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Disclaimer:  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลแก่
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   บริษัท Bosch ลงทุนเปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนเซมคิอนดักเตอร์ภายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรม ได้เผชิญกับวิกฤตปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ    
ปัญหาการขาดแคลนไมโครชิปและความต้องการที่มากขึ้นน้ี ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสหกรรม
และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยตรง จากความจ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับลดจ านวนการผลิต ด้วยเหตุน้ีบริษัทผู้ผลิตชิปหลายรายในประเทศเยอรมนีได้ตัดสินใจที่จะเร่ง
ขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มปัจจัยในการผลิต โดยหวังที่จะเพิ่มจ านวนการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพื่อรับมือ
กับวิกฤตปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนดังกล่าวในห่วงโซ่อุปทานการผลิต และเพื่อลดภาระในการน าเข้าชิ้นส่วน
จากต่างประเทศ 

ส านักข่าวเยอรมัน Deutsche Welle (DW) ได้รายงานว่า ปัญหาการขาดแคลนชิปในภาคอุตสหกรรม
นั้น ได้ส่งผลให้บริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีรายใหญ่ในเยอรมนีอย่าง Bosch ตัดสินใจลงทุนเป็นจ านวนเงิน
มากกว่า 1 พันล้านยูโร หรือกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนเซมิ              
คอนดักเตอร์แห่งใหม่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมือง Dresden ในรัฐ 
Saxony โดยมีการเริ่มต้นด าเนินงานก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มระบบภายในช่วงปลายปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท Bosch ยังได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะริเริ่มสร้าง
โรงงานระบบ “AIoT factory” เป็นครั้งแรก ที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับ the Internet 
of Things (IoT) เพื่อหวังที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล (data-based) ในการผลิต น าไปสู่การพัฒนามาตรฐาน
อุตสากรรม 4.0 ( Industry 4.0) หรือ Smart Factory ที่ เน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมเพือ่เพ่ิมก าลังและประสิทธิภาพในการผลิต 
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โดยในครั้งนี้ Bosch มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเทคโนโลยี microsystem ผ่านการ
ผลิตแผ่นชิปซิลิคอนเวเฟอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ที่สามารถใช้งานฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ได้
กว่าหลายล้านรายการ โดยเน้นการผลิตชิปที่ใช้งานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มจ านวนการผลิตให้
ตอบโจทย์กับความต้องการของไมโครชิปในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง ทั้งนี้ ข่าว
เรื่องการก่อสร้างโรงงานของบริษัท Bosch ในนิคมอุตสาหกรรม Silicon Saxony เมือง Dresden ยังได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนครั้งนี้ของ Bosch ถือเป็นการลงทุนที่ช่วยขยายนิคมอุตสาหกรรม
ฯ ให้กลายเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในยุโรป โดยคลัสเตอร์ดังกล่าวของ
นิคมอุตสาหกรรมฯ ได้มีการเติบโตและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปี 2562 และยังสามารถสร้าง
ผลประกอบการสูงถึงกว่า 16.5 พันล้านยูโร ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยนาย Peter Altmaier รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนียังได้กล่าวว่าการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในเขตเมือง
เดรสเดนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี ในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังเติบโตอย่างมากในตลาดโลก ณ ปัจจุบัน 

 

 

นอกจากนี ้ส านักงานข่าวของรัฐบาลกลางเยอรมัน ยังได้รายงานถึงการสนับสนุนของรัฐบาลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี กล่าวถึงโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนไมโครชิปของ Bosch ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างรูปแบบของโรงงานในอนาคต ที่
สามารถตอบรับกับกระแสความนิยมของตลาดอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่มแีนวโน้มจะเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลให้การก่อสร้างโรงงานในครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ 
Important Project of Common European Interest (IPCEI) ทีท่างรัฐบาลเยอรมันและอีกหลายประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ร่วมลงทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส ์อีกทั้ง ด้วย
ความส าคัญของกลุ่มสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ก าลังจะกลายเป็นนวัตกรรมพื้นฐานส าหรบัเทคโนโลยีในอนาคตนี้
เอง ทางรัฐบาลเยอรมันจึงได้มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกว่า 400 ล้านยูโร ในช่วงต้นปี 2564 
ที่ผ่านมา ส าหรับใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถก้าวทันตามคู่แข่งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา และสามารถไดเ้ข้าถงึ
ส่วนแบ่งในตลาดโลกที่มากขึ้น 
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ปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงบริษัท Bosch เท่านั้นที่ตัดสินใจเร่งลงทุนในการผลิตชิป บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่
หลายรายทั่วโลกก็ก าลังวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อเร่งการผลิตให้ตอบรับกับความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นด้วย 
เช่น บริษัท Globalfoundaries ผู้ผลิตชิปสัญชาติอเมริกัน ตั้งใจที่จะเพิ่มการลงทุนกว่า 400 ล้านยูโร ในการ
ขยายห้องปลอดเชื้อเพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตให้มากขึ้นเป็นสองเท่า จากที่ในปัจจุบันทางบริษัทสามารถผลิต
ชิ้นส่วนเวเฟอร์ได้แล้วกว่า 400,000 ชิ้นต่อปี และ บริษัท Infineon อีกหนึ่งบริษัทชั้นน าระดับโลกด้าน
อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังได้ประกาศถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มการลงทุนกว่า  1.1 พันล้านยูโร เพื่อ
พัฒนาโรงงานของตนในนิคมอุตสาหกรรม ณ เมือง Dresden ส าหรับอีกห้าปีข้างหน้า ทั้งนี้ ทางผู้บริหารของ 
Silicon Saxony ยังคาดหวังให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอย่าง Intel ที่ก าลังมองหาพื้นที่
ที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุโรป ได้เข้าร่วมลงทุนในคลัสเตอร์นี้ด้วย โดยนาย Frank Bösenberg หัวหน้า 
Silicon Saxony ได้กล่าวกับ MDR สถานีโทรทัศน์สาธารณะของเยอรมนี  ว่าการรวมตัวของบริษัทใน
อุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้จะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ให้เขต
อุตสาหกรรม Dresden ที่ปัจจุบันมีคู่แข่งที่ส าคัญในยุโรปเพียงรายดียวนั่นคือ นิยมอุตสาหกรรม Grenoble 
ในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งบริษัทวิศวกรรมการผลิตและการวิจัยด้านไมโครชิปที่ส าคัญเช่นกัน  

ส าหรับประเด็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สหภาพยุโรปมีความตั้งใจที่จะลดการน าเข้าชิ้นส่วน
ไมโครชิปจากอเมริกาเหนือและเอเชีย โดยได้มีการวางแผนที่จะร่วมทุ่มเงินหลายพันล้านยูโรกับบริษัท
วิศวกรรมในยุโรป เพื่อเร่งเพิ่มการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม นาย Jan-
Peter Kleinhans ผู้อ านวยการโครงการ Technology and Geopolitics ของสถาบัน Stiftung Neue 
Verantwortung (SNV) ในกรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวกับทางส านักข่าว DW ว่านโยบายของสหภาพยุโรปที่เชื่อว่า
การเร่งเพิ่มการก่อสร้างโรงงานจะเป็นแนวทางที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานใน
อนาคตและลดภาระการน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศนั้น ถือเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิง  

นาย Jan-Peter ได้กล่าวเสรมิถึงกรณีตัวอย่างของบริษัท TSMC ผู้ผลิตช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของ
ไต้หวัน ว่าถึงแม้จะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้น าด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญของโลก แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัท TSMC ยังไม่สามารถผลิตชิปได้ทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยยังจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาซัพพลาย
เออร์จากต่างประเทศในการน าเข้าอุปกรณ์การผลิตจากทั้งจากสหรัฐอเมรกิา ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด ์รวมถึง
สารเคมีจากเกาหลีใต้และญี่ปุน่ และสารซิลกิอนจากต่างประเทศ ดังนั้น แนวคิดการลดการพ่ึงพาในการน าเข้า



ข่าวเด่นประเทศเยอรมนีรายสัปดาห์ 
วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

 

Disclaimer:  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ที่มีบุคคลน าไปใช้ไมว่่าทางใด 

ชิ้นส่วนจากต่างประเทศของสหภาพยุโรปนั้น ยังถือเป็นการยากที่จะท าได้จริง อย่างไรก็ตาม นาย Jan-Peter 
มิได้ตั้งใจกล่าวโจมตีการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ Bosch และยังได้พูดถึงความเชี่ยวชาญของบริษัท
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่ล้ าสมัย แต่ทั้งนี ้เขาก็ยังได้กล่าวเตือนไปถึงบริษัทผู้ผลิต        
ชิปรายอื่น ๆ ที่มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปว่า ขณะนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในยุโรปก าลังตกอยู่ใน
สภาวะล้าหลังกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบชปิ ส่งผลให้ยุโรป
ยังไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนกิส์ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่แข่ง
รายอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงระบบโปรเซสเซอรส์ าหรบัสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป หรือศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ ที่
ในปัจจุบันแทบไม่มีผู้ผลิตจากฝั่งยุโรปอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าว  
 

 
ที่มา: 1) Deutsche Welle (DW)  

2) Press and Information Office 
of the Federal Government (Federal Press Office) 

 

 
 
 

 


