
แนวทางการเสรมิสรา้ง พฒันาคลสัเตอร์
ส าหรบัประเทศไทย

1

คลสัเตอรน์ ัน้ส าคญัไฉน 

หลกัคดิการพฒันาคลสัเตอรป์ระเทศไทย



คลั ส เ ตอร์



หวัขอ้การน าเสนอ

1.    ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
โลกาภวิตัน ์– แนวคดิเศรษฐกจิยคุใหม่
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทย

2.    “คลสัเตอร”์ คอือะไร 
ความหมาย
โครงสรา้ง

3.     พฒันา “คลสัเตอร”์ อยา่งไร
ปจัจยัส าคญัในการพฒันา
ข ัน้ตอน - แนวคดิสูก่ารปฏบิตั ิ

4.     ตวัอยา่งของ “คลสัเตอร”์
โครงการพนัธมติรอตุสาหกรรม
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1. ขดีความสามารถในการแขง่ขนั               
โลกาภวิตัน์ – แนวคดิเศรษฐกจิยคุใหม ่     
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
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แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทย

พฒันาและยกระดบัสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ
(Upgrade the Business Environment)

กระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกจิไปสูภ่มูภิาค
(Decentralize More of Economic Policy to the Regional Level )

สง่เสรมิการพฒันาคลสัเตอร ์(Activate Cluster Development)

ปรบัเปลีย่นบทบาทของภาคธรุกจิและภาครฐั 
(Redefine the Roles of Business and Government)

ภาคเอกชนปรบัปรงุกลยทุธใ์นการแขง่ขนั 
(Transform Company Strategies)

เป็นผูน้ าในการจดัวางกลยทุธใ์นระดบันานาชาต ิ
(Lead a Cross-National Strategy)
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เร ือ่ง ยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)

ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

: ประเด็นยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

โครงการพฒันาคลสัเตอรแ์ละหว่งโซอ่ปุทานในสว่นภมูภิาค

แผนงาน/โครงการส าคญั
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กระบวนทศันใ์หมใ่นการสง่เสรมิอตุสาหกรรม
(Paradigm  Shift)

การสนบัสนนุและ

สง่เสรมิวสิาหกจิเป็น

“ราย” 

การสนบัสนนุและ

สง่เสรมิวสิาหกจิเป็น

“กลุม่” 
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ครวัของโลก 
(Kitchen of the World)

ฐานการผลติยานยนตใ์นเอเซยี 
(Detroit of Asia) 

แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัในเอเซยี
(Asia Tourism Capital)

กรงุเทพ เมอืงแฟช ัน่
(Bangkok City of Fashion) 

Niche Market

8



World Competitive Scoreboard 2018 (IMD)

THAILAND

อนัดบั IMD

1. อเมรกิา
2. ฮอ่งกง
3. สงิคโ์ปร

13. จนี
17. ใตห้วนั
22. มาเลเซยี
25. ญีปุ่่ น
27. เกาหลี

30. ไทย



2. คลสัเตอร ์คอือะไร 
ความหมาย
โครงสรา้ง
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คลสัเตอร?์??

CLUSTER ???

คลสัเตอรค์อือะไร

อตุสาหกรรมยานยนต ์   Automotive industry

หนึง่ต าบลหนึง่ผลติภัณฑ ์ OTOP

การบรหิารราชการจังหวัดแบบบรูณาการ CEO Governor
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“ การกระจุกตวัหรอืการรวมกลุม่ของวสิาหกจิทีต่ ัง้อยู่ใน

ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ท ีใ่กลเ้คยีงกนั โดยทีว่สิาหกจิในกลุ่ม

ผลิตสินค้าที่ม ีลกัษณะเหมือนกนั เกี่ยวข้องกนั หรือ

ส่งเสรมิกนั จงึเผชญิกบัปัญหา อุปสรรคและการทา้ทาย

ทางธรุกจิทีค่ลา้ยกนั นอกจากนี ้คลสัเตอรย์งัหมายรวมถงึ 

สถาบนัการเงนิ สถาบนัการศกึษา และหนว่ยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้งในทอ้งถิน่ ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยก าหนด

เป้าหมายและกลยุทธร์่วมกนัในการพฒันาคลสัเตอรใ์ห้

ครบวงจรดว้ย ”

ความหมายของคลสัเตอร์

12



13



กจิการทีท่ าธุรกจิที่

เหมอืนกนั เกีย่วขอ้งกนั

หรอืเสรมิซึง่กนัและกนั

กจิการทีท่ าธุรกจิที่

สนบัสนนุหรอืสง่เสรมิ

สถาบนัการเงนิ 

สถาบนัการศกึษา 

หนว่ยงานภาครฐั

Cluster, Network and Value Chain

การรบั
ค าส ัง่ซือ้

การจดัหา
วตัถดุบิและ
ชิน้สว่น

การผลติ
การบรรจุ
และขนสง่

การขาย
สนิคา้ใน/
นอกประเทศ

การเชือ่มโยงใน Value Chain
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DIRECT  FINAL

sophisticated

less-sophisticated

อตุสาหกรรม
สนบัสนนุตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

เชือ่มโยงต ัง้แต่
ตน้น า้ถงึปลายน า้

ภาครฐัและผูใ้หบ้รกิาร (Service Provider)

อตุสาหกรรมหลกั
CORE

สถาบนัการเงนิ และ สถาบนัการศกึษาตา่งๆ

แผนภาพของคลสัเตอร ์(Cluster Map)
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ตวัอยา่ง : แผนภาพคลสัเตอรภ์มูพิรรณไพรสระบรุ ีCluster Map

- ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั – กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา – ส านกังานเกษตรจงัหวดั 

- ส านกังานสาธารณะสขุจงัหวดั          - ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา                                                 

- ศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมจงัหวดั                                                                     - ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

- พฒันาชุมชน มหาดไทย                                                                                 - กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
ผูว้า่ราชการ   

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ ิน่

ตน้น า้

1. ผูค้า้สง่วตัถดุบิการผลติท ัง้ใน

และตา่งประเทศ เชน่ เมนทอล, 

การบรู, หวัน า้หอม

2. ผูค้า้เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์ 

เครือ่งมอืการผลติ

3. ผูค้า้วสัดสุ ิน้เปลอืงการผลติ

4. ผูค้า้วตัถดุบิสนบัสนนุการผลติ

5. ผูร้บัตรวจเชือ้วตัถดุบิ

ปลายน า้

1. หา้งสรรพสนิคา้ และ

รา้นคา้, งานแสดงสนิคา้

2. ผูค้า้สง่

3. ผูค้า้ปลกี

4. ผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์

อาหารแปรรปูเพือ่

สขุภาพ

5. โรงแรม, สปา

กลางน า้

สมาชกิ
คลสัเตอรภ์มูพิรรณ

ไพรสระบรุ ี

สถาบนัการศกึษา
- วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับรุ ี
- จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ

สถาบนัการเงนิและสถาบนัเฉพาะทาง

- ธนาคารพาณิชย,์          - ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

- โรงพยาบาลหนองโดน,  -โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิสอ. พรรษา

- สถาบนัมาตรฐานฮาลาลแหง่ประเทศไทย, - สมาคมการทอ่งเทีย่ว 

- บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคสีระบรุ(ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ ากดั

- สหกรณ์โคนมไทยมลิคจ์ ากดั



สถาบนัการ
ศกึษา/วจิยั

หนว่ยสนบัสนนุ
อืน่ๆ

องคก์ร
ภาครฐั

 รเิร ิม่รวมกลุม่
 เชือ่มโยงความคดิ
และประสบการณ์

 เป็นแกนหลกั
ด าเนนิ 
โครงการทีเ่ป็น

ความ  
ตอ้งการรว่มกนั

 สนบัสนนุขอ้มลู
องคค์วามรู ้

 รว่มวจิยั คดิคน้
นวตักรรม

 รว่มพฒันา
บคุลากร
ของธรุกจิ

 เป็นทีป่รกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญ
ผูป้ระสานงาน

ผูป้ระกอบการ
เอกชน

Cluster

บทบาทของฝ่ายตา่งๆ ในคลสัเตอร์

- ประสานการ
ด าเนนิงาน
สนบัสนนุโครงการที่
เป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานรวมของ
อตุสาหกรรม
- สรา้งสภาวะ
แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
การพฒันาธรุกจิ/
อตุสาหกรรม
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สมาคม vs. คลสัเตอร์

สมาคม

- เป็นการรวมตวัในแนวดิง่ หรอื
แนวนอน

- มุง่เนน้การใหบ้รกิาร/ขา่วสาร
- มรีปูแบบองคก์รทีเ่ป็นทางการ
- มอีปุทานเป็นตวัขบัเคลือ่น 

(Supply Orientation)
- มกัสง่เสรมิการปกป้อง

คลสัเตอร์

เป็นการรวมตวัท ัง้ในแนวดิง่
และแนวนอน

- มุง่เนน้ทีแ่ผนกลยทุธ์
- มรีปูแบบการรวมตวั
อยา่งไมเ่ป็นทางการ

- มอีปุสงคเ์ป็นตวัขบัเคลือ่น 
(Demand Orientation)

- มกัสง่เสรมิการเปิดกวา้งทางการคา้
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เพือ่ใชเ้ครือ่งจกัรอปุกรณ์รว่มกนั

เพือ่จดัท า Benchmarking 
กนัในกลุม่ 

เพือ่ศกึษาดงูาน
กนัภายในกลุม่ เพือ่ท าการจดัซือ้วตัถดุบิรว่มกนั

เพือ่ท าระบบ  Logistics  
และการสง่มอบรว่มกนั
เพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่

เพือ่ท าการตลาดและ
รบัค าส ัง่ซือ้รว่มกนั

เพือ่ระดมทนุและการลงทนุรว่มกนั เพือ่แลกเปลีย่นเทคโนโลยี

เพือ่วจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกนั

เพือ่ใชผู้เ้ชีย่วชาญรว่มกนัหรอืแลกเปลีย่น
พนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญสูง

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิส ์(สพส.กสอ.)

ความคาดหวงัจากคลสัเตอร์
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กลยทุธก์ารพฒันาคลสัเตอร์

 ไมม่ ี - คลสัเตอรต์น้แบบหรอืคลสัเตอรใ์นฝนั           
(No Ideal Cluster)

 คลสัเตอรแ์ตล่ะแหง่มคีวามแตกตา่ง
 ขนาด
 อตุสาหกรรม
 ระดบัการพฒันา
 การแผข่ยายวง
 ความรูส้ะสมและการตอ่ยอดความรู ้

 กลยทุธใ์นการพฒันาคลสัเตอรจ์งึแตกตา่งกนั
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 การกระจกุตวัของวสิาหกจิ 
(Firm Concentration)

 จ านวนแรงงานและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Employment)

 มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิและมโีอกาสในการเตบิโต 

(Economic and Growth Potential)

 การเชือ่มโยงในกลุม่ 
(Business Culture and Degree of Interaction)

 มกีลุม่ผูน้ าซึง่พรอ้มจะใหค้วามรว่มมอื 
(Business Leaders)

 ปจัจยัสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
(Quality of Infrastructure)

ปจัจยัในการคดัเลอืกและสง่เสรมิคลสัเตอร์
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3. พฒันา “คลสัเตอร”์ อยา่งไร
ปจัจยัส าคญัในการพฒันา
ข ัน้ตอน - แนวคดิสูก่ารปฏบิตั ิ
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การวางแผน

การจัดองค์การ

การบรรจุ

การสั่ง
การ

การประสานงาน

การรายงาน

การจัดท า
งบประมาณ

ทฤษฎี กระบวนการบริหาร



หลักการในการบริหาร
จัดการ ที่น ามาใช้ในการ

พัฒนาคลัสเตอร์



Technology 
and 

Production

Etc.

HRD

Marketing

น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

(Implementation)

จดัท า
ยทุธศาสตร์

(Collaborative 
Strategy)

วเิคราะห์
สถานภาพ

ของคลสัเตอร์

(Diagnosis)

กระตุน้จติส านกึให้
เกดิการรวมกลุม่
(Promotion and 

Mobilization)

การประเมนิ
ความกา้วหนา้การ
พฒันาคลสัเตอร์

จดัท าแผนกลยทุธแ์ละ
วางระบบฐานขอ้มลูSWOT

สนัทนาการ 
ละลาย

พฤตกิรรม

รบัสมคัรและคดัเลือกสมาชิก

ข ัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์
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กระตุน้จติส านกึให้
เกดิการรวมกลุม่
(Promotion and 

Mobilization)

ศกึษาขอ้มลูคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

- สภาพตลาด ทศิทางและแนวโนม้ สภาวะการแขง่ขนั
- หว่งโซก่ารผลติและกระบวนการผลติ เทคโนโลยี
- ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูซ้ ือ้ ผูข้าย ผูผ้ลติ ภาครฐั ภาคเอกชน
- การรวมกลุม่ ชมรม สมาคม
- แหลง่ทนุ สถาบนัการเงนิ แหลง่ความรู ้สถาบนัการศกึษา
- ขนาดและจ านวนวสิาหกจิ และแรงงาน
- ยนืยนัผลการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งในคลสัเตอร์

ประชาสมัพนัธ ์สรา้งกระแส จบัทศิทาง

- จดัท าฐานขอ้มลูผูเ้ก ีย่วขอ้ง
- จดัประชุม/สมัมนา/ศกึษาดงูาน ประชาสมัพนัธ์
โครงการ

- สรา้งความคุน้เคยในมวลหมูส่มาชกิ 
ละลายพฤตกิรรม

- ชีช้วนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเห็นประโยชน ์และเห็นภาพ
- จบัทศิทางการรวมกลุม่และพฒันา สงัเกตหุาผูน้ า

ข ัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์
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วเิคราะห์
สถานภาพ

ของคลสัเตอร์

(Diagnosis)

ข ัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์

วเิคราะหส์ถานภาพคลสัเตอร์

- วเิคราะหป์ญัหา ความตอ้งการ ศกัยภาพ 
ขอ้จ ากดั

- ใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะห ์เชน่ 
SWOT, PCM, Diamond Model

- เนน้การมสีว่นรว่มของสมาชกิคลสัเตอร ์

- อาจใชท้ีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ด าเนนิการ
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จดัท า
ยทุธศาสตร์

(Collaborativ
e Strategy)

จดัท ายทุธศาสตรข์องคลสัเตอร์

- รว่มกนัจดัท าวสิยัทศัน์
- รว่มกนัจดัท ากลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารของคลสัเตอร์

การสง่เสรมิการตลาด การขาย
การพฒันายกระดบัเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติ
การพฒันาบคุลากรท ัง้ดา้นเทคนคิและบรหิารจดัการ
การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่นวตักรรม
การสง่เสรมิกจิกรรมดา้นความรว่มมอืตา่ง
การสง่เสรมิดา้นกลไกทางการเงนิ

- เนน้การมสีว่นรว่มของสมาชกิคลสัเตอร์
- จดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรม

ข ัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์
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น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

(Implementation)

จดัต ัง้ทมีด าเนนิงานด าเนนิการ

คดัเลอืกโครงการน ารอ่งเพือ่ด าเนนิการ
เป็นอนัดบัแรก

(ท าไม / อะไร / ใคร / งบประมาณ / ผล) 

ด าเนนิกจิกรรมตามแผนระยะกลางและยาว

ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน

- วดัประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล/ตวัชีว้ดัอืน่ๆ

- วดัความเชือ่มโยงระหวา่งสมาชกิ

บม่เพาะใหเ้กดิกลุม่ผูน้ าและเกดิความย ัง่ยนื

ข ัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์
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โครงสร้างบริหารคลัสเตอร์



ตัวอย่าง โครงสร้างบริหารคลัสเตอร์

คลัสเตอร์สมุนไพร คลัสเตอร์ผ้าทอ



กจิกรรมส าคญั

 ส ารวจและคดัเลอืกสมาชกิ

 ลงนามในพนัธกจิ และสมัมนาชีแ้จงแนวทาง

 ละลายพฤตกิรรม Healthy Walk Rally

 พบปะทกุเดอืน กรงุเทพฯ และ ชยัภมู ิ

 วเิคราะหส์ถานภาพ

 Road Show ศนูยป์ระชุมสริกิติ ิ์

 จดัท าวสิยัทศัน ์พนัธกจิ แผนกลยทุธ์

 ท ากจิกรรมตามแผนกลยทุธ์

 ฝึกอบรมแรงงานรว่มกนั 

 รณรงคว์นิยัอตุสาหกรรมรว่มกนั

 เยีย่มชมโรงงานของสมาชกิในกลุม่

 Order Sharing
32



รว่มมอืกนั ประสานงาน

มแีนวคดิไปในแนวเดยีวกนั มวีสิยัทศัน ์ มแีผนกลยทุธก์ลุม่

มแีผนกจิกรรมทีส่ามารถด าเนนิการไดจ้รงิ 
มเีป้าหมายและก าหนดเวลาชดัเจน

ด าเนนิการ

บรษิทั/โรงงาน ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั อยูใ่นพืน้ทีใ่กลก้นั

คลสัเตอรใ์นแนวคดิภาคเอกชน
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ประโยชนข์องคลสัเตอร์

ชว่ยลดตน้ทนุของ
ธรุกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพและ
คณุภาพอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

สง่เสรมิการสรา้ง
นวตักรรม

สง่เสรมิการเกดิ
ธรุกจิใหมแ่ละ

การขยายตวัของ
ธรุกจิเดมิ

ชว่ยใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นขอ้มลู
และองคค์วามรูข้อง

สมาชกิ

คลสัเตอรไ์มใ่ชย่าวเิศษ  การพฒันาคลสัเตอรใ์ชเ้วลา



บทสรปุ
 การคดัเลอืกคลสัเตอรท์ีจ่ะท าการสง่เสรมิและพฒันาเป็นกระบวนการที่

มคีวามส าคญั 

 การคดัเลอืกสมาชกิเขา้รว่มคลสัเตอรใ์นระยะเร ิม่ตน้เป็นปจัจยัส าคญัที่
มผีลตอ่ความส าเร็จของการพฒันาคลสัเตอร์

 ผูป้ระสานงานคลสัเตอรม์บีทบาททีส่ าคญัมากในการกระตุน้และ
ประสานการด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ 

 เร ิม่จากเล็กใหเ้ขม้แข็งแลว้คอ่ยขยาย 

 การมสีว่นรว่มของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ทกุฝ่ายมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ

 ทศันคต ิความไวว้างใจและความเชือ่ม ัน่ในหมูส่มาชกิเป็นปจัจยัแหง่
ความส าเร็จทีส่ าคญั 
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 ไมส่ามารถนยิามความหมายของคลสัเตอรอ์ยา่งจ าเพาะ
เจาะจงได้

 การพฒันาคลสัเตอรใ์ชร้ะยะเวลา การเรง่ใหเ้กดิการ
รวมกลุม่และด าเนนิกจิกรรมอยา่งรบีเรง่ อาจสง่ผลรา้ยที่
รนุแรงในภายหลงั  ยอมรบัความจรงิ หากลม้เหลว

 การแลกเปลีย่นประสบการณ์

 ความย ัง่ยนืของคลสัเตอร ์และ Exit Strategy

บทสรปุ
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AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE

FASHIONFASHION

Agri & FOODSAgri & FOODS

ICT & SOFTWAREICT & SOFTWARE

TOURISMTOURISM

OTHERSOTHERS

Chiang Mai
Tourism 

Songkhla:
Marine Food Products

Songkhla
Rubber, Para wood Furniture

Pattani
Haral Food Processing

Chiang Mai
Canned & Dried Fruits 

Chiang Mai
Gems & Jewelry

Chiang Mai
Handicrafts 

Lumphoon
Electronics

Western Provinces
High Value Vegetable

Karnchanaburi
Gems & Jewelry

Surat Thani
Shrimp Farms

Surat Thani
Samui Tourism

Phuket
Gems & Jewelry 

Trad
Koh Chang Tourism

Rajburi
Orchids

Ranong
Shrimp Farms

Phuket
IT City 

Samut Songkram
Marine Food Products

Krabi
Palm oil 

Satoon
Marine Food Product

Trang
Marine Food Products 

Surat Thani
Lang Suan Fruits

Chumporn
Fruits

Chanthaburi
Gems & Jewelry

Chanthaburi:
Tropical Fruits

Chiang Rai
High land crops

Lumpang
Ceramics

Phuket:
Tourism, 

Surat Thani
Palm Oil

Rajburi
Pottery & Ceramics

Surat Thani
Para wood Furniture

Petchaburi
Pineapple

Samut Sakorn
Marine Food Products

Nakornpathom
Pork & Poultry

Chiang Mai
Clothes

Tak
Gems & Jewelry

Chaiyapoom
Textile & garment

Nakornrajsima
Silk

Udon Thani
Clothes & cotton

Khon Kaen
Clothes & cotton

Surin
Silk

Ayuthaua
Software & Electronics

Samutprakarn
Auto Parts/Accessories

Rayong:
Auto Assembly

Cholburi:
Petrochemical

Saraburi
Cement & ceramics

Pathumthani
Textlie

Bangkok
Digital Contents

Saraburi
Chicken, Dairy Farms

Loei:
Winery

Khao Yai: 
Winery

Khon Kaen
Sugar

Rajburi
Sugar

Thailand Competitiveness Initiative Projects

12 July 2004

CLUSTERS IN THAILAND
Phayao

Jewels shaping

Sakon Nakon
Clothes

Pitsanulok
Agriculture Machinery

Ubon Rajthani
Jewels shaping

Nakornrajsima
Basic plastic product

Samutprakarn
Leather

Cholburi
Electrical appliances

Prachuab Kirikhan
Basic Iron Production

Phuket
Medical Services 

Kenan Institute Asia

Ayuthaua
Auto Assembly

ปจัจบุนัประเทศไทยมเีครอืขา่ยวสิาหกจิ

กระจายอยูใ่นภมูภิาคตา่งๆ

ทีม่า : สถาบนัคนีนัแหง่เอเซยี 37



4. ตวัอยา่งของ “คลสัเตอร”์
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