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บทน ำ 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 หลำยๆ ประเทศในสหภำพยุโรปประสบกับวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีรุนแรง กำรเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวและติดลบ บริษัทและ
กิจกำรต่ำงๆ ปิดตัวลง ท ำให้สัดส่วนประชำกรท่ีตกงำนเพิ่มสูง ส่งผลลบต่อ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในประเทศต่ำงๆ เช่น สเปน และอิตำลี แม้เศรษฐกิจ
ของเยอรมนีจะได้รับผลกระทบจำกวิกฤติฯ ดังกล่ำวเช่นกัน แต่มีกำรฟื้นตัวอย่ำง
รวดเร็ว อัตรำกำรว่ำงงำนของเยอรมนีในช่วงดังกล่ำวต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของสหภำพ
ยุโรป และเศรษฐกิจเยอรมันกลับมำเติบโตอย่ำงต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงเวลำสั้น ๆ 
ปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมสนใจต่อโครงสร้ำงเศรษฐกิจของเยอรมนี
เป็นอย่ำงมำก  

หนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีมีควำมเข้มแข็งคือกำรให้
ควำมส ำคัญต่อภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรให้บริกำร โดยเฉพำะใน
ภำคอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์และเคมีภัณท์ที่เยอรมนีได้รับกำร
ยอมรับและเป็นที่ต้องกำรในระดับนำนำชำติ  แบรนด์ Made in Germany 
เปรียบเสมือนตรำประทับรับรองสินค้ำคุณภำพสูงและนวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ 
เยอรมนีได้รับต ำแหน่งแชมเปี้ยนกำรส่งออกระดับโลกถึงหกครั้งในระหว่ำงปี 
ค.ศ. 2003 - 2008 ในปี ค.ศ. 2009 เยอรมนีส่งออกเป็นมูลค่ำถึง 1,121 ล้ำน
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นหนึ่งในสำมของรำยได้สุทธิของประเทศ (gross 
national income) 

นอกจำกนี้ เยอรมนียังเน้นพัฒนำและลงทุนเพื่อควำมก้ำวหน้ำด้ำน
นวัตกรรม  มีกำรก่อตั้งสถำบันวิจัยของรัฐมำกกว่ำ 750 สถำบัน มีบุคลำกรท่ี
เกี่ยวข้องกับ R&D มำกกว่ำ 500,000 คน มูลค่ำเม็ดเงินท่ีลงทุนในด้ำนดังกล่ำว
ในปี ค.ศ. 2007 คิดเป็น 61.5 ล้ำนล้ำนยูโร โดยคิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนจำก
ภำครัฐร้อยละ 28 ภำคเอกชนร้อยละ 68 และเป็นกำรลงทุนจำกต่ำงชำติอีกร้อย
ละ 4 และแม้ว่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกภำครัฐของเยอรมนีจะเป็นสัดส่วนท่ีน้อย
กว่ำภำคเอกชน แต่รัฐก็มีบทบำทท่ีส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป โดยเฉพำะในเรื่องกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม ผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำยส่งเสริม
กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรพัฒนำคลัสเตอร์เชิงรุกเป็นต้น 
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คลัสเตอร ์– เมื่อวทิยำศำสตร์พบกบัอุตสำหกรรม 

กำรพัฒนำคลัสเตอร์ถูกบรรจุให้อยู่ภำยใต้นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรม  ภำยใต้         
ควำมเชื่อท่ีว่ำค ำตอบต่อควำมท้ำทำยด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมำจำกควำมร่วมมือที่แน่นเฟ้น
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม กล่ำวคือคลัสเตอร์คือกำรสร้ำงจุดพบปะระหว่ำงบุคคลต่ำงๆ     ท่ี
ท ำงำนในด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยไม่ค ำนึงถึงขอบเขตด้ำนองค์กร ควำมเชี่ยวชำญ หรือเทคโนโลยีต่ำงๆ เป็น
กำรส่งเสริมกำรพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและไว้วำงใจซึ่งกัน       และ
กัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกิจกรรมต่ำงๆ ต่อไป 

นโยบำยกำรส่งเสรมิคลัสเตอรข์องเยอรมนี1 2 

ภำครัฐเยอรมันขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคลัสเตอร์ผ่ำนกำรด ำเนินกำร ในสองระดับ คือ ระดับชำติ 
(National) และระดับสหพันธรัฐ (Federal State) โดยในระดับชำติมีกำรผลักดันผ่ำนสำมโครงกำร คือ  

1. โครงกำร go-cluster มุ่งกระตุ้นให้เกิดกำรยกระดับกำรจัดกำร 
คลัสเตอร์สัญชำติเยอรมันให้มีศักยภำพในระดับนำนำชำติ  นอกจำกนี้
โครงกำรดังกล่ำวยังช่วยประชำสัมพันธ์คลัสเตอร์และให้ทุนพัฒนำ
นวัตกรรมอีกด้วย ปัจจุบันมีคลัสเตอร์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรนี้กว่ำ  94          
คลัสเตอร์ มีสถำบันและกิจกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 5,500 กิจกำร 

(SMEs) บริษัทขนำดใหญ่กว่ำ 1,300 บริษัทและสถำบันกำรศึกษำและวิจัยระดับสูงกว่ำ 1,500 
องค์กร ในกลุ่มคลัสเตอร์เหล่ำนี้  มี 15 กลุ่มท่ีได้รับคัดเลือกให้รับรำงวัล Gold Label จำก 
European Cluster Excellence Initiative (ECEI)   

2. โ ค ร ง ก ำ ร  Leading-Edge Cluster Competition – More 
Innovation. More Growth เป็นกำรแข่ งขัน ท่ีจัดขึ้น โดยกระทรวง
กำรศึกษำและวิจัย (Federal Ministry of Education and Research) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ภำยใต้นโยบำย High-Tech Strategy for Germany 
ท่ีมุ่งกระตุ้นให้มีกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกิจกำรจำกภำคอุตสำหกรรม

และภำควิทยำศำสตร์ต่ำงๆ โดยให้บริษัทและสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย ท ำกำรริเริ่ม
จัดตั้งคลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรจะได้รับทุนสนับสนุนในรูปแบบ 

                                                
1 http://www.clusterplattform.de 
2 http://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-organisations/networks-and-clusters.html 
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matching funding จำกภำครัฐมำกถึง 40 ล้ำนยูโร ในช่วงระยะ 5 ปี ในปัจจุบันมีกำรคัดเลือก 
ไปแล้วท้ังหมด 3 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2012 ครั้งละ 5 คลัสเตอร์ 

 

3.  Entrepreneurial Regions3 –เป็นมำตรกำรน ำสมัย ท่ีมุ่ง
จัดตั้งและพัฒนำเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ และทักษะทำงธุรกิจใน
พื้นท่ีท่ีเคยเป็นเยอรมันตะวันออก ผ่ำนกองทุนประเภทต่ำงๆ 

เป้ำหมำยโครงกำรนี้คือกำรส่งเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกรและวำงรำกฐำน
ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมในกำรพัฒนำธุรกิจในพื้นท่ีดังกล่ำว 

ส่วนกำรส่งเสริมคลัสเตอร์ในระดับสหพันธรัฐนั้น สหพันธรัฐท้ัง 16 ของเยอรมนีต่ำงมีนโยบำยและ
มำตรกำรท่ีแตกต่ำงกันไป ตำมจุดแข็งของตนในด้ำนเทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรม เช่น รัฐบำวำเรีย    
ได้ด ำเนินกำรโครงกำร Bavaria Cluster Campaign เพื่อส่งเสริม platforms ท่ีช่วยสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรของอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีท่ีส ำคัญของรัฐ โครงกำรดังกล่ำวมุ่งสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
กิจกำร สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภำพในห่วงโซ่กำรสร้ำงมูลค่ำ และยกระดับ
พลศำสตร์ของนวัฒกรรมในแคว้นบำวำเรีย  

คลัสเตอรท์ีเ่ปน็เลศิของเยอรมนี 

ในส่วนนี้ของรำยงำนจะเป็นรำยละเอียดของคลัสเตอร์ท่ีรัฐบำลเยอรมนีได้ท ำกำรคัดสรรค์ เฉพำะ         
คลัสเตอร์ท่ีมีควำมเป็นเลิศผ่ำนกำรด ำเนินกำรของ 2 โครงกำร คือ โครงกำร Leading-Edge Cluster 
Competition – More Innovation. More Growth. ของกระทรวงกำรศึกษำและกำรวิจัยของเยอรมนี 
(Federal Ministry of Education and Research ) จ ำนวน 15 คลัสเตอร์ และโครงกำร go-cluster 
ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงำน (Federal Ministry of Economic Affairs and Energy) จ ำนวน 
19 คลัสเตอร์. 

 

 

 

 

                                                
3 http://www.unternehmen-region.de/en/6517.php 
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1. คลัสเตอร์ที่ได้รับเลือกเข้ำโครงกำร Leading-Edge Cluster Competition แบ่งตำมภำคอุตสำหกรรม 

Digitization, production and communication 
Cool Silicon – Energy Efficiency Innovations from Silicon Saxony (www.cool-silicon.de) 
it's OWL Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (www.its-owl.de) 
MicroTEC Südwest, Baden-Württemberg (www.microtec-suedwest.de; www.mstbw.de) 
Software-Cluster, Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland, Baden-Württemberg 
(www.software-cluster.com) 
Energy and resource efficiency 
BioEconomy Cluster (http://bioeconomy.de/) 
Forum Organic Electronics, Rhine-Neckar Metropolitan Region (MRN) (www.m-r-n.com; 
www.innovationlab.de) 
Solarvalley Mitteldeutschland (www.solarvalley.org 
Health 
BioRN – Biotech Cluster Rhine-Neckar (www.biorn.org) 
Cluster für Individualisierte ImmunIntervention (CI3) (www.ci-3.de/)  
Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg, Bavaria (www.medical-valley-
emn.de) 
Munich Biotech Cluster – m4, Bavaria (www.m4.de; www.bio-m.org/en) 
Mobility and logistics 
EfficiencyCluster LogistikRuhr, North Rhine-Westphalia, Hesse 
(www.effizienzcluster.de) 
Electronic Mobility South-West (www.e-mobilbw.de) 
Aviation Cluster Hamburg Metropolitan Region (www.hamburg-aviation.com) 
M A I Carbon(www.mai-carbon.de) 

http://www.m-r-n.com/en/home.html
http://www.innovationlab.de/
http://www.solarvalley.org/
http://www.biorn.org/
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รปูที ่1 ต ำแหนง่ทีต่ัง้ของคลสัเตอรท์ีไ่ดร้บัคดัเลอืก Leading-Edge Cluster Competition 

ทีม่ำ – เอกสำร Germany’s Leading-Edge Clusters 
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Cool Silicon  

คลัสเตอร์นี้ตั้งอยู่ในเขต Chemnitz-Freiberg-Dresden ด้ำนตะวันออกของประเทศเยอรมนี           
มีบริษัทและสถำบันวิจัยกว่ำ 100 องค์กรร่วมท ำวิจัยท่ีเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของ
เทคโนโลยี ICT (energy-efficient information and communications technologies) เพื่อสร้ำง
พื้นฐำนท่ีมั่นคงส ำหรับ Digital Society ท่ีจะมำถึงในอนำคต นอกจำกนี้คลัสเตอร์ดังกล่ำวยังมุ่งค้นคว้ำ
เทคโนโลยีท่ีจะเพิ่มศักยภำพกำรใช้งำนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ให้สูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบ          
ด้ำนลบต่อธรรมชำติจำกกิจกรรมของมนุษย์  

it's OWL  

ตั้งอยู่ในเขต Ostwestfalen-Lippe  ด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี คลัสเตอร์
ดังกล่ำวมีองค์กรต่ำงๆ เข้ำร่วมกว่ำ 174 องค์กรเข้ำร่วมจำกหลำกหลำยภำคอุตสำหกรรม เช่น            
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ และภำคกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำง
นวัตกรรมท่ีจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด จำก mechatronics (mechanic + electronic) 
ไปสู่ intelligent technical system โดยกำรสร้ำง synergy ระหว่ำงวิศวกรรมศำสตร์และ Information 
technology เพ่ือขับเคล่ือน Industry 4.0 

Microtec South-west 

คลัสเตอร์ Microtec South-west มีองค์กรมำกกว่ำ 350 องค์กรจำกภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำร่วม 
นับเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหภำพยุโรป มีบริษัทขนำดใหญ่เช่น Bosch 
Daimler และ Zeiss รวมท้ังบริษัทนวัตกรรมขนำดกลำงและเล็กจ ำนวนมำกเข้ำร่วม คลัสเตอร์ดังกล่ำว 
มุ่งสร้ำงควำมร่วมมือในรูปแบบ cross-industry เพื่อผลักดันกำรเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภำคดังกล่ำว
ผ่ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ( intelligent products) ท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยี  mictrosystems             
โดยเน้นกิจกรรมในภำคยำนยนต์ อุปกรณ์กำรแพทย์ in-vitro diagnostics วิศวกรรมเครื่องกล และ          
โลจิสติกส ์
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Software-Cluster 

คลัสเตอร์นี้เป็นกำรรวมตัวของสถำบันวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรมท่ีตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนำ
ซอพท์แวร์ของพื้นท่ี Darmstadt Karlsruhe Kaiserslautern Saarbrücken และ Walldorf จุดมุ่งหมำย
ของกำรรวมตัวคือกำรพัฒนำซอพท์แวร์ส ำหรับองค์กรในอนำคต (corporate software of the future) 
ซอพท์แวร์ท่ีว่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนองค์กรใดๆ ให้เป็นองค์กรดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและข้อมูล          
เป็นตัวแปรหลัก ในกำรผลักดันกำรสร้ำงนวัตกรรม  

Bioeconomy Cluster 

คลัสเตอร์ดังกล่ำวมีองค์กรประเภทต่ำงๆ กว่ำ 50 องค์กรเข้ำร่วมเพื่อท ำกำรวิจัยท่ีเกี่ยวกับกำรใช้
ไม้และห่วงโซ่สำรเคมี (wood and chemical value chain) โดยมุ่งท ำกำรพัฒนำเพื่อเศรษฐกิจชีวภำพ           
ท่ีไม่ใช่อำหำร (non-food biomass bio-economy)   

Forum organic electronics 

กิจกำรและสถำบันต่ำงๆ เช่น BASF University of Heidelberg และ University of Karlsruhe        
ในพื้นท่ีเขต Rhine-Neckar มำรวมกันในคลัสเตอร์นี้เพ่ือท ำงำนวิจัยและพัฒนำด้ำน organic electronics 
ซึ่งเป็นเทคโนโยลีสีเขียวส ำหรับอนำคต ท่ีมีกำรใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชำติ มีกำรใช้พลังงำนอย่ำง
ประหยัด (economical utilization of energy) และมีกระบวนกำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคท่ีใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

Solarvalley Mitteldeutschland 

Solarvalley Mitteldeutschland เป็นคลัสเตอร์ท่ีมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติด้ำน broad-
based cluster ท่ีเน้นกำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำและควำมร่วมมือในด้ำนแผงโซล่ำเซลและพลังงำนไฟฟ้ำ
ทดแทน กิจกำรและองค์กรท่ีเข้ำร่วมคลัสเตอร์นี้ไดร้่วมกันท ำงำนเพื่อสร้ำงแนวทำงกำรผลิตพลังงำนยั่งยืน 
โดยใช้องค์ประกอบและเทคนิคท่ีหลำกหลำย เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำแบบดั้งเดิม กำรด ำเนินกำรโครงข่ำย
ไฟฟ้ำ และเทคนิคกำรจ่ำยไฟฟ้ำแบบต่ำงๆ คลัสเตอร์นี้ยังท ำกำรพัฒนำและสร้ำงอุปกรณ์และผลิตภัณท์
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำทดแทนอีกด้วย  
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BioRn 

University of Heidelberg, German Cancer Research Centre, European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) และกิจกำร SMEs ต่ำงๆ กว่ำ 80 กิจกำร ท ำงำนร่วมกันเพื่อพัฒนำแนวทำง              กำร
รักษำโรค (therapeutic) กำรใช้ยำและกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขใหม่ๆ เป้ำหมำยของคลัสเตอร์นี้            
คือ กำรน ำเอำผลกำรวิจัยในด้ำนกำรผลิตยำเฉพำะบุคคล (personalized medicine) และแนวทำงกำรรักษำ
โรคมะเร็งเข้ำสู่ตลำดอย่ำงเหมำะสม 

Ci3 

คลัสเตอร์ Ci3 ได้รวบรวมเอำผู้เชี่ยวชำญ องค์กรและบริษัทจำกภำคส่วนต่ำงๆ กว่ำ 120 องค์กร  
ท่ีเชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสุขเพื่อพัฒนำนวัตกรรมในกำรรักษำคนไข้เฉพำะบุคคล (patient-specific 
treatment) ในโรคมะเร็ง โรคติดต่อต่ำงๆ และโรคออโตอิมมูน เช่น สถำบันวิจัย Paul-Ehrlich-Institute 
(PEI) และสถำนบันวิจัย Institute for Translational Oncology (TRON) 

Medical Valley EMN 

คลัสเตอร์ดังกล่ำวเป็นท่ีรู้จักในระดับนำนำชำติ ด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ คลัสเตอร์นี้มุ่งสร้ำง
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำ International model region for optimal healthcare มีศักยภำพในกำรท ำวิจัย
สูง เป็นแหล่งรวมควำมรู้และแนวคิดใหม่ๆ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนดังกล่ำว 

Munich Biotech Cluster M4  

ตั้งอยู่ในเขต Munich ทำงใต้ของเยอรมนี คลัสเตอร์นี้รวบรวมเอำนักวิทยำศำสตร์จำกโรงพยำบำล 
นักวิจัยในภำคส่วน biotechnology และด้ำนเภสัชกรรมมำท ำงำนร่วมกันในกำรพัฒนำ red 
biotechnology หรือแนวทำงกำรวิเครำะห์และรักษำโรค (diagnostic and therapeutic concept)          
ท่ีจะมำสนับสนุนเทคโนโลยีในกำรสร้ำงยำท่ีเหมำะสมส ำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพำะ (personalized 
medicine) มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรด้ำนดังกล่ำวกว่ำ 50 โครงกำร 
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Effizienzcluster logistikruhr 

คลัสเตอร์นี้มุ่งพัฒนำระบบโลจิสติกท่ีใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรรวมตัวโครงข่ำย
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนโลจิสติก์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภำพยุโรป มีบริษัทและองค์กรต่ำงๆ เข้ำร่วมกว่ำ 
160 องค์กร คลัสเตอร์นี้ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ European technology platform ส ำหรับโลจิสติกด้วย  

Electronicmobiliy south-west 

มีบริษัทและภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับภำคกำรผลิตรถยนต์ พลังงำน ICT และภำคกำรผลิตเข้ำร่วม
ในคลัสเตอร์นี้กว่ำ 80 องค์กรเช่น Bosch Daimler Porsche และ IBM เพื่อพัฒนำแนวคิดใหม่ของ            
กำรคมนำคมท่ีใช้ ไฟฟ้ำเป็นพลังงำน  (e-mobility) ให้มีควำมยั่ งยืนในระบบนิ เวศ (ecological 
sustainability) และมีศักยภำพในกำรแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ 

Hamburg Aviation 

ในคลัสเตอร์นี้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบินจำกภำคส่วนและบริษัทต่ำงๆ ร่วมกันคิดค้นแนวทำงกำรวิจัย
และพัฒนำกำรบินรูปแบบใหม่ (a new kind of aviation) จุดประสงค์คือกำรพิจำรณำ life cycle ของ
เครื่องบินอย่ำงครบวงจรเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรบินท่ีใช้ทรัพยำกรต่ ำ ประหยัด ปลอดภัย ยืดหยุ่น            
ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และท ำให้กำรเดินทำงสะดวกสบำยมำกขึ้น 

M A I Carbon 

คลัสเตอร์สำมเหลี่ยมระหว่ำง พื้นท่ีเมือง Munich-Augsburg-Ingolstadt มีบริษัทขนำดใหญ่ เช่น 
Audi  BMW  Airbus และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมิวนิก มำรวมตัวกันเพื่อมุ่งพัฒนำวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิต
คุณภำพสูง โดยเฉพำะ carbon-fiber reinforced plastic ท่ีใช้ในภำคยำนยนต์ กำรบินและอวกำศ 
เคร่ืองจักรกล และวิศวกรรมโรงงำน 
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2. โครงกำร go-cluster ของกระทรวงเศรษฐกจิและพลงังำน (Federal Ministry of Economic 

Affairs and Energy) จ ำนวน 19 คลัสเตอร ์

 

        ที่มำ- เอกสำร Selected Cluster Successes, Results from the promotion of innovative services  

Digitization, production and communication 

Bavarian IT Security & Safety Cluster e. V 

Competence Network INPLAS e. V 

Lüdenscheid Centre of Competence for Surface Technology and Plastics  

Chemie-Cluster Bayern GmbH 

Cluster Sondermaschinen- und Anlagenbau  

REGINA e. V.  

SafeTRANS e. V.  

Network Satellite Navigation Berchtesgadener Land – Salzburg  

Silicon Saxony e. V.  

SpectroNet 

Bavarian Environmental Cluster e. V 

Virtual Dimension Center (VDC) Fellbach w. V. 

Energy and resource efficiency 
foodRegio e. V 

Forestry and Wood Cluster Bavaria 

Nuremberg Energy Region e. V.  

Health 

BioRegio STERN Management GmbH 

Medical Valley EMN e. V.  

Mobility and logistics 

Network Logistics Leipzig-Halle e. V.  

The Key Region e. V.  
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รำยละเอยีดของคลสัเตอร์บำงสว่นทีไ่ดร้บัเลอืก 

Bavarian IT Security & Safety Cluster e. V 

คลัสเตอร์นี้เป็นกำรรวมตัวของบริษัทและองค์กรต่ำงๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีควำมปลอดภัย (security 
technology) มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนำกำรป้องกันกำรโจมตีโครงสร้ำง IT ในระดับสูง คลัสเตอร์นี้จัดตั้ง
มำตั้งแต่ป ีค.ศ. 2006 และมีสมำชิกทั้งหมด 107 องค์กร 

Competence Network INPLAS e. V 

คลัสเตอร์นี้มุ่งพัฒนำกำรสร้ำงพื้นฐำน online ส ำหรับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ Plasma Surface 
Technology เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกำรด้ำน
นโยบำย public relation และกำรวิจัยค้นคว้ำด้ำนต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย 

foodRegio e. V 

คลัสเตอร์ดังกล่ำวตั้งอยู่ในพื้นท่ีด้ำนเหนือของเยอรมนี เป็นกำรรวมตัวขององค์กรประเภทต่ำงๆ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำร เป้ำหมำยของคลัสเตอร์นี้คือกำรพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนนวัตกรรมของ
สมำชิกในกลุ่ม รวมท้ังกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรสร้ำงนวัตกรรมให้เพ่ิมสูงขึ้นและ
มีคุณภำพมำกขึ้น  

Forestry and Wood Cluster Bavaria 

กำรพัฒนำกระบวนกำรก่อสร้ำงโดยใช้ไม้ และอุตสำหกรรมท่ีใช้ไม้ในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้นวัตกรรม
และกำรวิจัยมำพลักดันควำมก้ำวหน้ำเป็นเป้ำหมำยหลักของคลัสเตอร์นี้ คลัสเตอร์ขนำดใหญ่นี้มีองค์กร
และบริษัทเข้ำร่วมกว่ำ 500 องค์กรจำกภำคส่วนต่ำงๆ   

BioRegio STERN Management GmbH 

เป้ำหมำยของคลัสเตอร์นี้คือกำรสร้ำงพื้นท่ีและโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร         
ท่ีท ำงำนด้ำน life sciences และร่วมกันพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีในด้ำนดังกล่ำว โดยมีองค์กร 
เข้ำร่วมกว่ำ 320 องค์กรท้ังจำกภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรวิจัย และภำควิศวกรรม  


