซียอยู่ในระยะเริ่มต้น และ
ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมการซ่ อ มบำ า รุ ง
เช่นเดียวกับประเทศไทย

Global Fleet Forecast (2016-2035)

Total MRO Spend by Region
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to 20.0 billion USD in 2027. The report also
disclosed that 3 countries in ASEAN that gave
priority to aviation and logistics industries
were Singapore, Malaysia and Indonesia,
the demand of this market would create
the value of 450 billion USD from the
mobilization of low cost airlines. All the
3 countries put great importance on
aviation business by cooperating
with aircraft companies in Europe and
the USA. Singapore and Indonesia have
been working on it for more than 10
years, whereas Malaysia has been on
the beginning stage and has prioritized
on maintenance, which is the same as
Thailand.
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โอกาสและศักยภาพ
การแข่งขันอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ไทย

Opportunity and Competition Potential
of the Thai Aviation and Logistics Industries

ปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ไทย
ผ่าวิกฤตสู่โอกาสใหม่

The Year 2018, the Aviation
and Logistics Industries went
through Crisis and Met with
New Opportunity

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมการบิน
โดยทั่วไปนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง
(High Investment) และต้องใช้ต้นทุนในการ
ดำาเนินงานสูง (High Operating Cost) แต่มีผล
ตอบแทนตำ่า (Low Profit Margin) ซึ่งต้องเผชิญ
กับความต้องการ (Demand) ในแต่ละช่วงเวลาไม่
แน่นอน อุตสาหกรรมการบินจึงมีความอ่อนไหว
อย่างมากต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ สถาบันการบิน
พลเรือนได้สรุปปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินของไทย ในปี พ.ศ. 2561 ไว้
6 ประการ ดังนี้
1. การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ธนาคารโลก
คาดว่า เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2561 จะเติบโต
ร้อยละ 3.1 จากการฟื้นตัวของภาคการลงทุน
การผลิต และการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัว
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาซึ่งเป็นปัจจัย
บวกต่ออุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศของประเทศ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำานวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี และไต้หวัน ทีม่ ี
อัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 21.80 ในปีทผี่ า่ นมา
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมิน

The nature of aviation business is a high
investment industry with high operating
cost and low profit margin, at the same
time it has to face with different demand
in different period of time, it is, therefore,
very volatile towards many circumstances,
Civil Aviation Training Center summarized 6
factors that mobilized the expansion of the
Thai aviation industry in 2018 as followings;
1. The global economic growth, World
Bank forecasts that in 2018 the global
economy would grow at 3.1 percent as
result from recovery of private investment,
manufacturing sector, and international
trade especially in the developing countries
which are positive factors towards aviation
industry and the industries that are related
to air transport continually.
2. The continual increasing number of
foreign tourists in particular the tourists from
ASEAN and east Asia namely, China, Japan,
Korea and Taiwan which grew at 21.80 percent
in the previous year. Thailand Tourism
Authority estimated that the number of
tourists would increase about 5 percent
AVIATAION & LOGISTICS
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จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ. 2561 ว่า
จะมีจำานวน 34-35 ล้านคน โดยเติบโตราวร้อยละ
5 จากปี พ.ศ. 2560
3. การปลดธงแดงภายหลังเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560 จากปัญหาที่ประเทศไทยถูกตรวจพบ
ข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำาคัญด้านความปลอดภัย
(Significant Safety Concern: SSC) ทำาให้
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และจีน ไม่อนุญาตให้
สายการบินของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่
เส้นทางบิน เที่ยวบิน และบางประเทศไม่อนุญาต
ให้สายการบินของประเทศไทยทำาการบินแบบเช่า
เหมาลำาได้ ดังนั้น หลังจากที่ประเทศไทยสามารถ
แก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
จึงส่งผลให้มีสายการบินของประเทศไทยขอเพิ่ม
เส้นทางบินและเที่ยวบินไปยังประเทศดังกล่าว
เป็นจำานวนมาก
4. ความสำาเร็จในการกลับสู่ Category I ของ
สำานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration: FAA)
หลังจากที่ประเทศไทยถูกปรับลดระดับหลังจาก

การตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของ
FAA จาก Category I เป็น Category II เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้สำานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปรายงาน
ความก้ าวหน้ าของการดำ าเนิ น การให้ แก่ ผู้ แทน
FAA เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย
ฝ่าย FAA ได้แสดงความพึงพอใจในความก้าวหน้า
ของประเทศไทย และจะประสานงานเกีย่ วกับการ
ให้การช่วยเหลือทางวิชาการในการประเมินความ
พร้อมในการขอรับการตรวจประเมิน IASA เพือ่ ให้
กลับสู่ Category I ต่อไป
5. การเติบโตของการลงทุนในอุตสาหกรรม
การบิ น และการขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(Thailand Board of Investment: BOI) จาก
รายงานภาวการณ์สง่ เสริมการลงทุนของสำานักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พบว่ า ในปี
พ.ศ. 2560 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
อุ ต สาหกรรมอากาศยาน จำ า นวน 7 โครงการ
มี เงิ นลงทุ น 1,889 ล้ านบาท โดยทุ ก โครงการ

ได้รบั การอนุมตั คิ าำ ขอรับการส่งเสริมแล้ว และเมือ่
พิจารณาสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
ที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560
พบว่ า มี จำ า นวนโครงการทั้ ง หมดมากถึ ง 51
โครงการ รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 102,615 ล้านบาท
6. นโยบายและโครงการส่งเสริมของรัฐบาล
อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึง่ ในกลุม่ อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) อุตสาหกรรมนี้จึงเป็น
อุตสาหกรรมทีร่ ฐั บาลให้ความสำาคัญและต้องการ
ส่ ง เสริ มเป็ น อั น ดั บแรก ๆ โดยปั จจุ บั นรั ฐ บาล
ได้มีการกำาหนดมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม
จำ า นวนมากทั้ ง ทางด้ า นภาษี แ ละมิ ใ ช่ ภ าษี
หลายมาตรการ เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
การขนส่ ง ทางอากาศเป็ น อุ ต สาหกรรมที่
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว มี มู ล ค่ า
มากและต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี ขั้ น สู ง รวมทั้ ง
เป็ น อุ ต สาหกรรมที ่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจอื่น เช่น การท่องเที่ยว การจ้างงาน
ฯลฯ

นโยบายและโครงการส่งเสริมของรัฐบาล อุตสาหกรรมการบินเป็น
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) อุตสาหกรรมนี้จึงเป็น
อุตสาหกรรมทีร่ ฐั บาลให้ความสำาคัญและต้องการส่งเสริมเป็นอันดับแรกๆ
throughout 2018 or about 34-35 million.
3. The removal of red flag in September
2017 due to the problem of significant safety
concern which made South Korea, Japan,
Indonesia and China prohibited Thai airlines
to change their routes, increase flights and
some countries prohibited them from
operate charter flight. After Thailand could
tackle the problem in September 2017, Thai
airlines could increase a number of routes
and flights to those countries.
4. The success in returning to Category I
of the Federal Aviation Administration: FAA
of the USA after being demoted to Category
II as a result from the assessment of security
standard of FAA in October 2015. After that
8
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the Civil Aviation Authority of Thailand made
the progress report on problem solving to
the FAA in November 2016, the FAA was
satisfied with Thailand’s development and
agreed to provide technical assistance on
readiness assessment on IASA to return back
to Category I.
5. The investment growth in aviation
industry and the application for investment
promotion from Thailand Board of Investment
as according to the report on investment
promotion situation by BOI, it was found
that in 2017, there were applications
for investment promotion in 7 projects in
aircraft industry worth 1,889 million baht,
all of them were approved. If considering

the statistics of foreign direct investment
in related to aviation industry during 20142017, it was found that there were as many
as 51 projects worth 102,615 million baht.
6. The government’s policy and
promotion, aviation industry is among
the New-S Curve industries, it is a priority
industry which has been promoted.
The government sets up many promotion
measures both tax and non-tax as air
transport industry grows rapidly, has high
value and needs advance technology,
at the same time it helps support other
economic industries such as tourism
and employment.

CHAPTER 2
การท่องเที่ยวและการเติบโตของ
เศรษฐกิจภูมิภาคขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ขยายตัวต่อเนื่อง

Tourism and Regional
Economic Growth Mobilized
the Continual Expansion
of Aviation and Logistics
Industries

อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศไทยปั จ จุ บั น นั้ น ยั ง คงมี ทิ ศ ทางเติ บ โต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจากการ
ท่องเทีย่ ว และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังจะ
เห็นได้จากข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของท่าอากาศยาน ในปีงบประมาณ 2560 ที่มี
จำานวนรวมทั้งสิ้น 823,574 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยมีปริมาณผู้โดยสาร
รวมทัง้ สิน้ 129,199,401 คน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.73
และปริมาณสินค้าและไปรษณียภัณฑ์รวมอยู่ที่
1,574,855 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 ขณะที่ใน
ภาคส่วนสายการบินของประเทศไทยก็ล้วนแล้ว
แต่มีการขยายตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยมีการขยาย
ฝูงบิน การเพิ่มเที่ยวบินและจุดบินใหม่ ๆ เพิ่ม
ขึน้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางขนส่งทางอากาศทีส่ งู ขึน้ จากรายงานของ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ในปี
พ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่า ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
ปริมาณการจราจรทางอากาศของประเทศไทย
จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านเที่ยวบินต่อ
ปี และจะเพิ่มเป็น 2.7 ล้านเที่ยวบินต่อปีในอีก
10-15 ปีข้างหน้า
อุ ต สาหกรรมการบิ น โครงสร้ า งตลาด
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2560 มีจำานวนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ
การค้าขายการเดินอากาศ (AOL) จำานวน 38
ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสายการบิน

At present, Thailand’s aviation and logistics
industries still enjoy the continual expansion
as a result from tourism and global
economic growth which can be seen from
the data of air traffic of airports in the fiscal
year 2017, which showed 823,574 flights,
6.0 percent increase from the previous
year with 129,199,401 passengers or 7.73
percent increase, whereas the total volume
of air cargo and mails were at 1,574,855
tons or about 11.89 percent increase. Most
of the Thai airlines had better expansion
as they enlarged their fleets, increased
flights and increased new destinations to
build up their potential to support higher
demand of air travel and air cargo
transport. According to Aeronautical Radio
Thailand Ltd. which forecasts in the year 2017
that within the next 3-5 years, air traffic of
Thailand would increase to 1.5 million
flights each year and would expand to
2.7 million flights in the next 10-15 years.
Aviation Industry The structure of
Thailand’s aviation market in 2017, there
were 38 All Operator Letters (AOL) comprised
27 commercial airlines which could be
categorized by their types of flight into 10
AOLs which operated non regular flight and

17 AOLs which operated regular flight. But
if categorizing by types of transport, they
could be categorized into 25 AOLs which
transported both passenger and cargo
and 2 AOLs which transported only cargo.
Besides, there was 1 balloon operator, 3
other commercial airlines and 7 helicopter
service operators. The Civil Aviation
Authority of Thailand estimated the number
of aircrafts of the commercial airlines which
provided services in Thailand were 314 and
had trend to expand to 373 in 2021 and
811 in 2037, about 4.86 average growth
each year or 2.6 times increase from 2017.
The Aircraft Maintenance, Repair
and Overhaul : MRO Industry In 2017
Thailand had 100 entrepreneurs in aircraft
MRO industry who could provide services
in ASEAN and were certified by the Civil
Aviation Authority of Thailand, of these
number 28 entrepreneurs provided service
in Thailand, the second largest after
Singapore which had 41 entrepreneurs.
According to the Aviation Week MRO
Database in 2017, it revealed that the
aircraft MRO industry in Thailand worth 974
million USD, of this amount, 389 million
USD was the aircraft MRO domestically or
about 40 percent of the total amount. It
forecasts that within the next 20 years,
Thailand would earn the collective revenue
from this industry about 14.5-24 billion
USD. If the establishment of aircraft MRO
center at U-Tapao finishes in 2022, it would
drive the value of aircraft MRO to be higher

2558

2559

2560

ปริมาณการจราจรทางอากาศ (เที่ยวบิน)
The volume of air traffic (Flight)

727,750

790,354

823,574

ปริมาณผู้โดยสาร (คน)
The number of passengers (Person)

109,817,004

121,714,790

129,199,401

ปริมาณสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (ตัน)
The volume of cargo and mail (Ton)

1,350,614

1,454,182

1,574,855

Source: Air traffic statistics, Airport Authority of Thailand Company Ltd. (Public Company)
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พาณิชย์ จำานวน 27 ราย สามารถแบ่งกลุ่มตาม at 45 percent of the total value of MRO 2017, the value of exported aircraft parts
รูปแบบเทีย่ วบินได้เป็น แบบไม่ประจำา จำานวน 10 and it would worth 1,181million USD in and equipment from Thailand was 2,618
ราย และเที่ยวบินแบบประจำา จำานวน 17 ราย แต่ 2035 or with average growth of 11.8 per- million USD, double increase from the
หากแบ่งตามประเภทการรับขนส่งจะเป็นการรับ cent each year, higher than the normal year 2015, most of them were aircraft
ขนผู้โดยสารและสินค้า จำานวน 25 ราย และรับ growth at 5.13 percent each year.
parts and equipment which worth
ขนเฉพาะสินค้า จำานวน 2 ราย นอกจากนี้ ยังมี
Aircraft Parts and Equipment 1,261.66 million USD, about 48 percent
ผู้ประกอบการบอลลูน จำานวน 1 ราย ผู้ประกอบ Manufacturing Industry, the Civil Avia- of the total value of aircraft parts and
การบินพาณิชย์อื่น จำานวน 3 ราย และผู้ประกอบ tion Authority of Thailand indicated that equipment export, followed by aircraft
การเฮลิคอปเตอร์ จำานวน 7 ราย สำานักงานการบิน most of the aircraft parts and equipment engines which worth 713.31 million USD or
พลเรื อ นได้ ป ระเมิ น จำ า นวนอากาศยานของ manufacturers in Thailand were in Tier about 27 percent, wiring harness of aircraft
สายการบินทีใ่ ห้บริการเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 2 and Tier 3 which required advance worth 507.48 million USD or 19 percent
ในปี พ.ศ. 2560 ว่ามีจำานวนทั้งสิ้น 314 ลำา แต่มี manufacturing technology. The products respectively. According to the study of
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็น 373 ลำา ในปี พ.ศ. 2564 และ were for export only, most of them the Civil Aviation Authority of Thailand,
เป็น 811 ลำา ในปี พ.ศ. 2580 คิดเป็นอัตราการ were aircraft parts and equipment. In it was found that within the next 20
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4.86 ต่อปี หรือเพิม่ ขึน้ 2.6 เท่า
Thailand Fleet Forecast (2017-2037)
จากปี พ.ศ. 2560
อุตสาหกรรมบำารุงรักษาอากาศยาน ในปี
Units
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจำานวนผู้ประกอบการ
900
ซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับ
800
การรั บ รองจากสำ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
700
ประเทศไทย จำานวน 100 ราย เป็นผูป้ ระกอบการ
600
ในประเทศไทย จำานวน 28 ราย มากเป็นอันดับ
500
สองรองจากสิงคโปร์ที่มีจำานวนมากที่สุด จำานวน
41 ราย จากข้อมูลของ Aviation Week MRO
400
Database ปี ค.ศ. 2017 พบว่า อุตสาหกรรม
300
บำารุงรักษาอากาศยานของประเทศไทยมีมูลค่า
200
ประมาณ 974 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมูลค่า
100
บำารุงรักษาอากาศยานภายในประเทศ 389 ล้าน
0
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ หรื อ ร้ อ ยละ 40 ของมู ล ค่ า
2017
2021
2037
อุตสาหกรรมทั้งหมด คาดการณ์ว่าในระยะเวลา
Source : The Civil Aviation Authority of Thailand
20 ปี ข้ า งหน้ า ประเทศไทยจะมี ร ายได้ ส ะสม
จากอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 14.5-24 พันล้าน Thailand MRO Forecast (2017-2035)
ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำารุง US Dollars (Millions)
อากาศยานทีท่ า่ อากาศยานอูต่ ะเภาแล้วเสร็จในปี
3,000
พ.ศ. 2565 ก็จะทำาให้สัดส่วนมูลค่าการซ่อมบำารุง
อากาศยานภายในประเทศของประเทศไทยเพิ่ม
2,500
เป็นร้อยละ 45 ของการซ่อมบำารุงทั้งหมด และ
2,000
จะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ เป็น 1,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
1,500
ในปี พ.ศ. 2578 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 11.8 ต่อปี สูงกว่าการเติบโตแบบปกติที่
1,000
ร้อยละ 5.13 ต่อปี
500
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุ
0
ว่า ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
7
8
9
0
1
2
5
0
5
201 201 201 202 202 202 202 203 203
อุ ปกรณ์ (Aircraft Parts and Equipment)
ในประเทศไทยส่วนมากเป็นการผลิตในขั้นที่ 2
Source : Boeing
10

INDUSTRY REPORT

AVIATAION & LOGISTICS

CHAPTER 2
Imports and Exports of Aircraft Parts and Equipment
HS code

(US million)

HS code

Description

Imports

Exports

88

Aircraft, Spacecraft
and parts

3,295.87

610.62

3,906.985 1,261.66

854430

Ignition wiring sets &
other wiring sets for
vehicles and aircraft

362.64

486.15

358.028

507.48

840710

Aircraft engines

127.78

188.81

567.907

713.31

401130

New pneumatic tires,
of rubber, of a kind used
for aircraft

12.46

118.52

7.484

111.10

700721

Laminated safety glass
for vehicles and aircraft

14.78

336.19

14.138

24.46

Total

3,813.53

1,740.29

4,854.54

2,618.00

Total

2015

2017
Imports

Exports

Source : trademap

years Thailand would earn the collective parts and equipment industry, it would
revenue from the aircraft parts and equipment generate 2,419 jobs in the next 20 years.
industry around 47.5-57 billion USD.
Aircraft Training Industry At present,
Thailand has 11 institutes on aircraft training,
2 institutes on aeronautical control and
1 training institute on ground engineer.
In 2016 aviation and aerospace industries
generated 15,488 jobs, according to the
data of the Civil Aviation Authority of
Thailand, it was found that within the next
20 years, these industries would generate
29,443 jobs. It forecasts that they would
generate new 14,000 jobs in the next 20
years. The aircraft MRO industry would
generate highest jobs of 11,536 in the next
20 years, most of them or 7,690 jobs would
be technicians and engineers and 3,846
would be supporting jobs, as for the aircraft

ในระยะเวลา
20 ปีข้างหน้า
อุตสาหกรรมนี้จะมีการ
จ้างงานจำานวนประมาณ
29,443 คน โดยคาดว่า
อุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศจะสามารถสร้าง
งานใหม่ได้ถึงจำานวน
14,000 ตำาแหน่ง

(Tier 2) และขัน้ ที่ 3 (Tier 3) ซึง่ เป็นการผลิตทีต่ อ้ ง
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นการผลิต
เพือ่ ส่งออกทัง้ หมด ส่วนใหญ่เป็นอากาศยาน และ
ชิ้นส่วน (Aircraft, Spacecraft and Parts) ในปี
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่ม
ชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ (Aircraft Parts
and Equipment) จำานวน 2,618 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากปี พ.ศ. 2558
เป็นการส่งออกอากาศยาน และชิน้ ส่วน (Aircraft,
Spacecraft and Parts) 1,261.66 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 48 ของการส่งออกสินค้า
กลุ่มนี้ทั้งหมด รองลงมา คือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับ
อากาศยาน (Aircraft Engines) 713.31 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 27 และชุดสายไฟที่ใช้
กับอากาศยาน (Ignition Wiring Sets & other
Wiring Sets for Vehicles and Aircraft) 507.48
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 19 ตามลำาดับ จาก
ผลการศึกษาของสำานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยพบว่า ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีรายได้สะสมจากอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานประมาณ 47.5 ถึง
57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อุ ต สาหกรรมฝึ ก อบรมด้ า นอากาศยาน
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส ถาบั น ฝึ ก อบรมด้ า น
การบิน จำานวน 11 แห่ง สถาบันฝึกอบรมด้านการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ จำานวน 2 แห่ง และ
สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้น จำานวน 1 แห่ง
โดยในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศมีการจ้างงานจำานวนประมาณ 15,488 คน
จากข้อมูลของสถาบันการบินพลเรือนพบว่า
ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมนี้
จะมีการจ้างงานจำานวนประมาณ 29,443 คน
โดยคาดว่ า อุ ต สาหกรรมการบิ น และอวกาศ
จะสามารถสร้างงานใหม่ได้ถึงจำานวน 14,000
ตำาแหน่งใน 20 ปีขา้ งหน้า อุตสาหกรรม MRO จะ
เป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจ้างงานใน 20 ปีขา้ งหน้า
มากทีส่ ดุ จำานวน 11,536 ตำาแหน่ง เป็นช่างเทคนิค
และวิศวกร จำานวน 7,690 คน และงานสนับสนุน
จำานวน 3,846 ตำาแหน่ง สำาหรับอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานคาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่
เพิ่มจำานวนประมาณ 2,419 ตำาแหน่งในช่วง
20 ปีข้างหน้า
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CHAPTER 2
ศักยภาพการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ไทย
รายงานการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ในปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิ ส ติ ก ส์ ถื อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรม
เป้ า หมายตามกลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ
อนาคต (New Engine of Growth) ของ
ประเทศไทยทีจ่ ะเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ
โดยพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไป
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในภูมิภาคหลายด้านด้วยกัน ดังนี้
• ศักยภาพด้านปัจจัยด้านการผลิต
- ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี นั ก บิ น จำ า นวน 2,5003,000 คน ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยสามารถ
ผลิตนักบินได้จำานวนปีละ 200-300 คน ส่วน
กลุ่ ม วิ ศ วกรด้ า นการบิ น และช่ า งอากาศยาน
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำานวน 8,000-9,000 คน
ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากร
วิศวกรรมการบินได้จาำ นวน 300-400 คนต่อปี และ
มีแรงงานมีฝีมือสนับสนุนจำานวนมาก เนื่องจาก
มีพื้นฐานแรงงานมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
- ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources)
ภาครั ฐ ได้ จั ด ทำ า แผนการขยายพื้ น ที่ ด้ า น
อุ ต สาหกรรมการบิ น โดยมี แ ผนการจั ด ตั้ ง
อูต่ ะเภาเป็นศูนย์ซอ่ มอากาศยาน ในพืน้ ที่ 17,000 ไร่
พร้อมทั้งจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบ
การขนส่ ง ทางราง ทางหลวงหลั ก เพื่ อ รองรั บ
โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานในการส่งศูนย์ซอ่ ม
โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ใน 3 ระยะ ใช้เวลาในการ
ดำาเนินการ 12 ปี
- ทรัพยากรทุน (Capital Resources) ภาครัฐ
มีการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนในระดับสูงสุดเนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรม
New S-Curve เพื่ อ ทำ า ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ในคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมการบินสามารถแข่งขันได้
คื อ สิ ท ธิ ท างภาษี ท ี ่ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ แ ก่
การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครือ่ งจักร ทัง้ การ
12
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ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี ลดหย่อน
ภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี และยกเว้นอากร
ขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
- โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ปัจจุบนั
ท่าอากาศยานในประเทศไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 58
แห่ง เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ จำานวน 38 แห่ง
คุ ณ ภาพของโครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง ทาง
อากาศ ปี พ.ศ. 2557-2558 ของประเทศไทย อยูใ่ น
อันดับที่ 37 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในภูมภิ าค
แต่ ห ากพิ จ ารณาถึ ง ขี ด ความสามารถในการ
รองรั บ ผู้ โ ดยสารแล้ ว ประเทศไทยมี ขี ด ความ
สามารถรองรับได้ จำานวน 57.5 ล้านคนต่อปี จาก
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็น
อันดับสอง รองจากสิงคโปร์ ที่มีขีดความสามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารได้ จำานวน 66 ล้านคนต่อปีเท่านัน้
• ศั ก ยภาพความต้ อ งการของตลาดใน
อุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพสูง
ในการซ่อมลำาตัว (Airframe MRO) งานซ่อม
ชิ้นส่วน (Component MRO) อาทิ ชุดฐานล้อ
(Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels &
Brakes) ระบบเครื่องปั่นไฟสำารอง (APU) ระบบ
จ่ายนำ้ามันและระบบควบคุม (Engine Fuel &
Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงาน
ซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) โดยเฉพาะตลาด
การซ่อมบำารุงเครือ่ งบินลำาตัวแคบรุน่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็น
เครื่องบินที่มีการใช้งานมากที่สุดของสายการบิน
ในภูมิภาค
• ศักยภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและ
สนับสนุน ประเทศไทยมีการสนับสนุนกิจการตาม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรู ป แบบคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมอากาศยาน
โดยศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตชิ้นส่วน
อยู่ในระดับ Tier 3 และระดับ Tier 4 ที่เป็นการ
ผลิตวัสดุคอมโพสิต หรือวัสดุตั้งต้นต่าง ๆ ซึ่ง
ประเทศไทยมี ค วามพร้ อ มของอุ ต สาหกรรมที่
สนับสนุนและเกีย่ วเนือ่ งกันสูง ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
• ศั ก ยภาพด้ า นสภาวะการแข่ ง ขั น
ในอุ ต สาหกรรม ประเทศไทยมี ทำ า เลที่ ตั้ ง อยู ่
ศูนย์กลางกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็น
ตลาดในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง และมีค่าใช้จ่าย
การให้บริการด้านการบิน (Landing/Take off/
Parking) ตำ่ากว่าประเทศในอาเซียน จึงทำาให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ทั้งนี้
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมในกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำานวน
23 บริษทั และบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในกิจการ
ซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วน จำานวน 10 บริษัท
ผูผ้ ลิตอากาศยาน และชิน้ ส่วนรายใหญ่ของโลกได้
มีการลงทุนในประเทศไทย อาทิ Airbus, Zodiac
Aerospace, Ducommun Technologies,
Rolls-Royce, Senior Aerospace, Pan Am
International Flight Training Center, และ
Leistriz และ Chromalloy
• บทบาทของรั ฐ บาลที่มีต่อ อุ ต สาหกรรม
ประเทศไทยให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั
ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามกลไก
ขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ โดยมี น โยบายส่ ง เสริ ม
การลงทุ น หลายประการ เช่ น การประกาศ
เป็ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ ทั้งการขยายพื้นที่ของ
สนามบิ น และการเร่ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต และ
ซ่ อ มบำ า รุ ง อากาศยานและชิ้ น ส่ ว น การพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการ
เพิม่ ขีดความสามารถของสนามบินอูต่ ะเภาให้เป็น
เขตเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งมีพื้นที่ จำานวน
6,500 ไร่ เป็นต้น
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทยเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก
ทั้งนี้ สะท้อนจากจำานวนผู้โดยสารในช่วงปี พ.ศ.
2559-2560 ทีเ่ ติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 8 และมีจาำ นวน
เทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 ในช่วงเดียวกัน ขณะที่
มูลค่าอุตสาหกรรมบำารุงรักษาอากาศยานของ
ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 974 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 และมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็น
ฐานการค้ า ชิ ้ น ส่ ว นอากาศยาน โดยมี ม ู ล ค่ า
การนำาเข้าและส่งออกรวม 2,618 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 รวมทัง้ ยังมีมลู ค่าการขอรับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น สะสมในอุ ต สาหกรรม
การบินช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 รวม 51 โครงการ
คิดเป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 102,614 ล้านบาท

CHAPTER 0

The Competition Potential
of Thailand’s Aviation and
Logistics Industries
The Analysis Report on the Trend of
Technology and Industry: Aviation and
Logistics Industries 2017 indicated that
aviation and logistics industries were among
the target industries which were the New
Engine of Growth of Thailand and would be
the country’s economic driver as Thailand
had potential to develop into the center
of aviation and logistics industries in several
areas namely,
• The potential on manufacturing
factors
- Human Resources, at present Thailand
has about 2,500-3,000 pilots, each year
200-300 pilots are produced, as for aviation
engineer and aircraft technician groups,
Thailand has 8,000-9,000 persons in these
groups as each year 300-400 persons are
produced, Besides, Thailand has a lot
of supporting workers who have basic
background work from automobile and
electronics industries.
- Physical Resources, the public sector
sets up the plan to expand the area for
aviation industry by establishing U-Tapao as
an aircraft MRO center with 17,000 rai of land
and preparing basic infrastructure such as rail
transport and main highway to support the
aircraft parts and equipment manufacturing

factories in sending their products to the
aircraft MRO center. The plan comprises of
3 stages to be implemented within 12 years.
- Capital Resources, the public sector
provides the highest investment incentives
from the Board of Investment as they are
the New S-Curve industries enabling the
entrepreneurs in these cluster of industries to
compete with those in the foreign countries.
They will receive tax privileges from investment
promotion, exemption of corporate income
tax for the period of not over 8 years, 50
percent of tax break for the period of 5
years and exemption of import duty of raw
materials for manufacturing for export.
- Infrastructure, today, Thailand has 58
airports throughout the country, of these
number 38 are commercial airports. As for the
quality of the infrastructure of air transport
during 2014-2015, Thailand ranked 37th
of the world and ranked 3rd in the region,
but if considering the capacity in serving
passengers, Thailand could serve 57.5
million passengers each year at Suvarnabhumi
Airport and Don Mueang Airport, second
from Singapore which could serve 66 million
passengers each year.
• The potential of market demand
of the industries, today Thailand has high
potential in Airframe MRO and component
MRO such as Landing Gear, Wheels and
Brakes, APU System, Engine Fuel and Control
System, IFE and Engine MRO especially in
the various models of narrow body aircrafts,
which are widely used among the airlines

in the region.
• The potential of the related and
supporting industries, Thailand supports
the businesses which are in line with the
investment promotion policy in the special
economic area, in the form of aviation
industry cluster. The potential of Thailand in
manufacturing aircraft parts and equipment
are in Tier 3 and Tier 4 which are the
manufacturing of composite materials or
starting materials. Thailand has industrial
readiness which supports and is highly
related to the aviation industry namely,
automobile industry, digital industry and
electronics industry.
• The potential in industry competition,
Thailand’s geographical proximity as the
center of ASEAN, which is the highest
growing market in the region. Besides, the
expense in aviation services (Landing/Take
off/Parking) of Thailand is lower than other
ASEAN countries so she has cost competition.
Today, there are 23 companies of
aircraft parts and equipment and 10 companies
of aircraft MRO that receive investment
promotion from the Board of Investment.
The main aircraft parts and equipment
manufacturing of the world such as Airbus,
Zodiac Aerospace, Ducommun Technologies,
Rolls-Royce, Senior Aerospace, Pan Am
International Flight Training Center, Leistriz
and Chromalloy have invested in Thailand.
• The role of the government towards
the industries, Thailand continually supports
the aviation and logistics industries as
they are among the new target industries
according to economic mobilizing mechanism.
Several promotion measures were drawn up
such as declaring the two industries to be
the target industries, building up supporting
infrastructure which include the expansion
of airport area, supporting the manufacturing
of aircraft parts and equipment and aircraft
MRO, enhancing the capacity of U-Tapao
airport to become Aerotropolis of the
eastern region which will cover the area
of 6,500 rai.
AVIATAION & LOGISTICS
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CHAPTER: 00

นโยบายและมาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์
Policy and Measures on the Development
of Aviation and Logistics Industries

พัฒนาอูต่ ะเภาเป็นเมืองการบิน
ภาคตะวันออกเพือ่ ผลักดันให้
EEC เป็นศูนย์กลางด้านการบิน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเชิ ง พื ้ น ที ่
ซึ ่ ง รั ฐ บาลตั ้ ง เป้ า หมายว่ า จะมี ส ่ ว นสำ า คั ญ ใน
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดัน
ให้ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดด อีกทั ้งยังเป็นเครื ่องมือสำาคัญใน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไปสูเ่ ป้าหมาย
ไทยแลนด์ 4.0 เพื ่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและขับเคลือ่ นประเทศไทย
สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม
สำาคัญของประเทศ ทำาเลทีต่ ัง้ มีความได้เปรียบใน
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และ
มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ บาลตั้ ง เป้ า หมายให้
เป็นพื้นที่ “World-Class Economic Zone”
รองรั บ การลงทุ น อุ ต สาหกรรมระดั บ Super
Cluster 10 อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย
• อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First
S-Curve) 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Intelligent
14
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Electronics) อุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Advance Agriculture
and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food Processing) และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูงและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Tourism)
• อุ ต สาหกรรมอนาคต (New
S-Curve) 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
(Advance Robotics) อุ ต สาหกรรมการบิ น
และโลจิ ส ติ ก ส์ (Aviation and Logistics)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemical) อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital Economy) และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
สำ า หรั บ นโยบายด้ า นอุ ต สาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ รัฐบาลได้ออกประกาศ

เขตพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม พิ เ ศษภายใต้ พื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจนี้ โดยให้ชื่อว่า “เขตส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern
Airport City)” โดยมีศูนย์กลางที่การพัฒนาท่า
อากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ
หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ รองจากสนามบิน
สุ ว รรณภู มิ และสนามบิ น ดอนเมื อ ง อี ก ทั้ ง
ยั ง กำ า หนดให้ มี แ ผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
สามารถรองรั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการ
บิ น และอุ ต สาหกรรมอากาศยาน ตลอดจน
ศูนย์กลางขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุ ว รรณภู มิ - อู่ ต ะเภา) โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ

CHAPTER 3
Develop U-Tapao to Become
the Eastern Aerotropolis to
Drive the EEC to Be an
Aviation Center
The Eastern Economic Corridor Project is
an area-based development strategic plan,
which the government aims to use it to
enhance the country’s competitiveness
and drive Thailand’s economy in leap and
bound manner. It also serves as a vital
mechanism to mobilize economy to attain
the target of Thailand 4.0 and become a
developed country.
The EEC area covers 3 provinces namely,
Chon Buri, Rayong, and Chachoengsao,
which are locations of important industrial

areas of the country. The area has advantage
to serve as regional logistics center and
the infrastructure has been developed
continually as the government aims to
turn the area to be “World-Class Economic
Zone” to support the investment of Super
Cluster of 10 Industries namely,
• The First S-Curve Industries, which
cover 5 industries namely Next-Generation
Automotive, Intelligent Electronics,
Advance Agriculture and Biotechnology,
Food Processing, Tourism for High-Income
Group and Wellness Tourism.
• The New S-Curve Industries, which
comprise Advance Robotics, Aviation and
Logistics, Biofuels and Biochemical, Digital
Economy, and Medical Hub.
As for the policy on aviation and
logistics industries, the government has
declared the special promotion area

within the EEC by calling it “Special EEC
Zone: Eastern Airport City”, with the center
of development on U-Tapao Airport to
become the third international airport of
the country, after Suvarnabhumi Airport
and Don Mueang Airport. Besides, the
additional infrastructure development
plan on logistics and transport was drawn
up to effectively support the aviation
center and aviation industry as well as
air cargo transport in the region. The plan
comprises several projects namely, High
Speed Train to link 3 international airports
(Suvarnabhumi, Don Mueang and U-Tapao),
the 3rd Phase of Laem Chabang Port
Development Project, the 3rd Phase of
Map Ta Phut Industrial Port Development
Project, as well as the Development
Project on Road Network, Rail System,
and Public Utilities to build up integrated
transport system within the EEC to create
seamless operation.
Special EEC Zone: Eastern Airport City,
locates within U-Tapao International Airport,
covers the area of 6,500 rai with the concept
in developing it into “Aerotropolis”,
linking EEC with other economic areas
throughout Asia. There is a plan to build
up transport network which will link the
country’s 3 main international airports
Don Mueang-Suvarnabhumi-U-Tpao, to
strengthen the potential and capacity in
serving passenger of U-Tapao Airport to
15-30-60 million passengers within the
next 5-10-15 years respectively. The plan
will turn the area of the EEC to become
the international aviation center at regional
level, it will also build up competitive
advantage of the country’s aviation
industry in the future, especially connecting
regional air routes for “ASEAN Connectivity”.
This will include connectivity within
CLMV countries such as Yangon, Mandalay,
Phanom Penh, Ho Chi Minh, Hanoi and
Vientiane, connectivity with other ASEAN
capitals namely, Kuala Lumpur, Singapore,
AVIATAION & LOGISTICS
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CHAPTER 3

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้ได้ จำานวน 15-35-60 ล้านคน
ภายในระยะเวลา 5-10-15 ปี ตามลำาดับ
แหลมฉบั ง ระยะที่ 3 และ โครงการพั ฒ นา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมถึง
โครงการพัฒนาโครงข่ายถนน ระบบราง และ
ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ระบบการจัดการ
ขนส่ ง ภายในระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวั น ออกได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการ
และครอบคลุ ม แบบไร้ ร อยต่ อ (Seamless
Operation) ด้วย
เขตส่ ง เสริ ม ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (Special
EEC Zone: Eastern Airport City) ตั้งอยู่บริเวณ
ท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภา ครอบคลุ ม
พื้นที่ 6,500 ไร่ มีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็น
“มหานครการบิน หรือ Aerotropolis” เชื่อมโยง
ระหว่างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) กั บ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ อื่ น ทั่ ว ทั้ ง ภู มิ ภ าค
เอเชีย โดยมีแผนสร้างเครือข่ายคมนาคมเชื่อม
ต่ อ ระหว่ า ง 3 สนามบิ น หลั ก ของประเทศ
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ
ท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภาให้ ไ ด้ จำ า นวน 15-3560 ล้านคน ภายในระยะเวลา 5-10-15 ปีตาม
ลำาดับ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเป็นศูนย์กลางด้านการบินนานาชาติ
ระดั บ ภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งความได้
เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศในอนาคต โดยเฉพาะจากการเชื่อมโยง
เส้ น ทางการบิ น ในระดั บ ภู มิ ภ าค “ASEAN
Connectivity” ทั้ ง เส้ น ทางเชื่ อ มโยงภายใน
กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์
พนมเปญ โฮจิมินห์ซิตี ฮานอย และเวียงจันทน์
เส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ มะนิลา จาการ์ตา
และบรูไน ตลอดจนเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศ
อื่น ๆ ในเอเชีย ได้แก่ จีน (คุนหมิง เจิ้งโจว
ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้) ญี่ปุ่น (โตเกียว และโอซาก้า)
เกาหลีใต้ (โซล) และอินเดีย (นิวเดลี มุมไบ เชนไน)

และไฮเดอราบาด เป็นต้น
แนวทางการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อนำา
ไปสูเ่ มืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport
City) ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น
ทั้ ง ด้ า นพั ฒ นาสนามบิ น และกิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ ง
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักที่สำาคัญ
ดังต่อไปนี้
- อาคารผู้ โ ดยสารหลั ง ที่ 3 ภายในท่ า
อากาศยานอู่ตะเภา (Terminal 3 and Airport
Facilities)
- ธุรกิจซ่อมบำารุงอากาศยาน (Maintenance
Repair and Overhaul, MRO)
- ศูนย์ธรุ กิจการค้า (Commercial Gateway)
- อาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal)
- ธุรกิจขนส่งสินค้าและเขตประกอบการเสรี
(Cargo Logistic & Free Trade Zone)
- ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน (Aviation
Training Center)

Manila, Jakarta and Brunei and connectivity
with other Asian countries namely, China
(Kunming, ZhengZhou, Beijing and Shanghai),
Japan (Kyoto and Osaka), South Korea
(Seoul), and India (New Delhi, Chennai,
Mumbai), and Hyderabad etc.
Development approaches of U-Tapao
Airport to become Eastern Airport City
have provided a fine opportunity for the
private sector to invest in terms of airport
development and other related activities
which comprise of the following main
projects;
- Terminal 3 and Airport Facilities of
U-Tapao Airport
- Maintenance Repair and Overhaul,
MRO
- Commercial Precinct
- Cargo Terminal
- Cargo Logistic & Free Trade Zone
- Aviation Training Center

AVIATAION & LOGISTICS
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CHAPTER 3
หน่วยงานภาครัฐมุ่งส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ที่มีการดำาเนินงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวั น ออก (EEC) จะได้ ร ั บสิ ทธิ ประโยชน์ จาก
การลงทุนอย่างหลากหลาย ได้แก่
1. สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต าม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการลงทุน
- ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสำ า หรั บ บาง
กิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี
- ยกเว้นอากรนำาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเพื่อ
การส่งออก และการวิจัยและพัฒนา
- เงินกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
เป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
2. สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต ามประกาศ
กระทรวงการคลัง
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 17
สำาหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาทำางานในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
- อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ ร้ อ ยละ 15 สำ า หรั บ
ผู้ บ ริ ห ารต่ า งชาติ ที่ ทำ า งาน โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
สำานักงานใหญ่ หรือสำานักงานการค้าระหว่าง
ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการลงทุน วิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม ได้สูงสุด ร้อยละ 300
โดยต้องผ่านการรับรองโครงการฯ จาก สวทช.
3. สิทธิพิเศษเฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ กรรมสิทธิ์ที่ดิน/อาคารชุด/ระยะเวลา

การเช่า
- นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้
- นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์อาคารชุด
เพื่อประกอบกิจการและอยู่อาศัยในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้
- การทำาสัญญาเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้
เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้ไม่เกิน 50 ปี และต่อสัญญา
ได้อีกไม่เกิน 49 ปี
การนำ า คนต่ า งด้ า วเข้ า มาและอยู่ ใ นราช
อาณาจักร
- สิทธิในการเข้าเมืองของผู้มีความรู้ความ
เชีย่ วชาญ ผูบ้ ริหาร หรือผูช้ าำ นาญการและคูส่ มรส
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ สามารถอาศัยใน
ประเทศไทยได้สูงสุด 4 ปี
ธุรกรรมการเงิน
- สิทธิได้รับการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และใช้เงินตรา
ต่างประเทศในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- สิทธิได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบ
การในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
เขตประกอบการเสรี
- ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาตได้รับ
ใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบ
วิ ช าชี พ เพื่ อ กิ จ การในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
พิเศษได้
4. การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One
Stop Service)
รัฐบาลไทยได้อำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ที่
ต้องการลงทุนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โดยจัดตั้งศูนย์การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าสูง (High-value Manufacturing)
เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเพิม่ ความ
ต้องการใช้บริการขนส่งทางอากาศ
จากรูปแบบสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น
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ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ / อนุ ญ าตตามกฎหมาย
หลายฉบั บ ไว้ ใ นขั ้ น ตอนเดี ย ว เช่ น กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน เป็นต้น
นอกจากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์จาก
ที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจ
ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงต่อไปยังพื้นที่
เศรษฐกิจสำาคัญอืน่ ๆ ทัว่ โลกได้โดยสะดวก อีกทัง้
รั ฐ บาลยั ง มี ม าตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลสนับสนุนต่อการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมนี้ ข องประเทศให้ มี ก ารเติ บ โตได้
อย่างรวดเร็ว
การกำ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและ
สนั บ สนุ น กิ จ การในอุ ต สาหกรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ให้ อ ุ ต สาหกรรมการบิ น และ
โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศมี ก ารพั ฒ นา ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาทิ
- นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง มุ่ ง พั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมที ่ ม ี ม ู ล ค่ า สู ง (High-value
Manufacturing) เป็ น ปั จ จั ย สำ า คั ญ ต่ อ
การเพิ ่ ม ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง ทาง
อากาศจากรู ป แบบสิ น ค้ า ที ่ ม ี ม ู ล ค่ า ที ่ ส ู ง ขึ ้ น
และต้ อ งการความรวดเร็ ว จากการขนส่ ง ทาง
อากาศ (Time-sensitive Products)
- โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวั น ออก (ECC) เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการ ซึ่งเป็นโอกาสสำาหรับการขยายตัวของ
อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
- การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ งเที ่ ย วได้ จ ากทั ่ ว โลก สามารถสร้ า ง
ความต้องการใช้บริการในอุตสาหกรรมการบิน
ได้เพิ่มขึ้น
- การกำาหนดรูปแบบการพัฒนา “มหานคร
การบิ น ” ซึ่ ง ออกแบบให้ อุ ต สาหกรรม ย่ า น
เศรษฐกิ จ และที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ก ารเชื่ อ มโยงกั น
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multimodal) โดยมี
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลาง
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคและบริการ
เพื่อการขนส่ง อาทิ Inland Container Depot
(ICD) กิจการขนส่งทางราง และการพัฒนาสนามบิน
สำาคัญในเขตอุตสาหกรรม

CHAPTER 1

The Government Agencies
Aim to Promote Investment
in Aviation and Logistics
Industries
The entrepreneurs in aviation and logistics
industries who operate in the EEC will
be entitled to receive many incentives
namely,
1. Tax Incentives as According to the
Investment Promotion Act
- Exemption of corporate income tax,
in some activities the exemption lasts
for 13 years.
- Exemption of import duty for
machine.
- Exemption of import duty for raw
material used for manufacturing and
export and research and development.
- The Fund to Support Technology

Development in the Target Industries as
according to the Act of Competitiveness.
2. Tax Incentives as according to the
Declaration of the Ministry of Finance
- Personal income tax for foreign expert
who works in the EEC area is at the rate
of 17%.
- Personal income tax for foreign executive
who works at the headquarters or
international trade office which locates in
the EEC is at the rate of 15%.
- Deduction of expenses in investment,
research, development and innovations is
as high as 300%, however it needs to be
certified by National Science and Technology
Development Agency (NSTDA).
3. Special Incentives for the EEC
in ownership of land/ownership of
apartment/period of leasing
- Foreign corporate can have ownership
of land to do business in the EEC
- Foreign corporate can have ownership

of apartment to do business and to live
in the EEC.
- Lease agreement, sub-lease agreement
or sub-lease of land or estate in the
EEC can be done for the period of not
over 50 years and the agreement can be
renewed for the period of not over 49 years.
Bringing in Foreigner to Live in the
Kingdom
- The right to enter the kingdom of
expert, executive, professional, and spouse
as well as person under their patronage,
they can stay in Thailand for as long as
4 years.
Financial Transaction
- The right to be exempted from the
Exchange Control Act and the use of
foreign currency in the EEC.
Other Incentives
- Entitle to receive incentives the same
as the entrepreneurs in duty free area,
bonded warehouse or free trade area.
AVIATAION & LOGISTICS

INDUSTRY REPORT

19

CHAPTER 3
- การสนับสนุนกิจการด้านโลจิสติกส์ของ
ภาครั ฐ โดยเฉพาะการพั ฒ นาการขนส่ ง ทาง
อากาศ (Air Cargo) การจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ก ระจาย
สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศด้ ว ยระบบที ่ ท ั น สมั ย
(International Distribution Center: IDC)
และการสนับสนุนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ธุรกิจบริการขนส่งด้วย Big Data Analytics
- ก า ร ส นั บ ส นุ น ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร บิ น อ ย่ า ง
รอบด้ า น เช่ น อุ ต สาหกรรมซ่ อ มบำ า รุ ง
อากาศยาน (Maintenance, Repair
and Overhaul: MRO) การสนั บ สนุ น
บริ ก ารด้ า นศึ ก ษาฝึ ก อบรมนั ก บิ น และลู ก เรื อ
(Pilot and Cabin Crew) บุคลากรด้านเทคนิค
(Technician) รวมถึงพนักงานภาคพื้น (Ground
Staff) เป็นต้น
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- Professional or licensee who received
license, registered or certified has the right
to do business in the EEC.
4. One Stop Service Center
The Thai government facilitates the
investors who would like to invest in
aviation and logistics industries in the EEC
by setting up One Stop Service Center
for working on the process of providing
consideration/permission as according
to various acts such as Commercial
Registration Act, Building Control Act,
Public Health Act, Immigration Act, and
Land Subdivision Act etc.
Apart from the advantage of geographical
proximity which easily connects to other

economic groups both in Asia and other
important economies worldwide, the
government has concrete investment
promotion for aviation and logistics which
eventually support these industries to have
rapid growth.
The strategic plan to develop and
support activities in related industries will
help speed up the growth of the two
industries and help increase competitiveness
in a sustainable manner, such as,
- The strategy on Thailand 4.0 which
aims to develop High-Value Manufacturing,
is the major factor in increasing the demand
of air transport as the products have higher
value and they are time-sensitive products.
- The EEC project will be a production
and service source, which provides a fine
opportunity for the continual expansion of
aviation and logistics industries.
- Development of tourism destinations
to attract tourists from around the world
will create more demand in aviation
service.
- To define development model of
“Aerotropolis”, which is designed to connect
industry, economic area and living area
together in multimodal with U-Tapao
Airport as the center.
- The development of the country’s
main infrastructure in particular public
utilities and services for transport such as
Inland Container Depot (ICD), rail transport
system, and developing main airport in
industrial area.
- The government’s support on logistics
activities especially the development of air
cargo, the establishment of International
Distribution Center: IDC and the enhancement
of effectiveness in transport business
by using Big Data Analytics.
- Providing comprehensive support
for industries related to aviation such as
Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul:
MRO, training for pilot and cabin crew,
technicians and ground staff etc.
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CHAPTER 0

อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์กับความเชื่อมโยง
สู่การค้าและการลงทุน
Aviation and Logistics Industries,
Their Connection to Trade and Investment

อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภาค
บริการและอุตสาหกรรม
ครบวงจร

Aviation and Logistics
Industries Comprehensively
Connect to Services and
Industrial Sectors

อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อากาศยาน
และการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ ซึ่ ง ประกอบ
ด้วย สนามบิน (Airport) สายการบิน (Airline
Business) อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul: MRO)
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Aviation
Manufacturing) ตลอดจนสถาบันการศึกษา
และฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Aviation
Academic Institutions/Training Centers)
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการบิ น และ
โลจิสติกส์ยงั มีความเชือ่ มโยงกับภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า และ
การลงทุนอย่างหลากหลาย โดยอาจกล่าวได้ว่า
เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารในเกื อ บทุ ก
ภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ สามารถจำาแนก
ประเภทของความเชื่อมโยงดังกล่าวออกได้เป็น
2 กลุ่ม ได้แก่
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
อุ ต สาหกรรมที่ ส นั บสนุ นอุ ต สาหกรรมการบิ น
อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมใน
ภาคการผลิตต่าง ๆ เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ
สินค้าที่มีมูลค่าสูงและต้องการความรวดเร็วใน
การขนส่ง (Time-sensitive Products)

Aviation and logistics Industries are
related to aircraft and air transport
which comprise airport, airline
business, aircraft Maintenance, Repair and

Overhaul (MRO), aviation manufacturing,
aviation academic institution/training
center.
Besides, aviation and logistics
industries also connect with industrial
and service sectors which are related
to trade and investment. It can be said
that they are the industries that can
connect to industrial and service sectors
in the whole economic system. The
connection can be divided into

ภาคบริการ

ภาคอุตสาหกรรม

Energy

MICE
Logistic

Production
Sector
Airport

Tourism

MRO

Airline
SMEs

Shop &
Restaurant

Training
Center

Manu
facturing
Agriculture
& Fisheries

Hotel &
Residence

Modern
Industry

Source: Adjusted from the Board of Investment Promotion
“Eastern Economic Corridor: Eastern Airport City”
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CHAPTER 4
ภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง
และกระจายสินค้า ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การประชุมและแสดงสินค้า (MICE) โรงแรมที่พัก
และธุรกิจจำาหน่ายสินค้า ตลอดจนร้านอาหาร
และเครื่องดื่มภายในสนามบิน

Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport (CEI)

Chiang Mai International Airport (CNX)

Udon Thani International Airport (UTH)

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ไทยกระจาย
ทั่วประเทศ

Ubon Ratchathani
International Airport (UBP)
Don Mueang Internatiolnal
Airport (DMK)

สนามบิน (Airport)
ประเทศไทยมีสนามบินพาณิชย์ทงั้ สิน้ 38 แห่ง
โดยเป็นสนามบินระดับนานาชาติ (International
Airport) รวม 12 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน
ดอนเมือง สนามบินอู่ตะเภา สนามบินเชียงใหม่
สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สนามบินภูเก็ต
สนามบิ น หาดใหญ่ สนามบิ น กระบี่ สนามบิ น
สุราษฎร์ธานี สนามบินสมุย สนามบินอุดรธานี
และสนามบินอุบลราชธานี

Suvarnabhumi Airport (BKK)
U-Tapao International Airport (UTP)

Samui International Airport (USM)
Surat Thani International Airport (URT)
Krabi International Airport (KBV)
Phuket International Airport (HKT)

อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul (MRO))
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นศูนย์
ซ่ อ มบำ า รุ ง อากาศยานระดั บ ภู มิ ภ าค โดยใน
ปี พ.ศ. 2561 มี บ ริ ษั ท ซ่ อ มบำ า รุ ง อากาศยาน
ระดับนานาชาติได้มาลงทุนตั้งศูนย์ซ่อมบำารุงที่
ประเทศไทยแล้วหลายแห่ง ที่สำาคัญได้แก่
Triumph Aviation Services - Asia (TASA)
จังหวัดชลบุรี
Chromalloy Thailand จังหวัดปทุมธานี
Scandinavian Aircraft Maintenance
(SAMTHAI) กรุงเทพฯ
Rolls-Royce กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aviation Manufacturing)
ตลาดสำ า หรั บ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่ได้
เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
แล้วหลายแห่ง ที่สำาคัญได้แก่
Triumph Structures จังหวัดระยอง
Ducommun Technologies (DTI)
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Hat Yai International Airport (HDY)

ตลาด
สำาหรับ
อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
ของประเทศไทย
มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

2 groups namely,
Industrial Sector which comprises
supporting industries such as energy
industry and all other manufacturing
industries, almost all types of them in
particular high value products which are
time-sensitive products.
Business Sector which comprises
transport and distribution businesses,
tourism, MICE, hotel and merchandise and
airport restaurants.

CHAPTER 4
จังหวัดสระบุรี
Senior aerospace จังหวัดชลบุรี
Driessen Aircraft Interior Systems
จังหวัดสมุทรปราการ
Cobra International จังหวัดชลบุรี
Leistritz จังหวัดชลบุรี
AVIA Satcom กรุงเทพฯ
Goodyear จังหวัดปทุมธานี
Michelin Siam Group กรุงเทพฯ
สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
(Aviation Academic Institutions/Training
Centers)
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยมี ห ลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต บุ ค ลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น และ
วิ ศ วกรรมการบิ น อยู่ ห ลายสถาบั น ที่ สำ า คั ญ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย์ ฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
ด้านอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับการอนุมัติจาก
สำ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
(CAAT) อีกหลายแห่ง อาทิ
Civil Aviation Training Center (CATC)
กรุงเทพฯ
Bangkok Aviation Training Center
กรุงเทพฯ
Royal Skyways กรุงเทพฯ
Royal Thai Air Force Training Center
กรุงเทพฯ
Young Eagle Co., Ltd. กรุงเทพฯ
Thai Flight Training Co., Ltd.
กรุงเทพฯ
Sri-racha Aviation Co., Ltd.
จังหวัดชลบุรี
Nakhonpanom University
จังหวัดนครพนม
Thai General Aviation Technology
จังหวัดปทุมธานี

Cluster of the Thai
Aviation and Logistics
Industries Spread All
Over the Country
Airport
Thailand has 38 commercial airports,
among these 12 are international airport
covering all regions. They are Suvarnabhumi,
Don Mueang, U-Tapao, Chiang Mai, Mae
Fah Luang - Chiang Rai, Phuket, Hat Yai,
Krabi, Surat Thani, Samui, Udon Thani, Ubon
Ratchathani,
Aircraft Maintenance, Repair and
Overhaul Industry (MRO)
Thailand sets the goal to become a
regional center for aircraft maintenance, repair
and overhaul in 2018, today several
international aircraft maintenance
companies have already set up their
centers in Thailand, some of them are,
Triumph Aviation Services - Asia (TASA)
Chon Buri Province
Chromalloy Thailand Pathumthani
Province
Scandinavian Aircraft Maintenance
(SAMTHAI) Bangkok
Rolls-Royce Bangkok
Aviation Manufacturing
The market for aircraft parts and
equipment industry in Thailand enjoys
continual growth with the investment from
many large international companies, some
outstanding companies are such as,
Triumph Structures Rayong Province
Ducommun Technologies (DTI)
Saraburi Province
Senior aerospace Chon Buri Province
Driessen Aircraft Interior Systems
Samutprakarn Province
Cobra International Chon Buri Province
Leistritz Chon Buri Province
AVIA Satcom Bangkok
Goodyear Pathumthani Province
Michelin Siam Group Bangkok
AVIATAION & LOGISTICS
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CHAPTER 4

โครงการ
ที่มีความ
สำาคัญมาก
คือ การพัฒนา
พื้นที่อู่ตะเภาให้
เป็นเมืองการบิน

เมืองการบินภาคตะวันออก
หนุนเสริมการเติบโต
อุตสาหกรรมไมซ์
ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีโครงการทีม่ คี วามสำาคัญมาก คือ การพัฒนาพืน้ ที่
อูต่ ะเภาให้เป็นเมืองการบิน โดยมีพนื้ ทีค่ รอบคลุม
6,500 ไร่ มีมูลค่าการลงทุน 200,000 ล้านบาท
ประกอบด้วย การสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร ศูนย์ธรุ กิจ
การค้า อาคารคลังสินค้า ธุรกิจขนส่ง ศูนย์สินค้า
ทางอากาศและเขตประกอบการเสรี ศูนย์ฝกึ อบรม
บุคลากรการบิน การก่อสร้างถนนและระบบรถไฟ
ในพืน้ ที่ เพือ่ เชือ่ มโยงทางอากาศระหว่างพืน้ ที่ EEC
กั บ โลจิ ส ติ ก ส์ ท างอากาศ โดยการเชื่ อ มต่ อ กั บ
สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
นอกจากนัน้ สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังได้จัดทำาแผน
ปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 25602564 โดยมีสโลแกนว่า “B-leisure Destitnation
- Harmony of Business and Leisure หรือ

จุ ด หมายที ่ ผ สมผสานระหว่ า งธุ ร กิ จ และ
การพักผ่อน” เป็นการเดินทางมาทำางานหรือทำา
ธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกับการท่องเที่ยวและ
พักผ่อนกับครอบครัวในพื้นที่ EEC
การพั ฒ นาอู่ ต ะเภาเป็ น เมื อ งการบิ น ภาค
ตะวันออกจึงเป็นโอกาสสำาคัญที่จะใช้สนามบิน
อู่ ต ะเภาเป็ น สนามบิ น สำ า หรั บ การจั ด งาน Air
Show เนื่องจากตั้งใกล้กับพัทยาซึ่งเป็นเมืองแห่ง
ไมซ์ (MICE City) มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่
โรงแรม การเดินทาง และบุคลากร ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ การอำานวยความสะดวก นอกจากนี้
พัทยายังมีสถานที่ในการจัดประชุมขนาดใหญ่
อาทิ ศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and
Convention Hall : PEACH) รวมทั้งยังมีโรงแรม
ที่มีขีดความสามารถรองรับการจัดประชุมขนาด
ใหญ่และรองรับการจัดประชุมและแสดงสินค้าใน
ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ พื้นที่ EEC ยังมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์
สำ า คั ญ ของภู มิ ภ าคนี้ ประกอบด้ ว ย แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางกีฬา แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

Aviation Academic Institutions/Training
Centers
At present, Thailand has several
academic institutions at university level
which provide curriculum for producing
personnel related to aviation and
aviation engineering, some of the outstanding
institutions are Kasetsart University, King
Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Suranari University of Technology,
Chulalongkorn University, Thammasat
University, Assumption University and
Rangsit University etc.
Moreover, there are several training
centers for personnel in aviation industry
which are certified by the Civil Aviation
Authority of Thailand such as,
Civil Aviation Training Center (CATC)
Bangkok
Bangkok Aviation Training Center
Bangkok
Royal Skyways Bangkok
Royal Thai Air Force Training Center
Bangkok
Young Eagle Co., Ltd. Bangkok
Thai Flight Training Co., Ltd. Bangkok
Sri-racha Aviation Co., Ltd. Chon Buri
Nakhonpanom University
Nakhonpanom Province
Thai General Aviation Technology
Pathumthani Province
AVIATAION & LOGISTICS
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บทที่ 0
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การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ด้วย
กิจกรรมไมซ์

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
และอุตสาหกรรมไมซ์ส่งเสริม
และเกื้อกูลกัน
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งรายได้ เข้ า สู่ ป ระเทศเป็ น
จำานวนมาก นักเดินทางไมซ์เป็นกลุม่ นักเดินทางที่
มีคุณภาพ เพราะมุ่งเน้นคุณภาพในการใช้บริการ
การท่องเที่ยว ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อ
นักเดินทางไมซ์หนึ่งคนมีสัดส่วนที่สูง ประเทศ
กำาลังพัฒนาหลายประเทศจึงเห็นโอกาสในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศให้เป็นที่
ยอมรับจากนานาชาติ

26

INDUSTRY REPORT

AVIATAION & LOGISTICS

Mobilizing Aviation and Logistics Industries by
Using MICE Activities
Aviation and Logistics Industries Mutually

ผลสำารวจงานแสดงสินค้าในทวีปยุโรป (Euro
Fair Statistic) ปี พ.ศ. 2560 โดยสมาคม
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (Union
des Fories Internationales: UFI) ระบุว่า หนึ่ง
ในปั จ จั ย หลั ก ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์ เข้ า
ร่วมงานแสดงสินค้า คือ การมีระบบขนส่งที่มี
คุณภาพและสะดวกสบายรองรับการเดินทางของ
นักเดินทางไมซ์ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปทีส่ ามารถ
เดินทางระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย
นักเดินทางมีทางเลือกที่หลากหลายใน
การเดินทาง อาทิ เครือ่ งบิน รถไฟ หรือการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล ดังนัน้ การพัฒนาระบบขนส่งไร้รอยต่อ
(Seamless transportation system) จึงเป็น
ประเด็ น สำ า คั ญ ที่ ไ ม่ อ าจละเลยในการพั ฒ นา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ หลายประเทศ

จึ ง ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น มหานครการบิ น
(Aerotropolis) ซึ่งใช้สนามบินเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนารูปแบบผังเมืองโครงสร้างพื้นฐาน
โดยจั ด ให้ มี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานอื่ น อาทิ
รถไฟ และถนน เพื่อสร้างแนวระเบียงพัฒนาที่
เชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่
กั บ สนามบิ น (Airport corridor) จนเกิ ด
เป็ น กลุ่ มก้ อ นของการพั ฒ นาพื้ น ที่ โดยรอบที่ มี
สิ่งอำานวยความสะดวกครบวงจร อาทิ ศูนย์กลาง
การประกอบธุ ร กิ จ โรงพยาบาล สถานศึ กษา
ศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการ
Dr. Kasarda ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
มหานครการบิ น ระบุ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
มหานครการบิ น (Aerotropolis) ให้ ป ระสบ
ความสำาเร็จ ต้องประเมินปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่
5 ด้าน ได้แก่
(1) อุปสงค์ของตลาดในธุรกิจการบินพาณิชย์
(Market demand for air commerce)
(2) ประสิทธิภาพของระบบเชื่อมต่อระหว่าง
การบินกับการขนส่งภาคพื้นดิน (Sufficient and
efficiency of air and ground connectivity)
(3) ความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูเ้ กีย่ วข้อง
(Customers’ and Stakeholder’s wants and
needs)
(4) การบริหารจัดการพื้นที่ (Management
of commercial real estate development)
(5) ความสามารถในการดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น
(Attracting investors and investment)
กิจกรรมไมซ์มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างอุปสงค์
(Demand) ของธุรกิจการบินพาณิชย์โดยตรง
กล่ า วคื อ การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การประชุมวิชาการ งานแสดงสินค้า ในมหานคร

CHAPTER 0

Compliment and Supporting
MICE Activities
MICE industry is one of the branches of
tourism industry which has generated large
amount of revenue to the country, MICE
travelers are quality travelers as they focus
on the quality of tourism services. The
travelling expenses of one MICE traveler
is rather high, many developing countries
see this fine opportunity to develop their
domestic MICE industry to be accepted
internationally.
According to the Euro Fair Statistic 2017
by Union des Fories Internationales: UFI it
indicated that one of the main factors that
drove MICE travelers to participate in the
fair was the convenient transport system
supporting their traveling especially in
Europe which they can make international
transport very easily. Travelers have
alternative transport modes such as airline,
railway or personal vehicles, therefore, the

development of seamless transportation
system is a vital topic that cannot be
overlooked. In developing MICE industry,
several countries start from developing a
city to Aerotropolis, using airport as the
center of development to build up city
plan and infrastructure by constructing
basic infrastructure system such as railway
and road to create development corridor
connecting the surrounding area or the area
in airport corridor leading to the forming up
of group of land development to build up
comprehensive facilities such as business
center, hospital, educational institutions,
conference and exhibition center etc.
Dr. Kasarda, an expert on the development
of Aerotropolis indicated that to set up
strategy for successfully developing
Aerotropolis, it is required to assess basic
factors in 5 areas namely,
(1) Market demand for air commerce.
(2) Sufficient and Efficiency of air and
ground connectivity.
(3) Customer and stakeholder’s wants
and needs.

(4) Management of commercial real
estate development.
(5) Attracting investors and investment.
MICE activities are directly related to
the demand of commercial airline business
as organizing MICE activities be it technical
conference or fair, MICE travelers will
choose to travel by the shortest route as
they are time-sensitive travelers, traveling
by air, therefore, responds to MICE travelers
and clearly create demand of commercial
airline business. Moreover, MICE activities
build up evolvement of area management
perfectly and ideally attract investors.
Organizing MICE activities in Aerotropolis
will lead to business development in the
area such as the building up of hotel,
restaurant or hospital to support the
demand of MICE travelers, which will further
create value and business opportunity
to Aerotropolis which eventually attract
more investors.
On the other hand, Aerotropolis is
the most appropriate area for developing
conference and exhibition center, commercial
AVIATAION & LOGISTICS
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airline business is one of the supply
chain of MICE industry, organizing MICE
activities in Aerotropolis facilitates both
organizer and MICE travelers as they will
have more traveling choices to connect
to other destinations by rail or road which
connect air traveling with land traveling.

SIAE: Comprehensive
World-Class Air Show
The concerned parties in aviation and
logistics industries know International
Paris Air Show (Salon International del’
Aeronautique et de l’Espace: SIAE) which
has been organized every two years
at Le Bourget, a major city of aviation
industry. The outcome of the 52nd SIAE
in 2017 was highly impressive as there
were as many as 2,381 exhibitors from 48
countries, increased from 2015 about 3

percent, with 322,000 visitors and 54,000
square meters of exhibition area. The
outer space was 40,000 square meters
comprising 27 national pavilions. The
value of SIAE 2017 was as high as 150
billion USD, there were the selling and
buying of 934 aircrafts. SIAE exhibits the
products that related to aviation and
logistics industries comprehensively
starting from commercial and military
aircrafts, spaceship, satellite, technology
in aircraft assembly, aircraft engine,
automatic aircraft pilot and navigator
and onboard equipment system, cabin
decoration, aviation software, engineering
technology, maintenance, and other
related services etc.
The main reason that makes SIAE
well known and attracts exhibitors from
around the world is that the event area
is Aerotropolis of France, especially Paris
as Le Bourget is only 7 kilometers away

การบิน จะมีนักเดินทางไมซ์จำานวนมากเดินทาง
เข้ า มาในพื้ น ที่ ซึ่ ง นั ก เดิ น ทางไมซ์ เ ป็ น กลุ่ ม
นักเดินทางที่มักเลือกวิธีการเดินทางที่สั้นที่สุด
(Time-sensitive travelers) การเดินทางโดย
เครื่องบินจึงตอบโจทย์นักเดินทางไมซ์ และสร้าง
ความต้ อ งการ (Demand) ของธุ ร กิ จ การบิ น
พาณิชย์ในพื้นที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กิจกรรม
ไมซ์ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นการบริ ห าร
จัดการพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบและดึงดูดนักลงทน
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ มี ธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เกี่ยวข้องหลายส่วน อาทิ โรงแรม บริการรับ
จัดเลี้ยง (Catering service) และร้านอาหาร
การจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่มหานครการบินจะ
ทำาให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ อาทิ สร้าง
โรงแรม ร้านอาหาร หรือโรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ความต้ อ งการของนั ก เดิ น ทางไมซ์ อั น เป็ น
การสร้ า งคุ ณ ค่ า และโอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ
มหานครการบินซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง มหานครการบินเป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
การประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจการบินพาณิชย์
เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์
การจัดกิจกรรมไมซ์ในมหานครการบินจึงอำานวย
ความสะดวกแก่ ผู้ จั ด งาน (Organizer) และ
นั ก เดิ น ทางไมซ์ ใ ห้ มี ท างเลื อ กในการใช้ บ ริ ก าร
การบิ น พาณิ ช ย์ ม ากขึ้ น และสามารถเดิ น ทาง
ต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นโดยรถไฟ หรือ
รถยนต์ ซึ่ ง เป็ น การเชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางทาง
อากาศกับทางภาคพื้นดิน

SIAE : งาน Air Show
ระดับโลกครบวงจร
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ย่ อ มรู ้ จ ั ก International Paris Air Show
(Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace: SIAE) เป็นอย่างดี งาน SIAE
จั ด ขึ ้ น ทุ ก สองปี ท ี ่ เ มื อ ง Le Bourget เมื อ ง
สำ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมการบิ น โดยผล
การจัดงาน SIAE ครัง้ ที่ 52 ในปี พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา
มีผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าร่วมงานสูงถึง
2,381 คน จากทั้งหมด 48 ประเทศ เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 3 มีจำานวน
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ผู้เข้าร่วมงาน (Visitor) 322,000 คน และมีพื้นที่
บูธจัดแสดงสินค้าขนาด 54,000 ตารางเมตร
พื้นที่ภายนอก 40,000 ตารางเมตร ซึ่งรวบรวม
27 National Pavilions เข้าไว้ดว้ ยกัน มูลค่าการค้า
ของงาน SIAE ปี พ.ศ. 2560 มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง
หนึง่ แสนห้าหมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (150 Billion)
และมีการซื้อขายเครื่องบินพาณิชย์จำานวน 934
ลำา โดยงาน SIAE มีการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไว้อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่เครื่องบิน (Aircraft) ทั้งเครื่องบิน
พาณิชย์และเครื่องบินทางการทหาร ยานอวกาศ
ดาวเที ย ม เทคโนโลยี ก ารประกอบเครื่ อ งบิ น
เครื่ อ งยนต์ ระบบบั ง คั บ และนำ า ทางอั ต โนมั ติ
สำ า หรั บ เครื่ อ งบิ น (Pilot & Navaids and
Onboard Equipment System) การตกแต่ง
ห้องโดยสาร ซอฟต์แวร์สำาหรับการบิน เทคโนโลยี
วิศวกรรม การบำารุงรักษา ตลอดจนบริการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลสำาคัญที่ทำาให้งาน SIAE เป็นงานที่
มี ชื่ อ เสี ย งและดึ ง ดู ด ผู้ เข้ า ร่ ว มงานและผู้ แ สดง
สินค้าจากทั่วโลก คือ พื้นที่การจัดงาน และการ
เป็นศูนย์กลางการบินของฝรั่งเศส โดยเฉพาะ

เมื อ งปารี ส เนื่ อ งจากเมื อ ง Le Bourget อยู่
ห่างจากเมืองหลวงปารีสเพียง 7 กิโลเมตร และ
20 กิโลเมตรจากย่านธุรกิจ La Défense ตาม
ประวัติศาสตร์ เมือง Le Bourget เดิมถูกสร้าง
ขึน้ เพือ่ รองรับการเป็นฐานทีม่ นั่ สำาหรับการป้องกัน
ประเทศทางอากาศของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2457
และในภายหลังได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
การบินรองรับการขยายตัวของสนามบินชาร์เดอโกล
(Charles de Gaulle airport) และสนามบิน
ออลี่ (Orly) พื้นที่ของเมือง Le Bourget จึงถูก
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการจัดแสดงเครือ่ งบิน
และเทคโนโลยีการบินและการซ่อมบำารุง และ
ด้ ว ยเหตุ ที่ เ มื อ ง Le Bourget อยู่ ไ ม่ ไ กลจาก
เมืองหลวงปารีส ทำาให้การเดินทางจากปารีส
มายังสถานที่จัดงานมีความสะดวกสบาย พื้นที่
จั ด แสดงสิ น ค้ า ถู ก ออกมาแบบมาเพื่ อ รองรั บ
งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมการบินซึ่งต้อง
อาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีการบริหารจัดการ
พื้นที่และจัดแบ่งโซนเป็นอย่างดี และด้วยเหตุ
ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมการบิน สอง
ปัจจัยดังกล่าวจึงทำาให้งาน SIAE ได้รบั การตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมการบิน

จีนและสิงคโปร์จัดงาน
Air Show ระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ทน่ี า่ สนใจอีก 2 งานในทวีป
เอเชีย ได้แก่ งาน China International Aviation
& Aerospace Exhibition (Airshow China) และ
งาน Singapore Airshow
Airshow China เป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ความสำาเร็จของนิคมอุตสาหกรรมการบินเมืองซูไห่
และทำาให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำาด้าน
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation industry) ซึ่ง
ปรากฏตามบัญชีงบดุลของการจัดงาน Airshow
China ในปี พ.ศ. 2559 ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วม
งานสูงถึง 365,000 คน โดยเป็น Trade Visitor
สูงถึง 135,000 คน มีผู้จัดแสดงสินค้าเข้าร่วมงาน
จำานวน 700 บริษัท และมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นใน
งานสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากการจัดงานในปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 40
เดิมทีการจัดงานในปีแรก ๆ ของ Airshow
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China เป็นการแสดงสินค้าด้านเครือ่ งบินพาณิชย์
และการซ่อมบำารุง และขยายตัวไปยังเครื่องบิน
และอุปกรณ์การบินด้านการทหาร และยานอวกาศ
ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้งาน Airshow China ประสบ
ความสำาเร็จ คือ การขยายตัวของธุรกิจการบิน
ภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เนื่องจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มกำาลังซื้อ
ให้กับกลุ่มชนชั้นกลางภายในประเทศ ทำาให้จีน
มี ค วามต้ อ งการในอุ ต สาหกรรมการบิ น สู ง ขึ้ น
ผู้แสดงสินค้าที่เข้าร่วมงาน Airshow China มอง
เห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมการบิน
ของจีน และผลประกอบการงาน Airshow China
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ก็ เ ป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ความสำ า เร็ จ
ของงาน
ส่วนงาน Singapore Airshow ที่จัดขึ้นเป็น
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2551 นัน้ แม้จะมีขนาดของงาน
ที่เล็กกว่า Airshow China แต่ถือเป็นงานแสดง
สิ น ค้ า ในอุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์
ที่ น่ า จั บ ตามอง เพราะผลประกอบการของ
Sinagapore Airshow ในปี พ.ศ. 2561 นั้น มี
มูลค่าการค้ามากกว่า 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 4 มี
ผูเ้ ข้าร่วมงานจำานวน 139,982 คน และผูจ้ ดั แสดง
สินค้า 1,062 บริษัท จุดเด่นของงาน Singapore
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การประชุมประจำาปีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมแนวคิ ดเกี่ ย วกั บการแสวงหาแนวทาง
การระดมทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นการบิ น ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ให้ ทั่ ว ถึ ง
ทุ ก กลุ่ มประเทศ เพื่ อ ให้ ขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นา
ภาคการบินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้ า
ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงภาครัฐ
ซึ ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการกำ า หนดนโยบายการบิ น
และการขนส่ ง ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบด้ า นการพั ฒ นา
ภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรงบประมาณ
สำาหรับประเทศไทย แม้ในปัจจุบันยังไม่มี
กิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
สติกส์ที่มีขนาดของกิจกรรมใหญ่เทียบ
ICAO จัดงาน ICAO World และโลจิ
เท่ากับงานในต่างประเทศ แต่นโยบายการพัฒนา
Aviation Forum 2018
มหานครการบินในพื้นที่ EEC ที่ให้ความสำาคัญ
กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นพื้ น ที่ ค วบคู่
องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ ไปด้วย ย่อมส่งผลในทางบวกกับศักยภาพของ
(International Civil Aviation Organization: ตลาดอุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ICAO) มี กำ า หนดจั ด งานประชุ ม ระหว่ า งวั น ที่ โอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์
17-19 กั น ยายน พ.ศ. 2561 โดยใช้ ห ั ว ข้ อ
การประชุมคือ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
การบิ น โดยจั ด ที ่ เ มื อ ง Fortaleza บราซิ ล
Airshow คือ กลุ่มสินค้าและบริการที่จัดแสดงนั้น
ไม่จาำ กัดเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและบริการต่อ
เนื่อง อย่างการออกแบบและซ่อมบำารุงเครื่องบิน
พาณิชย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจขนส่งต่อ
เนื่องทั้งทางบกและทางอากาศ (tri-services :
air, land and sea transportation) ซึ่งรัฐบาล
สิงคโปร์มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้ม
การพัฒนาเมืองมหานครการบิน (Aerotropolis) ของ
หลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน อย่าง
มาเลเซียทีเ่ ริม่ พัฒนากรุงกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเมือง
มหานครการบิน และประเทศไทยทีต่ อ้ งการพัฒนา
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ EEC เป็นมหานครการบิน
เช่นกัน

CHAPTER 0

and 20 kilometers from business area, La
Defense. According to history, Le Bourget
was built up to serve as the air defense base
of France in 1914, later on, it was developed
into the center of aviation business to
support the expansion of Charles de
Gaulle Airport and Orly Airport. The area
of Le Bourget was designed to suit the
exhibition of aircraft, aviation technology,
and aircraft maintenance. Due to the fact
that Le Bourget is not far away from Paris,
traveling from Paris to the exhibition area
is very convenient, the exhibition area was
designed for aviation exhibition as it needs
large area with proper area management
and zoning. Besides, it is the fact that
France is a leading country in aviation
industry. With these two important factors
SIAE has been well accepted from all
concerned parties in aviation industry.

China and Singapore
Organized Regional Air Show
In addition, there are 2 other interesting
exhibitions on aviation and logistics
industries in Asia namely, China International
Aviation & Aerospace Exhibition (Airshow
China), and Singapore Airshow.
Airshow China is another factor that
helps enhance the success of aviation
industrial estate in Zhouhai and change
MEDICAL HUB
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China to be a leading country in aviation
industry. According to the balance sheet
of Airshow China in 2016, it indicated that
the show could attract 365,000 visitors, of
these number, 135,000 were trade visitors,
with 700 exhibitor companies. The value
of trade in this show was as high as 40,000
million USD, increased from 2014 show
about 40 percent.
In organizing Airshow China in the
early years, they exhibited products of
commercial airline and maintenance, later
they expanded to cover aircraft, military
aviation equipment, and spaceship. One
of the factors that makes Airshow China a
success is the growth of domestic airline
since 1993 due to economic expansion as
China successfully increased purchasing
power of the middle income population,
as a result, the demand in aviation industry
increased. The exhibitors who participate
in Airshow China see the fine opportunity
in the market of aviation industry in China
and the performance of Airshow China can
confirm its success.
As for Singapore Airshow which was
first organized in 2008, though it has
smaller scale than Airshow China, it is another
exhibition on aviation and logistics industries
that need to keep an eye on as the
performance of Singapore Airshow in
2018, worth 343 million USD or 4 percent
increase, with 139,982 visitors, and 1,062
exhibitor companies. The outstanding
point of the show are that the exhibited
products and services that do not limit
to aviation industry and related services
only such as the design of aircraft and
maintenance of commercial aircraft, but it
also covers the related business which is
tri-services: air, land and sea transportation.
The government of Singapore sees business
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The policy
to develop
Aerotropolis in the
EEC in parallel with
the development
of MICE industry in
the area will make
positive impact on the
potential of aviation
and Logistics industries

opportunity from the development trend
of Aerotropolis of several countries especially
ASEAN countries like Malaysia which started
to develop Kuala Lumpur to become
Aerotropolis, and Thailand also plans to
develop Aerotropolis in the EEC area.
As for Thailand, though at present
there is still no MICE activities that are
related to aviation and logistics industries
which have large scale activities like that
in other countries, the policy to develop
Aerotropolis in the EEC in parallel with the
development of MICE industry in the area
will make positive impact on the potential
of aviation and logistics industries and
business opportunity of MICE industry at
the same time.

บทที่
Chapter
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การพัฒนาการจัดกิจกรรม
ไมซ์สาขาอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ :
มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิ

CHAPTER 0

The Development of MICE Activities in Aviation
and Logistics Industries: Experts’ Point of View

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์
พนมยงค์ อาจารย์ประจำาภาค
วิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Associate Professor Dr. Ruth
Banomyong; Faculty Member,
Department of International
Business, Logistics and
Transport, Faculty of
Commerce and Accountancy,
Thammasat University

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ธิ ร์ พนมยงค์ เป็ น
นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ผลงานด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความเห็น
และมุมมองต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์
เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

Associate Professor Dr. Ruth Banomyong,
renown scholar and researcher in
logistics, who has conducted many
study researches with both local
and international organizations,
expressed his views and opinions
towards the development of MICE
activities to promote the growth of
aviation and logistics industries which
can be summarized as followings;

ASAM : สร้างโอกาส
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งผู้โดยสารในภูมิภาค

ASAM : Building up Opportunity
for Thailand to Become
the Regional Air Passenger
Transport
According to Assoc. Prof. Dr. Ruth
Banomyong, Thailand is the center for
connecting with the neighboring countries
which enjoy continual economic growth.
The government sector aims to improve
the potential of Thailand’s main airports,
both Suvarnabhumi and U-Tapao
Airports to increase their capacity in
passenger transport. This in couple
with ASEAN cooperation in ASEAN
Single Aviation Market: ASAM, have
driven the regional aviation industry
to higher growth. The expansion of the
low-cost airline business in ASEAN is

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ให้มุมมอง
ว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจกำาลังเติบโต
ภาครัฐมีเป้าหมายในการพัฒนาสนามบินเพื่อ
ยกระดั บ การขนส่ ง ผู ้ โ ดยสาร ทั้ ง สนามบิ น
สุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา โดยมุ่งเน้นยก
ระดับศักยภาพการขนส่งผู้โดยสารของสนามบิน
หลั ก ของประเทศไทย ประกอบกั บ อาเซี ย นมี
AVIATAION & LOGISTICS
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ความร่ ว มมื อ ด้ า นตลาดการบิ น ร่ ว ม (ASEAN
Single Aviation Market: ASAM) ส่ ง ผล
ให้ อุ ต สาหกรรมการบิ น ในภู มิ ภ าคมี อั ต ราการ
เติบโตสูง อัตราการเติบโตของธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนตำ่า ในอาเซียนสูงมาก รวมทั้งการขนส่ง
ผู้โดยสารของสนามบินต่างจังหวัดที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว และเมียนมา
ที่เติบโตในอัตราที่สูงเช่นกัน ด้วยศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จ ที่ กำ า ลั ง เติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย วใน
ภูมิภาคจึงจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในระดับภูมิภาคได้
อย่างแน่นอน

ของประเทศไทย รวมทั้ ง ต้ อ งเข้ า ใจขั้ น ตอน
กระบวนการประกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น
การซื้อเครื่องบินของสายการบินเป็นการวางแผน
ระยะยาว การประกาศยอดซื้อขายเครื่องบินใน
งานแสดง Airshow ส่วนใหญ่ได้มีการเตรียม
การล่ ว งหน้ า ไว้ แ ล้ ว งาน Paris Airshow ที่
โด่งดังระดับโลก เพราะฝรั่งเศสมีบริษัทเครื่องบิน
Boeing เป็ น ผู้ แ สดงสิ น ค้ า เครื่ อ งบิ น เป็ น หลั ก
ในกรณี ป ระเทศไทย ต้ อ งกลั บ มามองว่ า
ประเทศไทยต้องการขายสินค้าและบริการอะไร
ในงานแสดงสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมการบิ น ทั ้ ง นี ้
เพื ่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์และคุ ้มค่าใน
การจัดงานไมซ์ด้านการบิน
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ประเทศไทยควรมุ่ ง
การจัดกิจกรรมไมซ์ต้องขาย
เน้ น แสดงศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น
จุดเด่นของประเทศไทย คือ
การบริการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างความเป็น
“บริการด้านการบิน”
เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากงาน Airshow ที่จัด
ในต่างประเทศ ความสามารถในการแข่งขันที่
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ธิ ร์ พนมยงค์ ให้ โดดเด่นที่มีความได้เปรียบของประเทศไทย คือ
ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมไมซ์ด้านการบินต้อง การเป็นศูนย์กลางด้านครัวการบินระดับภูมิภาค
นำาเสนอความโดดเด่นของอุตสาหกรรมการบิน
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บริการลูกเรือ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสินค้า
ปลอดภาษี การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นบริ ก าร
การท่องเที่ยว จึงต้องใช้จุดเด่นของประเทศไทย
เป็นจุดขาย การเติบโตของอุตสาหกรรมสายการบิน
จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเป็นฐาน
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
และสามารถใช้ความโดดเด่นของประเทศไทย
สร้างความแตกต่างในงานไมซ์การบินได้

การประชุมวิชาการด้านการ
ขนส่งทางอากาศเป็นกิจกรรม
ไมซ์ที่ควรให้ความสนใจจัดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ธิ ร์ พนมยงค์ ให้
ความเห็นว่า ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยด้าน
การขนส่งทางอากาศมากพอสมควร ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวที่สำาคัญของภูมิภาคอยู่แล้ว จึงควร
พัฒนาการจัดการประชุมวิชาการด้านการขนส่ง
ทางอากาศในระดับภูมิภาค โดยหน่วยงานที่ควร

CHAPTER 6

Thailand should show the potential in
being the air transport center forpassenger
to build up uniqueness which is different
from other Air Shows
incredibly high, the passenger transport
of the airports in various provinces which
connect with the neighboring countries
like Lao PDR and Myanmar also enjoy
high growth rate. Moreover, the potential
of economic expansion in regional
tourism industry will certainly drive
Thailand to be the regional passenger
transport center.

gave his views that in organizing MICE
activities, Thailand should show the
potential in being the air transport
center for passenger to build up uniqueness
which is different from other Airshows.
Thailand’s outstanding competitiveness
are to serve as the regional inflight
kitchen, cabin crew’s service, the center
of duty-free products, and the center
of tourism service. These prominent
In Organizing MICE Activities, attributes should be used as the selling
Selling Point Should be on
point. The growth of aviation industry
Thailand’s Prominent Attributes would provide a fine opportunity for
in “Aviation Service”
Thailand to become the base of inflight
food and drink service, these prominent
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong attributes could be used to differentiate
expressed his opinion that in organizing MICE activities in aviation from other
MICE activities in aviation, presentation Airshows.
should be made on the prominent attributes
of Thailand’s aviation industry. It also The Technical Conference on
requires the clear understanding on Air Transport is an Activity
business process of the airline business, that MICE Should Give
such as purchasing of aircraft of airlines Attention to
is the long term plan, the declaration of
aircraft purchasing in Airshows, most of Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong also
it has been prepared in advance. Paris viewed that Thailand conducted quite
Airshow has been known world-wide a number of the study researches on
because it has Boeing Company as its main air transport, in couple with the fact
exhibitor. As for Thailand, consideration that Thailand was the main destination
should be made on which products or of tourists in the region, development
services that we would like to sell in the should be made on regional technical
Airshow to create ultimate benefit and conference in air transport. The agency
to be cost- effective in organizing MICE that should take the leading role is the
Civil Aviation Authority of Thailand,
activities in aviation.
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong which is the responsible agency in

directing and monitoring the aviation
business of the country. To organize technical
conference on air transport would not
only be useful in the dimension of
providing knowledge and understanding
on air transportation to personnel in
the country, it would also build up the
country’s image as a country which
put priority on the development of
air transport. In organizing technical
conference, cooperation should be
made with international organizations
which are responsible for directing and
monitoring global aviation like International
Civil Aviation Organization (ICAO) and
International Air Transport Association (IATA)

Mr. Akom Suwanganta;
Secretary-General of Tourism
Promotion Association of
Chiang Mai, and an executive of
Peen Fah Creation Comp. Ltd.
Mr. Akom Suwanganta, who has played
active role in developing tourism
in Chiang Mai and in pushing MICE
activities in aviation in Chiang Mai gave
his views and opinions towards the
development of MICE activities in
aviation which can be summarized as
followings
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Thailand’s geographical proximity
helped build up advantage in becoming
Aerospace and Aviation Hub
;

Thailand’s Prominent
Attribute is “Excellence in
Aviation Service”
Mr. Akom thought that Thailand’s
geographical proximity helped build up
advantage in becoming Aerospace and
Aviation Hub, and it was not too late

to organize MICE activities to compete
with the neighboring countries both
Malaysia, Singapore and Zhouhai of China.
Anyway, it requires to start planning for
MICE activities now by making study and
planning for the event systematically
and continuity for learning process
as Thailand has to compete with the
neighboring countries which had long
experiences in organizing Airshow for
over 10 years. Thailand’s prominent
attribute is the complete supply chain of
Aerospace and Aviation, but the country
36
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is still in short of marketing activities
to present her potential to the world To Organize Thailand’s MICE’s
market. According to his experiences Event in Aviation, It Requires
in continually participating in Airshows, Tri-Partite Cooperation
Mr. Akom emphasized that Thailand’s Namely, Public, Private and
prominent attribute was “Aviation Academic Sectors
Hospitality”, included cabin crew’s
service, aircraft maintenance as According to his experiences from
Thailand had the tradition of good participating in Airshows in Singapore,
Malaysia and China, Mr. Akom found that
to organize Airshow, it needed support
from the public sector and a government
agency should be the host as it needed
to bring in security equipment such
as airplanes, aeronautical radio
system, both of which had complicated
importing permission process which was
related to Ministry of Defense and the
Interior Ministry. The government might
be responsible for organizing the event
in the first year, the second year, the
government might open for concession
for private company to be organizer.
But first, it needed to follow up and
collected the data of regional and global
Airshows by studying their details so that
service reflecting from the success of Thailand could make differentiation.
Thai International Airways in the past
which was strong in providing service. Preparation of Public and
Though China has modern technology Private Sectors in Organizing
in Aerospace, in term of service, she MICE Event in Aviation in
cannot compete with Thailand. Thailand Chiang Mai
could make a selling point on the
potential of human resources which is Mr. Akom said that Chiang Mai would
excellent in aviation service.
have the second airport soon, so in
the future Chiang Mai could serve
as the northern aircraft maintenance
center. To build up awareness of this fine
opportunity, Mr. Akom was preparing to

CHAPTER 06

มีบทบาทนำา คือ สำานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่
กำากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศ การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการด้ า น
การขนส่งทางอากาศนอกจากจะได้ประโยชน์
ในมิติของการสร้างความรู้และความเข้าใจด้าน
การขนส่งทางอากาศให้กบั บุคลากรในประเทศแล้ว
ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยว่า
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทาง
อากาศ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมวิชาการนั้น
ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรกำากับดูแล
กิจการการบินระดับโลก อาทิ องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ International
Air Transport Association (IATA)

คุณอาคม สุวรรณกันธา
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชียงใหม่ และผูบ้ ริหาร
ห้างหุน้ ส่วนจำากัด ปีนฟ้า ครีเอชัน่
คุณอาคม สุวรรณกันธา เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ
ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และมี บ ทบาทสำ า คั ญ ในการผลั ก ดั น การจั ด
กิ จ กรรมไมซ์ ด้ า นการบิ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ให้ความเห็นและมุมมองต่อการพัฒนาการจัด
กิ จ กรรมไมซ์ ด ้ า นการบิ น ของประเทศไทย
ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของประเทศไทย คือ
“ความเป็นเลิศด้านการบริการ
ด้านการบิน”
คุ ณ อาคม สุ ว รรณกั น ธา ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
ประเทศไทยมีตำาแหน่งที่ต้ังที่มีความได้เปรียบ
ในการเป็นศูนย์กลางด้านการบิน (Aerospace
and Aviation Hub) และยั ง ไม่ ส ายที่ จ ะมุ ่ ง
จัดกิจกรรมไมซ์แข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง
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CHAPTER 6
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเมืองจูไห่ จีน แต่ต้องเริ่ม
วางแผนการจัดกิจกรรมไมซ์ตั้งแต่วันนี้ โดยต้อง
ศึกษาและวางแผนการจัดงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ เพราะต้องแข่งขัน
กับประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ กี ารจัดงาน Airshow มา
อย่างยาวนานกว่า 10 ปี จุดเด่นของประเทศไทย
คื อ การมี ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทาน Aerospace and
Aviation ครบทุกภาคส่วน แต่ยังขาดกิจกรรม
การตลาดที่ นำ า เสนอศั ก ยภาพออกสู ่ ต ลาดโลก
ทัง้ นี้ จากประสบการณ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง คุณอาคม
สุวรรณกันธา เน้นยำา้ ว่าจุดเด่นของประเทศไทย คือ
“ศักยภาพด้านการบริการด้านการบิน (Aviation
Hospitality)” ทั้งการบริการของลูกเรือ การให้
บริการซ่อมเครื่องบิน เนื่องจากประเทศไทยมี
วัฒนธรรมการบริการทีด่ ี สะท้อนจากความสำาเร็จ
อย่างสูงของสายการบินไทยในอดีตทีใ่ ช้จดุ เด่น คือ
การบริการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจีน แม้จีนจะมี
เทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัย แต่ด้านการบริการ
ยังสู้ประเทศไทยไม่ได้ ประเทศไทยสามารถขาย
ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า น
การบริการด้านการบินได้

การจัดงานไมซ์ด้านการบินของ
ประเทศไทยต้องร่วมมือ 3 ฝ่าย
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา
จากประสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มงาน Airshow
ทั้ ง ในสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และจี น คุ ณ อาคม
สุ ว รรณกั น ธา พบว่ า การจั ด งาน Airshow
ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วย
งานภาครัฐควรเป็นเจ้าภาพ เพราะการจัดงาน
Airshow เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าอุปกรณ์ด้าน
ความมั่นคง อาทิ เครื่องบิน ระบบวิทยุการบิน
ซึ่งมีกฎระเบียบการนำาเข้าและการขออนุญาตที่
มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย โดยภาครัฐอาจจะรับผิดชอบ
จัดงานเองในปีแรก ส่วนปีที่สอง ภาครัฐอาจใช้
วิ ธี ก ารประกวดราคาเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท เอกชนเป็ น
ผู้จัดงาน ซึ่งอันดับแรกต้องติดตามและประมวล
การจัดงาน Airshow ของโลกและภูมิภาค โดย
ศึกษารายละเอียดการจัดงานของต่างประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถจัดงานที่สร้างความ
แตกต่างได้
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เตรียมร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนจัดงานไมซ์การบิน
ที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณอาคม สุวรรณกันธา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่
จะมีสายการบินแห่งที่ 2 ดังนั้น ในอนาคตจังหวัด
เชี ย งใหม่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการซ่ อ มเครื่ อ งบิ น
ในภาคเหนือ เพื่อสร้างความตระหนักถึงโอกาสที่
เกิดขึน้ กับจังหวัดเชียงใหม่ คุณอาคม สุวรรณกันธา
กำาลังเตรียมการจัดงานไมซ์ด้านการบินในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยประสานงานกับบริษัท การบินไทย
จำากัด (มหาชน) และมีการแสดงโชว์การบินและ
จั ด กิ จ กรรมการบิ น ทางอากาศ รวมทั ้ ง จั ด
การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการบิน เพือ่ ผลักดัน
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการบินที่
เชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ ในการจัดงานดังกล่าวต้อง
ขอรับการสนับสนุนจากบฺรษิ ทั ภาคเอกชน เพราะเป็น
กิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณสูง แต่ปแี รกเป็นการจัดงาน
ที่ไม่หวังผลกำาไร ทั้งนี้ คุณอาคม สุวรรณกันธา
กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน
ไมซ์ทั้งด้านการใช้บริการที่พัก และร้านอาหาร
ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
การมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบิน และสร้าง
ความตระหนักรู้ของคนไทยในด้านการบิน

organize MICE event in aviation industry
in Chiang Mai by coordinating with Thai
International Airways Company (Public
Company). The event would feature
flying demonstration and aviation
activities as well as technical conference
on air transport to drive Chiang Mai to
become aviation hub connecting with
Southern China. In organizing the event,
it needs support from private companies
as a large amount of budget would be
required, and in the first year, it will be
non- profit event. Mr. Akom concluded
that both public and private organizations
should be aware of the outputs of
the event in terms of the expenses on
accommodation and restaurant from
MICE tourists as well as the building up
of Thailand’s image as an Aviation Center,
and at the same time it would help
create awareness of the Thai people
on air transport.

บทที่
Chapter

7

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่
การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมไมซ์
ด้านอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์
CHAPTER 0

Policy Recommendation on MICE
Development in Aviation and Logistics Industries

ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น
ศู น ย์ ก ลางด้ า นการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ น
ภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีความได้เปรียบจาก
ตำาแหน่งที่ตั้งของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน รายล้อม
ด้วยประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ ประกอบด้วย สปป.ลาว
เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ เศรษฐกิจ
ของประเทศเหล่ า นี้ ข ยายตั ว ในอั ต ราที่ สู ง
ส่งผลให้กำาลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น ขณะที่
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นก็ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง มี ก ารนำ า เข้ า
สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศเพื่ อ รองรั บ การบริ โ ภค
และการผลิ ต ในรู ป แบบห่ ว งโซ่ ภู มิ ภ าคเพิ่ ม
มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น กั บ ภาคการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ก็เติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะมีแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ แ ละเชิ ง วั ฒ นธรรมที่
น่าสนใจ ส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ด้ า นการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน
นอกจากความได้เปรียบจากตำาแหน่งที่ตั้ง
ของประเทศไทยแล้ว รัฐบาลภายใต้การนำาของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มี น โยบายชั ด เจนในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่ง ทั้งการขนส่งด้านอากาศ การขนส่ง
ทางถนน และการขนส่งทางทะเล โดยจัดสรร
งบประมาณลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและ
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CHAPTER 0

เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น นอกจากนั้ น
รัฐบาลปัจจุบันยังได้กำาหนดนโยบายการพัฒนา
พื้ น ที่ เ ฉพาะ โดยกำ า หนดให้ พื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยกำ า หนดมาตรการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมาตรการอำ า นวยความ
สะดวกด้ า นการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการบิ น
และโลจิสติกส์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อจูงใจนักลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งได้กำาหนดรูปแบบ
การลงทุ น ร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ
พัฒนาให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางด้าน
การบิ น ภาคตะวั น ออกที่ เชื่ อ มโยงกั บ ท่ า เรื อ
แหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถมีส่วนส่งเสริมและ
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นอกจากนั้ น ในแง่ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า
อากาศยานที่ สำ า คั ญ ของโลก ได้ แ ก่ Airbus,
Boeing รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินทางการ
ทหารในโลกที่มีจำานวนไม่มาก จึงสามารถเลือก
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำาคัญในอุตสาหกรรม
การบิ น ของโลกได้ กรณี ป ระเทศไทย การจั ด
กิ จ กรรมไมซ์ ใ นอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
โลจิสติกส์จึงต้องมีการกำาหนดกลยุทธ์การจัดงาน
ที่แตกต่างและโดดเด่น จึงจะสามารถดึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
เข้าร่วมงานได้
สำ า นั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ คำ า ปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ สำ า นั ก งาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้จดั ประชุมระดมความคิดเห็นกลุม่ ย่อย
ในประเด็ น เกี่ ย วกั บการกำ าหนดกลยุ ทธ์ การจั ด
ประชุ ม นานาชาติ แ ละการแสดงสิ น ค้ า เพื่ อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า ร่ ว มประชุ ม อาทิ
ผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนจากบริษัท
ท่ า อากาศยานไทย จำ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท
อุตสาหกรรมการบิน จำากัด บริษัท ไทยสมายล์
แอร์ เ วย์ จำ า กั ด บริ ษั ท การบิ น ไทย จำ า กั ด
(มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำากัด สมาคมผู้รับ
จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ สมาคมตั ว แทน
ขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมส่งเสริมการ
รั บ ช่ ว งการผลิ ต ไทย และสมาพั น ธ์ โ ลจิ ส ติ ก ส์
สนับสนุนอย่างสำาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย ซึ่งสามารถสรุปและประมวลความคิดเห็น
การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ป ระเทศไทยก้ า วสู ่ ได้ดังต่อไปนี้
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์
ระดับภูมภิ าคได้ เพราะสามารถเป็น “Platform” การจัดงาน Air Show
นำ า ไปสู ่ ก ารกระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม การค้ า และ
การลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ต้องสร้างความแตกต่าง
ต ล อ ด ห่ ว ง โซ่ อุ ป ท า น ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย และนำาเสนอเอกลักษณ์
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงเครื่องบิน อุตสาหกรรม
บริการการบิน และอุตสาหกรรมบริการขนส่ง การจัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมการบิน
สินค้าทางอากาศ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไมซ์ และโลจิ ส ติ ก ส์ ต้ อ งประเมิ น สถานการณ์ แ ละ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น และ ศึกษารูปแบบการจัดงานในต่างประเทศให้เข้าใจ
โลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง ประเทศเพื่อนบ้าน ลึ ก ซึ้ ง เพราะการจั ด งานไมซ์ ใ นอุ ต สาหกรรม
ทั้ง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้มีการจัดงาน ดังกล่าวมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลาย
ที่ สำ า คั ญ ได้ แ ก่ KI Korea, Red Arrows ภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน บริษัท
Singapore, Malaysia Aerospace Industry ผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน

CHAPTER 7
Thailand has potential to become the
regional center of aviation and logistics of
Asia due to the advantage in the geographical
proximity of the country as the center
of upper south-east Asia, surrounding by
the following neighboring countries; Lao
PDR., Myanmar, Cambodia, Vietnam, and
southern China. Those countries enjoy
high economic growth which results in
the surging of purchasing power, their
foreign direct investment also has
continual growth, they, therefore, import
more goods to respond to increasing
consumption and production in the supply
chain. This has led the south-east Asian

MICE
industry can
help in promoting
and supporting
Thailand’s aviation
and logistics
industries to become
regional center of
aviation and logistics

international trade to continually expand,
whereas tourism of Thailand and her
neighboring countries also enjoys steady
growth as there are a lot of natural and
traditional tourist attractions. Those factors
have led Thailand to be the air transport
and logistics center of the upper south-east
Asian region.
Apart from Thailand’s geographical
proximity, the government under General
Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister
has clear policy to promote and develop
aviation and logistics industries by giving
priority to the development of transport
infrastructure both air, land and sea modes,
also by allocating budget to develop
infrastructure throughout the country to
build up connectivity both within the
country and with the neighboring countries.
Moreover, the government also devises
a policy to develop special area by
defining the Eastern Economic Corridor,
which comprises Rayong, Chon Buri and
Chachoengsao Provinces as a special
development area with investment
promotion measures and investment
facilities in aviation and logistics industries
as a special case to attract both Thai and
foreign investors to invest in the EEC. The
government also sets up public-private
investment partnership to develop
U-Tapao Airport to be Aerotropolis of the
eastern region to link with Laem Chabang
Port and Suvarnabhumi Airport.
MICE industry can help in promoting
and supporting Thailand’s aviation and
logistics industries to become regional
center of aviation and logistics, as MICE
can serve as “Platform” to boost and
enhance trade and investment in aviation
and logistics industries throughout their
supply chain which comprise aircraft
parts and equipment industry, aircraft
Maintenance, Repair and Overhaul: MRO
industry, aviation service industry, and air
transport service industry. However, MICE
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In organizing Thailand national Air Show, the government
agencies should take a leading role in coordinating with
all government concerned agencies and private sector
industry which is related to aviation and
logistics industries has high competition.
The neighboring countries like Singapore
and Malaysia or even South Korea have
their own major events such as Red Arrows
Singapore, Malaysia Aerospace Industry,
and KI Korea. Besides, in term of exhibitors
of the main air shows which are Airbus and
Boeing as well as military aircraft manufacturer,
they can choose to participate in only
the outstanding airshow. In case of
Thailand, to organize MICE activities in
aviation and logistics requires a strategic
plan which should be different and
distinguished from other shows to enable
the event to attract the parties concerned
to take part in the event.

In Organizing Air Show,
It Requires to Build up
Differentiation and to Present
Thailand’s Uniqueness
In organizing show in aviation and logistics
industries, it requires to evaluate the
situation, to carefully study and to clearly
understand model of the show in other
countries as organizing MICE event in the
two industries is rather complicated and
related to several parties concerned,
namely, aircraft parts and equipment
manufacturer, commercial aircraft manufacturer,
military aircraft manufacturer, airlines,
logistics service provider, and airport
which comprises the Department of
Civil Aviation, the Airport Authority of
Thailand, other government agency which is
responsible for directing and monitoring
the country’s aviation which is the Civil
Aviation Authority Thailand. It is also related
with the security agencies as it needs

to bring in aircrafts and munition which
requires to request for special permission.
In organizing Thailand national Air
Show, the government agencies should
take a leading role in coordinating with
all government concerned agencies and
private sector as it needs large amount of
budget and it is a long term investment.
First, to select the period of time that is
not redundant with or close to the events
in Malaysia, Singapore and China to enable
to invite the main aircraft manufacturers
namely Airbus, Boeing and airlines
business world-wide to participate.
The show should feature comprehensive
activities which include the display of
aircraft parts and equipment, the show of
flying demonstration of the latest model
of the main global aircraft manufacturers,
the display of activities of air-cargo, the
show of in-flight food service activities, the
show of the potential of regional leading
airline which are aircraft buyer and transport
service provider, and the exhibition of
tourism service provider.
In case of deciding to attract the show to
be organized in Thailand, the main strategy
is to coordinate with the global organizations
in aviation industry such as in case of
organizing “Paris Airshow” in Thailand,
it requires to coordinate with the French
Aircraft Industry Association, and the
International Civil Aviation Organization:
ICAO which is familiar with Thailand as ICAO
helped Thailand tackling the problem of
the Thai aviation standard.
The choice of the venue for the event is
the core of organizing Airshow as the main
airports in Thailand both Suvarnabhumi
and Don Mueang Airports are quite busy,
it is difficult to organize Airshow there.

ทางการทหาร สายการบิน ผู้ประกอบการธุรกิจ
โลจิสติกส์ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการท่าอากาศยาน ได้แก่
กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานภาครัฐที่กำากับ
ดูแลกิจการการบินของประเทศ ได้แก่ สำานักงาน
การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เนื่องจาก
ต้องนำาเข้าเครื่องบินและยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ซึ่งต้องขออนุญาตการนำาเข้าเป็นกรณีพิเศษ
การจั ด งาน Air Show ระดั บ ชาติ ข อง
ประเทศไทยควรมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น ผู ้ นำ า
มีหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ทัง้ หมด และภาคเอกชน เนือ่ งจากต้องใช้งบประมาณ
สู ง และเป็ น การลงทุ น ที่ ห วั ง ผลตอบแทนระยะ
ยาว ลำ าดั บแรกต้ อ งเลื อ กช่ วงเวลาการจั ดงาน
ที่ ไ ม่ ซำ้ า ซ้ อ นหรื อ ติ ด กั น กั บ การจั ด งานของ
มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ และจี น เพื่ อ ให้ ง านไมซ์ ท่ี
ประเทศไทยจั ด สามารถดึ ง ผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ งบิ น
รายใหญ่ของโลก ได้แก่ Airbus, Boeing มาเข้า
ร่วมงานให้ได้ รวมทั้งสามารถดึงผู้ประกอบการ
สายการบินทัว่ โลกมาเข้าร่วมงานให้ได้ การจัดงาน
ต้องมีกิจกรรมครบวงจรทั้งการจัดแสดงสินค้า
ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน การแสดงโชว์ ก ารบิ น
เครือ่ งบินรุน่ ใหม่ของผูผ้ ลิตเครือ่ งบินรายใหญ่ของ
โลก งานแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Air Cargo
และกิจกรรมการให้บริการด้านครัวการบิน และ
การแสดงศั ก ยภาพของสายการบิ น ชั้ น นำ า ใน
ภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ซื้อเครื่องบินและเป็นผู้ให้บริการ
การเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมทั้ง
ควรมีการแสดงศักยภาพของบริษัทผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวด้วย
กรณีที่ประสงค์อยากดึงงานจากต่างประเทศ
มาจั ด ที ่ ป ระเทศไทย กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ส ำ า คั ญ คื อ
การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานระดับโลกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน อาทิ กรณีต้องการดึง
งาน “Paris Airshow” มาจัดที่ประเทศไทย ต้อง
ประสานงานกับสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
ฝรั่งเศส รวมทั้งควรประสานกับองค์การการบิน
พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (ICAO) ซึ่ ง มี ค วาม
คุ้ น เคยกั บ ประเทศไทยเป็ น อย่ า งดี จ ากการ
ประสานงานแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินของ
ประเทศไทยจนสามารถผ่านพ้นมาได้
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ความได้เปรียบสำาคัญของ
ประเทศไทย คือ การเป็นฐาน
การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้
การเลือกสถานที่จัดงานถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ของงานแสดงสิ น ค้ า ด้ า นการบิ น เนื่ อ งจาก
สนามบิ น หลั ก ของประเทศไทย ทั้ ง สนามบิ น
สุ ว รรณภู มิ แ ละสนามบิ น ดอนเมื อ งมี จำ า นวน
เที่ยวบินมาก จึงเป็นการยากที่จะจัดงานแสดง
Air Show ในสนามบินดังกล่าว ดังนั้น ทางเลือก
ที่เหมาะสม คือ การใช้สนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็น
สนามบิ น ของกองทั พเรื อ ที่ มี ความพร้ อ มในแง่
พื้ น ที่ รั น เวย์ ที่ ส ามารถรองรั บ การจั ด งานโชว์
เครื่องบินได้ ทั้งนี้ อาจจัดงานในพื้นที่จังหวัด
เชี ย งใหม่ เนื่ อ งจากจะมี ก ารสร้ า งสนามบิ น
แห่ ง ที่ 2 รวมทั้ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ยั ง มี ค วาม
พร้ อ มในการจั ด งานไมซ์ เ นื่ อ งจากเป็ น เมื อ ง
แห่งไมซ์อยู่แล้ว
นอกจากการดึงงานจากต่างประเทศมาจัด
ที่ประเทศไทยแล้ว การคิดรูปแบบการจัดงาน
ที่แตกต่างจากงาน Air Show ที่จัดในประเทศ
เพื่อนบ้านก็มีความจำาเป็น ประเทศไทยสามารถ
จัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ได้ในรูปแบบที่เน้นความเชื่อมโยงกับ
ด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
ประเทศไทยมี ส นามบิ น กระจายตั ว อยู่ ทั่ ว ทุ ก
ภูมิภาค อาทิ อาจจะจัดงานการบินที่จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ กั ม พู ช า งานที่ จั ด
ไม่จำาเป็นต้องเป็นงานขนาดใหญ่ แต่เน้นแสดง
ศั ก ยภาพความเชื่ อ มโยงของประเทศไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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เร่งพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อากาศยานเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรม
การบินภูมิภาค
ความได้เปรียบสำาคัญของประเทศไทย คือ การเป็น
ฐานการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ซึ่ ง
สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานรวมประมาณ 30 ราย ซึ่งยัง
ไม่ ม ากเมื ่ อ เที ย บกั บจี น และญี ่ ป ุ ่ น การพั ฒ นา
เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการบิ น ต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม
ในการเป็นศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน ซึ่งต้องมี
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ได้การรับรอง
มาตรฐานจากผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลก
จากประสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มแสดงสิ น ค้ า
ชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทยพบว่า
ยั ง ไม่ ส ามารถเจรจากั บ ผู้ ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งบิ น
หรื อ อากาศยานซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ขนาดใหญ่
ระดั บ โลกได้ เนื่ อ งจากทั ก ษะการเจรจาของ
ผู้ประกอบการไทยซึ่งมักจะเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่พร้อม รวมทั้ง
ยังขาดความรู้เรื่องเทคนิคและมาตรฐานชิ้นส่วน
อากาศยาน ประกอบกั บ เทคโนโลยี ก ารบิ น
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ทำ า ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานไม่ มี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย
มากเพี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมควรที่ จ ะเร่ ง พั ฒ นาคลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานให้มี

CHAPTER 7
The most appropriate choice is U-Tapao
Airport, a naval airport which is ready in
term of runway that can support Airshow.
Another choice is Chiang Mai Airport as it
is planned to construct the second airport,
moreover Chiang Mai is ready to organize
MICE event as it is a MICE province.
Apart from attracting the show to be
organized in Thailand, it is necessary to
consider the model of the show to be
different from the Airshows organize in
the neighboring countries. Thailand can
organize the show in aviation and logistics
industries by emphasizing on border
connectivity with neighboring countries as
Thailand has many airports in all regions
of the country for example the show
may be organized in Buri Ram Province to
connect with Cambodia. It is unnecessary
to organize the show in a large scale, but
it should focus on Thailand’s connectivity
with the neighboring countries.

Expedite the Development of
the Cluster of Aircraft Parts
and Equipment Industries to
Support the Regional Aviation
Industry
Thailand’s main advantage is being a
manufacturing base of automobile parts
and components which can turn into aircraft
parts and equipment manufacturing.
Today, Thailand has 30 factories that
manufacture aircraft parts and equipment,
which are not many when comparing
to that of China and Japan. To develop
the EEC into Aerotropolis, it requires the
readiness in serving as the center for
aircraft Maintenance, Repair and Overhaul:
MRO which needs to be certified from
the global large aircraft manufacturing
companies.
According to the experiences in
participating in the Airshows of the Thai
AVIATAION & LOGISTICS
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CHAPTER 7
ความเข้มแข็งทัง้ ด้านศักยภาพการผลิตและการตลาด
ทั้งนี้ ในการเจรจาทางธุรกิจกับผู้ผลิตเครื่องบิน
รายใหญ่ ข องโลกควรมี พี่ เ ลี้ ย งให้ คำ า ปรึ ก ษาใน
การเจรจาเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อได้ นอกจากนั้น
ควรจะดึ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารบิ น และ
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านการบิน
มาให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เ พื่ อ
ผันตัวเองไปเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อ
สร้ า งคลั ส เตอร์ ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานที่ เข้ ม แข็ ง
(Cluster Aerospace) ในประเทศไทย ดึงดูด
ผู้ซื้อในอุตสาหกรรมอากาศยานมาร่วมชมงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อได้

จัดตั้ง “Airport Logistics
Park” ให้อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์เพื่อสร้าง
แรงขับเคลื่อนให้
อุตสาหกรรมไมซ์เติบโต
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
โลจิสติกส์สามารถส่งเสริมการเติบโตของการจัด
กิจกรรมไมซ์ได้ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทาง
อากาศที่ ส ะดวกและคล่ อ งตั ว จะเป็ น ปั จ จั ย
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ไมซ์ ใ นระดั บ ภู ม ิ ภ าคได้ เงื ่ อ นไขสำ า คั ญ ของ
การใช้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การจัดตั้ง “Airport
Logistics Park” เป็นพื้นที่เขตปลอดอากรหรือ
เขตคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นในพื้ น ที่ ส นามบิ น
เพื ่ อ อำ า นวยความสะดวกในเรื ่ อ งการขนส่ ง
สิ น ค้ า ทางอากาศ และกิ จ กรรมจั ด เก็ บ สิ น ค้ า
ประเทศไทยควรจัดตั้ง Airport Logistics Park
ในสนามบิ น หลั ก ของประเทศ อาทิ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
เป็ น การอำ า นวยความสะดวกด้ า นการขนส่ ง
สินค้าทางอากาศ ลดกระบวนการและขั้นตอน
การนำ า เข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า ที ่ ข นส่ ง ทาง
อากาศเพื ่ อ การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ เพื ่ อ เป็ น
การสร้างความสามารถในการแข่งขันในการจัด
กิจกรรมไมซ์ให้มีความโดดเด่น
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ประสานความความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
วางแผนระยะยาวสู่ความเป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมไมซ์
ระดับภูมิภาค
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพและมี ค วามได้ เ ปรี ย บ
ในการเป็นศูนย์กลางด้านการบินระดับภูมิภาค
และสามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด
กิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมการบินได้ เพราะ
มี ส นามบิ น ทั่ ว ประเทศที่ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นได้ ทั่ ว ภู มิ ภ าค หน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง
กรมท่าอากาศยาน สำานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัท
สายการบิ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชน
มีศักยภาพด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน แต่
หน่วยงานเหล่านี้ยังขาดความรู้และความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมไมซ์ บางกรณีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ก็ เ ป็ น อุ ป สรรคขั ด ขวางการจั ด กิ จ กรรมไมซ์

รวมทั้งขาดแคลนงบประมาณในการจัดงานใหญ่
ระดับภูมภิ าค และยังไม่มหี น่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดกิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง
ดังนัน้ เพือ่ ให้ประเทศไทยมีโอกาสจัดงานไมซ์ดา้ น
กิจกรรมการบินทัง้ การแสดงสินค้าและการประชุม
วิชาการด้านการบิน สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ควรมี บ ทบาทนำ า ในการสนั บ สนุ น และกระตุ้ น
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมไมซ์
โดยควรมีการลงนามบันทึกความร่วมมือกันระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนเพื ่ อ จั ด ทำ า แผน
การจัดกิจกรรมไมซ์ ทัง้ การดึงงานจากต่างประเทศ
และการจัดงานไมซ์เอง รวมทัง้ มีการวางแผนด้าน
งบประมาณร่ ว มกั น เพื่อ ให้ ส ามารถจั ด งานไมซ์
ด้านการบินระดับภูมภิ าคได้ในอนาคต ในประเด็น
ดังกล่าวนี้ผ้แู ทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทัง้ จากกรมท่าอากาศยาน และบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จำากัด (มหาชน) ให้ความเห็นสอดคล้องกัน
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเห็น
ความสำาคัญของการจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินและพร้อมให้การสนับสนุน

ประเทศไทยมีศักยภาพ
และมีความได้เปรียบ
ในการเป็นศูนย์กลางด้านการบิน
ระดับภูมิภาคและสามารถ
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมไมซ์
ในอุตสาหกรรมการบินได้

CHAPTER 7
“Airport Logistics Park” in the main airports
of the country such as Chiang Mai, Phuket,
Khon Kaen, to facilitate air transport, to
reduce the import and export processes
in organizing MICE activities to build up
distinction of competitiveness in organizing
MICE’s activities in Thailand.

Coordinating with Both Public
and Private Sectors to Prepare
the Long Term Plan towards
Being the Regional MICE’s
Activities

entrepreneurs, it was found that they
could not negotiate with the buyers of
aircraft parts and equipment which are
large global companies as most of the
Thai entrepreneur are small and medium,
they did not have enough knowledge on
technic and standard of aircraft parts and
equipment. Besides, aviation technology
changes rapidly, the entrepreneurs do
not have modern knowledge to develop
manufacturing potential. Therefore,
the government agency especially the
Department of Industrial Promotion should
develop the cluster of aircraft parts and
equipment both in terms of manufacturing
and marketing potential. As for negotiating
with large aircraft manufacturing companies,
they should have mentor for negotiation to
enable them to communicate and build
up confidence of the buyer. Moreover, the
government agencies which have knowledge
and understanding on aviation and the

universities which offer courses on aviation
should be invited to provide knowledge
to the automobile parts and components
manufacturer to turn into aircraft parts and
equipment manufacturer to strengthen the
aerospace cluster in Thailand and to attract
aircraft buyer to participate in the Airshow.

Establishing “Airport Logistics
Park” for Aviation and
Logistics Industries to Drive
the Growth of MICE Industry
The growth of aviation and logistics
industries can enhance the evolvement
of MICE activities as the convenient and
flexible of air transport is the factor that
promote Thailand to become the regional
MICE activities venue. The important
condition in making use of the growth of
aviation and logistics industries to drive the
evolvement of MICE industry is to establish

Thailand has potential and advantage to be
the regional aviation center and the center of
MICE activities in aviation as there are many
airports across the country connecting with
the neighboring countries. The government
agencies namely, the Department of Civil
Aviation, the Airport Authority of Thailand,
the Air-force, the Navy, the airline companies
both public enterprise and private which
have potential in aircraft parts and equipment
manufacturing but still lack of knowledge
and understanding in organizing MICE
activities, in some cases, rules and regulations
of government procurement and shortage
of budget to organize regional large scale
event are obstacles to organize MICE
activities, and last but not least, there is no
core host agency to organize MICE activities.
So, to enable Thailand to organize MICE
activities in aviation industry both the show
of products and the technical conference,
Thailand Conference and Exhibition Bureau
should take the leading role in supporting
and boosting cooperation among the public
and private concerned agencies in organizing
MICE activities by promoting the signing of
memorandum of cooperation between
those agencies in organizing MICE activities
both by attracting the show to be organized
in Thailand and organizing the event by
themselves. There should also be the
joint budget planning to enable them to
organize MICE Airshow at regional level.
AVIATAION & LOGISTICS
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