คอลัมน์ “เปิ ดมุมมอง” โดย TEAM GROUP

เมืองการบิน: รู ปแบบใหม่ ของการพัฒนาเมืองทีเ่ ปลี่ยนโลก
โดย ดร. จริ ยา บุณยะประภัศร

ถ้ าพัฒนาได้ ประสบความสาเร็จ เมืองการบิน หรือ Aerotropolis จะเป็ นแนวคิดที่พลิกรู ปแบบการพัฒนาเมืองที่ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษหน้ า
เป็ นที่ ทราบดี วา่ สิ นค้าหรื อบริ การที่ มีมูลค่าสู งจะพึ่งพาการขนส่ งหรื อการเดิ นทางทางอากาศ ดังนั้น การวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุ รกิจการค้าและการบริ การ ที่สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาสนามบิน เพื่อให้สามารถใช้ศกั ยภาพ
และขีดความสามารถของสนามบิน (Airport Leveraging) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งบริ การ และตลาด ในห่ วงโซ่อุปทาน
ได้อย่างต่อเนื่ อง คล่องตัว และ รวดเร็ ว จะช่วยยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่ ปัจจัย เวลา “ไม่ ใช่ แค่ ต้นทุนค่ าใช้ จ่าย แต่ เป็ น เรื่องการเสียโอกาสทางธุรกิจด้ วย”
แนวคิ ด Aerotropolis จะช่ วยส่ งเสริ มนโยบาย Thailand 4.0 และขับเคลื่ อนให้พ้ืนที่ เขตระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก
(EEC) เป็ นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ที่อยูใ่ นแถวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์
ระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมดิจิตลั อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ธุรกิจการ
จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา (MICE) ธุรกิจด้านการค้าและการบริ การ รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งที่
อาจเน่าเสี ยได้ เช่น ผลไม้ ดอกไม้ อาหารทะเล ฯลฯ
เมื องการบิ น (Aerotropolis) คื อ การพัฒนาพื้นที่ รอบสนามบิ น เพื่อให้เกิ ดการวางแผนพัฒนาที่ สามารถเกื้ อกูลและใช้
ประโยชน์จากการมีสนามบินเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดย Prof. John D. Kasarda ที่ปรึ กษาด้านเมืองการบินระดับโลก กล่าว
ว่า ขนาดอิ ทธิ พลของการพัฒนา Aerotropolis ในประเทศต่ างๆ สามารถครอบคลุ มรั ศมี พ้ื นที่ ในระยะ 40-90 กม. ห่ างจาก
สนามบิ น ขึ้นอยู่กบั ศักยภาพการเป็ น Hub ของสนามบิ น และ ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่ อมต่อการคมนามคมขนส่ ง โดย
ระยะเวลาที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบในเชิงธุรกิจ คือ ประมาณ 30 นาที จากสนามบิน
ดังนั้น การประกาศพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบประมาณ 6,500 ไร่ เป็ นเขตส่งเสริ มเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดยใช้ชื่อว่า เมืองการบินภาคตะวันออก ที่มีวงเงินลงทุน 2 แสนล้านบาทใน 5 ปี ข้างหน้า รวมถึงการลงทุนสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็ วสู ง กรุ งเทพ-ระยอง ที่ เชื่ อมสนามบิ นพาณิ ชย์ 3 แห่ ง ทั้ง ดอนเมือง สุ วรรณ
ภูมิ และ อู่ตะเภา เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ โครงการพัฒนาท่าเรื อ โครงการคมนาคมขนส่ งในหลากหลายรู ปแบบ (Multi
Modal Transport) ได้แก่ รถไฟทางคู่ Motorway โครงการเตรี ยมความพร้ อมด้านสาธารณู ปโภคและระบบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม จะเป็ นแกนสาคัญ (Backbone) ของการพัฒนาเมืองการบิ น หรื อ Aerotropolis Corridor ที่ จะสนับสนุ นการ
พัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การวางแผนพัฒนาเมืองการบิ นในประเทศต่างๆ จะเริ่ มเห็นผลสาเร็ จในระยะเวลา 3-5 ปี เป็ นต้นไป ดังนั้น ปั จจัยที่ ตอ้ งให้
ความสาคัญในการวางแผนและพัฒนาของประเทศไทยนับแต่วนั นี้ คือ “รู ปแบบการพัฒนาเมืองการบินแบบบูรณาการเพือ่
ยกระดับมาตรฐานและสร้ างความยัง่ ยืน” อย่างน้อยใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้ านการพัฒนาพืน้ ที่ ที่ เกี่ ยวข้องการวางผังพัฒนาสนามบิน การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม ธุ รกิ จและการค้า ผัง
โครงสร้างพื้นฐาน ผังระบบสาธารณูปโภค การสื่ อสารโทรคมนาคม การจัดสาธารณูปการและมาตรการด้านความ
ปลอดภัย ทั้งในสนามบินอู่ตะเภา และ พื้นที่โดยรอบ ที่เป็ นแกนกลางของการพัฒนา (Airport City Core) และ ใน
พื้นที่ในรัศมีที่ได้รับอิทธิ พลจากการพัฒนาสนามบิน ประกอบด้วย เมืองการบินชั้นใน (Inner Aerotropolis) และ
เมื องการบิ น ชั้นนอก (Outer Aerotropolis) ที่ รองรั บ แหล่งงาน แหล่งที่ อยู่อาศัยที่ มีคุณภาพชี วิตที่ ดี คลัสเตอร์
อุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากการพึ่งพาสนามบิน ครอบคลุม EEC ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
2) ด้ านการบริ หารจัดการ ที่ หน่ วยงานในระดับนโยบายและปฎิ บัติการได้แก่ สนามบิ น สายการบิ น หน่ วยงาน
ส่ วนกลาง จังหวัด ท้องถิ่น กลุ่มอุตสาหกรรมและธุ รกิ จ และ ชุมชน จาเป็ นต้องมีการวางแผนดาเนิ นงาน การ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่า งบู ร ณาการและสอดคล้อ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ร่ ว มกัน (Optimization) ให้มี
มาตรฐานที่ดี ดึงดูดนักลงทุน และ สร้างความเจริ ญทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3) ด้ านการเชื่อมโยงโครงสร้ างพืน้ ฐาน ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ที่ จะต้องเชื่ อมต่อ ทั้งในระดับน่ านฟ้ า (Air Route Connectivity) และในระดับพื้นดิ น (Surface Connectivity) ที่
จะต้องรวดเร็ ว คล่องตัวในเปลี่ยนถ่ายการขนส่งและการเดินทาง

การพัฒนาเมืองการบินในประเทศต่างๆ จะมีบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่นาเสนอ (Value Proposition) เด่นชัดต่างกัน ขึ้นอยู่
กับความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของพื้นที่ ต้ งั ของเมื องการบิ น เช่ น เมื องการบิ น ของประเทศ
เกาหลีใต้ จะเด่นในเรื่ องการเป็ นศูนย์กลางของนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ส่ วนเมืองการบินเจิ้งโจว ประเทศจีน จะเด่น
เรื่ องการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากยังได้เปรี ยบเรื่ องค่าแรงงาน ในขณะที่เมืองการบิน
ที่ อมั เสตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ น Hub ที่ สามารถเข้าถึง ได้สะดวก ทั้งทางอากาศ รถ ราง เรื อ พร้อมโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี จึงทาให้สามารถดึงดูดบริ ษทั ชั้นนามาตั้งสานักงานใหญ่ (Headquarters)

ดังนั้น การนาเสนอคุณค่าของเมืองการบินให้ชดั เจนเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะดึงดูดนักลงทุน โดยศักยภาพความได้เปรี ยบของ
EEC ที่ สามารถต่อยอดและได้รับ ประโยชน์จากเมื องการบิ น ได้เด่นชัดในระยะแรก คื อ การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวที่ มี
คุณภาพ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวของกลุ่มนักธุรกิจ การจัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา ที่ประเทศไทย
มีชื่อเสี ยงในระดับแนวหน้าของอาเซี ยน ที่จะเป็ น Quick Win Strategy ที่จะนามาซึ่ งคลัสเตอร์ การค้า การบริ การ และ โลติ
สติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยี
สู ง ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ที่ จะเป็ นศูนย์กลางของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของภูมิภาค
เมืองการบินจึงเป็ นรูปแบบใหม่ ของการพัฒนาเมืองทีเ่ ปลีย่ นโลกและเป็ นเครื่องยนต์ สาคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ น EEC ให้
ประสบความสาเร็จ เพือ่ สร้ างเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ แก่ ประเทศไทย

