ดีพรอม โชวพลังคลัสเตอรหุนยนต รวมกลุมฝาวิกฤตสรางระบบอัตโน
มัติ ตนทุนต่ าํ ลดนําเขา ตปท.
กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นํ าคณะส่ อ
ื มวลชน
และคณะเจาหน าที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพรอม (DIPROM) ชมสถานประกอบการ “คลัสเตอร
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ” ที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา และสนั บสนุน ตามแนวนโยบายผลักดัน 12
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจัดขน
ึ ้ ในรูปแบบออนไลน  ผานระบบ Zoom

คลัสเตอรหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ไดรวมตัวและบูรณาการการทํางานรวมกันมาตง
ั ้ แตปี 2562
ประกอบดวยธุรกิจ SMEs จํานวน 22 บริษัท ที่มีเป าหมายและจุดยืนรวมกันคือการเพิ่มกําลังการผลิต การ
ลดนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ การนําความเชี่ยวชาญของแตละบริษัทมาชวยแกจุดออน (Pain
Point) ของพันธมิตร รวมถึงผลักดันใหธุรกิจ SMEs มีโอกาสไดใชหุนยนตเพื่อใหแขงขันไดในยุคท่เี กิดการ
เปลี่ยนแปลง ดานกําลังแรงงาน และการลดตนทุนดานตาง ๆ ซึ่งผลกจากการรวมกลุมคลัสเตอรดังกลาว
กอใหเกิดการซอ
ื ้ ขายระบบเทคโนโลยีรวมถึงหุนยนตระหวางกันคิดเป็ นมูลคา ทางเศรษฐกิจประมาณ 95
ลานบาท หรือ 4.75 ลานบาทตอกิจการ และยังมีแนวทางท่จ
ี ะพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดการนําหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติเขามาใชมากขน
ึ ้  ไดแก 1. การดึงกลุมสถานประกอบการ ที่มีความตองการใชหุนยนตเขา
มารวมในกลุมคลัสเตอรดังกลาว เพื่อทราบถึงความตองการ นํ าไปตอยอดสูเทคโนโลยีเพื่อใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจท่ม
ี ากขน
ึ ้  2. การสงเสริม และเชื่อมโยงผานกลไกดานการเงิน 3.
จัดหาผูท่ม
ี ีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ  ในดานระบบอัตโนมัติและหุนยนตมาชวยใหความรู หรือ
เทคนิ ค เพื่อลดภาระ คาใชจายในดานท่ป
ี รึกษา 4. สงเสริมแผนงานดานการตลาดในชองทางอ่ น
ื  ๆ เพื่อให
เกิดมูลคาและ การเป็ นท่ร
ี ูจักท่ม
ี ากขน
ึ ้ ตอไป

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือ "คลัสเตอร" มีจํานวนกลุมอุตสาหกรรมท่พ
ี ัฒนามาอยางตอเนื่ อง จํานว
น 123 กลุมอุตสาหกรรม ครอบคลุมพน
ื ้ ที่ตาง ๆ ทั่ว ประเทศ และส่ง
ิ ท่น
ี  าสนใจพบวาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมเป าหมาย ถือเป็ นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของผูประกอบการ ตลอดจนเป็ นการปูทางสราง
มูลคาอุตสาหกรรมเป าหมายตามนโยบายของรัฐบาลไดเป็ นอยางดี
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