
การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร กลไกยกระดับความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมไทย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร ถือเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอรเปนท่ีรูจักกันในหมูนักวิชาการและ
นักวิเคราะหนโยบายตั้งแตศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดตีพิมพลงในหนังสือชื่อ “The Competitive Advantage of Nations” เม่ือป ค.ศ. 1990 
(พ.ศ. 2533) โดยใหคําจํากัดความของ “คลัสเตอร” ไววา คลัสเตอร คือ กลุมของธุรกิจและสถาบันท่ีเก่ียวของมา
รวมตัวดําเนินกิจการอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน (Geographical Proximity) มีความรวมมือเก้ือหนุน เชื่อมโยงและเสริม
กิจการซ่ึงกันและกันอยางครบวงจร (Commonality & Complimentarily) ท้ังในแนวตั้งและแนวนอน โดยความ
เชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) เปนความเชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจ ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkages) เปนความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ รวมท้ัง
ธุรกิจใหบริการ สมาคมการคา สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน คือ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ซ่ึงถือเปนปจจัยหลักในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืน สําหรับในประเทศไทย แนวคิดดังกลาวไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง
ในชวงรัฐบาลภายใตการบริหารของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงเล็งเห็นวาแนวคิดดังกลาว 
นอกจากจะเปนกลไกชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยแลว ยังชวยสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผูผลิตรายยอยและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไดดวย 

นโยบายคลัสเตอรเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญท่ีประเทศตางๆ นํามาใชเปนเครื่องมือในการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย โดยจากการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของของประเทศ
ตางๆ พบประเด็นท่ีนาสนใจหลายประเด็น อาทิ ประเทศในสหภาพยุโรป พบวา นโยบายคลัสเตอรมีบทบาทสําคัญ
ในฐานะกรอบการดําเนินงานสําหรับนโยบายดานวิทยาศาสตรและการศึกษา โดย 2 ใน 3 ของประเทศท้ังหมดใน
สหภาพยุโรปมีการประกาศนโยบายคลัสเตอรในระดับประเทศ โดยเปนสวนหนึ่งของนโยบายนวัตกรรม ประเทศ
ฝรั่งเศส เริ่มมีนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาในรูปแบบของคลัสเตอรแหงการแขงขัน ในป 2548 โดยเปนการรวมกลุม
ของรัฐบาลทองถ่ิน ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา และศูนยวิจัยตางๆ เพ่ือใหเกิดการแบงปนความรูและ
ทรัพยากร และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยภาคเอกชนผานการใหสิทธิประโยชนทางภาษี จุดเดนในการพัฒนา
ศักยภาพของคลัสเตอร คือการมุงเนนใหเกิดความรวมมือดานนวัตกรรมและการสรางเครือขายดวยนโยบาย
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผานระบบภาษีท่ีมีความโดดเดนและจูงใจ ควบคูกับการปรับกลไกการทํางานของ
ภาครัฐใหเอ้ืออํานวย โดยเพ่ิมอํานาจใหกับการปกครองระดับทองถ่ิน เพ่ือใหรัฐบาลในแตละภูมิภาคมีอิสระในการ
ตัดสินใจและสามารถมุงเนนการพัฒนาท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการในเขตนั้นมากข้ึน ประเทศอิตาลี 
กรณีการพัฒนาคลัสเตอรสิ่งทอท่ีเมืองปราโต พบวา ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ มาตรการสนับสนุน
จากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สถาบันการศึกษาเขามาสนับสนุนโดยใหการฝกอบรมความรูดานตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและเปนฐานความรูในการพัฒนา ธนาคารทองถ่ินทําหนาท่ีจัดหาสินเชื่อระยะสั้นใหกับธุรกิจขนาดเล็ก  
อีกท้ังยังมีกฎหมายแหงชาติท่ีใหการสงเสริมและกระตุนการลงทุนโดยมีกองทุนพิเศษเพ่ือลดภาระคาใชจายใหกับ
บริษัทขนาดเล็ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีคลัสเตอรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีซิลิคอนวัลเลย พบวา มีปจจัย
ความสําเร็จในลักษณะเดียวกับคลัสเตอรสิ่งทอของอิตาลี คือ การมีสถาบันการศึกษาชั้นนําและสถาบันวิจัยท่ีมี
ศักยภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดตอการบมเพาะอุตสาหกรรม เสริมดวยระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพของ
สถาบันวิจัยซ่ึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันอยางใกลชิด การมีแรงงานท่ีมีฝมือและไดรับการ
อบรม รวมท้ังมีการรวมลงทุนและใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกวิสาหกิจ ประเทศญ่ีปุน จากกรณีศึกษาคลัสเตอร
วิทยาศาสตรท่ีโยโกฮามา มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ การจัดตั้งหนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-
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Technology Industry Promotion) เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยท้ังหลาย มีโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ ไดแก Yogohama Joint Research Center และ Leading Venture Plaza ซ่ึงมีบทบาทในการผลักดัน
และบมเพาะบริษัทตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐโดยการผอนคลายขอกําหนด/ใหสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือ
จูงใจบริษัทชั้นนําของโลกจากตางประเทศ/นักวิจัยตางชาติใหเขามาดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยในประเทศอยาง
ตอเนื่อง ประเทศจีน จากกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม IT ในเขต Zhongguancun ท่ีภาครัฐและ
สถาบันการศึกษารวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวข้ึน รวมถึงการมุงคนควาและวิจัยเทคโนโลยีแกนนําเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หรือในกรณีท่ีเมืองตางๆ ในมณฑลภาคตะวันออก
ของจีนกําหนดนโยบายดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายตางๆ และมุงผลิตบุคลากร เพ่ือรองรับ
การพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน จะเห็นไดวา ประเทศตางๆ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา 
คลัสเตอร และมีการดําเนินนโยบาย/มาตรการตางๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอรใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

สําหรับกรณีของภาคอุตสาหกรรมไทย 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรได
เริ่มกลับมาเปนวาระท่ีอยู ในความสนใจของภาค
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอีกครั้ง ในชวงประมาณ
ปลายไตรมาสท่ี 3 ของป 2558 จากแนวนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ท่ีไดมอบ
แนวทางการดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทย ใหประกอบดวย 2 สวน คือ (1) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน สําหรับธุรกิจท่ีใช
แรงงานจํานวนมาก ธุรกิจท่ีใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน
บริเวณชายแดนหรือประเทศเพ่ือนบานและธุรกิจ
ดานโลจิสติกส และ (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ซ่ึงจะอยูบริเวณพ้ืนท่ีตอนใน สําหรับธุรกิจท่ี
ไมเหมาะกับชายแดนและธุรกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการท่ีใชเทคโนโลยี 
ข้ันสูงและใชแรงงานนอย เพ่ือตอบรับแนวนโยบายดังกลาว คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (ขนพ.) ซ่ึงตั้งโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยมีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน และมี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ จึงไดมอบหมายให
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ สศช. รวมกันจัดทําขอเสนอนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร โดยเนนคลัสเตอรท่ีมีศักยภาพและมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ภายใน 1 เดือน เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และจากการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ก็นํามาสู “นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร” ท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 นโยบาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคาและนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
อีกท้ังยังเปนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตลอดจนเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการ SMEs โดยมีเครื่องมือท่ีสําคัญคือ การดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณคาท้ังจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม 
ผานมาตรการสนับสนุนเพ่ือผลักดันใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย รวมท้ังชวยยกระดับคลัสเตอรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน แบงเปน 5 ดานหลัก ไดแก 
การใหสิทธิประโยชน การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค 
และการสนับสนุนเงินทุน ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
ตามแนวทางคลัสเตอรอยางแทจริงและการดําเนินนโยบายเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว จึงมีการกําหนดเง่ือนไขบังคับ
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ใหทุกโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรจะตอง
รวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of Excellence ท่ีมีอยูในคลัสเตอร รวมท้ังตองยื่นขอรับการ
สงเสริมภายในสิ้นป 2559 และตองเริ่มดําเนินการภายในสิ้นป 2560 

ในสวนของการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายฯ เพ่ือใหมีการบูรณาการและมีความเปนเอกภาพ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวให
เปนรูปธรรมและทําหนาท่ีเปนศูนยกลางประสานงานการพัฒนาในแตละคลัสเตอร ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปนคณะกรรมการ โดย
มีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สศช. และ BOI เปนฝายเลขานุการรวม และภายใตคณะกรรมการดังกลาว ไดมี
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ผลิตภัณฑ/นักลงทุนเปาหมาย 
จัดทําแผนชักจูงการลงทุน รวมท้ังกําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแกไขปญหาเรงดวนใน 
แตละคลัสเตอร รวม 9 คณะ/9 คลัสเตอร ซ่ึงสอดคลองกับคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลและ
ขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ไดแก (1) ยานยนตและชิ้นสวน (2) เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ
อุปกรณโทรคมนาคม (3) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (4) ดิจิทัล (5) เกษตรแปรรูป (6) สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม (7) หุนยนต (8) การแพทยครบวงจร และ (9) อากาศยานและชิ้นสวน  

ท่ีผานมา คณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ ในแตละคลัสเตอร ไดมี
การประชุมอยางตอเนื่อง ตั้ งแต เดือน
พฤศจิกายน 2558 ผลจากการประชุมไดมี
การกําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย ประเทศ
เปาหมาย และมาตรการสําคัญในแตละ 
คลัสเตอร ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสําคัญใน
ดานตางๆ ท้ังในเรื่องการใชมาตรการทาง
ภาษี การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
จําเปน การพัฒนาบุคลากร การยกระดับขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูผลิต การ
ยกระดับมาตรฐานสินคา การปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน/มาตรการสงเสริมการลงทุน การแกกฎหมาย กฎระเบียบ ประเด็นท่ี
เปนอุปสรรค/คอขวด การสนับสนุนแหลงเงินทุน รวมท้ังไดมีการเรงรัด ผลักดัน
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในประเด็นสําคัญ/เรงดวน ผานกลไก
คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ อยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานมีความ
คืบหนามาเปนลําดับ ท้ังในสวนของภาพรวมและรายคลัสเตอร  

การพัฒนาคลัสเตอรในภาพรวม 

• การใหสิทธิประโยชน ผานกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2560 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. 2560 ซ่ึงมี
ผลใชบังคับแลวตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2560 และวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 ตามลําดับ และรางพระราชบัญญัติพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซ่ึงขณะนี้ไดผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว โดยจะ
นําเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตอไป 
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• การพัฒนาคนและเทคโนโลยี เชน โครงการสงเสริมใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของภาคเอกชน (Talent Mobility) โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน (Work-integrated Learning) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทยท่ีสอดคลองกับ 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิจัยระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานวิจัยจากตางประเทศ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Center of 
Excellence) การสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางวิจัย พัฒนา ทดสอบสมรรถนะยานยนตตนแบบในภูมิภาคโดยใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เปนตน 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางถนน ทางราง โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อม
ทาเรือ การพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาและการกอสรางศูนยซอมอากาศยาน ระยะท่ี 1  โครงการบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะสูชุมชน โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับโครงสราง
พ้ืนฐานดานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ  

• การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค เชน การแกปญหาผังเมืองจังหวัดระยอง การพิจารณาใหถ่ินท่ีอยู
ถาวรสําหรับผูเชี่ยวชาญชั้นนําระดับนานาชาติ  

• การสนับสนุนเงินทุน เชน โครงการคูปองนวัตกรรมระยะท่ี 2 กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กองทุนรวมลงทุนในกิจการ (SMEs Private Equity Trust Fund) และมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงิน
รวมลงทุน เปนตน 

การพัฒนา 9 คลัสเตอรเปาหมาย  

• คลัสเตอรยานยนตและช้ินสวน เชน การยกเวนอากรขาเขารถยนตตนแบบหรือของท่ีนําเขามาเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาหรือทดสอบ การขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และ
การสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศ 

• คลัสเตอรเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม เชน การพัฒนาบุคลากรดาน 
Electronic Design การยกระดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิตใหกับผูผลิตใน Supply Chain การ
ยกระดับมาตรฐานสินคาและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงสูง  

• คลัสเตอรปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัด
ระยอง การสงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ โดยใชมาตรการทางภาษี (Green Tax Expense) 

• คลัสเตอรเกษตรแปรรูป เชน การยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินคาเกษตรแบบครบวงจร การ
พัฒนา Rubber City 

• คลัสเตอรส่ิงทอและเครื่องนุงหม เชน การสงเสริมกิจการฟอกยอมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมไทยเปนศูนยกลางธุรกิจแฟชั่น และสงเสริมสถาบันแฟชั่นระดับโลกมาตั้งสาขาและเปดสอนระดับปริญญาในไทย 

• คลัสเตอรดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดภูเก็ต 
การจัดทํารางเกณฑคุณสมบัติ และเกณฑการประเมินผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล (Digital Specialist) และแนวทางการรับรอง
ผูเชี่ยวชาญตางชาติ การชักจูงการลงทุนผานโครงการขับเคลื่อน Smart Thailand 

• คลัสเตอรหุนยนต เชน การปรับโครงสรางอากรขาเขาชิ้นสวนหรืออุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรมหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ การกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุนใหภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเปน
หุนยนตหรือระบบอัตโนมัติ (Demend Driven) การพัฒนาศักยภาพเครือขายหนวยงาน Center of Excellence 

• คลัสเตอรการแพทยครบวงจร เชน การปรับปรุงกระบวนการกําหนดมาตรฐานใหมีความรวดเร็ว 
และเรงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยเพ่ือใหผูผลิตในประเทศใชเปนมาตรฐานอางอิงใน
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การเขาสูบัญชีนวัตกรรม การปรับระดับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยา การพิจารณาเพ่ิมสิทธิ
ประโยชนของกิจการท่ีเปนผลิตภัณฑเปาหมายในสาขาบริการทางการแพทย  

• คลัสเตอรอากาศยานและช้ินสวน เชน การแกไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551  

ผลจากการดําเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรขางตน  
ประกอบกับสิทธิประโยชนท่ีนักลงทุนจะไดรับจากมาตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI มีสวนชวยดึงดูดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยจากขอมูลคําขอรับการสงเสริมการลงทุน ของ BOI พบวา ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2558 – 
31 ธันวาคม 2559 มีคําขอรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร จํานวน 127 โครงการ เงินลงทุน 148,726.53 
ลานบาท ซ่ึงเงินลงทุนสวนใหญเปนกิจการในคลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน และเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสฯ 
นอกจากนี้ ยังมีการขอรับสงเสริมการลงทุนของกิจการเปาหมายท่ีตั้งในพ้ืนท่ีคลัสเตอรแตยังไมเขาขายไดรับสิทธิ
ประโยชนตามนโยบายคลัสเตอรอีก 77 โครงการ เงินลงทุน 49,597.20 ลานบาท และการขอรับการสงเสริมการลงทุนของ
กิจการเปาหมายตามนโยบายคลัสเตอรแตไมไดตั้งอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายของนโยบายคลัสเตอร อีก 403 โครงการ เงินลงทุน 
30,318.79 ลานบาท 

จากการบูรณาการทํางานของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 1 ปเศษ จนครบกําหนดระยะเวลา
การยื่นขอรับการสงเสริมในชวงสิ้นป 2559 สงผลใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรในหลายประเด็นท่ีมีความคืบหนามาเปนลําดับ อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตาม
เปาหมายของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ยังมีประเด็นท่ีตองไดรับการผลักดันอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีสอดคลองกับขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะเกิดการลงทุนซ่ึงเปนผลตอเนื่องจากการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของ
ของภาครัฐเพ่ิมข้ึนอีกในระยะตอไป ซ่ึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากภาครัฐอยางตอเนื่อง 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีแนวคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรในระยะตอไป ผานกลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธาน มีผูบริหารหนวยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวของ นักวิชาการจากภาคการศึกษา รวมเปนคณะกรรมการ โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ และจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการในแตละคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมายดวย  

การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ภายใตการ 
บูรณาการของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ตามแนวคิดขางตน จะเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขมแข็งของหวงโซ
มูลคา และผลักดันใหเกิดการลงทุนท่ีมีคุณคาในพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมไทยมี 
ผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน บนฐานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
ตอยอดไปสูการเปนฐานอุตสาหกรรมแหงอนาคตแลว ยังเปนการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับฐานราก  
ทําใหเกิดการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตอบสนองตอเปาหมายการเติบโตอยางมีสวนรวม 
(Inclusive Growth) อันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเติบโตอยางม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดไว 

----------------------------------------------- 
จัดทําโดย นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ 
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