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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คลัสเตอร์...เป็นค าที่ติดหูของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมมาสักระยะหนึ่งแล้ว จากนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่มิติใหม่หรือประเทศไทย 4.0 โดยมีการด าเนินงาน
ก้าวหน้าเป็นล าดับ ตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ พร้อมเพ่ิมเติมการก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย หรือ  
10 S-curve ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจใหม่ โดยล่าสุดได้มีการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ผลักดันให้พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเขตพ้ืนทีด่ังกล่าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศที่มีความ
พร้อมทั้งด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เดิมที่มีการพัฒนามาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 30 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีหลายท่านสงสัยเช่นเดียวกับผู้เขียนว่า หากมีการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจแห่งที่สองในเขตพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ควรจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใด และ
ควรมีแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างไรจึงจะเหมาะสม แต่ก่อนที่จะไขปัญหาที่เราสงสัยกันต่อไป  
ผู้เขียนขอเริ่มต้นที่การท าความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานว่าจริง ๆ แล้วคลัสเตอร์คืออะไรกันแน ่

คลัสเตอร์คืออะไร? 
ท าไมบริษัทของประเทศหนึ่งถึงมีขีดความสามารถสูงกว่าบริษัทของประเทศอ่ืน ๆ ในสาขา

อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นค าถามที่มีนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ท าการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยข้อสรุปหนึ่ งที่ ได้รับการยอมรับนอกเหนือจากทฤษฎีความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ซึ่งให้ความส าคัญไปที่ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ทรัพยากร ทุน 
และแรงงานแล้ว คือ การระบุถึงความส าคัญของพ้ืนที่ที่ตั้งของบริษัทต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากพ้ืนที่นั้นมีองค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการรวมกลุ่มของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในธุรกิจสาขาเฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันอย่างเหมาะสม โดยการรวมกลุ่มของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวมีชื่อเรียกที่ติดหูกันว่า “คลัสเตอร์” ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทในสาขาเฉพาะ 
ซัพพลายเออร์ที่มีความเฉพาะ ธุรกิจให้บริการ บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง และสถาบันสนับสนุน
ที่เก่ียวข้อง (อาท ิสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ) มาร่วม
ด าเนินกิจการอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันในระดับที่เพียงพอต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญ การบริการ ทรัพยากร 
การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงทักษะและความสามารถของก าลังแรงงานที่มีความพิเศษ ความหมายของคลัสเตอร์ 
ในหลาย ๆ งานศึกษาได้นิยามไว้แตกต่างกันบ้าง หากแต่มีแนวคิดที่เห็นพ้องร่วมกันในความเป็นคลัสเตอร์ใน  
3 ประเดน็ซึ่งมีความหมายลึกกว่าการรวมกลุ่มของเครือข่ายผู้ประกอบการดังท่ีใช้กันโดยทั่วไป  

ประเด็นแรก คลัสเตอร์ถูกมองว่าเป็นการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ของบริษัทที่มีความเฉพาะ 
แรงงานที่มีทักษะสูง และสถาบันสนับสนุน ซึ่งช่วยก่อให้เกิดการประหยัดจากการอยู่เป็นกลุ่ม และ 



เพ่ิมการกระจายตัวขององค์ความรู้จากการอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  สร้างเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่   

ประเด็นที่สอง คลัสเตอร์ เป็นโครงสร้างเชิงระบบที่ช่วยสนับสนุนและจัดหาบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริษัทเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การช่วยจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเฉพาะและซับซ้อนสูง บริการทางการเงิน บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเฉพาะด้าน 
รวมถึงบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจหรือการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นต้น  

ประเด็นที่สาม คลัสเตอร์มีลักษณะเป็นโครงสร้างเชิงสถาบันหรือกาวทางสังคม ที่เชื่อมประสาน
ระหว่างผู้เล่นด้านนวัตกรรมทั้งมหาวิทยาลัย กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ หรือ เครือข่ายระหว่าง 3 ฝ่าย 
(Golden triangle หรือ Triple Helix) ที่มีความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน  

คลัสเตอร์จึงมีความส าคัญในแง่ที่ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นประโยชน์ต่อการตั้งอยู่ของกลุ่มบริษัทและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญให้เข้ามาสู่พ้ืนที่ ก่อให้เกิด
การจ้างงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นกิจกรรมทีส่่งผลให้เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแก่บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ได้ถึง 3 ทาง คือ  
ช่วยเพ่ิมผลิตภาพของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรม รวมถึงกระตุ้นให้
เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรมและการขยายตัวของคลัสเตอร์ ซึ่งท าให้บริษัทสามารถ
หาแนวทางใหม่หรือแนวทางที่ดีกว่าในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและสร้างนวัตกรรมได้เร็วกว่าตลาด  

คลัสเตอร์อะไรที่ควรพัฒนาในภูมิภาค? 
ในการไขปัญหาข้อแรกท่ีว่า “ถ้าจะมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแห่งที่สองในเขตพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ 

ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใด?” จึงต้องค านึงถึงการก่อตัวของการรวมกลุ่มของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญ ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของคลัสเตอร์ในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือเป็นการระบุคลัสเตอร์ที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ภาคดังกล่าว และเป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพของพ้ืนทีป่ระกอบการและความพร้อมของเครือข่าย
อุตสาหกรรมโดยอ้อม ทั้งนี้ การศึกษาในเชิงวิชาการเพ่ือระบุถึงการมีอยู่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้มี
การด าเนินการอยู่ 2 แนวทาง คือ (1) การศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในเชิงลึกประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญในระดับพ้ืนที่ และ (2) ใช้เทคนิคทางด้านปริมาณจากตัวเลขที่ เรียกว่า Cluster 
Mapping1 ซึ่งจะช่วยระบุการมีอยู่ของคลัสเตอร์ภายในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ก าหนด  

ส าหรับการศึกษาเพ่ือตอบค าถามครั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกใช้วิธีการศึกษาด้วยเทคนิคเชิงปริมาณตาม
แนวทางของ European Cluster Observatory2 ที่เรียกว่า 3 STAR Model เนื่องจาก มีความเรียบง่ายและ
สามารถวัดเปรียบเทียบได้ โดยจะท าการวัดผลกระทบทางอ้อมจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันของธุรกิจ (Co-location 
of Businesses) จากการกระจุกตัวของการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการพิจารณา 3 ปัจจัยเป็นล าดับ 
ประกอบด้วย ขนาด (Size) ระดับความช านาญพิเศษของพ้ืนที่ (Specialization) และขอบเขตของอุตสาหกรรมที่
พ้ืนที่จะขับเคลื่อนหรือมุ่งเน้นในการผลิต (Focus) แบ่งเป็นระดับ 0 1 2 และ 3 Stars ตามจ านวนขั้นที่ผ่านเงื่อนไข

                                                           
1 ค าว่า “Cluster mapping” เป็นนัยยะที่แสดงถึงวิธีการศึกษาใน 2 ด้าน กล่าวคือ (1) Cluster mapping เป็นการแปลง 
รหัสมาตรฐานการจดัประเภทอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ และ (2) ข้อมูลของ Cluster mapping ช่วยให้สามารถระบุทีต่ั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ของคลัสเตอร์ในภมูิภาค 
2 European Cluster Collaboration Platform. (2017). Cluster organisations (Online).  
  Available : https://www.clustercollaboration.eu/ 



ตามล าดับ3 โดยใช้ข้อมูลการจ้างงานและมูลค่าเพ่ิมจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2554 จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จากการน าระดับการจัดประเภทอุตสาหกรรม  
TSIC 4 ต าแหน่ง ในระดับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ มาค านวณ แล้วคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
เป็นตัวน าในแต่ละเขตพ้ืนที่จากกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในระดับของความช านาญพิเศษ  
3 Stars และจ านวนการจ้างงานอย่างน้อย 2 Stars ร่วมกับสาขาที่มีจ านวนการจ้างงานในระดับของความช านาญ
พิเศษ 3 Stars และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 Stars ซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อประเทศ
และมีระดับสัดส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเพียงพอ แล้วน ามาจัดกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
ดังกล่าวให้เป็นคลัสเตอร์ในเบื้องต้น พบว่า ในแต่ละเขตพ้ืนทีม่ีกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพสูง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Cluster mapping ของการคัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพสูง 

(1) เขตพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคลัสเตอร์กลุ่มสาขาอ่ืน ๆ เช่น สาขาการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่งของ
สาขาการผลิตรองเท้า และสาขาการพิมพ์  

(2) เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ มีคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
และอุปกรณ์ถ่ายภาพ คลัสเตอร์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากไม้ และ
การผลิตสิ่งของ รวมถึงคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป อาทิ สาขาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในขณะที่สาขาการแปรรูปและ 

                                                           
3 ล าดับขั้นของ 3 STAR Model ประกอบด้วย  
 - Size = eij/Ei มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ;  
 - Specialization = [eij/ei]/[Ei/En] มากกว่า 1;  
 - Focus = eij/ei จัดอยู่ในล าดับ 10% แรกของเขตพื้นท่ีระดับภาค ตามล าดับ  
โดยท่ี eij คือ การจ้างงานหรือมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม i ในเขตพื้นทีภ่าค j, ei คือ การจ้างงานรวมหรือมูลคา่เพิ่มรวมของทุก
อุตสาหกรรมในเขตพื้นทีภ่าค j, Ei คือ การจ้างงานหรือมูลคา่เพิ่มในอุตสาหกรรม i ในระดับประเทศ, En คือ การจ้างงานรวม
หรือมูลคา่เพิ่มรวมของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ 



การถนอมผลไม้และผัก และสาขาการผลิตน้ าตาล ยังคงมีระดับสัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสัดส่วนการ
จ้างงานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศตามล าดับ  

(3) เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย คลัสเตอร์อาหาร
และเกษตรแปรรูปในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สาขาการผลิตน้ าตาล รวมถึงสาขาการ
ผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช  

(4) เขตพ้ืนที่ภาคใต้ มีคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปในกลุ่ม
ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ในขณะที่สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปอ่ืน ๆ ยังคงมีระดับสัดส่วนของการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

นอกจากนี้จากการพิจารณาผลการศึกษาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในมิติการจ้างงานหรือมูลค่าเพ่ิม
ในระดับ 1 ถึง 3 Stars ของเขตพ้ืนที่แต่ละภาคควบคู่กับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมายของ
รัฐบาล เพ่ือเชื่อมโยงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศกับศักยภาพในระดับพ้ืนที่ พบว่า สาขาอุตสาหกรรมใน
กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีศักยภาพต่อยอดไปสู่กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีศักยภาพต่อยอดไปสู่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อยอดไปสู่เคมี
ชีวภาพ รวมถึง กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร (ในกลุ่มเภสัชภัณฑ์ และเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์) และคลัสเตอร์อากาศยานนั้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นใน
เขตพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์อาหารและเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ
พัฒนาไปสู่อาหารแห่งอนาคต เชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายกว่าและมีการกระจุกตัวสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เขตพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสาขาในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปมีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนทีภ่าคท่ีเหลือตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เช่น กลุ่มการแปรรูปและการถนอมผลไม้และ
ผัก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกลุ่มการผลิตน้ าตาลในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ กลุ่มการผลิตน้ าตาลและสตาร์ชในเขต
พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกลุ่มยางพาราและปาล์มน้ ามันในเขตพ้ืนทีภ่าคใต้ เป็นต้น  

มีแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรอ์ย่างไร? 
ส าหรับการไขปัญหาข้อที่สองที่ว่า “ควรมีแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างไรจึงจะเหมาะสม?” นั้น 

ต้องย้อนกลับไปที่ความส าคัญของพ้ืนที่ที่ตั้งของบริษัทต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น โดยพ้ืนที่ที่มี “องค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อม” ที่เอ้ือต่อการกระจุกตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในธุรกิจสาขาเฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน (หรือคลัสเตอร์) อย่างเหมาะสมจะเป็น 
ตัวจักรส าคัญที่ขับเคลื่อนให้พ้ืนที่หรือประเทศนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ค าถามที่ตามมาคือ  
“แล้วอะไรคือปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมที่ไทยควรผลักดันให้มีขึ้นล่ะ?” จากการค้นคว้าพบว่ามีหลายบทความ
วิชาการได้พยายามตอบค าถามดังกล่าว รวมถึงแนวคิด Diamond Model ของ Michael E. Porter ที่ได้รับ
ความนิยม นอกจากนั้น ยังมีข้อสังเกตอีกว่าแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ไม่ใช่
จุดสุดท้ายของเรื่อง เพราะคลัสเตอร์ก็มีวงจรของการก่อตัว เจริญเติบโต อ่ิมตัว และหมดความส าคัญไปจาก
ระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีคลัสเตอร์ที่มีระดับการ
พัฒนาที่มากกว่าประเทศท่ีก าลังพัฒนา กล่าวคือ คลัสเตอร์จะยิ่งมีความลึกและมีซัพพลายเออร์ที่มีความพิเศษ  
มีความกว้างของระดับชั้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีสถาบันสนับสนุนที่มีความครอบคลุม รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่
จะมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงกว่า ดังนั้น การพัฒนาคลัสเตอร์จึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ 
และควรส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือพัฒนาโครงสร้างและ



ยกระดับความซับซ้อนของกิจกรรมของคลัสเตอร์ไปสู่ฐานคุณค่าใหม่อยู่ตลอดเวลา (ซึ่งเป็นวิธีที่มีความยั่งยืนและ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นโดยตรง) ประกอบกับเมื่อพิจารณาร่วมกับบริบทการ
พัฒนาของไทยแล้ว ผู้เขียนขอเสนอว่า ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงภายใต้เขตพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ ในบริบทของไทยมี 5 ประการทีค่วรริเริ่มให้มีขึ้นประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาปัจจัยทุน (Capitals) โดยด าเนินการยกระดับศักยภาพของปัจจัยทุนด้านต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศเพ่ือเชื่อมโยงสู่การพัฒนาระดับภาค ทั้งที่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ รวมถึงแรงงานขั้นพ้ืนฐาน และปัจจัยก้าวหน้า ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์และ
แรงงานฝีมือ การพัฒนาทุนทางการเงิน รวมถึงทุนทางปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ไทยควรค านึงถึงในการ
วางรากฐานให้พร้อมต่อการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต 

(2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ (Infrastructures) ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อาทิ ถนน ทางรถไฟ สนามบิน รวมถึงระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมภายใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ เข้าสู่เขตพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของประเทศและท่าเรือส าคัญ ไปจนถึงการจัดการผังเมือง/บริการสาธารณะเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย เพ่ือช่วยดึงดูดและรักษาบุคลากรแรงงานฝีมือและผู้ประกอบการให้เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่     

(3) การส่งเสริมหน่วยเศรษฐกิจที่เป็นกุญแจส าคัญ (Key Economic Actors) เนื่องจากคลัสเตอร์ที่มี
ศักยภาพสูงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของตัวบริษัทและอุตสาหกรรมที่เข้ามาเป็นสมาชิก จึงควรด าเนินการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท/อุตสาหกรรมในประเทศ ไปพร้อมกับการดึงดูดการลงทุนจาก
บริษัทข้ามชาติในส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างเป็นสมาชิกในเครือข่ายการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรม
ฐานเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือเป็นการวางต าแหน่งการแข่งขันของไทยในเครือข่ายการผลิตโลกอย่างยั่งยืน 

(4) การสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันและร่วมมือที่เหมาะสม (Co-operative Condition) 
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม และการรวมกลุ่ม/พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ร่วมกับการด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
โดยใช้กลไกต่าง ๆ อาทิ ก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent: CDA) 
เพ่ือผลักดันและด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลัสเตอร์ หรือการริเริ่มจัดตั้งประชาคมการวิจัย 
(Research Consortia) ทุนเพ่ือการวิจัยร่วม (Joint Research Fund) และการวิจัยร่วม (Joint Projects) เป็นต้น   

(5) การพัฒนาตลาด (Demand) เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาตลาดภายในประเทศ 
และ/หรือเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ โดยก าหนดให้ไทยอยู่ในต าแหน่งในการแข่งขันทางการตลาดและ
เครือข่ายการผลิตระดับอาเซียน/โลกอย่างเหมาะสม  

ประเด็นส าคัญคือ...การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่สองจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ภาคกลาง
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายการผลิตและโลจิสติกส์ของ
ประเทศอย่างใกล้ชิด โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ในพ้ืนที่นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
และภาครัฐควรมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้เล่น ดังนั้น การชักจูงภาคเอกชนที่มีความพร้อม
ในการน าและมองเห็นโอกาสให้เป็นแนวร่วมส าคัญในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนแนวคิดเชิงนโยบายไปสู่การพัฒนาที่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง (ร่าง) แบบแผนโครงสร้างของคลัสเตอร์อาหารและเกษตรแปรรูป 
ที่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจากการสรา้งปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสม 5 องค์ประกอบ คือ ทุน โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และตลาด 
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