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THE IMPORTANCE

OF INFRASTRUCTURE

TO THAILAND
ECONOMY

ความส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน1
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของทุก
ประเทศ เพราะโครงสร้างพืน้ ฐานหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคม โครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
นอกจากเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนแล้ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
Efficient development of the infrastructure plays a very important part to drive any country’s
economy. The transportation, public utility, information technology and
telecommunication infrastructures have become basic necessities for modern society’s
everyday life, enabling efficient economic growth of every country.
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การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมจึงถือเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการจัดท�ำเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) ของสหประชาชาติ และเป็นเป้าหมายส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
เกิดความคืบหน้าเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) อื่น ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานต้ อ งด� ำ เนิ น การพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในมิติอื่น ๆ ด้วย เช่น ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรมซึ่ง
เป็นกุญแจส�ำคัญในการหาทางแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืน
เพื่อรองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาของ World Bank (2004) พบว่า การเพิ่มการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 10 จะท�ำให้ได้ผลผลิต
(Output) ของประเทศเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 1 ในระยะยาว
ขณะที่ The World Economic Forum (WEF) ประมาณการ
ว่า ปริมาณเงินลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน (เช่น สาธารณูปโภค
พลังงาน คมนาคมขนส่ง การบ�ำบัดของเสีย การป้องกันน�ำ้ ท่วม
และโทรคมนาคม) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 นั้นจะก่อให้เกิดผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณร้อย
ละ 5-25 ทั้ ง นี้ McKinsey Global Institute (2013)
ประมาณการว่า ช่วงระหว่างปี 2556-2573 ประเทศทัว่ โลกจะ
มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานรวม 57 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี เพือ่ รักษาระดับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้
เป็นไปตามประมาณการของ GDP แต่หากประเทศต่าง ๆ
มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพแล้ว ก็ส่งผล
ท� ำ ให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกสามารถประหยั ด เงิ น ลงทุ น
ในโครงสร้างพื้นฐานได้ถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ2

Investment in infrastructure and innovation is one of
the 17 UN Sustainable Development Goals1. According
to the United Nations, the infrastructure development
must be implemented concurrently with the adoption
of sustainable industry and innovation promotion in
order to help solve the economic and environmental
challenges in the future to achieve sustainable
development.
The World Bank study of 2004 indicated that a 10%
increase in infrastructure would yield an extra 1% of a
country’s long term output. The World Economic
Forum (WEF) also estimated that an extra 1% increase
in infrastructure investment (such as in public utility,
energy, transportation, waste treatment, flood
prevention and telecommunication) would yield some
5-25% of the economic return to the economic system.
The McKinsey Global Institute in 2013 assessed that
between 2013-2030, all countries in the world would
invest about 57 trillion US dollars in infrastructure per
year in order to the estimated Gross Domestic Product
(GDP) growth of each country. But if all the countries
are able to improve their efficiency in their respective
infrastructure, they can all save about 1 trillion US
dollars in infrastructure investment all over the world2.

United Nations. The Global Goal for Sustainable Development. [Online] Retrieved from http://www.un.or.th/globalgoals/th/global*goals/
industry-innovation-and-infrastructure/
2
Public Debt Management Office. Assessment of Infrastructure Projects from the National Productivity and Competitiveness for the Sustainable
Public Debt Management. [Online] Retrieved from www.pdmo.go.th/upload/download_pdf/down_20151007122426.pdf
1
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ส�ำหรับการศึกษาของความส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานต่อเศรษฐกิจของประเทศในประเทศไทย SCB Economic Intelligence
Center ประเมินว่าการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทจะส่งผลให้รายได้ประชากรและเศรษฐกิจไทยขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.5-1.0 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
The SCB Economic Intelligence Center3 in its study on the impacts of the infrastructure investment on the Thai
economy estimated that a 2 trillion Baht investment in infrastructure in Thailand would result in a 0.5-1.0 % growth
per annum in the Thai national income and economic growth throughout the period of the investment.
The importance of the infrastructure

โครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ ถือเป็นระบบขนาดใหญ่ ทีป่ ระกอบไปด้วย
สาขาต่างๆ จ�ำนวนมาก และครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรม
ค่อนข้างกว้างขวาง โดยทั่วไปแบ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน และอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน (อุตสาหกรรม
ขั้นปฐม)
การจ�ำแนกประเภทของโครงสร้างพืน้ ฐานจึงสามารถจ�ำแนกได้
หลากหลายขึ้นอยูกับหลักเกณฑตาง ๆ เช่น
The Infrastructure comprise with many sectors. But
defining the sectors under infrastructure depends on
different criteria.

Infrastructure

Additinal capacity
Increase efficiency
Better reliability and service quality

Lower costs

Shorter times

Productivity

Source: Maciulis et al (2009)4

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) แบ่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ออกเป็น 4 สาขา คือ (1) สาขาขนส่ง และโลจิสติกส์ ได้แก่ ทางด่วน ถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ สะพาน
อุโมงค์ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น (2) สาขาพลังงาน เช่น กิจการผลิตน�ำ้ มัน โรงผลิตไฟฟ้า ระบบ
ข่ายสายไฟแรงสูง เขือ่ นพลังน�ำ้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงแยกก๊าซ (3) สาขาสาธารณูปการ เช่น ระบบน�ำ้ ประปา
โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบฝังกลบขยะ ระบบป้องกันน�้ำท่วม และ (4) สาขาสื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น

Business expansion

The Office of the National Economic and Social Development Board has classified
infrastructure into 4 sectors5 (1) transportation and logistics such as the expressway, roads,
railway, airports, piers and ports, bridges, tunnels, trains and high speed trains
(2) energy such as oil production, electricity, high power grid, hydroelectricity, nuclear
energy, and gas separation (3) public utility such as waterworks, water treatment, waste
treatment, and flood prevention system (4) telecommunication such as line telephone
system, cellular phone system, and satellite system.

Competitiveness

Economics growth

NESDB. Report on the status of infrastructure projects in Thailand 2011 [Online] Retrieved from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3393&filename=logistic
6
BOI. Industry categories that receive investment promotion: Infrastructure [Online] Retrieved from http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/
thai/section7.pdf
7
The Stock Exchange of Thailand. Infrastructure Trust [Online] Retrieved from http://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/infra_trust_
p1.html
5

SCBEIC. Investing 2 trillion and impacts on the Thai Economy [Online] Retrieved from http://thaipublica.org.
Public Debt Management Office. Assessment of Infrastructure Projects from the National Productivity and Competitiveness for the Sustainable
Public Debt Management. [Online] Retrieved from www.pdmo.go.th/upload/download_pdf/down_20151007122426.pdf
3
4
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ นิ ย าม และก� ำ หนดประเภทโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
ให้การส่งเสริมการลงทุน ออกเป็น 9 ประเภท คือ (1) กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน�้ำ (2) กิจการผลิต
น�้ำประปา หรือน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม (3) กิจการทางสัมปทาน (4) กิจการขนถายสินค้า สําหรับเรือเดินทะเล
(5) กิจการสถานทีต่ รวจปลอ ย และบรรจุสนิ คา เขา ตูค อนเทนเนอรเพือ่ การสง ออก หรือโรงพักสินคา เพือ่ ตรวจ
ปลอยของขาเข้าและบรรจุของขาออก ทีข่ นสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทาเทียบเรือ (รพท.) (6) กิจการ
สนามบินพาณิชย (7) กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม (8) บริการโทรศัพท และ (9) กิจการโรงแยกกาซธรรมชาติ
The Thailand Board of Investment6 has classified the infrastructure that could be entitled
to receiving investment promotion as follows (1) electricity generation or steam (2) waterworks
or water for industry (3) industry under government concession (4) logistic transportation
for ocean liners (5) handling and storage service facilities for imports and exports at
location other than a port or the inland clearance depots (ICD) (6) commercial airports
(7) telecommunication satellite (8) telephone services (9) gas separation plants.

ตลาดหลักทรัพย์ของไทย จัดประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานออกเป็น กิจการ 11 ประเภท คือ (1) ระบบ
ขนส่งทางราง หรือทางท่อ (2) ระบบไฟฟ้า ประปา (3) ถนน ทางพิเศษหรือทางสัมปทาน (4) ท่าอากาศยาน
หรือสนามบิน (5) ท่าเรือน�้ำลึก (6) การโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (7) พลังงานทางเลือก (8) ระบบบริหารจัดการน�้ำหรือการชลประทาน (9) ระบบป้องกันภัย
ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย (10)
ระบบจัดการของเสีย และ (11) กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานหลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน
โดยกิจการทีป่ ระกอบกันนัน้ ต้องมีลกั ษณะมีความเชือ่ มโยง ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดประโยชน์ซงึ่ กันและกัน หรือ
ต่อชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียง และก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น เป็นต้น
The Stock Exchange of Thailand has7 classified infrastructure into 11 categories:
(1) rail or tunnel transport system (2) electricity and water system (3) expressway or
concession road works (4) airports (5) deep sea ports (6) telecommunication or information
technology and telecom infrastructure (7) alternative energy (8) water management and
irrigation (9) natural disaster prevention system including early warning system natural
disaster relief management system (10) waste treatment system (11) multi-infrastructure
activities that are interconnected or complementary to related communities which could
generate income of no less than 80% of total sum of all the activities.

นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานยังสามารถแบ่งออกเป็น Hard
Infrastructure ซึง่ หมายถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ บั ต้องได้ และ
Soft Infrastructure ซึง่ หมายถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ บั ต้องไม่ได้
เช่น นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ ระบบโปรแกรม
(software) ต่าง ๆ ด้วย

In addition, in terms of infrastructure, hard
infrastructure could refer to touchable infrastructure
whereas soft infrastructure refers to untouchable
infrastructure such as innovation, management
system, and software programs.

The infrastructure value chain
Basic production factors
Natural resources
Primary agriculture
Primary industry
production
Imports

Infrastucture sector
Transportation
Energy
Public Utility
Telecommunication

Manufacturers and
Consumers
Manufacturing Industry
Service Industry
Domestic Consumers
Exports

Source: Adopted from the research project: Assessment of Infrastructure Projects from the National Productivity and Competitiveness for the
Sustainable Public Debt Management. [Online] Retrieved from www.pdmo.go.th/upload/download_pdf/down_20151007122426.pdf
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THE COMPETITIVENESS
OF INFRASTRUCTURE

ON GLOBAL,

REGIONAL,

AND DOMESTIC LEVEL
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันอย่าง
เสรีและมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ รวม
ทั้งไทยจึงได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ
ตนทัดเทียมประเทศอืน่ ๆ ผ่านการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นหลัก
ทัง้ นีอ้ นั ดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นดัชนีสะท้อน
ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
อืน่ ๆ ซึง่ ส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของนานาประเทศทีม่ ตี อ่ ประเทศทีไ่ ด้
รับการจัดอันดับ ดังนัน้ อันดับความสามารถในการแข่งขันจึงนับเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการจัดท�ำนโยบายและวางแผนการพัฒนา
ประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั International Institute for Management
Development (IMD) และ World Economic Forum (WEF)
ถื อ เป็ น 2 หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานการจั ด อั น ดั บ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี และ
เป็นรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสากล โดยรายงานของ IMD จะ
เผยแพร่ในช่วงเดือนมิถนุ ายน ส่วนรายงานของ WEF เผยแพร่ในช่วง
เดือนตุลาคมของทุกปี
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The investment in mega infrastructure
projects has great impacts on a country’s
economic development and competitiveness.
The competitive ranking index also reflects
the comparable strength and weakness of
different countries in the world. The
International Institute for Management
Development (IMD) and the World Economic
Forum (WEF) are the 2 organizations that
present the universally acceptable annual
countries’ competitiveness rankings
published in June and October every year
respectively.
The International Institute for Management
Development (IMD) and the World Economic
Forum (WEF) each has its own key indicators
in compiling their respective competitiveness
ranking. The IMD and the WEF rankings,
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การจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ International
Institute for Management Development (IMD) และ World
Economic Forum (WEF) นัน้ จะมีการก�ำหนดปัจจัย หรือตัวชีว้ ดั ใน
การพิจารณาความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกัน ท�ำให้อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศต่าง ๆ จากการจัดอันดับ
International Institute for Management Development (IMD)
และ World Economic Forum (WEF) มีความแตกต่างกันไปด้วย คือ
วิธกี ารจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD จะพิจารณาโดย
เน้นปัจจัยเชิงโครงสร้างจากจ�ำนวนเกณฑช์ ี้วัดทั้งหมดที่กำ� หนดขึ้นใน
แต่ละปี โดยในปี 2559 IMD ได้ใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้งสิ้นรวม 342 เกณฑ์
ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งเกณฑ์ชี้วัด
ทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
(Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government
Efficiency) 3) ประสิทธิภาพภาคเอกชน (Business Efficiency)
และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยวิธีการค�ำนวณจะ
แบ่งน�ำ้ หนักของคะแนนของเกณฑ์ชวี้ ดั แต่ละกลุม่ ออกเป็นร้อยละ 25
เท่ากันๆ ในการน�ำเสนอผลในรายงาน “WORLD COMPETITIVENESS
YEARBOOK” โดยจะให้ความส�ำคัญกับข้อมูลจากข้อมูลสถิติ มากกว่า
การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในสัดส่วน 2 ใน 3 (ปี2559)
วิธีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF จะพิจารณา
จากเกณฑ์ชวี้ ดั ทัง้ สิน้ รวม 113 เกณฑ์ชวี้ ดั โดยวิธกี ารค�ำนวณจะเกณฑ์
ชีว้ ดั เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) ปัจจัยพืน้ ฐาน 2) ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ
และ 3) ปัจจัยนวัตกรรมและความซับซ้อน โดยวิธีการค�ำนวณจะให้
น�ำ้ หนักของคะแนนกับเกณฑช์ วี้ ดั แต่ละกลุม่ และแต่ละประเทศไม่เท่ากัน
ขึ้ น อยู ่ กั บ ล� ำ ดั บ ขั้ น การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Stage of
Development) ของแต่ละประเทศ โดยจะให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารมากกว่าข้อมูลสถิติ ใน
สัดส่วน 70 : 30 (ปี2559)

therefore, show different competitiveness
ranking result. In 2016, the IMD applied
342 indicators comprising 4 main
categories, namely, (1) economic
performance, (2) government efficiency, (3)
business efficiency, and (4) infrastructure.
Each category was given an equal weight
of 25% each. The World Competitiveness
Yearbook (2016) attached more importance
to statistical data than executive survey in
two to one proportion.
The WEF applied 113 indicators comprising 3
categories, namely, (1) basic infrastructure,
(2) efficiency and (3) innovation and
complication. The score weight to be given
to each country under each category was
different depending on the stage of
development of individual country.8 The
2016 WEF report attached more
importance to the executive survey than
statistical data in 70 to 30 proportion.9

Individual country’s Stage of Development is measured from the GDP per capita and the proportion of the export of basic goods in relation
with its total exports. This is also classified into three stages: (i) factor-driven stage, (ii) efficiency-driven stage, and (iii) innovation-driven stage.
9
Summary from the National Competitiveness Development Committee, Office of the National Economic and Social Development Board. The
Analysis of Thailand’s Indicators and Weakness Management from WEF and IMD Competitive Ranking, [Online] Retrieved from http://mfa.go.th/
business/contents/files/customize-20120501-141146-621181.pdf
8
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score

ON GLOBAL LEVEL
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1

1

1

1

1

Denmark

4

4

3

3

2

Switzerland

2

3

2

2

3

Sweden

3

2

4

4

4

Finland

5

5

5

5

5

Norway

9

11

12

10

6

Netherlands

11

9

11

8

7

Singapore

8

12

10

7

8

Canada

6

6

6

6

9

Germany

7

7

8

9

10

Source: IMD World competitive Yearbook 2016
-The IMD’s infrastructure competitiveness is measured by the different abilities of the infrastructure to respond to the business requirements,
which are basic infrastructure, scientific infrastructure, technological infrastructure, health and environment infrastructure and education.
- The WEF’s infrastructure competitiveness is measured by the basic requirements concerning institutions, infrastructure, macroeconomic stability
and health and primary education.
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Iceland
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Qatar
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Luxemburg

4
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Canada

1

KoreaRep
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Taiwan

United Kingdom

2016

United States

France

5

Germany

2015

5.9 5.9 5.9

Switzerland

2014

6

Japan

2013

6

5.5

IMD World’s Ranking in Infrastructure Competitiveness
2012

6.1

United Arab Emirates

The International Institute for Management
Development (IMD) organizes a ranking of the
infrastructure competitiveness of 61 countries. The
2016 ranking shows that the United States is ranked
number one in infrastructure competitiveness,
followed by Denmark, Switzerland, Sweden, Finland,
Norway, the Netherlands, Singapore, Canada and
Germany. Thailand is ranked 49th which was 3
ranking lower than the previous year.

Netherlands

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานของ 61 ประเทศทั่ ว โลก ซึ่ ง จั ด ท� ำ โดยสถาบั น
การจั ด การนานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD) พบว่า ในปี 2559
สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศที่ ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานอยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 1 รองลงมา คื อ
เดนมาร ์ ก สวิ ต เซอร ์ แ ลนด ์ สวี เ ดน ฟิ น แลนด ์ นอร ์ เ วย ์
เนเธอรแ์ ลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา และเยอรมัน ส่วประเทศไทย
อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 49 ของโลก ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ อั น ดั บ
ไปในทิศทางที่ลดลง 3 อันดับ จากปีก่อนหน้า

6.5

6.5

Singapore

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานของประเทศต่าง ๆ ของโลก10

6.7

Hongkong
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The WEF Ranking in Infrastructure Competitiveness in the world

15 16 17 18 19 20

Source: WEF. The Global Competitiveness Report 2015–2016

ส�ำหรับการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน 140 ประเทศทัว่ โลก โดย WEF ใน
รายงาน The Global Competitiveness Report 2015–2016 พบว่า ประเทศทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
มากที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ฮ่องกง ได้คะแนนสูงสุด คือ 6.7 คะแนน รองลงมา คือ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญีป่ นุ่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรัง่ เศส สหราชอาณาจักร และสเปน ขณะทีป่ ระเทศไทยได้รบั การประเมิน
อยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก โดยได้รับการได้คะแนน 4.6 คะแนน
The WEF Global Competitiveness Report is a ranking of 140 countries. The 2015-2016 report finds that the
top ten countries in infrastructure competitiveness are Hong Kong which scores 6.7, followed by Singapore,
the Netherlands, United Arab Emirates, Japan, Switzerland, Germany, France, United Kingdom and Spain.
Thailand is ranked 44th scoring 4.6.
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According to the 2016 infrastructure competitiveness
ranking of the International Institute for Management
Development (IMD), Singapore tops the ranking for
ASEAN countries and ranks 8th globally, followed by
Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia. It
should be noted that all ASEAN countries, except
the Philippines, are ranked lower than their previous
year’s level while the Philippines moved 2 ranks up
the scale.

Score

7

6.5

6

4.6

4

2012

2013

2014

2015

2016

Singapore

8

12

10

7

8

Malaysia

26

25

25

27

31

2

Thailand

49

48

48

46

49

1

Philippines

55

57

59

57

55

Indonesia

56

56

54

56

57

0

4.2

3.8
3.4

3

3.2

3.2

Thailand

2.1

Malayma

Source: IMD World Competitive Yearbook 2016

5.5

5

The IMD Ranking in Infrastructure Competitiveness in ASEAN

14

The WEF Global Infrastructure Competitiveness Ranking

Singapore

การวิเคราะหค์ วามสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management Development:
IMD) พบว่า ในปี 2559 ประเทศสิงคโปร์ มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสูงมากทีส่ ดุ ของอาเซียน โดยได้รบั
การจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก รองลงมาได้แก่
มาเลเซีย ไทย ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย โดยเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
ประเทศต่าง ๆ ในกลุม่ อาเซียนนัน้ มีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดลงจากปีก่อนหน้าเกือบ
ทุกประเทศ ยกเว้นฟิลิปปินส์ที่มีอันดับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
2 อันดับ

The WEF Global Competitiveness report 2015-2016
also finds Singapore at the top of ASEAN countries’
ranking in infrastructure competitiveness with the
score of 6.5 which is the same as IMD, to be
followed by Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam,
the Philippines, Lao PDR, Cambodia and Myanmar
respectively,

Myanmar

ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

Cambodia

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน
้ ฐาน

Lao PDR

REGIONAL LEVEL

Philippines

ON THE ASEAN

Vietnam

OF INFRASTRUCTURE

Indonesia

THE COMPETITIVENESS

เมื่อเปรียบเทียบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดย WEF ใน
รายงาน The Global Competitiveness Report 2015-2016
พบว่า ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ ได้คะแนนสูงสุด คือ 6.5
คะแนนซึ่งสอดคล้องกับการอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดย IMD
รองลงมา คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์
สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ตามล�ำดับ

Source: WEF. The Global Competitiveness Report 2015-2016
Source: Statistical Pocketbook: World food and agriculture 2015.
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THE COMPETITIVENESS
OF THAILAND’S

INFRASTRUCTURE
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของไทยในปี 2559 โดย IMD และ WEF พบว่า อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยลดลง
จากปีกอ่ นหน้าทัง้ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานโดย IMD และ WEF เมื่ อ เที ย บ
กับประเทศอื่น ๆ แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ
อาเซียนส่วนใหญ่ที่มีอันดับลดลงเช่นกัน ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ระบุว่า ส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยให้ลดลงนับแต่ปี
2550 เป็นต้นมา คือ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาลแต่ละปีทมี่ สี ดั ส่วนการลงทุน
ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของงบรายจ่ายรวม แม้ว่าจะมีแหล่งเงินใน
การลงทุนจากเงินกูต้ ามพระราชก�ำหนดให้อำ� นาจกระทรวงการ
คลังกูเ้ งินเพือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.
2552 แล้วก็ตาม แต่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐก็ยังต�่ำกว่าร้อยละ 25 โดย
เฉลี่ย ท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

Both the IMD and WEF infrastructure competitiveness
ranking for Thailand in 2016 finds that Thailand has
dropped from the previous year’s ranking. However,
this trend has been in the same direction with the
rest of other ASEAN countries. The Public Debt
Management Office (PDMO)11 has indicated that one
of the major factors affecting the lower ranking of
Thailand’s infrastructure competitiveness since 2007
is the fact that the government allocation of the
spending budget on infrastructure investment each
year was lower than 25% of the total spending.
Despite the availability of the capital investment
through loans, the average allocation of the
infrastructure investment in the government budget
each year remained lower than 25% of the total
spending. Thailand has therefore been unable to
invest appropriately to lay down the infrastructure

ขนาดใหญ่เพื่อวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ โดยจะเห็นว่าผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่อยู่ใน
ระดั บ ที่ ค ่ อ นข้ า งต�่ ำ มาตลอด ดั ง นั้ น
ประเทศไทยจึงควรเน้นให้ความส�ำคัญ
และเร่ ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น
โ ค ร ง ส ร ้ า ง พื้ น ฐ า น ซึ่ ง ไ ด ้ แ ก ่
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร ์ แ ละเทคโนโลยี
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการศึกษา
ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานโดยรวมให้
สูงขึ้นได้ในอนาคต
development to respond to its
economic development. This has
led to the lower ranking of
Thailand’s infrastructure
competitiveness. It is important
that Thailand must accelerate its
infrastructure competitiveness by
paying more attention to
investment in public utility,
scientific and technological
infrastructure, health and
environment infrastructure and
education all of which will
benefit the greater infrastructure
competitiveness in the future.

Public Debt Management Office. Assessment of Infrastructure Projects from the National Productivity and Competitiveness for the Sustainable
Public Debt Management. [Online] Retrieved from www.pdmo.go.th/upload/download_pdf/down_20151007122426.pdf
11
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IMD ได้ประเมินถึงความพร้อมและอุปสรรคที่ส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ต่าง ๆ ของไทย แต่ละด้าน ดังนี้ คือ
The IMD has also assessed the readiness and problems in various
fields of Thailand’s infrastructure as follows:
(1) ระบบถนน คุณภาพ และความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของถนนมีระดับการบ�ำรุงรักษาอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีความหนาแน่น
ของถนนประมาณ 0.13 ก.ม./ตร.กม.

(1) The road system: the quality and the readiness of
the road infrastructure and maintenance is in good
condition. The road density ratio is 0.13 km/ sq km.

(2) ระบบราง คุณภาพโครงข่ายทางรางอยู่ในระดับมาตรฐาน
สากลความหนาแน่นโครงข่ายอยู่ในระดับต�่ำประมาณ 0.009
ก.ม./ตร.กม. ยั ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาด้ า นความปลอดภั ย และ
คุณภาพบริการ เนื่องจากการเดินรถยังไม่ตรงต่อเวลาและมี
ความเร็วในการเดินรถอยู่ในอัตราที่ต�่ำ โดยรถโดยสารและ
รถสินค้ามีความเร็วเท่ากับ 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 26
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามล�ำดับ

(2) The rail system: the quality of the rail network is
of international standard but the rail network density
ratio remains low at 0.009 km/sq km. There needs to
be improvement on the safety and service quality
due to the lack of punctuality and the slow average
speed of both the passenger and freight train which
is at 54 and 26 km/h respectively.

(3) ระบบการขนส่งทางอากาศ ความแออัดของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และการบริหารจัดการท่าอากาศยานขาดความ
คล่องตัว
(4) ระบบการขนส่งทางน�้ำ ความแออัดของท่าเรือบางแห่ง ใน
ขณะที่ ยั ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน ์ ท ่ า เรื อ ภาครั ฐ ไม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกองเรื อ พาณิ ช ย ์ ไ ทย
ที่มีขนาดเล็ก และเรือมีอายุการใช้งานนาน
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(3) The air transport system: the Suvarnabhumi airport
is too congested and the airport management is not
flexible enough.
(4) The waterway system: some of the piers are too
congested while several government piers are not
well used to its capacity. The Thai merchant fleet is
still too small and many vessels are too old.
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IMD ranking of Thailand’s infrastructure
competitiveness

WEF ranking of Thailand’s infrastructure competitiveness
rank

Score

2 pillar: Infrastructure 1-7 (best)

44

4.6

A. Transport infrastructure 1-7 (best)

34

4.6

Quality of overall infrastructure 1-7 (best)

71

4

Quality of roads 1-7 (best)

51

4.4

Quality of railroad infrastructure 1-7 (best)

78

2.4

Quality of port infrastructure 1-7 (best)

52

4.5

Quality of air transport infrastructure 1-7 (best)

38

5.1

Available airline seat kilometers millions of seats km/week

14

2866.9

B. Electricity and telephony infrastructure 1-7 (best)

64

4.7

Quality of electricity supply 1-7 (best)

56

5.2

Mobile-cellular telephone subscriptions /100 pop.

31

144.4

Fixed-telephone lines /100 pop.

88

8.5

nd

(Basic Infrastructure)
60
40

(Education)
52

20

35

(Technological
Infrastructure)
42

0

52
(Health and Environment)

47
(Scientific Infrastructure)
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ทัง้ นีแ้ ผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตรห์ ลักคือ
The strategy for infrastructure investment plan in Thailand is threefold. 13

THAILAND’S

INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT POLICY
นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย
นโยบายการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานในปั จ จุ บั น ที่ อ ยู ่ ใ น
ค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเมือ่ วันศุกร์
ที่ 12 กันยายน 2557 จะเน้นให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
และผลั ก ดั น ให้ ก ารลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และน�ำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครมาจัดท�ำเป็นโครงการลงทุน ร่วมกับเอกชน
ซึง่ จะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนทีด่ ที งั้ ในวงการก่อสร้าง
วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน โดยในระยะยาว
รัฐบาลเน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานโดย
เฉพาะโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ด ้ า นการขนส่ ง และ
คมนาคม เพือ่ ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)12

The Thai Government under the Prime Minister General
Prayut Chan-ocha has presented Thailand’s infrastructure
development to the National Legislative Assembly (NLA)
on 12 September 2014 which was to emphasize on the
promotion of and to support efficient investment in
infrastructure as well as implementing the investment in
the high return infrastructure such as the joint venture
with the private sector in the mass transit projects in
Bangkok which would help stimulate the better business
environment in the construction, real estate, and
financial market in the long run. The government also
concentrates on the transportation mega infrastructure
projects in order to reduce the logistic cost as well as
increasing the country’s future competitiveness and fully
supports the regional connectivity for the ASEAN
Economic Community (AEC).12
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2

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity) เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน และโครงการพัฒนาประตูการค้า
ชายแดน เป็นต้น

Modal Shift and Multimodal strategy, shifting from road transportation to rail and
waterway system which is less costly, which are, for instance, the nation-wide dual track
railway system, the port improvement and development, and embankment construction.

Connectivity strategy with the neighboring countries to develop the infrastructure so as
to support Thailand as a hub for transportation with neighbors such as the 4 high speed
train projects, road improvement projects and developing border gateways with
neighbors.

3

ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว (Mobility) เช่น โครงการพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเป็นระบบการขนส่งผู้โดยสารหลักในเขตเมือง และโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ เป็นต้น
Mobility strategy to improve the transport system for better mobility, for instance, the
mass transit system for urban commuting and the transportation improvement to link all
the economic hubs in the country.

The Office of the Prime Minister. Report on the 1 year’s achievements of General Prayut Chan-ocha government (12 September 2014 – 12
September 2015). [Online] Retrieved from http://www.thaigov.go.th/pdf/report1year.pdf
12

13
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1

ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งทางรางและทางน�้ำ (Modal Shift &
Multimodal) ซึ่งมีต้นทุนต�่ำกว่าการขนส่งทางถนน เช่นโครงการก่อสร้างระบบรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาท่าเรือและเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน�้ำ เป็นต้น

SCBEIC. Investing 2 trillion and impacts on the Thai Economy [Online] Retrieved from http://thaipublica.org
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ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ภาครัฐจะเริ่มลงทุนในปี
2559 จะเปิดโอกาสกว้างให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ลงทุนมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public - Private Partnership: PPP)” และภาครัฐ
ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม
ตามแผน ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคมนาคมขนส่ ง ระยะเร่ ง ด่ ว น
พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางและ
ขนส่งสินค้า มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ระบุวา่ ในปี 2559 ภาครัฐมีนโยบายผลักดัน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects)
หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม
ซึ่งจะเร่งรัดการลงทุนตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) จ�ำนวน 20 โครงการ
กรอบวงเงิน 1.796 ล้านล้านบาท โดยโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่เฉพาะของภาครัฐที่ใช้เม็ด
เงินลงทุนตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งการขยายการลงทุน
ในเมกะโปรเจกตจ์ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องทาง
ตรง เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ขณะ
เดียวกัน ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งทางอ้อมก็จะได้รบั อานิสงสด์ ว้ ย เช่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติกส์ เป็นต้น

The Kasikornbank Research Center14 indicates that
in 2016 the government has some 20 mega
transportation infrastructure projects in its Action
Plan for urgent implementation with the budget of
1.796 trillion baht. A mega project in infrastructure,
which is a project of more than 5 billion baht
investment, would also help other business directly
connected to the infrastructure such as the
construction and construction materials industry, as
well as other indirect business such as real estate
and logistics.

SCB Economic Intelligence Center คาดว่าจะสามารถ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP อย่างต�่ำร้อยละ 2 โดยการเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5
และทางน�้ำจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 18 ตามล�ำดับ เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งให้กับภาคธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสะดวกใน
การขนส่งคมนาคมของประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครัวเรือน

The government is also offering the Public-Private
Partnership or PPP scheme for the private sector to
invest with the government mega project investment
in 2016. The government also concentrates on investing
in the mega transportation infrastructure projects
in its transportation action plan for urgent
implementation in 2016.

นอกจากนีก้ ารลงทุนยังมีสว่ นช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจไทยตามการ
ใช้จา่ ยของภาครัฐเป็นส�ำคัญ โดยประเมินว่าการลงทุนจะส่งผล
ให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดการ
ด�ำเนินโครงการ และจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ อีก 5 แสน
ต�ำแหน่ง ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการค้าขายตามแนวชายแดนที่
เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟและด่านศุลกากรตาม
แนวชายแดนเพื่อเปิดพรมแดนการค้าระหว่างไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน และสร้างโอกาสให้ไทยก้าวไปเป็นศูนยก์ ลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาคได้ในอนาคตด้วย

The SCB Economic Intelligence Center15 estimated a
reduction in logistic cost per GDP of at least 2% by
increasing the rail transportation of goods from 2.5%
to 5% and by waterway from 12% to 18%.
The government investment will also stimulate the
economic growth where the GDP could increase by
an average 1% per annum throughout the
investment period. Some additional 500,000 jobs
will be employed, partly from the growth of the
border trade after the new railway system is
installed to the border provinces with improved
customs facilities. The opening up of more border
trade with neighboring countries will make Thailand
the logistic hub of the region in the future.

Kasikornbank Research Center. Chances for Thai SME to make money through the mega projects in 2016. [Online] Retrieved from http://www.
kasikornbank.com/TH/SME/KSMEKnowledge/KSMEAnalysis/Pages/SME-Mega-Project-2016.aspx
14

15
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SCBEIC. Investing 2 trillion and impacts on the Thai Economy [Online] Retrieved from http://thaipublica.org
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TRENDS AND DIRECTIONS

OF THE GLOBAL, REGIONAL
AND

DOMESTIC

INFRASTRUCTURE INVESTMENT
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับโลก ภูมิภาค และของไทย

Oxford Economics16 ประมาณการว่าในอีก 10 ปีขา้ งหน้า หรือ ระหว่างปี 2557-2568
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของโลก จะมีมลู ค่าสะสม 78 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอตั รา
การเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 6-7 ต่อปี โดยคาดการณว์ า่ ในปี 2563 มูลค่าการลงทุนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดทั่วโลกจะมาจากเอเชียแปซิฟิก
ในขณะที่สัดส่วนในฝั่งยุโรปจะมีสัดส่วนลดเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10
Oxford Economics16 estimates that between 2014-2025 the global
infrastructure investment17 will be around 78 trillion US dollars with the
average growth of 6-7% per annum. In 2020, it is estimated that more
than half of the global infrastructure investment value will be in the
Asia-Pacific region while the proportion in Europe would drop to even less
than 10%.

PWC. Capital project and infrastructure spending: Outlook to 2025 [Online] Retrieved from
Economics http://www.pwc.com/th/en/press-room/press-release/2014/new-release-13-08-2014.
html
17
Oxford Economics gives assessment on the infrastructure investment by dividing the
infrastructure into 6 categories: (1) oil and gas and other extraction such as coal, metals, and
minerals; (2) energy utilities such as power generation, electricity transmission and distribution,
gas distribution and water; (3) oil, petrochemical and mineral manufacturing such as petroleum
refining, chemical and heavy metals; (4) transport industry such as rail, road, airports and ports;
(5) telecommunication industry which consists of physical infrastructure and hardware; and (6)
social infrastructure, namely, education and health
16

24
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ส�ำหรับการประมาณการแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ภูมภิ าคอาเซียนในอีก 10 ปีขา้ งหน้า (2568) Oxford Economics
คาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน คือ 165 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ไทย คาดมีการลงทุน 58.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ตามด้วยเวียดนาม ทีจ่ ะมีมลู ค่าการลงทุนประมาณ
56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซีย 45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ฟิลิปปินส์ 27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปร์ 18 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ

As for the next 10 years infrastructure investment
assessment in ASEAN,
Oxford Economics points out that in 2025 Indonesia
will have the largest infrastructure investment in ASEAN
of around 165 billion US dollars, followed by
Thailand with around 58.5 billion, Vietnam 56 billion,
Malaysia 45 billion, the Philippines 27 billion and
Singapore 18 billion US dollars respectively.
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Oxford Economics also predicts that by 2020 the 3
highest infrastructure investment will be in transport,
energy and manufacturing in oil refinery, petrochemical
and heavy metals, totaling about 65% of all the
global infrastructure investment. The manufacturing
sector will grow by about 8% per annum in the next
10 years. The oil, gas, coal, minerals and extraction
will count for 13.22% of the global infrastructure
investment and be growing at the rate of about 5%
per annum. The social infrastructure will count for
15.91% and the telecommunication 5.87%
respectively of the global infrastructure investment.

Trends and directions of the global infrastructure investment
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Oxford Economics คาดการณ์วา่ ประเภทโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ี
สั ด ส่ ว นการลงทุ น สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ในปี 2563 ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมขนส่ง (Transport) อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) เช่น โรงกลั่นน�้ำมัน
ปิโตรเคมี โลหะหนัก ซึง่ ถือเป็นภาคอุตสาหกรรมหลักทีข่ บั เคลือ่ น
เศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีสดั ส่วนการลงทุนรวมกันร้อยละ 65 ของ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing sector) เช่ น โรงกลั่ น น�้ ำ มั น ปิ โ ตรเคมี
โลหะหนักจะมีมลู ค่าการลงทุนในช่วง 10 ปีตอ่ จากนีเ้ ติบโตเฉลีย่
ปีละร้อยละ 8 ส่วนอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน ก๊าซ ถ่านหิน เหมืองแร่
และโลหะขัน้ มูลฐาน (Extraction) จะมีสดั ส่วนร้อยละ 13.22 ของ
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทัว่ โลก โดยจะมีการเติบโตเฉลีย่ ปีละ
ร้อยละ 5 ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (Social) และ
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมจะมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
15.91 และร้อยละ 5.87 ของการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทัว่ โลก

The PWC Capital Project and Infrastructure Spending:
Outlook to 2025 indicates that there are 4 factors that
would affect the global infrastructure investment in
the next 10 years:
1. The readiness of the capital sources for the
		 government sector in those emerging markets
		 which benefit from steady growth and have
		 been unaffected by any financial crisis. The
		 investment in this region will concentrate on
		 transport, health and education.
2. The shift to an aging society especially in the
		 Western European and Japanese societies
		 which would force the government to have to
		 invest more on social welfare for the elderly.
3. More urbanization in different countries which
		 would cause more investment in public utility.
4. The policy and the available natural resources
		 of each country which would affect its
		 infrastructure investment direction.

Trillion US Dollar

รายงาน Capital project and infrastructure spending:
Outlook to 2025 ของ PWC ระบุว่า ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้า มี
ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย คือ
1. ความพร้อมของแหล่งเงินทุนของภาครัฐในตลาดเกิดใหม่
		 ที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
		 และไม่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณท์ างการเงินในช่วง
		 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ จะเน้นเส้น
		 ทางคมนาคมขนส่ง บริการด้านสุขภาพ และการศึกษา
2. การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
		 ผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุโรปตะวันตก
		 และญี่ปุ่น ท�ำให้ภาครัฐจ�ำเป็นต้องลงทุนด้านสวัสดิการ
		 สังคมเพิ่มเพื่อดูแลผู้สูงวัย
3. การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองของประเทศต่าง ๆ ที่ท�ำให้
		 เกิดการลงทุนในสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
4. กรอบนโยบายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละ
		 ประเทศทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดรูปแบบการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
		 ของแต่ละประเทศ
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RELATIONSHIP BETWEEN

INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT AND
THE MICE INDUSTRY

ความเชือ
่ มโยงระหว่างการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
้ ฐาน
และอุตสาหกรรมไมซ์

โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมในสาขาขนส่ง พลังงาน สาธารณูปโภค และ
การสือ่ สารโทรคมนาคม ซึง่ ล้วนมีความส�ำคัญต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความจ�ำเป็นและเป็นพื้นฐานต่อ
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ อื่น ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมบริการ การบริโภคของประชาชนในประเทศ
ตลอดจนการส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ ทั้งนี้
โครงสร้างพื้นฐานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ เกื อ บทุ ก ภาคส่ ว น ตั้ ง แต่ อุ ต สาหกรรมต้ น น�้ ำ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมกลางน�้ำซึ่งเป็นการผลิตสินค้าและ
บริการ ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน�้ำ
หรื อ กระบวนการน� ำ สิ น ค้ า และ
บริ ก ารที่ ผ ลิ ต ได้ นั้ น ไปสู ่
ผู้บริโภค
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The infrastructure which
comprises the transport industry,
energy industry, public utility and
telecommunication plays a
significant role in the economic
growth and sustainable
development of the country. This
industry lays foundation for other
economic activities in both the
manufacturing industry, the
service industry, the public
consumption, and the import
and export industry. The
infrastructure involves with the
entire industrial circle from the
upstream to the downstream
industry, from raw materials to
consumers.

อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทส�ำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานในฐานะ
ที่เป็นตัวกลางส�ำคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทัง้ ทีเ่ ป็นการเชือ่ มโยงระหว่างกิจกรรมภายในกลุม่ โครงสร้างพืน้
ฐานด้วยกันเอง (ขนส่ง พลังงาน สาธารณูปโภค และการ
สื่อสารโทรคมนาคม) หรือเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ผ่านการจัดแสดงสินค้า
(Exhibitions) เพื่ อ ให้ เ กิ ด โอกาสทางการค้ า การลงทุ น
การเจรจาและจับคูธ่ รุ กิจ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ที่จะช่วยในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต หรือการจัด
ประชุมหรือสัมมนา (Conferences) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
องค์ ค วามรู ้ และความคิ ด เห็ น ที่ มี ป ระโยชน์ อั น จะน� ำ ไปสู ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างกันทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

The MICE industry also plays such an important role
in linking the infrastructure to other economic
activities related to infrastructure enabling
infrastructure to achieve greater efficiency. Through
activities such as exhibitions and conferences both
domestic and international, the MICE industry could
link different sectors of the infrastructure such as
transportation, energy, public utility and
telecommunication to greater investment and
business opportunities. The MICE industry could
help lead to more trade negotiations and business
matching, business partnership for greater business
expansion, more innovation, exchanges of new
know-how and technology, more product
development, more market access overseas, and
even greater national and international academic
networking in respective fields.
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The linkages of the MICE industry in the value chain of the
infrastructure could be illustrated in the following chart:

THE ROLE OF MICE FOR

THE INFRASTRUCTURE SECTOR
Manufacturing

Services

M

Transport

Energy

M

M

Public utility

Exports

M

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในโครงสร้างพืน
้ ฐานของไทย
MICE activities could build a network of business in infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานเป็นกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัย
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
ส่วนใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ขณะเดียวกันก็มีภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งอยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก อี ก ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมนีย้ งั ต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการชั้นน�ำระดับโลกมีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งต่อการประกอบการ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนด้านการ
ลงทุนแล้ว ยังมีผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาส
ในการมีสว่ นร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมซึง่ มีผลต่อการ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต

Telecommunication

M

Domestic
consumption

Source: Adapted from the research project, “Assessment of Infrastructure Projects from the National Productivity and Competitiveness
for the Sustainable Public Debt Management”
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บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ทม
ี่ ต
ี อ
่
ภาคโครงสร้างพืน
้ ฐานในประเด็นทีน
่ า่ สนใจ

กิจกรรมไมซท์ เี่ กีย่ วเนือ่ งกับภาคโครงสร้างพืน้ ฐานจึงเป็นโอกาส
ส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ ให้ได้มีโอกาส
พบปะกั บ ผู ้ ป ระกอบการชั้ น น� ำ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กว่ า จาก
ต่างประเทศ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน เพิม่ โอกาสในการจับคูท่ างการค้า
(Business Matching) ซึง่ สามารถต่อยอดสูก่ ารสร้างความร่วม
มือทางธุรกิจ และเพิม่ มูลค่าการค้าการลงทุนของประเทศได้ใน
อนาคต

The infrastructure requires a great deal of
specialist expertise and a very large scale
investment. It also involves high risks from the
rapid technological changes and innovation.
Building business network with international
partners from leading overseas infrastructure
could provide more access to investment capital
and transfer of new technology as well as creating
new opportunities to develop new products,
innovations or new joint projects, enabling the
industry to be more efficient and more
competitive.
The MICE activities for the infrastructure sector
could provide the latter with such opportunities,
offering business meetings and matchings,
business networking, and chances to expand new
business cooperation as well as increasing the
industry’s business value and investment in the
future.

indicates MICE activities
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กิจกรรมไมซ์มส
ี ว
่ นช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และมีสว
่ นช่วยพัฒนาภาคโครงสร้างพืน
้ ฐานของ
ไทย
MICE activities contribute to technology and knowledge for the development of infrastructure
in Thailand

กิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคโครงสร้างพื้นฐานที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างงาน
ประชุ ม และสั ม มนา ซึ่ ง นอกจากจะมี ก ารแสดงสิ น ค้ า จาก
ผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำระดับโลกทีเ่ ข้าร่วมแสดงสินค้าด้วยแล้ว ยัง
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ น� ำ นั ก วิ ช าการหรื อ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้จากทั่วโลกเข้าร่วมถ่ายทอดองค์
ความรู้และประสบการณ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ จากการเข้าร่วม
งานสั ม มนา และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แนวคิดและความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการของ
ไทยได้ต่อไป

Most of MICE activities in connection with the
infrastructure sector in Thailand are a combination
of conferences, seminars and exhibitions. Apart from
the exhibition from world leading infrastructure
entrepreneurs, the presence of leading academicians
and experts in the field from all over the world
provide the Thai entrepreneurs with opportunities
for exchange of views, learning of knowledge and
know-how and transfer of technology. Attending
these seminars and conferences would allow the
Thai entrepreneurs to meet, connect, converse and
create business partnership with their overseas
counterparts to develop new ideas leading to
greater competitiveness of the Thai infrastructure.

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างการรับรูค
้ วามสามารถของผูป
้ ระกอบการในภาคโครงสร้างพืน
้ ฐานของไทย
MICE activities help create more awareness of the potential of the Thai entrepreneurs
in the infrastructure sector

ปั จ จุ บั น ผู ้ ป ระกอบการชั้ น น� ำ ในภาคโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ของไทยมี อ ยู ่ จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นเงิ น ทุ น
เทคโนโลยี และประสบการณ์ จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสูงและเป็นผูน้ ำ� ของอุตสาหกรรมนีใ้ นระดับภูมภิ าค ซึง่
มีความสามารถในการขยายขีดความสามารถในการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศได้ อีกทัง้ ยังมีผปู้ ระกอบการรายย่อยทีแ่ ม้วา่ ยังขาด
ความพร้อมหรือความสามารถเทียบเท่ากับผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำ
รายใหญ่ แต่ก็มีความสามารถในการรับด�ำเนินงานต่อจาก
ผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำ ในฐานะผูร้ บั เหมาช่วง (Subcontractor)
การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคโครงสร้างพื้นฐานย่อม
สามารถสร้างการรับรูแ้ ละภาพลักษณข์ องผูป้ ระกอบการของไทย
ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงระดับ
ภูมภิ าค และกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสามารถในการรับช่วง
ด�ำเนินการต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

Today, many Thai entrepreneurs in this infrastructure
sector are well equipped and well-prepared with
investment capital, technology and experiences to be
leaders in the industry in this region. They are ready
to expand their potential to invest in the overseas
markets. Other entrepreneurs who may not yet be so
well-prepared could, however, act as subcontractors
to the leading entrepreneurs. The MICE activities in
the infrastructure sector will help create more
awareness amongst other entrepreneurs in the region
of the high potential, the expertise and experiences
and the readiness to invest of the Thai leading
entrepreneurs and the potential of those
subcontractors to undertake business in infrastructure
overseas.

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยเปิดตลาดต่างประเทศให้แก่ผป
ู้ ระกอบกิจการโครงสร้างพืน
้ ฐานของไทย
MICE activities open up new opportunities for access to new overseas markets for
the Thai infrastructure

การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาคโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมนี้
ของไทยได้มีโอกาสในการท�ำตลาดเชิงรุก โดยเป็นเวทีน�ำเสนอ
ผลงานให้แก่ผปู้ ระกอบการจากต่างประเทศ ทัง้ ทีส่ ามารถน�ำมา
แสดงในงานแสดงสิ น ค้ า และน� ำ ผู ้ ที่ ส นใจชมผลงานจริ ง
ในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ของไทย
จ�ำนวนมากมีประสบการณ์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาขนส่ ง พลั ง งาน สาธารณู ป การ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
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The MICE activities in connection with infrastructure
will enable the Thai leading entrepreneurs to
pursue a more aggressive marketing strategy,
seeking new opportunities to open up access to
new overseas markets. They will have the
opportunities to present their achievements and
experiences to demonstrate their potential to their
overseas counterparts in transport, energy, public
utility and telecommunication.
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THE IMPORTANCE
OF INFRASTRUCTURE

TO MICE INDUSTRY
ความส�ำคัญของโครงสร้างพืน
้ ฐานต่ออุตสาหกรรมไมซ์

การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติทเี่ กีย่ วข้อง
กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จั ด ขึ้ น ในประเทศไทยพบว่ า มี เ ป็ น
จ�ำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซไ์ ด้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมไมซ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุม
ระดับนานาชาติขนาดใหญ่กว่างานแสดงสินค้าประเภทอื่น
งานแสดงสินค้าและการจัดประชุมดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดมูลค่าเงิน
หมุ น เวี ย นเป็ น จ� ำ นวนมาก ทั้ ง จากการตกลงซื้ อ ขายสิ น ค้ า
ภายในงาน การสร้างโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจน
มู ล ค่ า จากการใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มงานของ
นักเดินทางไมซค์ ณ
ุ ภาพซึง่ เป็นผูม้ กี ำ� ลังซือ้ สูง นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมไมซ์ส�ำหรับภาคโครงสร้างพื้นฐานยังมีส่วนช่วยสร้าง
ภาพลักษณข์ องประเทศในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับสากลได้เป็น
อย่างดี ซึง่ จะมีสว่ นผลักดันให้อตุ สาหกรรมไมซข์ องประเทศไทยมี
การพัฒนาและเติบโตมากยิง่ ขึน้ ต่อไปได้ในอนาคต
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The great number of international exhibitions and
conferences organized in Thailand each year could
help support the MICE industry a great deal. The sizes
of these exhibitions and conferences in the
infrastructure are normally larger than other
exhibitions and conferences, hence generating greater
revenue and cash flow. Business deals in this industry
also often involve much higher financial value than in
other industries. Participants in these MICE activities
are also often high spenders. Organizing MICE activities
in infrastructure in Thailand could also create a very
positive image for Thailand as an international MICE
venue center and help with the growth and
expansion of the MICE industry in the future.
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THAILAND’S CAPABILITY TO ORGANIZE

LARGE INTERNATIONAL MICE
ACTIVITIES IN RELATIONS TO
THE INFRASTRUCTURE SECTOR
ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่
ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับโครงสร้างพืน
้ ฐาน

ปัจจัยส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติส�ำหรับภาคโครงสร้างพื้นฐาน
ของไทยมีหลายประการด้วยกัน โดยปัจจัยส�ำคัญที่ควรกล่าวถึง 3 ประการ ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื้นฐานของไทย (2) ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และ (3) การสนับสนุน
จากภาครัฐบาล
The three major supporting factors indicating Thailand’s capability to organize large
international MICE activities in the infrastructure are (1) the strength of the Thai
infrastructure (2) the potential and standard of Thailand’s MICE industry
(3) support from the government sector.
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ความเข้มแข็งของภาคโครงสร้างพืน
้ ฐานของไทย
The strength of Thai infrastructure

โครงสร้ า งพื้ น ฐานของไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในกลุ ่ ม พลั ง งาน
โดยมีบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจ
ด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นผูน้ ำ� ทีม่ ศี กั ยภาพ
ในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับ
การจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลกจาก
นิตยสารฟอร์จูน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศผูน้ ำ� ทีม่ อี ตุ สาหกรรมพลังงานทดแทนก้าวหน้ามากทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ของอาเซียน จากการด�ำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนเชิง
พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
การผลิตกังหันลมเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่ได้
รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

In the energy sector of the infrastructure in Thailand,
the PTT (Public) Company Limited is the leader in this
industry. With such a high potential, the company is
engaged in fully integrated energy and petroleum
industry. The PTT (Public) Co., Ltd. is ranked amongst
the top 100 world’s biggest companies by Forbes
magazine. The company is also the leading company
in the most advanced alternative energy in ASEAN. Its
commercial alternative energy activities in solar energy,
wind energy and biogas technology are so well
recognized internationally.

ส�ำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมของไทยก็มีการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากปัจจัยพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลในลักษณะ Big Data
ของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การท�ำธุรกรรม
ออนไลน์ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้น และการสนับสนุนของ
รัฐบาลจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Thailand’s telecommunication sector is also a very
fast-growing industry. Its strength is based on the
changing domestic consumers’ behavior and the fast
growing demand for the big data telecommunication
technology in the business sector to enhance their
competitiveness. The online transactions are
becoming more acceptable and widely used. The
government also takes a lead in the digital economy
policy to support this industry.

ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมเกีย่ วกับการขนส่งของไทยก็มแี นวโน้มเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร ์ ข องประเทศที่ อ ยู ่ ใ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และผู้ประกอบการภาคเอกชน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ มีระบบ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระดั บ แนวหน้ า ของ
ภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารลงทุ น ขยายฐานการผลิ ต และศู น ย ์
กระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการขนส่ง
สินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ให้โครงข่ายด้านการ
คมนาคมขนส่งของประเทศมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ซึง่ เป็นจุดแข็งประการส�ำคัญซึง่ ช่วยสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

Due to the geographical location of Thailand as a hub
for ASEAN, the transport sector of the infrastructure
has continued to grow very fast and consistently.
The Thai private sector has gained great experiences in
international transport business activities with efficient
management system tobecome leaders in this industry
in the region. Large scale investment has also been
made on the expansion of the manufacturing bases
and distribution centers which means greater demand
for the transport industry in the future. The government
has been supporting the construction of more efficient and
complete transportation infrastructure network which
is very important in order to make Thailand more
competitive in this industry.

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT INFRASTRUCTURE

37

2

ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

The potential and standard of Thailand’s MICE industry

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยถือได้ว่ามีศักยภาพสูงและได้
รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนยก์ ารประชุมและสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า สนามบิน โรงแรม การบริการโลจิสติกส์และ
คมนาคมภายในประเทศ เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ทมี่ มี าตรฐานระดับโลก
นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง มีจุดแข็ง ด้านแหล่ง ท่องเที่ยวที่
สวยงาม การบริการที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมสันทนาการด้าน
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ย่ า งหลากหลาย ส่ ง ผลให้ ภ าพรวม
อุตสาหกรรมไมซข์ องไทยมีศกั ยภาพและความโดดเด่นทัดเทียม
กั บ ประเทศชั้ น น� ำ ของโลก ขณะที่ ไ ทยมี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานทีไ่ ม่สงู มาก ท�ำเลทีต่ งั้ ของประเทศอยูใ่ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยยังมีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริม
ความส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมไมซไ์ ด้เป็นอย่างดี และส่งผลต่อ
ภาพลักษณข์ องประเทศในการผูน้ ำ� ในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับ
ภูมิภาค

3

2013-2032 prescribes the alternative energy industry
as a pilot industry to be given special support so that
those involved in this industry would achieve
international standard and recognition. The plan also
sets some directions for the development of this
industry, creating network, and access to new
markets. 18 Thailand Convention and Exhibition
Bureau (Public Organization) or TCEB which is tasked
with the promotion of the MICE industry in order to
render Thailand as the center of MICE activities in
Asia, has also marked the infrastructure as one of the
major industries it would attach great importance.

การสนับสนุนจากภาครัฐ

Support from the government sector

รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับภาคโครงสร้างพืน้ ฐาน จัดให้อยูใ่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมส�ำคัญที่เน้นให้การส่งเสริมและต้องการผลัก
ดันให้เกิดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าจะช่วยเพิม่
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศในอนาคต
ทั้ ง นี้ ในกรอบแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย
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Thailand’s MICE industry has a great potential and has
been consistently developed especially in terms of
facilities and personnel development to meet a high
standard of MICE activities. The presence of exhibition
and convention venues, airports, hotels and domestic
logistic services and well trained personnel are
supporting all the MICE activities of world standard.
Thailand is also famous for the beautiful tourist
attractions, highly regarded hospitality services, and
many recreational activities. These factors help make
the MICE industry in Thailand very distinctively
competitive and comparable to other leading MICE
industry in the world. Thailand’s comparatively low
cost of living and its geographical location as the
center of ASEAN region are also the country’s great
advantages. The MICE organizers in Thailand have also
obtained a great deal of international network and
business partners in different types which help enable
the MICE organization in Thailand to become
successful with world standard of management. As a
result, Thailand has been regarded as leader in the
MICE industry in the region.

พ.ศ.2555 - 2574 ได้ ก� ำ หนดให้ อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน
หมุนเวียนและทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มโครงสร้าง
พืน้ ฐานเป็นอุตสาหกรรมน�ำร่องทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้เกิดการ
ยกระดั บ ศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการไทยสู ่ ส ากลอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ ยังได้มีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยเน้นการสร้างการรับรูแ้ ละยอมรับมาตรฐาน การสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ การเชื่ อ มโยงการผลิ ต เป็ น เครื อ ข่ า ยภายใน
อุตสาหกรรมและระหว่างอุตสาหกรรม ตลอดจนเน้นให้เกิดรูปแบบ
การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจของ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ มี ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ท�ำหน้าที่ส่งเสริม
และพั ฒ นาการจั ด งาน โดยมุ ่ ง ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของภูมิภาค
เอเซี ย และ สสปน. จั ด ให้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานเป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมหลักที่ให้ความส�ำคัญอีกด้วย

The Thai government has given great significance to
the infrastructure. In the government’s view, the
infrastructure and its effective investment could help
drive Thailand’s competitiveness in the future.
Thailand’s Industrial development Master Plan
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MICE ACTIVITIES

IN THAILAND IN CONNECTION TO

THE INFRASTRUCTURE SECTOR

IN 2016

กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับ
ภาคโครงสร้างพืน
้ ฐานในปี 2559
กิ จ กรรมไมซ ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาคโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จั ด ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ
มุ่งเน้นรูปแบบการจัดงานที่ผสมผสานระหว่างการแสดงสินค้า
เพื่อให้ผู้ผลิตได้น�ำเสนอและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การจั บ คู ่ ห รื อ สร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ร่วมกับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน มีกลุม่ เป้าหมาย
เป็ น ผู ้ แ สดงสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ โลก และผู ้ เ ข้ า ชมงาน
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส�ำหรับรายละเอียดงานแสดง
สินค้าเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

MICE activities in the transport sector
EVENTS

DETAILS

DATES/VENUE

Asia Cold Chain Show
2016

International trade exhibition and conference on the cold
and frozen storage, temperature control, refrigeration,
transport and logistics, including integrated business chain in
this industry.

6-8 July 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Thailand Marine &
Offshore Expo (TMOX)
2016

Thailand’s largest trade exhibition on offshore industry, ship
building, and marine transport where all those in the ship
building, design, and marine liner industry take part. This
also involves the international offshore and rings industry.

6-8 Sept 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

TILOG Logistix 2016

Trade exhibition and conference to drive the Thai and
ASEAN+6 logistics to the Industry 4.0 This will enable visitors
to learn of new technology and create business network,
to get ready for any changes and to increase their
competitiveness

21-23 Sept 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Asia Warehousing
Show 2016

Trade exhibition for those in the warehouse business, AIDC
intra logistics supply chain, the transport and logistic
industry.

6-8 July 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

BUS & TRUCK 16

Exhibition of commercial vehicles, organized under the
concept of open up new success to meet the economic
growth.

3-5 Nov 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Most of the MICE activities in connection to the
infrastructure sector in Thailand have been of a
large and international scale. They are often a
combination between trade exhibitions where
products are on sale, business matching and
business partnership could take place, and
academic and technical conferences with new
technology and innovation in infrastructure
could be presented. Exhibitors are of world class
standard and visitors are both Thai and international.
The MICE activities in connection to the
infrastructure in 2016 are as follows:
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MICE activities in the energy sector
EVENTS

DETAILS

DATES/VENUE

EVENTS

DETAILS

Sustainable Energy &
Technology Asia 2016
(SETA 2016)

International conference and exhibition on energy ranging
from power generation system, energy in transport, industry
and households.

23-25 March 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Thailand Industrial
Fair 2016

Leading expo in machinery and industrial technology,
concentrating on technology and innovation for the
manufacturing industry in Thailand and ASEAN

3-6 March 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Thailand Energy Saving
Week 2016

ASEAN’s largest international exhibition on energy saving for
the future.

19-22 April 2016
IMPACT Exhibition
and Convention
Center, Bangkok

Material Handling &
Machinery Exhibition
2016

Exhibition on industrial machinery for transport and handling
to cut cost for higher

25-28 March 2016
IMPACT Exhibition
and Convention
Center, Bangkok

LED Expo Thailand 2016

International exhibition of LED products and electrical
system (in conjunction with Thailand Energy Saving Week
2016)

19-22 April 2016
IMPACT Exhibition
and Convention
Center, Bangkok

SUBCON Thailand 2016

Exhibition for subcontractors to procure industrial materials
and business matching

11-14 May 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

3W+CPPE Expo 2016

Expo on water, waste water and water treatment

14-16 September
2016 BITEC, Bangna,
Bangkok

Concrete Asia 2016

ASEAN largest exhibition and conference on machinery and
technology for the concrete and construction industry, a
forum for all who are in the concrete and construction
industry with a seminar and a workshop with
international experts

21-23 September
2016 IMPACT
Exhibition and
Convention
Center, Bangkok

BMAM & GBR Expo Asia
2016

Integrated exhibition on technology for building
management, construction and building extension with
opportunities for real estate trade deals and to provide
knowledge on real estate

21-23 September
2016 IMPACT
Exhibition and
Convention
Center, Bangkok

Alternative Power
Generating
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MICE activities in the public utility sector

Conference to create understanding on alternative energy
generating

21 April 2016
QSNCC, Bangkok

ASEAN Sustainable
Energy Week 2016 (ASE)

International trade exhibition and conference on energy with
sub-sectors such as Renewable Energy Asia, Entech Pollutec
Asia, Energy Efficiency Expo

1-4 June 2016
BITEC, Bangna,
Bangkok

Thailand Oil & Gas
Roadshow 2016

Trade exhibition and conference held in the oil industry
province with all the experts in oil and gas, petrochemical,
marine liner and offshore transport industry to present innovation and new technology in the industry

13-14 July 2016
Golden City
Hotel, Rayong
province

Oil & Gas Thailand
(OGET) 2016

Asia’s largest expo in oil and gas and petrochemical industry
involving all the international oil and gas companies

6-8 September
2016 BITEC,
Bangna, Bangkok

Solar Energy Southeast
Asia 2016

Exhibition to exchange ideas on the policy of solar energy
and advanced solution technology in Southeast Asia

29-30 November
2016
IMPACT Exhibition
and Convention
Center, Bangkok
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MICE activities in the telecommunication sector

44

EVENTS

DETAILS

DATES/VENUE

Software Expo Asia:
Digital Integration

Exhibition of goods and innovation from leading
entrepreneurs in the digital content industry covering
E-learning, animation and new media, together with software
innovation creators for business and organization
management in Asia

21-23 January 2016
QSNCC, Bangkok

Digital Thailand 2016

Exhibition to demonstrate Thailand’s position as a digital
country at international level with advancement in digital
technology and the plan for digital economic and social
development

26-28 may 2016
QSNCC, Bangkok

e-Biz Expo 2016 Digital
in Your Hand

A one stop service expo for everyone in e-Biz which helps
enhance the capacity of Thai entrepreneurs in this business
to compete Internationally

9-11 June 2016
QSNCC, Bangkok

Dell Future Ready
Tour 2016

Exhibition of solution technology and innovation for
business success

30 August 2016
QSNCC, Bangkok

Thailand e-Commerce
Week

Organized under the theme “e-Commerce is all around
you”, this event aims at developing the online business for
everyone as well as the online marketing and advertising

7-9 October 2016
QSNCC, Bangkok

ITU Telecom World 2016

Global activity on ICT and modern telecom technology and
innovation with exhibitors from both the government and
private sectors and leaders in the industry

14-17 November
2016
IMPACT Exhibition
and Convention
Center, Bangkok
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OVERVIEW AND DIRECTION

OF THE INNOVATION

IN INFRASTRUCTURE SECTOR
ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรมในภาคโครงสร้างพื้นฐาน
การก้าวเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ส่งผลต่อแนวโน้ม
ของโครงสร้างพืน้ ฐานในทุกรายสาขา ตัวอย่างเช่น การเดินทาง
ด้วยระบบราง 4.0 (Rail Travel 4.0) สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเดินทางในยุคโลกาภิวตั น์ทตี่ อ้ งการการเดินทางที่
สะดวกสบาย รวดเร็ว ด้วยค่าโดยสารทีเ่ หมาะสม ผูโ้ ดยสารจะได้
รับข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าและสามารถปรับเปลี่ยนแผน
การเดินทางตามสภาพภูมอิ ากาศหรืออุบตั เิ หตุทอี่ าจขึน้ ในระหว่าง
การเดินทาง พร้อมกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)
หรือ การควบคุมระบบจัดเก็บพลังงานด้วยระบบอัจฉริยะ
(Smart energy storage) ทีส่ ามารถคาดการณค์ วามต้องการ
พลังงานได้ล่วงหน้าและส�ำรองพลังงานเพื่อรองรับช่วงเวลาที่มี
ความต้องการพลังงานสูง
ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรม 4.0 กับโครงสร้างพืน้
ฐาน คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ท� ำ งาน และตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้าง
ขัน้ พืน้ ฐานด้านมาตรฐาน (soft infrastructure) ทีม่ คี วามส�ำคัญ
เพิม่ มากขึน้ ในอนาคต แนวโน้มของนวัตกรรมในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ได้แก่

The move towards the Industry 4.0 is affecting all
sectors of the infrastructure. For instance, the rail
travel 4.0 would mean that passengers are expected to
travel fast with a great deal of convenience by
receiving in advance their itinerary information with
the ability to easily change their itinerary plan at any
time. Passengers would expect the wifi service
consistently throughout the journey. The smart energy
storage is expected to serve the system in response
to energy demand.
Industry 4.0 means that the ICT will become involved
in many stages of the infrastructure to enhance its
efficiency and to meet greater demand of all involved
in the industry. The ICT will become the soft
infrastructure of this industry and increasingly more
important in the future. The innovation trends in
infrastructure are:

The 3G and 4G technology
มาตรฐานโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ทีใ่ ช้ในการรับส่งข้อมูลมัลติมเี ดียระหว่างโทรศัพทเ์ คลือ่ นทีด่ ว้ ย
ความเร็วสูง ได้รบั การพัฒนาให้รองรับการท�ำงานของคลังสินค้าอัจฉริยะ (Warehouse automation) โดยอาศัยคลืน่
ความถี่ 3G และ 4G ในการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และหุน่ ยนต์ทบี่ ริหารจัดการค�ำสัง่ ซือ้ การจัดส่งสินค้า และจ�ำนวน
สินค้าคงเหลือได้อย่างเรียลไทม์ (Real-time) กรณีตวั อย่างกรณีศกึ ษา คือ บริษทั Ocado ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในสหราชอาณาจักร ทีป่ รับปรุงระบบคลืน่ ความถี่ 4G เพือ่ ใช้ในการบริหารคลังสินค้าและส่งสินค้าแก่
ผูบ้ ริโภคภายในระยะเวลาอันสัน้
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The 3G and 4G technology in high speed cellular phone have been developed to serve the
warehouse automation. They can be used to control the computer system and robots to enable
the real-time sale orders and delivery orders and to manage the inventory. Ocado, the biggest
online supermarket in the UK represents a case study where the 4G technology is used to
manage its inventory and hence manage to deliver goods to customers within such a short
period of time.

DevOps
ในปี 2555 การพัฒนาแอปพลิเคชันส�ำหรับโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (mobile application) เป็นธุรกิจทีม่ ผี สู้ นใจเป็นจ�ำนวนมาก
จนน�ำไปสู่การพัฒนา DevOps วิธีการที่ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างทีมพัฒนาแอปพลิเคชันและทีม
ทดสอบแอปพลิเคชัน ท�ำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันท�ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึน้ ปัจจุบนั
DevOps ได้รบั การพัฒนาต่อยอดให้สามารถปรับใช้กบั ภาคธุรกิจอืน่ นอกเหนือจากธุรกิจไอที ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ทุกหน่วยงานผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตรถยนต์ร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ท�ำให้วิศวกร
ผูอ้ อกแบบรถยนต์ทราบผลการทดสอบประสิทธิรถยนต์โดยวิศวกรผูท้ ดสอบได้ทนั ที ลดระยะเวลาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยการผลิต

The development of the mobile application in 2012 has led to the development of DevOps. This
is a technology that is developed to coordinate between the application developers and the
application testers so that application can be developed much faster and more efficiently. DevOps
has been tried in the automotive industry to coordinate between the production units and the
design engineers. All the data from all sides are stored in the cloud system so that both the
design engineers and the production units can have immediate access to the data required at any
time reducing the time that was used in the traditional data coordinating.

ระบบคลาวด์เชิงผสม (Hybrid cloud)

ระบบคลาวดเ์ ชิงผสม (Hybrid cloud) เกิดขึน้ จากการรวมตัวกันของระบบคลาวดอ์ งคก์ ร (private cloud) กับระบบ
คลาวด์สาธารณะ (public cloud) เช่น dropbox หรือ onedrive โดยท�ำให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันของทัง้ สอง
ระบบมีประสิทธิภาพ แม้วา่ คลาวดอ์ งคก์ รกับคลาวดส์ าธารณะมีกระบวนการท�ำงานเบือ้ งหลังทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในระบบ
คลาวด์เชิงผสมการส่งผ่านข้อมูลของทัง้ สองระบบสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้ ลดต้นทุนขององคก์ รในการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์และเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บข้อมูลจะเปลีย่ นบทบาทเป็นผูค้ วบคุมข้อมูล
Hybrid cloud is the combination of the private cloud and public cloud such as dropbox or
onedrive. Hybrid cloud enables efficient transfers of information and data between the private
cloud and the public cloud and allows for the integration of the two systems which could reduce
the cost in information storage in the server.
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ความน่าสนใจของ CeBIT คือการเป็นเวทีเชื่อมต่อระหว่าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (young entrepreneur) ผู้ก�ำหนด
นโยบาย (Policy makers) และกลุม่ ลูกค้าทีส่ นใจน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจหรือองค์กร โดยการจัดงาน
SCALE11 ควบคูก่ บั ไป CeBIT เพือ่ ให้กลุม่ ธุรกิจ Startup แสดง
ผลงานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ ำ� ให้เกิดต้นแบบทางธุรกิจ (Business
model) ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ดังนัน้ CeBIT จึงเป็นเวทีทส่ี ร้าง
ระบบนิเวศ (ecosystem) ของเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างแท้จริง

CeBIT could also serve as a forum that connects
the young entrepreneurs with policy-makers and
others who are interested in developing a
business through digital technology with its parallel
event called SCALE 11. SCALE 11 enables the
start-up business to demonstrate their digital work
as successful business model. CeBIT is also
regarded as a forum for ecosystem in the digital
economy.

IWCE International Wireless Communication Expo
and Conference, Las Vegas, USA

CeBIT, Hannover, Germany
CeBIT เป็นกิจกรรมทีผ่ สมผสานระหว่างงานแสดงสินค้าและการ
ประชุมวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จัดขึน้ ครัง้ แรกปี
2529 โดยมีการจัดขึ้นทุกปี ณ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover)
ประเทศเยอรมนี ส�ำหรับปี 2559 มีผเู้ ข้าชมงานจ�ำนวน 176,795
คน แบ่งเป็นคนต่างชาติ (foreign visitor) 34,121 คน และคน
เยอรมัน (national visitor) 142,674 คน มีผู้แสดงสินค้า
(Exhibitor) จากในประเทศและต่างประเทศรวม 2,960 บริษทั
จ�ำนวนพืน้ ทีจ่ ดั แสดงทัง้ หมด 125,278 ตารางเมตร สินค้าและ
บริการที่จัดแสดงจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ IoT
(Internet of Things) ระบบคลาวด์ (Cloud computing) การ
บริหารจัดการร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
แอปพลิเคชันโทรศัพทเ์ คลือ่ นที่ (Mobile application) เป็นต้น
การจั ด งาน CeBIT ในปี 2559 จั ด ขึ้ น ภายใต้ หั ว ข้ อ
“d!conomy: join – create – succeed” ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
การผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจ (Digital transformation) ซึ่งไม่จ�ำกัด
เฉพาะธุรกิจไอที แต่รวมถึงธุรกิจอื่น เช่น การเงินและการ
ธนาคาร การประกันภัย ผู้เข้าชมงานเหล่านี้จึงสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยน
ผ่านไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั ได้ (Digitalization)

CeBIT is a combination of an exhibition and a
conference on digital technology. Held every year
in Hannover since 1986, CeBIT, organized on the
space of 125,278 sq. m., attracted 176,795 visitors
in 2016, 142,674 of whom were German nationals
and 34,121 were foreign visitors. 2,960 exhibitors
from Germany and abroad participated. The digital
technology on exhibition included the internet of
things, cloud computing, e-commerce and mobile
application.

IWCE เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม วิ ช าการด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น
ครั้งแรกในปี 2520 ภายใต้ชื่อ National Business Radio
Dealer Conference ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปีในสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับปี 2559 มีผู้เข้าชมงานจ�ำนวน 7,387 คน มีผู้แสดง
สินค้า (Exhibitor) จากในประเทศและต่างประเทศรวม 369
บริ ษั ท จ� ำ นวนพื้ น ที่ จั ด แสดงทั้ ง หมด 8,519 ตารางเมตร
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ จั ด แสดง ได้ แ ก่ เครื่ อ งรั บ ส่ ง สั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดิน (land mobile radio) จีพีเอส
(GPS) การส่งสัญญาณคลื่นความถี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่

The 2016 CeBIT was under theme, “diconomy: join
– create – succeed” which dealt with digital
transformation and digitalization that could create
successful business in many fields such as finance,
banking and insurance.

จุดเด่นของ IWCE คือ ความต่อเนื่องของการจัดงานที่มีมา
อย่างยาวนานและการจัดงานประชุมควบคู่กับงานแสดงสินค้า
รวมทั้งมีการสัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
ระดั บ โลกด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
ความมัน่ คงไซเบอร์ (Cybersecurity) ขององค์การสนธิสญ
ั ญา
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IWCE is both an exhibition and a conference
concerning the standard of the infrastructure and
information technology. It began in 1977 as National
Business Radio Dealer Conference and continues
to be held every year in the United States. In
2016, it was organized on the space of 8,519 sq.
m. with 7,387 visitors and 369 exhibitors. The land
mobile radio, GPS, and cellular phone signal
transmission were also in the exhibition.
The conference part of the IWCE also serves as a
useful short training course where many world
experts in information technology share their
expertise such as advisors in cyber security of the
North Atlantic Treaty Organization (NATO) who
discussed about the importance of cybersecurity in
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แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization:
NATO) ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของความมั่ น คงไซเบอร ์
(cybersecurity) ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การควบคู ่ กั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ของรัฐที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลค่าสูงและเป็น
เป้าหมายของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย IWCE จึงเป็นงาน
แสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม วิ ช าการที่ แ สดงแนวโน้ ม ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

the development of the information technology.
IWCE is regarded as one of the important events
where new trends in IT can be found.

WTP Wireless Technology Park, Tokyo, Japan
WTP เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ
จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี 2551 โดยมีการจัดขึน้ ทุกปี ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ นุ่ ส�ำหรับปี 2559 มีผเู้ ข้าชมงานจ�ำนวน 47,108 คน
มีผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) จากในประเทศและต่างประเทศ
รวม 118 บริ ษั ท สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ จั ด แสดง เช่ น
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (high speed wireless)
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 และยุคที่ 4 (3G & 4G)
จีพีเอส (GPS) เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณดิจิทัล (Digital
broadcasting technology) และระบบจัดการเครือข่าย
เป็นต้น
แม้ว่า WTP จะเป็นงานแสดงสินค้าระดับชาติ แต่มีผู้เข้า
ชมงานและผู้แสดงสินค้าต่างชาติให้ความสนใจจ�ำนวนมาก
เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการอุปโภคสินค้าและบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง และรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติกลุ่ม startup เข้ามาลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
ผู้แสดงสินค้าที่เข้าร่วมงานจึงคาดหวังโอกาสในการขยายฐาน
ทางธุรกิจ

50

WTP was first organized in Tokyo in 2008. In 2016,
there were 47,108 visitors and 118 exhibitors from
Japan and abroad. Amongst the technology on
display were high speed wireless internet, G3 and
G4 technology, digital broadcasting technology and
network management system.
WTP may be regarded as a national level exhibition
but it attracts a good number of visitors from both
Japan and abroad since Japan has a high proportion
of IT consumption and services. The Japanese
government supports startup projects from foreign
investors. Some visitors to WTP could therefore
expect a chance to expand their business in Japan.
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Eurasia Rail, Istanbul, Turkey
Eurosia rail เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จัดขึ้นครั้ง
แรกในปี 2554 โดยมี ก ารจั ด ขึ้ น ทุ ก ปี ณ กรุ ง อิ ส ตั น บู ล
ประเทศตุรกี ส�ำหรับปี 2558 มีผู้เข้าชมงานจ�ำนวน 6,268
คน แบ่งเป็นคนต่างชาติ (foreign visitor) 1,089 คน และ
คนตุ ร กี (national visitor) 5,179 คน มี ผู ้ แ สดงสิ น ค้ า
(Exhibitor) จากในประเทศและต่างประเทศรวม 274 บริษัท
จ�ำนวนพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 9,689 ตารางเมตร สินค้าและ
บริการทีจ่ ดั แสดง ได้แก่ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบราง (railway infrastructure) เทคโนโลยีระบบราง
การขนส่งสินค้าด้วยระบบราง (railway based freight
traffic logistics)
จุ ด เด่ น ของ Eurasia rail คื อ บทบาทของรั ฐ บาลตุ ร กี ที่
สนับสนุนการเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ
ยุ โ รปโดยเฉพาะการขนส่ ง ระบบราง (rail transport)
วิทยากร Eurasia rail ประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาลตุรกี และ
ผู้ประกอบการต่างชาติด้านระบบรางที่มีชื่อเสียง Eurasia rail
จึงสามารถดึงดูดผู้แสดงสินค้าและนักธุรกิจที่ต้องการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระบบรางในตุรกี
ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นใน
ทุกอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นเวทีส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดการรับรู้นวัตกรรมใหม่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการ
เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว ่ า ง ผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างระบบนิเวศ
(ecosystem) ของการด�ำเนินธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0
(Industry 4.0)

Eurasia Rail is an international trade exhibition,
held every year since 2011 in Istanbul, Turkey. In
2015 it was organized on the exhibition space of
9,689 sq. m. and attracted 6,268 visitors (1,098
foreign and 5,179 Turkish national) as well as 274
Turkish and foreign exhibitors. The exhibition
displayed railway infrastructure, railway technology
and the railway based freight traffic logistics.
Eurasia Rail is backed by the Turkish government
which supports the trans-Eurasia rail transport.
Speakers in the Eurasia Rail conferences are
representatives from the Turkish government and
internationally well-known entrepreneurs in the
rail transport. Eurasia Rail, therefore, attracts
exhibitors, businessmen and investors in the
railway infrastructure from all over Turkey.
Since the digital and IT role is increasing in all
industries, MICE activities in digital and IT will serve
as important platforms to learn of new technology
and innovation. MICE industry plays a significant
role in creating the ecosystem for the new
business in the era of the Industry 4.0.
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บทสัมภาษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

“โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน”
Thailand’s opportunity to become the MICE hub in infrastructure sector

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Interview

Associate Professor Dr. Jittichai Rudjanakanoknad

Deputy Director, Transportation Institute, Chulalongkorn University

“มุ ม มองจากภาควิ ช าการต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและโอกาสของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ภาคโครงสร้างพื้นฐานของไทย”
The potential and development opportunities of MICE industry for
the infrastructure sector in Thailand : From the academic points of view
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รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับการลงทุนเพือ่ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ทัง้ ถนน สนามบิน ท่าเรือ รวมทัง้ การลงทุนระบบราง ทัง้
พัฒนาความเชื่อมโยงระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นอกภูมิภาค เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
รองรับการขยายตัวด้านทางการค้าและการลงทุนกับประเทศนอก
ภูมภิ าค เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และยัง่ ยืน

The Thai government has attached great importance
to the investment in infrastructure development in
roads, airports, ports and rail construction. In order to
get prepared for the trade and investment expansion
in the ASEAN Economic Community (AEC), domestic
and regional connectivity infrastructure is being
developed to achieve sustainable economic growth.

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมบริการทีภ่ าครัฐตัง้ ความหวังให้
เป็นอุตสาหกรรมน�ำรายได้เข้าประเทศ ท่ามกลางการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ก�ำลังเติบโต ประเทศไทยจะสามารถคว้า
โอกาสเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อุ ต สาหกรรมไมซ ์ เ ติ บ โตได้ ห รื อ ไม่
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชยั รุจนกนกนาฏ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการขนส่งและการค้าการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน
ได้สะท้อนมุมมองดังนี้

The Thai government also expects the MICE
to help generate more revenue amidst the increasing
investment growth in the infrastructure sector. Can
Thailand’s MICE industry benefit from this growing
opportunity? Associate Professor Dr.Jittichai
Rudjanakanoknad, Deputy Director, Transportation
Institute, Chulalongkorn University and an expert in
transport and trade investment in ASEAN shares his
viewpoints.
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การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมไมซ์มีปัจจัยพื้นฐานที่จ�ำเป็น 3
ประการ ได้ แ ก่ ประการที่ 1 ประเทศที่ จั ด งานต้ อ งเป็ น
ประเทศที่ผู้คนต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ผู้คนทั่วโลกอยากเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมี
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยต้นทุนที่ไม่แพง ใน
ด้านการจัดกิจกรรมไมซ์ ประเทศไทยจึงมีแรงดึงดูดนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์และมีความได้เปรียบเหนือประเทศอื่น ประการที่ 2
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อันประกอบด้วย สถานที่
จัดงานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
การเดินทางที่สะดวก โรงแรมมีความพร้อม ระบบการขนส่ง
เชื่ อ มต่ อ ที่ ส ะดวก ปลอดภั ย ซึ่ ง ประเทศไทยยั ง ขาด
ความพร้ อ ม โดยประเทศไทยมี เ พี ย งกรุ ง เทพมหานคร
เมืองเดียวเท่านั้นที่มีความพร้อม ในต่างจังหวัดยังไม่มีความ
พร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การจั ด งานไมซ์
ขนาดใหญ่ ประการที่ 3 ประเทศไทยต้องมีจุดขายในการจัด
กิ จ กรรมไมซ์ โดยหากพิ จ ารณาในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประเทศไทยซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาโดยตลอด โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทยจึงขาดเทคโนโลยีที่จะโชว์เพื่อเป็นจุดขาย
การจั ด กิ จ กรรมไมซ ์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานในประเทศไทยจึ ง มี
ลั ก ษณะของการเป็ น สถานที่ ร องรั บ การเวี ย นจั ด งานของ
ผู้จัดงานต่างประเทศ น�ำเสนอเทคโนโลยีและความก้าวหน้า
ของต่างประเทศ เนื่องจากไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้ลงทุน
ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ด ้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประเทศไทยจึงไม่สามารถจัดงานแสดงเทคโนโลยีของตนเอง
ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดประชุม
วิชาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงน� ำ ไปสู ่
การค้ า และการลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีการค้าชายแดน
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ถื อ เป็ น จุ ด เด่ น ของประเทศไทย

To become a MICE industry hub requires 3 fundamental
factors. 1) The country concerned must be a tourist
destination. Thailand is one of the world’s most
important tourist destinations due to its low-cost
tourist attractions. So, as a MICE hub, Thailand has
greater advantages to attract more visitors. 2) The
country concerned must be well-prepared with the
availability of large scale MICE venues, convenience
transport, and convenient connectivity, good hotels,
and safety. While Bangkok is fully well-prepared,
Thailand still lacks these facilities outside Bangkok.
3) The country concerned must have a selling point
to organize such MICE activities. The infrastructure
in Thailand still relies so much on the import of
technology and know-how. The Thai infrastructure still
lacks its own technology to display as selling points
in MICE activities.
The MICE activities on the infrastructure in Thailand
are often those activities organized by foreign
organizers displaying foreign technology
advancement which have been held also in other
countries. Since Thailand does not invest in the R&D
to develop new infrastructure technology, Thailand
will find itself unable to arrange an exhibition which
presents its own technology. However, Thailand is
well capable of organizing technical conferences on
infrastructure, especially on the development parts of
the infrastructure system relating to trade and
investment expansion in Thailand’s neighboring
countries. Located in the center of the region,
Thailand border trade with all its neighboring
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สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในด่านชายแดนที่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครได้ อาทิ ด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว โดยไม่ต้องเดินทางไกล แต่ส�ำหรับการจัดประชุม
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องมีหน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

countries should be highlighted. These border trade
locations are not too far from Bangkok, for instance
the Aranyaprathet area in Sa kaeo province is not far
to travel. A short trip could be organized to visit these
places during such an international conference. But
organizing an academic and technical conference on
the infrastructure should be financially supported by
foreign organizations.

“แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย”
Development trends of the MICE industry in infrastructure sector in Thailand

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานต้ อ งวางแผนระยะยาวโดยให้ ค วาม
ส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งต้องใช้เงินทุนและอาศัยเวลา ประเทศไทยอาจเลือกสาขา
ที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยไม่ แ ข่ ง กั บ ประเทศที่ มี ค วามพร้ อ ม
มากกว่า กรณีเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง ประเทศจีนได้
ลงทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ปก้ า วหน้ า มากแล้ ว โอกาสของ
ประเทศไทยอาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนที่
ภาคเอกชนได้ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
ภูมิภาคนี้ระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ในมุมมองโดยภาพรวมถือว่า
ประเทศไทยมีจุดเด่นหลายเรื่อง อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรู ป อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารสุ ข ภาพ
อุ ต สาหกรรมยาสมุ น ไพร ที่ เ รามี ค วามได้ เ ปรี ย บจากความ
หลากหลายของวัตถุดิบ
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The promotion of the MICE industry in infrastructure
in Thailand requires a long term planning with
special attention to the R&D of the infrastructure
technology where both time and finance are
important factors. Thailand may be advised to look
into the area where it has a comparative
advantage and does not have to compete with
more advanced countries. In the case of the rail
system, China has far advanced in technology
investment in this field. There may be opportunities
for Thailand in the alternative energy sector of the
infrastructure where the private sector has
undertaken a considerable amount of the R&D in
technology development for this region. But overall,
Thailand also has many star industries where it has
a great deal of advantages in the raw materials,
such as the food and processed agricultural produce
industry, the health and wellness industry, and the
traditional herb industry.
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กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย
Suitable strategies for Thailand to develop its MICE industry

การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ อันดับที่ 1
ต้องพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ สถานทีจ่ ดั งาน
ระบบการขนส่ง และการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อม โดยภาครัฐต้องมีบทบาทน�ำด้านการลงทุน โดย
อาจใช้รูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากเป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่และต้องพัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
มวลชน โดยควรลงทุ น เพิ่ ม ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต่ า ง
จังหวัดเพื่อกระจายการจัดงานไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น
อันดับที่ 2 ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับการ
จัดงานไมซ์ขนาดใหญ่ บุคลากรไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อังกฤษ อันดับที่ 3 ต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบด้านการ
น�ำเข้าสินค้าเพื่อการแสดงสินค้า โดยสามารถศึกษาได้ในกรณี
ของประเทศสิงคโปร์
ในส่วนอุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์จะเติบโตพร้อมกับการค้าและการ
ลงทุน การผลักดันให้ผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทยออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจ�ำกัด
หลายประการ โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบและเงินทุน ดังนั้น
การผลั ก ดั น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยออกไปลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานในต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสด้าน
การค้ า และการลงทุ น แล้ ว ยั ง จะเป็ น การผลั ก ดั น ให้
อุตสาหกรรมไมซ์เติบโตอีกดัวย

In order to become the hub for the MICE industry,
first, there are needs to develop the suitable
infrastructure such as the venues, the transport
system, and all the related facilities. The government
must take a lead in the investment which may be in
the form of the public-private partnership to invest in
the MICE industry infrastructure. This is to be a large
scale investment while appropriate connecting
transport system must be developed in parallel.
More investment is needed both in Bangkok and
outside so that more MICE activities could be held in
other regions of the country. Secondly, there are
needs to prepare the capability of the MICE
personnel to meet the growth in the industry, most
importantly the ability to communicate in English.
Third, there are needs to improve all the law and
regulations concerning imports of goods for exhibition
purposes. This can be done by looking at Singapore
as a case study.
As for the MICE industry in infrastructure, since the
MICE industry often grows with the expansion in
trade and investment, it is a difficult task to induce
the Thai private sector to invest in neighboring
countries due to the presence of restrictions,
especially in law, regulations and investment. It
would be easier to support the Thai state enterprises
to invest in infrastructure abroad. By so doing,
Thailand could expand its trade and investment
opportunities while promoting the growth in the MICE
industry.
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PROMOTING

THE INFRASTRUCTURE SECTOR THROUGH

THAILAND’S
MICE INDUSTRY

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพื่อแสวงหาโอกาสจาก
การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน

Thailand’s strategic location could be utilized
with its competitive advantages to
become the MICE hub for infrastructure
especially in the lower mainland ASEAN
ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากยุทธศาสตร์ของต�ำแหน่งที่ตั้ง
(Strategic Location) สามารถใช้ประโยชน์สู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนตอนบนได้
ประเทศไทยตั้งอยู่ในต�ำแหน่งศูนย์กลางพื้นที่อาเซียนตอนบน
หรืออาเซียนแผ่นดินใหญ่ (Mainland ASEAN) มีชายแดนติด
กับกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย สปป.ลาว เมียนมา
กัมพูชา รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงด้านการขนส่งและการเดินทาง
กั บ เวี ย ดนามผ่ า นถนนได้ จุ ด เด่ น ประการส� ำ คั ญ ของ
ต�ำแหน่งที่ตั้งของไทย คือ สามารถเชื่อมโยงกับอินเดียตอนบน
รวมทั้งจีนตอนใต้ได้ ทั้งการขนส่งทางอากาศและผ่านถนน
ระเบียงเศรษฐกิจ ไทยจึงเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบด้าน
ต�ำแหน่งที่ตั้ง (Strategic Location) โดยควรเปลี่ยนความได้
เปรียบนีส้ กู่ ารปฏิบตั ดิ า้ นการแสวงหาประโยชน์และโอกาสด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เนื่องจากเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้านก�ำลังเติบโตและขยายตัว มีการลงทุนด้าน
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Thailand’s strategic location could make Thailand a
MICE hub for the infrastructure in the mainland
ASEAN. As Thailand share its border with Lao PDR,
Cambodia and Myanmar, Thailand could make use of
its strategic location as a transportation hub connecting
the economic corridor to these ASEAN bordering
neighbors and further connecting to Vietnam,
the Northern part of India and the Southern part of
China. The fast economic growth of these neighboring
countries requires a great deal of infrastructure
investment in road construction, railway network,
hydroelectricity dams, real estate construction, hotels,
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โครงสร้างพื้นฐานหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ทัง้ การลงทุนก่อสร้างถนน การลงทุนก่อสร้างเขือ่ น
เพื่อผลิตไฟฟ้า การลงทุนก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง
โรงแรม ที่พัก อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ รวมทั้งการ
ลงทุนก่อสร้างรถไฟเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งใน
ภูมิภาค
รัฐบาลไทยมีนโยบายการกระจายความเจริญและความมัง่ คัง่ ไป
ยังพืน้ ทีช่ ายแดนและส่งเสริมการเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ภายใต้นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
โดยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ถนน การก่อตัง้ นิคม
อุตสาหกรรม การพัฒนาด่านศุลกากรและพืน้ ทีก่ ารค้าชายแดน
รวมทั้ ง ได้ ก� ำ หนดมาตรการการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ดึงดูดการลงทุนในบริเวณ
ชายแดนจากในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและโอกาสด้านเศรษฐกิจ
การค้ า และการลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ จะเป็ น โอกาสให้
อุ ต สาหกรรมไมซ ์ ทั้ ง การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า และการจั ด
นิทรรศการ (Trade Show and Exhibition) การประชุม
วิชาการ (Conference) ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน มี
โอกาสเติบโตและขยายตัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ
ประชากรในกลุ่มประเทศ CLMV จีนตอนใต้ และอินเดียตอน
บน ทั้ ง การเชิ ญ ชวนให้ นั ก ธุ ร กิ จ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ
ประชาชนโดยทั่วไป เดินทางมาร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย
รวมทัง้ การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไมซ์ไทยออกไปจัดงานไมซ์
ในประเทศเพื่อนบ้าน

government buildings, commercial buildings, etc.
The Thai government policy to create special
economic zones along the border would also involve
a lot of investment in infrastructure projects in road
building, industrial estate, customs zones, and other
constructions. Investment promotion measures are
also available to attract investment in the border
special zones.
These provide opportunities to organize MICE activities
both as trade shows and exhibitions and conferences
in infrastructure which is fast expanding in Thailand’s
neighboring CLMV, northern India and southern China
and in Thailand’s special border economic zones.
The MICE activities should be encouraged to organize
both in Thailand and in its neighboring countries.

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT INFRASTRUCTURE

57

RECOMMENDATIONS

TO DEVELOP THE MICE

ACTIVITIES IN INFRASTRUCTURE

SECTOR

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการให้บริการภาครัฐและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Recommendations on the soft infrastructure

1

ประเทศไทยยังมีปญั หาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการน�ำเข้าสินค้าเพือ่ การจัดงานไมซ์ โดยในปัจจุบนั ยังไม่มแี นวโน้ม
ว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์เผชิญอยู่จะคลี่คลายหรือลดลง โดยเฉพาะปัญหาการขออนุญาตน�ำเข้า
สินค้าและอุปกรณ์เพื่อการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งระเบียบของหน่วยงานภาครัฐก�ำหนดให้ต้องขออนุญาตเสมือนกับ
การน�ำเข้าสินค้าเพื่อการจัดจ�ำหน่ายในประเทศ รวมทั้งต้องด�ำเนินการยื่นขออนุญาตหลายหน่วยงาน ประเทศไทย
จึงควรเร่งปฏิรูปและแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้โดยให้การน�ำเข้าสินค้าเพื่อกิจกรรมไมซ์สามารถน�ำเข้าได้โดยไม่ต้องยื่น
ขออนุญาต รวมทัง้ ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยมีตัวชี้วัดการให้บริการที่เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ ทั้งนี้ การบริการภาครัฐและการ
ด�ำเนินงานของภาคเอกชนควรมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
Certain customs restrictions, rules and regulations in Thailand remain obstacles to imports of
exhibit goods and equipment for MICE events. There are still no signs that these hurdles would
be soon removed. Permit application process to import these items remains the same as for
import of goods for commercial sales. Permit application is even more cumbersome as it also
involves several government agencies. This process and some of the rules and regulations should
be reformed to expedite import of items to be used for MICE activities without applying for
permits. Both the government agencies and the private sector involving with MICE activities
should improve their efficiency and introduce the use of IT to improve their performances and
cost effectiveness.
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2

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น Soft Infrastructure มีความส�ำคัญควบคู่กันไป
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ ภาครัฐจึงควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ทัง้ การสร้างและส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมไมซใ์ ห้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าสินค้าและอุปกรณ์จากต่างประเทศ การขอใบอนุญาตน�ำเข้าสินค้า
รวมทั้งควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมไมซ์โดยตรงให้มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการตลาด เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานการยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
The soft infrastructure development is equally important. The government should
pay much attention to improving the potential and capacity of personnel in the
MICE industry. Government officials concerning the importation of goods for MICE
exhibition and those concerning the relevant permit must be trained to understand
the MICE industry. The personnel involving the actual organization of the MICE
activities also need improving their capability to meet the growth in the industry.
The soft infrastructure development is a fundamental factor to enable Thailand’s
sustainable competitiveness in the MICE industry.
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาการตรวจลงตรา
Recommendations for visa

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่น่าสนใจและควรให้ความส�ำคัญมากขึ้น
คือกลุม่ นักเดินทางไมซ์ประเทศอินเดียจากพืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวอินเดียในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัฒนธรรมและ
ประเพณีใกล้เคียงกับประชาชนในพื้นที่อาเซียนตอนบนรวมถึง
ประเทศไทย นักเดินทางกลุ่มนี้จึงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยในรูปแบบการจัดงานแต่งงาน การเดินทางมาเยีย่ ม
ชมงานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้
ประเทศไทยได้ ป ระโยชน ์ จ ากการเติ บ โตและขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของอินเดียในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาครัฐควร
พิจารณาขยายเวลาการออกวีซ่าให้ชาวอินเดีย ซึ่งปัจจุบัน
อนุ ญ าตให้ พั ก ในประเทศไทยได้ ค รั้ ง ละ 15 วั น เท่ า นั้ น แต่
เนื่องจากนักธุรกิจอินเดียนิยมเดินทางมาประเทศไทยและใช้
เวลาท�ำกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องในประเทศไทย ทั้ง
การเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า การติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยว
เยี่ยมญาติที่อาศัยในประเทศไทย บางกรณีมีกิจกรรมจัดงาน
แต่งงานในประเทศไทยที่ต้องใช้เวลาเตรียมงานนาน

ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ
Recommendations for the hard infrastructure

ประเทศไทยยังขาดแคลนสถานที่จัดงานประชุมและจัดงาน
แสดงสินค้าขนาดกลาง เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมไมซ์
เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตและขยายตั ว ของโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานของประเทศเพือ่ นบ้านในอนาคตอาจไม่ใช่กจิ กรรมงาน
ไมซ์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่ควรเป็นการจัดงานขนาดกลาง
และจัดในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนสถานที่
จัดงานแสดงสินค้าขนาดกลางที่ได้มาตรฐานทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด นอกจากนั้นสนามบินในต่างจังหวัดยังไม่ได้
มาตรฐานและมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับการเดินทางจ�ำนวนมาก
ของนักเดินทางกลุม่ ไมซ์ได้ ภาครัฐจึงควรมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนสร้างและพัฒนาสถานที่จัดประชุมและจัดประชุมขนาด
กลางเพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ รู ป แบบการลงทุ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างรัฐและเอกชน (Public and Private Partnership)

60

Thailand still needs more medium size MICE venues
of acceptable standard. The MICE activities to meet
the growth and expansion in infrastructure in the
neighboring countries may not be the large scale ones
as normally held in Bangkok but medium size events
in provincial towns where medium size venues of
acceptable standard are lacking. Several provincial
airports are still too small and do not meet the
standard to meet the number of MICE visitors. It is
recommended the government should support more
investment in building medium size MICE
venues of international standard in the provinces
which can also be done in the form of Public and
Private Partnership joint investment.
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More attention should be paid to the MICE visitors
form the northeast of India. The people from the
northeast of India share some resemblance in
tradition and custom with the Thai people and
people in the upper mainland ASEAN. They enjoy
visiting Thailand and this part of ASEAN especially to
hold wedding ceremonies and to visit goods
exhibitions. Thailand should adjust itself to gain
benefits from the economic growth of the northeast
India and the fast growing number of visitors from
that region. An extension of the 15 day visa could
be considered in order to allow them to visit MICE
activities, make business connection, visit tourist
places or visit their relatives. In some cases where
wedding ceremonies are held, people who are
involved in the preparation of the ceremonies may
have to spend longer days in Thailand.
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ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ

Other recommendations

1
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การผลั ก ดั น ให้ ป ระไทยก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมไมซ์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทาง
การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของโลก ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งประชากรโลกเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองของประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีการลงทุน
สาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น การก� ำ หนดนโยบายผลั ก ดั น
อุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในฐานะตัวกลางส�ำคัญของ
การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานจึง
ควรเน้นการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มกาเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้การผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพระยะยาว

2

ส่งเสริมให้มจี ดั งานแสดงสินค้าเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น และพัฒนาให้การจัดงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นได้รับการยอมรับ
ระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub)
ส�ำหรับงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโครงสร้างขั้นพื้นฐาน โดย
ให้ความส�ำคัญกับการจัดงานแสดงสินค้ากลุม่ สินค้าเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
ทีป่ ระเทศมีศกั ยภาพในการแข่งขันทัง้ ด้านการผลิต (Supply Side) และ
เป็ น สิ น ค้ า ที่ ต อบสนองความต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก ารในตลาด
(Demand Side) อาทิ สินค้าอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และสินค้า
อุตสาหกรรมกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม

3

หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ภาคการผลิตสินค้ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
ส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เนื่ อ งจากในอนาคต
ประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ต้ อ งการการลงทุ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น การจัดงานไมซ์ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นจุดเชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ประกอบการ
ระดับโลกที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งเป็นโอกาส
ด้านการท่องเที่ยวไมซ์เนื่องจากการจัดงานไมซ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สามารถดึงดูดนักลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องในภาคโครงสร้างพืน้ ฐานในภูมภิ าค
อาเซียนให้เดินทางมาเยี่ยมชมงานในประเทศไทย
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In order to promote Thailand as a MICE hub for
infrastructure, it is important to consider the major factors
influencing the global trends of investment in
infrastructure. These factors are such as the aging society
and the growing urbanization which affect the infrastructure
investment. To set a policy to drive the MICE industry in
infrastructure to connect all the economic activities in
infrastructure must bear in mind these changing trends in
order that the MICE industry in infrastructure in the long
term will be able to drive the infrastructure more
effectively.
To promote Thailand as a hub for MICE activities in
infrastructure, more MICE activities in infrastructure
in Thailand must be encouraged and developed to become
recognizable as activities of the region. Attention must be
paid to exhibiting groups of goods in this industry which
Thailand is competitive in producing on the supply side and
goods and services on the demand side such as the
alternative energy and the telecommunication industries.
The government agencies should seriously and effectively
promote the transfer of know-how and knowledge in the
production of goods in infrastructure. These agencies should
promote international academic or technical conferences in
infrastructure. Thailand’s and ASEAN’s future depend a great
deal on the growth of the infrastructure investment. MICE
activities in infrastructure will be able to connect a transfer
of knowledge from the global entrepreneurs in this industry
and attract them to invest in Thailand. Such MICE activities
where visitors are international, regional and ASEAN
investors could also become a great opportunity for MICE
activities in tourism for these investors who wish to visit
Thailand.
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