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สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
ร�วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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1. หลักการและเหตุผล 
 

ด�วยสภาวะแวดล�อมเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการแข�งขันทางการค�าท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
หลายประเทศท่ัวโลกได�ปรับยุทธศาสตร)ส�งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนไปใน
ทิศทางใหม� เพ่ือดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณภาพและยกระดับภาคธุรกิจไปสู�
สูง อันเป0นโจทย)ท่ีท�าทายยิ่งสําหรับไทยในฐานะประเทศรายได�ปานกลางท่ีเป0นผู�รับจ�างผลิต 
Equipment Manufacturers: OEM) 
การบูรณาการระหว�างภาคส�วนต�างๆ เพ่ือบรรลุเปFาหมายการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลาง 
income Trap) ซ่ึงมีฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป0นปJจจัยสําคัญ 

 

เพ่ือสอดรับกับทิศทางอนาคตดังกล�าวของไทย สํานักคณะกรร
Investment: BOI) ภายใต�สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน�วยงานสําคัญในการกําหนดทิศทางและการ
ส�งเสริมการลงทุน จึงได�กําหนดวิสัยทัศน�การส�งเสริมการลงทุนในระยะ
การลงทุนท่ีมีคุณค�าท้ังในประเทศและต�างประเ
ประเทศรายได�ระดับปานกลาง และเติบโตอย�างยั่งยืน
การมอบสิทธิประโยชน)ส�งเสริมการลงทุนจากระดับ
และการสร�างมูลค�าเพ่ิมเป0นหลัก นอกจากนี้ นักลงทุนจะได�รับสิทธิประโยชน)เพ่ิมเติมตามคุณค�าของโครงการ
จากปJจจัยสนับสนุนต�างๆ ได�แก� การพัฒนาความสามารถในการแข�งขัน การกระจายความเจริญสู�ภูมิภาค และ
การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  

 

ภายใต�วิสัยทัศน)ข�างต�น BOI 
การส�งเสริมให�เกิดการรวมกลุ�มของการลงทุนในรูปแบบเครือข�ายวิสาหกิจ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและความเข�มแข็งของห�วงโซ�มูลค�า คลัสเตอร)ในท่ีนี้จึงหมายถึง 
ของผู/ผลิตและผู/มีส�วนได/ส�วนเสียอ่ืนๆ ในห�วงโซ�มูลค�า
2 ประการ คือ ในเชิงห�วงโซ�มูลค�า มีการเชื่อมโยง
ตัวของผู�ผลิตในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงไม�ได�จํากัดว�าเ
จะสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาสินค�าใหม� กระบวนการใหม� และ
ยังสามารถกระตุ�นให�เกิดการกระจายรายได�อีกด�วย
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 จัดโดย  
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน  

ร�วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
โรงแรม อมารี วอเตอร�เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 

ด�วยสภาวะแวดล�อมเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการแข�งขันทางการค�าท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
หลายประเทศท่ัวโลกได�ปรับยุทธศาสตร)ส�งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนไปใน
ทิศทางใหม� เพ่ือดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณภาพและยกระดับภาคธุรกิจไปสู�กิจกรรมการผลิตและบริการท่ีมีมูลค�า
สูง อันเป0นโจทย)ท่ีท�าทายยิ่งสําหรับไทยในฐานะประเทศรายได�ปานกลางท่ีเป0นผู�รับจ�างผลิต 

: OEM) เป0นหลัก แต�นโยบายส�วนใหญ�ของไทยในระยะท่ีผ�านมานั้น ยังขาด
การบูรณาการระหว�างภาคส�วนต�างๆ เพ่ือบรรลุเปFาหมายการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลาง 

ซ่ึงมีฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป0นปJจจัยสําคัญ  

เพ่ือสอดรับกับทิศทางอนาคตดังกล�าวของไทย สํานักคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
ภายใต�สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน�วยงานสําคัญในการกําหนดทิศทางและการ

วิสัยทัศน�การส�งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ป8 (2558-2564)
การลงทุนท่ีมีคุณค�าท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ก�าวพ�นการเป0น
ประเทศรายได�ระดับปานกลาง และเติบโตอย�างยั่งยืน โดยใช�ความสําคัญของประเภทกิจการเป0นเกณฑ)หลักใน
การมอบสิทธิประโยชน)ส�งเสริมการลงทุนจากระดับสูงสุด (A1) ถึงตํ่าสุด (B2) ซ่ึงพิจารณาตามระดับเทคโนโลยี

ลค�าเพ่ิมเป0นหลัก นอกจากนี้ นักลงทุนจะได�รับสิทธิประโยชน)เพ่ิมเติมตามคุณค�าของโครงการ
จากปJจจัยสนับสนุนต�างๆ ได�แก� การพัฒนาความสามารถในการแข�งขัน การกระจายความเจริญสู�ภูมิภาค และ

BOI ได�กําหนดนโยบายส�งเสริมการลงทุน 6 ประเด็นสําคัญ หนึ่งในนั้น คือ 
การส�งเสริมให�เกิดการรวมกลุ�มของการลงทุนในรูปแบบเครือข�ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร)
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและความเข�มแข็งของห�วงโซ�มูลค�า คลัสเตอร)ในท่ีนี้จึงหมายถึง “การรวมกันเชิงภูมิศาส
ของผู/ผลิตและผู/มีส�วนได/ส�วนเสียอ่ืนๆ ในห�วงโซ�มูลค�า” หรือกล�าวได�ว�า คลัสเตอร)ต�องมีคุณสมบัติอย�างน�อย 

ชิงห�วงโซ�มูลค�า มีการเชื่อมโยงระหว�างข้ันตอนการผลิต และในเชิงภูมิศาสตร) มีการกระจุก
ซ่ึงไม�ได�จํากัดว�าเป0นระดับจังหวัดหรือภูมิภาค ดังนั้น นโยบายคลัสเตอร)ท่ีดี นอกจาก

จะสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาสินค�าใหม� กระบวนการใหม� และ/หรือสาขาอุตสาหกรรมใหม�ในประเทศแล�ว 
ยังสามารถกระตุ�นให�เกิดการกระจายรายได�อีกด�วย  

โครงการจัดทํายุทธศาสตร�การส�งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร� 

 
 

ด�วยสภาวะแวดล�อมเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการแข�งขันทางการค�าท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
หลายประเทศท่ัวโลกได�ปรับยุทธศาสตร)ส�งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนไปใน

กิจกรรมการผลิตและบริการท่ีมีมูลค�า
สูง อันเป0นโจทย)ท่ีท�าทายยิ่งสําหรับไทยในฐานะประเทศรายได�ปานกลางท่ีเป0นผู�รับจ�างผลิต (Original 

เป0นหลัก แต�นโยบายส�วนใหญ�ของไทยในระยะท่ีผ�านมานั้น ยังขาด
การบูรณาการระหว�างภาคส�วนต�างๆ เพ่ือบรรลุเปFาหมายการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลาง (Middle-

มการส�งเสริมการลงทุน (Board of 
ภายใต�สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน�วยงานสําคัญในการกําหนดทิศทางและการ

2564) ซ่ึงมุ�งเน�นส�งเสริม
ทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ก�าวพ�นการเป0น

โดยใช�ความสําคัญของประเภทกิจการเป0นเกณฑ)หลักใน
ซ่ึงพิจารณาตามระดับเทคโนโลยี

ลค�าเพ่ิมเป0นหลัก นอกจากนี้ นักลงทุนจะได�รับสิทธิประโยชน)เพ่ิมเติมตามคุณค�าของโครงการ
จากปJจจัยสนับสนุนต�างๆ ได�แก� การพัฒนาความสามารถในการแข�งขัน การกระจายความเจริญสู�ภูมิภาค และ

ประเด็นสําคัญ หนึ่งในนั้น คือ (3) 
คลัสเตอร)) ท่ีสอดคล�องกับ

การรวมกันเชิงภูมิศาสตร�
หรือกล�าวได�ว�า คลัสเตอร)ต�องมีคุณสมบัติอย�างน�อย 

ในเชิงภูมิศาสตร) มีการกระจุก
ดังนั้น นโยบายคลัสเตอร)ท่ีดี นอกจาก

หรือสาขาอุตสาหกรรมใหม�ในประเทศแล�ว  

ส่ิงท่ีส�งมาด/วย 1 
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ในการดําเนินนโยบายคลัสเตอร)ให�เกิดผลสําเร็จอย�างเป0นรูปธรรม นโยบายต�องมีความเหมาะสมกับ
บริบทของไทย กล�าวคือ สามารถตอบโจทย)ให�ชัดเจนว�า ควรสนับสนุนคลัสเตอร)อุตสาหกรรมอะไร ในพ้ืนท่ีใด 
เพราะท่ีผ�านมาจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ภาครัฐได�นําแนวคิดอันหลากหลายมาประยุกต)ใช�ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย อาทิ เศรษฐกิจฐานความรู� เศรษฐกิจสร�างสรรค) เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล แต�เนื่องจากขาดการ  
บูรณาการระหว�างภาคส�วนต�างๆ รวมท้ังระหว�างหน�วยงานภาครัฐด�วยกัน ทําให�ไทยยังไม�สามารถก�าวข้ึนเป0น
ผู�นําของภูมิภาคในด�านใดด�านหนึ่งอย�างเต็มตัว ซ่ึงสะท�อนว�านโยบายอันยอดเยี่ยมจะไม�สามารถนําไปสู�ผลลัพธ)
ได�เลยหากขาดแนวทางการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

การวิเคราะห)และเสนอแนะนโยบายคลัสเตอร)และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับ BOI เป0น
กิจกรรมอันสําคัญยิ่งต�อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน)การส�งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปb จึงต�องอาศัยข�อมูลและ    
องค)ความรู�จากสถาบันวิชาการท่ีมีประสบการณ)การให�คําปรึกษาต�อ BOI และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร)ท้ังในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพ้ืนท่ี มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
(มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นความจําเป0นเร�งด�วนในการขับเคลื่อนนโยบายคลัสเตอร)ให�สอดรับกับวิสัยทัศน)ของ
ประเทศท่ีต�องการก�าวพ�นกับดักรายได�ปานกลาง ด�วยการส�งเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเปFาหมาย
สําหรับอนาคตท่ีมีมูลค�าเพ่ิมสูง และใช�กลไกดังกล�าวลดปJญหาความเหลื่อมล้ําไปพร�อมๆ กัน จึงได�มีส�วนร�วม
ดําเนินการศึกษาวิจัยภายใต� “โครงการจ/างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�และเจาะลึกอุตสาหกรรม
เปCาหมายสําหรับอนาคตในส�วนทิศทางการส�งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร�” เพ่ือเสนอแนะ         
ทิศทางการส�งเสริมการลงทุนใหม�ท่ีจะพลิกโฉมภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยประสานสอดคล�อง
ท้ังคลัสเตอร)อย�างมีประสิทธิภาพ และสร�างประโยชน)ต�อพ้ืนท่ีท่ีต้ังคลัสเตอร)อย�างยั่งยืน ท้ังในภาพรวมและ
สําหรับกิจการนําร�อง 3 สาขา อันได�แก�  คลัสเตอร)ผลิตภัณฑ)ยางธรรมชาติ คลัสเตอร)ซอฟต)แวร)         
และคลัสเตอร)การออกแบบวิศวกรรม 

  

 ในเม่ือประเทศไทยยังไม�มีคลัสเตอร)ท่ีมีสถานะเป0นทางการ โจทย)ท่ีสําคัญมาก คือ รูปแบบคลัสเตอร�
ควรเปDนอย�างไร? จําเปDนหรือไม�ท่ีจะต/องจัดตั้งองค�กรจัดการคลัสเตอร�ข้ึนมาเฉพาะ? และคุณสมบัติและ
สิทธิประโยชน�ของสมาชิกคลัสเตอร�ควรเปDนเช�นใด? ประเด็นท้ังหมดท่ีได�กล�าวมาจะเป0นเนื้อหาสาระหลัก
ของสัมมนาเผยแพร�ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น ซ่ึงมีจุดประสงค)และกลุ�มเปFาหมายตามหัวข�อท่ี 2 
และ 3  

 
2. วัตถุประสงค� 
 

 ประชุม “โครงการจัดทํายุทธศาสตร)การส�งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร)” มีวัตถุประสงค)เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข�อมูลและรับฟJงความคิดเห็นของตัวแทนภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 
ในอย�างน�อย 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

2.1  แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร�ของประเทศไทยในภาพรวม รวมท้ังบทบาทของ BOI ท่ีเหมาะสม  
 

2.2  สถานะปHจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค) และความเป0นไปได�ในการพัฒนาคลัสเตอร)
ผลิตภัณฑ)ยางธรรมชาติ ซอฟต)แวร) และการออกแบบวิศวกรรม ในพ้ืนท่ีเปFาหมาย คือ จังหวัดสงขลา จังหวัด
เชียงใหม� และภาคตะวันออก ตามลําดับ 

 

2.3  ประสบการณ�ของประเทศต/นแบบการพัฒนาคลัสเตอร) และบทเรียนสําหรับประเทศไทย 



1-3 
 

 

 2.4 คุณสมบัติและหน/าท่ีขององค�กรจัดการคลัสเตอร� และคุณสมบัติและสิทธิประโยชน�ของ
สมาชิกคลัสเตอร� 

 

 2.5 ยุทธศาสตร�พัฒนาคลัสเตอร)อุตสาหกรรมเปFาหมายสําหรับอนาคตในภาพรวมและรายสาขา 
 
3. กลุ�มเปCาหมาย 
 

 สัมมนาเผยแพร�ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นดังกล�าวมีจํานวนผู�เข�าร�วมประมาณ 60-80 คน 
ซ่ึงประกอบด�วย 
 

3.1  ตัวแทนหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดแนวทางพัฒนาคลัสเตอร)อุตสาหกรรม
เปFาหมายสําหรับอนาคต เช�น สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย) 
กระทรวงการคลัง เป0นต�น  

 

3.2  ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย สภาหอการค/าไทย รวมถึงสถาบันและกลุ�ม
อุตสาหกรรมภายใต�สภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันเฉพาะทาง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับคลัสเตอร)ผลิตภัณฑ)
ยางธรรมชาติ ซอฟต)แวร) และการออกแบบวิศวกรรม 
 

3.3  ผู/ประกอบการท่ีมีความสนใจเข�าร�วมเป0นสมาชิก/ภาคีของคลัสเตอร)ผลิตภัณฑ)ยางธรรมชาติ 
ซอฟต)แวร) และการออกแบบวิศวกรรม 
 

3.4  ตัวแทนสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทในการยกระดับทรัพยากรมนุษย) ฝbมือ
แรงงาน รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับคลัสเตอร)ผลิตภัณฑ)ยางธรรมชาติ ซอฟต)แวร) และการ
ออกแบบวิศวกรรม 
 
4. เวลาและสถานที่ 
 

 ประชุม “โครงการจัดทํายุทธศาสตร)การส�งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร)” จะจัดข้ึน ณ โรงแรม 
อมารี วอเตอร)เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 

 

 


