
Status of EE Industries 
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ข ัน้ตน้ 
การออกแบบ เวเฟอร ์ 

แผงวงจรรวม 

ข ัน้กลาง 
การผลติชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์ใน Tier 1 และ 2 

              ข ัน้ปลาย 
   การประกอบชิน้สว่นในคอมพวิเตอร ์ 
 เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์

 ผูป้ระกอบ  
   Electronics       
   manufacturing  
   services (EMS) 
   หรอื  
   Brand Owner 

คลสัเตอรเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

โครงสรา้งคลสัเตอรแ์ละ Supply Chain อตุสาหกรรม 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และเครือ่งปรบัอากาศฯ  ของไทย 

      

ทีม่า:  การวเิคราะหโ์ดย SCB EIC 
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คลสัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์

คลสัเตอรไ์ฟฟ้าก าลงั 



ภาวะอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสโ์ลก 



ภาวะอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสโ์ลก 
ปี 2014 (Jan-June) 



ภาวะส่งออกในตลาดโลก 



Thailand EE Export หนว่ย ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

Growth 
Export Import 

2009 -9.7  -11.7 
2010 25.5  28.8 
2011 -0.5  5.8 
2012 2.0  9.3  
2013 -1.4 -5.0 
2014f 2.9 3.7 

ทีม่า: กรมศลุกากร 
รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหจ์ากแบบจ าลองโดยสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

• สินค้าไฟฟ้า ขยายตวั 3.9%  
• สินค้าอิเลก็ทรอนิกส ์ขยายตวั 1.3% 
• เน่ืองจากตลาดส่งออกอียแูละญ่ีปุ่ น ปรบัตวัดีขึ้น 



ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
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ASEAN 18% 
US 17% 

EU 15% 

JP 11% 

CN 8% other 31% 

สดัส่วนตลาดส่งออกของมลูค่าส่งออก EE ปี 2014 (Jan-June) 
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อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าส่งออก EE 

ทีม่า: กรมศุลกากร รวบรวมและวเิคราะห:์ สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์



สินค้าไฟฟ้า  
ส่งออก 5 อนัดบัแรก 

มลูค่าส่งออก 
(Mil.US$) 

การขยายตวั  
(%) 

มลูคา่สง่ออกสนิคา้ไฟฟ้า  11,788 3 
เครื่องปรบัอากาศ 2,366 9 
กล้องถ่ายโทรทศัน์ กล้องถ่ายบนัทึก
วีดีโอ/ภาพน่ิงฯ 778 -18 

ตู้เยน็ ใช้ตามบ้านเรอืน 753 -7 

เครื่องซกัผ้า 472 2 

เครื่องรบัโทรทศัน์สี 458 4 
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ASEAN 20% 
JP 15% 

EU 13% 

US 13% 

CN 7% 
other 32% 

สดัส่วนตลาดส่งออกของมลูค่าส่งออกสินค้าไฟฟ้า 

ปี 2014 (Jan-June) 

ทีม่า: กรมศุลกากร รวบรวมและวเิคราะห์: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
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สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์
สง่ออก 5 อนัดบัแรก 

มูลคา่สง่ออก 
(Mil.US$) 

การ
ขยายตวั 

(%) 

มลูคา่สง่ออกอเิล็กทรอนกิส ์ 15,226 1 

อปุกรณ์ประกอบของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 8,671 -1 

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล ี 
(Integrated Circuit) 

3,664 4 

เครือ่งสง่-เครือ่งรบัวทิยโุทรเลข วทิยุ
โทรศพัท ์

667 12 

วงจรพมิพ ์(Printed Circuit) 523 31 

ไดโอด ทรานซสิเตอรแ์ละอปุกรณ์กึง่ตวัน า 357 6 
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US 20% ASEAN 16% 
EU 16% 

CN 9% 

JP 8% 
other 31% 

สดัส่วนตลาดส่งออกของมลูค่าส่งออก 
สินค้าอิเลก็ทรอนิกส ์

ปี 2014 (Jan-June) 

ทีม่า: กรมศุลกากร รวบรวมและวเิคราะห์: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
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Creativity Class On the Rise 

• There are four classes of labour in the US: 
• Agricultural, Working, Service and Creative 
• Agricultural class has been on the decline since 

1900s. 
• Working class started to decline since the 1960s while 

the Service class peaked in the 1980s. 
• Only the Creative class has seen continuous growth. 
• The US dominates the global creative economy with a 

lion’s share of 43% in value. 
• R&D, publishing and software are the top 3 industries 

within the US creative economy, worth around 
US$1,500 billion at the turn of the century. 



The missing technologies 

 Robotics 

 Microelectronics 

 PCB design 

 Product design 

 Etc. 



Product 
planning  

Product 
development  

Testing & 
Certification 

Manufacture 

1. Market situation 
2. Consumer Insight 

- Trend 
- Perception 
- Behavior 

3. Technology roadmap 
 

 

1. Technical certification 
2. Design certification 

- Usability testing 
- Ergonomic testing 

3. Environmental certification  
- Green product auditing 

 

1. Technology development 
2. Industrial design 
3. Product engineer 
4. Design management 

1. Process improvement 
2. Technical development 

-  Medium volume 
production 
 

1. Rapid Prototyping 
2. Prototyping 
3. Small batch production 

PRODUCT DEVELOPMENT FRAMEWORK 
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Design 

1. Engineering design 

 

2. Product design 



Engineering design 

 PCB design 

 Microelectronics technology and design 

 Robotics 

 Etc. 

 

 



The demand for smaller and faster devices requires PCB 
designers to layout complex designs in significantly 
reduced footprints.  

Smaller device geometries and higher current switching 
capabilities have thrust us all into the world of RF, HF,UHF, 
and Microwave Energy Management 

Rise times on even the lowest tech devices now can exhibit 
Gigahertz impact. 

These changes directly impact product functionality and 
reliability. 

PCB Design:  The Technology Drivers 



• ขาดการวางแผนการออกแบบ 
• ขาดการส่ือสารท่ีดี 
• ไม่สามารถทดสอบตน้แบบท่ีท าไวก่้อนการผลิตจริงได ้
• ขาดเทคนิคการออกแบบท่ีดีและการเลือกอุปกรณ์

ผดิพลาด 
• เช่ือมัน่ในตนเองและไม่แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  

Common PCB Design Mistakes 



19 Microelectronics Design:  Technology Drivers 



Robotics 



Robotics 

The management consulting firm Boston Consulting Group studied the full 
spectrum of the global robotics market, which it broke down by sectors: 
 
Personal robots. These are robots that are used for entertainment, cleaning, 
education, security, and household duties. This segment is expected to grow the 
fastest, at a CAGR of 15.8% from $1 billion in 2010 to $9 billion in 2025. 
 
Commercial robots. These are robots used for medical and surgical purposes, 
agriculture, and construction. This segment is expected to grow at a CAGR of 
11.8% from $3.2 billion to $17 billion. 
 
Industrial robots. These are robots used in factory automation, welding, 
painting, assembly, and materials handling. This segment is expected to remain 
the largest, growing at a CAGR of 10.1% from $5.8 billion to $24.4 billion, 
perhaps aided by the rise of collaborative robots. 
 
Military robots. These are robots used in UAV, ground, or underwater vehicles in 
military applications. This segment is expected to grow at a CAGR of 8.1% to 
$16.5 billion. 

http://www.vision-systems.com/articles/2014/08/researchers-developing-nasa-inspired-vision-enabled-surgical-robot-for-children.html
http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-19/issue-7/features/vision-guided-robot-speeds-optical-filter-analysis.html
http://www.vision-systems.com/articles/2014/07/cornell-vision-enabled-underwater-vehicle-seeks-fourth-straight-robosub-competition-win.html
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 Project /multiDiscipline 

Product Design 
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What’s design ? 

design 

Once the task of “Design” is decided strictly, process 
doesn’t work well… 
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Designer’s role has been widely expanded. 
 = Designer as a bridge to connect each 

What’s design ? 
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What’s design ? 

Cross Function : the next style for product development. 

Not only designers but all of member should play or understand each roles. 



Product Design Methodology 

Design Thinking  



Design Thinking is not a method only for designers  
but the designers method or process to get a solution 

 
 

human-centered 
Based on a deep understanding on the consumer 

 

collaboration 
Both with the users and multidisciplinary teams 

 

Visualization 
To make the intangible become tangible  

 

Design Thinking 

Product Design Methodology 



วตัถปุระสงค ์
• ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสไ์ทย ให้เกิดองคค์วามรู้ด้าน
การสร้างมลูค่าธรุกิจโดยการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถจ าหน่ายได้
เชิงพาณิชย ์ 

• เพ่ือพฒันาต้นแบบผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ผ่านขัน้ตอนการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ สู่ผู้บริโภค 
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัการพฒันาสามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานและสามารถ
ออกสู่ตลาดได้จริง โดยองค์ความรู้ท่ีสร้างขึ้นสามารถเป็นแนวปฏิบติัส าหรบั
ผูป้ระกอบการในการพฒันาผลิตภณัฑเ์องได้ในอนาคต 

• เ พ่ือ เส ริมสร้ างศักยภาพของหน่วยงานท่ี เ ก่ียว ข้อง  เ พ่ือใ ห้บ ริการแก่
ภาคอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการด้านการออกแบบ แก่ผู้ประกอบการและนัก
ออกแบบอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืน  



รปูแบบการให้บริการ 
 
• ให้บริการข้อมลูด้านการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงกลยทุธ ์
•การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผูใ้ห้บริการออกแบบทัง้หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน 

•จดัหลกัสตูรฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์
• ให้บริการเงินทุนในการปรกึษาด้านเทคนิควิธี การพฒันาผลิตภณัฑต้์นแบบ 
   ทัง้ด้านวิศวกรรมและรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
• ให้บริการด้านการทดสอบผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานท่ีก าหนด  
   โดยประสานกบัศนูยป์ฏิบติัการและมาตรฐาน บางป ู



2. ขอบข่ายการให้การสนับสนุน 
 2.1 การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) 
 2.2  การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) 
 2.3 การพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐาน (Product Standard 

development) 
ขอบข่ายการให้การสนับสนุนครอบคลมุการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รปูและช้ินส่วนของผลิตภณัฑแ์ละรวมถึงการพฒันาซอฟตแ์วร ์
Embedded system และการพฒันาแม่พิมพ ์(Mold and Die) 

 
3. ระยะเวลาของโครงการ 
 3.1 โครงการสนับสนุนเงินให้เปล่า มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
 3.2 โครงการสนับสนุนเงินให้ยืม มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข การขอรบัการสนับสนุน 



4. การให้ทุนสนับสนุน 
4.1 การสนับสนุนเงินให้เปล่าส าหรบัโครงการท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยสนับสนุนร้อย

ละ 50 ของวงเงินโครงการ แต่ไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท 
 กรณีโครงการท่ีมีผูข้อรบัการสนับสนุนร่วมกนัมากกว่า 1 ราย อาจให้วงเงินสนับสนุน

เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกินโครงการละ 1,000,000 บาท  
4.2 การสนับสนุนให้เงินยืมส าหรบัโครงการท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยสนับสนุนร้อยละ 

50 ของวงเงินโครงการ แต่ไม่เกินโครงการละ 2,000,000 บาท และผูข้อรบัการสนับสนุน
ต้องคืนเงินยืมภายใน 2 ปี นับแต่เสรจ็ส้ินโครงการ 

5. เงือ่นไขการคืนเงินสนับสนุน 
 5.1 โครงการสนับสนุนเงินให้ยืม จะต้องจ่ายคืนเงินพร้อมผลประโยชน์ตามข้อตกลง

ภายใน 2 ปีนับตัง้แต่เสรจ็ส้ินโครงการ 
 5.2 กรณีโครงการสนับสนุนเงินให้ยืมไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด จะต้องจ่ายเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่ส้ินสดุตามข้อตกลง 
 
 
  



หลกัการ โครงการท่ีขอรบัการสนับสนุนนัน้ต้องมีการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑขึ์น้ใหม่ ท่ีสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย ์
โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถหาท่ีปรึกษาโครงการเอง หรือให้สถาบนัฯ 
เป็นผู้ประสานเพ่ือจดัหาท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องได้ การพิจารณาโครงการจะดจูากข้อเสนอ
โครงการท่ีประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์ท่ีจะพฒันา ความ
เป็นไปได้เชิงพาณิชย ์เทคโนโลยี ความสามารถท่ีเก่ียวข้องของท่ีปรึกษา รวมทัง้ปัจจยั
อ่ืน ๆ โดยฝ่ายเลขาฯ อาจเชิญผูป้ระกอบการและทีมพฒันามาน าเสนอด้วยเพ่ือสามารถ
ซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม  
ฝ่ายเลขาฯ จะสรปุรายละเอียดน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตดัสินในขัน้สุดท้าย
ต่อไป 

แนวทางด าเนินงานและพิจารณาโครงการฯ 



   ปัจจยัในการพิจารณาสนับสนุน 
    คณะกรรมการจะพิจารณาในปัจจยัต่อไปน้ี 
▫    การสนับสนุนการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ในด้านการออกแบบวิศวกรรม 

(Engineering Design) การออกแบบอตุสาหกรรม (Industrial Design) และการ
ออกแบบรปูลกัษณ์ (Aesthetics Design)  

▫ เป็นโครงการ/ผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถท าให้เกิดผลเชิงพาณิชยแ์ละสรา้งมลูค่าเพ่ิม 
(Value added) 

▫ ผูป้ระกอบการมีศกัยภาพและสามารถเสนอแผนงานการพฒันาผลิตภณัฑ ์ในรปูแบบ
ข้อเสนอโครงการ โดยจ าเป็นต้องแสดงให้เหน็ประสิทธิผลของโครงการท่ีสอดคล้อง
กบัตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว้ 

▫ ผูป้ระกอบการต้องให้ความร่วมมือด้านบคุคลากรท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน
งบประมาณในการพฒันาในส่วนท่ีเหลือหรอืจ าเป็นต้องสมทบ 

แนวทางด าเนินงานและพิจารณาโครงการฯ (ต่อ) 



Factory of the Future 2030 vision 

Committed to the Public-private 
partnership(PPP) Model 

 



The Factories of the Future roadmap framework 



The Factories of the Future PPP indentifies and realises these 

transformation by pursuing a set of research priorities along 
the  following research and innovation domains: 

• Research and Innovation  

    - advanced manufacturing processes 

    - adaptive and smart manufacturing systems 

    - digital,virtual and resource-efficient      

       factories 

    -  collaborative  and  mobile  enterprises 

    -  human-centred  manufacturing 

    -  customer – focused manufacturing  
 



The research and innovation activities undertaken 

within the domains should focus on a concrete and 

measurable set of targets , described as the following 
manufacturing challenges and opportunities : 

•Manufacturing the products of the future: 
Addressing the ever-changing needs of society and offering the 
potential of opening new markets. 

•Economic sustainability  of manufacturing :  
Combining high performance and quality  with  cost-effective  
productivity,realising reconfigurable,adoptive and evolving  
factories  capable  of  small – scale production in an 
economically viable way. 

• Social sustainability  of manufacturing : Integating 
human skils with technology. 

•Environmental sustainability of manufacturing : 
Reducing resource consumption and waste generation.   



Overall,the achievement of the indentified transformations 

requires a coordinated research and innovation effort,where 

manufacturing challenges and opportunities are addressed by 

deploying successively the following set of technologies and 
enables: 

• Advanced manufacturing processes and 
technologies , including photonics 

• Mechatronics for advanced manufacturing 
systems , including robotics 

• Information and communication technologies 

• Manufacturing strategies. 

• Knowledge-workers. 

• Modelling,simulation and forecasting methods 
and tools. 



Strategy for global competition 

 



Market by Geography 

 AEC 
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 EU 

 Japan 
 



EE Import Value 2006-2013 (million USD) 

0.00 

2,000.00 

4,000.00 

6,000.00 

8,000.00 

10,000.00 

12,000.00 

14,000.00 

16,000.00 

18,000.00 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 



2013 EE Import Value    
                                                                                                        (millionUSD) 

EU,  1,554.42  

Asean,  
6,148.79  

Middle East,  
64.39  

US,  1,569.32  China,  
8,121.26  

Japan,  
4,105.38  

Taiwan,  
1,726.07  

India,  59.94  

Korea,  981.17  Hongkong,  
197.86  



The End 


