
อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลสัเตตอร ์

อรรชกา  สีเบญุตรอืง 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสเาหกรรม 

23 พฤศจิกายน 2558 
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แนวคิดและทิศทางการพฒันาคลสัเตตอร ์



แนวคิดนโยบายคลสัเตตอร ์ 
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นโยบายคลสัเตตอร ์ 

คือ การยกระดบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและ   
ตป็นฐานการผลิตในอตุสเาหกรรมตป้าหมาย 
ตพ่ือรองรบักิจการท่ีใช้ตทคโนโลยีขัน้สเงู 
และอตุสเาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี  
การตช่ือมโยงและตกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ ในลกัษณะ           
คลสัเตตอร ์ ตพ่ือให้มีความสเามารถในการ
แข่งขนัสเงูขึน้ 



วตัถปุระสเงคข์องการพฒันาคลสัเตตอร ์
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1. ตพื่อสเร้างความตข้มแขง็ของ Value Chain  และน าไปสเู่การสเรา้งฐาน
อตุสเาหกรรมแห่งอนาคต 

2. ตพ่ือตสเริมสเร้างศกัยภาพด้านการลงทนุของประตทศไทย  ตพ่ือดึงดดู          
การลงทนุท่ีมีคณุค่าทัง้จากนักลงทนุรายตดิมและรายใหม่ 

3. ตพ่ือกระจายความตจริญไปสเู่ภมิูภาคและท้องถ่ิน ตลอดจนสเร้าง
โอกาสเทางธรุกิจให้กบั SMEs 
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คณุสเมบติัสเ าคญัของคลสัเตตอร ์

มีการกระจกุตวัในพืน้ท่ีท่ีมีความตหมาะสเมตชิงยทุธศาสเตรใ์น

การพฒันาอตุสเาหกรรมตฉพาะอย่าง  

มีการตช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ตพ่ือสเรา้งความตข้มแขง็ให้กบั  
Value Chain  และตพ่ิมขีดความสเามารถในการแข่งขนัของอตุสเาหกรรม  
 

(ผูผ้ลิตต้นน ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า อตุสเาหกรรมสเนับสเนุน สเถาบนัการศึกษา สเถาบนัวิจยั 
สเถาบนัตฉพาะทาง หน่วยงานรฐั องคก์รตอกชน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีตก่ียวข้อง) 

มีการตช่ือมโยงกบัตศรษฐกิจท้องถ่ิน  ตช่น จ้างงานหรือใช้

วตัถดิุบในท้องถ่ิน  ตช่ือมโยงกบั SMEs ในท้องถ่ิน ตป็นต้น 

1 

2 

3 



Super Cluster 
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Super Cluster 
คลสัเตตอรส์เ าหรบักิจการท่ีใช้

ตทคโนโลยีขัน้สเงู และ
อตุสเาหกรรมแห่งอนาคต 

ตวัอย่างตช่น 

 ยานยนตแ์ละช้ินส่เวน 
 ตครื่องใช้ไฟฟ้า

อิตลก็ทรอนิกสเ ์และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม 

 ปิโตรตคมีและตคมีภณัฑท่ี์
ตป็นมิตรต่อส่ิเงแวดล้อม 

 ดิจิทลั 
 Food Innopolis 
 Medical Hub 

9 จงัหวดั 

• นครราชสีเมา 

• พระนครศรีอยธุยา 

• ปทุมธานี 

• ปราจีนบรีุ 

• ฉะตชิงตทรา 

• ชลบรีุ 

• ระยอง 

• ตชียงใหม่ 

• ภตูกต็ 
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คลสัเตตอรต์ป้าหมายอ่ืนๆ 

• ภาคตหนือ (แปรรปูผกัผลไม้ ผลิตภณัฑส์เมุนไพร) 
• ภาคตะวนัออกตฉียงตหนือ (ปศสุเตัว ์มนัสเ าปะหลงั อ้อย ข้าวโพด) 
• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สเบัปะรด ยาง) 
• ภาคตะวนัออก (แปรรปูผลไม้ ยาง) 
• ภาคใต้ (ปาลม์ อาหารทะตลแปรรปู ยาง) 

คลสัเตตอรอ์ตุสเาหกรรมอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ ตวัอย่างตช่น 

ตกษตรแปรรปู 

ส่ิเงทอและตคร่ืองนุ่งห่ม 

• ฝัง่ตะวนัตก  ตช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในตมียนมาร ์ 
• ฝัง่ตะวนัออก  ตช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในกมัพชูา 
• กรงุตทพฯ  ตป็นศนูยก์ลางด้าน Design, Sourcing, Trading 
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กิจการตป้าหมายท่ีจะส่เงตสเริมตป็นพิตศษในแต่ละคลสัเตตอร ์

โครงสเร้างพืน้ฐานท่ีมีความสเ าคญัต่อการพฒันาคลสัเตตอร ์

กิจการฐานความรู้ 

ตช่น R&D, Biotech, Engineering Design,                
สเถานฝึกฝนวิชาชีพ, บริการทดสเอบทาง
วิทยาศาสเตร,์ บริการสเอบตทียบมาตรฐาน 

กิจการโลจิสเติกสเ ์

ตช่น สเนามบินพาณิชย,์ ขนส่เงทางราง,         
ขนถ่ายสิเนค้าสเ าหรบัตรือบรรทุกสิเนค้า, ICD,  
ศนูยก์ระจายสิเนค้าระหว่างประตทศ 

ตช่น  Electronic Design,  
Digital-based Services 
การปรบัปรงุพนัธุพ์ืชและสเตัว ์
การผลิตตส้เนใยพิตศษ 

  ตช่น ช้ินส่เวนสเ าคญัท่ีมี 
        กระบวนการผลิตซบัซ้อน 
ยงัไม่มีผูผ้ลิตหรือมีน้อยราย 

ตช่น การผลิตสเารสเกดั  
       อาหารทางการแพทย,์ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม 

ต้นน ้าท่ีสเ าคญัของแต่ละคลสัเตตอร ์ อตุสเาหกรรมสเนับสเนุน ผลิตภณัฑท่ี์ใช้ตทคโนโลยีขัน้สเงู 



มติคณะรฐัมนตรี ตม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 

1.   ตหน็ชอบนโยบายคลสัเตตอร ์และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีตก่ียวข้องพิจารณา
ด าตนินการตพ่ือสเนับสเนุนการพฒันาคลสัเตตอรต่์อไป 

2.   มอบหมายให้กระทรวงอตุสเาหกรรม ตป็นหน่วยงานหลกัรบัผิดชอบการขบัตคล่ือน
นโยบายคลสัเตตอรใ์ห้ตป็นรปูธรรม และท าหน้าท่ีตป็นศนูยก์ลางประสเานงานการ
พฒันาในแต่ละคลสัเตตอร ์

3.  ให้คณะกรรมการขบัตคล่ือนนโยบายตขตพฒันาตศรษฐกิจพิตศษ (ขนพ.) ก ากบัให้
กระทรวงอตุสเาหกรรมและหน่วยงานท่ีตก่ียวข้อง ด าตนินการสเนับสเนุนการพฒันา 
คลสัเตตอรต์ามขัน้ตอนและอ านาจหน้าท่ีโดยด่วน  รวมทัง้ให้ BOI และหน่วยงานท่ี
ตก่ียวข้อง พิจารณาแนวทางการให้สิเทธิพิตศษในลกัษณะตดียวกนัน้ีกบักิจการใดๆ   
ท่ีอาจจะได้รบัการพิจารณาตป็นกรณีพิตศษในระยะต่อไปตามข้อสเัง่การของ
นายกรฐัมนตรี  
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การส่เงตสเริม 10 อตุสเาหกรรมตป้าหมาย : 
กลไกขบัตคล่ือนตศรษฐกิจตพ่ืออนาคต  

(New Engine of Growth) 



5 + 5 อตุสเาหกรรมตป้าหมาย 
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First S-Curve: ยกระดบัอตุสเาหกรรมปัจจบุนั
ตพื่อต่อยอดการตจริญตติบโต 

ยานยนตแ์ห่งอนาคต 

ท่องตท่ียวระดบัคณุภาพ 

อิตลก็ทรอนิกสเอ์จัฉริยะ  

ตกษตรตชิงประสิเทธิภาพ และตทคโนโลยีชีวภาพ  

อาหารแห่งอนาคต 

อตุสเาหกรรมชีวภาพ: พลงังาน-ตคมีชีวภาพ  

หุ่นยนตต์พ่ืออตุสเาหกรรม 

อตุสเาหกรรมดิจิตอล 

อตุสเาหกรรมการขนส่เงและการบิน  

อตุสเาหกรรมการแพทยแ์ละสเขุภาพ 

New S-Curve: พฒันาอตุสเาหกรรมอนาคต 
ตพื่อยกระดบัตศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด 

 ระยะสเัน้ถึงปานกลาง   ระยะยาว  



การพฒันาอตุสเาหกรรมใหมมี่รากฐานจากการต่อยอดอตุสเาหกรรมปัจจบุนั 
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หุ่นยนตต์พ่ือ
อตุสเาหกรรม 

หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการผลติยานยนต ์กระบวนการผลติฉีดพลาสตกิ และ
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ – หุน่ยนตเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้นด าน ้าและการแพทย ์

อตุสเาหกรรม
การแพทย ์
ครบวงจร  

การแพทยท์างไกลผา่น ICT เพือ่ตดิตาม ปรกึษา วนิิจฉยั และรกัษา – ผลติอุปกรณ์
ทางการแพทยเ์พือ่การวนิิจฉยัและตดิตามผลระยะไกล (Remote health monitoring 
devices) – ยาประเภทชวีวตัถุตน้แบบ (Biologic) และชวีวตัถุคลา้ยคลงึ (Biosimilar)  

อตุสเาหกรรมการ
ขนส่เงและการบิน 

กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารเพือ่การขนสง่ – ศนูยร์วมกจิการโลจสิตกิสท์นัสมยั – 
การบรกิารซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) – 
อุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยาน (OEM) – ธรุกจิมลูคา่สงูทีต่อ้งการความเรว็จากการ
ขนสง่ทางอากาศ (Time-Sensitive Products) – สถาบนัศกึษาและอบรมดา้นการบนิ 

ตช้ือตพลิงชีวภาพและ 
ตคมีชีวภาพ 

เชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ที ่2 – อุตสาหกรรมเคมชีวีภาพครบวงจร โดยการพฒันา
อุตสาหกรรมกลางน ้า – ไบโอพลาสตกิ – เขา้สู ่Bioeconomy  

ดิจิตอล Embedded Software, Enterprise Software และ Digital content –  E-commerce 
(ขาย-ซือ้-จา่ย-สง่) – วเิคราะหข์อ้มลูของและผูบ้รโิภค (Consumer insights Analytics 
and Data Center) – Cloud Computing –  Cyber security – Internet of Things–
enabled Smart City – Creative media and animation 

การพฒันา 5 อตุสเาหกรรมใหม่ 


