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บทสรุปผู้บริหาร

อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศในรูปแบบ New S-Curve ที่จะช่วยผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง แบ่งออกเป็น 3
ส่วน ได้แก่ 1) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM Component Manufacturing) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing
Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) 2) วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์สาหรับผลิต
ปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้นต่างๆ เป็นต้น 3) การซ่อมบารุงอากาศยานและชิ้นส่วน (MRO) เช่น งานซ่อม
ลาตัว (Airframe MRO) งานซ่อมชิ้นส่วน (Component MRO) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและ
ชุดเบรก (Wheels & Brakes) ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง (APU) ระบบจ่ายน้ามันและระบบควบคุม (Engine
Fuel & Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) เป็นต้น
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมการบินและขนส่งระดับโลก: การเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
และขนส่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังเห็นได้จากผลกาไรที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของสายการบิน
เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ประชาชนใช้การเดินทางอากาศ
มากขึ้ น ทาให้ การบิ น พาณิช ย์ ยั งมี ความต้ องการเพิ่มขึ้ นอย่า งต่อเนื่อง การคาดการณ์ ความต้องการใช้
เครื่องบินทั่วโลกปี 2578 จะมีเครื่องบิน 45,240 ลา เป็นเครื่องบินในเอเชียซึ่งมีเครื่องบินมากถึง 16,970 ลา
อัตราการเติบ โตในเอเชียสู งถึงร้ อยละ 167 แนวโน้ม ประเภทของเครื่องบินที่ผ ลิ ตมีแนวโน้ม ของขนาด
เครื่องบินที่เล็ กลง โดยเครื่ องบินขนาดเล็ก (Single aisle) จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่าเครื่องบิน
ประเภทอื่น คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 67 จากการเติบโตดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การบารุงรักษา และพัฒนาฝูงบินของสายการบินต่างๆ ความปลอดภัยของอากาศยาน
และการสมควรเดินอากาศ (Aircraft Safety and Airworthiness) จึงทาให้การ Maintenance, Repair และ
Overhaul (MRO) เข้ามามีบทบาทสาคัญ และบริษัทผู้นาตลาด MRO รายใหญ่ในปัจจุบันที่ให้บริการทั่วโลก
มีอยู่เพียง 20 ราย
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมการบินและขนส่ง ระดับประเทศ: อุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่ง อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Super Cluster) ประเทศไทยมีศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เป็น
โมเดลนาร่อง ดาเนินการตั้งแต่ปี 2546 ได้รับการรับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐาน คือ บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จากัด (Thai Aviation Industries Co, Ltd,: TAI) ดาเนินกิจการซ่อมอากาศยานให้แก่ส่วนราชการ
และวางแผนการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ที่มีมาตรฐานสากล ถือหุ้นโดย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) และกองทัพอากาศโดยกองทุนสวัสดิการทหารอากาศถือหุ้นในสัดส่วน สาหรับ
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บริษัทเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและซ่อมบารุงมี 29 บริษัท ซึ่งยังมีโอกาสเติบโต
ได้สูง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและขนส่ง: ความเกี่ยวข้อง
ของอุตสาหกรรมการบินและขนส่งกับอุตสาหกรรมอื่นๆ มีดังนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronics) ที่ทาการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการบิน อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ในการเชื่อมต่อ
ระบบอากาศยาน อุตสาหกรรมที่สามารถใช้ความร่วมมือในการผลิตชิ้นส่วน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตวัสดุคอมโพสิต อุตสาหกรรม
การผลิตเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) เป็นต้น
สภาวะการแข่งขัน ในอุต สาหกรรม: ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการขยายขีดความสามารถด้าน
อุตสาหกรรมการบิน และการขนส่ งเช่นเดียวกับประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แต่
ค่าใช้จ่ ายการให้ บริ การด้านการบิ น (Landing/Take off/Parking) ของประเทศไทยต่ากว่าประเทศใน
อาเซี ย น จึ ง ท าให้ มี ขี ด ความสามาถในการแข่ ง ขั น ด้ า นต้ น ทุ น ขณะที่ บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 23
บริษัท และบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในกิจการซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วน 10 บริษัท
บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและขนส่ง: ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุน มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยาน ให้สิทธิและประโยชน์สูงสุด ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง
จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2558-2565 ของประเทศโดยมี แผนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการบินการให้บริการซ่อมบารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ส่งเสริมการขยาย
พื้นที่ของสนามบิน และวางแผนการเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเขตเมืองการบินภาค
ตะวันออก
การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมการบินและขนส่ง : การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนส่งและการบินเพื่อการแข่งขันของประเทศนั้น ปัจจัยสาคัญ คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของประเทศ
ไทยมีความพร้อมในการสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ประเทศไทย
4.0 เมื่อศึกษาภาพรวมทรัพย์ สิน ทางปัญญาในอุตสาหกรรมขนส่ งและการบินพบว่าประเทศที่มีการขอ
สิทธิบัตรมากที่สุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และจีน ตามลาดับ ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าประเทศต่างๆ ข้างต้นเป็นฐานการผลิตเครื่องบิน เช่น โบอิ้ง แอร์บัส จานวนคาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
มีจ านวน 126,892 ฉบั บ ในช่ว งระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2540 เมื่อสื บค้นคาขอรับสิ ทธิบัตรของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการบิน อากาศยานและการขนส่ง จานวนคาขอรับสิทธิบัตร มีจานวน 70 ฉบับ
ในช่วงระยะเวลา 33 ปี มีสั ดส่ว นค่อนข้างน้อย และพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีคาขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย เฉลี่ยประมาณปีละ 2 คาขอ และพบว่าจานวนคาขอโดยส่วนมากเป็นคา
ขอรับสิทธิบัตรของชาวต่างชาติ ถึงร้อยละ 71
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม
การบินและขนส่ง : การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการบินและการขนส่ง ได้แก่ สะพานเทียบเครื่องบินของรถ
ขนส่งเสบียง ชุดติดตั้งขาค้ายันท้ายรถขนส่งเสบียงขึ้นเครื่องบิน โครงสร้างหลังคาสะพานเทียบเครื่องบินของ
รถขนส่งเสบียงขึ้นเครื่องบิน เครื่องมือซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน
ชนิดปีกติดข้างลาตัว ระบบวางแผนและควบคุมการผลิตโลจิสติกส์และการส่งมอบโดยสร้างการรับรู้ความ
เสี่ ย งและปั ญ หาด้ ว ยภาพกราฟิ ก และฐานข้ อ มู ล ประสบการณ์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ท างด้ า น
วิศวกรรมเครื่ องกล และวิศวกรรมโลจิส ติกส์ รวมทั้งการพัฒ นาวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
นาไปใช้งาน และควรต้องมีการคานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่ง
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผูบ้ ริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics)
1.1 นิยามและการแบ่งอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
1.1.1 นิยามอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
1.1.2 การแบ่งอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
1.2 ภาพรวมและสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
1.2.1 แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับโลก
1.2.2 แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับประเทศ
บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and
Logistics)
2.1 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินและ
การขนส่ง
2.1.1 ศักยภาพด้านปัจจัยด้านการผลิต
2.1.2 ศักยภาพความต้องการของตลาด
2.1.3 ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
2.1.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
2.1.5 บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
2.1.6 ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
2.2 ห่วงโซ่อปุ สงค์ อุปทาน (Demand and Supply Chain) ของ
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง

สถาบันทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก
ง
ซ
ฉ
1
1
1
2
5
5
11
16
16
18
22
22
23
23
24
26

ง

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง

หน้า
บทที่ 3

การวิเคราะห์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
(Aviation and Logistics)
3.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มศี ักยภาพในอุตสาหกรรมการ
บินและการขนส่ง
3.2 ภาพรวมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
3.2.1 ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาของคลัสเตอร์ที่เลือกในอุตสาหกรรม
การบินและการขนส่งระดับโลก
3.2.2 ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาของคลัสเตอร์ที่เลือกในอุตสาหกรรม
การบินและการขนส่งระดับประเทศ
3.3 เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
3.4 จุดอ่อนและจุดแข็งของเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่ง
3.5 การวิเคราะห์เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อการพัฒนาเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
3.6 ข้อเสนอแนะการนาทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมการ
บินและการขนส่งในอนาคต
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ผลการสารวจจากแบบสารวจ
อินโฟกราฟิก (Infographic) อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.2

การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Rev.4
ปริมาณเครื่องบิน ค.ศ. 2015 และการคาดการณ์ปริมาณเครื่องบิน
ค.ศ. 2035
ตารางที่ 2.1
อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ
ตารางที่ ผ.3-1 แสดงขนาดกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-2 แสดงอายุกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-3 สัดส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
(n=7)
ตารางที่ ผ.3-4 แสดงรูปแบบการดาเนินกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตารางที่ ผ.3-5 แสดงตลาดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มอุตสาหกรรมการ
บินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตารางที่ ผ.3-6 แสดงแหล่งที่มาของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตารางที่ ผ.3-7 แสดงระดับความใหม่ของเทคโนโลยีที่ใช้ของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและ
การขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-8 แสดงวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-9 แสดงระดับความเห็นกับประเด็นต่างๆ ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมของ
กิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-10 แสดงปัจจัยแห่งความสาเร็จของกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและ
การขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตารางที่ ผ.3-11 แสดงประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน
และการขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-12 แสดงการทาวิจัยและพัฒนา และไปขอจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(n=7)
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หน้า
ตารางที่ ผ.3-13 แสดงปัญหาในกรณีที่ผู้ประกอบการซื้อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตารางที่ ผ.3-14 แสดงการประเมินความสามารถของเทคโนโลยีของกิจการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ตารางที่ ผ.3-15 แสดงความสนใจในการใช้บริการศูนย์ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
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สารบัญรูป
หน้า
รูปที่ 1.1
รูปที่ 1.2
รูปที่ 1.3
รูปที่ 1.4
รูปที่ 1.5
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.4
รูปที่ 2.5
รูปที่ 3.1
รูปที่ 3.2
รูปที่ 3.3
รูปที่ 3.4
รูปที่ 3.5
รูปที่ 3.6
รูปที่ 3.7
รูปที่ 3.8

เครื่องบินใหม่ของโลกระหว่าง ปี 2559-2578 จาแนกตามภูมิภาค
ส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของเครื่องบิน ปี 2559-2578
การคาดการณ์ด้าน MRO ปี 2017 และปี 2027
การคาดการณ์ค่าใช้จ่าย MRO ของประเทศไทยในปี 2558-2567
การคาดการณ์ค่าใช้จ่าย MRO ของประเทศไทยในปี 2558
Diamond Model ของศาสตราจารย์ Michael Eugene Porter
แผนที่คลัสเตอร์อากาศยานในประเทศไทย
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโดยใช้ตัวแบบ
Diamond Model ของ Michael E.Porter
โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
จานวนคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับความคุ้มครองในภาพรวมระดับโลกตั้งแต่ปี
2540 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
ความหนาแน่นของจานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามอาณาเขตต่างๆ
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
จานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามประเทศที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
จานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามผู้ขอรับสิทธิบัตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8
มิถุนายน 2560)
จานวนคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2527
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรของคนไทยจาแนกตามลักษณะขององค์กร
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 8
มิถุนายน 2560)
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บทที่ 1
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics)
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศในรูปแบบ New S-Curve ที่จะช่วยผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งดังกล่าว จะสามารถขับเคลื่อนโดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทั้งขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่ง
นิยามของอุตสาหกรรม ดังนี้
1.1 นิยามและการแบ่งอุตสาหกรรม
1.1.1 นิยามอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มีการกาหนดนิยามและขอบเขตต่างๆ ดังนี้ 1) ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (2560-2579) 2) ตามคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3) ตามการ
ส่งเสริมของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (2560-2579) กล่าวถึงอุตสาหกรรม
การบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภคและบริการ เพื่อการขนส่ง
ศูน ย์ ร วมกิจ การโลจิส ติกส์ ทัน สมัย การบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and
Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่ง
ทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบนา
ทาง และซอฟต์แวร์ต่างๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น (ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม
, 2559)
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีคู่มือจัดทาข้อเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัย และนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ กาหนดการศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการ
ขนส่ งผู้ โ ดยสาร หรื อ สิ น ค้ าทางอากาศภายในประเทศ หรือระหว่ างประเทศ รวมถึง ธุรกิ จสายการบิ น
การจัดการท่าอากาศยาน การให้บริการอากาศยานสาธารณะ การเช่าเหมาอากาศยาน การซ่อมบารุงท่า
อากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการให้บริการผู้โดยสาร (ที่มา:
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559)
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การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นตามการส่งเสริมของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ 4.0 ที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน (OEM Component Manufacturing) เช่ น ชุ ด ฐานล้ อ
(Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes)
2. วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์สาหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้น
ต่างๆ เป็นต้น
3. การซ่อมบารุงอากาศยานและชิ้นส่วน (MRO) เช่น งานซ่อมลาตัว (Airframe MRO) งาน
ซ่อมชิ้นส่ วน (Component MRO) เช่น ชุดฐานล้ อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก
(Wheels & Brakes) ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง (APU) ระบบจ่ายน้ามันและระบบควบคุม
(Engine Fuel & Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์ (Engine
MRO) เป็นต้น
1.1.2 การแบ่งอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ชนิดของการบิน แบ่งออกเป็น การบินเพื่อการทหาร (Military Aviation) การบินเพื่อการพาณิชย์
(Commercial Aviation) และการบินทั่วไป (General Aviation) (Senguttuwan, 2006) ซึ่งอุตสาหกรรม
การบินเชิงพาณิชย์ ตามแนวธุรกิจการบิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สายการบิน (Airline Business)
ผู้ประกอบธุรกิจในการรับส่งผู้โดยสาร และการขนส่งพัสดุผลิตภัณฑ์ทางอากาศ (Air Freight Business)
ผู้ประกอบการบริการขนส่งสินค้า (Cargo Service) ส่วนการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการบิน
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ้างอิง ISIC Rev. 4 ดังตารางที่ 1.1 ทั้งนี้ได้แสดงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในตาราง
เช่นกัน
ตารางที่ 1.1 การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
รหัสผลิตภัณฑ์
รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
22111
ยางนอกและยางใน
22111.1
ยางนอก และยางในที่เป็นของใหม่
22111.13
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดใช้กับรถบัส รถบรรทุก หรืออากาศยาน
26521
นาฬิกา
26521.1
นาฬิกาชนิดวอตช์ และชนิดคล็อก (ยกเว้นเครื่องนาฬิกา และส่วนประกอบ)
26521.13
นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่
คล้ายกัน สาหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้า
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รหัสผลิตภัณฑ์
รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
30300
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
30300.1
มอเตอร์ และเครื่องยนต์ของอากาศยาน หรือยานอวกาศ เครื่องปล่อยยานอวกาศ
อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสาหรับลดความเร็วของอากาศยาน เครื่องฝึกการบิน
ภาคพื้นดิน และส่วนประกอบของของดังกล่าว
30300.11
เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
30300.12
เครื่องกังหันไอพ่น และเครื่องกังหันใบพัด
30300.13
เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) (ยกเว้นเครื่องกังหันไอ
พ่น)
30300.14
เครื่องฝึกการบินรบจาลอง เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว
30300.15
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
30300.16
ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่น และเครื่องกังหันใบพัด
30300.2
บอลลูน โพยมยาน เครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่นๆ ที่ไม่ใช้กาลังขับ
30300.20
บอลลูน โพยมยาน เครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่นๆ ที่ไม่ใช้กาลัง
ขับ
30300.3
เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน
30300.31
เฮลิคอปเตอร์
30300.32
เครื่องบิน และอากาศยานอื่นๆ
30300.4
ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยสิ่งของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยาน
อวกาศ
30300.40
ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยสิ่งของในวงโคจรย่อย และยานปล่อย
ยานอวกาศ
30300.5
ส่วนประกอบของบอลลูน และโพยมยาน เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน บอลลูน
เครื่องบินร่อน ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยาน
ปล่อยยานอวกาศ
30300.50
ส่วนประกอบของบอลลูน และโพยมยาน เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน บอลลูน
เครื่องบินร่อน ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และ
ยานปล่อยยานอวกาศ

สถาบันทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง

รหัสผลิตภัณฑ์
30300.9

รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บริการยกเครื่อง และดัดแปลงอากาศยาน และเครื่องยนต์อากาศยาน และบริการ
รับจ้างเหมาที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่
เกี่ยวข้อง
30300.90
บริการยกเครื่อง และดัดแปลงอากาศยาน และเครื่องยนต์อากาศยาน และบริการ
รับจ้างเหมาที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่
เกี่ยวข้อง
33152
บริการซ่อมอากาศยาน
33152.00
บริการซ่อมอากาศยาน
46105
บริการขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46105.02
บริการขายส่งเรือ อากาศยาน และอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์
จักรยานยนต์ และรถจักรยาน) โดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง
46612
บริการส่งเชือ้ เพลิงเหลว
46612.01
บริการขายส่งน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ และอากาศยาน
65120
บริการประกันวินาศภัย
65120.32
บริการประกันภัยอากาศยานสาหรับบุคคลที่สาม
65120.33
บริการประกันภัยอากาศยานอื่นๆ
ที่มา: การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสานักงานสถิติแห่งชาติ) เข้าถึงได้
จาก http://statstd.nso.go.th/download.aspx
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1.2 ภาพรวมและสถานการณ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินนั้น พบว่า การบินพาณิชย์ในปัจจุบันยังมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีผู้ลงทุนน้อยราย ซึ่งอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง และมีมูลค่ามาก
1.2.1 แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับโลก
การคาดการณ์ความต้องการใช้เครื่องบินจากการศึกษาโดย บริษัท โบอิ้ง (2016) พบว่า ปี 2558 มี
เครื่องบินที่มีการใช้งานอยู่ทั่วโลก 22,510 ลา อยู่ในเอเชียมากที่สุด 6,350 ลา และปี 2578 จะมีเครื่องบิน
ทั่วโลก 45,240 ลา เป็นเครื่องบินในเอเชียซึ่งมีเครื่องบินมากถึง 16,970 ลา เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต
พบว่าการเติบโตในเอเชียสูงถึงร้อยละ 167 ขณะที่ภาพรวมในทั่วโลกจะมีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 101
ตารางที่ 1.2 ปริมาณเครื่องบิน ปี 2558 และการคาดการณ์ปริมาณเครื่องบิน ปี 2578
เอเชีย (ลา)
ทัว่ โลก (ลา)
เครื่องบิน
2558
2578
2558
2578
เครื่องบินขนาดใหญ่ลาตัวกว้าง
270
70
740
700
(Large Wide body)
เครื่องบินขนาดกลางลาตัวกว้าง
540
1,590
1,640
3,690
(Medium Wide body)
เครื่ อ งบิ น ขนาดเล็ กล าตั ว กว้ า ง
860
2,340
2,660
6,060
(Small Wide body)
เครื่องบินโดยสารลาตัวแคบ
4,540
12,560
14,870
32,280
(Single aisle)
เครื่องบินเจท (Regional Jets)
140
310
2,600
2,510
รวม
6,350
16,970
22,150
45,240
ที่มา: Current Market Outlook 2016-2035. Boeing, 2016. เข้าถึงได้จาก
http://www.boeing.com/cmo.
รายงานความต้องการเครื่องบินใหม่ของโลกระหว่างปี 2559-2578 จะมีความต้องการที่ 39,620 ลา
ภูมิภาคเอเชียจะมีความต้องการเครื่องบินใหม่สูงที่สุดประมาณ 15,130 ลา คิดเป็นร้อยละ 38 ของสัดส่วน
เครื่องบินที่มีความต้องการทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อคิดเป็นมูลค่าความต้องการเครื่องบินรวม 5. 9
ล้านล้านบาท
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รูปที่ 1.1 เครื่องบินใหม่ของโลกระหว่าง ปี 2559-2578 จาแนกตามภูมิภาค

ที่มา: Current Market Outlook 2016-2035. หน้า 23. Boeing, 2016. เข้าถึงได้จาก
http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-ourmarket/assets/downloads/cmo_print_2016_final.pdf
ประเภทของเครื่องบินที่ผลิตมีแนวโน้มขนาดเล็กลง โดยเครื่องบินขนาดเล็ก (Single aisle) จะมีส่วน
แบ่งทางการตลาดสูงกว่าเครื่องบินประเภทอื่น คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับ
เครื่องบินทุกประเภทในปี 2558 และปี 2578 จะมีส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 เช่นเดียวกับ
เอเชียที่ปัจจุบัน ปี 2558 มีส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องบินขนาดเล็ก (Single aisle) ร้อยละ 71 อยู่แล้ว และ
ปี 2578 เอเชียจะมีส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องบินขนาดเล็ก (Single aisle) เท่ากับร้อยละ 74
รูปที่ 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของเครื่องบิน ปี 2559-2578

ที่มา: Current Market Outlook 2016-2035. หน้า 23. Boeing, 2016. เข้าถึงได้จาก
http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-ourmarket/assets/downloads/cmo_print_2016_final.pdf
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การเติบ โตที่เพิ่มขึ้ น มาจากหลายปัจจั ย อาทิ การขนส่ ง ทางอากาศที่เพิ่มขึ้ น ประชาชนใช้การ
เดินทางอากาศมากขึ้น และผลกาไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสายการบิน (Boeing, 2016) การเติบโต
ดังกล่าวไม่รวมถึงเครื่องบินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร การเติบโตของเครื่องบินส่งผลต่อการเติบโตของ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การบารุงรักษา และพัฒนาฝูงบินของสายการบินต่างๆ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของอากาศยาน และการสมควรเดิ น อากาศ (Aircraft Safety and Airworthiness) จึ ง ท าให้ ก าร
Maintenance, Repair และ Overhaul (MRO) เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการ Maintenance, Repair และ Overhaul (MRO) มีการใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะ
ในอเมริกาเหนือ มีมูลค่า 16.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาในยุโรป มีมูลค่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เอเชียแปซิฟิค มีค่าใช้จ่าย 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นช่วงปี 2017 และจะมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในแถบเอเชียเนื่องจากปริมาณเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้น
รูปที่ 1.3 การคาดการณ์ดา้ น Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) ปี 2017 และปี 2027

ที่มา: Global Fleet & MRO Market Forecast Summary 2017-2027. หน้า 15 เข้าถึงได้จาก
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2017/feb/2017%20Global%20Fleet%20MRO%20Market%20Forecas
t%20Summary%20Final_Short%20Version_1.pdf
ในภูมิภาคอาเซียนมี 3 ประเทศ ที่ให้ความสาคัญต่อธุรกิจการบินเช่นกัน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ซึ่งโบอิ้งได้คาดการณ์ความต้องการของตลาดในกลุ่มนี้ที่จะก่อให้เกิดมูลค่า 450 พันล้านบาท
มาจากการขับเคลื่อนของสายการบินต้นทุนต่า (ที่มา: บีโอไอ, 2016) โครงการด้านการบินในอาเซียนมีดังนี้
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โครงการเซเลตาร์ แอโรสเปซ พาร์ค ประเทศสิงคโปร์ (Seletar Aerospace Park) เป็นหนึ่งใน
โครงการด้านอากาศยานของสิงคโปร์ โดยเป็นโรงงานใบพัดแบบใบกว้าง (Wide Chord Fan Blade, WCFB)
โรงงานดังกล่าวจะตั้งอยู่ในบริเวณ เซเลตาร์ แคมปัส (Seletar Campus) ของโรลส์-รอยซ์ ซึ่งเป็นที่เดียวกับ
ศูนย์ฟาซิลิตี้ ออฟ เดอะ ฟิวเจอร์ (Facility of the Future) ศูนย์การทดสอบและประกอบเครื่องยนต์ เทรนท์
ซึ่งโรลส์-รอยซ์เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโรลส์ -รอยส์ เป็นศูนย์การวิจัยเทคโนโลยีการผลิต เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางวิศวกรรมขั้นสูงในสิงคโปร์ ดาเนินการผลิตใบพัดใบกว้างที่ใช้ไทเทเนียมแบบกลวง ซึ่งเป็น
ศักยภาพการผลิต และเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของโรลส์ -รอยซ์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในความสาเร็จของ
นวัตกรรมเครื่องยนต์ตระกูลเทรนท์ ก่อตั้งในปี 2553 เซเลตาร์ แคมปัส ของโรลส์ -รอยซ์ ประกอบด้วย
ศูนย์ การทดสอบและประกอบเครื่องยนต์เทรนท์ ศูนย์การผลิตใบพัดแบบใบกว้าง (Wide Chord Fan
Blade/WCFB) ศู น ย์ ก ารฝึ ก อบรมส่ ว นภู มิ ภ าค และศู น ย์ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง หรื อ เอที ซี (Advanced
Technology Centre/ATC) ซึ่งเป็น องค์ประกอบหลักในเครือข่ายระดับโลกของโรลส์ -รอยซ์ เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี การลงทุนในศูนย์ WCFB เป็นจานวนเงินทั้งหมดกว่า 3 ร้อยล้านปอนด์ เมื่อศูนย์
ทั้งหมดเริ่มปฏิบัติการแบบครบวงจร จะช่วยสร้างงานได้ราว 500 ตาแหน่ง และจะทาให้โรลส์ -รอยซ์ มี
จานวนพนักงานในประเทศสิงคโปร์ถึง 2,000 คน
ในปี 2551 ยอดการสั่งซื้อทั่วโลกของโรลส์ -รอยซ์ เพิ่มขึ้นเป็น 55.5 พันล้านปอนด์ โดยร้อยละ 44
มาจากลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิค ความสาเร็จของโรลส์-รอยซ์ในตลาดระดับโลก ทาให้โรลส์ -รอยซ์ต้องเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: โรลส์-รอยส์
, 2010)
การค้นคว้าวิจัยที่เอทีซีดาเนินอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายด้าน ทั้งด้านวิศวกรรม
คานวณ ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ ไปจนถึงเซลกาเนิดไฟฟ้า ในอนาคตเอทีซีจะสร้าง
ห้องทดลองการบริการวัตถุดิบ (Materials Services Laboratory) ที่จะดาเนินการประเมิน และกาหนดค่า
วัตถุดิบ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และบริการสนับสนุนด้วยระบบการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย (NonDestructive Testing) สาหรับเครื่องยนต์ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติการในภูมิภาค นอกจากนั้นเอทีซียังจะทา
หน้าที่สนับสนุนศูนย์การทดสอบ และประกอบเครื่องยนต์เทรนท์ และศูนย์การผลิต WCFB รวมถึงสนับสนุน
การปฏิบัติการของบริษัท ร่วมทุนสิงคโปร์ แอโร เอ็นจิน เซอร์วิสเซส จากัด (Singapore Aero Engine
Services Limited/SAESL) และบริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชั่ น นั ล เอ็ น จิ น คอมโพเนนท์ ส โอเวอร์ ฮ อล
(International Engine Components Overhaul/IECO) (ที่มา: โรลส์-รอยส์, 2010)
ศูนย์เครื่องยนต์เทรนท์ จะทาการประกอบและทดสอบเครื่องยนต์พาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยจะเริ่มจาก
เทรนท์ 1000 สาหรับอากาศยานโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ ศูนย์การผลิต ประกอบและทดสอบเครื่องยนต์ที่
ทันสมัยที่สุดของโรลส์ -รอยซ์ สาหรับเครื่องยนต์อากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์แ รกของโรลส์รอยซ์ในเอเชีย
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การบิน ในประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตอากาศยานอันดับ 2 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีบริษัทหลักที่สาคัญในการสนับสนุนธุรกิจการบิน ได้แก่ มาเลเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล
แอโรสเปซ เซ็นเตอร์ (The Malaysia International Aerospace Centre Sdn. Bhd.: MIAC) เป็นธุรกิจ
การซ่อมบารุงอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่สนามบินสุลต่าน อับดุล
อาซิส ซาห์ ดาเนินการใน 6 ส่วน ได้แก่ Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Helicopter
Center, General Aviation Center, Aerospace Training Center, Aerospace Technology Center
และ Commercial Support (The Malaysia International Aerospace Centre, 2017) นอกจากนี้มาเลเซีย
มีนิคมอากาศยานรองจาก MIAC คือ Senai Aviation Park ตั้งที่สนามบิน Senai รัฐยะโฮร์ ซึ่งให้บริการค่า
เช่าพื้นที่ถูกกว่าที่ MIAC และเป็นสถานที่ใกล้กับท่าอากาศยานของสิงคโปร์ ส่วนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยานสาคัญในมาเลเซีย เช่น บริษัท WZS Technologies ผลิตส่วนประกอบการบินและโลหะอวกาศ ปัจจุบัน
ขีดความสามารถผลิตส่ว นประกอบเครื่องบินได้ 40-45 ลาต่อเดือน ขณะที่ความต้องการส่ว นประกอบ
เครื่องบินของบริษัทแอร์บัสและโบอิ้งอยู่ที่ 60 ลาต่อเดือน
โครงการผลิตเครื่องบินประเทศอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย มีขีดความสามารถ
ในการผลิตเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ขนาด 19 ที่นั่ง ดาเนินการโดยบริษัท ดีร์คันตารา อินโดนีเซีย
(Dirgantara Indonesia) ก่อตั้งในปี 2519 เป็นรัฐวิสาหกิจในการผลิตเครื่องบิน โดยความร่วมมือในการร่วม
ทุนกับบริษัท แอร์บัส และคาซ่าร์ของสเปน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์ บริษัท ดีร์คันตารา ดาเนินการ
ผลิ ตเครื่ องบิ น ใบพัดเพื่อเป็น ต้น แบบในรุ่น N219 และมีการเริ่มทดสอบการทาการบิน ซึ่งจะสามารถ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2561 ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งราคาขายเครื่องบินใบพัดไว้ที่ 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
คาดการณ์จุดคุ้มทุนที่ 200 ลา โดยมีลูกค้าในระยะแรก ได้แก่ บริษัท ไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินใน
ประเทศ นอกจากบริ ษัทผลิ ตเครื่ องบินแล้ ว อินโดนีเซีย มีบ ริษัท รีจิโ อเอเวียสอิ นดัส ตรี (Regio Avias
Industri) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบเครื่องบินให้กับบริษัท ดีร์คันตารา เพื่อเตรียมการผลิตเครื่องบินใบพัดเทอร์
โบพร๊อพ เป็นเครื่องบินที่สามารถบินในระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ที่มีการคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องบิน
ประเภทนี้จะการเติบโตเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2558-2578 ร้อยละ 55 คิดเป็นมูลค่า 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ที่มา: Sadachika, 2017)
จากทั้ง 3 ประเทศในภูมิภาคให้ความสาคัญกับธุรกิจการบินโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต
ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สิงคโปร์และอินโดนีเซียมีการวางแผนการดาเนินการมากว่า 10 ปี ขณะที่
มาเลเซียอยู่ในระยะเริ่มต้นและให้ความสาคัญกับการซ่อมบารุงเช่นเดียวกับประเทศไทย
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Maintenance, Repair and Overhaul: MRO เป็นด้านการบารุงรักษา และพัฒนาฝูงบินของสาย
การบินต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอากาศยาน และการสมควรเดินอากาศ (Aircraft
Safety and Airworthiness) โดยตลาด MRO ในทั่วโลก มีมูลค่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนแบ่ง
การตลาด อเมริกาเหนือ ร้อยละ 35 ยุโรปตะวันตก ร้อยละ 22 และเอเชียแปซิฟิค ร้อยละ 17 การให้บริการ
ของ MRO แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างเครื่องบิน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine) และชิ้นส่วน
ปลีกย่อยต่างๆ (Component) ปัจจุบันผู้ให้บริการ MRO แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. In-House เป็นหน่วยงานซ่อมบารุงสายการบินต่างๆ มีความครอบคลุมด้านวิศวกรรม และ
ซ่อมบารุง ซึ่งเครื่องบินในแต่ละรุ่นแต่ละบริษัท จะมีช่างดูแลรับผิดชอบ
2. Independent Third Party เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน MRO และต้องได้รับใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ FAA, EASA หรือ CASA ซึ่งบริษัท
ต่างๆ นี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเอง
3. Airline Third Party เทียบเคียงได้กับ In-House กล่าวคือ การบริการของสายการบินนั้นๆ
เอง แต่จะเพิ่มการบริการให้กับสายการบินลูกค้าด้วย
4. Original Equipment Manufacturer (OEM) ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอะไหล่ ซึ่ ง บริ ษั ท
ผู้ดาเนินการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ ได้แก่ Boeing หรือ Airbus จะสั่งชิ้นส่วนจากหลายแห่ง
ที่เป็น OEM เช่น เครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบล้อลงจอด หน้าต่างห้อง โดย
ตั ว อย่ า งบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น การ เช่ น Honeywell Aerospace ด าเนิ น การผลิ ต ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ และระบบอื่นๆ ที่รองรับ (ที่มา: เพิ่มพูน, 2560)
บริษัทที่ให้บริการ MRO รายใหญ่ 20 แห่งที่เป็นผู้นาในตลาด ได้แก่
- AAR Corporation
- Air China Technic/Ameco Beijing
- Air France Industries KLM Engineering & Maintenance
- Airbus
- Boeing Company
- British Airways Engineering
- Delta TechOps
- Fokker Technologies
- GE Aviation
- Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
- Iberia Maintenance
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- Lufthansa Technik
- MTU Maintenance
- Rolls Royce Holdings PLC
- SIA Engineering Company
- SR Technics
- ST Aerospace
- TAP Maintenance & Engineering
- Turkish Technic
- United Technologies Corporation
ภาพรวมทิศทางอุตสาหกรรมการบิน มีแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก ทั้งนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มี
การปรับตัวในเรื่องนี้เช่นกัน ทั้งอินโดนีเซีย และสิงคโปร์
1.2.2 แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับประเทศ
การเติบโตของการเดินทางโดยสายการบินของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4
ของจานวนเที่ย วบิ น ขณะที่ผู้โ ดยสารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.54 สายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 นับเป็นการเติบโตค่อนข้างสูงสาหรับตลาดรวมทั้งหมดของ
ประเทศไทยในการเดินทางต่างประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 64 ของตลาดการบินภายในประเทศ (ที่มา: บีโอ
ไอ, 2559)
การซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) มีการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
ในเอเชียแปซิฟิคระหว่างปี 2015-2024 คิดเป็นมูลค่า 167 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดว่าร้อยละ 6.3
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคิดเป็นเงิน 722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 และจะขยายตัวถึง
10.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2024 ส่วนค่าใช้จ่าย MRO ที่ทาการพยากรณ์ไว้ในปี 2024 นับจากปี 2015
จะสามารถขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 โดยในส่วนค่าใช้จ่าย MRO จาแนกในปี 2015 ได้เป็น Component ที่
จะมีมูล ค่า สู งสุ ด 320.4 ล้ านเหรีย ญสหรัฐ ฯ Engine Maintenance 213.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Line
Maintenance 120.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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รูปที่ 1.4 การคาดการณ์คา่ ใช้จา่ ย MRO ของประเทศไทยในปี 2558-2567

ที่มา: Thailand’s Aerospace Industry. Thailand Board of Investment. เข้าถึงได้จาก
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202016-aerospace20161222_11538.pdf
รูปที่ 1.5 การคาดการณ์คา่ ใช้จา่ ย MRO ของประเทศไทยในปี 2558

ที่มา: Thailand’s Aerospace Industry. Thailand Board of Investment. เข้าถึงได้จาก
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202016-aerospace20161222_11538.pdf
การขยายตัว ดั ง กล่ า วสื บ เนื่ องมาจากรั ฐ บาลมีแ ผนในการพั ฒ นาส าหรับ ประเทศไทยด้ ว ยการ
กาหนดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน โดยมี 3 กิจกรรมสาคัญ คือ
1. กิจกรรมซ่อมบารุง (MRO)
2. กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM)
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (HR)
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กระทรวงคมนาคมได้จัดทาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระยะ 15 ปี (2560-2575) ภายใต้วิสัยทัศน์การมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน และศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยานในภูมิภาคอาเซียน การดาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 (2560-2564) จะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานในประเทศไทย เพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการ และประเภทของการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยาน สร้างบุคลากร รวมทั้งปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตช่าง และวิศวกรอากาศยาน
ระยะที่ 2 (2565-2569) จะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ซ่อมบารุงภายในประเทศ จัดกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ให้ครบทุกประเภทอุตสาหกรรมอากาศยาน ตาม
แผนธุรกิจ และสร้างช่างเทคนิครวมทั้งวิศวกรอากาศยานให้เพียงพอต่อความต้องการ
ระยะที่ 3 (2570-2575) จะมีการจัดตั้ง Aeropolis เพื่อรองรับการซ่อมบารุงเครื่องบินของภูมิภาค
ยกระดับความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานเข้าสู่ Tier 2 (Design & Build) และการพัฒนา
บุคลากรด้านการบินจนสามารถเข้าสู่การเป็น Research & Institutions ได้
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Super Cluster) ซึ่ง
นโยบายการส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยให้สิทธิและประโยชน์
สูงสุดเช่นเดียวกับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยประเทศไทยมีศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศ
ยาน 2 ประเภท ได้แก่
1. การผลิตชิ้นส่วนสาคัญ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ในระดับ Tier 3
เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) เป็นต้น และระดับ
Tier 4 ที่ เ ป็ น การผลิ ต วั ส ดุ ค อมโพสิ ต ยางเครื่ อ งบิ น คาร์ บ อนไฟเบอร์ ส าหรั บ ผลิ ต ปี ก
เครื่ อ งบิ น หรื อ วั ส ดุ ตั้ ง ต้ น ต่ า งๆ ซึ่ ง สามารถต่ อ ยอดจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เส้ น ใย
คาร์บอน (Carbon Fiber) และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ที่โดยต้องมีการปรับเรื่องการ
ได้รับรองมาตรฐานและเทคโนโลยีในการผลิตตามข้อกาหนดในอุตสาหกรรมอากาศยาน
2. การซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair, and Overhaul: MRO) ไทยควรมุ่ง
ไปที่ตลาดการซ่อมบารุงเครื่องบินลาตัวแคบ เช่น A320 NEO หรือ B737 MAX ซึ่งเป็น
ประเภทเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค โดยงานซ่อมบารุงประเภทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงและไทยมีศักยภาพมากที่สุด
ได้แก่ งานซ่อมลาตัว (Airframe MRO) งานซ่อมชิ้นส่วน (Component MRO) เช่น ชุด
ฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง
(APU) ระบบจ่ายน้ามันและระบบควบคุม (Engine Fuel & Control) อุปกรณ์สื่อและ
บันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) (ที่มา: บีโอไอ, 2559)
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1.2.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
ปัจ จุ บัน ประเทศไทยมีบ ริ ษัทที่ได้รับการส่ งเสริมเพื่อผลิ ตชิ้นส่ วนอากาศยานและซ่อมบารุง 29
บริษัท รวม 51 โครงการ แบ่งออกเป็น
1. การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 19 บริษัทจานวน 37 โครงการ มีเงินลงทุนรวม 7,107.6 ล้าน
บาท เป็นผู้ผ ลิตในระดับ Tier 2 และ 3 กลุ่มการผลิ ตชิ้นส่ วนโลหะขึ้นรูปด้วยการทุบ
Machining และปั๊ม การผลิตชิ้นส่ วนจากคอมโพสิตส าหรับส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ว น
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน รวมถึงการผลิตล้อสาหรับอากาศยาน (ที่มา: อนิณ, 2558) โดย
ผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 2 และ 3 จานวน 3 ราย ได้แก่ Liestrizt, Triumph Construction
และ Senior Aerospace ซึ่งเป็นผู้ผลิตของ Rollsroyce
2. ด้านการซ่อมบารุง เช่น APU และ BLADE เป็นต้น ไปจนถึงการซ่อมบารุงอากาศยานทั้ง
ระดับ A-D Check การแบ่งระดับในการซ่อมบารุงอากาศยานประเภทต่างๆ มีทั้งหมด 10
บริษัท จานวน 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 2,888 ล้านบาท ซึ่งผู้ให้บริการ
ซ่อมบารุงระดับ D-Check ที่ได้รับการส่งเสริมมีเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จากัด ส่วนบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ซ่อมบารุงเครื่องยนต์และ
ตัวอากาศยานสาคัญของไทย ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากเป็นการรองรับการ
ซ่อมบารุงของตนเองเป็นหลัก (ทีม่ า: บีโอไอ, 2559)
หากการซ่อมบารุง (MRO) ของประเทศไทยมีการดาเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงและ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระยะ 15 ปี (2560-2575) จะทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การส่งเครื่องบินไปซ่อมในต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 6,500 ล้านบาท และจะส่งผลต่อการสร้างงานประมาณ
7,500 ตาแหน่ง เพื่อรองรับกิจกรรมการซ่อมบารุง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในด้านการลงทุนและภาษี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 18 บริษัท ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยเพียง
1 รายที่ดาเนินการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และบริษัทที่เป็นศูนย์ซ่อม 1 แห่ง
ด้านหน่ ว ยงานของไทยที่จั ดตั้ งขึ้น ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิ น จากัด (Thai Aviation
Industries Co, Ltd,: TAI) เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เป็นโมเดลนาร่อง ดาเนินการตั้งแต่ปี 2546 ได้รับการ
รับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation) กระทรวง
คมนาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 23 กันยายน 2556 เพื่อจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ดาเนินกิจการซ่อมอากาศ
ยานให้แก่ส่วนราชการ และวางแผนการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ที่มีมาตรฐานสากล และตั้งเป้าในการเป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค บริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 51 และกองทัพอากาศโดยกองทุนสวัสดิการทหารอากาศถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 49 เดิมสัดส่วน (70:30)
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การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินตามการคาดการณ์ในระดับโลก ทั้งปริมาณเครื่องบินและการ
ซ่อมบารุงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงจุดแข็งของประเทศไทยด้านสถานที่และการส่งเสริ มการลงทุนจึงเป็น
โอกาสให้ประเทศไทยต่อไป
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ศกั ยภาพของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (Aviation and Logistics)
2.1 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ในการวิ เ คราะห์ ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขั น ในระดั บ ประเทศ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ ก ารประยุ ก ต์
Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) ซึ่งได้เสนอแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และนาเสนอปัจจัย กาหนดความได้เปรียบในระดับประเทศ
เป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยด้านการผลิต (Factor Condition) หมายถึง เงื่อนไขที่แสดงสภาพตาแหน่งการแข่งขัน
ด้านการผลิตของประเทศ อาทิ ความเหมาะสมของตาแหน่งที่ตั้งของประเทศในด้านการผลิต
ทรั พยากรมนุ ษย์ ห รื อแรงงานฝีมือ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยนัยแล้ว ปัจจัยด้านนี้เปรียบเสมือนปัจจัยนาเข้าที่จาเป็นและมีผล
สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบที่สาคัญในการแข่งขันด้านวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ศักยภาพด้านนี้จึง
วิเคราะห์โดยพิจารณาจากความพร้อมของทรัพยากรด้านต่างๆ ของประเทศเน้นถึงปริมาณและ
คุณภาพของทรัพยากรที่สาคัญต่างๆ
2. ปัจจัยด้านความต้องการหรือการตลาด (Demand Condition) หมายถึง ธรรมชาติของความ
ต้องการสินค้าหรือบริการในระดับประเทศ หรือลักษณะของตลาดผู้ซื้อหรือธรรมชาติของความ
ต้องการสินค้าหรือบริการในแต่ละประเทศนั้นๆ ขนาดของตลาด และรูปแบบการเติบโตของ
ความต้ อ งการหรื อ ตลาดประเทศนั้ น ๆ เป็ น ต้ น ศั ก ยภาพเชิ ง แข่ ง ขั น ส าหรั บ ปั จ จั ย นี้ เน้ น
วิเคราะห์ความพร้อมของปัจจัยด้านตลาดของประเทศ รวมทั้งปริมาณและคุณภาพของผู้ซื้อ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. ปัจจัยเกีย่ วกับอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง/สนับสนุน (Related and Supporting Industries) เป็น
ปั จ จั ย ที่ วิ เ คราะห์ แ ละสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การมี อ ยู่ (Existing) หรื อ ขาดหาย (Lacking) ของ
อุตสาหกรรมที่เป็นส่วนต้นน้า (Upstream) และส่วนปลายน้า (Downstream) ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยเน้นความได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น
วิเคราะห์จากศักยภาพและความครบวงจรของการมีอยู่ของอุตสาหกรรมที่เป็นซัพพลายเออร์
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เดียวกัน เป็นต้น
4. ปัจ จัย ด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Firm Strategy,
Structure and Rivalry) หมายถึง เงื่อนไขในประเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานธุรกิจ เช่น เป้าหมายการดาเนินงานหรือจัดระบบบริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
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การบริ ห ารของธุ ร กิจ ผลกระทบจากภาพลั กษณ์ ของประเทศ การให้ ค วามส าคั ญ ต่อ การ
ตระหนั ก รั บ รู้ แ ละการยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนธรรมชาติ ข องการแข่ ง ขั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศที่อาจมีรูปแบบใหม่และหลากหลาย เป็นต้น
นอกจากนี้ Diamond Model ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญอีก 2 อย่าง ได้แก่ บทบาทของภาครัฐ
(The Role of Government) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีส่ว นส่งเสริมและสนับสนุนหลั กในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันกับนานาประเทศ และบทบาทของโอกาส (Chance) จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรม
ที่ประสบความสาเร็จต้องอาศัยโอกาสที่เหมาะสมช่วยส่งเสริม เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของ
ตลาดการเงินระดับโลก หรืออัตราแลกเปลี่ยน สภาวะโลกร้อน เป็นต้น
การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง ใช้แบบจาลองการ
วิเคราะห์ Diamond Model สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 2.1
รูปที่ 2.1 Diamond Model ของศาสตราจารย์ Michael Eugene Porter

ที่มา: Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990)
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของประเทศไทย ได้รับการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Scurve) ในรูปแบบที่ 2 New S-curve เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ที่จะเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ อุตสาหกรรมการบินมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ขั้นสู ง และเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ดังนี้
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2.1.1 ศักยภาพด้านปัจจัยด้านการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
การพัฒนาบุคลากร และฝึกด้านการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ นักบิน วิศวกร
และช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันมี
สถานศึกษาทั้งของภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง ได้ทาการสอนและฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตร
และระดับปริญญาด้านการขนส่งทางอากาศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต Asian Aviation Training Centre Bangkok
Aviation Centre สถาบันฝึกอบรม ด้านการบิน (ของ บกท.) ศูนย์ฝึกอบรมกองทัพอากาศ และสถาบันการ
บินพลเรือน (สบพ.) เป็นต้น (ที่มา: อรุณี และเมธี, 2558) นอกจากนี้ด้านค่าแรงในอุตสาหกรรมอากาศยาน
ของประเทศไทย จะมีค่าแรงต่ากว่าประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย (ที่มา: ดุสิต, 2559)
ปัจจุบันประเทศไทยมีนักบิน จานวน 2,500-3,000 คน ซึ่งในแต่ละปีธุรกิจการบินต้องการนักบิน
ใหม่ เพื่อเพิ่ม และทดแทนปีละ 400-500 คน แต่ขณะที่ปัจจุบันสามารถผลิตนักบินได้เพียง ปีละ 200-300
คน ส่วนกลุ่มวิศวกรด้านการบิน และช่างอากาศยาน ปัจจุบันไทย มีจานวน 8,000-9,000 คน ซึ่งในแต่ละปี
สามารถผลิตบุคลากรวิศวกรรมการบินได้เพียง 300-400 คนต่อปี จากความต้องการมากกว่า 400 คนต่อปี
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ทางสถาบันการบินพลเรือน เร่งผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ
บินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้านมาตรฐานการซ่อมบารุงอากาศยาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ องค์การ
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป หรือ EASA (ที่มา: ดุสิต, 2559) นอกจากนี้ด้านการซ่อมบารุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดตั้งสถาบันการบินขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนใน
การพัฒ นาหลั กสู ตรซ่อมบ ารุ งอากาศยานภายใต้มาตรฐานของ EASA เมื่ อ ปี 2559 และมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลอีก 8 แห่ง ได้จั ดส่งอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการพัฒนากาลั งคนในสาขานี้ ทั้งนี้การฝึ ก
ภาคสนามจะเข้าฝึกที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จากัด (TAI) ที่ศูนย์ดอนเมือง ตาคลี กาแพงแสน นครปฐม
และลพบุรี (ที่มา: ประกิต, 2559)
ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources)
ภาครัฐได้จัดทาแผนการขยายพื้นที่ด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยมีแผนการจัดตั้งอู่ตะเภาเป็นศูนย์
ซ่อมอากาศยาน ในพื้นที่ 17,000 ไร่ พร้อมจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบการขนส่งทางราง ทาง
หลวงหลัก เพื่อรองรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในการส่งศูนย์ซ่อม โดยจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ใน 3
ระยะ ใช้เวลาในการดาเนินการ 12 ปี (ทีม่ า: สุดารัตน์, 2559)
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ทรัพยากรทุน (Capital Resources)
การสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทาให้ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการบินสามารถแข่งขันได้ โดยแบ่งสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. อากาศยานหรือชิ้นส่วน ประกอบด้วย ลาตัวอากาศยาน ส่วนประกอบสาคัญของอากาศ
ยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เป็นต้น
2. เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในอากาศยาน (ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุสิ้นเปลือง และหมุนเวียน)
เก้าอี้ ชูชีพ รถเข็น หรืออุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นต้น
3. อุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานอวกาศ ดาวเทียม ระบบขับเคลื่อน จรวดนาส่ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือค้นหา/ตรวจวัดและนาทาง เป็นต้น
4. ระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศ ได้แก่ ระบบค้นหา ระบบสถานีภาคพื้น ระบบตรวจวัด
ระบบประเมินผล และระบบนาทางในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุด
เนื่องจากเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ
ภูมิสารสนเทศของประเทศ
สิทธิทางภาษีที่ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต เพื่อการส่งออก
ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต เพื่อจาหน่ายในประเทศ ไม่เกิน 90% (ที่มา: บีโอไอ, 2559 และดุสิต,
2559) จะได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการลงทุนชิ้นส่วนเป้าหมาย ดังนี้
- การผลิ ตหรือซ่อ ม ชิ้นส่ว นล าตั วอากาศยาน ชิ้นส่ว นส าคัญ เช่น เครื่องยนต์และใบพัด
บริภัณฑ์ เช่น Flight recorder, Radar อุปกรณ์สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์
- อุ ป กรณ์ แ ละระบบปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ อวกาศ ชิ้ น ส่ ว นยานอวกาศ ดาวเที ย ม ระบบ
ขับ เคลื่ อน จรวดน าส่ ง อุ ปกรณ์ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ และอุ ปกรณ์ สื่ อ สาร เครื่ องมือ ค้น หา/
ตรวจวัด และน าทาง เป็นต้น ระบบค้ นหา ระบบสถานีภ าคพื้น ระบบตรวจวัด ระบบ
ประเมินผล และระบบนาทางในอวกาศ เป็นต้น
- การฝึกอบรมทางเทคนิค (Training Center for Pilot and Technician)
ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources)
ข้อจากัดของขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศในการซ่อมเครื่องยนต์นั้น จะต้อง
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐาน เช่น Federal Aviation Administration (FAA)
ของสหรัฐอเมริกา European Aviation Safety Agency (EASA) ของยุโรป รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้
มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีขีดความสามารถที่จากัด (ที่มา: สุดารัตน์, 2559)
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โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
ปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานในประเทศไทยมี ทั้ ง สิ้ น 58 แห่ ง เป็ น ท่ า อากาศยานพาณิ ช ย์ 38 แห่ ง
ประกอบด้วย
1. กรมการบินพลเรือน ดูแลท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่ง
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) 6 แห่ง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ได้แก่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
3. บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ
ท่าอากาศยานตราด
4. ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
5. ท่าอากาศยานที่มิใช่ท่าอากาศยานพาณิชย์ 20 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กองทัพบก กองทัพอากาศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ 2557-2558 ของประเทศไทย อยู่ในลาดับที่ 37
มาเลเซีย อยู่ในลาดับที่ 19 สิงคโปร์ อยู่ในลาดับที่ 1 ซึ่งอันดับของประเทศไทยต่ากว่า ปี 2556-2557 (ที่มา:
Klaus และ Martin, 2014) แต่หากพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้ว ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถรองรับได้ 57.5 ล้านคนต่อปี จากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็นอันดับ 2
รองจากสิงคโปร์ ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 66 ล้านคนต่อปี (ที่มา: อรุณี และเมธี, 2558)
ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ได้จัดแผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศ โดยการเร่ ง ผลั ก ดั น การพั ฒ นาท่ า อากาศยานหลั ก ที่ เ ป็ น ประตู ก ารขนส่ ง ของประเทศ ให้ ได้
มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต้องการของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค ให้มีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมด้านการบิน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ในระยะถัดไป
(ที่มา: สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557)
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ตารางที่ 2.1 อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ
อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
อากาศ
ประเทศ
(World Economic Forum)
2556-2557*
2557-2558**
สิงคโปร์
1
1
มาเลเซีย
21
19
ไทย
34
37
ที่มา: * ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565. สานัก
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557 เข้าถึงได้จาก
http://www.mot.go.th/mot_strategy/index.php
** The Global Competitiveness Report 2014-2015. Klaus Schwab, World Economic
Forum เข้าถึงได้จาก
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
โครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของไทย ประกอบด้วย
1. ระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
2. เทคโนโลยี และอุ ป กรณ์ส นับ สนุนบริการเดิน อากาศ (Communications, Navigation,
Surveillance: CNS)
3. อากาศยานสาหรับบินทดสอบเทคโนโลยีสนับสนุนบริการการเดินอากาศ ได้รับการพัฒนา
ให้ก้าวไปสู่การบริหารจราจรทางอากาศแนวใหม่ (Global Air Traffic Management
Operational Concept)
ตามแนวคิดของ ICAO เป็นระบบอนาคตแบบใหม่ (Future Air Navigation System) (ที่มา: อรุณี
และเมธี, 2558)
นอกจากนี้การจัดตั้งศูนย์ ซ่อมอากาศยาน (MRO) อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งระบบราง ทางหลวง ใกล้นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานจะทาให้สามารถส่งป้อนศูนย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ที่มา: สุดารัตน์, 2559)
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2.1.2 ศักยภาพความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรม
ความต้องการตลาดการซ่อมบารุงเครื่องบินลาตัวแคบ เช่น A320 NEO หรือ B737 เป็นเครื่องบิน
รุ่นใหม่ที่มีการสั่งซื้อมากที่สุดของสายการบินในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิค และประเทศไทยมีศักยภาพในการ
ซ่อมลาตัว (Airframe MRO) งานซ่อมชิ้นส่วน (Component MRO) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อ
และชุดเบรก (Wheels & Brakes) ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง (APU) ระบบจ่ายน้ามันและระบบควบคุม
(Engine Fuel & Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) (ที่มา: สุดา
รัตน์, 2559)
2.1.3 ศักยภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องและสนับสนุน
การสนั บ สนุ น กิจ การตามนโยบายส่ งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลั ส เตอร์
กาหนดให้ สถานที่ตั้งคลัส เตอร์อุตสาหกรรมอากาศยานในพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์
ธานี และสงขลา (ที่มา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559) ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตชิ้นส่วน
อยู่ในระดับ Tier 3 เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) เป็นต้น และระดับ
Tier 4 ที่เป็นการผลิตวัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบินคาร์บอนไฟเบอร์ สาหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้น
ต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอดจากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) และอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ ที่มีฐานการผลิตอยู่แล้วประเทศไทย ทั้งนี้ต้องมีการเพิ่มการได้รั บรองมาตรฐาน และเทคโนโลยี
ในการผลิตตามข้อกาหนดในอุตสาหกรรมอากาศยาน (ที่มา: สุดารัตน์, 2559)
รูปที่ 2.2 แผนที่คลัสเตอร์อากาศยานในประเทศไทย
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ที่มา: เอกสารการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน. นายดุสิน ไตรศริพานิช ผู้อานวยการสานัก
บริหารการลงทุน 2. หน้า 23 เข้าถึงได้จาก
https://www.sciencepark.or.th/documents/news/autopart_2016/%E0%B9%81%E0%B8%99
%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%
B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B
8%99_BOI.pdf
2.1.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ประเทศในกลุ่ มอาเซีย นมีก ารขยายขี ด ความสามารถด้ านอุ ต สาหกรรมการบิน และการขนส่ ง
เช่น เดีย วกับ ประเทศไทย ได้แก่ สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แต่ค่าใช้จ่ายการให้ บริการด้านการบิน
(Landing/Take off/Parking) ของประเทศไทยต่ากว่าประเทศในอาเซียน จึงทาให้มีขีดความสามาถในการ
แข่งขันด้านต้นทุน ขณะที่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปัจจุบันมีบริษัท
ที่ได้รับการส่งเสริมในกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 23 บริษัท และบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในกิจการซ่อม
อากาศยานและชิ้นส่วน 10 บริษัท ทั้งนี้ผู้ผลิตอากาศยาน และชิ้ นส่วนรายใหญ่ของโลกได้มีการลงทุนใน
ประเทศไทย เช่ น Airbus, Zodiac Aerospace, Ducommun Technologies, RollsRoyce, Senior
Aerospace, Pan Am International Flight Training Center, Leistriz และ Chromalloy (ที่มา: ดุสิต,
2559)
2.1.5 บทบาทของรัฐบาลที่มตี ่ออุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2558-2565 ของประเทศไทยได้จัดเตรียมแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ดังนี้
1. การให้บริการซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) สาหรับ
การซ่อมบารุงเครื่ องยนต์ และการซ่อมบารุงโครงสร้างเครื่องบินลาตัว แคบ ซ่อมบารุง
ชิ้นส่วนอากาศยานประเภทฐานล้อ ล้อและชุดเบรก ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง ระบบจ่าย
น้ามันและระบบควบคุม อุปกรณ์สื่อและบันเทิง
2. การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Original Equipment Manufacturer: OEM) ผลิตชิ้นส่วน
ลาดับที่ 3 (Tier 3) อาทิ ชุดฐานล้อ ชุดเบรก เป็นต้น ผลิตวั สดุคอมโพสิต ลาดับที่ 4 (Tier
4) อาทิ ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์สาหรับผลิตปีกเครื่องบิน วัสดุตั้งต้นต่างๆ
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ทั้งนี้ได้ส่งเสริมการขยายพื้นที่ของสนามบิน และนโยบายของรัฐในการเร่งสนับสนุนการผลิตและ
ซ่อมบารุงอากาศยานและชิ้นส่วน (ที่มา: สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557) มีแนวนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภา
ให้เป็นเขตเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ 6,500 ไร่ สนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมดังนี้
- กลุ่มเพื่อการรองรับผู้โดยสารและการค้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน ลักษณะเขตการค้าเสรีเพื่อประกอบอุตสาหกรรมและการค้า
และการเชื่อมโยงกับสนามบิน
- กลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ อาทิ คาร์โก้ สินค้าทางไปรษณีย์และคลังสินค้าเทคโนโลยีสูง
2.1.6 ปัจจัยสภาวะแวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของอุตสาหกรรมการบินไว้ดังนี้
จุดแข็ง
- มีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แรงงานมีฝีมือเนื่องจากมีพื้นฐานแรงงานมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
- การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอ
- ค่าใช้จ่ายในการลงจอดของประเทศไทยน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์
- ทาเลที่ตั้งอยู่กลางกลุ่มอาเซียน
- มีการสนับสนุนจากภาครัฐ
จุดอ่อน
- ระบบห่วงโซ่อุปทานอากาศยานด้านการผลิตชิ้นส่วนไม่มีในระดับ Tier 1 ในประเทศไทย
ทาให้ ต้อ งน าเข้า ชิ้น ส่ ว นจากต่า งประเทศจึ งเป็น การเพิ่ม ต้น ทุน และระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
- บุ คลากรไม่เพี ย งพอเนื่องจากมี ห ลั ก สู ตรที่ เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมน้อย รวมทั้ ง
บุคลากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต่า
- สิทธิประโชยน์ที่ยังไม่ครอบคลุมการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซึ่งเป็นค่าใช้ จ่าย
สาคัญและมีราคาสูง
- การออกมาตรฐานการบินต้องให้ต่างประเทศมาเป็นผู้ตรวจประเมิน
จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นได้ดังนี้
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รูปที่ 2.3 ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโดยใช้ตวั แบบ Diamond Model ของ Michael E.Porter

ที่มา: ประยุกต์โดยผู้วิจัย โดยใช้ตัวแบบ Diamond Model ของ Michael E. Porter
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2.2 ห่วงโซ่อปุ สงค์ อุปทาน (Supply and Demand Chain) ของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ กลุ่มซอฟต์แวร์ กลุ่มซ่อมบารุง กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน และกลุ่มบริการที่
เกี่ยวข้อง (ที่มา:ดุสิต, 2559)
รูปที่ 2.4 โครงสร้างห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

ที่มา: บีโอไอ. 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202016aerospace-20161222_11538.pdf
กลุ่มวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ มีดังนี้
- Tier 1 ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบนาทาง ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารทาง
อวกาศ เป็นต้น
- Tier 2 ได้แก่ ชิ้นส่วนการบิน อิเล็กทรอนิกส์ Apparatus, Propeller เป็นต้น
- Tier 3 ได้แก่ เกียร์ สกรู เคเบิ้ล ชิ้นส่วนโครงสร้าง อิเลคทิคอลไวร์ เป็นต้น
วัตถุดิบ ได้แก่ ไททาเนียม พลาสติกคอมโพสิท ไฟเบอร์ และแฟบบริกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
กลุ่มซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ ระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศ เช่น ระบบนา
ทาง ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสนามบิน เป็นต้น
กลุ่มซ่อมบารุง ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสาหรับการซ่อมบารุง

สถาบันทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง

กลุ่ม อุต สาหกรรมสนับ สุน น ได้แ ก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การตรวจสอบระบบ
เครื่องจักร และอุปกรณ์
กลุ่มบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขนส่ง โลจิสติกส์ การฝึกอบรมการบิน เป็นต้น
รูปที่ 2.5 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมการบินและการขนส่ง

ที่มา: ประยุกต์โดยทีมวิจัย
ด้านการสนับสนุนจากรัฐจะแบ่งเป็น 3 ส่วน จะประกอบด้วย
- ระดับประชาคม
- ระดับชาติ มีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษา
- ระดับพื้นที่ตามเขต
ด้านการศึกษาได้รั บ การสนั บ สนุนจากรัฐ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ กับคลั ส เตอร์ ด้ว ยการ
จัดระบบการศึกษา การวิจัยทางด้านการบิน ให้เทียบเท่าระดับโลก ทั้งสาขาวิศวกรรมการบิน การจัดตั้ง
สถาบั น เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ และส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์ ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถ ผ่านการวิจัยและพัฒนา และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อื่นๆ
ส่วนของ Contractors จะมีคลัสเตอร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งทั้ง 3 คลัสเตอร์ ตั้งแต่คลัสเตอร์
โลจิส ติกส์ คลัส เตอร์ ไอซีที ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนาทาง (Navigation) การสื่อสาร (Communication)
การควบคุม (Control Systems) ทั้ง 3 ส่วน จะนาไปสู่ระบบไฟฟ้า และอิเล็ กทรอนิกส์ ในอากาศยาน
(Avionics) คลั ส เตอร์ วั ส ดุ ซึ่ ง จะเป็ น ด้ า นเครื่ อ งยนต์ (Engines) นอกจากนี้ จ ะมี ก ลุ่ ม ที่ เ ป็ น โครงสร้ า ง
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ประกอบด้วย ล าตัว เครื่องบิน (Fuselage) ล้ อ/ส่ วนที่ล ง หรือรับน้าหนักของตัวเครื่องบินก่อนลงสู่ พื้น
(Landing Gear) และปีกเครื่องบิน (Wings) กลุ่มของเลนส์ (Optics) และการตกแต่ง (Furnishings)
สรุปได้ว่าศักยภาพด้านการบินและการขนส่งของประเทศไทยเป็นปัจจัยบวกที่ได้รับการสนับสนุน
จากนโยบายของรัฐ ภาคเอกชนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นาด้านการผลิตเครื่องบินซึ่งประเทศไทยต้องหา
แนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อพัฒนากาลังคน โดยในส่วนของสถาบันการศึกษาที่ได้เตรียม
ความพร้อมในการดาเนิ นการในด้านนี้ ดังนั้นหากมีการรวมเป็นคลัส เตอร์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจะทาให้
ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งทั้งนี้ประเด็นสาคัญที่ควรได้รับการดาเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาในการที่จะนาไปสู่ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักร เทคโนโลยี และควรมีส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับผู้ประกอบการไทย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศไทยของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
(Aviation and Logistics)
3.1 เกณฑ์ในการเลือกวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มศี ักยภาพในอุตสาหกรรม
จากการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมการบินในบทที่ 1 และ 2 นั้น พบว่าอุตสาหรรมการบิน
ของไทยยังไม่เริ่มดาเนินการกาหนดทิศทางที่จะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศอย่างแท้จริง และเป็น
การผลิ ตตามต้น แบบที่บริ ษัทรายใหญ่ด้านการบินของโลกเป็นผู้ กาหนดทิศทางของเทคโนโลยีมากกว่า
ประเทศไทยเป็นผู้กาหนดเทคโนโลยี จากเกณฑ์การแบ่งของ ISIC Rev.4 มีการแบ่งประเภทไว้ และผู้วิจัยได้
เลื อ กรหั ส 33152 บริ ก ารซ่ อ มอากาศยาน ซึ่ ง พิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมการบินมีบางส่วนที่สามารถให้ผู้ประกอบการอุตสาหรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้ามามีส่วน
ร่ ว มได้ ดัง นั้ น การพิ จ ารณาเลื อ กเทคโนโลยีที่ มีศัก ยภาพในการวิเ คราะห์ ด้านทรั พย์สิ นทางปั ญญาของ
อุตสาหกรรมการบินจึงเป็นการศึกษาในภาพรวมของอุตสาหกรรม
3.2 ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
3.2.1 ภาพรวมทรัพย์สิน ทางปัญญาของคลัสเตอร์ที่เลือกในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ระดับโลก
ในการศึกษาวิจัย ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาในรายงานฉบับนี้จะให้ ความส าคัญเฉพาะข้อมูล
สิทธิบัตร โดยการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ ในเบื้องต้นได้สารวจ
ข้อมูลระดับโลกเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยใช้เครื่องมือ คือ ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Questel ในการวิเคราะห์ภาพรวม
ของการบินและการขนส่งในระดับโลก เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและลักษณะของสิทธิบัตรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ใน
การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมนี้จะกาหนดขอบเขตการศึกษาอ้างอิงจากนิยาม และ
การแบ่งอุตสาหกรรมในบทที่ 1 โดยให้ความสาคัญไปที่อุตสาหกรรมการบินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินและ
อากาศยานเป็นหลัก
ผลที่ได้จ ากการสื บ ค้น ฐานข้อมูล สิ ทธิบัตร ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 พบว่า จานวนคาขอรับ
สิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยานมีจานวน 126,892 ฉบับ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2540 ถึงวันที่ดาเนินการสืบค้น โดยในปี 2558 มีจานวนคาขอรับสิทธิบัตรสูงถึง 7,472 ฉบับ เมื่อ
เทียบกับปี 2553 พบว่า มีจานวนคาขอรับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว ทาให้เห็นถึงแนวโน้มการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการบินที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากจากตัวเลขคาขอรับสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้น
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รูปที่ 3.1 จานวนคาขอรับสิทธิบตั รทีย่ นื่ ขอรับความคุ้มครองในภาพรวมระดับโลกตัง้ แต่ปี 2540
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

รูปที่ 3.2 ความหนาแน่นของจานวนคาขอรับสิทธิบตั รจาแนกตามอาณาเขตต่างๆ
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)
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รูปที่ 3.3 จานวนคาขอรับสิทธิบตั รจาแนกตามประเทศทีม่ กี ารยืน่ ขอรับความคุ้มครอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

จากข้อมูลผลการสืบค้นข้างต้น รูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3 แสดงความหนาแน่นและจานวนคาขอรับ
สิ ท ธิบั ต รจ าแนกตามอาณาเขตต่ า งๆ พบว่า ประเทศที่ มี จานวนคาขอรั บสิ ท ธิบั ตรสะสมมากที่ สุ ด คื อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฐานการผลิตและการวิจัยพัฒนาหลักของบริษัท The Boeing Company ส่วน
ประเทศที่มีจานวนคาขอรับสิทธิบัตรรองลงมา คือ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก็เป็นฐานการผลิตหนึ่งของบริษัท
Airbus ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรลาดับถัดไป คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี
และประเทศจีน ตามลาดับ (โดย WO คือ คาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นเข้าระบบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
World Intellectual Property Organization และ EP คือ คาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นผ่านสานักงานสิทธิบั ตร
ยุโรป (European Patent Office: EPO)
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รูปที่ 3.4 จานวนคาขอรับสิทธิบตั รจาแนกตามผูข้ อรับสิทธิบตั ร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

จากข้ อมู ล ผลการสื บ ค้น ข้า งต้น รู ป ที่ 3.4 แสดงจ านวนค าขอรับ สิ ทธิ บัต รจ าแนกตามผู้ ขอรั บ
สิทธิบัตร พบว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มีจานวนคาขอรับสิทธิบัตรสะสมมากที่สุด คือ บริษัท Airbus รองลงมา
คือ บริษัท Boeing ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นผู้ผลิตและประกอบอากาศยานหลักของอุตสาหกรรมนี้ ส่วนบริษัทที่
เหลือส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ ตัวอย่างเช่น บริษัท ROLLS ROYCE เป็นบริษัท
หนึ่งที่ทาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของอากาศยานให้กับอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น
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3.2.2 ภาพรวมทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคลัสเตอร์ทเี่ ลือกในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ระดับประเทศ
ในการศึกษาวิจัยภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง ของประเทศ
ไทย โดยทาการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลคาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการบิน อากาศยานและการขนส่ง
จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (www.ipthailand.go.th) ผลที่ได้
จากการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 พบว่า จานวนคาขอรับสิทธิบัตรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบิน อากาศยานและการขนส่ง มีจานวน 70 ฉบับ ในช่วงระยะเวลา 33 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2527
ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แนวโน้มในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทยแสดงในรูปที่ 3.5
รูปที่ 3.5 จานวนคาขอรับสิทธิบตั รทีย่ นื่ ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2527
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

พบว่า จานวนคาขอรับสิทธิบัตรไทยในอุตสาหกรรมการการบินและการขนส่ง มีสัดส่วนค่อนข้าง
น้อยที่น่าสนใจ คือ มีคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย เฉลี่ยประมาณปีละ 2 คาขอ และ
พบว่าจานวนคาขอโดยส่วนมากเป็นคาขอรับสิทธิบัตรของชาวต่างชาติ ถึงร้อยละ 71
รูปที่ 3.6 แสดงสัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรไทยจาแนกตามสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
ไทย พบว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ถือสัญชาติไทยมีสัดส่วนสูง ร้อยละ 29 รองลงมา คือ สัญชาติอเมริกา (ร้อยละ
22) และสัญชาติญี่ปุ่น (ร้อยละ 18) บริษัทที่มีจานวนคาขอรับสิทธิบัตรสูงสุด ได้แก่ The Goodyear Tire
and Rubber Company (ประเทศอเมริกา) บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) (ประเทศไทย) ตามลาดับ
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รูปที่ 3.6 สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกดังแสดงในรูปที่ 3.7 พบว่า สัดส่วนคาขอรับสิทธิบัตรของไทยมาจากบุคคล
ธรรมดา รองลงมาเป็นคาขอรับสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และคาขอรับสิทธิบัตรจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
ในอุตสาหกรรมนี้ไม่พบคาขอรับสิทธิบัตรจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
รูปที่ 3.7 สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรของคนไทยจาแนกตามลักษณะขององค์กร
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
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3.3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถแบ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบิน
และการขนส่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบิน อากาศยานและการขนส่ง จากผลการสืบค้นคาขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยข้างต้นสามารถจาแนกคาขอรับสิทธิบัตรตามเทคโนโลยีได้ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ซึ่งสิทธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นคาขอรับสิทธิบัตรของสายการบินต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องบิน
รูปที่ 3.8 สัดส่วนจานวนคาขอรับสิทธิบัตรจาแนกตามเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560)

นอกจากนี้ พบว่าคาขอรับสิทธิบัตรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
 อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21) เช่น ฉมวกยึดแบบสมอซึ่งเน้น
เฉพาะส าหรั บ อากาศยาน และระบบการยึ ด แบบสมอที่ ร วมถึ ง ฉมวกนั้ น ชุ ด ทดลอง
กระบวนการควบคุมการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบสองแกน และชุดติดตั้งขาค้ายันท้าย
รถขนส่งเสบียงขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น
 ยางเครื่ องบิน (ร้ อยละ 17) เช่น ยางเครื่ องบิน ที่เป็น ยางเรเดีย ลเสริ ม ยางเครื่ องบิน ที่มี
น้าหนักลดลง ยางล้อเครื่องบินที่มีขอบยางซึ่งปรับปรุงให้ดีขึ้น และยางล้อเครื่องบินน้าหนัก
เบา เป็นต้น
 เชื้อเพลิง (ร้อยละ 13) เช่น สารเติมแต่งและองค์ประกอบเชื้อเพลิงสาหรับการไหลเมื่อเย็น
สาหรับการบิน สารผสมของสารพื้นฐานน้ามันเชื้อเพลิงและสารผสมเชื้อเพลิงทางการบินซึ่ง
มีสารผสมนี้ และสารผสมเชื้อเพลิงทางการบิน เป็นต้น
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3.4 จุดอ่อนและจุดแข็งของเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
จุดอ่อน
- สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ ง มีจานวนทั้ง หมด 70 ฉบับ
และส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ เช่น อเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
คุณสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์ ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งและการบินของไทย
ในวารสารส่งเสริมการลงทุนว่ากิจการที่ป ระเทศไทยมีศักยภาพ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน (OEM Component Manufacturing, OEM) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear)
ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) การผลิตวัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน เป็นต้น และ
การซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair, and Overhaul, MRO) เช่น งานซ่อม
ลาตัว (Airframe MRO) งานซ่อมชิ้นส่วน (Component MRO) เป็นต้น
- ประเทศไทยต้องพึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การซ่อมบารุงและการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน
จุดแข็ง
- รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
- ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการซ่อมบารุงอากาศยานในการให้บริการภาคพื้น
3.5 การวิเคราะห์เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
การจัดทาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระยะ 15 ปี
(2560-2575) ซึง่ ระยะที่ 3 (2570-2575) ของกระทรวงคมนาคม จะมีการจัดตั้ง Aeropolis เพื่อรองรับการ
ซ่อมบารุงเครื่องบินของภูมิภาค ยกระดับความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานเข้าสู่ Tier 2
(Design & Build) และการพัฒนาบุคลากรด้านการบินจนสามารถเข้าสู่การเป็น Research & Institutions
ได้ ดังนั้นควรจะมีการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ Research & Institutions
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรข้างต้น พบว่า จานวนคาขอรับสิทธิบัตร
ไทยในอุตสาหกรรมการขนส่งและการบินมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย ที่น่าสนใจ คือ มีคาขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย เฉลี่ยประมาณปีละ 2 คาขอ และพบว่าจานวนคาขอโดยส่วนมากเป็นคา
ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รของชาวต่ า งชาติ ถึ ง ร้ อ ยละ 71 ดั ง นั้ น ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาให้ กั บ
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั่วประเทศ ในการทาวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการ
บิน และการขนส่ง และสาหรั บกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะ
ทางด้านยางและคอมโพสิ ต เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
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โลจิสติกส์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการรองรับแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงและอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กระทรวงคมนาคม (ปี 2560-2575)
3.6 ข้อเสนอแนะการนาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งในอนาคต
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินการขนส่ง เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูง ประกอบกับเป็นเทคโนโลยีต้นน้า ซึ่งเจ้าของเทคโนโลยีเป็นประเทศมหาอานาจเพียงไม่ กี่รายใน
โลก เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ รวมทั้งผลจากการวิเคราะห์ผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรข้างต้น พบว่า
เทคโนโลยีที่นามาขอรับความคุ้มครอง เช่น ยางเครื่องบิน อากาศยานเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของระบบนา
ทาง อุปกรณ์ภายในเครื่องบิน อุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และมีจานวนค่อนข้างจากัด ควรมีการส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการบินและการขนส่ง ได้แก่ สะพานเทียบเครื่องบินของรถขนส่งเสบียง ชุดติดตั้งขาค้ายัน
ท้ายรถขนส่งเสบียงขึ้นเครื่องบิน โครงสร้างหลังคาสะพานเทียบเครื่องบินของรถขนส่งเสบียงขึ้นเครื่องบิน
เครื่องมือซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบินชนิดปีกติดข้างลาตัว ระบบ
วางแผนและควบคุ ม การผลิ ต โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการส่ ง มอบโดยสร้ า งการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งและปั ญ หาด้ ว ย
ภาพกราฟิ กและฐานข้อมู ล ประสบการณ์ เป็น ต้น ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยี ทางด้า นวิ ศวกรรมเครื่ องกล และ
วิศวกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาไปใช้งาน และควรต้องมีการ
คานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร เช่น ด้านเทคนิค
และการซ่อมบารุงที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและการขนส่ง ควบคู่ ไป
กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทีเ่ ลือกนามาวิเคราะห์ (IP Search)
1.1 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เลือกนามาวิเคราะห์ (IP Search) อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งระดับ
โลก
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เลือกนามาวิเคราะห์ (IP Search) จะทาการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลคา
ขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยานเป็นหลัก โดยใช้เครื่องมือฐานข้อมูลสิทธิบัตร Questel
โดยใช้คาสาคัญ (key word) ร่วมกับสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (IPC) ดังนี้
((aircraft OR flying OR Aviation OR aeronautics OR Air transport OR Air vehicle))/TI/AB/IW
AND (B64+)/IPC AND APD <= 2017-06-08
1.2 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เลือกนามาวิเคราะห์ (IP Search) อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
ระดับประเทศ
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เลือกนามาวิเคราะห์ (IP Search) ของอุตสาหกรรมการบินและการ
ขนส่งระดับประเทศ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีแนว
ทางการสืบค้นของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งดังนี้
1. ฐานข้อมูลการสืบค้น เข้าถึงได้จาก
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/complexsearch.php
2. คาสาคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการสืบค้น ดังนี้
TH Keywords
title/การบิน
title/อากาศยาน
title/โลจิส
title/เครื่องบิน
title/เฮลิปคอปเตอร์
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ภาคผนวก 2 สรุปข้อมูลทุตยิ ภูมิผเู้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมการบิน
พล.อ.ท. ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด (TAI)
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี 2559 นั้นประเทศไทยควรต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบารุงอากาศยานที่มีคุณภาพและต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการบินให้แก่
ประเทศไทย โดยที่บริษัทอุตสาหกรรมการบินมีวิสัยทัศน์ข องบริษัทที่ต้องการจะก้าวไปเป็นศูนย์ซ่อมอากาศ
ยานมาตรฐานสากลชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
“TAI ได้ให้ความร่วมมือกับ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง ในการสนับสนุนหลักสูตรที่
เกี่ย วข้องกับความปลอดภัย ด้านอากาศยาน และจะช่วยฝึกอบรมบุคลากรสายงานช่างซ่อมอากาศยาน
ภาคสนามของบริษัทอุตสาหกรรมการบินให้ได้รับมาตรฐานสากล และจะสามารถพัฒนาเป็นอาจารย์ผู้สอน
ร่วมในหลักสูตรซ่อมบารุงอากาศยานของทางมหาวิทยาลัยราชมงคล ขณะเดียวกัน ทาง TAI มีแนวทางที่จะ
สนับสนุนโควตางานสาหรับรองรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้งนี้ ผู้ที่เรียนใน
หลักสูตรซ่อมบารุงอากาศยานราชมงคลกรุงเทพ จะได้เข้ามาฝึกภาคสนาม จากอาจารย์ผู้สอนภาคปฎิบัติที่มี
ความเชี่ยวชาญของ TAI และได้ออกฝึกปฎิบัติการจริงในศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานของ TAI ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์ดอนเมือง ศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และศูนย์จังหวัดลพบุรี ”
(ที่มา: บทสัมภาษณ์ ไทยพับลิก้า, 2559. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2015/09/utk-tai-mou/)
นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ รองผูว้ า่ การฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
“ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินขึ้น-ลง ประมาณ 800-1,000 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนสนามบิน
ดอนเมืองมีประมาณ 700-800 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจากสายการบินชั้นประหยัดทั้งหมดอยู่ที่ดอนเมือง และ
ตามข้อมูลของการท่าอากาศยานไทย (AOT) ปี 2558 มีผู้โดยสารทั้งหมดจาก 6 ท่าอากาศยาน จานวน 106
ล้านคน และท่าของกรมท่าอากาศยานอีกมากว่า 15 ล้านคน รวมประมาณ 120 ล้านคน ที่มาใช้บริการเข้า
ออกสนามบิน การมารองรับผู้โดยสารเหล่านี้ หรือความพยายามที่จะเป็นฮับด้านการบิ น ต้องมีการวางแผน
ระยะยาว ณ เวลานี้มีโ รงเรีย นการบิ นอยู่ห ลายโรงเรียน มีมหาวิทยาลั ยที่เปิดหลักสู ตรด้านการบิน แต่
มหาวิทยาลัยเหล่านี้เน้นด้านการบริการเป็นส่วนใหญ่ (Aviation Business) เพราะฉะนั้น สถาบันการศึกษา
ที่อื่นๆ ก็คงจะสามารถสนับสนุนเรื่องภาคพื้นได้ แต่ที่ ขาดคือ บุคลากรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นส่วน Operation
and Management ที่ต้องใช้ใบอนุญาต เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่บังคับการบิน ช่างอากาศยาน หรือแม้แต่เจ้า
พนักงานอานวยการบิน (Flight Operation) ที่จะบริหารจัดการแทนนักบิน จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ” (ที่มา:
บทสัมภาษณ์ ไทยพับลิก้า, 2560. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2016/04/aircraft-industry-2/)
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ภาคผนวก 3 ผลจากการสารวจจากแบบสารวจ
กลุ่ มอุตสาหกรรมการบิน และการขนส่ง มีผู้ ประกอบการ จานวน 7 แห่ ง ซึ่งมีธุรกิจ เช่น Rail
Industry บริการงานทดสอบชิ้นส่วน การขนส่งทางราง Logistic and Seamless Supply Chain และติดตั้ง
ซ่อมบารุง ขายนาเข้าสะพานเทียบเครื่องบิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ตารางที่ ผ.3-1 แสดงขนาดกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ขนาดกิจการ
จานวน
ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro
1
14.29
Community Enterprise)
ขนาดย่อม (มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท)
0
0.00
ขนาดกลาง (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท)
5
71.43
ขนาดใหญ่ (มูลค่าสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้าน
1
14.29
บาท)
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ขนาดของกิจการส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท) ร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ วิสาหกิจ
ชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) และขนาดใหญ่ (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
มากกว่า 200 ล้านบาท) ร้อยละ 14.29 เท่ากัน
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ตารางที่ ผ.3-2 แสดงอายุกจิ การของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
อายุ
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 3 ปี
0
0.00
4-6 ปี
0
0.00
7-10 ปี
1
14.29
11-15 ปี
0
0.00
16-20 ปี
0
0.00
20 ปี ขึ้นไป
6
85.71
รวม
7
100.00
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีอายุ
20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 85.71 และอายุระหว่าง 7-10 ปี ร้อยละ 14.29
ตารางที่ ผ.3-3 สัดส่วนผู้ถอื หุน้ ของกิจการของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
สัดส่วน
จานวน
ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นไทยทั้งหมด
5
71.43
ผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้งหมด
1
14.29
ไม่ระบุ
1
14.29
รวม
7
100.00
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า สัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ของกิจการส่วนใหญ่มีผู้ถือหุ้นไทยทั้งหมด ร้อยละ 71.43 และผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้งหมด ร้อยละ 14.29
ตารางที่ ผ.3-4 แสดงรูปแบบการดาเนินกิจการของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ) (n=7)
รูปแบบการดาเนินกิจการ
จานวน
ร้อยละ
รับจ้างผลิตสินค้า ตามที่ลูกค้ากาหนด
2
28.57
(Original Equipment Manufacturer: OEM)
ผลิตและมีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์สินค้าเอง
2
28.57
(Original Design Manufacturer: ODM)
ผลิตและสร้างแบรนด์สินค้าเอง
2
28.57
(Original Brand Manufacturer: OBM)
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รูปแบบการดาเนินกิจการ
จานวน
ร้อยละ
อื่นๆ เช่น กระจายสินค้า และขนส่งนาเข้า บริการ
4
57.14
ด้านสะพานเทียบเครื่องบิน
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า รูปแบบการดาเนิน
กิจการมีทั้งแบบรับจ้างผลิตสินค้า ตามที่ลูกค้ากาหนด (Original Equipment Manufacturer: OEM) ผลิต
และมีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์สินค้าเอง (Original Design Manufacturer: ODM) ผลิตและสร้างแบรนด์
สินค้าเอง (Original Brand Manufacturer: OBM) ร้อยละ 28.57 เท่ากัน และอื่นๆ เช่น กระจายสินค้า และ
ขนส่งนาเข้า บริการ ด้านสะพานเทียบเครื่องบิน ร้อยละ 57.14
ตารางที่ ผ.3-5 แสดงตลาดกลุม่ เป้าหมายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
จานวน
ร้อยละ
ในประเทศ
7
100.00
ต่างประเทศ
5
71.43
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ของสินค้าหรือบริการส่วนใหญ่เป็นในประเทศ ร้อยละ 100.00 และต่างประเทศ ร้อยละ 71.43
ตารางที่ ผ.3-6 แสดงแหล่งทีม่ าของเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและ
การขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
แหล่งที่มาของเทคโนโลยี
จานวน
ร้อยละ
In house R&D
3
42.86
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1
14.26
จาก Supplier
4
57.14
จากลูกค้า
5
71.43
จากมหาวิทยาลัย
2
28.57
จากการสนับสนุนจากภาครัฐ
3
42.86
จากการส ารวจผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมการบิ นและการขนส่ ง พบว่ า แหล่ ง ที่ม าของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จากลูกค้า ร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ จาก Supplier
ร้อยละ 57.14 In house R&D และจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 42.86 เท่ากัน จากมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 28.57 และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 14.26
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ตารางที่ ผ.3-7 แสดงระดับความใหม่ของเทคโนโลยีที่ใช้ของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ระดับความใหม่ของเทคโนโลยี
จานวน
ร้อยละ
ใหม่ในอุตสาหกรรม
2
28.57
เท่าเทียมในอุตสาหกรรมในประเทศ
3
42.86
เทียบเท่ากับคู่แข่งในต่างประเทศ
1
14.29
ด้อยกว่าอุตสาหกรรมต่างประเทศ
0
0.00
ด้อยกว่าอุตสาหกรรมในประเทศ
1
14.29
รวม
7
100.00
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ระดับความใหม่ของ
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ เ ท่ า เที ย มในอุ ต สาหกรรมในประเทศ ร้ อ ยละ 42.86 รองลงมา คื อ ใหม่ ใ น
อุตสาหกรรม ร้อยละ 28.57 และเทียบเท่ากับคู่แข่งในต่างประเทศ และด้อยกว่าอุตสาหกรรมในประเทศ
ร้อยละ 14.29 เท่ากัน
ส่วนที่ 2 ศักยภาพและการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ตารางที่ ผ.3-8 แสดงวงจรชีวติ ของอุตสาหกรรมของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
วงจรของอุตสาหกรรม
จานวน
ร้อยละ
ช่วงเริ่มต้น
2
28.57
ช่วงเติบโต
3
42.86
ช่วงเติบโตเต็มที่
1
14.29
ช่วงถดถอย
0
0.00
ไม่ระบุ
1
14.29
รวม
7
100.00
จากการส ารวจผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการบิ น และการขนส่ ง พบว่ า วงจรชี วิ ต ของ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเติบโต ร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ ช่วงเริ่มต้น ร้อยละ 28.57 ช่วงเติบโต
เต็มที่ และช่วงถดถอย ร้อยละ 14.29 เท่ากัน
ซึ่งเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรม คือ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูล และเครือข่าย ยาน
ยนต์ การแพทย์ครบวงจร สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การบินและขนส่ง และเครื่องมือ/อุปกรณ์สาหรับงานวิจัย
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

ตารางที่ ผ.3-9 แสดงระดับความเห็นกับประเด็นต่างๆ ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมของกิจการของกลุม่
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (n=7)
ระดับความเห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด ----------------------------------- มากทีส่ ดุ
ประเด็น
ค่าเฉลีย่
1
2
3
4
5
กิจการเป็นธุรกิจที่มีความสามารถ
0.00 14.29 71.43 14.29 0.00
3.00
แข่งขันเหนือผู้ประกอบการอื่นใน
(0)
(1)
(5)
(1)
(0) ปานกลาง
อุตสาหกรรม
กิจการมีเทคโนโลยีหรือการวิจัย
0.00 14.29 71.43 14.29 0.00
3.00
พัฒนาอยู่ในระดับแนวหน้าของ
(0)
(1)
(5)
(1)
(0) ปานกลาง
อุตสาหกรรม
กิจการมีความสามารถพัฒนาผลิต
14.29 14.29 28.57 42.86 0.00
3.00
สินค้าใหม่ออกสู่ตลาดที่ตอบสนอง
(1)
(1)
(2)
(3)
(0) ปานกลาง
ต่อความต้องการ
กิจการมีความสามารถสร้างความ
14.29 0.00 28.57 57.14 0.00
3.29
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
(1)
(0)
(2)
(4)
(0) ปานกลาง
ออกสู่ตลาดที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
0.00
0.00 28.57 57.14 14.29
3.86
ในประเทศและต่างประเทศมีการ
(0)
(0)
(2)
(4)
(1)
มาก
แข่งขันสูง
ผลิตภัณฑ์/บริการของกิจการมี
0.00 28.57 14.29 57.14 0.00
3.29
สินค้าทดแทนมาก
(0)
(2)
(1)
(4)
(0) ปานกลาง
กิจการมีความสามารถในการ
0.00
0.00 28.57 71.43 0.00
3.71
แข่งขันด้านต้นทุน (ผลิตสินค้าได้
(0)
(0)
(2)
(5)
(0)
มาก
ต้นทุนต่าสุด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
สินค้า
กิจการมีปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ 0.00 14.29 42.86 28.57 14.29
3.43
และสามารถจัดการได้ในปริมาณ
(0)
(1)
(3)
(2)
(1)
มาก
และระดับราคาที่เหมาะสม
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(n)
0.58
(7)
0.58
(7)
1.15
(7)
1.11
(7)

0.69
(7)
0.95
(7)
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0.98
(7)
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ประเด็น
9. กิจการสามารถจัดแรงงานที่มี
คุณภาพได้ตามที่ต้องการ
10. การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน
สามารถจัดการได้เหมาะสม
(ความเร็ว ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ
ของห่วงโซ่อุปทาน)
11. สามารถบริหารจัดการระบบผลิต
และจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามความ
ต้องการ
12. กิจการมีความสามารถในการ
บริหารด้านคุณภาพ
13. กิจการมีความสามารถในการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
14. บุคลากรมีความรู้และทักษะ
ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนา
15. กิจการมีความสามารถในตลาดใน
ประเทศ
16. กิจการมีความสามารถในตลาด
ต่างประเทศ
17. มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและ
เหมาะสม
18. กิจการมีความสามารถในการทา
กาไรสูงกว่ากิจการอื่นใน
อุตสาหกรรม

ระดับความเห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด ----------------------------------- มากทีส่ ดุ
1
2
3
4
5
14.29 14.29 57.14 14.29 0.00
(1)
(1)
(4)
(1)
(0)
14.29 14.29 57.14 14.29 0.00
(1)
(1)
(4)
(1)
(0)

ค่าเฉลีย่

SD
(n)

2.71
ปานกลาง
2.71
ปานกลาง

0.95
(7)
0.95
(7)

14.29
(1)

28.57
(2)

14.29
(1)

42.86
(3)

0.00
(0)

2.86
ปานกลาง

1.21
(7)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

0.00
(0)
0.00
(0)
28.57
(2)

28.57
(2)
66.67
(4)
14.29
(1)

57.14
(4)
16.67
(1)
28.57
(2)

14.29
(1)
16.67
(1)
28.57
(2)

3.86
มาก
3.50
มาก
3.57
มาก

0.69
(7)
0.84
(6)
1.27
(7)

0.00
(0)
28.57
(2)
14.29
(1)
14.29
(1)

14.29
(1)
14.29
(1)
28.57
(2)
0.00
(0)

28.57
(2)
28.57
(2)
14.29
(1)
42.86
(3)

28.57
(2)
14.29
(1)
28.57
(2)
42.86
(3)

28.57
(2)
14.29
(1)
14.29
(1)
0.00
(0)

3.71
มาก
2.71
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
3.14
ปานกลาง

1.11
(7)
1.50
(7)
1.41
(7)
1.07
(7)

หมายเหตุ: คะแนน 1.00-1.80 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
คะแนน 1.81-2.60 = เห็นด้วยน้อย
คะแนน 2.61-3.40 = เห็นด้วยปานกลาง
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คะแนน 3.41-4.20 = เห็นด้วยมาก
คะแนน 4.21-5.00 = เห็นด้วยมากที่สุด

จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ระดับความเห็นด้วยใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมของกิจ การ อยู่ในระดับมาก มีดังนี้ สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใน
ประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันสูง และกิจการมีความสามารถในการบริหารด้านคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย
3.86 เท่ากัน) รองลงมา คือ กิจการมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน (ผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่าสุด เมื่อ
เทียบกับคุณภาพสินค้า และกิจการมีความสามารถในตลาดในประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน) กิจการมี
ความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.50) บุคลากรมีความรู้ และทักษะ ประสบการณ์ใน
ด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 3.57) กิจการมีปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบและสามารถ
จัดการได้ในปริมาณและระดับราคาที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.43)
ผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยระดับปานกลาง มีดังนี้ กิจการมีความสามารถสร้างความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการ และผลิตภัณฑ์/ บริการของกิจการมี
สินค้าทดแทนมาก (ค่าเฉลี่ย 3.29 เท่ากัน) รองลงมา คือ กิจการมีความสามารถในการทากาไรสูงกว่ากิจการ
อื่นในอุตสาหกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.14) กิจการเป็นธุรกิจที่มีความสามารถแข่งขันเหนื อผู้ประกอบการอื่นใน
อุตสาหกรรม กิจการมีเทคโนโลยีห รื อการวิจัยพัฒนาอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม กิจการมี
ความสามารถพัฒนาผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการ และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.00 เท่ากัน) สามารถบริหารจัดการระบบผลิ ตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 2.86) กิจการสามารถจัดแรงงานที่มีคุณภาพได้ตามที่ต้องการ การจัดการด้านห่วงโซ่
อุปทานสามารถจัดการได้เหมาะสม (ความเร็ว ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ ของห่วงโซ่อุปทาน) และกิจการมี
ความสามารถในตลาดต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 2.71)
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ตารางที่ ผ.3-10 แสดงปัจจัยแห่งความสาเร็จของกิจการของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จานวน
ร้อยละ
มีความสามารถด้านนวัตกรรม
3
42.86
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
3
42.86
มีความสามารถด้านการตลาด
4
57.14
มีความสามารถการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
5
71.43
มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
4
57.14
มีความสามารถจัดการด้านการเงิน
2
28.57
มีเครือข่ายสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
1
14.29
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของกิจการ คือ มีความสามารถการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ มีความสามารถ
ด้า นการตลาด และมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามสามารถ ร้ อ ยละ 57.14 เท่ า กั น มีค วามสามารถด้ า น
นวัตกรรม มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ร้อยละ 42.86 เท่ากัน มีความสามารถจัดการด้าน
การเงิน ร้อยละ 28.57 และมีเครือข่ายสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 14.29
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ตารางที่ ผ.3-11 แสดงประสบการณ์ดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
(n=7)
ประสบการณ์ดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จานวน
ร้อยละ
มี
4
57.14
3
75.00
- การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3
75.00
- การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ไม่มี
3
42.86
จากการส ารวจผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการบิ น และการขนส่ ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร้อ ยละ 57.14 คือ การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการนา
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 75.00 เท่ากัน และไม่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา ร้อยละ 42.86
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ตารางที่ ผ.3-12 แสดงการทาวิจยั และพัฒนา และไปขอจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
การทาวิจยั และพัฒนาและไปขอจดสิทธิบตั ร
จานวน
ร้อยละ
เป็นผลงานของกิจการ
2
28.57
เป็นผลงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
2
28.57
เป็นผลงานความร่วมมือกับสถาบัน เช่น
3
42.86
สานักโลจิสติกส์
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า การทาวิจัยและพัฒนา
และไปขอจดสิทธิบัตร ส่วนใหญ่ เป็นผลงานความร่วมมือกับสถาบัน ร้อยละ 42.86 และเป็นผลงานของ
กิจการ และเป็นผลงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 28.57 เท่ากัน
ตารางที่ ผ.3-13 แสดงปัญหาในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการซื้อสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร เพื่อไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ ของกลุม่ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
ประสบการณ์ดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จานวน
ร้อยละ
การสืบค้นสิทธิบัตร
0
0.00
การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร
0
0.00
กฎระเบียบ/กฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญา
1
14.29
การนาสิทธิบัตรไปสู่ขั้นตอนการผลิต/ใช้งาน
1
14.29
อายุการคุ้มครอง
0
0.00
ความสามารถในการสร้างผลกาไรในอนาคต
3
42.86
อื่นๆ เช่น การขาย
1
14.29
จากการส ารวจผู้ป ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ ง พบว่า ปัญหาในกรณีที่
ผู้ประกอบการซื้อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ คือ ความสามารถในการ
สร้างผลกาไรในอนาคต ร้อยละ 42.86 และกฎระเบียบ/กฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญา การนาสิทธิบัตร
ไปสู่ขั้นตอนการผลิต/ใช้งาน และอื่นๆ เช่น การขาย ร้อยละ 14.29
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ตารางที่ ผ.3-14 แสดงการประเมินความสามารถของเทคโนโลยีของกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน
และการขนส่ง (n=7)
ระดับความเห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด ----------------------------------- มากทีส่ ดุ
ประเด็น
ค่าเฉลีย่
1
2
3
4
5
ความสามารถในการแสวงหา
0.00 14.29 28.57 57.14 0.00
3.43
เทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาเป็นสินค้า
(0)
(1)
(2)
(4)
(0)
มาก
หรือแก้ไขปัญหาในกิจการ
ความสามารถในการประเมิน
0.00 14.29 14.29 71.43 0.00
3.57
เทคโนโลยีที่เลือกมาใช้ ได้แก่ การ
(0)
(1)
(1)
(5)
(0)
มาก
ประเมินความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
ด้านการตลาด ด้านการดาเนินงาน
และด้านการเงิน
ความสามารถในการวางแผน การ
0.00 14.29 28.57 57.14 0.00
3.43
จัดการเทคโนโลยี และการนา
(0)
(1)
(2)
(4)
(0)
มาก
เทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรที่
เหมาะสมกับการดาเนินงานของ
กิจการ
ความสามารถของกิจการในการใช้
0.00 14.29 0.00 85.71 0.00
3.71
เทคโนโลยีที่เลือกให้เกิดประโยชน์
(0)
(1)
(0)
(6)
(0)
มาก
สูงสุด เช่น ลดต้นทุน เพิ่มกาไร เพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง
ลดเวลา
ความสามารถในการปรับปรุง
0.00 14.29 14.29 42.86 28.57
3.86
พัฒนา ต่อยอด เทคโนโลยีที่เลือกใน (0)
(1)
(1)
(3)
(2)
มาก
อนาคต
ความสามารถในการปกป้อง
0.00 14.29 28.57 42.86 14.29
3.57
เทคโนโลยี เช่น การป้องกันการ
(0)
(1)
(2)
(3)
(1)
มาก
ลอกเลียนจากคู่แข่ง การได้สิทธิ์ใน
การใช้เทคโนโลยีแต่เพียงผู้เดียว
หรือการหาเทคโนโลยีใหม่มา
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ระดับความเห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด ----------------------------------- มากทีส่ ดุ
1
2
3
4
5

ประเด็น
ทดแทนได้ง่าย
7. ความสามารถในการติดตามและ
ประเมินผลการนาเทคโนโลยีไปใช้
ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม
8. ผู้ประกอบการสนใจนาผลงานวิจัย
หรือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไป
ใช้ในเชิงพาณิชย์

ค่าเฉลีย่

SD
(n)

0.00
(0)

0.00
(0)

28.57
(2)

71.43
(5)

0.00
(0)

3.71
มาก

0.49
(7)

0.00
(0)

0.00
(0)

66.67
(4)

33.33
(2)

0.00
(0)

3.33
ปานกลาง

0.52
(6)

หมายเหตุ: คะแนน 1.00-1.80 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
คะแนน 1.81-2.60 = เห็นด้วยน้อย
คะแนน 2.61-3.40 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 3.41-4.20 = เห็นด้วยมาก
คะแนน 4.21-5.00 = เห็นด้วยมากที่สุด

จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ระดับความเห็นด้วย
ของความสามารถของเทคโนโลยีของกิจการ อยู่ในระดับมาก มีดังนี้ ความสามารถในการปรับปรุง พัฒนา
ต่อยอด เทคโนโลยีที่เลือกในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมา คือ ความสามารถของกิจการในการใช้
เทคโนโลยีที่เลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ลดต้นทุน เพิ่มกาไร เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง ลด
เวลา และความสามารถในการติดตามและประเมินผลการนาเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม
(ค่าเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน) ความสามารถในการประเมินเทคโนโลยีที่เลือกมาใช้ ได้แก่ การประเมินความเป็นไป
ได้ด้านเทคนิ ค ด้านการตลาด ด้านการดาเนินงาน และด้านการเงิน และความสามารถในการปกป้อ ง
เทคโนโลยี เช่น การป้องกันการลอกเลียนจากคู่แข่ง การได้สิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีแต่เพียงผู้เดียว หรือการ
หาเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.57 เท่ากัน) ความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อมา
พัฒนาเป็นสินค้าหรือแก้ไขปัญหาในกิจการ และความสามารถในการวางแผน การจัดการเทคโนโลยี และ
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.43 เท่ากัน)
ผู้ป ระกอบการมีความเห็ นด้ว ยระดับปานกลาง มีดังนี้ ผู้ ประกอบการสนใจนาผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (ค่าเฉลี่ย 3.33)
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ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้บริการศูนย์ให้คาปรึกษาผูป้ ระกอบการเรื่องนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
Innovation Driven Enterprise (IDE Center)
ตารางที่ ผ.3-15 แสดงความสนใจในการใช้บริการศูนย์ให้คาปรึกษาผูป้ ระกอบการของกลุม่ อุตสาหกรรมการ
บินและการขนส่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=7)
บริการศูนย์ให้คาปรึกษา
จานวน
ร้อยละ
Techno Lab
3
42.86
Idea Lab
4
57.14
Value Lab
6
85.71
Inter Lab
3
42.86
Online Service
4
57.14
จากการสารวจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีความ
สนใจที่จะใช้บ ริการให้คาปรึกษา ด้าน Value Lab ร้อยละ 85.71 รองลงมา คือ ด้าน Idea Lab ด้าน
Online Service ร้อยละ 57.14 เท่ากัน ด้านTechno Lab ด้าน Inter Lab ร้อยละ 42.86 เท่ากัน
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ภาคผนวก 4 อินโฟกราฟิก (Infographic) อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
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