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 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ถือเป็นรายงานฉบับย่อจากรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
(EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติให้การสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Regional Operation Center: ROC) และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษา ซึ่งหวังว่า บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จะเป็น
ประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง มีเป้าหมายในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่จะช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้ความส้าคัญกับ
การเชื่อมโยงบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) ซึ่งผ่านตลอดแนวตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทในการเป็นประตูของ
ประเทศเชื่อมโยงสู่อินโดจีน และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการขนส่งตอนกลาง
ของภูมิภาค โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ้ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทั งในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่และโอกาสในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื นที่
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว และเวียดนาม และวิเคราะห์
สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั งข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื นที่ ที่มี
ศักยภาพที่จะเกิดขึ นในอนาคตของพื นที่ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการศึกษาครั งนี ก้าหนด
ขอบเขตพื นที่การศึกษา 3 พื นที่ ได้แก่ 1) พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ที่ผ่านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร  
2) พื นที่เชื่อมโยงการค้ากับแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ในพื นที่จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี 
และ 3) พื นที่ประตูการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื นที่จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และ
อุบลราชธานี  

การศึกษาครั งนี สอดคล้องกับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย 
การพ่ึงตนเอง ที่ผ่านมามีงานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาผลกระทบการพัฒนา  
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ศึกษาความคิดเห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน
จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ให้ความเห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีการเติบโตสูงขึ น ประชาชนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจมีโอกาสพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง น้าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ในขณะที่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทา งระเบียงเศรษฐกิจน้อยมาก  
ผลการศึ กษาความ เชื่ อม โยงจากกิ จกรรมการผลิ ตต่ า ง  ๆ  ของจั งหวั ด ในกลุ่ มจั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้วยการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต กลุ่มจังหวัดมี  
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่ส้าคัญส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ควรส่งเสริมการลงทุน
สาขาปศุสัตว์ ส่วนสาขาการผลิตที่สามารถกระจายมูลค่าการผลิตไปยังสาขาการผลิตอ่ืน ๆ นอก    
ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาการค้า เป็นต้น  

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั งนี  ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดที่ศึกษา ปี พ.ศ.2557 จ้านวน 58 กิจกรรมการผลิต ข้อมูล
การส่งออก-น้าเข้า ตามความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจากต่างประเทศ (Foreign Demand) 
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และผู้ประกอบการตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 โดยใช้ข้อมูลการส่งออก-น้าเข้า ในปี พ.ศ.2557 วิเคราะห์ในตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต โดยข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ด้วย PESTE Analysis และ SWOT 
Analysis การวิเคราะห์ภาพรวมสภาพแวดล้อมของธุรกิจหรือองค์กร (PESTE Analysis) ใช้ข้อมูลของ
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ ปัจจัยนโยบายภาครัฐ (Politic: P) 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture: S) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology: T) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยวของพื นที่ศึกษา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table) หาความสามารถในการผลิตและความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกิจกรรม 
การผลิตในพื นที่ศึกษา โดยกิจกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังสามารถกระตุ้นมูลค่า
เศรษฐกิจโดยรวมไปยังอุตสาหกรรมต้นทาง และกลางทาง ส่วนกิจกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั นกลาง และขั นปลายของพื นที่
ศึกษา น้าผลที่ได้จากการศึกษาจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) ด้วยแบบจ้าลองเพชร 
(Diamond Model) ประกอบด้วย เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) เงื่อนไข 
ด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท (Context for 
Firm Strategy, Structure and Rivalry) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and 
Supporting Industries) สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ
ข้อเสนอโครงการที่ส้าคัญ (Flagship Project) ของพื นที่ศึกษา  

ผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1) ผลกระทบด้านการผลิต ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก เป็นเส้นทางการขนส่งแรงงาน โดยเฉพาะการ Re-Entry Visa ที่ด่านมุกดาหาร และ 
มีโรงงานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบของ
การผลิต การใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจขนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ลักลอบเข้ามา
ท้างานในพื นที่จังหวัดมุกดาหาร และในพื นที่อ่ืน ๆ ของภาค รวมถึงพื นที่ชั นในของประเทศไทย  

2) ผลกระทบด้านการลงทุน ผลกระทบด้านบวก รัฐบาล สปป.ลาว ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ
ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมใช้แรงงานจ้านวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
การเกษตร ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่า เป็นต้น เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน และ
ภาคเอกชนให้ความสนใจในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนเอง ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ 
การลงทุนใน สปป.ลาว มีเพียงสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วยวิธีการเช่าที่ดินเท่านั น ท้าให้เกิด
ข้อจ้ากัดด้านเวลาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาว เป็นต้น  

3) ผลกระทบด้านการค้า มีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ มีการค้าขายบริเวณพื นที่ชายแดนของ
ไทยมากขึ น มีแนวโน้มการผลิตและเชื่อมโยงธุรกิจการค้า การขนส่งสินค้ามากขึ น มีความสะดวก
การค้าตามแนวชายแดน เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบด้านการค้า จากการมีสะพานมิตรภาพไทย -
ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) ท้าให้การใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลดน้อยลง เพราะลดระยะทาง
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ได้กว่า 267 กิโลเมตร หากต้องขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามตอนบน และจีนตอนใต้ และยังมี  
การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ได้แก่ ไม้พะยูง ยาเสพติด และที่ขัดต่อวัฒนธรรม เช่น การค้า
สุนัข เป็นต้น  

4) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบด้านบวก มีการท่องเที่ยวหลากหลาย ซึ่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ มีการให้บริการประชุมและศูนย์ประชุมจากการที่
จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการประชุม (MICE City) ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ 
เกิดการแย่งนักท่องเที่ยว เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน การท่องเที่ยวมีลักษณะหรือรูปแบบ
คล้ายกัน  

5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบ เช่น 5.1) ปัจจัยด้านนโยบายที่มีผลด้านบวก จังหวัดมุกดาหาร
ได้จัดท้าบันทึกความเข้าใจกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และบันทึกความเข้าใจกับจังหวัดกวางตรี 
เวียดนาม เพ่ือความร่วมมือกันเ พ่ือเสริมสร้างความมั่งคั่ ง การพัฒนาร่วมกันบนพื นที่ของ 
ความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ความร่วมมือกันในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ้านวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ส่วนผลกระทบด้านลบ 
ที่ผ่านมา สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
มีผู้ประกอบการส่งออก-น้าเข้าคนไทยจ้านวนมากไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
การเปลี่ยนแปลง มีความสับสน และปรับตัวไม่ได้ในระยะสั น 5.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลด้านบวก 
สัดส่วนการใช้เงินบาทแลกเปลี่ยนในการค้าชายแดนของจังหวัดตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว 
มีมากขึ น มีการผ่อนคลายข้อจ้ากัดในการน้าเงินสดข้ามเขตแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพ่ิมขึ นจาก
เดิม 500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท ส่วนผลกระทบด้านลบ ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนทั ง
คนไทย และคนลาว ท้าการซื อขายไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน เพราะต้องการลดค่าใช้จ่าย  
ด้านค่าธรรมเนียม แตม่ีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และถูกยึด
เงินสดในกรณีน้าเงินบาทออกนอกประเทศเกินกว่าที่ก้าหนด 5.3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
มีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมความสัมพันธ์ด้านประเพณี
ระหว่างประเทศ การเข้ามาศึกษา การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปป.ลาว 
เวียดนาม การให้บริการการรักษาพยาบาลในลักษณะมนุษยธรรม เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบ  
เกิดจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ ความไม่คุ้นชินของประชาชนในพื นที่ ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม การด้ารงอยู่ เป็นต้น 5.4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบด้าน
บวก ท้าให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ การผลิต 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
การให้บริการการจองท่ีพักผ่านสมาร์ทโฟน ท้าให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
ส่วนผลกระทบด้านลบจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการหลอกลวง การก่อ
อาชญากรรม ใช้ในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การโฆษณาเกินจริง การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวผู้อ่ืน ซื อหวย
ออนไลน์ การเจาะระบบการเงินออนไลน์ผู้อ่ืน 5.5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบด้านบวก 
เทือกเขาอันหน้า เทือกเขาธรรมชาติที่สูงกั นพรมแดนเวียดนามตอนกลางกับ สปป.ลาว ตอนกลาง  
ท้าให้ไทยและ สปป.ลาว ได้รับความรุนแรงจากมรสุมน้อยกว่าในเวียดนาม ส่วนผลกระทบด้านลบ 
เกษตรกรเร่งประสิทธิภาพการเกษตร โดยการใส่ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีฆ่าแมลง ท้าให้มีสารพิษตกค้าง
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ในดิน ท้าให้ดินเสื่อมโทรมเร็ว และน ้าฝนที่ชะล้างลงสู่ที่ลุ่ม ปัญหาคุณภาพน ้าในพื นที่ เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท้าให้ดินเสื่อมโทรมเร็วและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านการผลิต การลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวและบริการ  

จุดแข็ง ด้านการผลิต มีทรัพยากรธรรมชาติและพื นที่ต้นน ้าของแม่น ้าสายหลักของภาค ได้แก่ 
แม่น ้าชี และล้าปะทาวในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั งหมด 158 แห่ง  
มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง ยางพารา ในพื นที่ศึกษา
ด้านการค้า มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าไหมบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์  ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก จังหวัด
มหาสารคาม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น พื นที่ชายแดนติดกับเมืองหลวง 
และเมืองเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ท้าให้มีมูลค่าการค้าชายแดนที่สูง  ด้านการลงทุน มีโรงงาน 
ขนาดใหญ่ มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม 
และมุกดาหาร และเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครและสุรนารี ที่ได้ด้าเนินการแล้วมีการส่งออก
ทั งในและต่างประเทศ มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 
นครราชสีมา และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 ขอนแก่น เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยวและ 
การบริการ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีอาหารขึ นชื่อ มีส่วนราชการทั งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคสนับสนุน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
เป็นศูนย์กลางด้านการบริการวิชาการและบริการทางการแพทย์  

จุดอ่อน ด้านการผลิต ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการในพื นที่ 
ในปี พ.ศ.2555 พื นที่ชลประทานของจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 31 ของพื นที่ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่หาความรู้และใส่ใจในการปรับปรุงบ้ารุงดินน้อย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีที่
ท้ากินน้อย การถือครองที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 19.9 ไร่ เป็นต้น ด้านการค้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ซื อมาขายไป ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นน้อย คุณภาพสินค้าในพื นที่ไม่สามารถแข่งขันกับภาคกลางได้ 
มีการใช้นวัตกรรมการเงินน้อยในการค้าชายแดน เป็นต้น ด้านการลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย  
ส่วนใหญ่ไม่มีทุนมาก เทคโนโลยีการผลิตไม่สูง เกษตรกรที่มีหนี สินไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงินได้เนื่องจากติดขัดคุณสมบัติส่วนตัว ผู้ประกอบการ รายย่อยที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศ 
ขาดเงินทุนและขาดความรู้เรื่องการตลาด ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ไม่มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายดึงดูดใจ  
ส่วนใหญ่ไม่มีการท้าแอพพลิเคชั ่นการท่องเที ่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ ท้าให้น ักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติเข้าถึงได้ยาก การบริการด้านการท่องเที่ยวบางจังหวัดไม่สะดวก เป็นต้น  

โอกาส ด้านการผลิต นโยบายของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมใหม่  
เน้นเทคโนโลยีมากขึ น อุตสาหกรรมสิ่งทอ นโยบาย Startup ของรัฐบาล การยกระดับความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐมีการเพ่ิมขีดความสามารถยกระดับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น ด้านการค้า สื่อโฆษณาทั งส่วนกลางและ
ท้องถิ่น และการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าไทยของคนลาว เป็นโอกาสให้สินค้าไทย
จ้าหน่ายได้เพ่ิมขึ นใน สปป.ลาว การร่วมกันลดปัญหาการค้าตามแนวชายแดน เป็นโอกาสให้มูลค่า
การค้าระหว่างไทย สปป.ลาว เพิ่มขึ น เป็นต้น ด้านการลงทุน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล
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หนึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดสมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับความงามแข่งขันกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  มีแหล่ง
สถาบันการเงินเสนอเงินกู้ดอกเบี ยต่้า มีการสัมปทานแหล่งแร่ทองแดงและแร่ยิปซั่มในแขวงสะหวันนะเขต
จากรัฐบาล สปป.ลาว เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การขยายตัวธุรกิจความงาม การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะ และ
เส้นทางท่องเที่ยวยุคไดโนเสาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม เป็นต้น 

อุปสรรค ด้านการผลิต สปป.ลาว และเวียดนาม มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่ประเทศ
อุตสาหกรรม เช่น ส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นต้น เป็น 
ส่วนหนึ่งท้าให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทยขยายตัวช้า ความรุนแรงของ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานินญา ที่เกิดขึ นบ่อย ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ของภาค เป็นต้น ด้านการค้า ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี อีกทั งกฎหมายการน้าเข้า-
ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ยังไม่แน่นอนในเชิงนโยบายของแต่ละแขวง ในขณะที่รัฐบาล สปป.ลาว และ
เวียดนาม เป็นมิตรทางธุรกิจมากกว่าไทย อีกทั งกระทรวงการเงินของ สปป.ลาว ออกประกาศ 
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 10 ของสินค้าน้าเข้าที่มีมูลค่าเกิน 50 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น 
ด้านการลงทุน นโยบายปิดป่าของรัฐบาล สปป.ลาว เป็นอุปสรรคในการน้าเข้าไม้แปรรูป และ  
สปป.ลาว มีข้อก้าหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมที่สงวนไว้ส้าหรับนักลงทุนลาว 
ได้แก่ การบริการด้านการท้าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว และท้าป่าไม้  เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว
และการบริการ นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่นิยมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก 
แหล่งท่องเที่ยวในภาคอ่ืน ๆ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากกว่า  

ในส่วนผลการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และความเชื่อมโยง
ไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษา ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษาสูงสุดอันดับแรกคือ การบริการสาธารณะ มีมูลค่า 
251,155 ล้านบาท รองลงมาเป็นกิจกรรมการผลิตอาหารอ่ืน ๆ มีมูลค่า 140,077 ล้านบาท การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 139,791 ล้านบาท การค้าส่ง ค้าปลีก 129,773 ล้านบาท การท้านา 
95,832 ล้านบาท ตามล้าดับ กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อการพัฒนาพื นที่ศึกษามีความเชื่อมโยงไป 
ข้างหลังที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยจ้านวน 28 กิจกรรมการผลิต มีค่าทวีคูณเฉลี่ยเท่ากับ 1.5231 เท่า โดย
กิจกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีค่าทวีคูณสูงสุด 2.1997 เท่า เชื่อมโยงไปข้างหลัง
กับกิจกรรมการผลิตอ่ืน เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 
เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า และผลิตภัณฑ์จาก
หนัง มีค่าทวีคูณเท่ากับ 2.1988 2.0706 2.0535 และ 1.9909 ตามล้าดับ ส่วนกิจกรรมการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยจ้านวน 26 กิจกรรมการผลิต มีค่าทวีคูณเฉลี่ยเท่ากับ 
2.8371 เท่า โดยกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า มีค่าทวีคูณสูงสุด 8.4384 เท่า 
ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปข้างหน้ากับกิจกรรมการผลิตอ่ืน เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์โลหะ 
เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การผลิตเคมีภัณฑ์ขั นมูลฐาน/ 
ปิโตรเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ มีค่าทวีคูณเท่ากับ 5.4107 5.2788 
5.0280 และ 4.8528 ตามล้าดับ ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตที่มีค่าทวีคูณสูง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตนอก
พื นที่ศึกษาผลการวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
51 กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
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4 กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าเพราะไม่มีการผลิตในพื นที่ 3 กิจกรรมการผลิต 

สถานการณ์มูลค่าการส่งออก-น้าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้ข้อมูล
ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันการส่งออก-น้าเข้าของพื นที่ศึกษา ส่วนการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกับความต้องการสินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ในตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื นที่ศึกษา
ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีสินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง 
สปป.ลาว มีสัดส่วนและมูลค่าสูงในล้าดับต้น ๆ เป็นสินค้าที่มาจากโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ใน 5 อันดับแรก ดังนี  

 
ล าดับ ชนิดสนิค้าส่งออกไป สปป.ลาว มูลค่า ร้อยละ 

1 น ้ามันส้าเร็จรปู แก๊ส 23,766.75   23.48  
2 ชิ นส่วนยานยนต ์ 17,764.08   17.55  
3 ผลิตภณัฑ์โลหะ 6,549.31   6.47  
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 5,656.47   5.59  
5 ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน ้ามัน ไอศกรมี 

แยม) 
5,076.82   5.02  

 
ชนิดสินค้าน้าเข้าจาก สปป.ลาว ใน 5 อันดับแรก ดังนี   
ล าดับ ชนิดสนิค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว มูลค่า ร้อยละ 

1 แร่เหล็ก  16,847.23  50.49  
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 6,002.56  17.99  
3 ผลิตภณัฑ์โลหะ 2,616.19  7.84  
4 ชิ นส่วนยานยนต ์ 1,537.95  4.61  
5 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1,309.61  3.93  

 
ชนิดสินค้าส่งออกไปเวียดนาม 5 อันดับแรก ดังนี  

ล าดับ ชนิดสนิค้าส่งออกไปเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 
1 ผักและผลไม ้ 7,257.85   37.39  
2 เครื่องดื่ม 7,132.97   36.75  
3 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 2,206.65   11.37  
4 ผลิตภณัฑ์โลหะ 830.92   4.28  
5 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 516.38   2.66  

 
ชนิดสินค้าน้าเข้าจากเวียดนาม 5 อันดับแรก ดังนี  

ล าดับ ชนิดสนิค้าน าเข้าจากเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 
1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 20,510.14  86.20  
2 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1,815.11  7.63  
3 ผลิตภณัฑ์โลหะ 690.88  2.90  
4 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 389.80  1.64  
5 ชิ นส่วนยานยนต ์ 119.56  0.50  
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ด่านศุลกากรหนองคายมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมไป สปป.ลาว สูงสุด ด่านศุลกากรมุกดาหาร
มีมูลค่าการน้าเข้าจาก สปป.ลาว สูงสุด และด่านศุลกากรนครพนมมีมูลค่าส่งออกและน้าเข้าสินค้าไป
เวียดนามสูงสุด 

การคัดกรองเพ่ือได้กิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื นที่ศึกษาใช้ข้อมูลน้าเข้า-ส่งออกผ่านด่าน
ศุลกากรในพื นที่ศึกษาในปี พ.ศ.2557 พิจารณาร่วมกับความสามารถในการผลิตในพื นที่ศึกษาเพ่ือ
คัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื นที่ศึกษา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากค่าทวีคูณแบบเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) และค่าทวีคูณแบบเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของ 58 กิจกรรมการผลิตที่มี
ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย มีเพียง 36 กิจกรรมการผลิต แล้วคัดกรองกิจกรรมการผลิตที่เป็นความต้องการ
สินค้าของ สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2557 มากกว่า 100 ล้านบาท 
พิจารณาร่วมกับศักยภาพการผลิตสินค้าของพื นที่ศึกษาที่มีความเพียงพอ และเหลือส่งออกจ้าหน่าย
นอกพื นที่ศึกษา หรือ พื นที่ศึกษาไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการสินค้าในพื นที่ต้องน้าเข้า
สินค้าจากนอกพื นที่ และพิจารณาร่วมกับมูลค่าการผลิตรวมของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษาที่มี
มูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านบาท คงเหลือ 29 กิจกรรมการผลิต น้าไปเปรียบเทียบกับกิจกรรมการผลิตที่
ได้รับความเห็นจากทีป่ระชุมเชิงปฏิบัติการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในพื นที่ศึกษาเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการผลิตที่มีความเป็นไปได้
เชิงธุรกิจในแต่ละพื นที่ซึ่งเห็นตรงกันว่ากิจกรรมการผลิตที่มีความเป็นไปได้และมีโอกาสเกิดขึ นใน
อนาคต จ้านวน 11 กิจกรรมการผลิตที่สามารถเกิดขึ นได้จริงในพื นที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์ค่าทวีคูณ
การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage)  
คัดกรองกิจกรรมการผลิตที่มีความโดดเด่น 8 กิจกรรมการผลิต โดยก้าหนดให้เรียกกิจกรรมการผลิตที่
ผ่านการคัดเลือกว่า “อุตสาหกรรม” เพ่ือให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนกับ
ประเภทกิจกรรมการผลิตนั น ๆ  

อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในพื นที่ศกึษา ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นทั ง
การเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง คือ อุตสาหกรรมอาหาร และค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 
3.2754 มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 1.9841 2) อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมากใน 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือค่าทวีคูณสูง เมื่อเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีค่าการเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้าสูง ส่งผลท้าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั นกลาง หรือ ขั นปลาย 
ตามจ้านวนค่าทวีคูณ คือ อุตสาหกรรมการขนส่ง มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 3.7459 
และ 3) อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงไปข้างหลัง หรือค่าทวีคูณสูง เมื่อเกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีค่าการเชื่อมโยงไปข้างหลังสูง ส่งผลท้าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมขั นกลาง หรือ ขั นต้น ตามจ้านวนค่าทวีคูณ คือ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอเสื อผ้า มีค่าทวีคูณ
ที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 2.0535 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
1.9909 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 1.9059 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 1.8859 อุตสาหกรรม
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ มีค่าทวีคูณท่ีเชื่อมโยงไปข้างหลัง 1.6350 และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
อ่ืน ๆ มีค่าทวีคูณที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 1.5880 อุตสาหกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็น 
การผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปขั นต้นเพ่ือส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมถึงเป็นอุตสาหกรรม 
การประกอบ ท้าให้การสร้างมูลค่าเพ่ิมยังมีน้อย เพราะยังขาดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ญ 

ความสามารถของผู้ประกอบการ ในการประเมินจังหวัดที่มีศักยภาพส้าหรับแต่ละอุตสาหกรรมที่มี
ความโดดเด่นได้พิจารณาจากผลการเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมต่อจ้านวน
ประชากรของแต่ละจังหวัดในพื นที่ศึกษา เพ่ือชี ให้เห็นว่า ในแต่ละพื นที่ควรส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การผลิตในจังหวัดใดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ มากที่สุด 
และในแต่ละอุตสาหกรรมได้จัดท้าแผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) ทั ง 8 
อุตสาหกรรม ก้าหนดผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข ้องในแต่ละอุตสาหกรรมจากทั  งห ่วงโซ ่อ ุปทาน และ
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนโดยตรงและเกี่ยวข้องกัน เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมนั น ๆ โดยใช้แบบจ้าลองเพชร (Diamond Model) พบว่า 

อุตสาหกรรมขนส่ง ยังขาดการบริหารจัดการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นระบบชัดเจน 
การเชื่อมต่อโครงสร้างพื นฐานระหว่างเส้นทางถนนสายหลัก และถนนสายรอง รวมถึงการเชื่อมต่อกับ
ระบบราง ยังไม่พัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ
รัฐบาล ควรพัฒนาจัดท้าแผนด้านการขนส่ง ส้าหรับจังหวัดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมขนส่ง ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น และเลย ข้อเสนอโครงการส้าคัญ 
(Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาก้าลังคนด้านโลจิสติกส์ 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื นที่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ 3) โครงการ
พัฒนาจุดผ่านแดนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง และ 4) โครงการบริหารจัดการขนส่งทางบก 
ซึ่งมีถนนคู่ขนานล้าน ้าโขง  และการขนส่งทางน ้าโขงร่วมกันตามด่านพรมแดนต่าง ๆ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อุตสาหกรรมอาหาร ยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าใน  
ด้านอาหารที่ชัดเจน ควรมีการจัดตั งสถาบันอาหารในพื นที่ ท้าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานขับเคลื่อน 
และบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารทั งระบบ จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น หนองคาย และนครพนม ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่คุณค่า และ 2) โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหารให้มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเกิดการเชื่อมโยงกัน    
อย่างครบวงจร เป็นต้น 

อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ ภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนาการแปรรูป     
แป้งข้าวเจ้าในเชิงพาณิชย์ให้มากกว่านี  โดยจังหวัดทีม่ีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา 
ขอนแก่น และอุบลราชธานี ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการบูรณาการ
วิจัยและพัฒนาอาหารอย่างมีระบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจนในพื นที่ เป็นต้น 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากยางขั นปลายในพื นที่ศึกษาให้มากขึ นทั งที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ศักยภาพ การสร้างบุคลากรวิจัยด้านน ้ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ การวิจัยและพัฒนา 
ด้านไม้ยางพารา โดยจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา และนครพนม 
ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก ่โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิตในพื นที่
กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย เป็นต้น  

อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ควรสนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื นที่ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบไม้ เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความช้านาญเฉพาะด้าน 
และความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต โดยจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
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หนองคาย และขอนแก่น ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ ผลิตสินค้าได้เอง (Original Design Manufacturer: ODM) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง สร้างฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและใช้นวัตกรรมด้านเคมีและวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์หนังเพ่ือเพ่ิมอ้านาจการต่อรองกับผู้ผลิตในต่างประเทศ จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา และขอนแก่น ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง  2) โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการผลิ ตของ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง 3) โครงการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
4) โครงการศึกษาตลาดเชิงรุก และ 5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง 
ซึ่งอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวต้อง
ระมัดระวังดูความเหมาะสม ผลได้-เสีย ที่จะเกิดขึ นจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ควรสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมในการปลูกข้าว
เพ่ือให้มีเวลาอยู่ในนาข้าวมากขึ น เพ่ือการผลิตและส่งเสริมขยายพื นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มี
การปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ให้มากขึ น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตที่ได้จากการแปรรูปข้าว โดยจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น ข้อเสนอ
โครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ จากการแปรรูปข้าวที่มี  
ความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื อผ้า เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต
ไปยัง สปป.ลาว และเวียดนามที่มีค่าแรงต่้ากว่า ประกอบกับปัญหาเรื่องภาษีน้าเข้าวัตถุดิบที่สูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง ท้าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพ่ือสอดคล้องกับ 
การขยายตัวอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื อผ้าในประเทศดังกล่าวซึ่งต้องศึกษาลักษณะการแต่งกายและ  
สภาพภูมิอากาศประกอบการผลิต จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
และอุบลราชธานี ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าสิ่งทอขั นกลางและสินค้าสิ่งทอขั นปลายในประเทศเพ่ือนบ้าน
ดังกล่าว 

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมทั ง 8 อุตสาหกรรมในแต่ละพื นที่ศึกษานั น การบรรลุเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื นที่ศึกษาต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและ
ภาคราชการ โดยภาคเอกชนต้องรวมกลุ่มกัน แบ่งหน้าที่การผลิต ก้าหนดคลัสเตอร์การผลิตให้ชัดเจน 
ภาคราชการ ได้แก่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานราชการในพื นที่ศึกษา สนับสนุนให้โครงการที่มี
ความเหมาะสมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของแต่ละจังหวัด และระหว่างจังหวัดที่ศึกษาที่เชื่อมโยงทั งใน
แผนระยะสั น หรือแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี และแผนระยะกลาง หรือแผนพัฒนาระยะ 4 ปี จึง
สามารถบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมขึ นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  

การน้าข้อเสนอของผลการศึกษาในครั งนี ไปใช้ประโยชน์ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ภาครัฐที่เป็นหน่วยสนับสนุน กระตุ้น ให้ภาคธุรกิจเอกชนลงทุนทางธุรกิจ การประเมินสภาพแวดล้อม
ของพื นที่ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาในพื นที่นั นควรค้านึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
และภายในของพื นที่ศึกษาแต่ละพื นที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของพื นที่ ได้แก่ 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความส้าคัญสามารถชี ถึงผลส้าเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาของพื นที่ และเกี่ยวโยงถึงการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงกับไทยในด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ การเปิดเสรีทาง 
การค้าที่ตามมาด้วยการกีดกันทางการค้าโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ข้ามชาติมากขึ นในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยก้าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย การเตรียมพัฒนาคนทั งใน
ระยะสั นและในระยะยาวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในมิติต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการเข้าถึงเทคโนโลยี การลดความเหลื่อมล ้าในด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือ
ด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื นฐานของเทคโนโลยีเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งการน้าข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในพื นที่อาจต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาวิจัยเชิงลึก
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน้าไปสู่การขับเคลื่อนในพื นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ส้า หร ับ ข้อ เ สนอแนะการพัฒนา เ ครื ่อ ง มือ แบบจ้า ลอ ง  Input-Output ส้าห ร ับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1) ควรเพ่ิมรายละเอียดของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตแยกเป็นรายจังหวัด หรือ กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่แตกต่างของแต่ละพื นที่ได้ชัดเจนมากขึ น 

2) ควรเพ่ิมกิจกรรมการผลิตที่มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
ความส้าคัญในพื นที่ศึกษา เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของกลุ่มดังกล่าวได้
ชัดเจนขึ น 

3) ควรพัฒนาแบบจ้าลอง Input-Output ให้เป็นแบบจ้าลอง Social Accounting Matrix 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้แตกต่างกัน 

4) ควรพัฒนาแบบจ้าลอง Input-Output ให้เป็นแบบจ้าลอง Computable General 
Equilibrium เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรราคา อัตราภาษี ผลิตภาพการผลิต 
รสนิยมต่อสินค้า ฯลฯ นอกจากนี ในการพัฒนาแบบจ้าลอง Computable General Equilibrium 
อาจเพ่ิมรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ิมเติม เช่น การใช้ทรัพยากรน ้าของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ การใช้ที่ดินของกิจกรรมการผลิต การผลิตและการใช้เชื อเพลิงของ
ภาคส่วนต่าง ๆ การปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการผลิต ความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

การน้าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการศึกษาบริบทของแต่ละพื นที่ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพร้อมของปัจจัยวัตถุดิบการผลิต ก้าลังแรงงาน พลังงาน ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการด้านทักษะ เงินทุน ตลาด รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมและศึกษาวิจัยเชิงลึกแต่ละโครงการเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการผลิตกับเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมกับอุตสาหกรรมที่เหมาะสม แต่ละพื นที่ศึกษาจ้าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมถึงรูปแบบ กิจกรรม ปัจจัยส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นไปได้ และขีดจ้ากัดในการผลิต 
การตลาดทั งภายในและภายนอกประเทศ ที่ให้เกิดความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแท้จริง rIS
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Executive Summary 
 

The ASEAN Community and the Greater Mekong Sub-region (GMS) integrations 
aim to establish a partnership that would reduce the developmental gaps among the 
member countries. In this regard, the East-West Economic Corridor (EWEC), which 
passes through the center of the Northeast of Thailand has been taken under major 
consideration owing to its strategic position as a gate to the Indochina and its 
potential as the center linking transportation of the region. The Study of Economic 
Linkages between East-West Economic Corridor (EWEC) and Northeast Thailand 
Regional Development analyzed the Northeast potentials, constraints, threats and 
economic competitive competency that involve manufacturing, trade, investment, 
and tourism. The study also examined the regional potentials and opportunities of 
economic activities development corresponding to the changing contexts of trade, 
investment, and tourism along the route of the EWEC with its connection to Lao PDR 
and Vietnam. An analysis of the problems and obstacles was performed with 
additionally recommended productive activities for the future economy in the 
potential areas under the study in the Northeast. The 3 study areas included: 1) the 
EWEC passing the areas in Chaiyaphum, Khon Kaen, Maha Sarakham, Kalasin and 
Mukdahan Province in the Northeast; 2) the EWEC-trade-connected areas in Nakhon 
Ratchasima and Udon Thani Province; and 3) the regional trade gateways in Loei, 
Nong Khai, Nakhon Phanom and Ubon Ratchathani Province.  

This study has been found associating with the Northeastern development 
guideline under the Twelfth National Economic and Social Development Plan that 
targeted to escape poverty and become self-sufficient. Recent studies and research 
were done regarding the effects of the EWEC development. The study of the attitude 
of SME entrepreneurs in Khon Kaen and Kalasin Province addressed the overall 
economic growth opportunities for business and quality of life developments, and 
the poor understanding on EWEC of SME entrepreneurs. In addition, the study on the 
linkages of productive activities of the Central Northeastern Provincial Cluster based 
on the Input-Output Table revealed that the main economic sector of the provincial 
cluster is agriculture which has the backward linkage and livestock productions are 
recommended investments, while the trade sector is the income-distributed sector 
of the cluster.  

The conceptual framework of this study involved qualitative data including 
documentary data and research related to Thailand 20-years National Strategy, the 
Twelfth National Economic and Social Development Plan, the Northeastern 
development guideline; research related to EWEC, and data from in-depth interview 
with relevant people. The quantitative data used included the gross domestic 
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products and the gross provincial product of provinces in the study areas in 2014 
totaling 58 productive activities; import-export information based on foreign demands 
and entrepreneurs along EWEC in the Northeast in 2014. The PESTE and SWOT 
Analyses were the qualitative methods. The PESTE Analysis was used to analyze 
uncontrollable business or organizational environments, namely: Politic (P), Economy 
(E), Social and Culture (S), Technology (T), and Environment (E). The SWOT Analysis 
was deployed to examine Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) and 
Threats (T) of the production, trade, investment, and tourism sectors in the study 
areas. The quantitative method adopting the Input-Output Table (I/O Table) was 
applied to determine the productive capability, forward linkage and backward linkage 
of the productive activities in the study areas. The productive activity with backward 
linkage was found to be able to provoke the overall economic value in the upstream 
and midstream industries. The productive activity with forward linkage affects the 
overall economy that links to midstream and downstream industries in the study 
areas. The results of the qualitative and quantitative analyses were taken to 
considerations in the entrepreneur workshops to analyze the competitive 
competence of the industry clusters using the Diamond Model, which is composed 
of factor conditions, demand conditions, competitive context for firm strategy, 
structure and rivalry, as well as related and supporting industries. Furthermore, the 
supply chain and flagship projects of eight outstanding industries in the study areas 
were developed.  

The positive and negative impact assessment and evaluation of the EWEC 
development on the Northeast regional development showed:  

1) Impacts on production – Positive impact:  The EWEC is the labor 
transportation route, with a re-entry visa authorizing office at Mukdahan Customs 
House. There are big-, medium-, and small-sized factories along the corridor. Negative 
impact: The EWEC is used for transporting illegal foreign laborers into Mukdahan 
province and other areas in the region, including the inner areas of Thailand.  

2) Impacts on investment – Positive impact: The government of Lao PDR 
specifically supports electrification projects, labor-intensive industries, export 
industries, including agriculture and forestry, as a result, there are opportunities for 
Thai entrepreneurs’ investment and private industrial estate establishments in Lao 
PDR. Negative impact: Foreign investments in Lao PDR. are restricted on land 
ownership and hence there are limitations in terms of rental time and long-term land 
uses.  

3) Impacts on trade – Positive impact: Thailand’s border trade is expanding 
with an increasing trend of production and connection of trade and goods 
transportation owing to convenience of the border trades. Negative impact:  Due to 
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the opening of the 3rd Thai-Lao Friendship bridge (Nakhon Phanom-Khammouane), 
the EWEC is consequently less used because of the reduction of over 267 kilometers 
over the bridge to the North of Vietnam and the South of China. Moreover, smuggling 
is considerably found of goods such as Siamese rosewood, narcotics, and culturally 
offensive goods such as dogs.  

4) Impacts on tourism and services – Positive impact: A variety of tourism types 
have emerged along the border which boost the favorable relationships among the 
countries. Convention centers and conference facilities are arisen as Khon Kaen 
province has been promoted as MICE city. Negative impact: The competition in 
tourism is inevitable as a result of similarities among tourism services.  

5) Other impacts – 5.1) Politic factors - Positive impact: Mukdahan Province has 
signed an MOU with Savannakhet Province, Lao PDR and Quang Tri Province, Vietnam 
to enhance wealth, co-development, shared benefits, and collaborations in 
accordance with governmental policies, i.e., peace and order, facilitation of trade and 
investment, agriculture and industry, transportation connection, tourism, human 
resource development, public health, traditions and arts and cultures. Negative 
impact: Lao PDR has changed the policies and regulations on international trades. 
Many Thai entrepreneurs and importers have been unable to access to news 
perception related to Laos policies and became confused and unable to adjust 
during a short period of time. 5.2) Economic factors - Positive impact: There is an 
increase in the proportion of Thai currency exchange in the bordering provinces of 
Thai-Lao PDR from 500,000 Baht to 2,000,000 Baht. Negative impact: Border Thai and 
Lao entrepreneurs do not trade via any financial institutions because they all want to 
reduce expenses on fees. This action risks theft and inspection by officers, or 
exceeding amount of Thai Baht cash may be confiscated by the officers in charge. 
5.3) Social and cultural factors – Positive impact: The local cultures and traditions are 
promoted resulting in good inter-country relationships. Lao and Vietnamese students 
and people come to study or take courses in Thailand under the two countries’ 
human resource development policies. There is health and nursing service offered 
on the basis of humanitarian condition. Negative impact: Foreign investors are not 
accustomed to dealing with people in the locality and impacts on lifestyles, 
traditions, and living may prevail. 5.4) Technological factors – Positive impact: 
Technologies have enabled efficient and effective communications in the business 
sector dealing with production, trade, investment, and tourism. Services become 
rapid with convenient public relation, reservation of accommodation through smart 
phone. Entrepreneurs and consumers both have up-to-date information. Negative 
impact: Technologies, on the other hand, can be used as a means for deception, crime, 
illegal businesses, excessive advertising, identity theft, online underground lottery 
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purchasing and online hacking of others’ financial information. 5.5) Environmental factors 
– Positive impact: The high Annam mountain separating the central Vietnam from the 
central Lao PDR is advantageous for Thailand in regard to less impact from monsoon 
than Vietnam. Negative impact: The farmers accelerate productivity by using 
chemical fertilizers and pesticides, with toxic substances depositing in the soil and 
deteriorating it. Moreover, with the rain that washes the soil and these substances, 
the low lands are affected by bad water quality.  

The results of SWOT analysis of the EWEC development that affects the 
Northeast in terms of production, investment, trade, tourism and services are as 
follows:   

Strengths – Production: There are natural resources and upstreams of the 
regional main rivers, i.e., Chi river and Lam Pa Thao river in Chaiyaphum Province. 
There are 158 power plants running on renewable energy. The important cash crops 
include rice, sugar cane, cassava, and para rubber. Famous Thai silk products are 
produced in this area, namely Ban Kwao silk of Chaiyaphum Province, Chonnabot Mad 
Mee silk of Khon Kaen Province, Phraewa silk of Kalasin Province, Mad Mee silk with 
Soi Dok Mark pattern of Maha Sarakham Province, Mad mee silk with Kaew Mukda 
pattern of Mukdahan Province. The regional border areas adjacent to the capital and 
major economic provinces in Lao PDR bring about high trade values along the border. 
Investment: There are big factories and special economic development zones in the 3 
bordering provinces: Nong Khai, Nakhon Phanom and Mukdahan Province. In addition, 
the Nava Nakorn and Suranaree industrial zones have already been under operation 
with goods exported and sold domestically. There are centers that promote 
investment, namely Regional Investment and Economic Center 2 in Nakhon 
Ratchasima and Regional Investment and Economic Center 3 in Khon Kaen. Tourism 
and services: The region features natural tourist attractions, well known cuisines with 
supports from both the central and regional official organizations. There are higher 
education institutions that supply graduates for the labor market as well as play a key 
role in academic and medical services.  

Weaknesses – Production: The coverage of irrigation system is inadequate to 
meet the regional water demand. In 2012, the irrigation areas of the provinces in the 
EWEC accounted for 31 percent of the whole irrigation areas of the Northeast. Most 
farmers are unlikely to seek knowledge or pay attention in nourishing soil. Subsistent 
land of most rice farmers is small; the average land holding being only 19.9 rais per 
household. Trade: Most entrepreneurs perform their business on the buying-selling 
basis and use few local raw materials. The local product qualities are uncompetitive 
to the products from the central region. Financial innovations are scarcely applied 
along the border. Investment: small entrepreneurs in general have insufficient funds, 
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the production technologies are relatively low, farmers who are in debt hardly access 
to bank loans because of their personal constraints. Small entrepreneurs who are 
interested to invest aboard still lack capital and marketing knowledge. Tourism and 
services: A tourism route development along the EWEC is deficient. There are limited 
varieties of attractive tourism possibilities as well as foreign language tourism 
applications and hence foreign tourists often find it difficult to access services in 
some provinces.  

Opportunities – Production: The state’s policies support organic agricultural 
productions, technology-based innovations, textile industries, the Start-up policy, a 
farmer institution strengthening and an One-Tambon-One-Product (OTOP) 
competitiveness upgrading, etc. Trade: Mass media in the center and in the region as 
well as words of mouth influence decision to consume Thai goods among Lao people, 
opening up more chances for Thai goods to be sold in Lao PDR. Cooperation to 
mitigate cross-border trade problems can foster an increase of trade values between 
Thailand and Lao PDR. Investment: The herbal-based OTOP products that are related 
to beauty have been developed continuously and can now compete with products 
from overseas. There are financial institutions that offer low interest rate for loans. The 
Lao PDR government now grants concessions for copper and gypsum mining in 
Savannakhet Province. Tourism and services: Information technology has been 
promoted. Beauty-related businesses are expanded. Dhamma-based tourism has 
been developed and the tourism spots linked. Dinosaur -era tourism routes are 
also promoted, while tourism in Thailand, Lao PDR, and Vietnam are enhanced.  

Threats – Production: Lao PDR and Vietnam has stipulated the strategy towards 
becoming an industrial country. For example, they promote foreign investments, 
thus, threaten an investment expansion in the special economic zones along the 
border of Thailand. The increases in frequency and violence of El Nino and La Nina 
phenomena endanger both the quantity and quality of agricultural products of the 
region. Trade:  The partnership countries apply the non-tariff discrimination strategy. 
In addition, the import-export laws of Lao are not stable and consistent. Meanwhile, 
the governments of Lao PDR and Vietnam are friendlier with each other in terms of 
business than they are with Thailand. Lao PDR’s Ministry of Finance also announced 
their value added tax at a rate of 10% of the imported goods priced over 50 US 
dollars. Investment: Lao PDR’s forest-closure policy is an obstacle against importing 
of manufactured wood products. Lao PDR also bans foreign investment in small 
businesses which are restricted to Lao people only, such as accounting services, 
tourism services and forestry. Tourism and services: Foreign tourists do not prefer to 
travel in the Northeast of Thailand because the tourism spots in other regions are 
more attractive to them.  
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The results of the analysis of productive capability with forward linkage and 
backward linkage of productive activities (or sectors) based on the Input-Output 
Table (I/O Table) showed that Public Services sector had the highest gross product 
value in the study area, which was 251,155 million Baht, followed by production of 
the Other Foods sector at 140,077 million Baht, the Electrical Machinery and 
Apparatus sector at 139,791 million Baht, the Trade sector at 129,773 million Baht, 
and the Paddy sector at 95,832 million Baht. There were 28 productive activities 
affecting development of the areas under study with the values of backward 
multiplier higher than the mean values, the mean backward multiplier value being 
1.5231. The Electrical Machinery and Apparatus sector showed the highest backward 
multiplier of 2.1997 with backward linkage to other sectors such as Trade, Electricity 
and Gas, and Plastic Wares. The second highest backward multiplier was found in the 
Animal food sector at 2.1988, followed by Slaughtering, Textile Products and Leather 
Products at 2.0706, 2.0535 and 1.9909, respectively. There were 26 productive 
sectors with the value of forward multiplier higher than the mean value, at 2.8371. 
The productive sector with the highest forward multiplier was the Iron and Steel 
sector, at 8.4384. This showed strong forward linkage to other sectors such as 
manufacturing sectors of Electrical Machinery and Apparatus, Building Construction, 
Public Works and Other Construction, Industrial Machinery and Fabricated Metal 
Products sector. The second highest forward multiplier was found in Plastic Wares 
sector, at the value of 5.4107, followed by Basic Chemical Products, Non-ferrous 
Metal, and Fabricated Metal Products sector at 5.2788, 5.0280, and 4.8528, 
respectively. Most of the production sectors with high multiplier were originated 
outside the study areas. The analysis showed 51 production sectors with higher 
forward multipliers than backward multipliers, 4 production sectors with higher 
backward multipliers than forward multipliers and 3 production sectors with equal 
forward and backward multipliers because there was no manufacture in the areas.  

The analysis of export-import values at the Northeast customs houses was 
based on the 2015 information to illustrate the current situation of the export-import 
values of the study areas. The analysis of interconnection with demands of goods 
from Lao PDR and Vietnam in the Input-Output Table was however based on the 
2014 data in order to be in accordance with the 2014 gross provincial products of the 
provinces under the study areas. In 2015, 5 export goods via the Northeastern 
customs houses to Lao PDR, with the highest proportions and valves were 
manufactured in the Central and Eastern industrial estates are as follows:  
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The first 5 types of export goods to Lao PDR 
Order Types of export goods to Lao PDR  Value 

(million Baht) 
Percentage 

1 Fuel and Gas  23,766.75   23.48  
2 Automobile Parts  17,764.08   17.55  
3 Fabricated Metal Products 6,549.31   6.47  
4 Electrical Machinery and Apparatus 5,656.47   5.59  
5 Food Products (pasta, milk and cream, butter, 

lard and oil, ice-cream, jam)  
5,076.82   5.02  

 
       The first 5 types of import goods from Lao PDR  
Order Types of import goods from Lao PDR Value 

(million Baht) 
Percentage 

1 Iron Ore  16,847.23  50.49  
2 Electrical Machinery and Apparatus 6,002.56  17.99  
3 Fabricated Metal Products 2,616.19  7.84  
4 Automobile Parts 1,537.95  4.61  
5 Saw Mills and Wood Products 1,309.61  3.93  

 
The first 5 types of export goods to Vietnam  

Order Types of export goods to Vietnam Value 
(million Baht) 

Percentage 

1 Vegetables and Fruits 7,257.85   37.39  
2 Beverages 7,132.97   36.75  
3 Industrial Machinery  2,206.65   11.37  
4 Fabricated Metal Products 830.92   4.28  
5 Electrical Machinery and Apparatus 516.38   2.66  

 
The first 5 types of import goods from Vietnam  

Order Types of import goods to Vietnam Value 
(million Baht) 

Percentage 

1 Electrical Machinery and Apparatus 20,510.14  86.20  
2 Industrial Machinery 1,815.11  7.63  
3 Fabricated Metal Products 690.88  2.90  
4 Other Transportation Equipment 389.80  1.64  
5 Automobile Parts  119.56  0.50  
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Nong Khai Customs House showed the highest total export values to Lao PDR 
while Mukdahan Customs House showed the highest import values from Lao PDR, 
and Nakhon Phanom Customs House had the highest export and import values to 
and from Vietnam.  

The decision on outstanding productive activities (or sectors) for the study 
areas was based on the results from Input-Output Table, the 2014 export-import 
information via the regional customs houses, the productive capabilities and the 
entrepreneurs agreements. The high influent productive activities (or sectors) were 
selected from 58 sectors in the I/O table by considering backward and forward 
multipliers which higher than the multiplier averages, and 36 productive activities 
were found relevant. From these 36 productive activities, only the products 
demanded by Lao PDR and Vietnam with the export values in 2014 higher than 100 
million Baht were selected. In addition to this, the productive capabilities in the 
areas under study were taken into account considering whether the production 
sectors showing adequacy with the excess goods distributing to areas outside or 
deficiency to meet the local demand and necessity for importing from outside, as 
well as having gross production values higher than 8,000 million Baht. There were 29 
productive activities fit with all above criteria and hence were compared with the 
sectors suggested by experienced entrepreneurs at the workshops. Entrepreneurs 
agreed on 11 productive activities that are potential for the future business chances 
in the study areas. Finally, the analyses of the productive activities (or sectors) 
revealed 8 outstanding productive activities (or sectors) which could be referred to 
now as “industry” so that all relevant businesses and supports activities are covered.  

The outstanding industries in the study areas consist of: 1) The industry having 
both outstanding forward and backward linkages, namely Processing and Preserving 
of Foods which having the forward multiplier at 3.2754 and the backward multiplier 
at 1.9841. 2) The industry having the outstanding forward linkage or multiplier that 
the higher investment in this industry, the higher value added linking to midstream or 
downstream industries. This industry is Transportation which having the forward 
multiplier at 3.7459. 3) The industries having outstanding backward linkages or 
multipliers that the higher sales of these industries, the higher value added linking to 
midstream or upstream industries. These industries are the Textile Products industry, 
having the backward multiplier at 2.0535; the Leather Products industry, having the 
backward multiplier at 1.9909; the Rice and Other Grain Milling industry, having the 
backward multiplier at 1.9059; the Rubber Products industry, having the backward 
multiplier at 1.8859; the Saw Mills and Wood Products industry, having the backward 
multiplier at 1.6350; and the Other Foods industry, backward multiplier at 1.5880. 
Notably, outstanding industries in the study areas are raw material productions, 
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primary processing goods exporting to other regions and assembly industries. These 
industries contribute to less value added for the study areas since lack of innovation 
creation and development of entrepreneurs’ competency. An assessment of high 
potential provinces for each eight of outstanding industries was conducted adopting 
a comparison of the gross value added per capita of each industry of provinces in 
the study areas. The assessment can be indicated that each of outstanding industries 
should be promoted in what provinces in order to create the highest linkages and 
impact on other industries. for each of 8 outstanding industries, cluster mapping has 
been developed. In addition, the supply chain of each of these industries has been 
defined along with identified directly-supporting and related industries in order to 
determine the competitive competence of the industries. In this regard, the Diamond 
Model was used and the results are as follows:  

Transportation Industry – There is a lack of clear cluster and systematic 
management for this industry in the study areas. Connections of infrastructures 
among the principal highways, secondary roads and the rail system have not been 
well developed to accommodate the expansion of the government’s mega projects. 
The transportation development plan should be reinforced for the high-
transportation-potential provinces, namely, Nong Khai, Nakhon Phanom, Nakhon 
Ratchasima, Udon Thani, Khon Kaen, and Loei Province. The following flagship 
projects have been recommended: 1) A Human Resource Development Project in 
Logistics, 2) A Promotion Project Supporting Private Investment in Logistics 
Infrastructure Development to Strengthen the Logistics Competitiveness, 3) A 
Development Project of Customs Checkpoints to Increase Transportation Efficiency, 
and 4) A Management Project for Connecting Water and Land Transportations Using 
the Mekong River Parallel Roads Passing the Border Customs Houses in the Northeast.  

Processing and Preserving of Foods Industry – This industry still lacks of inter-
organization collaboration for food quality development and value-added creation. 
Food Institutes should be established in the study areas to coordinate and manage 
the whole system of food industry. The high potential provinces for the industry 
include Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Nong Khai, and Nakhon Phanom Province. 
The flagship projects recommended include: 1) A Traceability Project for the Food 
Value Chain and 2) A Food Entrepreneurship Development Project to enhance 
expertise and coordination in the industry.  

Other Foods Industry – The government should increase the promotion and 
support of R&D on nonglutinous rice flour into commercial productions and uses. 
The potential provinces include Nong Khai, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen and 
Ubon Ratchathani Province. The flagship project recommended is an Integrated 
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Research Project on Systematically Food Development and a Research and 
Development Network Establishment in the Areas.  

Rubber and Rubber Product Industry - The government should persuade 
entrepreneurs to increasingly develop downstream rubber products in the study 
areas, both the former and new potential products. An increment of research and 
researchers in latex, rubber-related products and rubber wood should be considered. 
The potential provinces include Udon Thani, Mukdahan, Nakhon Ratchasima and 
Nakhon Phanom Province. The recommended flagship project is the Joint-Venture 
Project of Local and Experienced Foreign Rubber Manufacturers for Accomplishing a 
Variety of Rubber Products.  

Saw Mills and Wood Products Industry – Forest and Wood products research and 
development should be supported to increase the quality and quantity of raw 
materials as well as product qualities. Additionally, specific woodworking skills and cost 
advantage should be concerned. The provinces having high potential in this industry 
are Nakhon Ratchasima, Nong Khai and Khon Kaen Province. The recommended 
flagship project is An Entrepreneur Development Project to be an Original Design 
Manufacturer (ODM). 

Leather Products Industry – In order to improve the production process of 
tanneries leather finishing industry a creation of the database for product 
development connecting with local commodities and chemical and scientific 
innovations is necessity. In addition, to increase the bargaining power over foreign 
manufacturers, strengthening and inter-connecting within the leather products 
industry cluster is important. The potential provinces for this industry include Nakhon 
Ratchasima and Khon Kaen Province. The recommended flagship projects include:   
1) A Leather Industry Personnel Development Project, 2) A Standard Upgrading 
Project of the Production Process in the Tanneries Leather Finishing Industry, 3) An 
Innovation Development Project for the Tanneries Leather Finishing Industry 
Production Process, 4) A Study of Proactive Marketing Project, and 5) A Value 
Creation Project in the Leather Products Industry. A cautious support is essential as 
the tanneries leather finishing industry raise environmental hazards. Appropriateness, 
advantages and disadvantages of the industry should be taken into account. 

Rice and Other Grain Milling Industry – Attitudes and culture of more time 
spent in paddy farming should be promoted to ensure the production area 
expansion of organic and Good Agricultural Practice (GAP) rice. Research and 
development and disseminations of rice product innovations are encouraged. The 
potential provinces are Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Udon Thani, 
Ubon Ratchathani and Khon Kaen Province. A recommended flagship project is a 
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Development Project for New and Various Value-Added Rice Products which Meet 
the Consumer Demand.  

Textile Products Industry –This industry is labor intensive and some production 
bases have been relocated to Lao PDR and Vietnam where labor wages are lower 
than in Thailand. Thailand’s higher tax for import of raw materials than the rival 
countries results in a competitive disadvantage. For the expansion of textile and 
clothing industry in those countries, their people’s attires and climate conditions 
should be investigated. The potential provinces include Khon Kaen, Chaiyaphum, 
Nakhon Ratchasima and Ubon Ratchathani Province. The recommended flagship 
project is A Cooperation Project of Local Midstream Textile Entrepreneurs and 
Downstream Entrepreneurs in these Neighboring Countries.  

To achieve an ambitious target of growing the gross provincial products through 
developments of the 8 outstanding industries in the study areas, public-private 
partnerships are vital. The private sector should collaborate, segregate of duties and 
define the industry clusters. Whilst, the public sector including provinces, provincial 
clusters and government organizations in the study areas should encourage 
recommended flagship projects by placing them into the provincial or provincial 
cluster development plans including short-term or typically called annual action 
plan and medium-term or typically called 4-year development plans. 

For effective utilization of this study, relevant organizations especially the 
supporting government organizations in the areas should take into consideration 
both external and internal situations and trends of each area. In addition, enabling 
factors for development, namely, advance technology and innovation developments 
and technology divide, are very important and cause a significant failure or success of 
developments in the study areas. These factors are simultaneousely related to 
competition among countries in the GMS as regards the standards of goods and 
services, free trade that leads to non-tariff barriers to trade and cross-border 
migrations of skill labors in the future. While Thailand is becoming an aging society, 
human resource development both for the short term and long term is a key factor 
for inequality reduction. Besides technology access, inequality reduction in terms of 
incomes, knowledge, skills, or access to basic technological infrastructures is very 
important. Notably, prior to implementation of recommendations made by the 
consultants for true benefits, a feasibility study or in-depth research may be required 
to obtain complete information before propelling the missions concretely.  

The following suggestions were made for further development of 
the Input-Output Model for the Northeast:  

1) More details should be added in the Input-Output Table distinguished by 
provinces or provincial clusters for clearer impact analysis of each area.  
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2) Additional productive activities regarding community products and SMEs 
entrepreneurs productions in the study areas are recommended for clearer impact 
analysis of small-sized business in the Northeast. 

3) The Input-Output model should be developed towards a Social Accounting 
Matrix in order to enable an impact analysis on household groups with different 
incomes.  

4) The Input-Output model, on the other hand, should be developed towards 
a Computable General Equilibrium model in order to be able to analyze impact that 
arises from other variables such as price, tax rates, productive activities, tastes on 
goods, etc. In addition, in developing the Computable General Equilibrium model, 
more details may be added for the items that require more impact assessment, such 
as consumption of water resources of various sectors in the economic system, land 
use for productivity activities, manufacturing and fuel consumption of various sectors, 
pollutions or greenhouse gases emission from manufacturing processes and tourism 
industry, etc. 

For concrete utilization of the study results, the contextual studies of each area  
under the study should be performed including readiness of manufacturing inputs 
and raw materials, labor, energy, readiness of entrepreneurs in terms of skills, capital, 
marketing and other related aspects to the projects. Additionally, in-depth research 
should be concretely conducted especially interconnection of productive activities 
with local economy and outstanding industries of each area. The models, activities, 
enabling factors, possibilities and limitations for manufacturing and marketing both 
domestically and internationally will contribute to the substantial linkages between 
the EWEC and Northeast Thailand regional development.  
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สรุปสาระส าคัญของโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC)  
สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1. บทน า  

การรวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Sub-
region: GMS) มีเป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีจะช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยให้ความส้าคัญกับการเช่ือมโยงบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) มีระยะทางรวมประมาณ 1,440 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก
จังหวัดดานัง ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ผ่านจังหวัดเถือ เทียน เว้ จังหวัดกวางตรี 
ออกจากเวียดนามท่ีด่านลาวบาว จังหวัดกวางตรี เข้าสู่ สปป.ลาว ท่ีด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต 
ผ่านเมืองเซโปน เมืองพิน และเมืองไกสอน พมวิหาน เช่ือมต่อกับสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 
ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่าน 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างผ่าน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก ออกจากประเทศไทยท่ีด่านแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เข้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ท่ีด่านเมียวดี เมืองเมียวดี ผ่านเมืองกอกะเรก เมือง
ผาอัน และสิ นสุดท่ีเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะล้าเลิง ซึ่งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก พาดผ่านตลอดแนวตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีบทบาทในการเป็นประตู
ของประเทศเช่ือมโยงสู่อินโดจีน และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
ของภูมิภาค ดังนั น จึงควรใช้โอกาสจากความเช่ือมโยงในพื นท่ีส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
แม้ว่าการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในพื นท่ีจะมีแนวโน้มเติบโตดีขึ น แต่ยังขาดความเช่ือมโยงระหว่าง
กิจกรรมการผลิต จึงมีความจ้าเป็นต้องประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ น
จากโอกาสทางการค้าในพื นท่ีเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพและศึกษา
หาแนวทางในการลดปัญหา/อุปสรรค และเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื นท่ีและโอกาส
ในการพัฒนา สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั งข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี ส้านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การศึกษาครั งนี ก้าหนดพื นท่ีท่ีด้าเนินการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มพื นท่ีในภาคตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 2) กลุ่มพื นท่ีในภาคที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงด้านการค้า
กับแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี 3) กลุ่มพื นท่ีในภาคท่ีเป็น
ประตูการค้าของภาค ได้แก่ จังหวัดนครพนม หนองคาย อุบลราชธานี และเลย รวมถึงพื นท่ีของ
ประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื นท่ีเช่ือมโยง โดยให้ความส้าคัญกับจังหวัดในภาคท่ีได้ลงนาม
บันทึกความตกลงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (Sister Cities)  

ขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ้ากัด ผลกระทบ และประโยชน์
จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ท่ีมีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่ือมโยงกับพื นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ใน สปป.ลาว และเวียดนาม ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ 
การท่องเท่ียว โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงการพัฒนาห่วงโซ่
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อุปทาน (Supply Chains) เพื่อให้สะท้อนความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคลัสเตอร์ทั งในแง่ของโอกาส ความต้องการ (Demand) ความเส่ียง แนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในอนาคตของสินค้าและบริการของตลาด การพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงตาม 
ความต้องการของตลาด การส้ารวจพื นท่ีจริงทั งในพื นท่ีศึกษาภายในประเทศไทยและพื นท่ีเช่ือมโยงใน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1) จัดท้าข้อเสนอแนะแนวทางการเช่ือมโยงระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อเสนอแนะขอบเขตพื นท่ี ประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ แนวทาง กลไกการขับเคล่ือนเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื นท่ี
ศึกษา 2) ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) 3) จัดระบบข้อมูลท่ีจ้าเป็นต่อการวิเคราะห์
พร้อมทั งการประมวลผลท่ีสามารถใช้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับปรุงให้
ทันสมัยได้ในอนาคต 4) เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งให้กับจังหวัดในพื นท่ีท่ีศึกษาเป็นแนวทางในการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จ้าเป็นต้องมี 
การเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ี
สอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค 
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่
มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง พัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส้าคัญในภูมิภาค มุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน  เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้  

แผนพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น ้าโขงได้มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ส้าคัญ โดยเฉพาะในเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ท่ีเช่ือมโยงระหว่างทะเล
จีนใต้ พื นท่ีด้านตะวันออกในตอนกลางของประเทศเวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว ตามเส้นทางหมายเลข 9 
ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 เข้าสู่ไทย และออกสู่ทะเลอันดามันในประเทศเมียนมา เป็นโอกาส
และเพิ่มเส้นทางให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของ สปป.ลาว มีเส้นทางออกสู่
ทะเล   

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง โดยมีกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่  
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1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส้าหรับกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีชั นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคลัสเตอร์ดิจิทัล  
2) คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 

การก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การท่องเท่ียวเชิงอัตตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง และศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ การท่องเท่ียว การเกษตร 
การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ ฐานการผลิตและแปรรูป
การเกษตรท่ีได้มาตรฐาน แหล่งผลิตพลังงานทดแทน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน 
การบริการ การท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไหมไทยสู่สากล 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ เกษตรปลอดภัย การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหม การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิ เกษตรแปรรูป การท่องเท่ียว และการค้าชายแดน  

การศึกษาผลกระทบการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (EWEC) โดย เพ็ญศรี 
และ สุชาดา (2554) ศึกษาความคิดเห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ให้
ความเห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีการเติบโตสูงขึ น ประชาชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจของตนเอง น้าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ในขณะท่ีผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจน้อยมาก ผลการศึกษาความเช่ือมโยงจากกิจกรรม 
การผลิตต่าง ๆ ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้วยการใช้ตารางปัจจัย 
การผลิตและผลผลิต โดย รัชนีวรรณ (2557) กลุ่มจังหวัดมีภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีส้าคัญ
ส่วนใหญ่มีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง ควรส่งเสริมการลงทุนสาขาปศุสัตว์ ส่วนสาขาการผลิตท่ีสามารถ
กระจายมูลค่าการผลิตไปยังสาขาการผลิตอื่น ๆ ของนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่ สาขาการค้า เป็นต้น  

ทฤษฎีและการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  
1) PESTE Analysis วิ เคราะห์ สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จหรืออง ค์กร โดยใ ช้ข้ อมู ลขอ ง 

การเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 5 ปัจจัย คือ 1) นโยบายและการเมือง 
(P-Politic) 2) เศรษฐกิจ (E-Economic) 3) สภาพสังคม (S-Social) 4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
(T-Technology) และ 5) ส่ิงแวดล้อม (E-Environment)  

2) SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การเปรียบเทียบจุดแข็ง (Strength: S) 
จุดอ่อน (Weak: W) โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threat: T) จุดแข็งเป็นความสามารถ
ท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จุดอ่อนต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพ เป็นข้อได้เปรียบ
ท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมาย และ อุปสรรคเป็นปัญหาท่ีท้าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย  

3) ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมกับกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของกิจกรรม
การผลิต (Sector) เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง และการบริการ เป็นต้น 
อธิบายถึงการไหลเวียนของสินค้าและบริการระหว่างกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ  
เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถจ้าลองเป็น
รูปแบบตารางธุรกิจ หรือกิจกรรมในเชิงปริมาณท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบเศรษฐกิจ 
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แสดงถึงปริมาณของสินค้าและบริการ แต่ละกิจกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจของพื นท่ีศึกษาแต่ละ
ช่วงเวลา 

4) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสุ่มแบบปากต่อปากจากผู้ให้สัมภาษณ์ หรือแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะน้าของหน่วยตัวอย่างท่ีได้เก็บข้อมูลไปแล้ว  

5) แบบจ้าลองเพชร (Diamond Model) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่าย
วิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) พิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจท่ีส้าคัญ 4 ด้าน ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของบริษัท 
ท่ีอยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจ และน้าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ประกอบด้วย 1) เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) 2) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand 
Conditions) 3) บริบทของการแข่ งขั นและกลยุ ทธ์ ของบริษั ท  (Context for Firm Strategy, 
Structure and Rivalry) และ 4) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and Supporting 
Industries) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ การศึกษาโครงการฯ มีขั นตอนการพิจารณาความเหมาะสมของ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ัวไป โดย PESTE Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั งภายในและภายนอกของพื นท่ีจังหวัดท่ีศึกษาด้วย SWOT Analysis วิเคราะห์มูลค่าการผลิตท่ีเกิด
จากการผลิตในพื นท่ีศึกษา และวิเคราะห์การเช่ือมโยงกับข้อมูลการส่งออก-น้าเข้า ปี พ.ศ.2557 ท่ี
เป็นความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการใน สปป.ลาว และเวียดนาม และผู้ประกอบการในพื นท่ี
ศึกษา ร่วมกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการสุ่มแบบปากต่อปากจากผู้ให้ สัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตหาความสัมพันธ์กิจกรรมการผลิตท่ีมีความเช่ือมโยง 
การผลิตไปข้างหน้าและข้างหลัง วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ท่ีมีศักยภาพของ
พื นท่ีศึกษาด้วย Diamond Model 
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3. วิธีการศึกษาและแผนการด าเนินงาน  
3.1 วิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิด  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากข้อมูลเอกสาร จากการทบทวนข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับ EWEC เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับ EWEC ในด้านการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Key Informant) ในพื นท่ีศึกษาทั งจากภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน แบบเฉพาะเจาะจง และโดยวิธีการสุ่มแบบปากต่อปากจากผู้ให้สัมภาษณ์ หรือ
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะน้าของหน่วยตัวอย่างท่ีได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 
น้าไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PEST Analysis) และ SWOT Analysis  

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศปี 
พ.ศ.2553 ท่ีได้แบ่งสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปี พ.ศ.2557 ของ 
แต่ละจังหวัดในพื นท่ีศึกษา น้าไปจัดกลุ่มสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 3) ข้อมูลสินค้าส่งออก-
สินค้าน้าเข้า ตามความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว และเวียดนาม (Foreign 
Demand) และตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื นท่ีศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table) ได้ค่าทวีคูณแสดง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงไปข้างหน้าและเช่ือมโยงไปข้างหลังแต่ละสาขาการผลิตของพื นท่ีศึกษา ท่ี
เช่ือมโยงกับความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

3) คัดเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีมีความเหมาะสมหรือมีศักยภาพของแต่ละพื นท่ีศึกษาโดยก้าหนด
เกณฑ์จากค่าทวีคูณเช่ือมโยงไปข้างหน้าและเช่ือมโยงไปข้างหลังมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ีย สาขาการผลิตท่ี
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คัดเลือกเป็นความต้องการจาก สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม และเป็นความต้องการในพื นท่ีศึกษา 
พื นท่ีศึกษามีความสามารถในการผลิต น้าผลการศึกษาท่ีได้เสนอในพื นท่ีศึกษารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ได้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีศึกษา  

4) กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีศึกษา น้าไปวิเคราะห์เพื่อหาการเช่ือมโยงการพัฒนา 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะคลัสเตอร์ (Cluster) อุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพและเหมาะสม และข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) แล้วน้าเสนอเผยแพร่ผล
การศึกษาให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

5) จัดท้าฐานข้อมูลและคู่มือการประมวลผลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และพัฒนา 
องค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของส้านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

3.2 แผนการด้าเนินงาน  
1) เมษายน พ.ศ.2559 จัดประชุมคณะท่ีปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและจัดท้า

แผนปฏิบัติการด้าเนินในการด้าเนินงานตามแนวทางแผนการด้าเนินงานตามขอบเขตของข้อก้าหนด
ขอบเขตงาน (TOR) 

2) เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในด้านศักยภาพ ข้อจ้ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจท่ีมีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) พฤษภาคม พ.ศ.2559 ส่งรายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) 
4) พฤษภาคม-กันยายน พ.ศ.2559 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณ 
5) กันยายน พ.ศ.2559 น้าเสนอผลการศึกษาในพื นท่ีศึกษา 
6) พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จัดท้าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Daft Final Report) 
7) ธันวาคม พ.ศ.2559 น้าเสนอผลการศึกษา 
8) มกราคม พ.ศ.2560 เสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

 
4. ความเป็นมาเก่ียวกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: 
EWEC) ที่เก่ียวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (EWEC) มีความเป็นมาโดยเริ่มจากโครงการพัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Sub-regional Economic 
Cooperation: GMS-EC) 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน (ยูนนานและเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง) ประเทศเมียนมา ประเทศ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย หรือท่ี
เรียกว่า หกเหล่ียมเศรษฐกิจ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และรัฐบาล
จากประเทศสมาชิก GMS ได้ก้าหนดแนวพื นท่ีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้-
กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว ท่ีด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต-ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 
(R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน-ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่าน
พื นท่ีจังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก 
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ออกจากประเทศไทยท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) 
เมืองเมียวดี-เมาะละแหม่ง หรือเมาะล้าเลิง ถือเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมต่อและเช่ือมโยงภายใน และ
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาระหว่าง สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งในพื นท่ี และท้าให้การเคล่ือนย้ายสินค้าและคนโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ น และ
เพื่อลดความยากจน สนับสนุนการพัฒนาในพื นท่ีชนบทและพื นท่ีชายแดนเพิ่มรายได้และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว เน้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเท่ียว  
 
5. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจท่ีมีต่อ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านการผลิต การลงทุน การค้า และการท่องเท่ียวและบริการ  

5.1 จุดแข็ง  
5.1.1 ด้านการผลิต มีทรัพยากรธรรมชาติและพื นท่ีต้นน ้าของแม่น ้าสายหลักของภาค ได้แก่ 

แม่น ้าชี และล้าปะทาวในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวนโรงงานพลังงานทดแทนทั งหมด 158 แห่ง มี 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง ยางพารา ในพื นท่ีศึกษา  

5.1.2 ด้านการค้า มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ ผ้าไหมบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผ้าไหม
มัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก 
จังหวัดมหาสารคาม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น พื นท่ีชายแดนติดกับเมือง
หลวง และเมืองเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ท้าให้มีมูลค่าการค้าชายแดนท่ีสูง  

5.1.3 ด้านการลงทุน มีโรงงานขนาดใหญ่ มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร
และสุรนารี ท่ีได้ด้าเนินการแล้วมีการส่งออกทั งในและต่างประเทศ มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน เช่น 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 นครราชสีมา และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3 ขอนแก่น เป็นต้น  

5.1.4 ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีอาหารขึ นช่ือ มีส่วน
ราชการทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสนับสนุน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางด้านการบริการวิชาการและบริการทางการแพทย์  

5.2 จุดอ่อน  
5.2.1 ด้านการผลิต ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการในพื นท่ี 

ในปี พ.ศ.2555 พื นท่ีชลประทานของจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 31 ของพื นท่ีชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่หาความรู้และใส่ใจในการปรับปรุงบ้ารุงดินน้อย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีท่ี
ท้ากินน้อย การถือครองท่ีดินของครัวเรือนเฉล่ีย 19.9 ไร่ เป็นต้น  

5.2.2 ด้านการค้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซื อมาขายไป ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นน้อย 
คุณภาพสินค้าในพื นท่ีไม่สามารถแข่งขันกับภาคกลางได้ มีการใช้นวัตกรรมการเงินน้อยในการค้า
ชายแดน เป็นต้น  
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5.2.3 ด้านการลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีทุนมาก เทคโนโลยีการผลิตไม่สูง 
เกษตรกรท่ีมีหนี สินไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เนื่องจากติดขัดคุณสมบัติส่วนตัว 
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีสนใจไปลงทุนต่างประเทศขาดเงินทุนและขาดความรู้เรื่องการตลาด  

5.2.4 ด้านการท่องเท่ียวและบริการ ไม่มีเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวตาม     
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายดึงดูดใจ ส่วนใหญ่ไม่มีการท้า
แอพพลิเคช่ันการท่องเท่ียวเป็นภาษาต่างประเทศ ท้าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้าถึงได้ยาก       
การบริการด้านการท่องเท่ียวบางจังหวัดไม่สะดวก เป็นต้น  

5.3 โอกาส  
5.3.1 ด้านการผลิต นโยบายของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมใหม่ 

เป็นเทคโนโลยีมากขึ น อุตสาหกรรมส่ิงทอ นโยบาย Startup ของรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภาครัฐมีการเพิ่มขีดความสามารถยกระดับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น  

5.3.2 ด้านการค้า ส่ือโฆษณาทั งส่วนกลางและท้องถิ่น และการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจบริโภคสินค้าไทยของคนลาว เป็นโอกาสให้สินค้าไทยจ้าหน่ายได้เพิ่มขึ นใน สปป.ลาว  
การร่วมกันลดปัญหาการค้าตามแนวชายแดน เป็นโอกาสให้มูลค่าการ ค้าระหว่างไทย สปป.ลาว 
เพิ่มขึ น เป็นต้น  

5.3.3 ด้านการลงทุน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดสมุนไพรไทยท่ี
เกี่ยวกับความงามแข่งขันกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งสถาบันการเงินเสนอเงินกู้ดอกเบี ยต้่า 
มีการสัมปทานแหล่งแร่ทองแดงและแร่ยิปซั่มในแขวงสะหวันนะเขตจากรัฐบาล สปป.ลาว เป็นต้น  

5.3.4 ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตัว
ธุรกิจความงาม การพัฒนาความเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงธรรมะ และเส้นทางท่องเท่ียว  
ยุคไดโนเสาร์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม เป็นต้น 

5.4 อุปสรรค  
5.4.1 ด้านการผลิต สปป.ลาว และเวียดนาม มีการก้ าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่ประเทศ

อุตสาหกรรม เช่น ส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นต้น เป็นส่วน
หนึ่งท้าให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทยขยายตัวช้า ความรุนแรงของ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานินญา ท่ีเกิดขึ นบ่อย ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
ของภาค เป็นต้น  

5.4.2 ด้านการค้า ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษี อีกทั งกฎหมายการน้าเข้า -
ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ยังไม่แน่นอนในเชิงนโยบายของแต่ละแขวง ในขณะท่ีรัฐบาล สปป.ลาว และ
เวียดนาม เป็นมิตรทางธุรกิจมากกว่าไทย อีกทั งกระทรวงการเงินของ สปป.ลาวออกประกาศเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ของสินค้าน้าเข้าท่ีมีมูลค่าเกิน 50 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น  

5.4.3 ด้านการลงทุน นโยบายปิดป่าของรัฐบาล สปป.ลาว เป็นอุปสรรคในการน้าเข้า 
ไม้แปรรูป และสปป.ลาวมีข้อก้าหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมท่ีสงวนไว้ส้าหรับ
นักลงทุนลาว ได้แก่ การบริการด้านการท้าบัญชี การบริการการท่องเท่ียว และท้าป่าไม้ เป็นต้น  

5.4.4 ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ นัก ท่องเท่ียวต่างชาติไม่นิยมท่องเท่ียวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวในภาคอื่นดึงดูดใจนักท่องเท่ียวมากกว่า 
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6. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มี
ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจท่ีมี
ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6.1 ผลกระทบด้านการผลิต ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
เป็นเส้นทางการขนส่งแรงงาน โดยเฉพาะการ Re-Entry Visa ท่ีด่านมุกดาหาร และมีโรงงานขนาด
ใหญ่ กลาง และเล็ก ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบของการผลิต  
การใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจขนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีลักลอบเข้ามาท้างานในพื นท่ี
จังหวัดมุกดาหาร และในพื นท่ีอื่น ๆ ของภาค รวมถึงพื นท่ีชั นในของประเทศไทย  

6.2 ผลกระทบด้านการลงทุน ผลกระทบด้านบวก รัฐบาล สปป.ลาว ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมใช้แรงงานจ้านวนมาก อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 
การเกษตร ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่า เป็นต้น เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน และ
ภาคเอกชนให้ความสนใจในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนเอง ในขณะท่ีผลกระทบด้านลบ 
การลงทุนใน สปป.ลาว มีเพียงสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินด้วยวิธีการเช่าท่ีดินเท่านั น ท้าให้เกิด
ข้อจ้ากัดด้านเวลาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระยะยาว เป็นต้น  

6.3 ผลกระทบด้านการค้า มีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ มีการค้าขายบริเวณพื นท่ีชายแดนของไทย
มากขึ น มีแนวโน้มการผลิตและเช่ือมโยงธุรกิจการค้า การขนส่งสินค้ามากขึ น มีความสะดวกการค้า
ตามแนวชายแดน เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบด้านการค้า จากการมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
แห่งท่ี 3 (นครพนม-ค้าม่วน) ท้าให้การใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลดน้อยลง เพราะลดระยะทางได้
กว่า 267 กิโลเมตร หากต้องขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามตอนบน และจีนตอนใต้ และยังมีการลักลอบ
ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ได้แก่ ไม้พะยูง ยาเสพติด และท่ีขัดต่อวัฒนธรรม เช่น การค้าสุนัข เป็นต้น  

6.4 ผลกระทบด้านการท่องเท่ียวและบริการ ผลกระทบด้านบวก มีการท่องเท่ียวหลากหลาย ซึ่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ มีการให้บริการประชุมและศูนย์ประชุมจากการท่ี
จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการประชุม (MICE City) ในขณะท่ีผลกระทบด้านลบ เกิด 
การแยง่นักท่องเท่ียว เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน การท่องเท่ียวมีลักษณะหรือรูปแบบคล้ายกัน  

6.5 ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบ เช่น ปัจจัยด้านนโยบายท่ีมีผลด้านบวก จังหวัดมุกดาหารได้จัดท้า
บันทึกความเข้าใจกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และบันทึกความเข้าใจกับจังหวัดกวางตรี 
เวียดนาม เพื่ อความร่วมมือกัน เพื่ อ เสริมสร้างความมั่ ง ค่ัง การพัฒนาร่วมกันบนพื น ท่ีของ  
ความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ความร่วมมือกันในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ้านวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเช่ือมโยงคมนาคมขนส่ง การท่องเท่ียว  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ส่วนผลกระทบด้านลบ ท่ี
ผ่านมา สปป.ลาว มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ มี  
การประกาศแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร มีผู้ประกอบการส่งออก-น้าเข้าคนไทยจ้านวน
มากไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารการเปล่ียนแปลง มีความสับสน และวางแผน  
การส่งออกให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยไม่ได้ในระยะสั น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลด้านบวก สัดส่วนการใช้
เงินบาทแลกเปล่ียนในการค้าชายแดนของจังหวัดตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว มีมากขึ น มี 
การผ่อนคลายข้อจ้ากัดในการน้าเงินสดข้ามเขตแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพิ่มขึ นจากเดิม 
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500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท ส่วนผลกระทบด้านลบ ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนทั ง 
คนไทย และคนลาว ท้าการซื อขายไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเสีย
ค่าธรรมเนียม เพื่อความรวดเร็วในการด้าเนินการ และไม่ต้องการให้ทางการทราบฐานะของตัวเอง 
และมองว่าอาจถูกตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเอง ซึ่งมีความเส่ียงจากการถูกโจรกรรม ถูกตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และยึดเงินสดได้กรณีน้าเงินบาทออกนอกประเทศเกินกว่าท่ีก้าหนด ปัจจัย 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่ือมความสัมพันธ์ด้านประเพณีระหว่างประเทศ การเข้ามาศึกษา ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของ สปป.ลาว เวียดนาม การให้บริการการรักษาพยาบาลในลักษณะมนุษยธรรม เป็นต้น ส่วน
ผลกระทบด้านลบ เกิดจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ ความไม่คุ้นชินของประชาชน
ในพื นท่ี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม การด้ารงอยู่ เป็นต้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบด้านบวก ท้าให้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อ 
ภาคธุรกิจ การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว การให้บริการการจองท่ีพักผ่านสมาร์ทโฟน ท้าให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย ส่วนผลกระทบด้านลบจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการหลอกลวง 
การก่ออาชญากรรม ใช้ในธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย การโฆษณาเกินจริง การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวผู้อื่น  
ซื อหวยออนไลน์ การเจาะระบบการเงินออนไลน์ผู้อื่น ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีผลกระทบด้านบวก 
เทือกเขาอันหน้า เทือกเขาธรรมชาติท่ีสูงกั นพรมแดนเวียดนามตอนกลางกับ สปป.ลาว ตอนกลาง 
ท้าให้ไทยและ สปป.ลาว ได้รับความรุนแรงจากมรสุมน้อยกว่าในเวียดนาม ส่วนผลกระทบด้านลบ 
เกษตรกรเร่งประสิทธิภาพการเกษตร โดยการใส่ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีฆ่าแมลง ท้าให้มีสารพิษตกค้าง
ในดิน ท้าให้ดินเส่ือมโทรมเร็ว และน ้าฝนท่ีชะล้างลงสู่ท่ีลุ่ม ปัญหาคุณภาพน ้าในพื นท่ี เกิดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 
7. การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตและความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตในพื้นที่การศึกษา ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O 
Table)  

น้าข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ปี พ.ศ.2553 จ้านวน 58 กิจกรรม 
การผลิต และน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดท่ีศึกษา ปี 
พ.ศ.2557 จัดกลุ่มตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ปี พ.ศ.2553 จ้านวนเท่ากับ 58 
กิจกรรมการผลิต น้าข้อมูลดังกล่าวประมวลผลด้วยตารางปัจจัยการผลิต ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของพื นท่ีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและเช่ือมโยง 
ไปข้างหลัง และค่าทวีคูณท่ีได้จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพื นท่ีการศึกษา 

ผลการวิ เคราะห์มูลค่าการผลิตท่ี เกิดจากการผลิตและความเช่ือมโยงไปข้างหน้า และ 
ความเช่ือมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตในพื นท่ีศึกษา ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Table: I/O Table) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกิจกรรมการผลิตในพื นท่ีศึกษา
ทั งหมด 10 อันดับแรก มีดังนี  
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ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื นที่ศึกษา มูลค่าเพ่ิมในการผลิตของพื นที่ศึกษา และสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื นที่ศึกษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 

มูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเพิ่ม
ในการผลิต
ของพื้นที่

ศึกษา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเพิ่มในการ
ผลิตต่อมูลค่าการ
ผลิตที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่ศึกษา 
สัดส่วน ล าดับ 

1 056 การบริการสาธารณ ะ  ประกอบด้วย  
การบริหารราชการ บริการการศึกษา 
สถาบันวิจัย บริการสุขาภิบาล เป็นต้น 

251,155  199,803  0.80  3 

2 019 การผลิตอาหารอื่ น  ๆ  ประกอบด้วย  
การผลิตขนมปัง เส้นก๋วยเต๋ียว ผลิตขนม
ต่าง ๆ ผลิตน ้าแข็ง การผลิตผงชูรส ชา 
กาแฟ และเครื่องด่ืมกึ่งส้าเร็จรูป และ 
การผลิตอาหารอื่น ๆ เช่น ซีอิ ว เต้าหู้ 
น ้าปลา ไข่เค็ม เกลือ เป็นต้น  

140,077  40,601  0.29  39 

3 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประกอบด้วย การผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้
ในส้านักงาน และครัวเรือน  การผลิต
เครื่องจักร และเครื่องมือไฟฟ้า ส้าหรับ
งานอุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์ และ
เครื่องมือทางวิทยุ ผลิตลวด และสาย
เคเบิ ล ผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้า และ
แบตเตอรี่ต่าง ๆ 

139,791  24,508  0.18  51 

4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก ประกอบด้วย การค้า
ส่ง ทั งเป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  
ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้า และการค้าปลีก คือ 
ทั งสินค้าใหม่ และสินค้าที่ ใช้แล้ว เช่น 
ห้างสรรพสินค้า แผงลอย ผู้จ้าหน่ายปลีก
รถยนต์ เป็นต้น 

129,773  104,891  0.81  1 

5 001 การท้านา ประกอบด้วย การท้านาทั งข้าว
เหนียว และข้าวเจ้า รวมทั งผลพลอยได้ 
เช่น ฟางข้าว เป็นต้น 

95,832  66,983  0.70  7 

6 047 การก่ อ ส ร้ า งอ าค าร  ป ระกอ บ ด้ วย  
การก่อสร้างอาคาร เช่น บ้านพัก ตึกแถว 
อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ และหอพัก หรือ
การต่อเติมตกแต่ง เป็นต้น การก่อสร้างที่
ไม่ใช่ที่อ ยู่อาศัย เช่น โรงงาน โรงแรม 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

94,052  16,208  0.17  53 

7 017 โร ง สี ข้ า ว แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก แป้ ง 
ประกอบด้วย โรงสีข้าว การผลิตแป้งจาก
มันส้าปะหลัง การบดข้าวโพด และการป่น
แป้งอื่น ๆ เป็นต้น 

92,092  14,857  0.16  54 
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ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื นที่ศึกษา มูลค่าเพ่ิมในการผลิตของพื นที่ศึกษา และสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื นที่ศึกษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 

มูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเพิ่ม
ในการผลิต
ของพื้นที่

ศึกษา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเพิ่มในการ
ผลิตต่อมูลค่าการ
ผลิตที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่ศึกษา 
สัดส่วน ล าดับ 

8 048 การก่ อส ร้ า ง ง านบ ริ ก าร ส าธารณ ะ 
ประกอบด้วย การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณ ะทางด้านเกษตรและป่ าไม้  
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะที่ ไม่
เกี่ ย ว กั บ ง าน เก ษ ต ร  ก าร ก่ อ ส ร้ า ง
โรงงานผลิตพลังไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
การก่อสร้างอาคารและระบบสื่อสาร  
การก่อสร้างอื่น ๆ เช่น การวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ 
สนามกอล์ฟ สระว่ายน ้า เป็นต้น 

89,570  26,649  0.30  38 

9 053 การเงินและประกันภัย  ประกอบด้วย 
ส ถ าบั น ก าร เงิ น  ก า ร ป ร ะ กั น ชี วิ ต  
การประกันวินาศภัย เป็นต้น 

85,462  59,095  0.69  8 

10 018 การผลิตน ้าตาล ประกอบด้วย น ้าตาลดิบ 
น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลจากน ้ามะพร้าว 
กลูโคส ผลพลอยได้ เช่น กากจากน ้าตาล 
เป็นต้น 

85,273  35,887  0.42  23 

 
การเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) คือ ความสามารถของกิจกรรมการผลิตท่ี

ส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตกลางทาง หรือต้นทาง และท้าให้เกิดมูลค่าการผลิตโดยรวมในพื นท่ีศึกษา
เพิ่มขึ น เมื่อพิจารณาในกรณีกระตุ้นยอดขาย (อุปสงค์ขั นสุดท้าย) สินค้าและบริการเพิ่มขึ น 1 บาท 
สามารถกระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมไปยังอุตสาหกรรมกลางทาง หรือต้นทางในพื นท่ีได้มาก  
(ค่าทวีคูณ) 10 อันดับแรก ได้แก่  

 
ตารางที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษา 
ล าดับที่ รหัส กิจกรรมการผลิต ค่าทวีคูณ (บาท) 

1 039 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลาย
กิจกรรม เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  
เป็นต้น 

2.1997 

2 020 การผลิตอาหารสัตว์ มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร ท้าไร่ข้าวโพด การประมง และการค้าส่ง ค้าปลีก 
เป็นต้น 

2.1988 

3 015 โรงฆ่าสัตว์ มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปศุสัตว์ 
โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง การท้านา และการค้าส่ง ค้าปลีก  

2.0706 
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ตารางที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษา 
ล าดับที่ รหัส กิจกรรมการผลิต ค่าทวีคูณ (บาท) 

เป็นต้น 
4 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปั่น

ด้ายทอผ้าฟอกย้อม การค้าส่ง ค้าปลีก การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และ
การเงินและประกันภัย เป็นต้น 

2.0535 

5 042 ผลิตภัณฑ์จากหนัง การเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปั่น
ด้ายทอผ้าฟอกย้อม การปศุสัตว์ การค้าส่ง ค้าปลีก และโรงฆ่าสัตว์  
เป็นต้น 

1.9909 

6 016 อุตสาหกรรมอาหาร มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การ
ประมง การปลูกพืชอื่น ๆ การค้าส่ง ค้าปลีก และท้าไร่ผักและสวนผลไม้ 
เป็นต้น 

1.9841 

7 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลาย
กิจกรรม เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และการค้าส่ง ค้าปลีก 
เป็นต้น 

1.9667 

8 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลาย
กิจกรรม เช่น การท้านา ท้าไร่มันส้าปะหลัง ท้าไร่ผักและสวนผลไม้ และ
การเงินและประกันภัย เป็นต้น 

1.9059 

9 050 โรงแรมและภัตตาคาร มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น  
การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เครื่องด่ืม การค้าส่ง ค้าปลีก และท้าไร่ผัก
และสวนผลไม้ เป็นต้น 

1.8944 

10 031 ผลิตภัณฑ์จากยาง มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น ท้าสวน
ยางพารา การค้าส่ง ค้าปลีก การเงินและประกันภัย และการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

1.8859 

 
การเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) คือ เมื่อลงทุนในกิจกรรมการผลิตจะส่งผลต่อ

กิจกรรมการผลิตกลางทาง และปลายทาง และท้าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมในพื นท่ีศึกษาเพิ่มขึ น 
เมื่อพิจารณาในกรณีขยายการลงทุนเพิ่มขึ น 1 บาท สามารถกระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมไปยัง
อุตสาหกรรมกลางทาง หรือปลายทางในพื นท่ีได้มาก (ค่าทวีคูณ) 10 อันดับแรก ได้แก่  

 
ตารางที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษา 
ล าดับที่ รหัส กิจกรรมการผลิต ค่าทวีคูณ (บาท) 

1 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม 
เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้า การก่อสร้างอาคาร  
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
โลหะ เป็นต้น 

8.4384 

2 032 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น  
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การค้าส่ง และค้าปลีก เป็นต้น 

5.4107 

3 027 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั นมูลฐาน ปิโตรเคมี มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลาย
กิจกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า และการปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม เป็นต้น 

5.2788 
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ตารางที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของกิจกรรมการผลิตในพื นที่ศึกษา 
ล าดับที่ รหัส กิจกรรมการผลิต ค่าทวีคูณ (บาท) 

4 036 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มิใช่เหล็ก มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม 
เช่ น การผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้า ผลิตภัณ ฑ์ โลหะ  
การก่อสร้างอาคาร  และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น 

5.0280 

5 037 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น 
การก่อสร้างอาคาร การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องด่ืม 
เป็นต้น 

4.8528 

6 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลาย
กิจกรรม เช่น การก่อสร้างอาคาร บริการอื่น ๆ การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น 

4.3721 

7 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การบริการสาธารณะ และ 
การผลิตอาหารอื่น ๆ เป็นต้น 

4.2432 

8 047 การก่อสร้างอาคาร มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การเงิน
และประกันภัย การบริการสาธารณะ และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

4.1222 

9 025 การผลิตกระดาษ เย่ือกระดาษ มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม 
เช่น บริการสาธารณะ การเงินและประกันภัย การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และการผลิตอาหารอื่น ๆ เป็นต้น 

3.9100 

10 029 ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม  เช่น  
การบริการสาธารณะ การก่อสร้างอาคาร การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ เป็นต้น 

3.8896 

 
ค่าความเช่ือมโยงไปข้างหน้า เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีมีค่าการเช่ือมโยงไป

ข้างหน้าสูง ส่งผลท้าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั นกลาง หรือขั นปลาย 
กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงไปข้างหน้าเพิ่มขึ น 1 บาท สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื นท่ีศึกษาเพิ่มขึ นตามจ้านวนค่าทวีคูณ และค่าความเช่ือมโยงไปข้างหลัง เมื่อเกิด
การลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีมีค่าการเช่ือมโยงไปข้างหลังสูง ส่งผลท้าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ
โดยรวมเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั น ต้น กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมท่ีมี 
การเช่ือมโยงไปข้างหลังเพิ่มขึ น 1 บาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื นท่ีศึกษาเพิ่มขึ นตามจ้านวน  
ค่าทวีคูณ 
 
8. สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา  
    สถานการณ์มูลค่าการส่งออก-น้าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้ข้อมูล 
ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันการส่งออก-น้าเข้าของพื นท่ีศึกษา ส่วนการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงกับความต้องการสินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ในตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2557 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื นท่ีศึกษา
ในปี พ.ศ.2557  

ด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีติดกับ สปป.ลาว จ้านวน 7 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากร 
ท่าล่ี จังหวัดเลย (ด่านท่าล่ี) ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย (ด่านเชียงคาน) ด่านศุลกากร
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หนองคาย จังหวัดหนองคาย (ด่านหนองคาย) ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม (ด่าน
นครพนม) ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี (ด่านเขมราฐ) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก)  

สถานการณ์สินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง สปป.ลาว ใน 
ปี พ.ศ.2558 มีสัดส่วนและมูลค่าสูงในล้าดับต้น ๆ เป็นสินค้าท่ีมาจากโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ใน 5 อันดับแรก ดังนี  

 
ล าดับ ชนิดสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว มูลค่า ร้อยละ 

1 น ้ามนัส้าเร็จรูป แก๊ส 23,766.75   23.48  
2 ชิ นส่วนยานยนต์ 17,764.08   17.55  
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 6,549.31   6.47  
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,656.47   5.59  
5 ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน ้ามัน ไอศกรีม 

แยม) 
5,076.82   5.02  

 
ชนิดสินค้าน้าเข้าจาก สปป.ลาว ใน 5 อันดับแรก ดังนี   
ล าดับ ชนิดสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว มูลค่า ร้อยละ 

1 แร่เหล็ก  16,847.23  50.49  
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 6,002.56  17.99  
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2,616.19  7.84  
4 ชิ นส่วนยานยนต์ 1,537.95  4.61  
5 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1,309.61  3.93  

 
ชนิดสินค้าส่งออกไปเวียดนาม 5 อันดับแรก ดังนี  

ล าดับ ชนิดสินค้าส่งออกไปเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 
1 ผักและผลไม ้ 7,257.85   37.39  
2 เครื่องด่ืม 7,132.97   36.75  
3 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 2,206.65   11.37  
4 ผลิตภัณฑ์โลหะ 830.92   4.28  
5 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 516.38   2.66  

 
ชนิดสินค้าน้าเข้าจากเวียดนาม 5 อันดับแรก ดังนี  

ล าดับ ชนิดสินค้าน าเข้าจากเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 
1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 20,510.14  86.20  
2 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1,815.11  7.63  
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 690.88  2.90  
4 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 389.80  1.64  
5 ชิ นส่วนยานยนต์ 119.56  0.50  
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ด่านศุลกากรหนองคายมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมไป สปป.ลาว สูงสุด ด่านศุลกากรมุกดาหารมี
มูลค่าการน้าเข้าจาก สปป.ลาว สูงสุด และด่านศุลกากรนครพนมมีมูลค่าส่งออกและน้าเข้าสินค้าไป
เวียดนามสูงสุด 
 
9. ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา  

9.1 ความต้องการน้าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในพื นท่ีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 
สปป.ลาว และเวียดนาม แบ่งความต้องการสินค้าเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

9.1.1 สินค้าด้านเกษตร เช่น มันส้าปะหลังท่ีเป็นหัวและเป็นเส้นตากแห้ง ถั่วลิสง ปอกระเจา 
ข้าวโพด กล้วย เป็นต้น  

9.1.2 สินค้าด้านอุตสาหกรรม เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝาน ไม้แปรรูปมีลวดลาย 
ไม้แปรรูปส้าหรับพื นปาร์เกต์ ซุงไม้เล่ือยและซุงไม้บาง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

9.2 ความ ต้องการน้ า เข้ าสิน ค้ าของ ผู้ประกอบการใน  สปป .ลาว จากพื น ท่ี ศึ กษาใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งความต้องการสินค้าเป็น 2 ด้าน ดังนี   

9.2.1 สินค้าด้านเกษตร เช่น มังคุด ลูกนัต ส้มทั งสดและแห้ง พืชผักสดหรือแช่เย็น เป็นต้น  
9.2.2 สินค้าด้านอุตสาหกรรม จ้าแนกได้ 2 ด้านดังนี   

1) ด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล แวดดิ งท้าด้วยวัตถุทอ
แทรกเตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องจักรท่ีใช้ในการเกษตร ส่ิงก่อสร้าง เป็นต้น  

2) ด้านอาหารและเครื่องด่ืม เช่น ส่ิงสกัดจากมอลต์ นมและครีม น ้าแร่  น ้าอัดลม  
เป็นต้น 

9.3 ความ ต้องก ารน้ า เข้ า สิน ค้ าของ ผู้ประกอบการ ใน เวีย ดน าม  จากพื น ท่ี ศึกษ าใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งความต้องการสินค้าเป็น 2 ด้าน ดังนี   

9.3.1 สินค้าด้านเกษตร เช่น มังคุด มะม่วง มะขาม ทุเรียน เป็นต้น  
9.3.2 สินค้าด้านอุตสาหกรรม จ้าแนกได้ 2 ด้านดังนี   

1) ด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ ของอื่น ๆ ท้าด้วย
ยางวัลแคไนซ์ ยางแข็ง อุปกรณ์ส้าหรับออกก้าลังกาย แป้นไฟฟ้า เป็นต้น  

2) ด้านอาหารและเครื่องด่ืม เช่น ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมเบเกอรี่ 
น ้าอัดลม น ้าผลไม้ น ้าแร่ธรรมชาติและน ้าแร่เทียม เป็นต้น 

9.4 การผลิตสินค้าด้านการเกษตรในพื นท่ีศึกษา ดังนี   
9.4.1 พืชไร่ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ้อยโรงงาน เป็นต้น  
9.4.2 พืชสวน เช่น มะขามหวาน มะม่วงแก้ว ส้มโอ แตงโม ชมพู่ แคนตาลูป เป็นต้น  
9.4.3 ปศุสัตว์และประมง เช่น เป็ด ไก่เนื อ ไก่ไข่ โคนม โคเนื อ กระบือ สุกร เป็ด ปลานิล

กระชัง เป็นต้น 
9.5 อุตสาหกรรมท่ีแปรรูปในพื นท่ีศึกษาท่ีส้าคัญ ดังนี   

9.5.1 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น โรงน ้าตาล โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว โรงมันเส้น โรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส้าปะหลังและเอทานอล โรงงานผลิตยางเครป เป็นต้น  

9.5.2 อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตหลังคาแผ่นโลหะรีดลอน ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
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10. การคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา มี 4 ขั นตอน ดังนี   
10.1 ขั นตอนท่ี 1 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากค่าทวีคูณแบบเช่ือมโยงไปข้างหน้าและเช่ือมโยง

ไปข้างหลัง โดยน้ากิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรมการผลิตมาคัดเลือกค่าทวีคูณแบบเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า และแบบเช่ือมโยงไปข้างหลัง ท่ีมีค่าทวีคูณมากกว่าค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียของการเช่ือมโยงไป
ข้างหน้าเท่ากับ 2.8371 เท่า มีจ้านวนทั งหมด 26 กิจกรรมการผลิต และการเช่ือมโยงไปข้างหลังท่ีมี
ค่าทวีคูณมากกว่าค่าเฉล่ีย ซึ่งค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 1.5231 เท่า มีจ้านวน 28 กิจกรรมการผลิต  
คัดกรองความเหมือนกันของกิจกรรมการผลิตท่ีมีค่าความเช่ือมโยงไปข้างหน้า และค่าความเช่ือมโยง
ไปข้างหลังมากกว่าค่าเฉล่ียรวมกันเท่ากับ 36 กิจกรรมการผลิต 

10.2 ขั นตอนท่ี 2 พิจารณากิจกรรมการผลิตจากความต้องการ สินค้าจากพื น ท่ีศึกษาใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว เวียดนาม และความต้องการสินค้าจากพื นท่ีศึกษา ร่วมกับ
มูลค่าการผลิตท่ีเกิดจากการผลิตในพื นท่ีศึกษา โดยการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีมีค่าทวีคูณของ 
การเช่ือมโยงไปข้างหน้าและการเช่ือมโยงไปข้างหลังท่ีมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียในแต่ละการเช่ือมโยงมี
ทั งหมด 36 กิจกรรมการผลิต แล้วน้ามาพิจารณาร่วมกับความต้องการสินค้าจาก สปป.ลาว เวียดนาม 
ความต้องการจากพื นท่ีศึกษา และมูลค่าการผลิตท่ีเกิดจากการผลิตในพื นท่ีศึกษา ดังนี   
 10.2.1 ก้าหนดมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2557 จากพื นท่ีศึกษาไปยัง สปป.ลาว และ
เวียดนามเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า มูลค่าการส่งออกกิจกรรมการผลิตส่วนใหญ่เกาะกลุ่มท่ี
มูลค่าการส่งออกมากกว่า 100 ล้านบาท จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 

10.2.2 ความต้องการสินค้าจากพื นท่ีศึกษาพิจารณาจาก มูลค่าน้าเข้าลบมูลค่าส่งออก  
(M-X) > 0 หากมูลค่าเป็นบวก แสดงว่าพื นท่ีศึกษามีความต้องการน้าเข้าสินค้าในกิจกรรมการผลิต
ดังกล่าว เนื่องจากในพื นท่ีศึกษาไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการในพื นท่ี และหาก
มูลค่าเป็นลบ แสดงว่าสินค้าในกิจกรรมการผลิตดังกล่าวมีการผลิตได้มากกว่าความต้องการสินค้าใน
พื นท่ีศึกษา และมีการส่งออกสินค้าท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการสินค้าในพื นท่ีศึกษาไปจ้าหน่ายนอก
พื นท่ีศึกษา 

10.2.3 มูลค่าการผลิตท่ีเกิดจากการผลิตในพื นท่ีศึกษา หรือความสามารถการผลิตใน 
พื นท่ีศึกษา โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลมูลค่าการผลิตรวมของแต่ละกิจกรรมการผลิต
เป็นเกณฑ์ พบว่า มูลค่าการผลิตของกิจกรรมการผลิตมีความต่างกันสูงมากคือ ตั งแต่ 100-250,000  
ล้านบาท สาขาการผลิตท่ีมีมูลค่าการผลิตมากกว่า 100,000 ล้านบาท มี 4 กิจกรรมการผลิตแต่มี
มูลค่ารวมในกลุ่มนี สูงมาก ในขณะเดียวกันกิจกรรมการผลิตท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท มี
จ้านวน 7 กิจกรรมการผลิตและมีมูลค่าการผลิตรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ดังนั น กลุ่มข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 8,000–100,000 ล้านบาท จึงใช้การวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกโดย กิจกรรมการผลิตท่ีมีมูลค่าการผลิตในพื นท่ีศึกษามากกว่า 8,000 ล้านบาท
เป็นเกณฑ์ 

กิจกรรมท่ีผ่านเกณฑ์ 3 ด้าน มี 10 กิจกรรมการผลิต ได้แก่  1) อุตสาหกรรมอาหาร 
2) ผลิตส่ิงทอเสื อผ้า 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ 5) ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 8) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 9) โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ และ 10) การขนส่ง 

กิจกรรมการผลิตท่ีผ่านเกณฑ์ 2 ด้าน มี 19 กิจกรรมการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอื่น ๆ  
2) การปศุสัตว์ 3) การประมง 4) การท้าเหมืองท่ีไม่ใช่เหล็ก 5) โรงฆ่าสัตว์ 6) โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
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จากแป้ง 7) การผลิตอาหารอื่น ๆ 8) การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 9) การผลิตเคมีภัณฑ์ขั นมูลฐาน 
ปิโตรเคมี 10) ผลิตภัณฑ์จากยาง 11) ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และคอนกรีต 12) อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า 13) ผลิตภัณฑ์โลหะ 14) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 15) ผลิตภัณฑ์จากหนัง  
16) การผลิตอื่น ๆ 17) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 18) โรงแรมและภัตตาคาร และ 19) การบริการ
ธุรกิจ 

10.3 ขั นตอนท่ี 3 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยน้าผลจากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมโยงไปข้างหน้า และ
ความเช่ือมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเสนอต่อท่ีประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื นท่ีศึกษา 
ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นท่ีศึกษาเพื่อตรวจสอบกิจกรรม
การผลิตท่ีมีอยู่ในพื นท่ีจริง และมีโอกาสเกิดขึ นในอนาคต ซึ่งจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกในพื นท่ีศึกษาพบว่า มี 11 กิจกรรมการผลิตท่ีสามารถเกิดขึ นได้จริงในพื นท่ีศึกษา 
ได้แก่ 1) การขนส่ง 2) อุตสาหกรรมอาหาร 3) การผลิตอาหารอื่น ๆ 4) ผลิตส่ิงทอเสื อผ้า 5) โรงสีข้าว
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 6) ผลิตภัณฑ์จากยาง 7) โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) การผลิตน ้าตาล  
9) เครื่องด่ืม 10) อาหารสัตว์ 11) ผลิตภัณฑ์จากหนัง 

10.4 ขั นตอนท่ี 4 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีศึกษา พิจารณาการคัดเลือก
กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสม 2 วิธี ได้แก ่

10.4.1 ผลการคัดกรองกิจกรรมการผลิตในขั นต้นจากปัจจัย 3 ด้าน ได้กิจกรรมการผลิตท่ี
เหมาะสมจ้านวน 29 กิจกรรมการผลิต  

10.4.2 ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการได้กิจกรรมท่ีเหมาะสม จ้านวน 11 กิจกรรมการผลิต 
น้าผลการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตมาพิจารณาร่วมกันทั ง 2 วิธี พบว่า มีกิจกรรมการผลิตท่ี

สอดคล้องกันจ้านวน  8 กิจกรรมการผลิต (อุตสาหกรรม ) ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการขนส่ง 
2) อุตสาหกรรมอาหาร 3) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่น ๆ 4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 
5) อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตภัณฑ์จากหนัง 7) อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และ 8) อุตสาหกรรมส่ิงทอเสื อผ้า 

น้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 อุตสาหกรรม น้ามาจัดเรียงโดยใช้ค่าทวีคูณการเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า และการเช่ือมโยงไปข้างหลัง พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความโดดเด่นทั งการเช่ือมโยง
ไปข้างหน้าและไปข้างหลัง คือ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความโดดเด่นมากใน
การเช่ือมโยงไปข้างหน้า คือ อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความโดดเด่นใน
การเช่ือมโยงไปข้างหลัง คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่น ๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 
อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และอุตสาหกรรมผลิตส่ิงทอเสื อผ้า  
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ตารางที่ 4 แสดงกิจกรรมเป้าหมาย 8 กิจกรรม 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 

(อุตสาหกรรม) 
ค่าทวีคูณ 

(FW) 
ค่าเฉลี่ย 
2.8371 

ค่าทวีคูณ 
(BW) 

ค่าเฉลี่ย 
1.5231 

การ
เชื่อมโยงที่
โดดเด่น 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ในการผลิตต่อ

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการผลิต
ในพื้นที่ศึกษา 

1 051 การขนส่ง 3.7459 1.3832 FW 0.33 
2 016 อาหาร 3.2754 1.9841 FW/BW 0.20 
3 019 ผลิตอาหารอื่น ๆ 2.5866 1.5880 BW 0.29 
4 031 ผลิตภัณฑ์จากยาง 2.3406 1.8859 BW 0.17 
5 043 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 2.2439 1.6350 BW 0.37 
6 042 ผลิตภัณฑ์จากหนัง 2.1990 1.9909 BW 0.31 
7 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2.0731 1.9059 BW 0.16 
8 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 1.6386 2.0535 BW 0.27 

  
11. แนวทางการด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา  

จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตพบว่าอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในพื นท่ี
การศึกษาท่ีมีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังมากท่ีสุด มีจ้านวน 8 อุตสาหกรรม ได้แก่  
1) อุตสาหกรรมการขนส่ง 2) อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 3) อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ  
4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 5) อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากหนัง 7) อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และ 8) อุตสาหกรรมผลิตส่ิงทอ
เสื อผ้า  

อุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นในพื นท่ีศึกษา ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นทั ง
การเช่ือมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง คือ อุตสาหกรรมอาหาร มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
3.2754 มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 1.9841 2) อุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นในการเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า คือ อุตสาหกรรมการขนส่ง ค่าทวีคูณ ท่ีเช่ือมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 3.7459 และ  
3) อุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นในการเช่ือมโยงไปข้างหลัง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตส่ิงทอเสื อผ้า มีค่า
ทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 2.0535 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไป 
ข้างหลัง 1.9909 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 
1.9059  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง มี ค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 1.8859 
อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 1.6350 และ อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารอื่น ๆ มีค่าทวีคูณท่ีเช่ือมโยงไปข้างหลัง 1.5880  

อุตสาหกรรมท่ีด้าเนินการในพื นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปขั นต้นเพื่อ
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมการประกอบ ท้าให้การสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย 
เพราะยังขาดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาความสามารถของ ผู้ประกอบการ ในการประเมิน
จังหวัดท่ีมีศักยภาพส้าหรับแต่ละอุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นได้พิจารณาจากผลการเปรียบเทียบ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมต่อจ้านวนประชากรของแต่ละจังหวัดในพื นท่ีศึกษา  
เพื่อชี ให้เห็นว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมควรส่งเสริมการผลิตในจังหวัดใดเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีเช่ือมโยง
และส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ มากท่ีสุด และในแต่ละอุตสาหกรรมได้จัดท้าแผนภาพเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster Mapping) ทั ง  8 อุตสาหกรรม ก้ าหนดผู้ ท่ีมี ส่ วนเกี่ ยวข้องในแต่ละ

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

20 

อุตสาหกรรมจากทั งห่วงโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนโดยตรงและเกี่ยวข้องกัน เพื่อแสดงถึง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั น ๆ โดยใช้แบบจ้าลองเพชร (Diamond Model) 
พบว่า 

อุตสาหกรรมการขนส่ง ยังขาดการบริหารจัดการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นระบบชัดเจน 
การเช่ือมต่อโครงสร้างพื นฐานระหว่างเส้นทางถนนสายหลัก และถนนสายรอง รวมถึงการเช่ือมต่อกับ
ระบบราง ยังไม่พัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ
รัฐบาล ควรพัฒนาจัดท้าแผนด้านการขนส่ง ส้าหรับจังหวัดท่ีมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการขนส่ง 
ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น และเลย ข้อเสนอโครงการส้าคัญ 
(Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาก้าลังคนด้านโลจิสติกส์ 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื นท่ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ 3) โครงการ
พัฒนาจุดผ่านแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และ 4) โครงการบริหารจัดการขนส่งทางถนน
คู่ขนานล้าน ้าโขง  

อุตสาหกรรมอาหาร ยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าใน      
ด้านอาหารท่ีชัดเจน ควรมีการจัดตั งสถาบันอาหารในพื นท่ี ท้าหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานขับเคล่ือน 
และบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารทั งระบบ จังหวัดท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น หนองคาย และนครพนม ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่คุณค่า และ 2) โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหารให้มีกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเกิดการเช่ือมโยงกัน   
อย่างครบวงจร เป็นต้น 

อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ ภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุน วิ จัยและพัฒนาการแปรรูป 
แป้งข้าวเจ้าในเชิงพาณิชย์ให้มากกว่านี  โดยจังหวัดท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา 
ขอนแก่น และอุบลราชธานี ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการบูรณาการวิจัย
และพัฒนาอาหารอย่างมีระบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาท่ีชัดเจนในพื นท่ี เป็นต้น 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากยางขั นปลายในพื นท่ีศึกษาให้มากขึ นทั งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
การสร้างบุคลากรวิจัยด้านน ้ายางและสาขาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ การวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา 
โดยจังหวัดท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา และนครพนม ข้อเสนอ
โครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิตในพื นท่ีกับ
ผู้ผลิตต่างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย เป็นต้น  

อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ ควรสนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื นท่ีด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบไม้ เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความช้านาญเฉพาะด้าน 
และความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต โดยจังหวัดท่ีมี ศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
หนองคาย และขอนแก่น ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่  โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ ผลิตสินค้าได้เอง (Original Design Manufacturer: ODM) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง สร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเช่ือมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและใช้นวัตกรรมด้านเคมีและวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความเช่ือมโยงในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์หนังเพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองกับผู้ผลิตในต่างประเทศ จังหวัดท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัด
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นครราชสีมา และขอนแก่น ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง  2) โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง 3) โครงการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
4) โครงการศึกษาตลาดเชิงรุก และ 5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
หนัง ซึ่งอุตสาหกรรมฟอกหนังท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ การพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ต้องระมัดระวังดูความเหมาะสม ผลได้-เสีย ท่ีจะเกิดขึ นจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ควรสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมในการปลูกข้าว
เพื่อให้มีเวลาอยู่ในนาข้าวมากขึ น เพื่อการผลิตและส่งเสริมขยายพื นท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวท่ีมี 
การปฏิบั ติทางเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice: GAP) ให้มากขึ น  การวิ จัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตท่ีได้จากการแปรรูปข้าว โดยจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น  ข้อเสนอ
โครงการส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ จากการแปรรูปข้าวท่ีมี 
ความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

อุตสาหกรรมส่ิงทอเสื อผ้า เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นได้มีการเคล่ือนย้ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศ สปป.ลาว และเวียดนามท่ีมีค่าแรงต้่ากว่า ประกอบกับปัญหาเรื่องภาษีน้าเข้าวัตถุดิบท่ีสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง ท้าให้อุตสาหกรรมส่ิงทอเสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพื่อสอดคล้องกับ
การขยายตัวอุตสาหกรรมส่ิงทอเสื อผ้าในประเทศต้องศึกษาออกแบบผลิตตามสภาพภูมิอากาศ  
จังหวัดท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี ข้อเสนอโครงการ
ส้าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า
ส่ิงทอขั นกลางและสินค้าส่ิงทอขั นปลายในประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว 

อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมทั ง 8 อุตสาหกรรมในแต่ละพื นท่ีศึกษานั น การบรรลุเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื นท่ีศึกษาต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและ
ภาคราชการ โดยภาคเอกชนต้องรวมกลุ่มกัน แบ่งหน้าท่ีการผลิต ก้าหนดคลัสเตอร์การผลิตให้ชัดเจน 
ภาคราชการ ได้แก่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานราชการในพื นท่ีศึกษา สนับสนุนให้โครงการท่ีมี
ความเหมาะสมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของแต่ละจังหวัด และระหว่างจังหวัดท่ีศึกษาท่ีเช่ือมโยงทั งใน
แผนระยะสั น หรือแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี และแผนระยะกลาง หรือแผนพัฒนาระยะ 4 ปี จึง
สามารถบรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  

การน้าข้อเสนอของผลการศึกษาในครั งนี ไปใช้ประโยชน์ต่อไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ภาครัฐท่ีเป็นหน่วยสนับสนุน กระตุ้น ให้ภาคธุรกิจเอกชนลงทุนทางธุรกิจ การประเมินสภาพแวดล้อม
ของพื นท่ีท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาในพื นท่ีนั นควรค้านึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
และภายในของพื นท่ีศึกษาแต่ละพื นท่ี ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาของพื นท่ี ได้แก่ 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ความเหล่ือมล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความส้าคัญสามารถชี ถึงผลส้าเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาของพื นท่ี และเกี่ยวโยงถึงการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงกับไทยในด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ การเปิดเสรีทาง  
การค้าท่ีตามมาด้วยการกีดกันทางการค้าโดยมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี ปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานมี
ฝีมือข้ามชาติมากขึ นในอนาคต ในขณะท่ีประเทศไทยก้าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย การเตรียมพัฒนาคนทั งใน
ระยะสั นและในระยะยาวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส้าคัญในการพัฒนาเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในมิติต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการเข้าถึงเทคโนโลยี การลดความเหล่ือมล ้าในด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือ
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ด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื นฐานของเทคโนโลยีเป็นส่ิงส้าคัญ ซึ่งการน้าข้อเสนอของคณะท่ีปรึกษาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในพื นท่ีอาจต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาวิจัยเชิงลึก
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน้าไปสู่การขับเคล่ือนในพื นท่ีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือแบบจ้าลอง Input-Output ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระยะต่อไป 

1) ควรเพิ่มรายละเอียดของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตแยกเป็นรายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีแตกต่างของแต่ละพื นท่ีได้ชัดเจนมากขึ น 

2) ควรเพิ่มกิจกรรมการผลิตท่ีมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมี
ความส้าคัญในพื นท่ีการศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม
ดังกล่าวได้ชัดเจนขึ น 

3) ควรพัฒนาแบบจ้าลอง Input-Output ให้ เป็นแบบจ้าลอง Social Accounting Matrix 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 

4) ควรพั ฒ นาแบบ จ้าลอง Input-Output ให้ เป็ น แบบ จ้าลอง Computable General 
Equilibrium เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากตัวแปรราคา อัตราภาษี ผลิตภาพการผลิต 
รสนิยมต่อสินค้า ฯลฯ นอกจากนี ในการพัฒนาแบบจ้าลอง Computable General Equilibrium 
อาจเพิ่มรายละเอียดของประเด็นท่ีต้องการวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติม เช่น การใช้ทรัพยากรน ้าของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ การใช้ท่ีดินของกิจกรรมการผลิต การผลิตและการใช้เชื อเพลิงของ
ภาคส่วนต่าง ๆ การปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการผลิตความเช่ือมโยงของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นต้น 

การน้าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการศึกษาบริบทของแต่ละพื นท่ีใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพร้อมของปัจจัยวัตถุดิบการผลิต ก้าลังแรงงาน พลังงาน ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการด้านทักษะ เงินทุน ตลาด รวมถึงด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมและศึกษาวิจัยเชิงลึกแต่ละโครงการเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการผลิตกับเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมกับอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม แต่ละพื นท่ีศึกษาจ้าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมถึงรูปแบบ กิจกรรม ปัจจัยส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นไปได้และขีดจ้ากัดในการผลิต 
การตลาดทั งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีให้เกิดความเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่การพัฒนา    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแท้จริง 

rIS
NED KKU




