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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE มาถึงฉบับเดือนกันยายน ฉบับนี้
มีบทความดี ๆ มาฝาก และยังมีภาพเร่ืองราวดี ๆ ของชาว สศอ. 
เขารวมจัดเตรียมอาหารบริการประชาชนท่ีมารวมถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง 
 เริ่มจาก Econ Focus การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร 
กลไกยกระดับความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมไทย 
คอลัมน Sharing พบกับเรื่องกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายฯ ปดทายดวย One Belt 
One Road : นโยบายยอโลก เชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมอีสาน
เหนือของไทยและจีน
 รอเพื่อพบกันใหมในฉบับหนานะคะ    
       ดวยความปรารถนาดี
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  พัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร ถือเปนกลไกที่มี
  ประสิทธิภาพในการชวยยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอรเปนที่รูจักกันใน
หมู นักวิชาการและนักวิเคราะหนโยบายตั้งแต ศาสตราจารย 
ไมเคลิ อ.ี พอรเตอร (Michael E. Porter) แหงมหาวทิยาลัยฮารวารด 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดตพีมิพลงในหนังสอืช่ือ “The Competitive 
Advantage of Nations” เม่ือป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยให
คําจํากัดความของ “คลัสเตอร” ไววา คลัสเตอร คือ กลุมของธุรกิจ
และสถาบันที่เกี่ยวของมารวมตัวดําเนินกิจการอยูในพื้นที่ใกลเคียง
กัน (Geographical Proximity) มีความรวมมือเก้ือหนุน เช่ือมโยง
และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอยางครบวงจร (Commonality 
& Complimentarily) ทั้งในแนวต้ังและแนวนอน โดยความเช่ือมโยง
ในแนวตัง้ (Vertical Linkages) เปนความเชือ่มโยงของผูประกอบการ
ธุรกิจ ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า และความเชื่อมโยงในแนวนอน 
(Horizontal Linkages) เปนความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรม
สนับสนุนตาง ๆ รวมท้ังธุรกิจใหบริการ สมาคมการคา สถาบันการ
ศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหนวยงานภาค
รฐัตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่บรรลเุปาหมายรวมกัน คอื การเพิม่ผลติภาพ 
(Productivity) ซึ่งถือเปนปจจัยหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันที่ยั่งยืน สําหรับในประเทศไทย แนวคิดดังกลาวไดรับการ
กลาวถึงอยางกวางขวางในชวงป 2546 โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดนํา
แนวคิดการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือในการยก
ระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเล็งเห็นวา
แนวคิดดังกลาว นอกจากจะเปนกลไกชวยยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเศรษฐกิจแลว ยังชวยสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผูผลิตรายยอยและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมไดดวย

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในรูปแบบในรูปแบบคลัสเตอร คลัสเตอร 

กลไกยกระดับความสามารถกลไกยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันภาคในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมไทยอุตสาหกรรมไทย

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ

 นโยบายคลัสเตอรเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญที่ประเทศตางๆ 
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการยกระดับความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย โดยจากการศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของของประเทศตางๆ พบประเด็นที่นาสนใจหลายประเด็น 
อาทิ ประเทศในสหภาพยุโรป พบวา นโยบายคลัสเตอรมีบทบาท
สําคัญในฐานะกรอบการดําเนินงานสําหรับนโยบายดานวิทยาศาสตร
และการศึกษา โดย 2 ใน 3 ของประเทศท้ังหมดในสหภาพยุโรปมีการ
ประกาศนโยบายคลัสเตอรในระดับประเทศ โดยเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายนวัตกรรม ประเทศฝรั่งเศส เริ่มมีนโยบายที่มุงเนนการพัฒนา
ในรูปแบบของคลัสเตอรแหงการแขงขัน ในป 2548 โดยเปนการรวม
กลุมของรัฐบาลทองถิ่น ผู ประกอบการ สถาบันการศึกษา และ
ศูนยวิจัยตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการแบงปนความรูและทรัพยากร และสง
เสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยภาคเอกชนผานการใหสิทธิประโยชน
ทางภาษี จุดเดนในการพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร คือการมุงเนน
ใหเกิดความรวมมือดานนวัตกรรมและการสรางเครือขายดวย
นโยบายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผานระบบภาษีที่มีความโดด
เดนและจูงใจ ควบคูกับการปรับกลไกการทํางานของภาครัฐใหเอื้อ
อํานวย โดยเพิ่มอํานาจใหกับการปกครองระดับทองถิ่น เพื่อให
รัฐบาลในแตละภูมิภาคมีอิสระในการตัดสินใจและสามารถมุงเนน
การพัฒนาที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการในเขตน้ันมาก
ขึ้น ประเทศอิตาลี กรณีการพัฒนาคลัสเตอรสิ่งทอที่เมืองปราโต พบ
วา ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่ง คือ มาตรการสนับสนุน
จากภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษาเขามาสนับสนุนโดย
ใหการฝกอบรมความรูดานตาง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพและเปนฐาน
ความรูในการพัฒนา ธนาคารทองถ่ินทําหนาที่จัดหาสินเชื่อระยะสั้น
ใหกับธุรกิจขนาดเล็ก 

การ
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 อีกทั้งยังมีกฎหมายแหงชาติที่ใหการสงเสริมและกระตุน
การลงทุนโดยมีกองทุนพิเศษเพ่ือลดภาระคาใชจายใหกับบริษัท
ขนาดเล็ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีคลัสเตอร  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่ซิลิคอนวัลเลย พบวา มีปจจัยความสําเร็จในลักษณะ
เดียวกับคลัสเตอรสิ่งทอของอิตาลี คือ การมีสถาบันการศึกษาชั้นนํา
และสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอการบมเพาะ
อุตสาหกรรม เสริมด วยระบบเครือข ายที่มีประสิทธิภาพของ
สถาบันวิจัยซึ่งทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน
อยางใกลชิด การมีแรงงานท่ีมีฝมือและไดรับการอบรม รวมท้ังมีการ
รวมลงทุนและใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกวิสาหกิจ ประเทศญ่ีปุน 
จากกรณีศึกษาคลัสเตอรวิทยาศาสตรที่ โยโกฮามา มีประเด็น
ที่นาสนใจคือ การจัดตั้งหนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Bio-Technology Industry Promotion) เพื่อทําหนาที่
ประสานงานการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยท้ังหลาย มีโครงสราง
พื้นฐานที่สําคัญ ไดแก Yogohama Joint Research Center 
และ Leading Venture Plaza ซึ่งมีบทบาทในการผลักดัน
และบมเพาะบริษัทตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยการผอนคลายขอกําหนด/ใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เพื่อจูงใจบริษัท
ชั้นนําของโลกจากตางประเทศ/นักวิจัยตางชาติใหเขามาดําเนินงาน
ดานการศึกษาวิจัยในประเทศอยางตอเนื่อง ประเทศจีน จากกรณี
ศึกษาการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม IT ในเขต Zhongguancun 
ที่ภาครัฐและสถาบันการศึกษารวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว
ขึ้น รวมถึงการมุงคนควาและวิจัยเทคโนโลยีแกนนําเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต หรือในกรณีที่เมืองตาง ๆ ในมณฑลภาคตะวันออกของจีน
กําหนดนโยบายดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรม
เปาหมายตาง ๆ และมุ งผลิตบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
คลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน จะเห็นไดวา ประเทศตาง ๆ 
ได เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคลัสเตอร และมีการ
ดําเนินนโยบาย/มาตรการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร
ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
 สําหรับกรณีของภาคอุตสาหกรรมไทย แนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรไดเร่ิมกลับมาเปนวาระที่อยู ใน
ความสนใจของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอีกครั้ง ในชวง
ประมาณปลายไตรมาสที่ 3 ของป 2558 จากแนวนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ไดมอบแนวทาง
การดาํเนนินโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษของไทย ใหประกอบดวย 
2 สวน คือ (1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน สําหรับ
ธุรกิจที่ใชแรงงานจํานวนมาก ธุรกิจที่ใชวัตถุดิบจากทองถ่ินบริเวณ
ชายแดนหรือประเทศเพ่ือนบานและธุรกิจดานโลจิสติกส และ 
(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ซึ่งจะอยูบริเวณ
พื้นที่ตอนใน สําหรับธุรกิจท่ีไมเหมาะกับชายแดนและธุรกิจท่ีเปน
อุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและใชแรงงานนอย แนวนโยบายดังกลาว จึงเปน
ที่มาของ “นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร” 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2558 นโยบายน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของหวงโซมูลคาและนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต อีกทั้ง
ยังเปนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหกับผูประกอบการ SMEs ผานมาตรการสนับสนุน 5 ดานหลัก 
ไดแก การใหสิทธิประโยชน การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค และการ
สนับสนุนเงินทุน ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ี 
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาตามแนวทางคลัสเตอรอยาง
แทจริงและการดําเนินงานเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว จึงมีการ
กําหนดเงื่อนไขบังคับใหทุกโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรจะตอง
ร วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of 
Excellence ที่มีอยูในคลัสเตอร รวมทั้งตองยื่นขอรับการสงเสริม
ภายในส้ินป 2559 และตองเริ่มดําเนินการภายในส้ินป 2560
 ในสวนของการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายฯ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวย
งานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรม
และทําหนาที่ เป นศูนย กลางประสานงานการพัฒนาในแตละ
คลัสเตอร ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการเร งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
กรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชน
รวมเปนคณะกรรมการ โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (สศช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
เปนฝายเลขานุการรวม และภายใตคณะกรรมการดังกลาว ไดมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน ผลิตภัณฑ/นักลงทุนเปาหมาย รวมทั้งแนวทาง/
มาตรการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแกไขปญหาเรงดวนในแตละ
คลัสเตอร รวม 9 คณะ ซึ่งสอดคลองกับคลัสเตอรอุตสาหกรรม
เปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลและขอเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve) ไดแก (1) ยานยนตและชิ้นสวน (2) เครื่องใช
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม (3) ปโตรเคมีและ
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เคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (4) ดิจิทัล (5) เกษตรแปรรูป
(6) สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม (7) หุนยนต (8) การแพทยครบวงจร 
และ (9) อากาศยานและช้ินสวน 
 ที่ผานมา คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
ในแตละคลัสเตอร ไดมีการประชุมอยางตอเน่ือง ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีการกําหนดผลิตภัณฑ
เป าหมาย ประเทศเปาหมาย และมาตรการสําคัญ
ในแตละคลัสเตอร ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญในดาน
ตางๆ ทั้งในเรื่องการใชมาตรการทางภาษี การจัดเตรียม
โครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปน การพฒันาบคุลากร การยกระดับ 
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผู ผลิต การยกระดับ
มาตรฐานสินคา การปรับปรุงสิทธิประโยชน/มาตรการ
ส งเสริมการลงทุน การแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
การสนบัสนนุแหลงเงนิทุน รวมทั้งมีการเรงรัด ผลักดันการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในประเด็นสําคัญ/
เรงดวน ผานกลไกคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
อยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของภาพรวมและรายคลัสเตอร 

การพัฒนาคลัสเตอรในภาพรวม
● การใหสิทธิประโยชน ผานกฎหมายที่เก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญตัสิงเสรมิการลงทุน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญตัิ 
การเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม 
เปาหมาย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 
2560 และวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 ตามลําดับ และรางพระราช
บัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งขณะน้ี
ไดผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว โดยจะนํา
เขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ตอไป

●  การพัฒนาคนและเทคโนโลยี เชน โครงการสงเสริม
ใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการของภาคเอกชน (Talent Mobility) โครงการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated 
Learning) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยที่สอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน
วิจัยจากตางประเทศ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Center of 
Excellence) การสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางวิจัย พัฒนา ทดสอบ
สมรรถนะยานยนตตนแบบในภูมิภาคโดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
เปนตน

●  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การพฒันาโครงสราง 
พื้นฐานทางถนน ทางราง โครงสรางพื้นฐานเชื่อมทาเรือ การพัฒนา
ทาอากาศยานอู ตะเภาและการกอสร างศูนยซ อมอากาศยาน 
ระยะที่ 1  โครงการบริการอินเทอร  เ น็ตสาธารณะสู ชุมชน 
โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัด
ภูเก็ต โครงการยกระดับโครงสร างพื้นฐานดานโทรคมนาคม

●  การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค เชน การแกปญหา
ผังเมืองจังหวัดระยอง การพิจารณาให ถิ่นที่อยู ถาวรสําหรับ
ผูเช่ียวชาญช้ันนําระดับนานาชาติ 

●  การสนับสนุนเงินทุน เชน โครงการคูปองนวัตกรรม
ระยะที่ 2 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กองทุนรวมลงทุนในกิจการ (SMEs Private Equity Trust Fund) 
และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินรวมลงทุน เปนตน

การพัฒนา 9 คลัสเตอรเปาหมาย 
●  คลัสเตอรยานยนตและช้ินสวน เชน การยกเวนอากรขา

เขารถยนตตนแบบหรือของท่ีนําเขามาเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
หรือทดสอบ การขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน และการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟา
ในประเทศ

●  คลัสเตอร เคร่ืองใช  ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณโทรคมนาคม เชน การพัฒนาบุคลากรดาน Electronic 
Design การยกระดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิตใหกับ
ผูผลิตใน Supply Chain การยกระดับมาตรฐานสินคาและพัฒนา
หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงสูง 

เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบ
ยานยนตและยางลอแหงชาติ 
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 ●  คลัส เตอร ป  โตร เค มีแล ะ เค มีภัณฑ ที่ เ ป นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เชน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัดระยอง 
การสงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ โดยใชมาตรการ
ทางภาษี (Green Tax Expense)
 ●  คลัสเตอรเกษตรแปรรูป เชน การยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสินคาเกษตรแบบครบวงจร การพัฒนา Rubber City
 ●  คลัสเตอรสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เชน การสงเสริม
กิจการฟอกย อมท่ีเป นมิตรต อสิ่ งแวดล อม การส งเสริมไทย
เปนศูนยกลางธุรกิจแฟช่ัน และสงเสริมสถาบันแฟช่ันระดับโลก
มาตั้งสาขาและเปดสอนระดับปริญญาในไทย
 ●  คลัสเตอรดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดภูเก็ต การจัดทําราง
เกณฑคุณสมบัติ และเกณฑการประเมินผู เช่ียวชาญดานดิจิทัล 
(Digital Specialist) และแนวทางการรับรองผูเชี่ยวชาญตางชาติ 
การชักจูงการลงทุนผานโครงการขับเคลื่อน Smart Thailand
 ●  คลัสเตอรหุนยนต เชน การปรับโครงสรางอากรขาเขา
ชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
การกําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ นใหภาคอุตสาหกรรม
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป นหุ นยนตหรือระบบอัตโนมัติ 
(Demend Driven) การพัฒนาศักยภาพเครือขายหนวยงาน Center 
of Excellence
 ●  คลัสเตอรการแพทยครบวงจร เชน การปรับปรุง
กระบวนการกําหนดมาตรฐานใหมีความรวดเร็ว และเรงกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยเพื่อใหผู ผลิต
ในประเทศใชเปนมาตรฐานอางอิงในการเขาสู บัญชีนวัตกรรม 
การปรับระดับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยา 
การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชนของกิจการที่เปนผลิตภัณฑเปาหมาย
ในสาขาบริการทางการแพทย 
 ●  คลัสเตอรอากาศยานและชิ้นสวน เชน การแกไข
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 
 ผลจากการดําเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรขางตน ประกอบกับสิทธิประโยชน
ที่นักลงทุนจะได รับจากมาตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI 
มีสวนชวยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยจากขอมูล
ของ BOI พบวา ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559 
มีคําขอรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร จํานวน 
127 โครงการ เงินลงทุนรวม 147,646 ลานบาท โดยมีโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) จํานวน 64 โครงการ 
เงินลงทุนรวม 84,875 ลานบาท ซึ่งเปนเงินลงทุนในคลัสเตอร
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสฯ 
สิ่งทอ ปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อากาศยาน 
อุปกรณอัตโนมัติและหุนยนต ดิจิทัล ตามลําดับ 
 จากการบูรณาการทํางานของทุกภาคส วนที่ เกี่ยวข อง
เพื่อร วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 

1 ปเศษ จนครบกําหนดระยะเวลาการย่ืนขอรับการสงเสริม
ในชวงส้ินป 2559 สงผลใหเกิดการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรในหลาย
ประเด็นที่มีความคืบหนามาเปนลําดับ อยางไรก็ตาม การดําเนินงาน
ตามเปาหมายของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร ยังมีประเด็นที่ต องได รับการผลักดันอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีสอดคลองกับขอเสนอ 
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะเกิดการลงทุนซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการ
ดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวของของภาครัฐเพ่ิมขึ้นอีกในระยะตอไป 
ซึง่จาํเปนตองไดรบัการสนบัสนนุในดานตาง ๆ จากภาครฐัอยางตอเน่ือง 
การขบัเคล่ือนการพฒันาอตุสาหกรรมในรปูแบบคลัสเตอรอยางตอเนือ่ง 
และเปนรูปธรรม ภายใตการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
จะเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา 
และผลักดันใหเกิดการลงทุนที่มีคุณคาในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งนอกจาก
จะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมไทยมีผลิตภาพและความสามารถในการ
แขงขันที่สูงขึ้น บนฐานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และต อยอดไปสู การเป นฐานอุตสาหกรรมแห งอนาคตแล ว 
ยังเปนการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับฐานราก ทําใหเกิด
การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตอบสนองตอ
เปาหมายการเติบโตอยางมีสวนรวม (Inclusive Growth) อันจะนํา
ไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเติบโต
อยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ที่กําหนดไว

จัดทําโดย 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แหลงขอมูลอางอิง

1.รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศนใหมสู AEC โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 

พฤษภาคม 2558.
2.ฝรั่งเศส ศิลปะแหงคลัสเตอร สุนทรียแหงนวัตกรรม โดย Sasin 
Management Consulting (SMC), มกราคม 2559. สืบคนจาก 

www.facebook.com/notes/sasin-management-consulting-
smc/ฝรั่งเศส-ศิลปะแหง

คลัสเตอร-สุนทรียแหงนวัตกรรม/1316479658409037
3.คลัสเตอร การรวมกลุมธุรกิจเพื่อการแขงขัน โดยสํานักวิชาการ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ธันวาคม 2558. สืบคนจาก 
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/

dec2558-3.pdf
4.คลัสเตอรอุตสาหกรรมจีน : เคล็ดลับฐานการผลิตโลก โดย

ศูนยวิจัยกสิกรไทย, มีนาคม 2551. สืบคนจาก http://library.dip.
go.th/multim2/news/n03168.pdf



7

ECONECON  REVIEWREVIEW

77

ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
¡ÒÃ¼ÅÔμÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á»‚ 2560

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 
ขยายตัวรอยละ 3.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปก อน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เช น 
อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารแปรรูป (สัตวนํ้า)
 ● อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 26.7 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอน เนื่องจากเครื่องยนตรุ นใหมที่ผลิต ไดแก 
สินคาเคร่ืองยนตดีเซล ไดรับความนิยมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในกลุม CLMV
 ● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 17.2 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน โดยมีการผลิตผลิตภัณฑยางแผนเพิ่มขึ้นออกสู ตลาด 
เนื่องจากวัตถุดิบ (นํ้ายาง) ออกสูตลาดเพ่ิมขึ้นและมีการขยายตัว
ของตลาดใหมมากขึ้น สงผลใหสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้น
 ● อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป (สัตวนํ้า) 
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 13.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เนื่องจากมีความตองการในกลุ มสินคา
ปลาแชแข็ง หมึกแชแข็ง และกุงแชแข็งเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกร
สามารถจัดการปญหาโรคตายดวนในกุงจึงมีวัตถุดิบในการผลิต
เพิ่มขึ้น

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการ
ผลิตผาทอ
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 27.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการสินคาในตลาดตางประเทศชะลอตัว 
รวมถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณ
การจําหนายในประเทศลดลง
 ● อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจาก
คู แขงของไทยในกลุมอาเซียนไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
(GSP) ในการสงออกไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําใหราคาสินคา
ถูกกวาของไทย สงผลใหการสงออกของไทยลดลง

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัว 
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.7 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
แปรรูป (สัตวนํ้า) อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2560 
อยูที่รอยละ 60.2
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 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 กฎหมายฉบับสําคัญท่ีจะมีสวนชวยสงเสริมการลงทุน
 ของประเทศ ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. 2560 เพ่ือใชเปน
กลไก/เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ โดยถือเปนการเพ่ิมเคร่ืองมือชักจูงการลงทุนเพื่อใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับ
ประเทศคู แขงในการดึงใหกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมายที่สําคัญมาลงทุน ซึ่งมุ งเนนไปที่
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพของประเทศ นอกจากน้ี ยังถือเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยสนับสนุนเงินกองทุนใหผู ประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานของกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งจะกอใหเกิดการ
ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะกลุม First S-Curve และ New S-Curve 
ใหกาวไปสูยุค Industry 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
  กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดและสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันฯ คงตองเลาความเปนมา
ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ก อน เพื่อใหทราบถึงที่มาท่ีไปซ่ึงเปน
จุดกําเนิดของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันฯ ซึ่งเมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได มีมติเห็นชอบในหลักการ
ของขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย : กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
เสนอ ซึ่งประกอบดวย 
 (1) อุตสาหกรรมปจจุบันที่ยกระดับเพ่ือตอยอดการเจริญเติบโต 
(First S-curve) ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุ มรายไดดีและ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 
 (2) อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบกาว
กระโดด (New S-curve) ไดแก อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
 โดยตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดต้ัง
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปา
หมาย โดยใหมีวงเงิน 10,000 ลานบาท และมอบหมายใหกระทรวงการ
คลัง (กค.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาเรื่องแหลงที่มาของราย
ไดสําหรับกองทุนฯ ซี่ง กค. พิจารณาแลว เห็นควรสนับสนุนใหเกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดย กค. ไดเสนอเร่ืองการจัดต้ังกองทุน

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(รางพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ....) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และผ านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห งชาติและ
ถูกประกาศใชเปนกฎหมายพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. 2560 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลม 134 ตอนท่ี 19 ก 
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือใชเปนกลไก/เคร่ืองมือที่สําคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
 กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันฯ จึงถือกําเนิดขึ้นมา
ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยในหมวดที่ 4 ไดกําหนดใหจัดตั้งกองทุน
ขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI 
เรียกวา “กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ซึ่งคําวา “อุตสาหกรรมเปาหมาย” หมายความวา 
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพของประเทศสรางประโยชนอยางสูง
ตอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ และสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอยางยั่งยืน ซึ่งตองเปน
อุตสาหกรรมประเภทใหมที่ไมเคยมีการผลิตหรือการใหบริการในประเทศ
มากอน หรือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีใหมหรือใชความรูใน
การผลิต ข้ันสูง เพื่ อก อให  เ กิดการพัฒนาและส  ง เสริมนวัตกรรม 
ซึ่งคณะกรรมการ นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

เมื่อ

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย…สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย…
กลไกการยกระดับขีดความสามารถกลไกการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการยุค 4.0ในการแขงขันของผูประกอบการยุค 4.0

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.)
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อยางไรก็ตาม การใหสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ใหไดนั้น จะไมรวมสิทธิ
ประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใต พระราชบัญญัติส งเสริม
การลงทุนเพราะตองการลดความซ้ําซอนของการใหสิทธิประโยชน
จากพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีกระบวนการทํางานและการขอรับ
สิทธิประโยชนที่แตกตางไปจากพระราชบัญญัติส งเสริมการลงทุน 
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขั้นตอนและแนวทาง ดังนี้
 ขั้นที่ 1 คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดประเภทและ
ลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรมเป าหมาย รวมทั้ งหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ 
 ขั้นที่ 2 เมื่อมีประกาศแลวชองทางในการขอสงเสริมภายใต
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้มี 2 ชองทาง คือ ชองทางที่ 1 การสรรหานักลงทุน
เปาหมายโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ชองทางที่ 2 นักลงทุน
ที่เขาขายตามหลักเกณฑที่กําหนดยื่นขอเสนอโครงการตอ BOI โดยตรง 
 ขั้นที่ 3 BOI จะวิเคราะหขอเสนอโครงการและนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา หากเห็นชอบก็จะจัดทํารายละเอียด
และประสานงานกับบริษัทในการดําเนินการเจรจาตอไป 
 ขั้นที่ 4 เม่ือเจรจาเสร็จสิ้น คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา
จัดทําบันทึกสรุปผลการเจรจา และแจงใหนักลงทุนมายื่นคําขอรับ
การสงเสริมฯ พรอมรายละเอียดโครงการลงทุนที่เปนไปตามผลการเจรจา 
 ขั้นที่ 5 BOI เสนอคณะกรรมการนโยบาย พิจารณาอนุมัติ
สิทธิประโยชนใหแกโครงการดังกลาว 
 ขั้นที่ 6 BOI แจงมติและจัดทําบัตรสงเสริมตอไป
 ทั้งนี้ BOI ได รับมอบหมายให เป นหนวยงานเจ าภาพหลัก
ที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่มีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในดานการสงเสริม
การลงทุนสําหรับในทุกรูปแบบกิจการ อันจะสงผลใหการดําเนินงาน
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสูงสุด
 สําหรับกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีบทบาทสําคัญโดยมีสวนรวม
ในการดําเนินงานผลักดันการจัดตั้งกองทุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ในดาน
การพิจารณาเสนอความเห็น ตรวจสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายที่จะมีผลบังคับใชในวงกวาง เชน การเสนอความเห็น
ในการกําหนดนิยามของ “อุตสาหกรรมเปาหมาย” ใหครอบคลุม
ในทุกอุตสาหกรรม โดยไมเฉพาะเจาะจงเพียงแค 10 กลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย แตตองเปนอุตสาหกรรมประเภทใหมที่ไมเคยมีการผลิต
หรือการใหบริการในประเทศมากอน หรือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใช
เทคโนโลยีใหมหรือใชความรูในการผลิตขั้นสูง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
และสงเสริมนวัตกรรม การเสนอใหมีความตระหนักและใหความสําคัญ

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดออกประกาศท่ี 1/2560 เร่ือง หลักเกณฑ
การสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. 2560 
โดยกําหนดใหอุตสาหกรรมเหลาน้ีเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก  
  1)  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม  
   2)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  
   3)  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวระดับคุณภาพ 
  4)  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
 5)  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารท่ีมมีูลคาเพ่ิมสูง
 ๖)  อุตสาหกรรมหุนยนต
 7)  อุตสาหกรรมการบิน
 8)  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 9)  อุตสาหกรรมดิจิทัล
 10)  อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะเนนการสงเสริมการลงทุน
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่ประเทศไทย
มีศักยภาพและเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในอนาคต เชน เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี 
(Nanotechnology) เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials 
Technology) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนตน
  สําหรับในสวนของสิทธิประโยชนที่มีภายใตรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

1. การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเกิน 15 ป ปจจุบัน 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนสามารถให สิทธิประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลไดสูงสุด ไมเกิน 8 ป (และเพิ่มขึ้นเปน 13 ป จากการแกไข 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน) และสามารถใหสิทธิประโยชนลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 อีก 5 ป ซึ่งพระราชบัญญัติฯ นั้นจะ
สามารถใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดสูงสุดถึง 15 ป 
อยางไรก็ตาม จะไมมีการใหลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใต
พระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมท้ัง โครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ภายใต
พระราชบัญญัติฉบับนี้แลว จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนอีก 
 2.  เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ลานบาท 
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการลงทุนการวิจัยและพัฒนา
การสงเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานของกิจการ
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งไมไดหมายความวา กิจการใดกิจการหน่ึง 
หรือกิจการไมกี่รายจะไดรับเงินสนับสนุนเปนจํานวนมหาศาล สัดสวน
การไดรับเงินสนับสนุนเปนรายละเอียดท่ีจะตองเจรจากันอยางเหมาะสม
และเกิดความคุ มคากับเงินที่สนับสนุนไป โดยมีประโยชนของภาค
อุตสาหกรรมไทยและประเทศไทยเปนหลัก
  3. สิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติส งเสริม
การลงทุน โดยไมรวมสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน 
สิทธิประโยชนในการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรที่นําเขาจาก
ตางประเทศ การอนุญาตใหนําผูเช่ียวชาญ ชางฝมือตางชาติเขามาทํางาน
ในประเทศพรอมการใหบริการขอวีซาและ Work Permit เปนตน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหกระบวนการสงเสริมสามารถกระทําไดเบ็ดเสร็จ 
ภายในคณะกรรมการเพียงชุดเดียวเพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการดําเนินการ รวมถึงเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุน 
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กับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนและให สิทธิประโยชน แก ผู ประกอบกิจการ
ในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ไดอย างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การเสนอใหกําหนดขอบเขตของ
กลุ มอุตสาหกรรมเปาหมายใหมีความชัดเจนในรายละเอียด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติ ลดความทับซอน
ในการดําเนินงาน รวมท้ังจะสงผลใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ที่สําคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมท้ังการพัฒนาเพื่อยกระดับผูประกอบการ
ใหมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่ือมโยง
ไปสูกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดมุงพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมาย โดยใหความสําคัญกับ 10 อุตสาหกรรม เพ่ือใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตอยางกาวกระโดดและกาวขามกับดักประเทศรายได
ปานกลางโดยเร็ว ซึ่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย จะสงเสริมให
เกิดการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถการผลิตและการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศ
และสรางกลุ มอุตสาหกรรมใหม ผานมาตรการสนับสนุนเพ่ือชักจูง
การลงทุนบริษัทชั้นนําจากทั่วโลกใหมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อชวย
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาจาก
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการผลิต (Manufacturing and Asset-based 
Industry) ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหมที่ใชความรูการผลิต
ขั้นสู ง เพื่ อสร  างมูลค  า เพิ่ มและพัฒนาคุณภาพสินค าและบริการ 
(Knowledge-based Industry) เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตจากเดิมที่ใช
แรงงานเขมขน รับจางผลิต เปนการผลิตบนพ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนา
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ 
เชื่อมโยงการผลิตไปสูระดับภูมิภาคและระดับโลก และเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขงขัน โดยการกําหนดกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมาย
10 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ จะเปนแนวทางหน่ึงในการปรับเปล่ียน
โครงสรางการผลิตและระบบเศรษฐกิจไทยไปสูการผลิตดวยภูมิปญญา 
เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม รวมถึงยังมุงหวังเพื่อสรางผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางกาวกระโดด มีการลงทุนรอยละ 10 
ตอป และมี GDP ขยายตัวรอยละ 6 ตอป และทําใหประเทศไทยสามารถ
หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 
ไปสูประเทศที่พัฒนาแลวภายในป พ.ศ. 2575

  นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมยังได มุ  งเน นการพัฒนา
ผู ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็ง 
โดยได มีการบูรณาการดําเ นินงานร วมกับกระทรวง ท่ี เกี่ ยวข อง 
เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนา Industry 4.0 ทั้งในดานการผลิต
กําลังคน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน ในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา การพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรม
เปาหมาย S-Curve โดยในป 2561 มีการวางแผนการพัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนประมาณ 100,000 คน ซึ่งจะมีสวนชวยในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ
ในที่สุด ซึ่งเมื่อผูประกอบการเขมแข็งแลว หากตองการเงินลงทุนเพื่อที่จะ
ใชขยายกิจการหรือลงทุนใหมก็สามารถอาศัยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันสําหรับกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึงถือเปนอีกหนึ่ง
กลไกเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
ยุค 4.0 ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถแขงขันได
ในระดับสากล รวมทั้งเปนเครื่องมือในการกระตุนใหผู ประกอบการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเขามาชวยทดแทนการผลิตแบบเดิม ๆ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังเปนอีกหน่ึง
แหลงเงินทุนที่จะรองรับผูประกอบการใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
มากย่ิงข้ึน ขอเพียงแคกจิการน้ัน ๆ ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกองทุนเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขงขันฯ กําหนด คือ ตองเปนกิจการในอุตสาหกรรม
ที่มีการใชเทคโนโลยีใหมหรือใชความรูในการผลิตขั้นสูงเพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมน่ันเอง 
 กองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัสําหรบักลุมอตุสาหกรรม
เปาหมายภายใตพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. 2560 จะเปนการ
เพิ่มเครื่องมือชักจูงการลงทุนเพื่อใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับ
ประเทศคูแขงในการดึงใหกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีสําคัญ 
(Investment-led growth) มาลงทุน โดยมุงเนนอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของประเทศ สรางประโยชนอยางสูงตอเศรษฐกิจและสังคม 
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอยางยั่งยืน 

จัดทําโดย
ธนพรรณ  ไวทยะเสวี
แหลงขอมูลอางอิง

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

พ.ศ. 2560 ,ราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เลม 134 ตอนท่ี 19 ก 
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2560

ขอมูลจาก www.boi.go.th
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เก็บมาเลา

 นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรม
 จังหวัดอุดรธานี ได จัดการสัมมนา เรื่อง “One Belt 
One Road: นโยบายย อโลก เชื่อมโยงเครือข ายเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  ไทย - จีน” เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทาราคอนเวนช่ันเซ็นเตอรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยไดรับ
ความสนใจจากผูเขารวมการสัมมนาเปนจํานวนมาก ประกอบไปดวย
บุคลากรหนวยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค โดยการเปดสัมมนาเริ่มตนดวย
การนําเสนอวีดีทัศนจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
ซึ่ งออกอากาศในรายการศาสตร พระราชา  สถานีโทรทัศน 
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
เก่ียวกับนโยบาย One Belt One Road และแนวทางการเช่ือมโยง
ของเครือขายระหวางไทย - จีน และตอดวยการบรรยาย เรื่อง 
“One Belt One Road : นโยบายยอโลก เชื่อมโยงเครือขาย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย - จีน”1 เนื้อหาโดยสรุปประกอบดวย 
นโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฉบับที่ 13 (ป 2016-2020) นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศของจีน ไดแก Going Out Policy, One Belt 
One Road (OBOR), ธนาคารโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย (AIIB), 
Smart City และชุมชนเมือง และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZs) ทั้งนี้ นโยบาย OBOR ของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง คือการเปด
ความรวมมือจากจีนสู ภายนอกประเทศบนแนวพ้ืนท่ียุทธศาสตร
ต าง ๆ เ พ่ือให บรรลุ เป าหมายเชิงสันติภาพและการประสบ
ความสําเร็จรวมกัน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ใหสมบูรณและเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมแบบมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยสูงทั้งทางถนน เรือ และเครื่องบิน การอํานวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด 
สร างความไว วางใจทางการเมืองระหว างประเทศ  รวมท้ัง 
การเชื่อมโยงดานสังคม ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา การทองเที่ยว
ของจีนกับประเทศตาง ๆ ที่อยู ในเสนทาง สําหรับอุตสาหกรรม

เปาหมายของไทยตามเสนทาง OBOR ที่มีโอกาสในการสราง
ความเชื่อมโยงพื้นที่ของจีนในมณฑลตาง ๆ จากนโยบาย Made 
in China และ Thailand 4.0 ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตสีเขียว 
(รถยนตไฟฟา) อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมระบบ
อัจฉริยะ (หุนยนตการผลิต) และอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีศักยภาพ ไดแก 
ยางพารา อาหารแปรรูป และการเกษตรแบบใหม เปนตน ทั้งนี้ 
ไทยสามารถใชประโยชนจากการเช่ือมโยงเครือขายคมนาคมของจีน

One Belt One Road : One Belt One Road : 
นโยบายยอโลกเชื่อมโยงเครือขายนโยบายยอโลกเช่ือมโยงเครือขาย

อุตสาหกรรมอีสานเหนือของไทยและจีนอุตสาหกรรมอีสานเหนือของไทยและจีน
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

สํา

วิทยากรในการสัมมนา
1 รศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช ผูอํานวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ผาน สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก หนองคาย 
อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา สระบุรี กรุงเทพฯ และเชื่อมโยง
ไปยังระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ของไทยเพื่อออกสูเสนทาง
ทะเลทางอาวไทย ซึ่งจะเปนโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจบริการ
และการลงทุนทั้งโครงสรางพื้นฐานและการผลิตไดอีกดวย
 ในชวงตอมา เปนการเสวนา หัวขอ “การใชประโยชนจาก
นโยบาย OBOR” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ซึ่งเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก สถานะโครงการความรวมมือดานรถไฟ
ระหวางไทย - จีน2 โดยรัฐบาลไทยตกลงใหรัฐบาลจีนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
ของไทย ไดแก โครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน ภายใตความ
รวมมือในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ในการดําเนินโครงการ
ความรวมมือ 4 เสนทาง ไดแก 1) กรุงเทพฯ - แกงคอย 133 กม. 
2) แกงคอย-มาบตาพุด 246.5 กม. 3) แกงคอย - นครราชสีมา 
138.5 กม. และ 4) นครราชสีมา - หนองคาย 355 กม. รวมระยะทาง 
873 กิโลเมตร อยางไรก็ดี ในการประชุมหารือทวิภาคีระหวาง
นายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีจีน เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2559 
ได ข อยุติในหลักการ โดยไทยจะเปนผู ดําเนินการเอง รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานเปนรถไฟความเร็วสูงที่อัตรา
ความเร็ว 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยจะดําเนินการในเสนทาง 
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา เปนลําดับแรก มีกรอบวงเงินลงทุนโครงการ
จํานวน 1.79 แสนลานบาท ในระยะยาวเสนทางรถไฟดังกลาว
จะเชื่อมโยงการคมนาคมกับจีนตอนใตไดสะดวกมากย่ิงขึ้น จากสถานี
ขนสงสินคาภูมิภาค ไดแก หนองคาย ขอนแกน และนครราชสีมา 
โดยอุดรธานีจะเปนจุดพักรถบรรทุกเสนทางหลัก รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในสาขา

สารพัด R ตาง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงระหวาง ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน 
ผานสะพานขามแมนํ้าโขงทั้ง 4 แหงของไทย นอกจากนี้ ไทยยัง
สามารถใช ประโยชน จากยุทธศาสตร อุตสาหกรรมรายสาขา 
แยกพื้นที่รายมณฑล ผานกลไกคณะทํางานความรวมมือไทยกับ
มณฑลตาง ๆ ของจีนไดอีกดวย โดยมีขอเสนอแนวทาง 4 รูปแบบ 
คือ อยูกับที่ โดยการสรางเครือขายการผลิต ดึงจีนมาไทยเขาไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบาน และเขาไปลงทุนในจีน สําหรับความเห็น
และมุมมองของผูประกอบการภาคเอกชนตอการคาระหวางประเทศ
ในพื้นที่อุดรธานี5 ณ ปจจุบัน เห็นวายังมีไมมากนัก โดยสวนใหญ
เปนการคาปลีกคาสงและการคาผานแดน และเปนศูนยพักการขนสง
สินคา จึงคาดหวังใหพื้นที่มีการเพิ่มผลผลิตดานนวัตกรรม สรางมูลคา
เพิ่มใหกับผลิตผลทางการเกษตร แหลงสมุนไพร ตอเนื่องไปยังธุรกิจ
การรักษาพยาบาล โดยเห็นวาการเชื่อมโยง OBOR จะเปนโอกาส
ของธรุกจิการกอสราง การทองเทีย่ว การเขาสูสงัคมเมอืง และผลติภณัฑ
ดานการเกษตรของไทยโดยเฉพาะ ขาว พืช ผัก ผลไม ยางพารา 
อยางไรก็ดี มีขอกังวลดานการแขงขันจากนักธุรกิจจีน รวมท้ัง
นโยบายภาครัฐที่อาจเปนอุปสรรค เชน กฎหมายผังเมือง การจัดตั้ง
โรงงาน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ เปนตน กลาวโดยสรุป 
การสรางความเช่ือมโยงของนโยบาย OBOR ระหวางไทย - จีน 
ควรประกอบไปดวย 1) การเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 2) การเช่ือมโยงกับนโยบายอุตสาหกรรม
แหงอนาคตเปาหมาย (S - Curve) และ 3) การใชประโยชน จากศักยภาพ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ได แก อาหาร การเกษตร ยางพารา 
การบริการใหการรักษาดวยสมุนไพร การกอสราง และการบริการ
การเงิน

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อากาศยาน ซอมบํารุง
และธุรกิจตอเน่ือง ปโตรเคมีและเคมีภัณฑขั้นสูง 
ยานยนต   ชิ้นส วนยานยนต และอิเล็กทรอนิกส  
และเกษตรแปรรูป
 ในสวนของกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย - จนี3 เพื่อความเปนหุนสวนยุทธศาสตร
ทางเศรษฐกิจ ที่นโยบายของท้ังสองฝายมีความ
สอดคลองกัน ประกอบดวย ความเชื่อมโยงดาน
โครงสรางพื้นฐาน ความเช่ือมโยงดานดิจิทัล ดานความ
เชื่อมโยงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมคลัสเตอร
อุตสาหกรรม และดานพลังงานสําหรับแนวทาง
การใชประโยชนจากนโยบาย OBOR ในภาพรวม4

ผานกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในเชิง
พื้นที่ผานกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ าน เช น GMS ACMECS ผ านเส นทาง

วิทยากรในการสัมมนา
2 นายวิจิตร นิมิตรวานิช นักวิชาการขนสงทรงคุณวุฒิ สํานักงานนโยบายและแผนขนสงจราจร กระทรวงคมนาคม
3 นางสาวพร้ิวแพร ชุมรุม ผูอํานวยการสํานักเอเชีย แอฟริกาและยุโรปตะวันออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
4 นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
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 นอกจากการสัมมนาแลว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ยังไดมีโอกาสเขาศึกษาดูงานผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ณ บริษัท กวางเข๋ิน รับเบอร (แมนํ้าโขง) จํากัด 
ตั้ งอยู   ตําบลนาข า  อํา เภอเมืองอุดรธานี  ประกอบกิจการ 
การเพาะพันธุกลายาง การปลูกตนยางพารา การแปรรูปผลผลิต
จากนํ้ายางพาราเปนยางกอน STR การตรวจสอบคุณภาพและ
การวิจัย โดยเปนกิจการลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กอตั้ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 นับเปนสาขาท่ี 3 ในประเทศไทย เริ่มตน
กิจการจากจังหวัดสตูล ตรัง อุดรธานี ชุมพร และสุราษฎธานี 
โดยรับซื้อวัตถุดิบยางกอนถวยจากเกษตรกรในพื้นที่ ปริมาณ 
700 - 800 ตันตอวัน เพื่อนํามาผลิตสินคาหลัก คือ ยางกอน STR 
โดยปริมาณการขายรอยละ 99 เปนการสงออกไปยังประเทศจีน
ซึ่งกระจายไปยังพ้ืนท่ีหลัก คือ มณฑลซานตง (เมืองชิงเตา หรือ 
Rubber Valley City สงออกรอยละ 60 - 70) และมณฑลฟูเจี้ยน
ผานระบบการขนสงทางเรือโดยมีการสงออกที่ทาเรือแหลมฉบัง
ของไทย โดยกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมตนนํ้า เริ่มจากการกรีด
นํ้ายาง สามารถเริ่มต นได  เ กือบทั้งป  ตั้งแต  เดือนพฤษภาคม
ถึงกุมภาพันธ ทั้งนี้คุณภาพของน้ํายางของไทยท้ังพื้นที่ภาคใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพไมแตกตางกัน โดยสาเหตุ
ที่เลือกการลงทุนอุตสาหกรรมกลางนํ้า การแปรรูปยางกอน STR 
ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 

การจัดสรรที่ดินสะดวกกวาพื้นที่จังหวัดใกลเคียง รวมทั้งนโยบายและ
สิทธิประโยชนจากการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
สําหรับสาขาผลิตภัณฑยางพารา สําหรับการขยายการผลิตในการ
สรางมูลคาเพ่ิมเปนอุตสาหรรมปลายน้ํา เชน ยางลอรถยนต ในขณะ
นี้ยังไมมีแผนการดําเนินงาน เน่ืองจากตองการเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีอยูใหมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีกอน สําหรับปญหา
ราคายางท่ีตกต่ํา เน่ืองจากมีผลผลิตจากหลายประเทศแขงขัน
เพ่ิมมากข้ึน ไดแก มาเลเซีย เวียดนาม สปป.ลาว และพ้ืนที่ตอนใต
ของจีนในมณฑลยูนนาน และไหหลํา
 การจัดสัมมนาโครงการดังกลาว ทําใหผูเขารวมการสัมมนา
ซึ่ งประกอบด วยเจ  าหน  าที่ ภาครั ฐและผู ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดทราบ
ขอมูลความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามแนวทาง
ยุทธศาสตร “One Belt and One Road” ของจีน ที่มีตอโอกาส
อุตสาหกรรมการคาการลงทุนของไทยภายในภูมิภาค พรอมทั้งไดรับ
ฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยากรและผูเขารวมการ
สัมมนา ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดนโยบาย ทิศทาง 
มาตรการและการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถใชประโยชนจากการเช่ือมโยง
โครงสรางพื้นฐานและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานและจีนไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมไทยตอไปในอนาคต รวมทั้งไดรับประโยชนจาก
การเขาศึกษาดูงานผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่และสามารถ
สรางความเช่ือมโยงเครือขายการผลิตไดสอดคลองตามเปาหมาย
ของนโยบายเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน

จัดทําโดย
กลุมอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 2

แหลงขอมูลอางอิง
การสัมมนา “One Belt One Road : นโยบายยอโลก

เชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย-จีน
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นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคณะ
ผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว “ผลสําเร็จการจัดงาน
ประชุมวิชาการ สศอ. ประจําป 2560 (OIE Forum 2017) และแผนการพัฒนา 
Big Data เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู Industry 4.0” วันที่ 10 สิงหาคม 
2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

15

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานในการเปดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยไดประโยชน
จากการคาจริงหรือ? วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่ปารค

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวตอนรับ
ในการประชุมรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผู ประกอบการตอ (ราง) นโยบายสงเสริมการลงทุน 
กิจการนิคม หรือเขตอุตสาหกรรมอาหารอนาคต 
(World Food Valley Thailand) โดยมีนายยงวุฒิ 
เสาวพฤกษ ผู อํานวยการสถาบันอาหารรวมประชุม 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจําเดือนกรกฎาคม  
2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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