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ค ำน ำ 
 

 การพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในส่วนของเส้นทางที่ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ 384 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ
มุกดาหาร ได้อ านวยความสะดวกในการขนส่ง การค้า และการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งมีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ของต าแหน่งที่ตั้งกลางพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ถือเป็นประตูของประเทศเชื่อมโยงสู่   
อินโดจีน และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงด้านการขนส่งของภูมิภาค รวมถึงการสร้าง
ความเชื่อมโยงการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจผ่านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional 
Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 3 พ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 5 จังหวัดตามที่ได้กล่าวแล้ว 
พ้ืนที่ประตูการค้า 4 จังหวัด คือ เลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี และพ้ืนที่เชื่อมโยงการค้า 2 
จังหวัด คือ นครราชสีมา และอุดรธานี ท าการวิเคราะห์ภาพรวมสภาพแวดล้อมด้วย PESTE และวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายในและภายนอกด้วยการวิเคราะห์ SWOT ในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการผลิตไปข้างหลัง (Backward Linkage) และความเชื่อมโยง 
การผลิตไปข้างหน้า (Forward Linkage) พบว่า การเชื่อมโยงการผลิตของกิจกรรมการผลิตมีอุตสาหกรรม 
ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุนที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ศึกษา 8 
อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ อุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า โดยคณะผู้ศึกษาได้เสนอ
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ในแต่ละอุตสาหกรรมเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาครั้งนี้อาจมีบางประเด็นที่ต้องด าเนินการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

  
 

        คณะที่ปรึกษา 
                  ธันวาคม 2559 
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ตารางที่ 7-1  แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิต มูลค่าเพ่ิมในการผลิต และสัดส่วน

มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิต 
7-2 

ตารางที่ 7-2  แสดงมูลค่าและร้อยละของมูลค่าการผลิตที่ เกิดจากการผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมในการผลิตจากมากไปหาน้อย 20 อันดับแรก 

7-4 

ตารางที่ 7-3   แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต 58 
กิจกรรม  

7-6 

ตารางที่ 7-4  แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิต 58 
กิจกรรม 

7-9 

ตารางที่ 7-5  แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลังและไปข้างหน้าของพ้ืนที่
ศึกษา 

7-11 

ตารางที่ 7-6  แสดงการเปรียบเทียบค่าทวีคูณของการเชื่อมโยงไปข้างหลังและไป
ข้างหน้า 

7-11 

ตารางที่ 7-7  แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 1 

7-14 

ตารางที่ 7-8  แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 2 

7-15 

ตารางที่ 7-9  แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 3 

7-16 

ตารางที่ 7-10  แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 4 

7-17 

ตารางที่ 7-11  แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตจากการส่งออกสุทธิของพ้ืนที่ศึกษา           

7-18 

ตารางที่ 7-12  แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตจากการน าเข้าสุทธิของพ้ืนที่ศึกษา        

7-19 

ตารางที่ 8-1  แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว และเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไป
หาน้อย 20 ล าดับแรก ปี พ.ศ.2558  

8-1 

ตารางที่ 8-2  แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป 
สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558    

8-2 

ตารางที่ 8-3  แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
เวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558 
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ฉ 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
  
ตารางที่ 8-4  แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 

สปป.ลาวและเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก ปี 
2558     

8-4 

ตารางที่ 8-5  แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 
สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558 

8-5 

ตารางที่ 8-6  แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
เวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558   

8-6 

ตารางที่ 10-1  แสดงกิจกรรมการผลิตที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

10-2 

ตารางที่ 10-2  แสดงกิจกรรมการผลิตและเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 10-4 
ตารางที่ 10-3  แสดงกิจกรรมการผลิตที่ถูกคัดเลือกในขั้นที่ 2 10-5 
ตารางที่ 10-4  แสดงกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-6 
ตารางที่ 10-5  ตารางการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และ การลงพ้ืนที่ศึกษา 
10-7 

ตารางที่ 10-6  แสดงการจัดเรียงกิจกรรมจากค่าทวีคูณการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ
เชื่อมโยงข้างหลัง 

10-8 

ตารางที่ 11-1  แสดงการจัดเรียงกิจกรรมจากค่าทวีคูณการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ
เชื่อมโยงข้างหลัง 

11-1 

ตารางที่ 11-2  แสดงร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรของ 8 อุตสาหกรรม 11-2 
ตารางที่ 11-3  แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษา 11-7 
ตารางที่ 11-4  แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบในกระแสโลกาภิวัฒน์ 11-9 
ตารางที่ 11-5  แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 11-22 
ตารางที่ 11-6  แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา 11-23 
ตารางที่ 11-7  แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป

เพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
11-26 

ตารางที่ 11-8  แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป
เพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 

11-36 

ตารางที่ 11-9  แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป
เพชรของอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ 

11-43 

ตารางที่ 11-10 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป
เพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

11-49 

ตารางที่ 11-11 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป
เพชรของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

11-57 

ตารางที่ 11-12 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป
เพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง 

11-63 
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ช 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
  
ตารางที่ 11-13 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป

เพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
11-69 

 
ตารางที่ 11-14 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูป

เพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 
11-75 
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ซ 

 สารบัญภาพ 
  หน้า 
   
ภาพที่ 1-1  แสดงแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 1-2 
ภาพที่ 1-2  แสดงพ้ืนที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ผ่านใน    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยผ่าน สปป.ลาว และเวียดนาม 
1-5 

ภาพที่ 2-1  แสดงแบบจ าลองเพชรแห่งความเปรียบเทียบของชาติ (Dynamic 
Diamond Model) 

2-13 

ภาพที่ 2-2  แสดงความเหมาะสมของเครื่องมือใช้ในการศึกษา 2-15 
ภาพที่ 3-1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ภาพรวม 3-2 
ภาพที่ 3-2  แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ โอกาส 

ข้อจ ากัด ผลกระทบ และประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
3-3 

ภาพที่ 3-3 
แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และไปข้าง
หลังของกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา 

3-4 

ภาพที่ 3-4  แสดงกรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chains) เพ่ือข้อเสนอแนะคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Cluster) ที่เหมาะสม 
และข้อเสนอโครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

3-5 

ภาพที่ 7-1  แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีความสามารถในการผลิตของพื้นที่ที่ศึกษา 7-13 
ภาพที่ 7-2  แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา กลุ่มที่ 

1 
7-15 

ภาพที่ 7-3  แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา กลุ่มที่ 
2 

7-16 

ภาพที่ 7-4  แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา กลุ่มที่ 
3 

7-17 

ภาพที่ 7-5  แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา กลุ่มที่ 
4 

7-18 

ภาพที่ 8-1  แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษา ปี พ.ศ.2558   8-7 
ภาพที่ 8-2 แสดงมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา ปี พ.ศ.2558 8-7 
ภาพที่ 8-3  แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษาจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.

2558 
8-7 

ภาพที่ 8-4  แสดงมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษาจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558 8-7 
ภาพที่ 10-1 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 10-1 
ภาพที่ 11-1  แสดงแผนที่ของพ้ืนที่ศึกษา 11-4 
ภาพที่ 11-2  แสดงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay) 11-6 
ภาพที่ 11-3  แสดงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay) 11-8 
ภาพที่ 11-4  แสดงแนวโน้มของภาคโลจิสติกส์ในภาพรวม สัดส่วนของภาคโลจิสติกส์

ต่อ GDP 
11-11 

ภาพที่ 11-5  แสดงแนวโน้มมูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2555- 11-13 
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ฌ 

 สารบัญภาพ 
  หน้า 

2558 
ภาพที่ 11-6  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2555-

2558 
11-13 

ภาพที่ 11-7  แสดงแนวโน้มมูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ปี พ.ศ.2555-2558 

11-15 

ภาพที่ 11-8  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ปี พ.ศ.2555-2558 

11-15 

ภาพที่ 11-9  แสดงแนวโน้มมูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้ ปี 
พ.ศ.2555-2558 

11-16 

ภาพที่ 11-10  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้ 
ปี พ.ศ.2555-2558 

11-17 

ภาพที่ 11-11  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง ปี พ.ศ.
2555-2558 

11-19 

ภาพที่ 11-12  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมข้าว ปี พ.ศ.2555-
2558 

11-20 

ภาพที่ 11-13  แสดงแนวโน้มมูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ปี พ.ศ.2555-2558 

11-22 

ภาพที่ 11-14  แสดงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ปี พ.ศ.2555-2558 

11-22 

ภาพที่ 11-15  แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา 11-23 
ภาพที่ 11-16  แสดงพื้นท่ีที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมการขนส่ง 11-24 
ภาพที่ 11-17  แสดงแผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : คลัสเตอร์

ขนส่ง 
11-25 

ภาพที่ 11-18  การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองรูปเพชร
ของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การรวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Sub-
region: GMS) ที่มีเป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่จะช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงทางกายภาพและทางสถาบันซึ่งส่งผลให้มี  
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ท้าให้การสัญจรและการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิตสะดวกขึ น และท้าให้เกิดข้อความร่วมมือกันเพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาคม
อาเซียนเป็นเอกภาพ เอื ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีพัฒนาการทุกด้าน และมีความมั่นคงทาง
สังคมและการเมือง โดยกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) ซ่ึงธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียให้เงินทุนสนับสนุนเริ่มโครงการในปี พ.ศ.2541 เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางรวมประมาณ 1,440 กิโลเมตร (ADB) 
เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้ หรือ เว้-กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว 
ที่ด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต -ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน- 
ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่าน 5 จังหวัดใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ขอนแก่น และชัยภูมิ 
ภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ-์พิษณุโลก-สุโขทัย และตาก ออกจากประเทศไทยที่อ้าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมืองเมียวดี-เมาะละแหม่ง  
ไทยได้ลงทุนพัฒนาเส้นทางดังกล่าวในส่วนที่อยู่ภายในประเทศกว่า 17,986,450,000 บาท ความยาว
ของเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่อยู่ในประเทศไทย 770 กิโลเมตร (กรมทางหลวง, 2552) 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 384 กิโลเมตร ใน สปป.ลาว ประมาณ 250 กิโลเมตร และเวียดนาม 
ประมาณ 250 กิโลเมตร รวมระยะทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง จังหวัดดานัง เวียดนาม 
ประมาณ 884 กิโลเมตร เป็นเส้นทางของการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่ส้าคัญเส้นทางหนึ่ง ที่
เชื่อมโยงภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การเปลี่ยนผ่านจาก เส้นทาง
ระเบียงขนส่งและการอ้านวยความสะดวกทางการค้า (East-West Transportation Corridor) เป็น
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ได้มีแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) เพ่ือขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมมากกว่าโครงสร้างพื นฐานในภาคขนส่ง มี 
ความร่วมมือเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับการค้าและการขนส่ง การลงทุนในพื นที่ซึ่งจัดในรูปแบบ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาพลังงานและโทรคมนาคม และการท่องเที่ยว (สุภลักษณ์, 
2552) ซ่ึงเส้นทางระเบียงขนส่งและการอ้านวยความสะดวกทางการค้าเน้นด้านกายภาพ เส้นทางขนส่ง 
ส่วนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครอบคลุมถึงด้านการผลิต การค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว ที่เกิดจากภาคเอกชน รวมถึงด้านโลจิสติกส์ จุดพักและกระจายสินค้า ส่งผ่านสินค้าให้มี
คุณภาพจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค มีตลาดใน การแลกเปลี่ยน ซื อสินค้า มีธุรกรรมทางธุรกิจ ทั งใน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กับ
แขวงสะหวันนะเขต ใน สปป.ลาว และกับจังหวัดกวางตรี เถือเทียนเว้ และดานัง ในตอนกลางของ
ประเทศเวียดนาม 

 

 
ภำพที่ 1-1 แสดงแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ที่มำ: Google Map ปรับปรุงแก้ไข โดยศูนย์ ROC มข. 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของต้าแหน่งที่ตั งที่อยู่กลางของ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งได้มีการก้าหนดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก พาดผ่านตลอด
แนวตอนกลางของภาคจึงมีบทบาทในการเป็นประตูของประเทศเชื่อมโยงสู่อินโดจีน และมีศักยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงด้านการขนส่งของภูมิภาค ดังนั น จึงควรใช้โอกาสจากความเชื่อมโยงใน
พื นที่ เ ส้ นทางระเบี ยง เศรษฐกิ จในการส่ ง เสริ มความร่ วมมื อกั บประเทศเ พ่ื อน บ้ าน ซึ่ ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 1,620 กิโลเมตร ติดประเทศ สปป.ลาว 
1,256 กิ โ ล เ มต ร  แล ะป ระ เทศกั ม พู ช า  364 กิ โ ล เ มต ร  โ ดยปั จ จุ บั นหล าย จั ง ห วั ด ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงนามบันทึกความตกลงเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (Sister 
Cities) กับแขวง และจังหวัดใน สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จังหวัดตามแนวเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับประเทศ สปป.ลาว และ
เวียดนาม ได้แก่ จังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัด
กวางตรี เวียดนาม จังหวัดขอนแก่น-เมืองดงเหย จังหวัดกวางบิงห์ เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญใน 
การผลักดันให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ความร่วมมือดังกล่าวมีความก้าวหน้าโดยล้าดับแม้ว่ายังมีข้อจ้ากัดบางประการ เช่น ความล่าช้าใน 
การเจรจาแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่าง 3 ประเทศไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) ของประเทศไทย เพ่ือลดต้นทุน 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และอ้านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศทั งการน้าเข้า  
การส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น  

ผลจากการเชื่อมโยงทางกายภาพและเชิงสถาบันท้าให้ปริมาณการค้าชายแดนและการค้า 
ผ่านแดนในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมสูงขึ นอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่า 279,884 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ.2558 และมีอัตราขยายตัวโดยเฉลี่ยระหว่างปี  พ.ศ.2554-2558 ถึงร้อยละ 24.04 ต่อปี 
อย่างไรก็ตามการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นการน้าผลผลิตส้าเร็จรูปจาก
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ส่วนกลาง หรือภูมิภาคอ่ืนไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการน้าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม และ
สินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบขั นปฐมภูมเิท่านั น 

มีการส่งสินค้าออกโดยใช้ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านด่านสะพาน
มิตรภาพ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร โดยในปี พ.ศ.2558 (กรมศุลกากร, 2558) สินค้าส่งออก 10 
อันดับแรก ได้แก่ (1) แท้งค์เปล่า อุปกรณ์ท้าด้วยโลหะ (2) แผ่นวงจรพิมพ์ (3) หน่วยประมวลผล
ข้อมูล (4) น ้ามันเชื อเพลิง (5) ส่วนประกอบของกล้อง (6) มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า 
(7) รถยนต์และยานยนต์อ่ืน ๆ (8) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็น
ได้ (9) ผลไม้สด (10) ชิ นงานท้าด้วยพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด
สินค้าที่ผลิตในกรุงเทพ นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวันออก มีส่วนน้อยที่ผลิตใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตสินค้าขั นต้น และ/หรือ ขั นปลาย มีน้อยมากที่ผลิตสินค้า
ขั นกลาง สินค้าทดแทน สินค้าประกอบ เพ่ือการส่งออก ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื อมาขายไปมากกว่า 
สินค้าต่าง ๆ ที่ส่งออกผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เกิดจากความต้องการสินค้า
ตามแนวชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้าที่ส่งออกไปยัง
พื นที่ชั นในของ สปป.ลาว เวียดนามตอนกลาง จีน และฮ่องกง ซึ่งเวียดนามมีนิคมอุตสาหกรรมส่งออก 
ในตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ ของประเทศ ในเวียดนามตอนกลางมีนิคมอุตสาหกรรมของ 
แต่ละจังหวัด เช่น นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฮาติงค์ กวางตรี เถือ เทียน เว้ ดานัง  เป็นต้น มีท่าเรือ
น ้าลึกส่งออกที่ส้าคัญในเวียดนามตอนกลาง ได้แก่ ท่าเรือดานัง ในมหานครดานัง และท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
ในจังหวัดฮาติงห์ เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก ในปี พ.ศ.2558 
เวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ร้อยละ 6.7 (Asian Development Bank, 2016) 
เป็นประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตสูงประเทศหนึ่ง 

ในขณะที่ชนิดสินค้าน้าเข้า 10 อันดับแรก ที่ผ่านด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 
ได้แก่ (1) ทองแดงบริสุทธิ์ (2) ส่วนประกอบของกล้อง (3) แท้งค์เปล่า อุปกรณ์ท้าด้วยโลหะ 
(4) หน่วยประมวลผลข้อมูล (5) พลังงานไฟฟ้า (6) แผ่นวงจรพิมพ์ (7) ตัวตัดต่อวงจรกระแสไฟฟ้า  
(8) ภาชนะส้าหรับบรรจุก๊าซ ท้าด้วยเหล็ก (9) มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า (10) เสื อผ้าส้าเร็จรูป
พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ส่วนใหญ่น้าเข้ามาเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต ส่วนประกอบสินค้าที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวันออก มีใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น้อยมาก 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื นที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มเติบโตดีขึ น แต่ยังขาดความเชื่อมโยงใน
กิจกรรมการผลิตระหว่างกัน พบว่า มีการเชื่อมโยงตามกลไกราคา กลไกตลาด และสนับสนุนให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ เกิดขึ นอย่างกว้างขวางในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จึ งมี 
ความจ้าเป็นต้องประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ นจากโอกาสทางการค้าในพื นที่
ในเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพและศึกษาหาแนวทางในการลดปัญหา/
อุปสรรค และเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิด  
การพัฒนาในพื นที่เป็นการกระจายความเจริญและสร้างงานสร้างอาชีพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
และมีความม่ันคงทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

จึงท้าให้ต้องวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ้ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจ ทั งในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อเปิดเสรีอาเซียน  
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อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะกับประเทศในกลุ่มอาเซียนใหม่ ที่จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดต่าง ๆ ที่เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกผ่าน รวมถึงจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นจังหวัดที่มีความเชื่อมโยง
ทางการผลิต ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี และจังหวัดที่ เป็นประตูการค้า ได้แก่ จังหวัด
เลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท้าถนนเส้นนี 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ลดต้นทุนการขนส่ง ลดความยากจน ส่งเสริมรายได้
และการจ้างงาน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ้ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ด้านเศรษฐกิจ ทั งในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั งการประมาณ 
การผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณและประเมินปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่และโอกาสในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื นที่
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และพื นที่จุดเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ส้าคัญของ
ภาค  

1.2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั งข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื นที่ท่ีมีศักยภาพที่จะเกิดขึ นในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.4 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 
1.3 เป้ำหมำย 
 เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะพื นที่เป้าหมายและก้าหนดประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพของพื นที่ที่ด้าเนินการศึกษา 
 
1.4 พื้นที่ที่ด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั งนี  ได้ก้าหนดกลุ่มพื นที่ ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1.4.1 กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร 
1.4.2 กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้า  

การลงทุน และการท่องเที่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี ถือเป็น
จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) ในปี พ.ศ.2557 สูงเป็นอันดับ 1 
และ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามล้าดับ โดยอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และ
อุบลราชธานี (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

1.4.3 กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ืน ๆ ที่ เป็นประตูการค้าของภาค ได้แก่ จังหวัด
นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี และเลย ทั ง 4 จังหวัดมีจุดผ่านแดนถาวร ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว สูงเป็นอันดับ 1, 3, 4 และ 5 ตามล้าดับ (จังหวัดมุกดาหาร อันดับ 2) 
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1.4.4 พื นที่ของประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื นที่เชื่อมโยง โดยให้ความส้าคัญทั งใน
ส่วนที่จังหวัดในภาคได้ลงนามบันทึกความตกลงเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับ สปป.ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และพื นที่ที่มีโอกาสเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต 

 

 
ภำพที่ 1-2 แสดงขอบเขตพื นท่ีด้าเนินการศึกษาโครงการ 
ที่มำ: Google Map ปรับปรุงแก้ไข โดยศูนย์ ROC มข. 
 
ตำรำงที่ 1-1 แสดงพื นที่ท่ีด้าเนินการศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษำ จังหวัด 
1. กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  และ
มุกดาหาร 

2. กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออื่น ๆ ที่มี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ 

จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี 

3. กลุ่มพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออื่น ๆ ที่เป็น
ประตูการค้าของภาค 

จังหวัดนครพนม หนองคาย อุบลราชธานี และเลย 

 
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษาจัดท้าแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สู่การพัฒนา   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาวิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ้ากัด 
ความจ้าเป็นและประเด็นต่าง ๆ ในพื นที่ศึกษา โดยจะต้องด้าเนินการศึกษาอย่างน้อยในประเด็น
ดังต่อไปนี  

1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ้ากัด ผลกระทบ และประโยชน์
จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) ศึกษาพื นที่ ระเบียงเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพ่ือสัง เคราะห์ความเชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาในภาค โดยวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าและบริการ
ของตลาดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

1-6 

1.5.2 ศึกษาจัดท้าแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะขอบเขตพื นที่และกิจกรรมเป้าหมาย ที่เหมาะสมจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
และส้ารวจพื นที่จริง เพ่ือประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ้ากัด ความจ้าเป็นและประเด็นต่าง ๆ ใน
การพัฒนาพื นที่ที่มีโอกาสและศักยภาพโดยจะต้องด้าเนินการศึกษาอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี  

1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพโอกาสข้อจ้ากัดความจ้าเป็นและประเด็นส้าคัญ
ต่าง ๆ ในพื นที่ศึกษา เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การตลาด การลงทุนอุตสาหกรรมบทบาท
ความส้าคัญของพื นที่ศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศและภาค โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) เพ่ือให้สะท้อนความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้าและไปข้างหลังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาคลัสเตอร์ทั งในแง่ของโอกาส 
ความต้องการ ความเสี่ยง แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั งปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านศักยภาพ
และความพร้อมของโครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น 

2) ศึกษาวิเคราะห์และส้ารวจพื นที่จริง เช่น การค้า การลงทุน การจ้างงาน ศักยภาพ และ
ภาพรวมการพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจทั งในพื นที่ศึกษาภายในประเทศไทยและพื นที่เชื่อมโยงในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เปรียบเทียบครอบคลุมถึงบริบทสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาส ข้อจ้ากัด การพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

3) เสนอแนะพื นที่เป้าหมายและก้าหนดประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพ พร้อมทั งเสนอแนะแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพื นที่และกิจกรรมที่ได้จากการศึกษา 
เสนอแนะกลไก และการขับเคลื่อนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.5.3 พัฒนา รวบรวม จัดระบบข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการวิเคราะห์ตามขอบเขตของงาน พร้อมทั ง
การประมวลผลที่หน่วยงานสามารถใช้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับปรุงให้
ทันสมัยได้ในอนาคต 

1.5.4 เผยแพร่ผลการศึกษาให้ส่วนราชการ รวมถึงภาคีและประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพ่ือ
น้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น ในการค้านวณตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใช้ตัวเลขทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 
 
1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื นที่ที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ นใน
อนาคตของจังหวัดในพื นที่ที่ท้าการศึกษา ที่สามารถใช้ในการเสนอแนะ/ขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับ
หน่ ว ย ง านภ าคี ก า ร พัฒนา ใน พื นที่  เ ป็ น แนวทา งส่ ว นหนึ่ ง ใ นก า ร พัฒนาแผน พัฒน า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป 

1.7.2 ข้อเสนอโครงการส้าคัญ (Flagship Project) ของพื นที่ที่ด้าเนินการศึกษา 
1.7.3 จัดท้าระบบข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใช้

วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ในอนาคต พร้อมคู่มือฝึกหัด
ในการใช้งาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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1.7.4 เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งให้กับจังหวัดในพื นที่ที่ศึกษาเป็นแนวทางในการประกอบพิจารณาใน
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 
1.8 นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำครั้งนี้ 

1.8.1 เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
หมายถึง เส้นทางหมายเลข 12 ที่ผ่านเฉพาะพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางหมายเลข 9 ใน 
สปป.ลาว และในเวียดนามบางส่วน และเส้นทางหมายเลข 1A ที่เชื่อมเส้นทางหมายเลข 9 ไปยัง  
มหานครดานัง 

1.8.2 พื นที่ศึกษา หมายถึง กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มประตูการค้า 
1.8.3 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ หมายถึง จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ

มุกดาหาร 
1.8.4 กลุ่มเชื่อมโยงการค้า หมายถึง จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี  
1.8.5 กลุ่มประตูการค้า หมายถึง จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี 
1.8.6 ประเทศเพ่ือนบ้าน หมายถึง พื นที่ของประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่บนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม จังหวัด
เถือเทียน เว้ (เว้) ประเทศเวียดนาม และมหานครดานัง ประเทศเวียดนาม  

1.8.7 การผลิต หมายถึง ศึกษาด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ของเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ที่เอื ออ้านวยต่อการพัฒนาของจังหวัดที่ศึกษา 

1.8.8 การลงทุน หมายถึง การที่ผู้ประกอบการน้าเงินไปเพ่ือแสวงหาก้าไรของพื นที่ศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

1.8.9 การท่องเที่ยวและบริการ หมายถึง การท่องเที่ยวและบริการของพื นที่ศึกษา ตลอดจน 
การเชื่อมโยงกับเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

1.8.10 การค้า หมายถึง การซื อขายแลกเปลี่ยนของพื นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

1.8.11 โอกาส หมายถึง สถานการณ์ที่เอื ออ้านวยให้เกิดความเป็นไปได้ของเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ที่เอื ออ้านวยต่อการพัฒนาของพื นที่ศึกษา 

1.8.12 ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่มีต่อเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เอื ออ้านวยต่อการพัฒนาของพื นที่ศึกษา 

1.8.13 ข้อจ้ากัด หมายถึง สิ่งที่ก้าหนดขอบเขตสิทธิหรืออ้านาจไว้ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ที่ไมเ่อื ออ้านวยต่อการพัฒนาของพื นที่ศึกษา 

1.8.14 ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตามแนวเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เอื ออ้านวยต่อการพัฒนาของพื นที่ศึกษา 

1.8.15 การจ้างงาน หมายถึง การที่ผู้ประกอบการให้ค่าตอบแทนกับลูกจ้างคนไทยและหรือจาก
สปป.ลาว เวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ จากการท้างานในสถานประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการ
ในพื นที่ศึกษาตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

1.8.16 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS-CBTA) ในที่นี หมายถึง การอ้านวย 
ความสะดวก ในการขนส่งสินค้าจุดผ่านแดนถาวรมุกดาหารของเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
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ตะวันตก ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการตรวจปล่อยสินค้าในบริเวณเดียวกัน (Single Stop 
Inspection) และการตรวจสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Inspection) และ การ
รวมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ สปป.ลาว เวียดนาม เข้าด้วยกัน อาทิ ระบบศุลกากร ระบบตรวจคน
เข้าเมือง และระบบตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เพ่ือลดขั นตอนด้า เนินการลง การ
แลกเปลี่ยนสิทธิด้านการจราจร โดยอนุญาตให้ รถยนต์ของประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม 
สามารถเข้ามารับส่งสินค้า ในประเทศได้ อาทิ รถขนส่งสินค้าของไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาขนส่งสินค้า ตามแนวเส้นทาง R9 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง) ภายใต้จ้านวน
โควตารถยนต์ที่แต่ละประเทศก้าหนดไว้ การอ้านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่านแดน (Transit) 
อาทิ การตรวจสินค้าผ่านแดนเท่าที่จ้าเป็นตามหลัก Single Stop Inspection และการไม่เก็บภาษี
สินค้าผ่านแดน การอ้านวยความสะดวกการข้ามพรมแดนของบุคคล 

1.8.17 สินค้าเกษตร (Agricultural Goods) หมายถึง ผลิตผลอันเกิดจากการกสิกรรม  
การประมง การปศุสัตว์ หรือป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลดังกล่าว 

1.8.18 สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สินค้าที่ซื อไปเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิต หรือสินค้าพวกเครื่องจักรที่ซื อไปเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดธุรกิจ (Business Market) 

1.8.19 บริการ (Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถมองเห็น จับต้องหรือ
สัมผัสได้ หรือหมายถึง กิจกรรมที่ท้าขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับการอ้านวย
ความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เช่น การใช้บริการ การฝากเงินธนาคาร  
การประกันภัย การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล บริการรถโดยสาร บริการไฟฟ้า-น ้าประปา เป็นต้น 

1.8.20 สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินค้าที่มีจุดประสงค์การซื อเพ่ือ
น้าไปตอบสนองความต้องการของตนเองหรือครัวเรือน โดยไม่มีจุดประสงค์เพ่ือการจ้าหน่ายต่อหรือ
น้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้าอ่ืน ลูกค้าของสินค้าประเภทนี คือ  ผู้บริโภคคนสุดท้าย 
(Ultimate Consumer) ตลาดที่น้าสินค้านี ไปจ้าหน่ายเรียกว่า ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) 

1.8.21 สินค้าขั นต้น (Primary Goods) หมายถึง สินค้าที่ใช้เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตและ/หรือ
สินค้าท่ีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรง วิธีการผลิตง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

1.8.22 สินค้าขั นกลาง (Intermediate Goods) หมายถึง สินค้าที่มีการซื อขาย เพ่ือน้าไปใช้เป็น
ปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการคนต่อไป 

1.8.23 สินค้าขั นสุดท้าย (Final Goods) หมายถึง สินค้าที่มีการซื อขายเพ่ือน้าไปใช้อุปโภคและ
บริโภค 

1.8.24 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chian) หมายถึง กระบวนการทั งหมดของอุตสาหกรรมตั งแต่ 
การจัดซื อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) การจัดจ้าหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation)  

1.8.25 การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) หมายถึง การที่หน่วยผลิตหรือ
อุตสาหกรรมหนึ่งมีความสัมพันธ์กับหน่วยผลิตหรืออุตสาหกรรมอ่ืนในลักษณะที่ผลผลิตของหน่วย
ผลิตหรืออุตสาหกรรมดังกล่าว ถูกน้าไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิตหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เช่น 
อุตสาหกรรมทอผ้ามีการเชื่อมโยงไปข้างหน้ายังอุตสาหกรรมการผลิตเสื อผ้าส้าเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงจากต้นทาง ไปกลางทาง และ/หรือ ปลายทางของอุตสาหกรรม 
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1.8.26 การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) หมายถึง หน่วยผลิตหรืออุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ต้องการใช้
ผลผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์ โรงงานแปรรูปเหล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากปลายทาง 
ไปกลางทาง และ/หรือ ต้นทางของอุตสาหกรรม 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
การศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้ท าการรวบรวมข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 

2.1 นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์หลัก 6 
ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สอดรับร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่ 
การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยเป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี 6 ประการ ดังนี้ 

1) คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาใน
อนาคต  

2) สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลง  
3) มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้  
4) รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ

เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
โดยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการศึกษานี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

2.1.3 การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เพ่ือพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่ เป้าหมาย 
การพ่ึงตนเอง ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
โดย 1.1) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 1.2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี 1.3) สนับสนุน
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดย 2.1) พัฒนาให้
นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 2.2) ยกระดับ
มาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค เช่น ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น  
2.3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้น
อุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 2.4) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุล
ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 

3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ โดย 3.1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขงและสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
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นครราชสีมา และท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 3.2) พัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 4.1) พัฒนาแหล่ง
น้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 4.2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่  
ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา 

2.1.4 แผนการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจ  
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลประโยชน์ของการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งไป
ในเขตที่ห่างไกลในความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือกระตุ้นกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลางการเจริญเติบโตส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเปิดโอกาสให้มี 
การลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
เพ่ือให้มีกลไกในการจัดล าดับความส าคัญและประสานงานการลงทุนโครงสร้ างพ้ืนฐาน ปัจจุบัน 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ส าคัญ โดยเฉพาะในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) หรือเส้นหมายเลข 9 (R9) มีบทบาทส าคัญในการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ท่าเรือ
ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของ สปป.ลาว นอกจากนี้เส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเล
อันดามัน และเชื่อมต่อทางบกกับแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจย่อย 2 แนว คือเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (Western 
Economic Corridor: WEC) ช่วงระหว่างเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จากภาคเหนือ
ตอนล่างถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ช่วงที่ผ่านระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นถนนสองช่องทางจราจร ถนนตัดผ่านป่าไม้และภูเขา ลักษณะของถนน 
หักงอ คดเคี้ยวหลายช่วง โดยเฉพาะช่วงขึ้นภูเขาจากอ าเภอคอนสาร-หล่มสัก มีความสูงชันจุดสูงสุด มี
ความสูง 1,271 เมตรจากระดับน้ าทะเล ไม่เหมาะกับรถบรรทุกสินค้าหนักที่ขนส่งสินค้าที่เป็นรถพ่วง
ยาว เพราะขับข่ียาก มีการขนส่งสินค้าน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งของการสัญจรบนเส้นทางนี้ นอกจากนี้ 
ในฤดูฝนมีเศษก้อนหินขนาดใหญ่และโคลนหล่นลงมาจากไหล่เขาข้างทาง ปิดเส้นทางเดิน ท าให้การ
สัญจรยากล าบากในฤดูฝน และมีไฟป่าในฤดูร้อน มีด่านตรวจของกรมอุทยานแห่งชาติก่อนเข้าและ
ออกอุทยานแห่งชาติ เพ่ือป้องกันการลักลอบเอา พืช และสัตว์ และมีเส้นทางของสัตว์ใหญ่เดินผ่าน
ถนนเป็นบางช่วง เช่น ช้าง เป็นต้น รถที่เข้า-ออกจากเขตอุทยาน มีการตรวจค้น ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการเดินทาง มีการขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยมาก ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจังหวัด  ขนส่งผู้โดยสาร
ระยะไกลระหว่างภาค และระหว่างประเทศ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปยัง สปป.ลาว 
ตอนกลาง และเวียดนามตอนกลาง 
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2.1.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ.2560-2564 มีวิสัยทัศน์กระทรวง

อุตสาหกรรมคือ เป็นองค์กรน าการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
1) การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง  โดยมีกลยุทธ์
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมและ
พัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการ
หาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม และหาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศึกษา แสดงให้เห็นว่า
การศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงแค่สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2.1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มี

มติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) มีการก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ได้มี 
การทบทวนจุดเน้นของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับจุดยืน โดยจุดเน้นของแต่ละกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 “การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวเชิงอัตตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม” 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 “การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน” 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ฐานการผลิตและแปรรูปการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 

แหล่งผลิตพลังงานทดแทน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ  
การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไหมไทยสู่สากล” 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
การค้าการลงทุน การค้าชายแดน” 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 “ข้าวหอมมะลิ เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว  
การค้าชายแดน” 

จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ และคติพจน์ประจ าชาติว่า มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแนวทาง 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับการศึกษา ดังนี้ (1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
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อาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และส่งเสริม
พลังงานทดแทน (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้า โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 

เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการที่รอยต่อ
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างภาคเหนือตอนล่าง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ช่วงระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เป็นถนนสองช่องทางจราจรคดเคี้ยวไม่เหมาะกับ
รถบรรทุกและรถบรรทุกพ่วงต่าง ๆ และในฤดูฝนมีหินโคลน หล่นลงมาทับเส้นทางรวมถึงเป็นเส้นทาง
ผ่านของสัตว์ป่าในเขตอุทยาน จึงเป็นเส้นทางที่ขนส่งผู้โดยสารและรถส่วนตัวที่สัญจรผ่านไปมา ท าให้
กรอบการวิเคราะห์ศึกษาเฉพาะเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อจ ากัดในเชิงพื้นที ่

จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้นน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (PESTE 
Analysis) เป็นเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์ปัจจัยหลายด้าน ซึ่งท าให้เห็นภาพการศึกษาครอบคลุมที่ลึก
ลงไปทั้งด้านนโยบายการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง 
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทางธุรกิจและเกิด
จากการทบทวนงานวิจัยทางธุรกิจข้างต้นและน าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจ ากัด (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับ PESTE Analysis ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตและผลผลิตโดยใช้  
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมการผลิตที่สร้างความเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ซึ่งความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมการผลิตนั้น ๆ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจตามค่าตัวทวีคูณ นอกจากนี้ในการสร้าง
ห่วงโซ่อุปทานและข้อเสนอแนะคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา ต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยใช้ผลการวิเคราะห์ PESTE Analysis SWOT Analysis และ Diamond 
Model ร่วมกันเพ่ือน าข้อมูลการผลิตสินค้าในพ้ืนที่การศึกษา และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่การศึกษา พบว่า เครื่องมือการวิเคราะห์ดังกล่าวต่างเสริมซึ่งกันและ
กัน ส่งผลท าให้การวิเคราะห์หาคลัสเตอร์สินค้ามีความสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบและแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 
2.2 งานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก 
การพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และการศึกษาการเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต
ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
จากการศึกษาที่ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งพบว่า มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีหลายการศึกษาที่ศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ เพ็ญศรี และ 
สุชาดา (2554) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ต่อ
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ผลกระทบจากการพัฒนาเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอี ได้รับ
ผลกระทบด้านจ านวนคู่แข่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85.7 และจ านวนคู่ค้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 76.6 ได้รับผลดีจาก
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ เศรษฐกิจโดยรวม และมีการเติบโตของจังหวัดมากขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเส้น ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ วณิชชา (2556) ซึ่งพบว่าการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่สม่ าเสมอ โดยแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมอง
ผลกระทบของโครงการว่า มีข้อดีและข้อเสียต่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 
แต่ละกลุ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันคือ กลุ่มท่ีเห็นด้วยคือ กลุ่มรัฐบาลไทย และภาคเอกชน นอกจากนี้
มีกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยคือ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Ishida 
(2005) ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบเมื่อเกิดเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

จากงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ผ่านมาชี้
ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวว่าเส้นนี้จะท าให้เกิดผลกระทบในด้านบวก
มากกว่าด้านลบ ในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมในหลายด้าน (Yongvanit and Bejrananda, 
2006; เพ็ญศรี และ สุชาดา, 2554) จากผลกระทบดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีกับกลุ่มหรือประชาชนที่อยู่
ในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจตนเองมีช่องทาง 
การเพ่ิมรายได้ และน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
2.2.2 การศึกษาการเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

รัชนีวรรณ (2557) ศึกษาความเชื่อมโยงจากกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ของจังหวัดใน 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมการผลิตด้วยการใช้
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของแต่ละจังหวัดจากตารางสัมประสิทธิ์  ปี พ.ศ.2555 โดยการตัด
ทอนกิจกรรมการผลิตในจังหวัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาค ใช้วิธีท าการปรับหา
ค่าสัมประสิทธิ์ระดับภูมิภาค หาผลการเชื่อมโยงไปข้างหน้า ผลการเชื่อมโยงไปข้างหลังและจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรมการผลิต ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางรายได้ที่มาจากสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุด รองลงมาเป็น
สาขาเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังพบว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคนอกเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีลักษณะของการเชื่อมโยงไปข้างหลัง การจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรมการผลิตตามความเชื่อมโยงโดยรวมทางด้านผลผลิต แนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาคเกษตรกรรม ควรส่งเสริมการลงทุนสาขาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์อ่ืน ๆ 
สาขาปศุสัตว์ สาขาการประมง ตามล าดับ ส่วนภาคนอกเกษตรกรรม ควรส่งเสริมการลงทุน ใน 
สาขาการค้า สาขาการผลิตสิ่งถักสิ่งทอ ตามล าดับ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการผลิตหลักที่สามารถ
กระจายมูลค่าไปยังกิจกรรมการผลิตอ่ืนได้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2549) วิเคราะห์ความส าคัญของสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว  
แห่งที่ 2 ถือว่าสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายใต้
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกและตะวันตก ระหว่าง สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม 
ผ่านเส้นทางถนนหมายเลข 9 ซึ่งขณะนี้ก าลังขยายเครือข่ายของเส้นทางถนนระหว่างประเทศสายนี้ไป
ถึงเมียนมาด้วย นับเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดจีน และ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ให้เติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
ทางจังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขตด้วย นอกจากสนับสนุนการค้าชายแดนไทย -สปป.ลาวแล้ว 
สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ยังส่งเสริมการด าเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อม
ประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 5 ประเทศ (ไทย กัมพูชา  
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การค้าชายแดนของประเทศสมาชิก
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 ยังอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวไป-มาระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ให้ขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากแขวงสะหวันนะเขตเป็นแขวง
ส าคัญด้านท่องเที่ยวแขวงหนึ่งของ สปป.ลาว และเป็นแขวงที่มีประชากรมากที่สุดของ สปป.ลาว 

Sim et.al. (2007) ได้ท าการศึกษาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารใน
ประเทศไทยและเพ่ือนบ้านของแขวงสะหวันนะเขต ใน สปป.ลาว โดยวิธีตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการค้าของมุกดาหารและสะหวันนะเขตมีมูลค่าที่สูง เมื่อเทียบกับ
การค้าระหว่างจังหวัดอ่ืน ๆ ของโลก และยังพบว่าในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันะเขต
ภาคอุตสาหกรรมบริการ มีมูลค่าเพ่ิมมากกว่าการผลิต ในส่วนการเกษตร พบว่า มีค่าทวีคูณ 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในส่วนแขวงสะหวันนะเขตมีอุตสาหกรรมการผลิต 
มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าการส่งออกและการบริโภคมีค่าทวีคูณด้านการจ้างงานสูงในจังหวัด
มุกดาหารและแขวงสะหวันะเขต นอกจากนี้พบว่า ในจังหวัดมุกดาหารมีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศสูง ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งออกไปยัง
ประเทศ สปป.ลาว ได้สูง 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตทั้งของในประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งในการศึกษาที่ผ่านมามีการศึกษา
โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ โดยใช้แบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (1) ข้อมูลปฐมภูมิหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดยตรงจากแบบสอบถาม (2) ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละงานวิจัยมีการเลือกใช้แต่ละลักษณะของขอ้มูลที่ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัด
และสมมติฐานงานวิจัย โดยสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีดังนี้  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับแบบจ าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิตและเครื่องมืออ่ืน ๆ จากผู้ที่ศึกษาในอดีต คณะที่ปรึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาและ
แนวคิดจากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้ศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์ของสินค้าไทยจากการเปิดเสรีการค้า โดย
การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึงผลกระทบด้านการผลิต การค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยว ซึ่งผลด้านการลงทุนของเอกชนจะน าไปสู่การผลิตและการค้า มีผลต่อการจ้างงาน 
รายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Jenkins (2004) และผลด้านการท่องเที่ยวที่มาจากการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีผลต่อการจ้างงาน รายได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Frechtling and 
Horvath (1999) ภาคภูมิ (2547) และพิศสมัย (2536) โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจล้วน 
มีผลต่อการจ้างงาน รายได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตัวทวีคูณ นั่นคือ  
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การใช้จ่าย 1 หน่วยท าให้เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวและเมื่อเกิดรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้เกิด
การจ้างงานเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ คมสัน (2533) นภาพร (2542) และอารีวรรณ์ (2552) โดย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งการใช้แบบจ าลองต้องมีการปรับ
โครงสร้างปัจจัยการผลิตเนื่องจากไม่มีการจัดท าแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเฉพาะพ้ืนที่ อีก
ทั้งแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันไปด้วย 
ท าให้ในการศึกษาเจาะจงในแต่ละพ้ืนที่ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างแบบจ าลองการผลิตและผลผลิต
ให้มีสาขาเศรษฐกิจสอดคล้องกับพื้นท่ีที่ศึกษามากที่สุด เพ่ือท าให้การวิเคราะห์ใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ศึกษาการค้าชายแดน
โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างมุกดาหารและสะหวันนะเขต คือ Sim et.al. (2007) 
และการศึกษาอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค เช่น รัชนีวรรณ (2557) ปราโมทย์ (2542) แบบจ าลองปัจจัย 
การผลิตและผลผลิตจะมีการค านวณหาค่าของตัวทวีคูณจึงต้องมีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ
แบบจ าลองการผลิตและผลผลิต ใช้วิธี Cross-Industry Location Quotient เช่นเดียวกับ อารีวรรณ์ 
(2552) รัชนีวรรณ (2557) เนื่องจากเป็นวิธีที่ Schaffer (1972) ได้พัฒนาขึ้นจากข้อจ ากัดของวิธี SLQ 
และ PLQ คือพิจารณาเพียงความส าคัญของสาขาเศรษฐกิจที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพียงสาขาเดียว
โดยไม่ได้ให้ความส าคัญแก่สาขาที่เป็นผลผลิต ซึ่งวิธี CIQ เป็นวิธีที่ให้ความส าคัญแก่สาขาเศรษฐกิจที่
อยู่ในฐานะผู้ผลิตและปัจจัยการผลิต การจัดล าดับความส าคัญของสาขาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดบน
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือการเลือกลงทุนในสาขาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ไปข้างหน้าและข้างหลังมากที่สุด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกัน  

จากการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในแนวระเบียงเศรษฐกิจมีโอกาสในการพัฒนาให้เกิดการเติบโต
มากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีการพัฒนาโครงข่าย  
การขนส่ง และการลดข้อจ ากัดทางด้านพิธีการศุลกากร ท าให้การค้าระหว่างกันขยายตัวมากขึ้น เป็น
โอกาสของภาคการผลิตที่จะพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต รวมถึงโอกาสจากการที่
ประเทศเพ่ือนบ้านได้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทั้ง  สปป.ลาว เชื่อมโยงไปสู่ประเทศ
เวียดนามตอนใต้ ท าให้มูลค่าการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาส
ในการเชื่อมโยงการผลิตภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ แต่อุปสรรคในการศึกษาครั้งนี้  คือ แนวระเบียงเศรษฐกิจยังมีข้อจ ากัดใน  
การเชื่อมโยงไปสู่ภาคเหนือ และประเทศเมียนมา เพราะเส้นทางขนส่งผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งไม่
สามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ หากไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
ศั กยภาพมากขึ้ น  ก็ จ ะ เป็ น อุปสรรคและข้ อจ ากั ด ในการ ใช้ ประ โยชน์ จ ากการ พัฒนา 
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ไม่ครอบคลุมถึงแนวระเบียงด้านตะวันตก โดยท าการศึกษาความต้องการ
สินค้าและบริการที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก เพ่ือให้เกิดแนวทาง
ในการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้ง
นี้ 
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2.3 ทฤษฎีและการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 
ส่วนใหญ่จากงานวิจัยที่ผ่านมาใช้เพียงเครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

และภายนอก เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจหาแนวทางในการพัฒนาทั้งองค์กร และพ้ืนที่ต่าง ๆ 
(Kenneth, 1971; วิลาสินี, 2553) แตใ่นเครื่องมอื SWOT Analysis มีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งส่วนใหญ่วิเคราะห์ภาพกว้าง ท าให้ไม่เห็นสภาพปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันได้ครบถ้วน จึงต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภายนอกเพ่ิมเติมคือ เครื่องมือ PESTE Analysis ซึ่ง
ในเครื่องมือ PESTE Analysis (Francis, 1967) ถูกพัฒนามาจากเครื่องมือเดิมคือ PEST Analysis 
โดยความแตกต่างเครื่องมือ PESTE Analysis สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมกว่าเครื่องมือวิเคราะห์
ตัวเดิมคือน าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยในการวิเคราะห์ เพราะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้ PESTE Analysis และ SWOT 
Analysis ร่วมกันเพ่ือให้มีข้อมูลในการไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาและน าไปสู่การก าหนด
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ดังนี ้

2.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PESTE Analysis) 
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจหรือองค์กร

ได้อย่างรอบคอบ โดยอาศัยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
(Phrey, 1963) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย (1) P–Politic: ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง  
(2) E–Economic: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (3) S–Social and Culture: ปัจจัยทางสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม (4) T–Technology: ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

จาก PEST Analysis ยังขาดในการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมา Francis (1967) ได้
พัฒนา PEST Analysis เป็น PESTE Analysis ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยภายนอกมากขึ้น 
โดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เพราะสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญมากขึ้นจึงท าให้การวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) P–Politic: ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (2) E–Economic: ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ (3) S–Social: ปัจจัยทางสภาพสังคม (4) T–Technology: ปัจจัยทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ (5) E–Environment: ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ข้อได้เปรียบของเครื่องมือ PESTE คือ
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละด้านที่ท าให้เห็นภาพรวมครอบคลุมมากกว่า และสามารถน าการวิเคราะห์
ไปสนับสนุนในส่วนของโอกาสและอุปสรรค ของ SWOT Analysis ให้ละเอียดและครอบคลุมในแต่ละ
ด้านมากขึ้น (ดวงกมล, 2555; Renewal, 2003; Thomas and David, 1989)  

2.3.2 SWOT Analysis 
SWOT Analysis, Albert (2503) มีแนวคิดหลักคือ การน าเอาความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรมาผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม SWOT 
Analysis จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นเครื่องมือที่นิยม เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ
ก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีดีส าหรับองค์กรในการเข้าใจถึงหลักการและเหตุผล และ
สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และยังสามารถป้องกัน
จุดอ่อน และต่อต้านอุปสรรคที่เข้ามาคุกคามได้อีกด้วย (Kenneth, 1971) ซึ่ง SWOT เป็นตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ 4 ค า มาจากค าว่า Strength, Weakness, Opportunity, Threat มีความหมาย (วิลาสิณี, 
2553) ดังนี้  
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1) S-Strength หมายถึง จุดแข็งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน จุดแข็ง คือ ความสามารถ 
สถานการณ์ที่เป็นบวก หรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ เพ่ือที่จะได้พิจารณาส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

2) W-Weakness หมายถึ ง  จุ ด อ่อนเป็ นผลมาจากปัจจั ยภาย ใน จุด อ่อน  คื อ  
ข้อเสียเปรียบ หรือข้อบกพร่องที่ไม่สามารถจะท าประโยชน์ได้ จึงเป็นสิ่งที่ ต้องพยายามหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

3) O-Opportunity หมายถึง โอกาส คือข้อได้เปรียบ ปัจจัย สถานการณ์ภายนอกที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

4) T-Threat หมายถึง อุปสรรค เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางการพัฒนาไม่ให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง เพ่ือก าจัดอุปสรรคต่าง  ๆ 
ให้หมดไป 

SWOT Analysis จึงเป็นการเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือช่วยใน
การก าหนดกลยุทธ์และการวิเคราะห์ SWOT Analysis ยังท าให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลน าไปสู่
ความส าเร็จ กล่าวคือ จุดแข็งเป็นความสามารถที่ต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนต้อง
แก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพ เป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย และอุปสรรค
เป็นปัญหาที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ส าหรับวิธีการ SWOT Analysis นั้น เป็นวิธีที่ไม่สลับซับซ้อน 
ความเรียบง่ายในการวิเคราะห์ จึงท าให้เป็นเครื่องมือที่มีการน าไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์  
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโดยใช้เครื่องมือ PESTE 
Analysis และ SWOT Analysis แล้วก็ท าให้ได้ทราบข้อมูลทั่วไปและศักยภาพ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับของพ้ืนที่ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ มาประกอบกับ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือหาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยใช้วิเคราะห์จากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.3 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นตารางของ Leontief (1953) เป็นเครื่องมือใน 

การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นตารางที่บอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมกับกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้ และเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบ โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของกิจกรรม
การผลิต (Sector) เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง และการบริการ เป็นต้น 

แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการอธิบายถึงการไหลเวียนของสินค้าและ
บริการระหว่างกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งโครงสร้างของตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุปสงค์ของการใช้ปัจจัยการผลิตและบริการ และปัจจัย
การผลิตขั้นกลาง (Intermediate Input) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) หรือมูลค่าเพ่ิม 
ทางด้านแถวเป็นการกระจายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบด้วยอุปสงค์ขั้นกลาง 
(Intermediate Demand) และอุปสงค์ข้ันสุดท้าย (Final Demand)  

แนวคิดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการแสดงถึง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถจ าลองเป็นรูปแบบตารางธุรกิจ หรือกิจกรรม
ในเชิงปริมาณท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบเศรษฐกิจ แสดงถึงปริมาณของสินค้าและบริการ 
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แต่ละกิจกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ละช่วงเวลา ตามแนวนอนที่แสดงถึง 
การกระจายของผลผลิตระหว่างกิจกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจตามแนวตั้ง แสดงถึงปัจจัยในแต่
ละกิจกรรมการผลิตที่มีความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจ แบบจ าลองของตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต  

ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงทางด้านการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจของจังหวัดและ 
แขวง/จังหวัดของประเทศที่ศึกษา ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการศึกษานี้จะมีรายละเอียดของ
การส่งออกสินค้าและบริการไปยังแหล่งต่าง ๆ 2 ส่วนคือ การส่งออกไปส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
(Exports to Other Regions: ER) และการส่งออกไปต่างประเทศในจุดผ่านแดนต่าง ๆ เช่น เลย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น (Exports to Foreign Countries: EF) และ
มีรายละเอียดของการน าเข้าสินค้าและบริการจากแหล่งต่าง ๆ 2 ส่วนคือ การน าเข้าจากส่วนอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย (Imports from Other Regions: MR) และน าเข้าจากต่างประเทศในจุดผ่านแดนต่าง ๆ 
เช่น เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น ( Imports from Foreign 
Countries: MF) 

นอกจากนี้ในส่วนของการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เป็นส่วนของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย จะมี
รายละเอียดของงบประมาณท่ีใช้ในการลงทุน (GI) และงบประมาณที่ใช้ส าหรับการบริโภค (GC) 

การค านวณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่
ศึกษาโดยไม่มีการส ารวจที่น ามาใช้โดยทั่วไปมี 3 วิธีหลักประกอบด้วย 

1) วิธีการใช้สัดส่วนแหล่งที่ตั้ง (Location Quotient) เป็นวิธีการเปรียบเทียบสัดส่วนของ
สาขาเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อสัดส่วนของสาขาเศรษฐกิจของ พ้ืนที่ศึกษา มีวิธีการประมาณ 
ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง 3 วิธี คือ 

1.1) วิธีการสัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ Simple Location Quotient (SLQ) 
1.2) วิธีการสัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ Purchase–only Location Quotient (PLQ) 
1.3) วิธีการสัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ Cross–Industry Location Quotient (CIQ) 
วิธีการนี้มีข้อสมมติฐาน คือ ฟังก์ชันการผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่ง

จะมีค่าสัมประสิทธิ์คงที่เสมอ กล่าวคือ สาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในจังหวัดจะมีการใช้ปัจจัย
การผลิตแต่ละปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่คงที่เสมอเมื่อเทียบกับมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจนั้น ๆ 

2) วิธีการบัญชีสมดุลของสินค้า (Commodity Balance) เป็นวิธีการประมาณค่าโดย 
การค านวณหาดุลการค้าของสาขาเศรษฐกิจแต่ละสาขาในระดับจังหวัด เมื่อได้ค่าดุลการค้าแล้วจึงน า
ค่าไปประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 

3) วิธีการ RAS Method เป็นการปรับตารางค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลอง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดที่ถูกใช้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลอง  
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาค เพ่ือให้ได้มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซึ่งแสดงถึง
โครงสร้าง การผลิตและแนวนอนซึ่งแสดงถึงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจของ
แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาให้ค่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน 

วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
พ้ืนที่ศึกษามีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ข้อมูลในการค านวณที่แตกต่างกัน แต่วิธีที่ได้รับความสนใจ
มากที่สุดคือ วิธีการ Location Quotient เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายในการค านวณ อีกทั้งยังให้ 
ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเที่ยงตรงมากที่สุด 
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แต่จากผลการศึกษาของ Schaffer and Chu (1969) ท าการเปรียบเทียบวิธีการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์แบบ Location Quotient หลาย ๆ วิธี และได้ข้อสรุปว่าวิธีการประมาณค่าทุกวิธี
สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา ได้
ใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการส ารวจ แต่วิธีการสัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ Cross–Industry 
Location Quotient (CIQ) ให้ค่าประมาณการของการส่งออกและการน าเข้าระหว่างภูมิภาคได้แม่นย า
กว่าวิธีอ่ืน ๆ 

ในส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแล้ว ต้องมี        
การวิเคราะห์ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งท าให้การวิเคราะห์ได้ถูกต้องเป็นจริงตามหลักทางสถิติ
และหลักสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการหาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ือมาใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บตัวอย่างมีอยู่หลายวิธีคือ การสุ่มอย่างง่าย สุ่มอย่างเป็นระบบ สุ่มแบบแบ่งชั้น การสุ่ม  
แบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มแบบหลายขั้นตอน การเลือกสุ่มแบบสะดวกสบาย การเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
การเลือกสุ่มแบบโควตา และการเลือกสุ่มแบบปากต่อปาก โดยเทคนิคการสุ่มส่วนใหญ่เกิดจาก 
คณะที่ปรึกษาเป็นคนก าหนดกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้สัมภาษณ์เอง ในวิธีดังกล่าวมีข้อจ ากัด คือ คณะที่
ปรึกษาไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ที่ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลที่เราอยากได้จริงหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมี
ความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษามากน้อยเพียงใด ท าให้เกิดปัญหาเวลาได้ข้อมูลมา
ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้เห็นสภาพเป็นจริงทั้งหมด จากข้อจ ากัดดังกล่าวจึงท าให้การศึกษานี้ใช้
วิธีการสุ่มแบบปากต่อปากจากผู้ให้การสัมภาษณ์ หรือแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพราะวิธี
ดังกล่าวสามารถท าให้ทราบข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจริง ๆ กับท่ีเราศึกษาได้ ซึ่งท าให้การสัมภาษณ์
ครบถ้วนในประเด็นที่คณะที่ปรึกษาก าหนด เพราะเมื่อคณะที่ปรึกษาต้องการทราบประเด็นที่ยังไม่
สามารถเก็บได้จากผู้สัมภาษณ์คนก่อน ๆ ก็ได้รับค าแนะน าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเครือข่ายเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งคนดังกล่าวสามารถทราบผู้รู้และผู้ที่จะให้ค าตอบให้กับคณะที่ปรึกษาได้จริง 
และท่ีส าคัญท าให้คณะที่ปรึกษาสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวกจากผู้ที่เคยติดต่อกันมาก่อน ท าให้ได้
ข้อมูลที่ง่ายและเข้าถึงได้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน ซึ่งวิธีการสุ่มแบบปากต่อปาก มีวิธีดังนี้  

2.3.4 การสุ่มแบบปากต่อปากจากผู้ ให้การสัมภาษณ์  หรือแบบลูกโซ่  (Snowball 
Sampling) 

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 
เช่น คณะที่ปรึกษาได้พบ นาย ก. ที่มีคุณลักษณะตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คณะที่ปรึกษา
ได้เข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากนั้นคณะที่ปรึกษาให้ นาย ก. แนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะ
ตรงกับที่คณะที่ปรึกษาต้องการ แล้วจดชื่อพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ไว้ สมมติว่า นาย ก. ได้แนะน า    
นาย ข. และ นางสาว ค. แล้วคณะที่ปรึกษาก็ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก นาย ข. และ นางสาว ค. 
แล้วคณะที่ปรึกษาก็ให้ นาย ข. และนางสาว ค. แนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะตรงกับที่คณะที่
ปรึกษาต้องการ คณะที่ปรึกษาจดชื่อพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ไว้ แล้วคณะที่ปรึกษาไปตามสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลจากบุคคลที่ นาย ข. และ นางสาว ค.  

วิธีนี้  คณะที่ปรึกษาได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการแนะน าต่อ ๆ กันของหน่วยตัวอย่าง    
หน่วยตัวอย่าง 1 คนอาจไม่ได้แนะน าแค่คนเดียว ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่ได้
ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เหมือนกับก้อนหิมะท่ียิ่งกลิ้งไปลูกหิมะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ดังนั้นวิธีนี้ถึงได้ใช้ ค าว่า 
“Snowball Sampling” 
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2.3.5 แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) (Michael E. Porter, 1996) 
เป็นตัวแบบส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ 

คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของบริษัท
ที่อยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจ และน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ซึ่งประกอบด้วย เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand 
Conditions) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท (Context for Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 
(จักรกฤษณ์, 2556; นิธินันท์ และคณะ, 2551) 

1) เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต  (Factor Conditions) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยการผลิต
และโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ซึ่ง
มีปัจจัยทางบวกและทางลบ เช่น ปัจจัยพื้นฐานมีศักยภาพสูง อาทิ แหล่งที่ตั้ง สาธารณูปโภค แรงงาน
พ้ืนฐานและกึ่งทักษะ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรด้านความรู้พ้ืนฐาน ปัจจัยขั้นสูงหรือ    
ปัจจัยเฉพาะ อาทิ แรงงานที่มีทักษะสูง สถาบันเฉพาะทาง เทคโนโลยีเฉพาะทาง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 แสดงแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) 
ที่มา: Michael E. Poter, 1996 
 

2) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) เป็นการวิเคราะห์ถึงคุณภาพสินค้าหรือ
บริการของอุปสงค์ภายในพื้นที่ศึกษา (Quality of Home Demand) มากกว่าปริมาณ เช่น ในจังหวัด
ขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณหรือขนาดของอุปสงค์ของสินค้าและบริการมากอันเกิดจากจ านวนประชากรที่
มาก ไม่ได้หมายความว่า จังหวัดนั้นจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าจังหวัดอ่ืนเสมอไป และ
อธิบายในลักษณะตรงกันข้ามว่าจังหวัดขนาดเล็กจะมีอุปสงค์สินค้าและบริการน้อยกว่า เพราะมี
จ านวนประชากรน้อยกว่าจังหวัด ใหญ่ ฉะนั้นผู้ผลิตในจังหวัดที่ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสูงขึ้น 
ความต้องการสินค้าก็จะเพ่ิมข้ึน หากลักษณะของอุปสงค์ภายในจังหวัดนั้น ๆ มีคุณภาพสินค้าและ
บริการสูงจะเป็นการสร้างอุปสงค์ท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้อง

ปัจจัยในการ
ด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุน 

กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง
และการแข่งขัน 

เงื่อนไขด้านความ
ต้องการของตลาด 
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กับอุตสาหกรรมของพ้ืนที่ศึกษาต้องปรับปรุง คิดค้น พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ
ของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในจังหวัดจะมีทั้งปัจจัย
ทางบวกและทางลบ ซึ่งปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เช่น อุปสงค์ในด้านปริมาณที่มีมากเพียง
พอที่จะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิตของผู้ผลิต อุปสงค์ในด้านคุณภาพของสินค้าและ
บริการ อุปสงค์ภายในพ้ืนที่ศึกษาที่ถูกก าหนดโดยบริษัทจากส่วนกลาง และความรู้ความเข้าใจใน 
ด้านคุณภาพ ราคา และปริมาณของผู้ซื้อ เป็นต้น 

3) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท (Context for Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจเกิดขึ้น ด าเนินการตลอดจนธรรมชาติของการ
แข่งขันในพ้ืนที่ศึกษา ว่าท าให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือเอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ของ
ธุรกิจหรือไม่ เพียงไร โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้มักจะพิจารณาถึงนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการแข่งขันและการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน เช่น นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
นโยบายการค้าและการลงทุน รวมถึงประสิทธิภาพของกลไก ระบบราชการและการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีผลต่ออุปสรรคและกระต้นทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งมีปัจจัยทางบวกและทางลบ เช่น 
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นต้น 

4) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมโยงแนวตั้ง (Vertical 
Linkages) อยู่แล้ว แต่แนวคิดของการพัฒนาคลัสเตอร์จะให้ความส าคัญครอบคลุมไปถึงการเชื่อมโยง
ของธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Linkages) ด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใน
เครือข่ายวิสาหกิจที่ต้องเกื้อหนุนกันและเสริมความสามารถในการแข่งขันซึ่งกันและกัน แต่ไม่ได้อยู่ใน
สายของการผลิตตาม ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีปัจจัยทางบวกและทางลบ เช่น มีอุตสาหกรรมสนับสนุน
หลากหลายมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องอย่างเป็นกลุ่ม (Cluster) มีอุตสาหกรรมสนับสนุนพ้ืนฐานด้าน
วัตถุดิบมีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนมากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น 

 
2.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือ 

การศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนในการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ PESTE Analysis, SWOT 
Analysis และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พิจารณาจากงานวิจัยที่น าไปใช้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ ดังแผนภาพที่ 2-2  
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ภาพที่ 2-2 แสดงความเหมาะสมของเครื่องมือใช้ในการศึกษา 
 

PESTE Analysis (Francis, 1967) พัฒนาจาก PEST Analysis (Phrey,1963) 
ซ่ึงมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยภายนอกมากขึ้น ข้อดีคือสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยแต่ละด้านที่ท าให้เห็นภาพรวมครอบคลุมมากกว่า และสามารถน า 
การวิ เคราะห์ไปสนับสนุนในส่วนของโอกาสและอุปสรรค ของ SWOT  
ให้ละเอียดมากขึ้น {(ศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม (ดวงกมล, 2555); ศึกษาธุรกิจ
กล้วยไม้ส่งออก (วิลาสินี, 2553)}; ศึกษาปัจจัยภายนอกองค์กรของ
สหรัฐอเมริกา (Thomas, 2002); ธุรกิจสายการบินในอนาคตในประเทศไทย 
(กัญญาณัฏฐ และสิทธิศักดิ์, 2553); การจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่ม จังหวัด
สมุทรสงคราม กรณีศึกษาดอนหอยหลอด (พิศณ,ี 2552)} 

SWOT Analysis เป็นแนวคิดของ Albert (1960) สามารถประเมินศักยภาพ
และวางแผนในการจัดการปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ทั้งบวกและลบที่จะ
ส่งผลกับกลุ่มจังหวัดที่ศึกษา และสามารถน าการวิเคราะห์ไปสนับสนุนใน
การศึกษาเชิงปริมาณของ IO ได้ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ที่
เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชน และคลัสเตอร์ {ศึกษาสถาบันการศึกษา (ชุติมา, 
2552); ศึกษาในสหกรณ์การเกษตร (ลัดดาวัลย์ ,2550); ศึกษามหาวิทยาลัย 
วอร์ริค ประเทศอังกฤษ (Dyson, 2004); ศึกษาด้านอุตสาหกรรมพลังงานใน
อาเซียน (Shi, 2016); ศึกษาอุตสาหกรรมอาหารประเทศมาเลเซีย (Bohari 
et al., 2013) 

ตารางปัจจัยการผลผลิตและลผลิตเป็นเครื่องมือที่แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจพื้นที่ที่ศึกษา ทั้ง 
ด้านซัพพลายและดีมานด์ {ศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีต่อการจา้ง
งาน การเปลี่ยนแปลงการผลิต (Cassacuberta and Fachola, 2004), 
ศึกษาระหว่างภูมิภาคของเวียดนาม (Trinh et al., 2013); ศึกษาผลผลิตของ
เขตยาร์ด ประเทศอิหร่าน (Bazzazan et al.,2008); ศึกษาผลการพัฒนา
ประเทศในระยะเวลา 5 ปี ของประเทศมาเลเซีย (Hussain, 2013), ศึกษา
จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รัชนีวรรณ, 2557); ศึกษา
การเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ปราโมทย์, 2542) ศึกษาการค้าชายแดนโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตระหว่างพื้นที่ของมุกดาหารและสะหวันนะเขต (Sim et.al., 2007)} 

1.PESTE 

2.SWOT 

วิเคราะหป์ัจจัย
สภาพแวดล้อม

ทั่วไป  

3.IO Table 

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและ
ภายนอกของพื้นที่
จังหวัดที่ท่ีศึกษา 

วิเคราะหผ์ลผลิตใน
พื้นทีศ่ึกษา โดย
วิเคราะหร์่วมกับ
มูลค่าการส่งออก 
น าเข้าซึ่งแสดงความ
ต้องการ(Demand) 
ของสินค้าและ
บริการของตลาด  

แบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ หรือ ทฤษฎีเพชร พลวัต 
(Dynamic Diamond Model) (Michael E. Porter, 1996) เป็นตัวแบบ
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ 
คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของ
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ที่มีผลกระทบต่อความสามารถใน 
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจ และ
น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ ซ่ึง
ประกอบด้วย เง่ือนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) เง่ือนไขด้านอุป
สงค์ (Demand Conditions) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท 
(Context for Firm Strategy, Structure and Rivalry) และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 

1.PESTE 
Analysis 

2.SWOT 
Analysis 

3.I/O 
Table 

วิเคราะห์
ความสามารถใน

การแข่งขัน
เบื้องต้น 

5.Diamond 
Model 

4. 
Demand 
Analysis 
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2-16 

เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เพ่ือหาศักยภาพ ประโยชน์ โอกาส และอุปสรรคของ
พ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้คือ PESTE Analysis SWOT Analysis และ Diamond Model และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา คือ ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบปากต่อปากจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งรายละเอียด
ขั้นตอนของการศึกษาและการน าเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในแต่ละขั้นตอนการศึกษากล่าวถึงในบทที่ 3 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษาและแผนการด าเนินงาน 

 
การด าเนินโครงการมีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด 4 ข้อ (1) เพื่อวิเคราะห์

ศักยภาพ ข้อจ ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทั้งใน 
ภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
ในเชิงปริมาณและประเมินปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของ
พ้ืนที่และโอกาสในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลงในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ด้านตะวันออก-ตะวันตก และพ้ืนที่จุดเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ส าคัญของภาค (3) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งวิธีการศึกษาและ
แผนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 
3.1.1 กรอบแนวคิด 
3.1.2 เครื่องมือในการศึกษา 
3.1.3 การจัดเก็บข้อมูล 
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล 

3.2 แผนการด าเนินงาน 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) 
3.5 ขั้นตอนการด าเนินงานร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
3.6 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

3-2 

3.1 วิธีการศึกษา  
 ประกอบด้วย กรอบแนวคิด เครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และ  
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

3.1.1 กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดพัฒนามาจากวัตถุประสงค์การศึกษา การทบทวนแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือเป็นทิศทางในการศึกษา 
1) ภาพรวมกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

 
ภาพที่ 3-1 แสดงภาพรวมกรอบแนวคิดในการศึกษาภาพรวม 

 
2) กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ 

และประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ และ

ประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) ที่ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
และการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในเบื้องต้นด้านศักยภาพ ผลกระทบ ข้อจ ากัด โอกาส และประโยชน์จากเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่มีตอ่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ตลอดจนการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก น าผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
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ภาพที่ 3-2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ และประโยชน์

จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
 

3) กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และไปข้างหลังของ
กิจกรรมการผลิต ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และไปข้างหลังของกิจกรรม 
การผลิต เป็นการน าข้อมูลจากปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ปี พ.ศ.2553 จ านวน 58 
กิจกรรมการผลิต ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดที่ศึกษา  
ปี พ.ศ.2557 จ านวน 58 กิจกรรมการผลิต น าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
เพ่ือให้ได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ปัจจัย 
การผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่การศึกษา โดยน าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพ่ือ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและเชื่อมโยงไปข้างหลัง และค่าทวีคูณที่ได้จากตารางปัจจัย 
การผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่การศึกษา 
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ภาพที่ 3-3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงไปข้างหน้า และไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตใน

พื้นที่ศึกษา 
 

4) กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) เพื่อ
ข้อเสนอแนะคลัสเตอร์ (Cluster) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสม และข้อเสนอโครงการที่
ส าคัญ (Flagship Project) ของพื้นที่ศึกษา 

กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะคลัสเตอร์ (Cluster) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสม และข้อเสนอโครงการที่
ส าคัญ (Flagship Project) ของพ้ืนที่ศึกษา เป็นการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากค่าทวีคูณเชื่อมโยง
ไปข้างหน้าและเชื่อมโยงไปข้างหลังที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างง่าย ซึ่งน ามารวมกันได้ทั้งหมด 37 
กิจกรรมการผลิต และน าไป คัดกรองครั้งที่ 2 โดยมี 3 เงื่อนไข คือ 1) ความต้องการจาก สปป.ลาว 
และประเทศเวียดนาม 2) ความต้องการในพ้ืนที่ศึกษา 3) ความสามารถในการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง
ผ่านเงื่อนไข 28 กิจกรรมการผลิต แล้วน าไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับการลงพ้ืนที่การสัมภาษณ์
เชิงลึกได้กิจกรรมการผลิต 11 กิจกรรม น ากิจกรรมการผลิต 28 กิจกรรมการผลิตที่ผ่านการคัดเลือก 
มาร่วมพิจารณากับ 11 กิจกรรมการผลิตที่ได้จากการประชุม พบว่า มีกิจกรรมที่เหมือนกัน 8 
กิจกรรมการผลิต จึงน ากิจกรรมดังกล่าวไป ก าหนดกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา และ
วิเคราะห์องค์ประกอบของคลัสเตอร์ในแต่ละกิจกรรมการผลิต รวมถึง วิเคราะห์สภาพด าเนินงาน
กิจกรรมการผลิต ด้วย Diamond Model น าไปสู่ ข้อเสนอแนะคลัสเตอร์ที่เหมาะสม และข้อเสนอ
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตลอดจนพิจารณาการกระจายตัว New Engine of Growth 
และ S-Curve ของพ้ืนที่ศึกษา หลังจากได้ผลการศึกษาแล้วท าการจัดท าฐานข้อมูลและประมวลผล
จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  และพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในอันดับต่อไป ดังภาพที่ 3-4 

 

                    
ภาพที่ 3-4 แสดงกรอบแนวคิดในการเช่ือมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) เพื่อข้อเสนอแนะ    

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Cluster) ที่เหมาะสม และข้อเสนอโครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
 

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1) PESTE Analysis  
 ใช้เครื่องมือ PESTE Analysis ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยภายนอกออกเป็น 5 
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Political and Legal: P) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture: S) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology: T) 
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) ที่เก่ียวข้องกับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ใน
พ้ืนที่ศึกษา 
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2) SWOT Analysis 
ใช้เครื่องมือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพ ก าหนดจุดแข็ง (Strengths: S) และจุดอ่อน (Weaknesses: W) จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาส (Opportunities: O) และอุปสรรค (Threats: T) จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกับ
พ้ืนที่ศึกษา 

3) ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Tables) 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เป็นตารางที่พัฒนาโดย 

Leontief (1953) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เป็นตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้ และเป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจให้เป็นระบบ โดย
การแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของกิจกรรมการผลิต (Sector) เช่น เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง และการบริการ เป็นต้น1 

โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแสดง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) และปัจจัยการผลิต
ขั้นกลาง (Intermediate Input) เพ่ือผลิตสินค้าและบริการของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในส่วนที่สอง
แสดงให้เห็นถึงการกระจายสินค้าและบริการขั้นกลาง (Intermediate Demand) ไปยังกิจกรรม 
การผลิตและไปยังผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (Final Demand) ของระบบเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
ข้อมูลตามแนวนอนแสดงถึงการกระจายของผลผลิตระหว่างกิจกรรมการผลิตและผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย
ในระบบเศรษฐกิจ ตามแนวตั้งแสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตในแต่ละกิจกรรมการผลิต (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 

3.1) การวิเคราะห์แบบจ าลองของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ประกอบด้วย
ส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) ตารางแสดงการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ (Flow Table) ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ (1.1) ส่วนที่หนึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ 
โดยมีรูปแบบในด้านของการกระจายผลผลิตของกิจกรรมการผลิตใดกิจกรรมการผลิตหนึ่ง แต่ละด้าน
ของโครงสร้างการผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษาที่จ าลองปัจจัยการผลิต
และผลผลิตนั้น แสดงถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต หรือมูลค่าความต้องการ
สินค้าและบริการข้ันกลาง เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Transaction 
Table) (1.2) ส่วนที่สองเป็นการแสดงมูลค่าเพ่ิมของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Value Added) (1.3) ส่วน
ที่สามเป็นการแสดงมูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Final Demand) และ  
(1.4) ส่วนที่สี่เป็นการแสดงมูลค่ารวมของผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจในแบบจ าลองปัจจัยการผลิต
ผลผลิต (Total Output) 

                                           
1เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจเป็นตัวแทนหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทุก
อุตสาหกรรมที่ถูกรวมอยู่ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ดังนั้น การแบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็น
สาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรมที่มีความเหมือนกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขา
เศรษฐกิจเดียวกัน ซึ่งในการศึกษานี้จัดประเภทกิจกรรมการผลิตเป็น 58 กิจกรรมการผลิต ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดหมวดหมู่ไว้ 
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ตารางที่ 3-1 แสดงโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 
 

 ผู้ผลิต  
(Producers) 

อุปสงค์ขั้นสุดท้าย 
[Final Demand ( Fi ) ] 

มูลค่า
ผลผลิต
รวม 

(Total 
Output) 

X1X2X3  ……… Xj 
C I G E M 

ผู้ผลิต 
(Producers) 

1 

2 
… 
… 
… 
i 

x11  x12  x13 ……… x1j 

x21  x22  x23…...…..x2j 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
xi1  xi2  xi3 ……………xij 

C1 
C2 

… 
… 
… 
Ci 

I1 
I2 

… 
… 
… 
Ii 

GC1 
GC2 

… 
… 
… 
GCi 

GI1 
GI2 

… 
… 
… 
GIi 

ER1 
ER2 

… 
… 
… 
ERi 

EF1 
EF2 

… 
… 
… 
EFi 

MR1 
MR2 

… 
… 
… 
MRi 

MF1 
MF2 

… 
… 
… 
MFi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

มูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) 

V1 V2   V3 ………… Vj 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ศึกษา 

(GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT) 
 

ปัจจัยการผลิต
น าเข้าทัง้หมด  
(Total Input) 

X1   X2 X3  ………… Xj 
  

 

จากตารางที่ 3-1 ทางด้านแนวนอน (Row) ได้แสดงการกระจายผลผลิตของสินค้า
ในแต่ละกิจกรรมการผลิต คือ ขายให้กับสาขาหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิต  
ขั้นกลาง (Intermediate Demand) เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นสุดท้าย (Final Demand) ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริโภคของครัวเรือนของพ้ืนที่ศึกษา (Household Consumption: C) การลงทุน
ภาคเอกชนภายในของพ้ืนที่ศึกษา (Private Investment: I) รายจ่ายภาครัฐของพ้ืนที่ศึกษา 
(Government Spending: G) การส่งออกของพ้ืนที่ศึกษา (Exports: E) การน าเข้าของพ้ืนที่ศึกษา 
(Imports: M)  

ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงทางด้านการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจของจังหวัดและ
แขวง/จังหวัดของประเทศที่ศึกษา ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการศึกษานี้ มีรายละเอียดของการ
ส่งออกสินค้าและบริการไปยังแหล่งต่าง ๆ 2 ส่วน คือ การส่งออกไปส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
(Exports to Other Regions: ER) และการส่งออกไปต่างประเทศในจุดผ่านแดนที่ส าคัญในจังหวัดเลย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น (Exports to Foreign Countries: EF) และมี
รายละเอียดของการน าเข้าสินค้าและบริการจากแหล่งต่าง ๆ 2 ส่วน คือ การน าเข้าจากส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทย (Imports from Other Regions: MR) และน าเข้าจากต่างประเทศในจุดผ่านแดนที่ส าคัญ
ในจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น (Imports from Foreign 
Countries: MF) นอกจากนี้ การใช้จ่ายของรัฐบาลที่เป็นส่วนของ อุปสงค์ขั้นสุดท้าย มีรายละเอียดของ
งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน (GI) และงบประมาณที่ใช้ส าหรับการบริโภค (GC) 
 ในขณะที่ทางด้านแนวตั้ ง (Column) ได้แสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละ
อุตสาหกรรมว่า ต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง ได้แก่ สินค้าและบริการขั้นกลาง (จากที่ผลิตเองและ
น าเข้า) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) ซึ่งเป็นผลรวมของ ค่าจ้างแรงงาน ส่วนเกินจากการ
ด าเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษีทางอ้อมสุทธิ และเมื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในตารางแล้ว ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าใน

ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 4 

ส่วนท่ี 2 
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ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General 
Equilibrium in Open Economy) โดยที่ผลรวมในแนวตั้ง หรือต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 
เท่ากับ ผลรวมในแนวนอนหรือรายรับจากการผลิต 

จากโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา 
สามารถอธิบายในรูปคณิตศาสตร์ได้โดย ในแต่ละแนวนอน (Row) แสดงถึงการกระจายผลผลิตของ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศึกษา โดยสมมติให้มี n  กิจกรรมการผลิต คือ 

 อุปสงค์รวมของพ้ืนที่ศึกษา = อุปสงค์ข้ันกลาง + อุปสงค์ข้ันสุดท้าย 
หรือ 

1

n

ij i i

j

x F X


         (1) 

โดยที่   
ijx   = ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ i  ของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือ 

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ j ของพ้ืนที่ศึกษา 

iX  = มูลค่าผลผลิตของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ i  ของพ้ืนที่ศึกษา 

iF   = อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่ออุตสาหกรรมและบริการ i  ของพ้ืนที่ศึกษา 
n   = จ านวนสาขาของการผลิตของพ้ืนที่ศึกษา (58 กิจกรรมการผลิต) 
i    = 1, 2, 3… n  
j  = 1, 2, 3… n  

ในท านองเดียวกัน ในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงโครงสร้างการใช้จ่าย (หรือต้นทุน) 
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม j คือ 

jj

n

i

ij XVx 
1

         (2) 

โดยที่     
jX  = มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ j ของพ้ืนที่ศึกษา 

jV   = มูลค่าเพ่ิมของกิจกรรมการผลิต j ของพ้ืนที่ศึกษา 
 
(2) ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต (Input Coefficients) กับการวิเคราะห์

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต หรือค่าสัมประสิทธิ์ทางเทคนิค (Input 
Technical Coefficients) หรือ ija ของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตตามแนวคิดของ Leontief เป็น
ค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ (ทั้งที่ผลิตเองภายในระบบ
เศรษฐกิจและน าเข้าจากภายนอกระบบเศรษฐกิจ) ที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางในการผลิต
ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจในมูลค่า 1 หน่วยในระบบ 
เศรษฐกิจโดยมีข้อสมมติให้การใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของผลผลิต 
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และมีค่าคงที่2 โดยมีวิธีการค านวณ ija ดังนี้ 

ij ij jx a X หรือ  ij

ij

j

x
a

X
       (3) 

หมายความว่า ในการผลิตสินค้าของกิจกรรมการผลิตที่ j มูลค่า 1 หน่วย จะใช้
ปัจจัยการผลิตจากสาขา i เท่ากับ ija  เมื่อแทนสมการ (3) ลงในสมการที่ (1) จะได้ว่า 

1

n

ij j i i

j

a X F X


           (4) 

จากความสัมพันธ์ที่แสดงสามารถเขียนสมการ (4) ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ (Matrix 
Form) ได้ดังนี้ 

AX F X           (5) 

โดยที่  

1 1

11 1

2 2

1

, ,

n

n nn

n n

x F
a a

x F
A X F

a a
x F

   
     
            
 

    
   

 

จากสมการ (5) เขียนได้เป็น  
AX F IX          (6) 
โดยที่ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) 
จัดสมการใหม่จะได้ 
( )I A X F          (7) 
หาก ( )I A  เป็น Non-singular Matrix แล้ว เมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix) ก็

จะสามารถค านวณได้เป็น 
1( )X I A F         (8) 

โดย   1
 AI  เรียกว่า Input Leontief Inverse Matrix (ซึ่งตั้งชื่อให้ตาม 

ศาสตราจารย์ Wassily Leontief ผู้คิดค้นทฤษฎี Input–Output Model) สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เช่น ถ้าหากทราบอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสินค้า 
แต่ละชนิด จะสามารถใช้สมการที่ (8) ค านวณหามูลค่าการผลิตรวมของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้ หรือ
หากทราบการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสินค้าแต่ละชนิด จะสามารถใช้สมการที่ (8) 
ค านวณหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการผลิตรวมของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้ หรือ ค่าสัมประสิทธิ์
ต่าง ๆ ใน Input Leontief Inverse Matrix ( ijz ) จะแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย
ของสาขาที่ i  มูลค่า 1 หน่วย จะท าให้เกิดการขยายตัวของสาขา j เท่ากับ ijz หน่วย (โดยเมื่อ ji   
เรียกว่า ผลกระทบทางตรง และ กรณี ji  เรียกว่า ผลกระทบทางอ้อม) ซึ่งถ้ารวม ijz ในแนวตั้ง

                                           
2 กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของฟังก์ช่ันการผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตโดยมีคุณสมบัติของการ
มีผลตอบแทนคงที่จากขนาดการผลติ (Constant Return to Scale) ตลอดจนไม่มีการประหยัดและการไม่ประหยัด
จากภายนอก (External Economies and Diseconomies) และไม่มีการทดแทนกันของปัจจัยการผลิตเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 
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ทั้งหมด หรือ 


n

j

ijz
1

จะได้ค่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของการเพ่ิมขึ้นของ 

อุปสงค์ข้ันสุดท้ายของสาขาท่ี i  มูลค่า 1 หน่วย แสดงให้เห็นการขยายตัวโดยรวมของกิจกรรมการผลิต
ทั้งหมดที่แตกต่างกันไป และถ้าหากค่าการเชื่อมโยงไปข้างหลังของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาใดมีค่า
สูง แสดงว่า การกระตุ้นหรือส่งเสริมอุปสงค์ของสินค้าชนิดนั้นจะท าให้กิจกรรมการผลิตโดยรวมของ
ระบบเศรษฐกิจจะสูงตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการส่งออกสินค้าทั้งที่ผลิต
ของพ้ืนที่ศึกษา หรือสินค้าที่ขนส่งผ่านพ้ืนที่ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3) ค่าสัมประสิทธิ์ผลผลิต (Output Coefficients) กับการวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 

ค่าสัมประสิทธิ์ผลผลิต ( ijb ) ของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต เป็นค่าที่แสดง
ถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ (ทั้งที่ผลิตเองภายในระบบเศรษฐกิจและน าเข้า
จากภายนอกระบบเศรษฐกิจ) ที่ถูกกระจายเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางในการผลิตผลผลิตของสาขา
เศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของชนิดสินค้านั้น ๆ ในมูลค่า 1 หน่วยในระบบเศรษฐกิจมี
ข้อสมมติให้การกระจายผลผลิตไปให้แต่ละกิจกรรมการผลิตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของผลผลิต
และมีค่าคงที่ ซ่ึงมีวิธีการค านวณ ijb ดังนี้ 

i

ij

ij
X

x
b          (9) 

หมายความว่า ในการกระจายสินค้าของกิจกรรมการผลิตที่ i มูลค่า 1 หน่วย จะ
กระจายผลผลิตไปสาขา i เท่ากับ ijb  เมื่อแทนสมการ (9) ลงในสมการที่ (2) จะได้ว่า 

jj

n

i

iij XVXb 
1

       (10) 

จากความสัมพันธ์ที่แสดงสามารถเขียนสมการ (10) ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ (Matrix 
Form) ได้ดังนี้ 

1)1(  BVX        (11) 
โดย 1)1(  B  เรียกว่า Output Leontief Inverse Matrix สามารถน าไปใช้

วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เช่น ถ้าหากทราบมูลค่าเพ่ิมหรือมูลค่า
ปัจจัยการผลิตขั้นต้นของแต่ละกิจกรรมการผลิต สามารถใช้สมการที่ (11) ค านวณหามูลค่าผลผลิต
รวมของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้ หรือหากทราบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพ่ิมหรือมูลค่าปัจจัย 
การผลิตขั้นต้นของแต่ละกิจกรรมการผลิต สามารถใช้สมการที่ (11) ค านวณหาการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าผลผลิตรวมของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้ หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ใน Output Leontief 
Inverse Matrix ( ijo ) แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเพ่ิมของสาขาที่ j  มูลค่า 1 หน่วย ท าให้
เกิดการขยายตัวของสาขา i เท่ากับ ijo  หน่วย (โดยเมื่อ ji   เรียกว่าผลกระทบทางตรง และ กรณี

ji  เรียกว่าผลกระทบทางอ้อม)  ซึ่ งถ้ารวม ijo ในแนวนอนทั้งหมด หรือ 


n

i

ijo
1

จะได้ค่า 

การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเพ่ิมของสาขาที่ j  มูลค่า 1 
หน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวโดยรวมของกิจกรรมการผลิตทั้งหมดท่ีแตกต่างกันไป และถ้าหาก
ค่าการเชื่อมโยงไปข้างหน้าของมูลค่าเพ่ิมหรือปัจจัยการผลิตขั้นต้นของสาขาใดมีค่าสูง แสดงว่า  
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การส่งเสริมการผลิตสินค้าชนิดนั้นโดยเพิ่มทุน หรือ แรงงาน ท าให้กิจกรรมการผลิตโดยรวมของระบบ
เศรษฐกิจจะสูงตามไปด้วย ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมการผลิต
สินค้าและบริการในพ้ืนที่ศึกษา 

3.2) ขั้นตอนการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก  

(1) จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 
รายจังหวัด ปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีรายละเอียด 58 กิจกรรมการผลิต และน ามาจัดท าเป็น GPP รายกิจกรรม
การผลิตของพ้ืนที่ศึกษา 

(2) จัดเตรียมข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ปี พ.ศ.2553 ให้มี
รายละเอียด 58 กิจกรรมการผลิตและเป็นราคาผู้ผลิต (Producer’s Price)  

(3)  น าข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศมาจัดท า เมทริกซ์             
ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของประเทศ เพ่ือเป็นเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของ      
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจเบื้องต้น3 

(4) น าเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้น ในข้อ (3) 
และข้อมูล GPP รายกิจกรรมการผลิตของพ้ืนที่ศึกษามาจัดท าเป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ขั้นต้นปี พ.ศ.2557 ของพ้ืนที่ศึกษา4 

(5) อาศัยข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในข้อ (4) และข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 58 กิจกรรมการผลิต ปี พ.ศ.2557 
ของประเทศ มาจัดท าเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของพ้ืนที่ศึกษา (Group Input Coefficient 
Matrix) โดยวิธี Cross-Industry Location Quotient5 เพ่ือหาโครงสร้างการน าเข้าและส่งออกระหว่าง
พ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มอ่ืนของประเทศ 

(6) ปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจาก
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในข้อ (4) และโครงสร้างการน าเข้าและส่งออกระหว่างพ้ืนที่ศึกษา 

                                           
3 โดยมีข้อสมมติว่า การผลิตสินค้าและบริการใด ๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีโครงสร้างการใช้ปัจจัย     
การผลิตขั้นต้นและขั้นกลางที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ขนาดของกิจกรรมการผลิต และแตกต่างกันที่สัดส่วน 
การใช้ปัจจัยการผลิตในพ้ืนท่ีและปัจจัยการผลิตจากนอกพื้นที่ เช่น การปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา มีขนาดการผลิต
ที่เล็กกว่าการปลูกยางพาราในส่วนอื่น ๆ ของประเทศรวมกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและ
วัตถุดิบในการผลิตคล้ายคลึงกัน เช่น มีการใช้จ านวนปุ๋ยเคมีต่อไร่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันที่พื้นที่ศึกษาต้องใช้
สัดส่วนปุ๋ยเคมีจากนอกพื้นที่มากกว่าเพราะมีการผลิตปุ๋ยเคมีในพ้ืนท่ีน้อย เป็นต้น 
4 โดยมีข้อสมมติว่า โครงสร้างการผลิตในปี พ.ศ.2557 ไม่แตกต่างจากโครงสร้างการผลิตในปี พ.ศ.2553 เนื่องจาก
โครงสร้างการผลิตจากข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิต 58 กิจกรรมการผลิตของประเทศไทยในปี พ.ศ.2548 และ 
ปี 2553 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ขนาดของการผลิตแต่ละสาขา และ 
บางกิจกรรมการผลิตไม่ปรากฏกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีศึกษา 
5 Schaffer and Chu (1969) ท าการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิปัจจัยการผลิตแบบไม่มีการส ารวจ
ภาคสนามด้วยวิธีอัตราส่วนที่ตั้ง (Location Quotient) หลาย ๆ วิธี และได้ข้อสรุปว่าวิธีการประมาณค่าทุกวิธี
สามารถที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตได้ใกล้เคียงกับ          
ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการส ารวจภาคสนามและพบว่าวิธีการของ Cross–Industry Location Quotient (CIQ) ให้
ค่าประมาณการของการส่งออกและการน าเข้าระหว่างภูมิภาคได้แม่นย ากว่าวิธีอัตราส่วนที่ตั้ง  (Location 
Quotient) อื่น ๆ เช่นเดียวกับผลการศึกษาเปรียบเทียบของ Flegg et al. (1995) 
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และกลุ่มอื่นของประเทศในข้อ (5) รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2557 ทั้งในระดับพ้ืนที่ศึกษา
และระดับประเทศ เช่น การใช้จ่ายครัวเรือน การลงทุนเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐทั้งในส่วนที่เป็น      
งบลงทุนและงบที่ไม่ใช่การลงทุน รวมถึงข้อมูลการน าเข้าและส่งออกของประเทศ และข้อมูล  
การน าเข้าและส่งออกในจุดผ่านแดนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศึกษา 
ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี6 

(7) ปรับสมดุลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต โดยใช้วิธี RAS Method เพ่ือให้
ได้มูลค่าผลผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตซึ่งวัดจากต้นทุนการผลิต (ผลรวมในแนวตั้ง) และรายรับจาก
การกระจายผลผลิต (ผลรวมในแนวนอน) มีค่าเท่ากัน 

(8)  ค านวณหาเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตส าหรับการวิ เคราะห์ 
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง และค านวณหาเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ปัจจัยผลผลิตส าหรับการวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า  

(9) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา และทดสอบผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษา 

4) แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) 
แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) เป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบัน

ของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor 
Conditions) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท 
(Context for Firm Strategy, Structure and Rivalry) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน 
(Related and Supporting Industries) 

 
3.1.3 การจัดเก็บข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลของการศึกษาได้แบ่งการจัดเก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary Data) และข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 

1) การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ สู่การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

1.1) ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการพัฒนาแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

                                           
6 ทั้งนี้มีข้อสมมติในการแจกแจงอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ศึกษา คือ โครงสร้างการบริโภคครัวเรือน การลงทุน
เอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐของพื้นที่ศึกษา มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างระดับประเทศ แต่อาจจะแตกต่างกัน
บ้างเล็กน้อย ดังนั้น จึงต้องอาศัยข้อมูลการใช้จ่ายครัวเรือน การลงทุนเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐของทั้ง 
พื้นที่ศึกษา และของประเทศมาพิจารณาเปรียบเทียบถ่วงน้ าหนักเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของ  
พืน้ท่ีศึกษา 
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1.2) ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงสืบค้นข้อมูลจากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Thesis) แหล่ง
สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์แห่งประเทศไทย (Thai Digital Collection: TDC) แหล่งสืบค้นข้อมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Chulalongkorn University Intellectual Repository: CUIR) 
Science Direct Emweald Management  

1.3) ข้อมูล เกี่ ยวกับการส่งออกและการน า เข้ าที่ผ่ านจุดผ่านแดนถาวรของ            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกรมศุลกากร ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว 
แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-ค าม่วน จุดผ่าน
แดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าเหืองไทย-สปป.ลาว จุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเชียงคาน จุดผ่านแดนถาวร
บ้านคกไผ่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก  

1.4) ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
58 กิจกรรมการผลิตของพ้ืนที่ศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

1.5) ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านการผลิต การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 

2)  การจัดเก็บข้อมูลจากภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

2.1) วิธีการจัดเก็บข้อมูลจากการที่ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ 
ผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบการน าเข้าในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจนและ
แน่นอนในพ้ืนที่ศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษานี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 
Probability Sampling) ด้วยเทคนิคการแนะน าผู้รับการสัมภาษณ์คนต่อไปจากผู้รับการสัมภาษณ์จาก
คนก่อนหน้า (Snowball Sampling Technique) ด้วยการหาผู้ประกอบการส่งออกหรือน าเข้าคนแรก 
เพ่ือท าการสัมภาษณ์ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็สอบถามผู้รับการสัมภาษณ์คนแรกเพ่ือขอค าแนะน าหา 
ผู้ส่งออก และ/หรือ น าเข้าคนที่สองและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกหรือน าเข้าคนที่สองเสร็จก็ขอ
ค าแนะน าผู้ประกอบการส่งออกหรือน าเข้าคนที่สอง เพ่ือแนะน าหาผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าคน
ที่สามเพ่ือไปสัมภาษณ์ต่อไป ท าต่อเนื่องเช่นนี้ให้ได้จ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
จนกว่าได้ข้อมูลครบถ้วนมากที่สุดในพ้ืนที่ศึกษา  

2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ได้แก่  
2.2.1) ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า (Key Informant Exporter-Importer) ของ

จังหวัดที่ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ผ่าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร และจังหวัดส าคัญ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย 
หนองคาย อุบลราชธานี และนครพนม  

2.2.2) ผู้ประกอบการขนส่งที่ส่งสินค้าผ่านจุดผ่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย- 
สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (Key Informant Transportation Entrepreneur)  

2.2.3) ผู้ประกอบการชิปปิ้งที่ให้ข้อมูลได้มาก (Key Informant Shipping) ที่ประจ า
ด่านจังหวัดมุกดาหาร  

2.2.4) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Key Informant Tourism Entrepreneur) ใน
พ้ืนที่ศึกษา 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

3-14 

2.2.5) ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า และผู้ประกอบการชิปปิ้งใน สปป.ลาว และ
ประเทศเวียดนามตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

3.1.4 วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะหข์้อมูล 
 1) ใช้วิธีแบบพรรณนา (Descriptive analysis)  

1.1) ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ PESTE Analysis ในการวิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพ 
โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ และประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยภายนอกมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
แต่ละด้านท าให้เห็นภาพรวมทีค่รอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา และสามารถน าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ไปสนับสนุนในส่วนของโอกาสและอุปสรรค ของ SWOT Analysis ให้ละเอียดมากขึ้น แบ่งการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกเป็น 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Political and Legal: P) 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture: S) ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี (Technology: T) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) ที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประเมินผล
กระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ ข้อจ ากัด โอกาส และประโยชน์ จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มี
ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1.2) ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และข้อจ ากัด จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกับพ้ืนที่ศึกษา และสามารถน าผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ไปสนับสนุนในการศึกษาเชิงปริมาณของตารางผลผลิตและปัจจัยการผลิต 
(Input-Output Tables Analysis: I/O Analysis) ได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ที่
เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) และคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Cluster) ที่เหมาะสมของพ้ืนที่
ศึกษา 

1.3) ใช้เครื่องมือแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) เป็นการพิจารณาและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย เงื่อนไขของปัจจัย  
การผลิต (Factor Conditions) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) บริบทของการแข่งขัน
และกลยุทธ์ของบริษัท (Context for Firm Strategy, Structure and Rivalry) และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 

2) ใช้วิธีการค านวณเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O Tables) ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไป

ข้างหน้า และไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) 
และหาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Industry Cluster) ที่เหมาะสมของพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้ โปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 ตามลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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3.2 แผนด าเนินโครงการ 
 
ตารางที่ 3-2 แสดงแผนด าเนินโครงการ 

โครงการ 
ระยะเวลา 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย
. 59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

1.จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ท า แ ผน ป ฏิ บั ติ 
การด าเนินในการด าเนินงานตามแนวทาง
แผนการด า เนิน งานตามขอบเขตของ
ข้อก าหนดขอบเขตงาน (TOR)            
2.  ด า เนินการศึกษา ทบทวนเอกสาร 
ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว บ รว ม ข้ อ มู ล 
สถานกา รณ์ปั จจุ บั น ในด้ าน ศักยภาพ 
ข้ อ จ า กั ด  โ อ ก า ส  ภั ย คุ ก ค า ม  แ ล ะ           
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ด้านเศรษฐกิจ ในภาคการผลิต การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ประโยชน์จากการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนา        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
3.การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมิน
ถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ 
และประโยชน์จากการพัฒนาระเบียง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี ต่ อ ก า ร พั ฒ น า                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ PESTE             
4. จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ต้ น 
(Inception Report)            
5.จัดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception 
Report)            
6.การวิ เคราะห์และสัง เคราะห์จุดแข็ ง 
จุ ด อ่ อ น  โ อ ก า ส  แล ะ ข้ อ จ า กั ด  จ า ก 
การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจของพื้นที่
ศึกษา โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis            
7. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต( Input-
Output Tables)            
8. จัดเก็บข้อมูลของพื้นที่ศึกษา โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)            
9. ด าเนินการศึกษา ทบทวนข้อมูลเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจใน
ประเทศกลุ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่างที่เชื่อมโยงกับ 
EWEC ด้านความต้องการ (Demand) ของ
สินค้าและบริการของตลาดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
10. วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อประเมิน
ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ความจ าเป็น ใน
ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การตลาด 
การลงทุน อุตสาหกรรม บทบาทความส าคัญ
ของพื้นที่ศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศและ            
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ตารางที่ 3-2 แสดงแผนด าเนินโครงการ 

โครงการ 
ระยะเวลา 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย
. 59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ภาค โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใน 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chains) วิเคราะห์โดยใช้
ตารางปั จจั ยการผลิ ตและผลผลิ ตและ         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพื่อให้
สะท้อนความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไป 
ข้ างหลั งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน 
การพัฒนา คลัสเตอร์ทั้ งในแง่ของโอกาส 
ความต้ อ งการ  (Demand)  ความ เสี่ ย ง 
แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้ง
ปัจจัยแวดล้อมด้านศักยภาพและความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายเส้นทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ าง  ๆ เป็ นต้น 
ตลอดจนพิจารณาการกระจายตัว New 
Engine of Growth และ S-Curve ของพื้นที่
ศึกษา 
11.  การเก็บข้อมู ลในพื้ นที่  ด้ านการค้า  
การลงทุน การจ้ างงาน ศักยภาพ และ
ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในพื้นที่
ศึกษาภายในประเทศไทยและพื้นที่เชื่อมโยงใน
ประเทศกลุ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่างที่เชื่อมโยงกับ 
EWEC เปรียบเทียบครอบคลุมถึงบริบท
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาส ข้อจ ากัด 
การพั ฒนาปรั บปรุ งสิ น ค้ า ให้ ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดโดยศึกษาจากข้อมูล
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)            
12. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง ใน
แต่ละพื้นที่ศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและผู้ป ระกอบการในพื้ นที่  
การประมาณการอุปสง ค์อุ ปทานของ 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งประเด็น
อื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
วัตถุประสงค์            
13.  จั ดท ารายงานการศึกษาขั้ นกลาง 
(Interim Report)            
14.  จั ดส่ งรายงานการ ศึกษาขั้ นกลาง 
(Interim Report)            
15. วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะพื้นที่เป้าหมายและก าหนด
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพของพื้นที่ศึกษา            
16. พัฒนา รวบรวม จัดระบบข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการวิเคราะห์ตามขอบเขตงานพร้อมทั้ง
การประมวลผลที่สามารถใช้วิ เคราะห์            
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ตารางที่ 3-2 แสดงแผนด าเนินโครงการ 

โครงการ 
ระยะเวลา 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย
. 59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ในอนาคต 
17.  จั ดท า ร่ า งรายงานการ ศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report)            
18. จัดส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report)         

  
 

19. การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา            
20. ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษา            
21. จัดท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)            
22. จัดส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)            

 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 

1) ด าเนินการศึกษา ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบันใน
ด้านศักยภาพ ข้อจ ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจใน 
ภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ผลกระทบ และ
ประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เครื่องมือ 
PESTE Analysis  

 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) 

รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ประกอบด้วยการน าเสนอบทบาทของพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมพ้ืนที่หลักและพ้ืนที่ส าคัญที่ควรจะพัฒนาผลการศึกษาตาม
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ความจ าเป็น และประเด็นส าคัญ
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การตลาด การลงทุน อุตสาหกรรม โดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis 

2) ศึกษาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพ่ือสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้
เกิดประโยชน์กับการพัฒนาในภาค โดยวิเคราะห์ความต้องการ (Demand) ของสินค้าและบริการของ
ตลาดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

3) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินบทบาทความส าคัญของกลุ่มที่ศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และภาค โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chains) เพ่ือให้สะท้อนความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในการพฒันาคลัสเตอร์ทั้งในแง่โอกาส ความต้องการ (Demand) ความเสี่ยง แนวโน้มความเป็นไปได้
ในอนาคต รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมด้านศักยภาพและความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่าย
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เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจน
พิจารณาการกระจายตัว New Engine of Growth และ S-Curve ของพ้ืนที่ศึกษา 

4) ศึกษาวิเคราะห์และส ารวจพ้ืนที่จริง เช่น การค้า การลงทุน การจ้างงาน ศักยภาพ และ
ภาพรวมการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจทั้งในพ้ืนที่ศึกษาภายในประเทศไทยและพ้ืนที่เชื่อมโยงในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เปรียบเทียบครอบคลุมถึงบริบทสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาส ข้อจ ากัด การพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

5) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง ในแต่ละพ้ืนทีศ่ึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
ส ารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การประมาณการอุปสงค์อุปทานของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

 
3.5 ขั้นตอนการด าเนินงานร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 

ประกอบด้วย ข้อเสนอแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ  (EWEC) สู่การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเสนอแนะปัจจัยที่จะท าให้การพัฒนาประสบผลส าเร็จรวมทั้งระบบ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์และระบบการประมวลผล  

1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพร่วมกัน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
พ้ืนที่เป้าหมาย ก าหนดประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

2) พัฒนา รวบรวม จัดระบบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ตามขอบเขตของงานพร้อมทั้ง 
การประมวลผลที่สามารถใช้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้
ในอนาคต 

3) จัดท าร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
 
3.6 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

1) จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และน าผลการสัมมนามา
ปรับปรุงแก้ไขรายงานการศึกษา 

2) เอกสารรายงานโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉบับสมบูรณ์ จ านวน 100 เล่ม 

3) เอกสารรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในเล่มเดียวกัน จ านวน 100 เล่ม 

4) ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์พร้อมโปรแกรมการประมวลผล 
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บทที่ 4 
ความเปน็มาเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 

ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ความเป็นมาของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregional Economic Cooperation: 
GMS-EC) 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน (ยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) 
ประเทศเมียนมา ประเทศสปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย หรือที่เรียกว่า หกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ เกิดขึ นตั งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงมีพื นที่รวมกันประมาณ 2.6 ล้านตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรรวมกันกว่า 326 ล้านคน (ธนาคารพัฒนาเอเชีย, 2558) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
อนุภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดแหล่งหนึ่ งในโลก และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี  ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิ ภาคเอเชียใต้ 
เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระเบียงเศรษฐกิจประเทศไทยได้เริ่มตั งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
ในปี พ.ศ.2535 จนกระท่ังถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 11 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ในการท้าถนน 4 ช่องจราจร ในพื นที่ตะวันออกตั งแต่อ้าเภอแม่สอด จนถึงจังหวัดตาก ถึงอ้าเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุน    
การจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นที่ให้ดีขึ น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
นอกจากนั น ผู้น้าประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงได้แสดงเจตนารมณ์ให้มีการลงนามในภาคผนวกและ
พิธีสารแนบท้ายของความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน (GMS Cross-Border Transport Agreement) 
ให้เสร็จครบถ้วน และเห็นชอบกับความริเริ่มในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้ 
การคุ้มครองระบบนิเวศของพื นที่ป่าไม้และต้นน ้าในอนุภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS Bio-diversity Corridor) ทั งนี  ได้มีการลงนาม
ข้อตกลงในเรื่องการขนส่ง การค้าพลังงาน การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ และการสื่อสารโทรคมนาคม  

ส่วนการพัฒนาแนวพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย- 
สปป.ลาว-เวียดนาม ฝั่งตะวันออก: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เถือ เทียน เว้-ดานัง 

1) สะพานข้ามแม่น ้าโขง แห่งที่ 2 ประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) มาด้าเนินการก่อสร้างเป็นวงเงิน 4,700 ล้านเยน 
(ส่วนของไทย 2,300 ล้านเยน) ได้มีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานเมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 
มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ.2549  

2) เส้นทางหมายเลข 9 (ใน สปป.ลาว) การปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทาง สะหวันนะเขต-
เมืองพิน-แดนสะหวัน ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
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แห่งญี่ปุ่น (JICA) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งได้เปิดใช้ 
อย่างเป็นทางการเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ.2547 

3) เส้นทางหมายเลข 9 (ในประเทศเวียดนาม) และท่าเรือน ้าลึกดานัง ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
(JBIC) และรัฐบาลเวียดนาม เพ่ือท้าการก่อสร้างเส้นทางลาวบาว-ดองฮา อุโมงค์หายเวิน (Hai Van 
Tunnel) และการปรับปรุงท่าเรือน ้าลึกดานัง โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547 (กระทรวง
การต่างประเทศ, 2556) 

ธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และรัฐบาลจากประเทศ
สมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ได้ก้าหนดแนวพื นที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขยายตัวทางการค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชนในอนุภูมิ 
ภาคลุ่มแม่น ้าโขง มีวัตถุประสงค์ดังนี   

1) เพ่ือเพ่ิมเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอ้านวยความสะดวกทางการค้า       
การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาระหว่าง สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 

2) เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งในพื นที่ และท้าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและคนโดยสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

3) เพ่ือลดความยากจน สนับสนุนการพัฒนาในพื นที่ชนบทและพื นที่ชายแดนเพ่ิมรายได้ใน
กลุ่มคนที่มีรายได้ต่้า สร้างโอกาสการจ้างงานส้าหรับสตรี และส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี  
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ยังเน้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรและการท่องเที่ยว 
 แนวพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับ
ทะเลอันดามัน ระยะทางรวมประมาณ 1,320 กิโลเมตร (พัชรินทร์ รักสัตย์ และดร.สวรัย บุณยมานนท์, 
2558) เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้-กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว ที่
ด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต-ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน-ด่านสะพาน
มิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่านพื นที่จังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์-
มหาสารคาม-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก ออกจากประเทศไทยที่อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมืองเมียวดี -เมาะละแหม่ง หรือ 
เมาะล้าเลิง ซึ่งท้าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ (Land Link) โดยมีเส้น
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงภายใน และ
ต่างประเทศ  
 เส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ผ่านประเทศเวียดนาม สปป.ลาว ไทย และ
เมียนมา มีเส้นทางตัดผ่านและเชื่อมต่อ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง คน สินค้า ปัจจัยการผลิต  

1) เส้นทางตัดผ่านและเชื่อมต่อเส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศ
เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 1A หรือทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 (AH1) เลียบชายฝั่งทะเล
จีนใต้ จากกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ลงใต้สู่นครโฮจิมินห์ จุดเชื่อมต่อเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก อยู่ตอนกลางของประเทศ ที่เมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี เป็นเส้นทาง
ส้าคัญในการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านจังหวัดมุกดาหาร เข้า สปป.ลาว โดยใช้เส้นทางหมายเลข 9 
ผ่านด่านแดนสะหวัน-ลาวบาว เข้าเมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี เส้นทางจากด่านลาวบาวก่อนเข้าสู่
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เมืองดองฮาระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นภูเขา เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 
1A ที่เมืองดองฮา เพ่ือเดินทางเข้ากรุงฮานอย และจีนตอนใต้ 

2) เส ้นทางตัดผ ่านและเชื ่อมต่อเส ้นแนวระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ใน 
สปป.ลาว และกัมพูชา ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 13 ใน สปป.ลาว เริ่มต้นจากประเทศเวียดนามจาก
เส้นทางหมายเลข 1A เข้า สปป.ลาว ทางด่านน ้าพาว-เกาแจว เข้าสู ่ถนนหมายเลข 8 ในแขวง 
บอลิค้าไซ และเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 เลียบแม่น ้าโขงลงใต้ผ่านแขวงค้าม่วน-สะหวันนะเขต-
สาละวัน-จ้าปาสัก เข้ากัมพูชาที่จังหวัดสตรึงแตรง-กระแจะ-ก้าปงจาม-พนมเปญ จุดตัดและเชื่อมต่อ
เส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต จาก
จุดตัดเชื่อมต่อสามารถเดินทางขึ นเหนือลงใต้ ใน สปป.ลาว โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 

3) เส้นทางตัดผ่านและเชื่อมต่อเส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศไทย 
ที่ธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความส้าคัญ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงเอเชียหมายเลข 12 (AH12) หรือ 
ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) เริ่มต้นจากต้าบลหินกอง อ้าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี-จังหวัดสระบุรี-อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี-อ้าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา-อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา-อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น-อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น-อ้าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น -อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น -อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี -อ้าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย-สะพานมิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 รวมระยะทาง 511.5 กิโลเมตร จุดตัด
เส้นทางที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งเส้นทาง คือ เส้นทางจากสะพานมิตรภาพ ไทย- 
สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยซาย ลงมากรุงเทพ โดยมีจุดตัดเส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ที่อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เรียกเส้นนี เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-
South Economic Corridor: NSEC)  

4) เส้นทางตัดผ่านและเชื่อมต่อเส้นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศ
ไทยอีกเส้นทางหนึ่ง คือ ถนนเลียบล้าน ้าโขง หรือถนนหมายเลข 211 จากอ้าเภอเชียงคาน-อ้าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 212 จากอ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย-อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม-อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 2034 จากอ้าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ถึงอ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 2112 ถึง
อ้าเภอโขงเจียม และเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 2173 ถึงด่านช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

5) นับตั งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน ้าโขง 6 ประเทศ หนึ่งในโครงการที่ส้าคัญคือ การพัฒนา
พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่เชื่อมโยงทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอันดามัน เพ่ือ 
การอ้านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่าง 4 ประเทศ โดยเฉพาะในพื นที่ที่
เส้นระเบียงผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงในล้าดับต้นของ
อาเซียนและเอเซีย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยกับ สปป.ลาว และเวียดนาม ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิ 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่มีผลต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพจากการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องมือ PESTE Analysis อย่างละเอียด
ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค ของรายงานภาคผนวกฉบับสมบูรณ์ และการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อย่างละเอียดได้แสดงไว้ในภาคผนวก จ ของรายงาน
ภาคผนวกฉบับสมบูรณ์ ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ที่มีผลต่อการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 
5.1 จุดแข็ง 

5.1.1 ด้านการผลิต 
1) มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของแม่น้ าสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ แม่น้ าชี และล าปะทาว ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
2) มีระบบชีวภาพที่หลากหลายที่ช่วยการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าสงคราม ลุ่มน้ ายาม ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าอูน เป็นต้น  
3) มีเข่ือนเก็บกักน้ าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด และ

การเพาะปลูก รวมกันในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เขื่อนล าตะคอง เขื่อนล าพระเพลิง 
เขื่อนล ามูลบน และเขื่อนล าแชะ จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนปากมูล และเขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

4) มีแหล่งน้ าใต้ดินที่มีคุณภาพที่มีปริมาณการได้น้ าใต้ดินมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ และอุบลราชธานี (กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล, 2558) 

5) ในพ้ืนที่ศึกษามีจ านวนโรงงานพลังงานทดแทนทั้งหมด 158 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas Power Plant) 32 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) 33 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Power Plant) 4 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโซลาร์รูฟ 
(Solar Power Plant and Solar Rooftop) 82 แห่ง โรงไฟฟ้าขยะ (Waste Power Plant) 1 แห่ง 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559) เป็นแหล่งพลังงานให้กับ
ภาคการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ  

6) การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ศึกษาปี พ.ศ.2558 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 
18,754,818 ไร่ หรือร้อยละ 52.38 ลดลงร้อยละ 3.73 จากปี พ.ศ.2557 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ปลูกอ้อย 3,346,560 ไร่ หรือร้อยละ 78.89 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.53 จาก 
ปี พ.ศ.2557 ของพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคฯ พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 4,022,038 ไร่ หรือร้อยละ 82.22 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.91 จากปี พ.ศ.2557 ของพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในภาคฯ และพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
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2,603,724 ไร่ หรือร้อยละ 55.09 ลดลงร้อยละ 0.01 จากปี พ.ศ.2557 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคฯ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

7) การเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ศึกษาปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา มีการเลี้ยงโคนม  
72,393 ตัว หรือร้อยละ 58.39 มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  
ร้อยละ 14.59 อุดรธานี ร้อยละ 4.99 มหาสารคาม ร้อยละ 3.42 ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558)  

8) การเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ศึกษาปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยงโคเนื้อมาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 249,566 ตัว หรือร้อยละ 12.45 รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น ร้อยละ 8.32 ชัยภูมิ ร้อยละ 6.77 อุบลราชธานี ร้อยละ 6.48 มหาสารคาม ร้อยละ 6.23 
ตามล าดับ (สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

9) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร
อย่างต่อเนื่อง 

10) มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) รายใหม่เพ่ิมขึ้น และพยายามพัฒนาคุณภาพและปริมาณสินค้าให้ตรงกับ 
ความต้องการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

5.1.2 ด้านการค้า 
1) มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 

One Product: OTOP) จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าไหมบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผ้าไหม
มัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก 
จังหวัดมหาสารคาม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร ผ้าไหมมัดหมี่ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่ งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปของเครื่องใช้ประจ าบ้าน ของประดับตกแต่ง 
ของที่ระลึก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และเชื่อมโยงเส้นทางผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม ที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ ที่บ้านละหาน้ า เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  

2) พ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ติดกับชายแดน สปป.ลาว มากที่สุดในประเทศ ระยะทางประมาณ 
1,256 กิโลเมตร ท าให้มีการค้าปลีก ค้าส่ง กับ สปป.ลาว ทั้งประเทศมายาวนาน และรวมถึงกับ
เวียดนาม 

5.1.3 ด้านการลงทุน 
1) ในพ้ืนที่ศึกษามีโรงงานขนาดใหญ่ ประเภทโรงสีข้าว 312 แห่ง จาก 555 แห่งใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานน้ าตาล 17 แห่ง จาก 19 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2559) มีโรงงานท าแป้ง (ประเภทโรงงาน 9(2)) ในพ้ืนที่ศึกษาที่ได้รับอนุญาต
และมีการด าเนินกิจการแล้ว 58 แห่ง มีโรงกลึง โรงหล่อจ านวนมากในพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงมีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นท่ีศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย นครพนม และ
มุกดาหาร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร และสุรนารี ที่เปิดด าเนินการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกท้ังในและต่างประเทศ 

2) มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนหลายแห่งที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 2 นครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 จังหวัด
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ขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 
จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น ท าให้มีความสะดวกต่อผู้สนใจในการลงทุน 
และมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ มีธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินจ านวนมาก
ในพ้ืนที่ศึกษา 

5.1.4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
1) ในพ้ืนที่ศึกษามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัด

ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร  
การท่องเที่ยวริมน้ าโขง เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์อ าเภอ 
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดรอยพระพุทธ
บาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นต้น มีเส้นทางเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ทั้งสายหลักและสายรองไปจังหวัดต่าง ๆ  

2) มีอาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ หม่ า จังหวัดชัยภูมิ ไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไก่งวง 
และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคาม ข้าวเหนียวเขาวง และกุ้งก้ ามกราม จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นต้น  

3) ในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนด้านการผลิต การค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เช่น มีหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 
กว่า 26 หน่วยงาน (ส านักงานจังหวัดขอนแก่น, 2559) เป็นต้น 

4) มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่ งรวมถึงวิทยาเขตในพ้ืนที่ศึกษา เป็น
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 10 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง สถาบัน   
ราชมงคล 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 9 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2559) ให้บริการการเรียน การสอน ผลิตบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

5) เป็นศูนย์กลางด้านบริการวิชาการ และบริการทางการแพทย์ สามารถให้บริการ 
การเรียนการสอน ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
บุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลส าหรับการค้นคว้าวิจัย มีมาตรฐานระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ มีคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่มีขีดความสามารถสูง ซึ่งเป็น 
ศูนย์ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ  
 
5.2 จุดอ่อน 

5.2.1 ด้านการผลิต 
1) ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ า 

เ พ่ื อการ เกษตร  ในปี  พ .ศ . 2556 พ้ืนที่ ศึ กษามี พ้ืนที่ ช ลประทานประมาณร้ อยละ  7.07  
(กรมชลประทาน, 2556) 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่หาความรู้และใส่ใจในการปรับปรุงบ ารุงดินน้อย คุณภาพดิน
เสื่อมโทรมลงเนื่องจากเกษตรใช้สารเคมีมากขึ้น ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช  
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สารป้องกันและก าจัดโรคพืช เป็นต้น เพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิต ท าให้ผลผลิตมีสารตกค้างส่งผลต่อ
สุขภาพผู้บริโภค และสาเหตุอื่นของดินเสื่อม เช่น การถูกชะล้างของหน้าดิน เป็นต้น 

3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีที่ท ากินน้อย การถือครองที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 19.9 
ไร่ เพราะท่ีผ่านมามีการแบ่งมรดกที่ดินให้กับลูกหลานรุ่นต่อรุ่น เกษตรกรบางรายขายที่ดินท าให้ไม่มีที่
ท ากิน ท าให้มีผู้ปลูกข้าวลดลง ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียน
ในปีเพาะปลูก พ.ศ.2557-58 จ านวน 589,798 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) และเกษตรกรมี 
อายุเฉลี่ย 55 ปี (ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558) แรงงานในภาคเกษตรเริ่มลดลง มี
แนวโน้มขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร แรงงานเกษตรกรที่สูงวัยท าให้ใช้แรงงานตนเองในการผลิต
มากไม่ได้ รวมทั้งความกระตือรือร้นและความคิดในการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีเพ่ือ 
การผลิตที่เหมาะสมกับสภาพดิน น้ า ลม แสงสว่าง กับพ้ืนที่การผลิตของตน 

4) เกษตรกรจ านวนมากมีสองสถานะ ได้แก่ เป็นเกษตรกร และเป็นแรงงานนอก 
ภาคการเกษตร ซึ่งเวลาส่วนใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตรมากกว่าในภาคการเกษตร เพราะต้องการ
รายได้เพ่ิมข้ึน  

5) บุตรหลานของผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรไม่นิยมกลับไปท างานภาคการเกษตร เพราะมี
คุณวุฒิการศึกษาสูง ต้องการท างานที่ใช้สมองมากกว่าแรงงาน มีความสะดวกสบายมากกว่าท างาน
ภาคการเกษตร 

6) การปลูกข้าวอินทรีย์ เกษตรกรต้องให้เวลากับอยู่ในนามาก มีความละเอียดและ
ประณีต ซึ่งไม่ตรงกับนิสัยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปัจจุบัน  

7) มีค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินไม่ได้ใช้ผลิตในฤดูแล้ง  
8) เกษตรกรไม่มีข้อมูลข่าวสาร เข้าใจตลาดสินค้าท่ีตนเองผลิตน้อย  
9) ไม่มีการแปรรูปข้าว ยางพารา และมันส าปะหลังที่หลากหลาย ทั้งที่มีขีดความสามารถ

และความรู้สูง ส่วนใหญ่แปรรูปข้าวถุง และท าแป้งจากข้าว  
10) มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
11) มีทรัพยากร แร่ธาตุ จ านวนมาก เช่น โปแตส ก๊าซธรรมชาติ ไม่สามารถน าขึ้นมา    

แปรรูปเพ่ือเชิงธุรกิจได้มีการต่อต้าน 
12) มีช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Divided) ความสามารถในการดูดซับ

เทคโนโลยี (Technology Absorption) ระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเก่า หรือคนสูงอายุในภาคการเกษตร 
กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีสูง ท าให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจซึ่งกันและกันมากในปัจจุบัน และช่องว่างมีแนวโน้มมากข้ึน 

5.2.2 ด้านการค้า 
1) ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ซื้อมาขายไป เป็นการค้าปลีก ค้าส่ง ส่วนใหญ่สั่งสินค้า

จากส่วนกลาง ผู้ค้าไม่ต้องการเปลี่ยนอาชีพจากผู้ค้าปลีก ค้าส่ง เป็นผู้ผลิต มีการใช้ปัจจัยการผลิตใน
ท้องถิ่นน้อยมาก  

2) สินค้าทดแทนที่ผลิตในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับสินค้า
ส่วนกลาง มีผลต่อการแย่งส่วนแบ่งการตลาดทั้งตลาดใน และประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) มีนวัตกรรมทางการเงิน แต่ใช้นวัตกรรมทางการเงินน้อยในการค้าชายแดน  
4) ผลิตภัณฑ์การค้าที่เกี่ยวกับความงามมีมากหลากหลาย ส่วนใหญ่ไม่มีเอกลักษณ์ที่ 

โดดเด่น และไม่พัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า  

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

5-5 

5) ปัญหาความยาวของอาณาเขตพ้ืนที่ชายแดนตามล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง ซึ่งชายแดน
ไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความยาวประมาณ 1,256 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารจัดการตามแนวชายแดน มีการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี การค้ามนุษย์ การค้า ยาเสพติด 
สิ่งของผิดกฎหมาย การค้าพันธุ์พืชผิดกฎหมายหายาก และสัตว์ป่า และแรงงานลักลอบเข้ามาท างาน 

5.2.3 ด้านการลงทุน 
1) ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนมาก และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่สูง 

มีเครือข่ายการผลิตสินค้าระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม บริการ และการค้าทั้งในจังหวัด
และระหว่างจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาร่วมกันน้อย  

2) เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีหนี้สินต้องการขอกู้เงินเพ่ือขยาย หรือ
เพ่ิมการลงทุน มีปัญหาไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ เพราะติดขัดคุณสมบัติส่วนตัวใน  
การกู้ยืม และเงื่อนไขการกู้ยืมของสถาบันการเงิน 

3) ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความสนใจและต้องการไปลงทุนต่างประเทศไม่มีเงินทุน
เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องตลาด และกฎหมายลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ือ
ต่อการลงทุน 

5.2.4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
1) ไม่มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และเส้นทาง

เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวตามแนวถนนมิตรภาพ มีเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบาง
จังหวัดตามแนวล าน้ าโขง 

2) แหล่งท่องเที่ยวขอพ้ืนที่ศึกษาดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ยาก และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท า
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าถึงได้ยาก 

3) ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและดึงดูดใจ 
4) บางจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา การบริการด้านท่องเที่ยวยังไม่สะดวก เช่น อารยสถาปัตย์ 

ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ เช่น ความรู้แหล่งประวัติศาสตร์
ที่ลึกซึ้ง และขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 

5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ รวมถึงการสร้างเรื่องราว (Story) ของแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง  

6) ในพ้ืนที่ศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษามีขีดความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจบริการได้ยังไม่ดีนัก เช่น ทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
สาธารณสุข วิศวกรรม ช่างส ารวจ การเกษตร เป็นต้น 
 
5.3 โอกาส 

5.3.1 ด้านการผลิต 
1) นโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ นโยบายส่งเสริมการปลูก 

พืชพลังงานทดแทนที่ให้ผลพลอยได้ นโยบายของรัฐ ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพและ 
การแปรรูปยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาท าการผลิต 

2) รัฐบาลส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
สร้างความแตกต่าง วิจัยและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ มีหน่วยงานของรัฐบาลช่วยในการส่งเสริม 
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การฝึกอบรมผู้ประกอบการเพ่ือแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรมจากยาง ไหม ข้าว เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการผลิตเพ่ิมข้ึน เป็นโอกาสในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ 

3) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งนอกจากได้รับการส่งเสริมจากเกษตร
จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดของแต่ละจังหวัดแล้ว ในปัจจุบันหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริม
สหกรณ์ หนึ่งหอการค้าจังหวัดหนึ่งสหกรณ์ เป็นต้น สร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ใช้กลุ่มเป็น
เครื่องมือในการท าธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพ่ิมขีดความสามารถยกระดับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการตลาดต่างประเทศ  เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

5) นโยบายสนับสนุน Startup ของรัฐบาล คือ การเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Scalable) และท าซ้ า (Repeatable) ด้วย
นวัตกรรมการผลิตใหม่ เป็นโอกาสในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

6) รัฐบาล สปป.ลาว สนับสนุนให้นักลงทุนจากต่างประเทศไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโน ในแขวงสะหวันนะเขต และนิคมอุตสาหกรรมในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึง
นิคมอุตสาหกรรมตอนกลาง ตอนใต้ และตอนเหนือของเวียดนาม เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว 

5.3.2 ด้านการค้า 
1) การมีสื่อโฆษณาโทรทัศน์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สื่อโฆษณาจากวิทยุท้องถิ่นมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการสินค้าไทยของคนลาว เป็นโอกาสให้สินค้าไทยจ าหน่ายได้เพ่ิม
มากขึ้นใน สปป.ลาว ซึ่งมีทิศทางความนิยมใช้สินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง 

2) การร่วมกันลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าตามแนวชายแดน เป็นโอกาสให้มูลค่า
การค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว เพิ่มข้ึน  

3) สามารถน าเข้าปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรเพ่ือแปรรูปการผลิต เพ่ือ
ตลาดภายในและต่างประเทศ 

4) สปป.ลาว และเวียดนามได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalised 
System of Preferences: GSP) และได้รับสถานะเป็นคู่ค้าปกติ (Normal Trade Relations: NTR) 
จากสหรัฐอเมริกา เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนเพ่ือใช้สิทธิดังกล่าว 

5) สินค้าและบริการที่ส่งออกเป็นที่นิยมมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคใน สปป.ลาว 
รวมถึงเวียดนาม 

6) สปป.ลาว มีเว็บไซต์จับคู่ธุรกิจ (Business to Business: B2B) ทีผู่้ซื้อและผู้ขายสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของตลาดร่วมกันได้ คือ www.buyasean.jp/laos/ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการคนลาวติดต่อท าการค้ากับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นสื่อและช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไป
ติดต่อและท าการค้ากับผู้ประกอบการ สปป.ลาว 

5.3.3 ด้านการลงทุน 
1) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับความงาม อาหารเสริมสุขภาพ 

ที่ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว เพ่ือแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง และ    
มากขึ้นในอนาคต 

2) สถาบันการเงินให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าเพ่ือผู้ประกอบการกู้เงินไปลงทุน  
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3) มีการสัมปทานแหล่งแร่ทองแดงและแร่ยิปซั่มในแขวงสะหวันนะเขต จากรัฐบาล 
สปป.ลาว และใช้ถนนเส้นหมายเลข 9 ขนส่งแร่ ถ้ามีผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้ความสนใจและลงทุน
กับบริษัทที่ได้รับสัมปทาน หรือจากรัฐบาล สปป.ลาว ถือเป็นโอกาสในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

4) ผู้ประกอบการได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมจากรัฐบาลเพ่ือแสวงหาโอกาสและลู่ทาง
ในการลงทุนท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 

5) นโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดชายแดนบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่ และ
ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาลงทุน 

5.3.4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
1) การส่งเสริมด้านไอที มีการใช้อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย เ พ่ือ 

e-Marketing Tourism and Services ทั้งในพ้ืนที่ศึกษาและประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดพลวัตทาง
ธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้บริการ ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างรวดเร็วจากการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

2) มีการขยายตัวของธุรกิจความสวยความงาม โดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิง เพศชาย และ
เพศท่ีสามที่มีก าลังซื้อใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

3) การ พัฒนา เส้ นทาง เชื่ อม โยง การกราบไหว้ พระธาตุ อิ ง ฮั ง  พระธ าตุ โพน  
แขวงสะหวันนะเขต พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ จังหวัดมุกดาหาร และพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม  

4) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยุคไดโนเสาร์เชื่อมโยงระหว่างแหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ 
บ้านพะลานไซ เมืองพิน แขวงสะหวันนะเขต-แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ ต าบลพนอม อ าเภอ    
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม-พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

5) การท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
โปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน รับประทานอาหาร 3 ประเทศ เป็นการสร้างโอกาสตลาดการท่องเที่ยว
ซึ่งกันและกันในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว 

6) การรณรงค์การท่องเที่ยว ได้แก่ “จังหวัดเลย เมืองต้องห้ามพลาด” และ “จังหวัดเลย 
เมืองต้องห้ามพลาด พลัส จังหวัดชัยภูมิ” การท่องเที่ยวตามโครงการ “เขาเล่าว่า มีหินชมนภา  
หาดชมดาว ในอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ” เป็นโอกาสของพ้ืนที่ท าการรณรงค์ให้มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากข้ึน 

7) จังหวัดขอนแก่นยกระดับเป็นไมซ์ซิตี้ (MICE City) เป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงกิจกรรม
การประชุม สัมมนา การประชุมวิชาการ การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ เข้า
กับจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา สปป.ลาว และเวียดนาม ได้ 

8) จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) เป็นโอกาสใน 
การเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

9) ยกระดับศิลปวัฒนธรรมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สู่อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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10) การขยายความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ระหว่าง ไทย 
ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ สปป.ลาว ประกอบด้วย           
แขวงบอลิค าไซ และค าม่วน และเวียดนาม ประกอบด้วยจังหวัดฮาติงห์ กวางบิงห์ และเหงะอาน  
เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม และการคมนาคมขนส่ง  

11) ในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนด้านการผลิต การค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เช่น มีหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 
กว่า 26 หน่วยงาน (ส านักงานจังหวัดขอนแก่น , 2559) เป็นต้น เป็นโอกาสที่จะยกระดับเป็นศูนย์
ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ 

12) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จาก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น -มหาสารคาม-
ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เป็นโอกาสที่จะลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตการเกษตร สินค้าอ่ืน ๆ 
รวมถึงการขนส่งผู้โดยสาร 
 
5.4 อุปสรรค 

5.4.1 ด้านการผลิต 
1) สปป.ลาว และเวียดนาม มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรม มี

นโยบายผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้า ต่างมีมาตรการที่จูงใจมากกว่าทั้งเป็นการเปิดนิคมอุตสาหกรรม 
ท าให้เกิดการแข่งขัน และมีการส่งเสริมนักลงทุนไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะใน สปป.ลาว และเวียดนาม และสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติเข้าไป
ลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม เพราะมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า มีความมั่นคงทางการเมืองที่ดีกว่า 
ส่งผลให้เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนขยายตัวไปได้ช้า 

2) การเกิดภัยธรรมชาติ ความรุนแรงปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานินญา ที่เกิดขึ้นบ่อย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ว่าจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อไป ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค หรือเกิดภาวะ  
น้ าท่วม มีผลต่อเสถียรภาพการผลิตภาคการเกษตร ราคาผลผลิตภาคการเกษตร และมีผลต่อ
เศรษฐกิจของกลุ่มพื้นที่ศึกษา  

3) แรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่เป็นแรงงานไร้ทักษะซึ่งใช้เวลาในการพัฒนา
ทักษะให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง  

4) แรงงานเวียดนามจ านวนมาก ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สามารถท างานได้บาง
ลักษณะ  

5) แรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ไม่ท างานอยู่ที่ใดที่หนึ่งนาน มีการย้ายงานไปหา
ค่าจ้างและสวัสดิการที่สูงกว่า เพราะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างแรงงานท าให้
นายจ้างต้องหาแรงงานใหม่ 

6) แรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนาม เกือบทั้งหมดกลับประเทศในช่วงงานเทศกาล
ประเพณี วัฒนธรรมที่ส าคัญ เช่น สงกรานต์ ตรุษญวน เป็นต้น ท าให้ช่วงดังกล่าวนายจ้างต้องหยุด
กิจการของตนชั่วคราว หรือถ้าไม่กลับก็ต้องจ่ายค่าแรงงานสูงขึ้นกว่าเดิม 
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5.4.2 ด้านการค้า 
1) ประเทศคู่ค้าของไทยใช้มาตรการกีดกันซึ่งกันและกันที่ไม่ใช้ภาษี (Non-Tariff 

Barriers: NTBs) เพ่ือปกป้องประโยชน์ประเทศของตนมากขึ้นจากการเปิดเสรีอาเซียน ภาษีส่งออก
เป็นศูนย์ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท าให้ต้นทุนการขนย้ายสูงใกล้เคียงก่อนเปิดเสรีอาเซียน 

2) กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน พิธีการศุลกากร การน าเข้า -ส่งออก ไป     
สปป.ลาว ยังมีความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายของแต่ละแขวง ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกคนไทย
สับสน และไม่มีข้อมูลทันสมัยเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งออกสินค้า 

3) รัฐบาล สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นมิตรทางธุรกิจมากกว่าไทย เพราะในอดีตมี 
ความผูกพันร่วมกันในการท าสงครามลัทธิ มีลัทธิเศรษฐกิจเดียวกันต่างพยายามลดการพ่ึงพาสินค้า
และบริการจากไทย โดยเฉพาะการค้าตามแนวชายแดน สปป.ลาว ที่มีมูลค่าสินค้าน าเข้าจากไทยมาก 

4) ผู้น าเข้าสินค้าจากแขวงตรงข้ามจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยมีการสั่งซื้อสินค้า
โดยตรงจากแหล่งผลิตใหญ่ หรือผู้ขายส่งรายใหญ่ แทนผู้ประกอบการรายย่อยของไทย และผู้ผลิต
สินค้าในส่วนกลางได้ตั้งจุดกระจายสินค้าในแขวงใหญ่ ๆ รวมถึงมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในทุกจังหวัด
ตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว  

5) ผู้ขายส่งขายปลีกในพ้ืนที่ชายแดนมีการขายสินค้าได้ลดลงเพราะความต้องการซื้อใน 
สปป.ลาว ลดลง อีกทั้งมีผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ ได้แก่ ชาวจีน และเวียดนาม เป็นต้น เข้ามา
ชิงส่วนแบ่งการตลาดของไทยในเขตเมืองและชนบทของแขวงใน สปป.ลาว มากขึ้น ซึ่งต่างใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเชิงรุกมากกว่าผู้ประกอบการจากฝั่งไทย เช่น ให้สินเชื่อระยะยาวกับผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ตามแนวชายแดน บริการส่งสินค้าถึงร้าน ต่างจากผู้ประกอบการไทยที่ให้ผู้ประกอบการ  
คนลาวข้ามมาซื้อสินค้าที่ฝั่งไทยแล้วน ากลับไปขายใน สปป.ลาว ท าให้ราคาสินค้าของไทยใน 
สปป.ลาว มีราคาสูงกว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันของประเทศคู่แข่งขัน แม้ว่าคุณภาพสินค้าต่ ากว่า แต่
ผู้บริโภคคนลาวก็ซื้อสินค้าของประเทศคู่แข่งขัน เพราะราคาที่ต่ ากว่าเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบกับอ านาจซื้อมีน้อย โดยเฉพาะผู้บริโภคในเขตชนบทของแขวง 

6) กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ออกประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 10 
ของราคาสินค้าน าเข้าทุกรายการ ยกเว้น ส าหรับบุคคลข้ามแดนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนที่ซื้อสินค้าที่มี
มูลค่าครั้งละไม่ถึง 50 เหรียญสหรัฐฯ ไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมนี้ ส่วนบุคคลที่ข้ามแดนเกิน 2 ครั้ง
ต่อเดือน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเต็มจ านวนของมูลค่าสินค้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของไทยตามแนวชายแดนจ าหน่ายสินค้าลดลง 

7) ถนนใน สปป.ลาว ประมาณร้อยละ 50 ยังเป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคใน
การขนส่งสินค้าของไทยไปในพ้ืนที่ชั้นในตามถนนสายรองของ สปป.ลาว สินค้าของไทยส่วนใหญ่
กระจายตามเมืองต่าง ๆ ของแขวงที่ติดล าน้ าโขง แต่แขวงที่อยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สปป.ลาว 
เช่น แขวงหัวพัน พงสาลี เซียงขวาง หลวงน้ าทา อัตตะปือ และเซกอง เป็นต้น พบสินค้าไทยน้อยมาก 
นั่นหมายความว่า ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนไม่
สามารถกระจายสินค้าไปยังแขวงดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถหาผู้ประกอบการคนลาวเป็น         
ผู้จ าหน่ายและกระจายสินค้าไปยังแขวงอ่ืนที่ไม่ติดกับชายแดนไทย 

8) มีการน าสัตว์ป่าสงวน และพืชพันธุ์ป่าไม้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) มาจ าหน่ายตามจุดผ่อนปรนให้กับผู้บริโภคคนไทยบาง
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กลุ่มที่มีความเชื่อผิด ๆ ในการบริโภคสัตว์ป่า เช่น ที่จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และจ าหน่ายในเขต สปป.ลาว ที่
จุดผ่อนปรนช่องตาอู บ้านหนองแสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้าม  
บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก นอกจากนี้ยังมีการน าเอายาเส้นเข้ามาขายให้กับผู้บริโภคคนไทย ที่ 
จุดผ่อนปรนบ้านเปงจานด้วยเช่นกัน 

9) ผู้ประกอบการคนลาวต้องการปิดบังรายได้ที่แท้จริง จึงไม่ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศ เพราะต้องการเลี่ยงการจัดเก็บภาษีเงินฝาก ประกอบกับการช าระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
ของทั้งสองประเทศมีค่าธรรมเนียม และล่าช้ากว่าการใช้เงินสด ซึ่งมีความสะดวกมากกว่า เพราะส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย มีมูลค่าการซื้อขายไม่มาก  

10) ความสะดวกในการขนส่งทั้งทางถนน และทางรางส่งผลให้สินค้าจากจีน เวียดนาม
เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามจังหวัดต่าง ๆ ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อยอดขายผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นหลายรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ และขายสินค้าเหมือนกัน หรือคล้ายกันจากจีน และเวียดนาม 
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้นและมีราคาที่ต่ ากว่าสินค้าเดิมท่ีวางขายในท้องถิ่น 

5.4.3 ด้านการลงทุน 
1) สปป.ลาว มีนโยบายปิดป่า มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เลขที่ 15 ลงวันที่  

13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ว่าด้วยการเพ่ิมทวีความเข้มงวดในการคุ้มครอง และตรวจตรา การขุดค้นไม้ 
เคลื่อนย้ายไม้ และธุรกิจไม้ ห้ามส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ซอย รากไม้ หรือเหง้าไม้ ตอไม้ ตุ่มไม้ 
กิ่งไม้ และไม้ยืนต้น หรือไม้ประดับ ที่ขุดค้นจากป่าธรรมชาติส่งออกไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาด 
ทุกกรณี ส่วนไม้ที่ขุดค้นออกจากเขตก่อสร้างทางใหม่ การก่อสร้างเขื่อน เขตน้ าท่วม ต้องเสนอรัฐบาล 
สปป.ลาว เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน เป็นอุปสรรคในการน าเข้าไม้แปรรูปเพ่ือพัฒนาธุรกิ จไม้และ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

2) รัฐบาล สปป.ลาว มีข้อก าหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในกิจการขนาดย่อมที่สงวน
ไว้ส าหรับนักลงทุนลาว ได้แก่ การบริการด้านการท าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว ขายปลีก และท า
ป่าไม้ ท าให้เป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายส าหรับผู้ที่มีอาชีพในด้านนี้ ซึ่ งเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการไทยมี
ประสบการณ์และความสามารถในด้านนี้สูงมาก ท าให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนของไทยที่มีเงินทุน
หมุนเวียนไม่มาก ไม่สามารถเปิดกิจการค้าปลีก-ค้าส่งใน สปป.ลาว ด้วยข้อก าหนดของกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว อนุญาตให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ บุคคล หรือนิติบุคคล ด าเนินธุรกิจ
ค้าส่ง ค้าปลีก ได้ ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 4 พันล้านกีบ (ประมาณ 17.2 ล้านบาท อัตราส่วน 
1 พันล้านกีบ ประมาณ 4.3 ล้านบาท) มีสิทธิถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 ถ้ามีทุนจดทะเบียนมากกว่า 
4 พันล้านกีบ แต่ไม่เกิน 2 หมื่นล้านกีบ (ประมาณ 86 ล้านบาท) ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 แต่ถ้ามี
ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 2 หมื่นล้านกีบข้ึนไป สามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 

3) สภาพถนน R9 ในเวียดนามมีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องใช้ระยะเวลาใน 
การเดินทางและขนส่งสินค้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุม ซึ่งในเวียดนามมีมรสุมรุนแรงมากกว่า 
สปป.ลาว และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบกับจากชายแดน สปป.ลาว เข้าเวียดนามมี
ช่วงถนนที่ตัดผ่านภูเขาสูง ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร มีไหล่ทางแคบ มีชุมชนตั้งบ้านเรือนติด
ถนนอยู่ 2 ข้างทาง มีรถจักรยานยนต์มาก รถยนต์ไม่สามารถท าความเร็วได้ เพราะมีกฎหมายจ ากัด
ความเร็ว ในเขตชุมชนเมืองใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
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4) การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมของภาคเอกชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ที่จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี เป็นต้น มีผู้ประกอบการมาลงทุนน้อยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัว และประกอบกับ
คนในพ้ืนที่ปั่นราคาที่ดินให้แพงมีผลต่อต้นทุนการลงทุนและแรงจูงใจที่ผู้ประกอบการภายนอกมา
ลงทุนในพื้นที ่

5) ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ศึกษาลดลงเพราะต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเวียดนามและ สปป.ลาว 

5.4.4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่นิยมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก

แหล่งท่องเที่ยวในภาคอ่ืน ๆ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากกว่า และมีการท าแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
เป็นภาษาต่างประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายกว่า 

2) เมื่อรถบรรทุกสินค้าประสบอุบัติเหตุ และสินค้าเสียหาย ใน สปป.ลาว และ/หรือ ใน
เวียดนาม การเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยมีความล่าช้า 

3) การแอบแฝงของแรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนามเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชาวต่างชาติยากข้ึน 

4) การแอบแฝงของแรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนาม เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ส่วนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพอนามัย ส่วนหนึ่งมักน าโรคติดต่อเข้ามาด้วย 

5) ไม่สามารถแยกแยะนักท่องเที่ยวที่แฝงเข้ามาในรูปของแรงงาน เป็นผู้ก่ออาชญากรรม 
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเพื่อมาหาข่าว มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ 

6) รัฐบาล สปป.ลาว ไม่มีนโยบายส่งนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือในระดับปริญญาตรี 
เพราะเกรงว่าจะถูกกลืนทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ยกเว้นในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และ 
การฝึกอบรมในระยะสั้น 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษามีจุดแข็ง 
ด้านการผลิตที่ส าคัญ คือ มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา 
มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ในขณะที่โอกาสของการสร้างความเชื่อมโยงกับการผลิต การค้า 
การลงทุน ใน สปป.ลาว และเวียดนาม เพ่ือใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และการได้รับสถานะเป็น  
คู่ค้าปกติ เพ่ือรับสิทธิพิเศษส่งออกสินค้าไปกลุ่มประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกา พ้ืนที่ศึกษายังมี
จุดอ่อนด้านการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งเกษตรกรจ านวนมากมีสองสถานะ เป็นเกษตรกร และเป็น
แรงงานนอกภาคการเกษตร ในขณะที่การขอกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุนของผู้ประกอบการติดขัด
คุณสมบัติส่วนตัวในการกู้ยืมและเงื่อนไขการกู้ยืมของสถาบันการเงิน ในด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ศึกษาไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและดึงดูดใจ ส่วนอุปสรรคด้านการค้า ได้แก่ 
ผู้ประกอบการชาวจีน และเวียดนาม เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดสินค้าไทยใน สปป.ลาว อีกทั้ง 
สปป.ลาว เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 10 ของราคาสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 50 เหรียญ
สหรัฐ ส าหรับผู้ข้ามแดนเกิน 2 ครั้งต่อเดือน รวมถึงนโยบายปิดป่าของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ซึ่งใน
อนาคต ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในบทนี้เน้นข้อมูลประกอบร่วมกับการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตในบทที่ 7 ต่อไป 
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บทที่ 6 
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้วิเคราะห์ผลกระทบ ข้อจ ากัด โอกาสและประโยชน์จาก 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างละเอียดได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ง ของรายงานภาคผนวกฉบับสมบูรณ์ จึงสรุปประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณา 4 ปัจจัยคือ 
ปัจจัยด้านการผลิต การลงทุน การค้า การท่องเที่ยวและบริการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
6.1 ผลกระทบด้านการผลิต 

6.1.1 ผลกระทบด้านบวก 
1) เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางการขนส่งแรงงานจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ แรงงานเวียดนาม และแรงงานต่างชาติอ่ืน ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
แรงงานจากภาคตะวันออก ต้องมา Re-Entry Visa ที่ด่านมุกดาหาร เพราะด่านในภาคตะวันออกไม่
รับด าเนินการ Re-Entry Visa ให้แก่ แรงงานทุกระดับ นักธุรกิจผู้พ านักอาศัย ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่
พ านักในไทยและต้องต่อ Visa ที่ด่านมุกดาหารเพ่ือขออยู่ต่อในประเทศไทย 

2) มีจ านวนโรงงานขนาดใหญ่กลางและเล็กจ านวนมากกว่า 524 โรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งได้
ประโยชน์จากเส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดเป้าหมายต่าง ๆ มาก มีโรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่
ศึกษา จ านวน 17 โรงงาน (ส านักงานบริหารอ้อยและน้ าตาล, 2559) โรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดตามแนว
เส้นระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก จ านวน 8 โรงงาน ในจังหวัดชัยภูมิ 2 โรงงาน ขอนแก่น 
2 โรงงาน มหาสารคาม 1 โรงงาน กาฬสินธุ์ 2 โรงงาน และมุกดาหาร 1 โรงงาน นอกจากนี้ยังมี
โรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดเลย จ านวน 2 โรงงาน อุดรธานี จ านวน 4 โรงงาน และ
นครราชสีมา จ านวน 3 โรงงาน นอกจากนี้ จังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ยังมีโรงงานจ าพวกที่ 3 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ลักษณะโรงงานจ าพวกนี้เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน 
50 แรงม้าประเภทโรงสีข้าว 114 แห่ง โรงงานแป้งมัน 28 แห่ง โรงงานแปรรูปยางพารา 13 แห่ง 
โรงงานสิ่งทอ 14 แห่ง และโรงงานแหอวน 15 แห่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) ชี้ให้เห็นว่า
ถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก นี้เป็นประโยชน์ต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตจากไร่นาสู่
โรงงานและขนส่งสินค้าจากโรงงาน สู่ตลาดได้มาก 

6.1.2 ผลกระทบด้านลบ 
มีการเข้ามาของแรงงานเด็ก และสตรี เข้ามาท างานในภาคการผลิตและการบริการผ่าน

ด่านมุกดาหารมาก เพราะติดแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
จ านวน 974,000 คน (ศูนย์สถิติแห่งชาติ สปป.ลาว, 2557) ส่งผลให้มีแรงงานเด็ก และสตรีลักลอบ
เข้ามาท างานในจังหวัดมุกดาหารทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และลักลอบท างาน 
จังหวัดอ่ืน ๆ ในพื้นที่ชั้นใน  
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6.2 ผลกระทบด้านการลงทุน 
6.2.1 ผลกระทบด้านบวก 

ใน สปป.ลาว สาขาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมากเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงการผลิต
กระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การเกษตร ป่าไม้
และผลิตภัณฑ์จากป่า เหมืองแร่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเบา และการบริการและ   
ด้านสุขภาพ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดที่ศึกษาและผู้ประกอบการไทยโดยทั่วไปที่มี
ความพร้อมสามารถเข้าไปลงทุนได้ 

6.2.2 ผลกระทบด้านลบ 
1) การลงทุนใน สปป.ลาว บริษัทต่างชาติที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว มีเพียงสิทธิที่การเข้า

ใช้ประโยชน์ในที่ดินแห่ง สปป.ลาว ด้วยวิธีการเช่าที่ดิน หรือการได้มาซึ่งสัมปทานที่ดินเท่านั้นท าให้
เป็นข้อจ ากัดด้านเวลาในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินในระยะยาว 

2) จีนได้เปิดธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2558 ถือเป็นการรุกทางการค้าแบบครบวงจร น าธนาคารมาอันดับแรกเพ่ือวางรากฐานใน
การลงทุน การค้า ให้บริการกับคนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะตามแนวเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการคนจีนมาจ าหน่ายสินค้าที่น าเข้ามา
จากจีน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เป็นต้น ในตลาดประตูน้ า ตลาดอู้ฟู่ และเป็นคนกลางจ าหน่ายผลไม้
เพ่ือส่งออก และน าเข้าผลไม้จากจีนมาจ าหน่ายในไทยที่ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดรถไฟ ในจังหวัด
ขอนแก่น ถือเป็นจุดกระจายสินค้าน าเข้าจากจีนที่ใช้ความสะดวกของการขนส่งคมนาคม ส่งออก และ
น าเข้าสินค้าจากไทยไปจีน โดยใช้เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ส่งออก 
ด่านสะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และสะพานฯ แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้ประกอบการ 
คนไทยมีจ านวนน้อยที่มีจุดกระจายสินค้าของไทยในพ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน 

3) การเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือเส้นระเบียง
เศรษฐกิจฯ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอนกาฬสินธุ์-นาไคร้ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 
(กรมทางหลวง, 2552) ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างและ
ขยายทางหลวงแผ่นดินฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 แนวสร้างและขยายเส้นทางดังกล่าว   
ในท้องที่อ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอดอนจาน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และอ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความไม่สอดคล้องเชิงนโยบายของการสร้าง
ถนนที่รัฐทุ่มงบประมาณท าถนนสี่ช่องทางจราจรจากกาฬสินธุ์-บ้านนาไคร้ สูญเสียงบประมาณโดย  
ไม่จ าเป็น ทั้งท่ีถนนสี่ช่องทางจราจรทั้งสองส่วน เส้นทางกาฬสินธุ์-สมเด็จ และเส้นทางสายใหม่ อยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจรเช่นเดียวกัน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สร้างและขยายเส้นทางจากอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
อ าเภอดอนจาน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นเส้นทางลัดเชื่อมจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินารายณ์ เพ่ือเข้าสู่  
แนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะย่นระยะทางไป
จังหวัดมุกดาหารได้มากกว่า เมื่อเทียบกับถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหลัก จาก
อ าเภอเมืองผ่านอ าเภอสมเด็จ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงของเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์นี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจร ใช้งบประมาณ
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จ านวนมาก และเข้าสู่ อ าเภอหนองสูง อ าเภอค าชะอี อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ถนนสี่ช่องทางจราจรหมดแล้ว  

 
6.3 ผลกระทบด้านการค้า 

6.3.1 ผลกระทบด้านบวก 
1) ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการนอกจากสามารถขายสินค้า

ภายในจังหวัดแล้วยังมีลูกค้าประจ าและลูกค้าจรจาก สปป.ลาว เวียดนามสั่งซื้อสินค้าท าให้มีตลาด
เพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้ประกอบการขายสินค้าเช่นเดียวกันในพ้ืนที่  

2) ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีแนวโน้มการผลิตและเชื่อมโยงธุรกิจ
การขนส่งสินค้ากับ สปป.ลาว และเวียดนามมากขึ้น เพราะนโยบายของรัฐต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้เกือบทุกพ้ืนที่ศึกษาภาคเอกชนต้องการ
สร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน 

3) มีความสะดวกค้าขายตามแนวชายแดนซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่ง ทั้งในเขตชนบทของ
แขวงสะหวันนะเขต ประชาชนชาวลาวมีความสะดวก ใช้เรือโดยสารข้ามมาซื้อสินค้ามารักษาพยาบาล
ได้ตามจุดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งท าให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก เช่นเดียวกันกับ        
ผู้มีพาหนะส่วนตัวสามารถข้ามสะพานมาซื้อสินค้า และใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวก และประหยัดเวลา
เช่นเดียวกัน ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือได้รับการผ่อนปรนกรณีที่จ าเป็น เช่นการเจ็บป่วย หรือ     
มีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนอย่างยิ่ง ที่ควรแก่การผ่อนปรน ตามหลักมนุษยธรรม แต่มีค่าใช้จ่าย        
การเดินทางที่สูงกว่า เช่นเดียวกับประชาชนคนไทย ที่ต้องการข้ามไปยัง สปป.ลาว ข้ามไป ด้วย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ก็ข้ามไปได้สะดวกตามที่กฎหมายทั้งสองฝ่ายอนุญาต 

4) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีความสะดวกและคล่องตัวมากท าให้
การเดินทางประหยัดเวลามากขึ้น สามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้มาก มีการใช้เส้นทางเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ในปัจจุบันพบว่ามีรถประจ าทาง ทั้งสายใกล้และไกลมากกว่า 15 เส้นทาง 
ไปภาคเหนือ 4 เส้นทาง ไปภาคตะวันออก 3 เส้นทาง ภาคใต้ 2 เส้นทางและรถโดยสารระหว่าง
ประเทศ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มีประชาชนได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี้ ทุกระดับอาชีพ และ
การศึกษา ทั้งคนไทยและต่างประเทศ 

5) การขนส่งตามถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ไม่เฉพาะมีการขนส่ง
ทางบกไป สปป.ลาว เวียดนามเท่านั้น แต่ยังขนส่งทางทะเล ไปยังจีน ฮ่องกง ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ขีดความสามารถของความเชื่อมโยงเส้นทางนี้ ในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายของเอเชียตะวันออกได้ 
เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการส่งออกและน าเข้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอ่ืน
ของประเทศไทย เพ่ือเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว เวียดนาม และเอเชียตะวันออก ซึ่งชนิดสินค้าส่งออกไป 
สปป.ลาว ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป น้ ามันเชื้อเพลิง น้ าตาล 
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ ส่วนสินค้าส่งออกไปจีน และ
เวียดนาม ได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนประเทศต้นทางน าเข้า ที่น าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ทองแดง
บริสุทธิ์พลังงานไฟฟ้า ปุ๋ย น าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ น าเข้าจาก 
สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ได้แก่ ส่วนประกอบของกล้อง แท้งเปล่า อุปกรณ์ท าด้วยโลหะ 
เครื่ องโทรศัพท์  มอเตอร์และอุปกรณ์ เครื่ องไฟฟ้า น าเข้ าจาก สปป.ลาว และจีน ได้แก่  
หน่วยประมวลผลข้อมูล หลอดหรือท่อท าด้วยเหล็ก (ด่านศุลกากรมุกดาหาร, 2559)  
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6.3.2 ผลกระทบด้านลบ 
1) ค่าใช้จ่ ายในการขนส่งสินค้าไปยังลาวตอนบน -เวียดนามตอนบน และจีน           

ทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างถูกกว่า โดยใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 ท าให้ประโยชน์ในการใช้
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข 9) ใน สปป.ลาว เพ่ือขนส่งสินค้าไป
ยังพ้ืนที่ตอนบน ของ สปป.ลาว เวียดนามตอนบน และจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างลดลง แม้ว่า
เส้นทาง R9 เป็นเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ในการขนส่ง
สินค้าจากไทยไปเวียดนาม แต่ผู้ประกอบการคนไทยหรือต่างชาติก็ไม่นิยมใช้ ถ้ามีจุดหมายปลายทาง
ในการขนส่งไปยังตอนบนของเวียดนาม และจีนเพราะการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 
ไปยังพื้นท่ีดังกล่าวข้างต้นย่นระยะทางกว่า 267 กิโลเมตร (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2557) 

2) สินค้าบางชนิดที่ประเทศไทย ถือว่าผิดกฎหมาย หรือสินค้าที่ผิดวัฒนธรรม ประเพณี
การยอมรับ เพื่อการบริโภค เช่น ไม้พยูง สุนัข ที่ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม และจีน มีการลักลอบ
ขนส่งออกจากชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมผ่านเส้นทาง 
หมายเลข 12 (R12) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงระยะทางจากชายแดนไทย- 
สปป.ลาว ไปชายแดน สปป.ลาว-เวียดนามที่ใกล้สุด มีการลักลอบจากชายแดนนครพนมผ่านเส้นทาง
นี้มาก และเช่นเดียวกัน ถ้าหากหลุดรอดจากชายแดนไทยไปจากมุกดาหารยังสะหวันนะเขตได้ สินค้า
ดังกล่าวก็ผ่านเส้นทาง R9 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ไปยังเวียดนามตอนกลางและ
กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้เช่นเดียวกัน แต่อาจมีการตรวจค้นที่ละเอียดมากกว่า เพราะเป็นเส้นทางที่
ได้รับการรับรองว่าเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ  

3) สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มีผลกระทบทางด้านลบต่อเศรษฐกิจและ
ประชาชนในด้านที่ประชาชนคนไทยไปเล่นการพนัน ซึ่งส่วนใหญ่เสียพนันที่บ่อนคาสิโน สะหวัน เวกัส 
ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งสะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ในช่วงปี พ.ศ.2553-2554 มีการใช้รถส่วนตัวและรถตู้รับจ้างตระเวนรับคนใน
จังหวัดตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม อ านาจเจริญ 
สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เป็นทั้งนักธุรกิจของเมืองต่าง ๆ ข้าราชการครู ข้าราชการอ่ืน ข้าราชการ
เกษียณ ลูกจ้างชาวบ้านซึ่งไม่มีอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ชอบเล่นการพนันเป็นประจ าให้มาเล่นพนันด้วยการให้เงิน
เปล่าคนละ 100-200 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี มีผู้เดินทางไปเล่นพนันโดยผ่านด่านสะพานฯ 
แห่งที่ 2 ประมาณเดือนละ 40,000 คน หรือปีละกว่า 480,000 คน ประมาณการรายได้ของบ่อนพนัน
สะหวัน เวกัส เดือนละ 300 ล้านบาท หรือปีละกว่า 3,600 ล้านบาท แต่ในปลายปี พ.ศ.2555 บ่อนพนัน
ได้เลิกจ้างรถตู้ตระเวนรับคนมาเล่นพนันเพราะมีผู้เล่นน้อยกว่า ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ผู้ที่เดินทางมา
เพ่ือรับเงินและทานอาหารกลางวันฟรี ปัจจุบันยังมีผู้ไปเล่นน้อยลงเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา 

 
6.4 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

6.4.1 ผลกระทบด้านบวก 
1) พ้ืนที่ศึกษามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถท าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน

ระหว่างพ้ืนที่ศึกษาโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้าน คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจทางธรรมะ ได้แก่ 
พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดภูมโนรมย์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน (แม่ชีแก้ว  
เสียงล้ า) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) ในจังหวัด
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มุกดาหาร และระหว่างนครพนมกับมุกดาหาร มีการท่องเที่ยวตามเทศกาลประเพณี เช่น งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนม เป็นต้น กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ วิถีชีวิตริมน้ าโขง ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมี 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
มุกดาหาร-เวียดนามที่มีความสัมพันธ์มาแต่อดีต มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองฟ้า
แดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์ ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาหมู่บ้านพาลุกา ต าบล ชะโนด อ าเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของอดีตกรมการเมืองและประธานประเทศ สปป.ลาว 
(ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน) เพ่ือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เป็ นต้น และกลุ่มผู้สนใจ  
การท่องเที่ยวหลายด้านเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน ในจังหวัดตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการจัดท าข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวและตามเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก และยังสามารถ
เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และจังหวัดนครราชสีมา ตาม
แนวถนนมิตรภาพ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการประชุมและศูนย์ประชุมที่ครบพร้อม มีโอกาสที่จะ
พัฒนาเป็นเมืองแห่งการประชุม (MICE City) เช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารในอนาคตสามารถพัฒนา
เป็นเมืองแห่งการประชุม (MICE City) เช่นเดียวกัน 

6.4.2 ผลกระทบด้านลบ 
 การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ สปป.ลาว รวมถึงเวียดนามมีรูปแบบ  
การท่องเที่ยวคล้ายกันคือ เชิงวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งท าให้เกิดการแย่งนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน 

 
6.5 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1) ผลกระทบด้านบวก 

1.1) การใช้ประโยชน์เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ การเดินทางไปท าบุญ ไปฟังเทศปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยวตามงาน
เทศกาลประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เทศกาลที่หยุดยาว งานบุญตามเทศกาล 
ท่องเที่ยวงานประเพณีที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด เช่น งานประจ าปีเจ้าพ่อพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ 
เทศกาลไหม จังหวัดขอนแก่น ประเพณีสักการะพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งานมหกรรม
โปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งานประเพณีแข่งเรือยาวตีช้างน้ านอง ปั่นฝ้าย  
สายบุญจุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น 

1.2) การใช้สะพานฯ แห่งที่ 2 ด้วยเป้าหมายทางศาสนาและความเชื่อคนไทยเดินทาง
ไปไหว้ธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ตามเส้นทางหมายเลข 13 ลงไปทางใต้ของแขวง
สะหวันนะเขต มีคนไทยที่อยู่ทั้งใกล้และไกลมีความเชื่อไปไหว้เพ่ือขอพร บนบานขอความรุ่งเรืองใน
ต าแหน่งหน้าที่อาชีพการงาน ขอโชคลาภ ขอถูกรางวัลลอตเตอรี่ ขอให้มีบุตร หรือการเดินทางไปไหว้
ธาตุอิงฮัง ในแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นธาตุคู่แฝดกับพระธาตุพนมในไทย 

1.3) ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 71 แห่ง ระดับ 
อุดมศึกษากว่า 35 แห่ง ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพสูงมากกว่า สปป.ลาว และเวียดนาม โดยเฉพาะใน
ระดับเทคนิคอาชีวะ และอุดมศึกษา การที่มีชาวลาวและเวี ยดนามส่วนหนึ่ งมาศึกษาใน
สถาบันการศึ กษาในจั งหวัดตามแนวเส้น ระ เบี ยง เศรษฐกิจ ตะวันออก -ตะวันตก และ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับ สปป.ลาว และเวียดนามเป็น
ความสัมพันธ์ทางการศึกษาที่ดีจังหวัดที่ท าการศึกษามีจุดเด่นคือ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ใกล้กับ สปป.ลาว ตอนกลางและเวียดนามตอนกลาง มากท่ีสุดติดกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่ง
มีประชาชนมากที่สุดของ สปป.ลาว ท าให้นักศึกษามีความง่ายและสะดวกในการเดินทางไปกลับ
ภูมิล าเนากับสถาบันการศึกษาจึงท าให้นิยมเข้ามาเรียนมาก เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับขีด
ความสามารถทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และท าให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสะดวก
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาชาวเวียดนามตอนกลางส่วนหนึ่งประมาณ 500 คน สามารถ
สื่อสารทั้งพูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาไทยได้ ซึ่งชาวเวียดนาม และชาวลาวที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในไทยมีความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน  

1.4) พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แนวชายแดน ถึงจังหวัดชั้นในมีสถานบริการรักษาพยาบาลทั้ง
ของรัฐและเอกชนมาก ทั้งปริมาณและคุณภาพสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับการรักษาโรค
ต่าง ๆ ได้ทุกระดับ ตั้งแต่การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน จนกระทั่งถึงใช้เทคนิคความรู้ความสามารถใน
การรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด คนไข้จากเวียงจันทน์ และสะหวันนะเขตบางส่วนได้ เข้ามารับ 
การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพราะคนไข้บางคนต้องการแพทย์เฉพาะทางที่มี
ความสามารถสูงมาก คนไข้จาก สปป.ลาว เข้ามารับการรักษา 2,269 คน (โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 
2558) ในด้านความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโรงพยาบาลอ าเภอต่าง ๆ ที่ติดชายแดนกับแขวง
สะหวันนะเขต และแขวงค าม่วนของจังหวัดมุกดาหาร มีคนป่วยจาก สปป.ลาว เข้ามารับ 
การรักษาพยาบาลจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระงบประมาณของรัฐที่ต้องการรักษาพยาบาลชาวลาว ใน
ปัจจุบันผู้ป่วยจาก สปป.ลาว เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ตามแนวชายแดนของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรับการรักษาฟรีเป็นจ านวนมาก ในแต่ละปีรัฐต้องรับภาระงบประมาณ 
การรักษาพยาบาลชาวลาวจ านวนมาก ท าให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณนี้เพ่ือรักษาพยาบาล  
คนไทย 

2) ผลกระทบด้านลบ 
วัฒนธรรม ประเพณี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สปป.ลาว มีความคล้ายกัน 

ในฮีต 12 คอง 14 แต่ปัจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีจางหายไปมาก เพราะความเป็นเมืองขยายตัวตาม
แนวถนนที่ตัดเชื่อมต่อมากขึ้น และสื่ออินเตอร์เน็ต มีผลต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงคนลาว และคนเวียดนาม 
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปรับตัว ปรับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาชีพ ในสังคม 
เช่นเดียวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร และใกล้เคียง สื่อจากส่วนกลางไทยรวมถึงสื่อไร้พรมแดนต่าง ๆ มี
อิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน นอกจากนี้ ยังเกิดจาก
อิทธิพลของผู้ประกอบการจากต่างประเทศท่ีไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสะหวัน-เซโน และมีประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ทั้งหมด 29 ประเทศ (กรมส่งเสริมการลงทุน สปป.ลาว, 2559) นอกจากนี้
ยังชาวจีน ชาวเวียดนามที่เข้าไปตั้งรกรากท าการค้าขายกระจายอยู่ตามเมืองและชนบทของแขวง      
ทุกแขวง ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทั้งในส่วนของลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง เพราะ สปป.ลาว เชื่อว่าเมื่อ
เปิดประเทศแล้วท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนามากข้ึน แม้ว่าลัทธิเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยม แต่
ใช้กลไกราคากลไกตลาดตามลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากความใกล้ชิดและทางการสื่อสารระหว่าง

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

6-7 

ไทยกับ สปป.ลาว และสื่อไร้พรมแดนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบการบริโภค (Demonstration 
Effect) จากผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงส่งผลให้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในแขวงสะหวันนะเขต 
ใน สปป.ลาว ในส่วนของเวียดนามก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปิดประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 
นอกจากจะมีการลงทุนจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศแล้ว ก็ยังน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงสื่อซึ่งไร้พรมแดน มีผลต่อวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิม เพราะ
ประชาชนเวียดนามจะรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับตนเอง  

6.5.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
1) ผลกระทบด้านบวก 

1.1) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคธุรกิจ รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางด้านการผลิต การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว กับลาวและเวียดนามรวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจและผู้บริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2) ท าให้ผู้บริ โภคและผู้ผลิตมีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) เช่นท าให้เกิดการขยายตัวทางการตลาด
อย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการผลิต การค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว  

1.3) ช่วยในการจัดท าฐานข้อมูลทั้ งด้านการผลิต การค้า การลงทุน  และ 
การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ชัยภูมิ จัดท าเว็บไซด์การท่องเที่ยวและพ้ืนที่
ศึกษามีการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านเว็บบอร์ด (Webboard) เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม 
(Instagram) ไลน์ (Line) การให้ความเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร โดยเฉพาะความเห็นของ 
ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ผ่านช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งท าให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือการตัดสินใจของตน 

1.4) ในด้านการเกษตรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ใช้น้ าอย่างประหยัด 
และการใช้ระบบน้ าหยดเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในจังหวัดที่ศึกษาและจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.5) มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs) ด้านการผลิตและการตลาดเพ่ือขยายตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs) นอกจากนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท าเว็บไซด์เพ่ือช่วยผู้ประกอบการทั้งการผลิตการส่งออก การน าเข้า และ
การตลาด และผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้านสร้างเว็บไซด์ก็ท าเว็บไซด์ ขายสินค้าซึ่งมีแนวโน้มของ
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านนี้ ใช้การจ าหน่ายสินค้าผ่านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) 
มากขึ้น 

1.6) มีการใช้พลังงานเทคโนโลยีสีเขียว (Green Energy Technology) เช่น  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานชีวมวล จากการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่องในการช่วยเหลือเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตเอธานอลซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาและจังหวัดต่าง ๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวภาพมาก 
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1.7) ชาวลาวมีการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
โทรทัศน์ จากไทย และจีน ส่วนชนบทซื้อสินค้าดังกล่าวที่ใช้แล้ว ซึ่งน ามาซ่อมเพ่ือขายใหม่จากไทย 
เพราะราคาถูก เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการบันเทิงส่งผลให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง 
ด้านการผลิต การค้าการลงทุน การตลาดการท่องเที่ยว กับผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น 

2) ผลกระทบด้านลบ 
2.1) มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออาชญากรรม ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น หวยใต้ดิน    

พนันบอล การพนันออนไลน์ รูปโป้ โพสภาพบิดเบือนข้อมูลมีเจตนาไม่ดีต่อผู้อ่ืน โฆษณาชวนเชื่อเกิน
ความจริงท าให้มีผู้เข้าใจผิด การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจซึ่งเกิดจากความเสียหาย
และเสื่อมทางด้านศีลธรรม และส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ นอกจากนี้มี 
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเล่นพนันหวยระหว่างชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งชาวลาวสามารถมาซื้อ    
หวยใต้ดินจากไทย และชาวไทยก็ซื้อเลขรางวัลจาก สปป.ลาว ได้เช่นเดียวกันซึ่งมีการออกรางวัล
อาทิตย์ละสามวัน มีการเล่นกันมากท่ีนครหลวงเวียงจันทร์ และตามเขตเมืองของแขวงต่าง ๆ ที่แขวง
สะหวันนะเขต แขวงค าม่วนที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม ก็มีการเล่นพนันดังกล่าว  

2.2) นักพนันที่ไปเล่นพนันในบ่อนสะหวันเวกัส ไม่ต้องถือเงินไปเล่น เพียงแต่ถือ
บัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ก็สามารถใช้บัตรเครดิตนี้รูดเงินสดในบ่อนแห่งนั้น 
เพ่ือเล่นการพนันได้ ซึ่งปกตินักพนันเสียมากกว่าได้ เพราะบ่อนมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุม
เครื่องเล่นพนันให้ได้เงินจากนักพนัน โดยผู้เล่นที่เสียเงินไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกเคยมีนักการพนันที่เสีย 
การพนันแต่ละครั้งกว่า 20-30 ล้านบาท 

2.3) โรงงานใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีต่ าในการผลิตก่อให้เกิดอันตรายต่อแรงงาน 
โรงงานจ านวนมากมีมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่มีทางเลือกในการท างานจึงจ าเป็นต้องท าในส่วนที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายของตน 

6.5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ผลกระทบด้านบวก 

 มีเทือกเขาอันหน า หรือชาวลาวเรียกเทือกเขาหลวง พาดผ่านจากตะวันตกเฉียงเหนือ 
ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวราวกึ่งหนึ่งของประเทศและเป็นพรมแดนกั้น สปป.ลาว กับ
เวียดนามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูง ท าให้สภาพภูมิอากาศของเวียดนาม และ
สปป.ลาว มีความแตกต่างกัน เพราะในฤดูมรสุมที่มีพายุโซนร้อน เทือกเขานี้ต้านมรสุมท าให้มีความแรง
ลดลง ส่งผลต่อ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้รับความรุนแรงจากมรสุมมากนัก 

2) ผลกระทบด้านลบ 
2.1) การเร่งประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพราะต้องการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ปริมาณ

มากด้วยการใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชจ านวนมากเป็นอันตรายต่อทั้งดิน ท าให้มีสารพิษ
ตกค้างในดิน ท าให้ดินเสื่อม มีสารพิษตกค้างในตัวเกษตรกรและสารพิษตกค้างในสินค้า เป็นผลเสีย
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ในพ้ืนที่ศึกษามีการปลูกอ้อยจ านวนมาก เพราะมีโรงงานผลิตน้ าตาลที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวนมาก ส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ปลูกอ้อย
อย่างมาก ท าให้สารพิษตกค้างในดินและเกษตรกรรวมถึงเด็ก และคนชราในหมู่บ้าน เพราะน้ าฝน   
ชะล้างหน้าดินลงสู่ที่ลุ่มท าให้เกิดสารตกค้างในที่ลุ่ม เมื่อไม่ใส่รองเท้าและเดินเหยียบท าให้สารพิษ
เหล่านั้นซึมเข้าไปในร่างกายของเด็ก ผู้ใหญ่ และวัยชราได้ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาคุณภาพของน้ าในพ้ืนที่
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เหล่านั้นด้วย พ้ืนที่รอยต่อระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนามตามถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (EWEC) ระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม คนจีนจ้างเกษตรชาวลาวและเวียดนาม ปลูก
กล้วยหอมจ านวนมาก มีการใช้ปุ๋ยเร่งความเจริญเติบโตและเร่งกล้วยหอมให้สุกเร็ว ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพของดินและน้ าแล้ว เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

2.2) การที่จีนและ สปป.ลาว ท าเขื่อนกั้นล าน้ าโขงตอนบนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ท าให้ระดับน้ าไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว และฤดูแล้ง ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยา ใน  
ล าน้ าโขงและยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ที่มีผู้ประกอบการ
เดินเรือท่องเที่ยว ซึ่งลงทุนมาก เมื่อน้ าลดท าให้เรือสัญจรได้ไม่สะดวก เป็นปัญหาในการเดินเรือ 
นอกจากนี้ยังมีเรือของเทศบาลที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็มีปัญหาไม่สามารถให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอ่ืนที่อยู่ติด
กับล าน้ าโขงอ่ืน ๆ ก็มีปัญหาไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในฤดูฝน    
น้ าโขงไหลเชี่ยว ก็เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงเช่นเดียวกัน ในบางฤดูฝนน้ าโขงท่วมฝั่ง
เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและการท าธุรกิจ 

2.3) ยิ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจยิ่งส่งผลท าให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้จะ
มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาสีเขียว (Green Development)  

การวิเคราะห์และประเมินบอกสภาพด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ร่วมกับ 
การวิเคราะห์โดย PESTE Analysis, SWOT Analysis และการวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่
ศึกษาด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในบทที่ 7 ต่อไป 
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บทที่ 7  
การวิเคราะห์มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตและความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และความเชื่อมโยงไป

ข้างหลังของกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ศึกษา ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 

ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตและความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และ
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Table: I/O Table) มีขั้นตอนการท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตอย่างละเอียด
อยู่ในคู่มือการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ญ ซ่ึงได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 

 
7.1 มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของกิจกรรมการผลิตโดยรวมในพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาจาก
ผลรวมของมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีมูลค่า   
การผลิตที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา 10 อันดับแรก แสดงในตารางที่ 7-1 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

7.1.1 การบริการสาธารณะ มีมูลค่า 251,155 ล้านบาท ประกอบด้วย การบริหารราชการ 
บริการการศึกษา สถาบันวิจัย บริการสุขาภิบาล เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษามีความสามารถใน   
ด้านการศึกษา และมีหน่วยงานส่วนกลางอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ส่งผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมี
ความสามารถด้านการบริการสาธารณะ  

7.1.2 การผลิตอาหารอ่ืน ๆ มีมูลค่า 140,077 ล้านบาท ประกอบด้วย การผลิตขนมปัง       
เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตขนมต่าง ๆ ผลิตน้ าแข็ง การผลิตผงชูรส ชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูป และ
การผลิตอาหารอ่ืน ๆ เช่น ซีอ้ิว เต้าหู้  น้ าปลา ไข่เค็ม เกลือ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่มี 
การแปรรูปสินค้าเหล่านี้จ านวนมาก และมีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตอาหารในพื้นที่ 

7.1.3 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า มีมูลค่า 139,791 ล้านบาท ประกอบด้วย    
การผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงาน และครัวเรือน การผลิตเครื่องจักร และเครื่องมือไฟฟ้า 
ส าหรับงานอุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยุ ผลิตลวด และสายเคเบิ้ล ผลิตหม้อ
เก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่ต่าง ๆ เป็นต้น  

7.1.4 การค้าส่ง ค้าปลีก มีมูลค่า 129,773 ล้านบาท ประกอบด้วย การค้าส่ง ทั้งเป็นผู้จ าหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้า และการค้าปลีก คือ ทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้ว เช่น 
ห้างสรรพสินค้า แผงลอย ผู้จ าหน่ายปลีกรถยนต์ เป็นต้น 

7.1.5 การท านา มีมูลค่า 95,832 ล้านบาท ประกอบด้วย การท านาทั้งข้าวเหนียว และข้าวเจ้า 
รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ฟางข้าว เป็นต้น 

7.1.6 การก่อสร้างอาคาร มีมูลค่า 94,052 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคาร เช่น 
บ้านพัก ตึกแถว อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ และหอพัก หรือการต่อเติมตกแต่ง เป็นต้น การก่อสร้างที่
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

7.1.7 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง มีมูลค่า 92,092 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงสีข้าว    
การผลิตแป้งจากมันส าปะหลัง การบดข้าวโพด และการป่นแป้งอื่น ๆ เป็นต้น  

7.1.8 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ มีมูลค่า 89,570 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้าง
งานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้ การก่อสร้างงานบริการสาธารณะที่ไม่เกี่ยวกับ      

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

7-2 

งานเกษตร การก่อสร้างโรงงานผลิตพลังไฟฟ้าและสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารและ
ระบบสื่อสาร การก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนาม
กอล์ฟ สระว่ายน้ า เป็นต้น 

7.1.9 การเงินและประกันภัย มีมูลค่า 85,462 ล้านบาท ประกอบด้วย สถาบันการเงิน         
การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เป็นต้น  

7.1.10 การผลิตน้ าตาล มีมูลค่า 85,273 ล้านบาท ประกอบด้วย น้ าตาลดิบ น้ าตาลทรายขาว 
น้ าตาลจากน้ ามะพร้าว กลูโคส ผลพลอยได้ เช่น กากจากน้ าตาล เป็นต้น 
 
ตารางที่ 7-1 แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา มูลค่าเพิ่มในการผลิตของพื้นที่ศึกษา และ

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา  

มูลค่าเพ่ิม
ในการผลิต
ของพ้ืนที่
ศึกษา 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อ
มูลค่าการผลิตที่เกิดจาก
การผลิตในพื้นที่ศึกษา 

(ล้านบาท)  สัดส่วน  ล าดับ 
1 056 การบริการสาธารณะ 251,155  199,803  0.80  3 
2 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 140,077  40,601  0.29  39 
3 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
139,791  24,508  0.18  51 

4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 129,773  104,891  0.81  1 
5 001 การท านา 95,832  66,983  0.70  7 
6 047 การก่อสร้างอาคาร 94,052  16,208  0.17  53 
7 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 92,092  14,857  0.16  54 
8 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 89,570  26,649  0.30  38 
9 053 การเงินและประกันภัย 85,462  59,095  0.69  8 
10 018 การผลิตน้ าตาล 85,273  35,887  0.42  23 
11 021 เครื่องดื่ม 75,842  37,449  0.49  20 
12 051 การขนส่ง 61,169  21,231  0.35  27 
13 009 การปศุสตัว ์ 59,516  24,374  0.41  24 
14 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 48,061  16,110  0.34  29 
15 054 อสังหาริมทรัพย ์ 42,284  33,995  0.80  2 
16 006 ท าไร่อ้อย 40,539  23,518  0.58  16 
17 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 38,307  23,881  0.62  12 
18 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 35,553  6,191  0.17  52 
19 003 ท าไร่มันส าปะหลัง 29,779  18,995  0.64  10 
20 057 บริการอื่น ๆ 29,217  13,618  0.47  22 
21 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 24,698  5,790  0.23  45 
22 050 โรงแรมและภัตตาคาร 24,622  8,221  0.33  30 
23 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 23,392  7,654  0.33  31 
24 016 อุตสาหกรรมอาหาร 21,521  4,231  0.20  49 
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ตารางที่ 7-1 แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา มูลค่าเพิ่มในการผลิตของพื้นที่ศึกษา และ
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา  

มูลค่าเพ่ิม
ในการผลิต
ของพ้ืนที่
ศึกษา 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อ
มูลค่าการผลิตที่เกิดจาก
การผลิตในพื้นที่ศึกษา 

(ล้านบาท)  สัดส่วน  ล าดับ 
25 020 อาหารสตัว ์ 19,854  2,570  0.13  55 
26 007 ท าสวนยางพารา 19,002  15,080  0.79  4 
27 015 โรงฆ่าสัตว ์ 18,432  5,298  0.29  40 
28 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 17,808  4,720  0.27  43 
29 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 15,286  9,002  0.59  15 
30 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 15,100  3,390  0.22  48 
31 052 การสื่อสาร 11,515  7,041  0.61  13 

32 012 
การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ

11,244  7,218  0.64  9 

33 011 การประมง 10,548  5,091  0.48  21 
34 055 การบริการธุรกิจ 10,237  3,681  0.36  26 
35 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 10,181  3,163  0.31  35 
36 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 10,003  2,846  0.28  41 
37 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 9,680  2,608  0.27  42 
38 002 ท าไร่ข้าวโพด 9,210  5,509  0.60  14 
39 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 8,652  3,228  0.37  25 
40 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 7,700  4,329  0.56  17 
41 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน 

ปิโตรเคม ี
7,594 2,396 0.32 33 

42 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 5,850  1,494  0.26  44 
43 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 4,941  930  0.19  50 
44 046 การประปา 4,884  3,081  0.63  11 
45 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 4,838  1,480  0.31  37 
46 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี 4,691  1,606  0.34  28 
47 040 การผลิตยานยนต์และการ

ซ่อมแซม 
4,123  941  0.23  47 

48 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1,303  691  0.53  19 
49 026 การพิมพ ์ 994  311  0.31  34 
50 010 การป่าไม ้ 754  575  0.76  6 
51 013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 744  409  0.55  18 
52 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 429  132  0.31  36 
53 022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 299  229  0.77  5 
54 044 การผลิตอื่น ๆ 144  33  0.23  46 
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ตารางที่ 7-1 แสดงมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา มูลค่าเพิ่มในการผลิตของพื้นที่ศึกษา และ
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา  

มูลค่าเพ่ิม
ในการผลิต
ของพ้ืนที่
ศึกษา 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อ
มูลค่าการผลิตที่เกิดจาก
การผลิตในพื้นที่ศึกษา 

(ล้านบาท)  สัดส่วน  ล าดับ 
55 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 111  36  0.32  32 
56 028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 0                                0   0    56 
57 030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0                                0   0    57 
58 058 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้ 0                                0   0    58 

 
 จากตารางที่ 7-2 พบว่า กิจกรรมการผลิตที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา
มากที่สุด คือ การบริการสาธารณะ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.51 รองลงมาเป็นการผลิตอาหารอ่ืน ๆ    
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การค้าส่ง ค้าปลีก และการท านา ตามล าดับ ส่วนกิจกรรม
การผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมในการผลิตมากที่สุด คือ การบริการสาธารณะ รองลงมาเป็นการค้าส่ง ค้าปลีก 
การท านา การเงินและประกันภัย ตามล าดับ1 
 
ตารางที่ 7-2 แสดงมูลค่าและร้อยละของมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา และมูลค่าเพิ่มใน 

การผลิตของพื้นที่ศึกษา จากมากไปหาน้อย 20 อันดับแรก 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการ

ผลิตในพื้นที่ศึกษา 
มูลค่าเพ่ิมในการผลิตของ

พ้ืนที่ศึกษา 
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

1 056 การบริการสาธารณะ 251,155  12.51  199,803  21.40  
2 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 140,077  6.98  40,601  4.35  
3 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
139,791  6.96  24,508  2.62  

4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 129,773  6.47  104,891  11.23  
5 001 การท านา 95,832  4.77  66,983  7.17  
6 047 การก่อสร้างอาคาร  94,052  4.69  16,208  1.74  
7 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก

แป้ง 
92,092  4.59  14,857  1.59  

8 048 การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 

89,570  4.46  26,649  2.85  

9 053 การเงินและประกันภัย 85,462  4.26  59,095  6.33  
10 018 การผลิตน้ าตาล 85,273  4.25  35,887  3.84  

                                                           
1 ในการศึกษานี้ได้เลือกมูลค่าการผลิตในพื้นที่ศึกษาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา ซ่ึง
แสดงในบทที่ 10 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงมูลค่าสินค้าและบริการโดยภาพรวมที่สามารถผลิตขายได้ของกิจกรรมการผลิตนั้น ๆ 
เปรียบเทียบกับกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ ซ่ึงในมูลค่าการผลิตจะประกอบไปด้วย มูลค่าการใช้วัตถุดิบสินค้าและบริการขั้นกลาง และ
มูลค่าเพิ่ม ในมิติอื่น ๆ ที่ให้น้ าหนักกับมูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ อาจเลือกมูลค่าเพิ่มเป็นเกณฑ์เพิ่มเติมในการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่
เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 7-2 แสดงมูลค่าและร้อยละของมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา และมูลค่าเพิ่มใน 
การผลิตของพื้นที่ศึกษา จากมากไปหาน้อย 20 อันดับแรก 

ล าดับ รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการ

ผลิตในพื้นที่ศึกษา 
มูลค่าเพ่ิมในการผลิตของ

พ้ืนที่ศึกษา 
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

11 021 เครื่องดื่ม 75,842  3.78  37,449  4.01  
12 051 การขนส่ง 64,492  3.21  21,231  2.27  
13 009 การปศุสตัว ์ 59,516  2.97  24,374  2.61  
14 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 48,061  2.39  16,110  1.73  
15 054 อสังหาริมทรัพย ์ 42,284  2.11  33,995  3.64  
16 006 ท าไร่อ้อย 40,539  2.02  23,518  2.52  
17 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 38,307  1.91  23,881  2.56  
18 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 35,553  1.77  6,191  0.66  
19 003 ท าไร่มันส าปะหลัง 29,779  1.48  18,995  2.03  
20 057 บริการอื่น ๆ 29,217  1.46  13,618  1.46  
21 กิจกรรมการผลิตอื่น ๆ 340,385  16.96  125,013  13.39  

รวม 2,007,054  100  933,857  100  
 
7.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

7.2.1 ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW)  
กิจกรรมการผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง คือ ความสามารถของกิจกรรมการผลิตที่ส่งผลต่อ

กิจกรรมการผลิตกลางทาง หรือต้นทาง และท าให้เกิดมูลค่าผลผลิตโดยรวมในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้น เมื่อ
พิจารณาในกรณีกระตุ้นยอดขาย (อุปสงค์ขั้นสุดท้าย) สินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 1 บาท สามารถกระตุ้น
มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมไปยังอุตสาหกรรม กลางทาง หรือต้นทาง ในพ้ืนที่ได้มาก 10 อันดับแรก คือ  

1) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษา
โดยรวมได้ 2.1997 บาท ซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลาย
กิจกรรม เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าและ           
ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ตามล าดับ 

2) อาหารสัตว์ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 2.1988 บาท ซึ่ง 
อาหารสัตว์มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร ท าไร่ข้าวโพด  
การประมง และการค้าส่ง ค้าปลีก ตามล าดับ  

3) โรงฆ่าสัตว์ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้  2.0706 บาท ซึ่ง      
โรงฆ่าสัตว์มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปศุสัตว์ โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
การท านา และการค้าส่ง ค้าปลีก ตามล าดับ 

4) ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 2.0535 บาท ซึ่ง
ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า ซ่ึงผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปั่นด้ายทอผ้า
ฟอกย้อม การค้าส่ง ค้าปลีก การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการเงินและประกันภัย ตามล าดับ 

5) ผลิตภัณฑ์จากหนัง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 1.9909 บาท 
ซึ่งผลิตภัณฑ์จากหนังมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม      
การปศุสัตว์ การค้าส่ง ค้าปลีก และโรงฆ่าสัตว์ ตามล าดับ 
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6) อุตสาหกรรมอาหาร สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 1.9841 บาท 
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การประมง การปลูกพืชอ่ืน ๆ 
การค้าส่ง ค้าปลีก และท าไร่ผักและสวนผลไม้ ตามล าดับ  

7) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 
1.9667 บาท ซึ่งการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น   
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
และการค้าส่ง ค้าปลีก ตามล าดับ 

8) โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 
1.9059 บาท ซ่ึงโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การท านา 
ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ผักและสวนผลไม้ และการเงินและประกันภัย ตามล าดับ 

9) โรงแรมและภัตตาคาร สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 1.8944 บาท
ซึ่งโรงแรมและภัตตาคารมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
เครื่องดื่ม การค้าส่ง ค้าปลีก และท าไร่ผักและสวนผลไม้ ตามล าดับ 

10) ผลิตภัณฑ์จากยาง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 1.8859 บาท 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์จากยางมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังหลายกิจกรรม เช่น ท าสวนยางพารา การค้าส่ง ค้าปลีก 
การเงินและประกันภัย และการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ตามล าดับ 

ในส่วนกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ แสดงในตาราง ที่ 7-3 
 
ตารางที่ 7-3 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรม    (หน่วย: เท่า) 

ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 
1 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  2.1997  
2 020 อาหารสตัว ์  2.1988  
3 015 โรงฆ่าสัตว ์  2.0706  
4 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า  2.0535  
5 042 ผลติภณัฑ์จากหนัง  1.9909  
6 016 อุตสาหกรรมอาหาร  1.9841  
7 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  1.9667  
8 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  1.9059  
9 050 โรงแรมและภัตตาคาร  1.8944  
10 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง  1.8859  
11 026 การพิมพ ์  1.8347  
12 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ  1.8288  
13 044 การผลิตอื่น ๆ  1.7741  
14 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  1.7613  
15 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.7348  
16 055 การบริการธุรกิจ  1.7293  
17 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม  1.7235  
18 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  1.6722  
19 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  1.6472  
20 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  1.6411  
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ตารางที่ 7-3 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรม    (หน่วย: เท่า) 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 

21 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี  1.6365  
22 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้  1.6350  
23 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก  1.6083  
24 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ  1.5880  
25 009 การปศุสตัว ์  1.5714  
26 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  1.5660  
27 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ  1.5597  
28 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ  1.5555  

ค่าเฉลี่ย 1.5231 
29 057 บริการอื่น ๆ  1.5189  
30 047 การก่อสร้างอาคาร   1.5158  
31 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ  1.4781  
32 021 เครื่องดื่ม  1.4702  
33 011 การประมง  1.4224  
34 052 การสื่อสาร  1.4194  
35 018 การผลิตน้ าตาล  1.4191  
36 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว  1.3882  
37 051 การขนส่ง  1.3832  
38 046 การประปา  1.3398  
39 053 การเงินและประกันภัย  1.3223  
40 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  1.3186  
41 003 ท าไร่มันส าปะหลัง  1.2835  
42 002 ท าไร่ข้าวโพด  1.2752  
43 022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ  1.2684  
44 006 ท าไร่อ้อย  1.2581  
45 013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก  1.2380  
46 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้  1.2319  
47 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก  1.2286  
48 012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ  1.2269  
49 049 การค้าส่ง ค้าปลีก  1.1928  
50 010 การป่าไม ้  1.1898  
51 054 อสังหาริมทรัพย ์  1.1828  
52 008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1590  
53 001 การท านา  1.1369  
54 007 ท าสวนยางพารา  1.1330  
55 056 การบริการสาธารณะ  1.1188  
56 028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  1.0000  
57 030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  1.0000  
58 058 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้  1.0000  
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7.2.2 การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) 
กิจกรรมที่มีการเชื่อมไปข้างหน้า หมายถึง เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ส่งผลท าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั้นกลาง หรือ ขั้นปลาย เท่ากับ
จ านวนทวีคูณ เมื่อพิจารณาในกิจกรรมการผลิตในกรณีลงทุนขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 บาท สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษา 10 อันดับแรก คือ  

1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้  
8.4384 บาท ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การก่อสร้างอาคาร  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ เครื่องจักร
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์โลหะ ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องพึงพาวัสดุเหล็กในการท า
สินค้า 

2) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 5.4107 
บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า การค้าส่ง และค้าปลีก ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดมี
ส่วนประกอบของพลาสติก เช่น พัดลม แอร์ ทีวี เป็นต้น รวมถึง สินค้าพลาสติกส่วนใหญ่ถูกน าไป 
ขายตรงที่ร้านค้าส่งจึงท าให้มีการเชื่อมโยงมากในกลุ่มนี้ 

3) การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษา
โดยรวมได้ 5.2788 บาท ซ่ึงการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลาย
กิจกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และการปั่นด้ายทอ
ผ้าฟอกย้อม ตามล าดับ  

4) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 
5.0280 บาท ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น     
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ การก่อสร้างอาคาร  และเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ตามล าดับ  

5) ผลิตภัณฑ์โลหะ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 4.8528 บาท ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์โลหะมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การก่อสร้างอาคาร การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ตามล าดับ  

6) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษา
โดยรวมได้ 4.3721 บาท ซ่ึงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลาย
กิจกรรม เช่น การก่อสร้างอาคาร  บริการอ่ืน ๆ การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ และเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ตามล าดับ 

7) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 
4.2432 บาท ซึ่งการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การบริการสาธารณะ และการผลิตอาหารอื่น ๆ ตามล าดับ  

8) การก่อสร้างอาคาร สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 4.1222 บาท 
ซึ่งการก่อสร้างอาคาร มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การเงินและประกันภัย         
การบริการสาธารณะ และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามล าดับ  
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9) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 
3.9100 บาท ซึ่งการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น บริการ
สาธารณะ การเงินและประกันภัย การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และการผลิตอาหารอื่น ๆ 

10) ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมได้ 3.8896 บาท 
ซึ่งผลิตภัณฑ์เคมี อ่ืน ๆ มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหลายกิจกรรม เช่น การบริการสาธารณะ          
การก่อสร้างอาคาร การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ ตามล าดับ 

ในส่วนกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ แสดงในตาราง ที่ 7-4 
 

ตารางที่ 7-4 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรม    (หน่วย: เท่า)  
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 

1 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  8.4384  
2 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  5.4107  
3 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี  5.2788  
4 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก  5.0280  
5 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ  4.8528  
6 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  4.3721  
7 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ  4.2432  
8 047 การก่อสร้างอาคาร   4.1222  
9 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ  3.9100  
10 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ  3.8896  
11 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  3.8728  
12 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  3.8493  
13 051 การขนส่ง  3.7459  
14 008 การปลูกพืชอื่น ๆ  3.7349  
15 020 อาหารสตัว ์  3.4193  
16 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก  3.3868  
17 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม  3.3773  
18 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  3.2904  
19 016 อุตสาหกรรมอาหาร  3.2754  
20 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว  3.1662  
21 044 การผลิตอื่น ๆ  3.1539  
22 026 การพิมพ ์  3.1403  
23 055 การบริการธุรกิจ  3.0391  
24 013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก  2.9965  
25 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  2.9318  
26 011 การประมง  2.8387  

ค่าเฉลี่ย 2.8371 
27 012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ  2.7830  
28 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  2.6420  
29 010 การป่าไม ้  2.6066  
30 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ  2.5866  
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ตารางที่ 7-4 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรม    (หน่วย: เท่า)  
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 

31 002 ท าไร่ข้าวโพด  2.5171  
32 006 ท าไร่อ้อย  2.4812  
33 007 ท าสวนยางพารา  2.4540  
34 001 การท านา  2.3970  
35 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง  2.3406  
36 009 การปศุสตัว ์  2.2955  
37 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้  2.2439  
38 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  2.2129  
39 052 การสื่อสาร  2.2043  
40 042 ผลิตภณัฑ์จากหนงั  2.1990  
41 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  2.0731  
42 053 การเงินและประกันภัย  2.0380  
43 018 การผลิตน้ าตาล  2.0346  
44 003 ท าไร่มันส าปะหลัง  1.9327  
45 057 บริการอื่น ๆ  1.8518  
46 049 การค้าส่ง ค้าปลีก  1.7859  
47 046 การประปา  1.7647  
48 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า  1.6386  
49 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้  1.6100  
50 021 เครื่องดื่ม  1.5909  
51 050 โรงแรมและภัตตาคาร  1.5752  
52 054 อสังหาริมทรัพย ์  1.3253  
53 015 โรงฆ่าสัตว ์  1.2652  
54 056 การบริการสาธารณะ  1.1712  
55 022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ  1.1657  
56 028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  1.0000  
57 030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  1.0000  
58 058 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้  1.0000  

 
7.3 พิจารณาภาพรวมการวิเคราะห์กิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ
ข้างหลัง 
 ภาพรวมของการวิเคราะห์จ านวนกิจกรรมการผลิตจ านวน 58 กิจกรรม เปรียบเทียบค่าทวีคูณ
ของการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับการเชื่อมโยงไปข้างหน้า ดังตารางที่ 7-5 
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ตารางที่ 7-5 แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลังและไปข้างหน้าของพื้นที่ศึกษา 
การเชื่อมโยง จ านวน (กิจกรรม) หมายเหตุ 

กิจกรรมการผลิตที่มีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
มากกว่าความเช่ือมโยงไปข้างหลัง  

51  

กิจกรรมการผลิตที่มีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง 
มากกว่าความเช่ือมโยงไปข้างหน้า 

4  

กิจกรรมการผลิตที่มีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง 
เท่ากับความเช่ือมโยงไปข้างหน้า 

3 เพราะไม่มีการผลิตเกิดขึ้น
ในพื้นที ่

รวม 58  
 
 จากตารางพิจารณาเปรียบเทียบค่าทวีคูณการเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต แบบไปข้างหน้าและ
ข้างหลัง ซึ่งพบว่า กิจกรรมการผลิตที่มีค่าทวีคูณของกิจกรรมการผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าไป
ข้างหน้า จ านวน 4 กิจกรรม คือ เครื่องดื่ม ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า โรงฆ่าสัตว์ และบริการสาธารณะ ในส่วน
กิจกรรมที่ไม่มีการผลิตเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา 3 กิจกรรม คือ การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช โรงกลั่น
น้ ามันปิโตรเลียม และกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ ในส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก 51 กิจกรรม มีค่าทวีคูณของ
การเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า การเชื่อมโยงไปข้างหลัง ทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบเชื่อมโยงไปข้างหน้า ซึ่งมีโอกาสสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้มาก โดยรายละเอียดกิจกรรมสาขาอ่ืน ๆ สามารถดูได้ในตาราง 7-6  
 
ตารางที่ 7-6 แสดงการเปรียบเทียบค่าทวีคูณของการเช่ือมโยงไปข้างหลังและการเช่ือมโยงไปข้างหน้า  (หน่วย: เท่า) 
รหัส กิจกรรม เชื่อมโยงไป

ข้างหลัง 
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

เปรียบเทียบ
การเชื่อมโยง 

001 การท านา  1.1369   2.3970  FW 
002 ท าไร่ข้าวโพด  1.2752   2.5171  FW 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง  1.2835   1.9327  FW 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว  1.3882   3.1662  FW 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้  1.2319   1.6100  FW 
006 ท าไร่อ้อย  1.2581   2.4812  FW 
007 ท าสวนยางพารา  1.1330   2.4540  FW 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1590   3.7349  FW 
009 การปศุสตัว ์  1.5714   2.2955  FW 
010 การป่าไม ้  1.1898   2.6066  FW 
011 การประมง  1.4224   2.8387  FW 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ  1.2269   2.7830  FW 
013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก  1.2380   2.9965  FW 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก  1.2286   3.3868  FW 
015 โรงฆ่าสัตว ์  2.0706   1.2652  BW 
016 อุตสาหกรรมอาหาร  1.9841   3.2754  FW 
017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  1.9059   2.0731  FW 
018 การผลิตน้ าตาล  1.4191   2.0346  FW 
019 การผลิตอาหารอื่น ๆ  1.5880   2.5866  FW 
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ตารางที่ 7-6 แสดงการเปรียบเทียบค่าทวีคูณของการเช่ือมโยงไปข้างหลังและการเช่ือมโยงไปข้างหน้า  (หน่วย: เท่า) 
รหัส กิจกรรม เชื่อมโยงไป

ข้างหลัง 
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

เปรียบเทียบ
การเชื่อมโยง 

020 อาหารสตัว ์  2.1988   3.4193  FW 
021 เครื่องดื่ม  1.4702   1.5909  FW 
022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ  1.2684   1.1657  BW 
023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม  1.7235   3.3773  FW 
024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า  2.0535   1.6386  BW 
025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ  1.8288   3.9100  FW 
026 การพิมพ ์  1.8347   3.1403  FW 
027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี  1.6365   5.2788  FW 
028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  1.0000   1.0000  FW=BW 
029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ  1.5555   3.8896  FW 
030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  1.0000   1.0000  FW=BW 
031 ผลิตภณัฑ์จากยาง  1.8859   2.3406  FW 
032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  1.5660   5.4107  FW 
033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  1.6411   3.2904  FW 
034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  1.6722   3.8728  FW 
035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  1.6472   8.4384  FW 
036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก  1.6083   5.0280  FW 
037 ผลิตภณัฑ์โลหะ  1.5597   4.8528  FW 
038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  1.7613   3.8493  FW 
039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  2.1997   4.3721  FW 
040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  1.9667   2.9318  FW 
041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.7348   2.2129  FW 
042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง  1.9909   2.1990  FW 
043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้  1.6350   2.2439  FW 
044 การผลิตอื่น ๆ  1.7741   3.1539  FW 
045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ  1.4781   4.2432  FW 
046 การประปา  1.3398   1.7647  FW 
047 การก่อสร้างอาคาร   1.5158   4.1222  FW 
048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  1.3186   2.6420  FW 
049 การค้าส่ง ค้าปลีก  1.1928   1.7859  FW 
050 โรงแรมและภัตตาคาร  1.8944   1.5752  BW 
051 การขนส่ง  1.3832   3.7459  FW 
052 การสื่อสาร  1.4194   2.2043  FW 
053 การเงินและประกันภัย  1.3223   2.0380  FW 
054 อสังหาริมทรัพย ์  1.1828   1.3253  FW 
055 การบริการธุรกิจ  1.7293   3.0391  FW 
056 การบริการสาธารณะ  1.1188   1.1712  FW 
057 บริการอื่น ๆ  1.5189   1.8518  FW 
058 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้  1.0000   1.0000  FW=BW 

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

7-13 

ตารางที่ 7-6 แสดงการเปรียบเทียบค่าทวีคูณของการเช่ือมโยงไปข้างหลังและการเช่ือมโยงไปข้างหน้า  (หน่วย: เท่า) 
รหัส กิจกรรม เชื่อมโยงไป

ข้างหลัง 
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

เปรียบเทียบ
การเชื่อมโยง 

หมายเหตุ: Forward Linkage: FW หมายถึง การเชื่อมโยงไปข้างหน้า  
              Backward Linkage: BW หมายถึง การเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
 
7.4 กิจกรรมการผลิตที่มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงการผลิตหลายกิจกรรม 

จากการพิจารณาการเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตน าผลการเชื่อมโยงไปข้างหน้า และไปข้าง
หลังของกิจกรรมการผลิต น ามาจัดกลุ่มเพ่ือพิจารณากิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่เป็น
ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องจากหลายกิจกรรม เมื่อส่งเสริมการผลิตหรือเพ่ิมอุปสงค์ขั้นสุดท้าย ใน
กิจกรรมเหล่านี้ท าให้กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของทั้ง
มูลค่าผลผลิตและรายได้ในระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา จากผลการวิเคราะห์ ในภาพที่ 7-1 และ
ตารางที่ 7-6 พบว่า กิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ศึกษาที่มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงทั้งอุตสาหกรรม
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือ กิจกรรมการผลิตกลุ่มที่ 1 ขณะที่กิจกรรมการผลิตกลุ่มที่ 2 มี 
ความโดดเด่นในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต้นทางและกลางทาง กิจกรรมการผลิตกลุ่มที่ 4 มี 
ความโดดเด่นในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมกลางทางและปลายทาง และกิจกรรมการผลิตกลุ่มที่ 3 
ไม่มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-1 แสดงกลุ่มกิจกรรมท่ีมมีูลค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา 
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backward linkage 

กลุ่มท่ี 1 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรม
อื่นที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องจากหลาย
กิจกรรม เมื่อส่งเสริมทั้งการผลิตและยอดขาย 
ในกิจกรรมเหล่านี้ท าให้กิจกรรมการผลิตอื่นที่
เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ กลุ่มจังหวัด 

กลุ่ ม ท่ี  2 กิ จ กรรมการผลิ ตที่ มี ผลต่ อ
กิจกรรมอื่นที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
จากหลายกิจกรรม เมื่อส่งเสริมยอดขาย ใน
กิจกรรมเหล่านี้ท าให้กิจกรรมการผลิตอื่นที่
เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วยแต่ไม่มากเท่า
กลุ่มที่ 1 

กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อ
กิจกรรมอื่นที่ เ ป็นปัจจัยการผลิตที่
เกี่ยวข้องน้อย เมื่อส่งเสริมการผลิตหรอื
ยอดขาย กิ จ กร รมการผลิตอื่ นที่
เกี่ยวข้องขยายตัวไม่มาก 

กลุ่ม ท่ี 4 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อ
กิ จ ก ร รมอื่ นที่ เ ป็ น ปัจจั ยก ารผลิ ต ที่
เกี่ ยวข้อ ง บ้าง  เมื่ อส่ ง เสริมการผลิต 
กิจกรรมการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องขยายตัว
ตามไปด้วย 
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หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มจากค่าเฉลี่ยของแต่ละการเชื่อมโยง โดยค่าเฉลี่ยของการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าเท่ากับ 2.8371 บาท และค่าเฉลี่ยของการเชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับ 1.5231 บาท ซึ่ง
แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องจากหลายกิจกรรม 
เมื่อส่งเสริมทั้งการผลิตและยอดขาย ในกิจกรรมเหล่านี้ท าให้กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องขยายตัว
ตามไปด้วย ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต คือ อุตสาหกรรม
อาหาร อาหารสัตว์ การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ การพิมพ์ การผลิต
เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และ
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์อโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม การผลิตอ่ืน ๆ และการบริการธุรกิจ 

 
ตารางที่ 7-7 แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มมีลูค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
เชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 

เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

1 016 อุตสาหกรรมอาหาร  1.9841   3.2754  
2 020 อาหารสตัว ์  2.1988   3.4193  
3 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม  1.7235   3.3773  
4 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ  1.8288   3.9100  
5 026 การพิมพ ์  1.8347   3.1403  
6 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี  1.6365   5.2788  
7 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ  1.5555   3.8896  
8 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  1.5660   5.4107  
9 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  1.6411   3.2904  
10 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  1.6722   3.8728  
11 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  1.6472   8.4384  
12 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก  1.6083   5.0280  
13 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ  1.5597   4.8528  
14 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  1.7613   3.8493  
15 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  2.1997   4.3721  
16 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  1.9667   2.9318  
17 044 การผลิตอื่น ๆ  1.7741   3.1539  
18 055 การบริการธุรกิจ  1.7293   3.0391  
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ภาพที่ 7-2 แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 

 
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องจากหลายกิจกรรม 

เมื่อส่งเสริมยอดขาย ในกิจกรรมเหล่านี้ท าให้กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วยแต่ไม่
มากเท่ากลุ่มที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต คือ ท าไร่พืชตระกูลถั่ว การปลูกพืชอ่ืน ๆ การประมง 
การท าเหมืองแร่เหล็ก การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างอาคาร 
และการขนส่ง 

 
ตารางที่ 7-8 แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มมีลูค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 2 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
เชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 

เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

1 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.3882  3.1662  
2 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 1.1590  3.7349  
3 011 การประมง 1.4224  2.8387  
4 013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.2380  2.9965  
5 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2286  3.3868  
6 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 1.4781  4.2432  
7 047 การก่อสร้างอาคาร 1.5158  4.1222  
8 051 การขนส่ง 1.3832  3.7459  
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ภาพที่ 7-3 แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 2 

 
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องน้อย เมื่อ

ส่งเสริมการผลิตหรือยอดขาย กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องขยายตัวไม่มาก ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการผลิต คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพด ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ผักและสวนผลไม้ ท าไร่อ้อย 
ท าสวนยางพารา การป่าไม้ การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การผลิตน้ าตาล 
เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม   
การประปา การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ การค้าส่ง ค้าปลีก การสื่อสาร การเงินและประกันภัย 
อสังหาริมทรัพย์ การบริการสาธารณะ บริการอ่ืน ๆ และกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
 
ตารางที่ 7-9 แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มมีลูค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 3 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
เชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 

เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

1 001 การท านา  1.1369   2.3970  
2 002 ท าไร่ข้าวโพด  1.2752   2.5171  
3 003 ท าไร่มันส าปะหลัง  1.2835   1.9327  
4 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้  1.2319   1.6100  
5 006 ท าไร่อ้อย  1.2581   2.4812  
6 007 ท าสวนยางพารา  1.1330   2.4540  
7 010 การป่าไม ้  1.1898   2.6066  
8 012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ  1.2269   2.7830  
9 018 การผลิตน้ าตาล  1.4191   2.0346  
10 021 เครื่องดื่ม  1.4702   1.5909  
11 022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ  1.2684   1.1657  
12 028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  1.0000   1.0000  
13 030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  1.0000   1.0000  
14 046 การประปา  1.3398   1.7647  
15 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  1.3186   2.6420  
16 049 การค้าส่ง ค้าปลีก  1.1928   1.7859  
17 052 การสื่อสาร  1.4194   2.2043  
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ตารางที่ 7-9 แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มมีลูค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 3 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
เชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 

เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

18 053 การเงินและประกันภัย  1.3223   2.0380  
19 054 อสังหาริมทรัพย ์  1.1828   1.3253  
20 056 การบริการสาธารณะ  1.1188   1.1712  
21 057 บริการอื่น ๆ  1.5189   1.8518  
22 058 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้  1.0000   1.0000  

 

 
ภาพที่ 7-4 แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 3 

 
กลุ่มที่ 4 กิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องบ้าง เมื่อส่งเสริม

การผลิต กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต คือ   
การปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง การผลิตอาหารอ่ืน ๆ ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
ผลิตภัณฑ์จากยาง อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์จากหนัง โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ โรงแรม
และภัตตาคาร 
 
ตารางที่ 7-10 แสดงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่มมีลูค่าการผลิตที่เกดิจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 4 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต เชื่อมโยงไป

ข้างหลัง 
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

1 009 การปศุสตัว ์ 1.5714  2.2955  
2 015 โรงฆ่าสัตว ์ 2.0706  1.2652  
3 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 1.9059  2.0731  
4 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 1.5880  2.5866  
5 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 2.0535  1.6386  
6 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 1.8859  2.3406  
7 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 1.7348  2.2129  
8 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 1.9909  2.1990  
9 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.6350  2.2439  
10 050 โรงแรมและภัตตาคาร 1.8944  1.5752  
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ภาพที่ 7-5 แสดงกลุ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา กลุ่มที่ 4 

 
7.5 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (จากมูลค่าการน าเข้า
สุทธิและส่งออกสุทธิของพ้ืนที่ศึกษา) 

ในกิจกรรมที่มมีูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพ้ืนที่ศึกษามีการส่งออกไปยังนอกพ้ืนที่ศึกษา
มาก เช่น การผลิตอาหารอ่ืน ๆ มีมูลค่าการส่งออกจากพ้ืนที่ศึกษา 91,238 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนที่เท่ากับ 140,077 ล้านบาท มีล าดับมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตใน 
พ้ืนที่ศึกษา ล าดับที่ 2 ถือว่าสูงมาก ในทางตรงกันข้าม หากมีการส่งออกจากพ้ืนที่น้อย แสดงว่าในพ้ืนที่
มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตน้อย เช่น การท าเหมืองแร่เหล็กมีการส่งออกจากพ้ืนที่มูลค่า 457 
ล้านบาท โดยมีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนที่เท่ากับ 744 ล้านบาท มีล าดับมูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนที่ศึกษาล าดับที่ 51 ซึ่งอยู่ในอันดับต่ าจาก 58 กิจกรรม แสดงให้เห็นว่าใน
พ้ืนที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตน้อย และผลิตไม่เพียงพอ ต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากพ้ืนที่อ่ืน
ค่อนข้างสูง แสดงในตารางที่ 7-11 
 
ตารางที่ 7-11 แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากการส่งออกสุทธิของ

พื้นที่ศึกษา                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการส่งออก

สุทธิจากพ้ืนที่ศกึษา 
(X-M) 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการผลิต
ในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับมูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการผลิตใน

พ้ืนที่ศึกษา 
019 การผลิตอาหารอื่น ๆ          91,238  140,077  2 
018 การผลิตน้ าตาล          66,069  85,273  10 
001 การท านา          30,777  95,832  5 
021 เครื่องดื่ม          30,608  75,842  11 
009 การปศุสตัว ์          27,588  59,516  13 
031 ผลิตภณัฑ์จากยาง          25,658  35,553  18 
054 อสังหาริมทรัพย ์          20,741  42,284  15 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง          17,495  29,779  19 
017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง          15,541  92,092  7 
023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม            6,569  23,392  23 
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ตารางที่ 7-11 แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากการส่งออกสุทธิของ
พื้นที่ศึกษา                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการส่งออก

สุทธิจากพ้ืนที่ศกึษา 
(X-M) 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการผลิต
ในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับมูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการผลิตใน

พ้ืนที่ศึกษา 
053 การเงินและประกันภัย            5,420  85,462  9 
006 ท าไร่อ้อย            5,230  40,539  16 
002 ท าไร่ข้าวโพด            3,496  9,210  38 
007 ท าสวนยางพารา            2,153  19,002  26 
020 อาหารสตัว ์            2,028  19,854  25 
013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก                457  744  51 

 
ในกิจกรรมที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตน้อยในพ้ืนที่มีการน าเข้ามามากในพ้ืนที่ศึกษา 

เช่น โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม มีมูลค่าการน าเข้าสุทธิมาพ้ืนที่ศึกษามูลค่า 68,439 ล้านบาท แต่ใน
พ้ืนทีไ่ม่มีการผลิต โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม แต่มีความต้องการน้ ามันปิโตรเลียมสูง ในทางตรงกันข้าม 
หากมีการน าเข้ามาในพ้ืนที่น้อย แสดงว่าในพ้ืนที่มีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตที่ค่อนข้างเพียงพอ
กับความต้องการในพื้นท่ี เช่น ผลิตภัณฑ์จากหนัง ซึ่งพ้ืนที่ศึกษามีความสามารถสร้างรายได้จากการมี
วัตถุดิบจ านวนมากจากสาขาปศุสัตว์ โดยมีมูลค่าการน าเข้ามาพ้ืนที่ศึกษามูลค่าเพียง 355 ล้านบาท 
โดยมีมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพ้ืนทีค่ือ 4,838 ล้านบาท แสดงในตารางที่ 7-12 
 
ตารางที่ 7-12 แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากการน าเข้าสุทธิของ

พื้นที่ศึกษา                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการน าเข้า
สุทธิจากพ้ืนที่
ศึกษา (M-X) 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา 

ล าดับมูลค่าการ
ผลิตที่เกิดจาก

การผลิตในพื้นที่
ศึกษา 

030 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม          68,439  0    57 
051 การขนส่ง          52,607  64,492  12 
049 การค้าส่ง ค้าปลีก          43,162  129,773  4 
039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า          37,597  139,791  3 
040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม          35,577  4,123  47 
055 การบริการธุรกิจ          33,166  10,237  34 
050 โรงแรมและภัตตาคาร          33,049  24,622  22 
037 ผลิตภณัฑ์โลหะ          28,675  5,850  42 
028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช          25,255  0    56 
033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี          24,044  4,691  46 
045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ          22,024  48,061  14 
016 อุตสาหกรรมอาหาร          21,229  21,521  24 
029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ          20,806  10,181  35 
044 การผลิตอื่น ๆ          20,688  144  54 
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ตารางที่ 7-12 แสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากการน าเข้าสุทธิของ
พื้นที่ศึกษา                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

รหัส กิจกรรม 
มูลค่าการน าเข้า
สุทธิจากพ้ืนที่
ศึกษา (M-X) 

มูลค่าการผลิตที่
เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่

ศึกษา 

ล าดับมูลค่าการ
ผลิตที่เกิดจาก

การผลิตในพื้นที่
ศึกษา 

027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี          20,030  7,594  41 
035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า          18,300  4,941  43 
038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม          13,437  24,698  21 
036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก          13,216  429  52 
032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก          11,703  15,100  30 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้          11,364  38,307  17 
034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ            9,841  9,680  37 
052 การสื่อสาร            7,911  11,515  31 
057 บริการอื่น ๆ            7,365  29,217  20 
043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้            6,034  8,652  39 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาต ิ
           5,910  11,244  32 

026 การพิมพ ์            5,135  994  49 
015 โรงฆ่าสัตว ์            4,680  18,432  27 
025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ            4,632  10,003  36 
041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ            4,482  111  55 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว            3,913  1,303  48 
011 การประมง            3,490  10,548  33 
024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า            3,087  17,808  28 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ            1,410  15,286  29 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก            1,362  7,700  40 
022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ            1,300  299  53 
046 การประปา                977  4,884  44 
010 การป่าไม ้                723  754  50 
042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง                355  4,838  45 
056 การบริการสาธารณะ2                132  251,155  1 
 

จากการวิเคราะห์ผลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตน าผลดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับ
รายการสินค้าน าเข้าและส่งออกไปยัง สปป.ลาว และเวียดนาม เพ่ือทราบความต้องการจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม รวมถึงความต้องการจากในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งแสดงในบทที่ 8 ต่อไป 

                                                           
2 พื้นที่ศึกษามีการน าเข้าสุทธิในบริการของสาขาการบริการสาธารณะ เนื่องจากคนในพื้นที่มีการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาหรือรับบริการทางการแพทย์นอกพื้นที่ มากกว่าคนนอกพื้นที่ใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือรับบริการ 
ทางการแพทย์ในพ้ืนท่ีศึกษา 
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บทที่ 8 
สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา 

 
สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา เป็นการแสดงถึงมูลค่า 

การส่งออกและน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว 
และเวียดนาม และแสดงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าของด่านที่ศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันจึงใช้
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 แต่ในการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และกาวิเคราะห์ความ
ต้องการสินค้าทั้งในประเทศละต่างประเทศได้ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2557 ในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลมูลค่าการ
ส่งออกและมูลค่าการน าเข้าได้ข้อมูลจากส านักงานศุลกากรเขต 4 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
8.1 มูลค่าชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
     ชนิดสินค้าส่งออกและมูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว 
และเวียดนาม พบว่ามีการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส มากที่สุด มูลค่า 23,803.66 ล้านบาท รองลงมา
เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์โลหะ ผักและผลไม้ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8-1 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว 

และเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก ปี พ.ศ.2558            (หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ ชนิดสนิค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 

1 น้ ามันส าเร็จรปู แก๊ส 23,803.66  19.73  
2 ช้ินส่วนยานยนต ์ 17,846.26  14.79  
3 เครื่องดื่ม 9,286.97  7.70  
4 ผลิตภณัฑ์โลหะ 7,380.23  6.12  
5 ผักและผลไม ้ 7,335.96  6.08  
6 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 6,660.12  5.52  
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 6,172.85  5.12  
8 ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยม) 5,089.72  4.22  
9 เหล็กและเหล็กกลา้ 4,937.73  4.09  
10 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 4,332.61  3.59  
11 การผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) 3,246.28  2.69  
12 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 3,204.47  2.66  
13 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2,946.04  2.44  
14 อาหารอื่น ๆ (ซอส ขนม ช็อกโกแลต) 2,893.43  2.40  
15 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 2,869.52  2.38  
16 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1,932.44  1.60  
17 สิ่งทอเสื้อผ้า 1,648.44  1.37  
18 ปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 1,525.64  1.26  
19 ผลิตภณัฑ์จากยาง 1,289.25  1.07  
20 กระดาษ เยื่อกระดาษ 1,162.96  0.96  
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ตารางที่ 8-1 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว 
และเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก ปี พ.ศ.2558            (หน่วย: ล้านบาท) 

ล าดับ ชนิดสนิค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 
21 อื่น ๆ (เช่น ซีเมนต์และคอนกรีต ปศุสัตว์ ด้ายทอผ้า น้ าตาล เป็นตน้)  5,067.08  4.20  

รวม 120,631.65  100.00 
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์ ROC มข. 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออก 20 อันดับแรก โดยภาพรวมพบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ชิ้นส่วนยานยนต์  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม     
ผักและผลไม้ พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยม ซอส ขนม ช็อกโกแลต เป็นต้น 

ชนิดสินค้าส่งออกและมูลค่าส่งออกผ่านด่านถาวรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป       
สปป.ลาว พบว่า มีการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส มากที่สุด มูลค่า 23,766.75 ล้านบาท รองลงมา
เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นม
และครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยม) เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
เคมีอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี  อาหารอ่ืน ๆ (ซอส ขนม ช็อกโกแลต) ผลิตอ่ืน ๆ 
(เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8-2 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามากไป

หาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558                                                               (หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ ชนิดสนิค้าส่งออกไป สปป.ลาว มูลค่า ร้อยละ 

1 น้ ามันส าเร็จรปู แก๊ส 23,766.75   23.48  
2 ช้ินส่วนยานยนต ์ 17,764.08   17.55  
3 ผลิตภณัฑ์โลหะ 6,549.31   6.47  
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า 5,656.47   5.59  
5 ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรมี แยม) 5,076.82   5.02  
6 เหล็กและเหล็กกลา้ 4,931.66   4.87  
7 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 4,453.47   4.40  
8 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 4,303.28   4.25  
9 เคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 3,053.11   3.02  
10 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2,945.48   2.91  
11 อาหารอื่น ๆ (ซอส ขนม ช็อกโกแลต) 2,890.71   2.86  
12 ผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนริภยั ฯลฯ) 2,849.55   2.82  
13 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 2,675.81   2.64  
14 เครื่องดื่ม 2,154.00   2.13  
15 เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1,928.71   1.91  
16 อื่น ๆ (เช่น ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชื สิ่งทอเสื้อผ้า ผลิตภณัฑย์าง เปน็ต้น) 10,221.02  10.10  

รวม 101,220.26  100.00 
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์ ROC มข. 
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เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 15 อันดับแรก โดยภาพรวม พบว่า สินค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน 
ปิโตรเคม ีการผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) เป็นต้น รองลงมาเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยม  ซอส ขนม 
ช็อกโกแลต เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้า เป็นต้น 

ชนิดสินค้าส่งออกและมูลค่าส่งออกผ่านด่านถาวรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป       
เวียดนาม พบว่า มีการส่งออกผักและผลไม้มากท่ีสุด มูลค่า 7,257.85 ล้านบาท รองลงมาเป็นเครื่องดื่ม 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) สิ่งทอเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี 
ด้ายทอผ้า ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8-3 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไป

หาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558                                                             (หน่วย: ล้านบาท) 
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  
6 ผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนริภยั) 396.73   2.04  
7 สิ่งทอเสื้อผ้า 229.75   1.18  
8 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 193.71   1.00  
9 เคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 151.36   0.78  
10 ด้ายทอผ้า 126.80   0.65  
11 ช้ินส่วนยานยนต ์ 82.18   0.42  
12 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 75.40   0.39  
13 ผลิตภณัฑ์จากยาง 70.05   0.36  
14 น้ ามันส าเร็จรปู แก๊ส 36.91   0.19  
15 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 29.33   0.15  
16 อื่น ๆ (เช่น ปศุสัตว์ อาหาร ข้าวและผลิตภณัฑ์จากแป้ง เป็นต้น) 74.41  0.38  

รวม 19,411.39  100 
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์ ROC มข. 
 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออกไปเวียดนาม 15 อันดับแรก โดยภาพรวม พบว่า สินค้าส่วนใหญ่
สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผักและผลไม้ เครื ่องดื่ม สิ ่งทอเสื ้อผ้า ปศุสัตว์ เป็นต้น รองลงมาเป็น  
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า       
ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เคมีภัณฑ์ขั้นมูล
ฐาน ปิโตรเคมี ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากยาง  น้ ามันส าเร็จรูป 
แก๊ส ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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8.2 มูลค่าชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 

ชนิดสินค้าน าเข้าและมูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว 
และเวียดนาม พบว่า มีการน าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากที่สุด มูลค่า 26,512.70      
ล้านบาท รองลงมาเป็นแร่เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) มันส าปะหลัง 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8-4 แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก สปป.ลาวและเวียดนามจากมูลค่า

สินค้ามากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก ปี 2558                                               (หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ ชนิดสนิค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวียดนาม มูลค่า ร้อยละ 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า  26,512.70   46.38  
2 แร่เหล็ก  16,847.23   29.47  
3 ผลิตภณัฑ์โลหะ  3,307.07   5.79  
4 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  2,519.39   4.41  
5 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์  1,657.52   2.90  
6 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้  1,313.47   2.30  
7 ผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนริภยั)  894.70   1.57  
8 มันส าปะหลัง  720.36   1.26  
9 ผักและผลไม ้  484.73   0.85  
10 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  437.83   0.77  
11 ปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  376.89   0.66  
12 พืชอื่น ๆ (ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร)   365.74   0.64  
13 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  316.07   0.55  
14 ผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ  261.06   0.46  
15 เคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี  233.58   0.41  
16 พืชตระกูลถั่ว  172.74   0.30  
17 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  109.54   0.19  
18 ผลิตภัณฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยม)  106.94   0.19  
19 ผลิตน้ าตาล  104.99   0.18  
20 การพิมพ ์  88.58   0.15  
21 อื่น ๆ (เช่น กระดาษ เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก อาหารอื่นๆ สิ่งทอเสื้อผา้ เป็นต้น)  328.48   0.57  

รวม 57,159.60  100.00  
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์ ROC มข. 
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เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าน าเข้า 20 อันดับแรกจาก สปป.ลาว และเวียดนาม โดยภาพรวมพบว่า
สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แร่เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ผักและ
ผลไม ้พืชอ่ืน ๆ (ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร) พืชตระกูลถั่ว ผลิตน้ าตาล เป็นต้น 

ชนิดสินค้าน าเข้าและมูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก สปป.ลาว 
พบว่า มีการน าเข้าแร่เหล็ก มากที่สุด มูลค่า 16,847.23 ล้านบาท รองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8-5 แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามาก

ไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558                                                          (หน่วย: ล้านบาท) 
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 ช้ินส่วนยานยนต ์ 1,537.95  4.61  
5 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1,309.61  3.93  
6 ผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนริภยั ฯลฯ) 801.97  2.40  
7 มันส าปะหลัง 720.36  2.16  
8 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 704.27  2.11  
9 ผักและผลไม ้ 484.73  1.45  
10 ปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 376.89  1.13  
11 พืชอื่น ๆ (ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร) 350.77  1.05  
12 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 271.55  0.81  
13 ผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 261.06  0.78  
14 เคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 218.75  0.66  
15 พืชตระกูลถั่ว 172.74  0.52  
16 อื่น ๆ (เช่น อาหาร น้ าตาล การพิมพ์ กระดาษ/เยื่อกระดาษ เป็นต้น) 688.29  2.06  

รวม 33,364.92  100.00  
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูล โดยศูนย์ ROC มข. 
 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าน าเข้า 15 อันดับแรกจาก สปป.ลาว โดยภาพรวม พบว่า สินค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น แร่เหล็ก  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ผักและผลไม้ พืชอ่ืน ๆ 
(ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร) ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 

ชนิดสินค้าน าเข้าและมูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเวียดนาม 
พบว่า มีการน าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากที่สุด มูลค่า 20,510.14 ล้านบาท รองลงมา
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เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตอ่ืน ๆ 
(เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์อโลหะ ตามล าดับ 
 
 
 
 
ตารางที่ 8-6 แสดงชนิดสินค้าน าเข้าผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไป

หาน้อย 15 ล าดับแรก ปี 2558                                                             (หน่วย: ล้านบาท) 
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 ช้ินส่วนยานยนต ์ 119.56  0.50  
6 ผลิตอื่น ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนริภยั ฯลฯ) 92.73  0.39  
7 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 73.43  0.31  
8 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 44.52  0.19  
9 ผลิตภณัฑ์จากยาง 22.48  0.09  
10 พืชอื่น ๆ (ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร) 14.98  0.06  
11 เคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 14.83  0.06  
12 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 3.86  0.02  
13 เหล็กและเหล็กกลา้ 0.94  0.00  
14 เครื่องดื่ม 0.79  0.00  
15 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี 0.52  0.00  
16 อื่น ๆ (เช่น ด้ายทอผ้า สิ่งทอเสื้อผา้ แร่เหล็ก  เป็นต้น) 0.10  0.00  

รวม 23,794.68  100.00  
ที่มา: ส านักศุลกากรเขต 4 ประมวลผลข้อมูล โดยศูนย์ ROC มข. 

 
เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าน าเข้า 15 อันดับแรกจากเวียดนาม โดยภาพรวมพบว่าสินค้าส่วนใหญ่

เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
โลหะ อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ ชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา 
กระจกนิรภัย ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์อโลหะ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าเกษตร  
พืชอ่ืน ๆ เช่น ปอแก้ว มันเทศ แห้ว พืชสมุนไพร และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 
8.3 สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา สถานการณ์การส่งออกและ
น าเข้าสินค้าได้ท าการศึกษาด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับ สปป.ลาว จ านวน 7 ด่าน ได้แก่ 
ด่านศุลกากรท่าลี่  จังหวัดเลย (ด่านท่าลี่) ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย (ด่านเชียงคาน)  
ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ด่านหนองคาย) ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม 
(ด่านนครพนม) ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) ด่านศุลกากรเขมราฐ 
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จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านเขมราฐ) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก) ซึ่งด่านที่
ศึกษาได้แสดงมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้า ได้ดังนี้ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2558 พบว่า มูลค่าการส่งออกผ่าน 
ด่านนครพนมมากท่ีสุด จ านวน 62,925 ล้านบาท รองลงมาเป็นมูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านหนองคาย 
จ านวน 57,279 ล้านบาท มูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร จ านวน 35,044 ล้านบาท มูลค่า
สินค้าส่งออกผ่านด่านช่องเม็ก ด่านท่าลี่ ด่านเขมราฐ และด่านเชียงคาน ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้าสินค้าผ่านด่านที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2558 พบว่า มูลค่าสินค้าน าเข้า
ผ่านด่านนครพนมมากที่สุด จ านวน 46,779 ล้านบาท รองลงมาเป็นมูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านมุกดาหาร 
จ านวน 46,013 ล้านบาท มูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน 
และด่านเขมราฐ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 8-1 แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2558  ภาพที่ 8-2 แสดงมูลค่าการน าเข้าของด่านท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2558 
 

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษา จ าแนกตามประเทศที่ศึกษา (สปป.ลาว และ
เวียดนาม) ในปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนใหญ่มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว ซึ่งมีการส่งออกผ่าน  
ด่านหนองคายมากที่สุด จ านวน 57,259 ล้านบาท รองลงมาเป็นด่านมุกดาหาร ด่านช่องเม็ก ด่านนครพนม 
ด่านท่าลี่ ด่านเขมราฐ ด่านเชียงคาน ตามล าดับ ส่วนด่านที่มีการส่งออกสินค้าไปเวียดนามมากที่สุด คือ 
ด่านนครพนม จ านวน 22,720 ล้านบาท รองลงมาเป็นด่านมุกดาหาร ด่านช่องเม็ก และด่านหนองคาย 
ตามล าดับ 

ส่วนมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา จ าแนกตามประเทศท่ีศึกษา (สปป.ลาว และเวียดนาม) ใน 
ปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนใหญ่มีการน าเข้าสินค้าไป สปป.ลาว ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหารมากที่สุด 
จ านวน 35,533 ล้านบาท รองลงมาเป็นด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก ด่านนครพนม ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน 
ด่านเขมราฐ ตามล าดับ ส่วนด่านที่มีการน าเข้าสินค้าจากเวียดนามมากที่สุด คือ ด่านนครพนม จ านวน 
22,155 ล้านบาท และด่านมุกดาหาร จ านวน 2,491 ล้านบาท 
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ภาพที่ 8-3 แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษา               ภาพที่ 8-4 แสดงมลูค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา  
   จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558           จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558 
 

สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา เป็นการแสดงถึงมูลค่า 
การส่งออกและน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว 
และเวียดนาม และแสดงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าของด่านที่ศึกษา ซึ่งในบทต่อไปเป็นการวิเคราะห์
ความต้องการสินค้าของตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา 
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บทที่ 9 
ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา 

 
9.1 ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ศึกษาจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 
 ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษาจาก สปป.ลาว และเวียดนามจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยในแต่ละจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษา แบ่งความต้องการสินค้าเป็น 2 ด้าน ดังนี้   
 9.1.1 ความต้องการสินค้าด้านเกษตร เช่น มันส าปะหลังที่เป็นหัวและเป็นเส้นตากแห้ง ถั่วลิสง 
ปอกระเจา ข้าวโพด กล้วย กะหล่ าปลี กาแฟคั่วไม่บด แครอท หัวบีต มะพร้าว เมล็ดละหุ่ง ผลไม้แห้ง 
ขม้ิน เปลือกไม้บง เศษไม้ ถ่านไม้ ขี้เลื่อย หนังดิบที่ฟอกเบื้องต้น แร่แบไรต์ เป็นต้น  
 9.1.2 ความต้องการสินค้าด้านอุตสาหกรรม เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝาน ไม้แปรรูปมี
ลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับพ้ืนปาร์เกต์ ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง เฟอร์นิเจอร์ ประตูไม้ หน้าต่างไม้   
พาเลท แคโทด ผลพลอยได้จากแร่ทองแดงบริสุทธิ์ เครื่องสูบลม ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ           
รถแทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร เครื่องบดถนน เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่ องกะเทาะเปลือกข้าว 
เครื่องขัดข้าวทรงกรวยที่ใช้ไฟฟ้า ยางนอกที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ กระดาษที่น ากลับมาใช้ใหม่ กรวด 
หิน ทรายธรรมชาติทุกชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน ของท า
ด้วยเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น  
 
9.2 ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการใน สปป.ลาว 

ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการใน สปป.ลาว จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทย
ที่ส่งออกในแต่ละจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษาและ ผู้ประกอบการ สปป.ลาว ที่น าเข้าสินค้าผ่านด่านที่ศึกษา 
แบ่งความต้องการสินค้าเป็น 2 ด้านดังนี้   
 9.2.1 ความต้องการสินค้าด้านเกษตร เช่น มังคุด ลูกนัต ส้มทั้งสดและแห้ง พืชผักสดหรือแช่เย็น   
ถั่วลิสงคั่ว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว ร าข้าว สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟและชา เนื้อสัตว์ 
โคมีชีวิต กระบือมีชีวิต ล าไย สุกรมีชีวิต เนื้อปลา ปุ๋ยเคมี โคส าหรับท าพันธุ์ สุกรส าหรับท าพันธุ์       
แกะมีชีวิต แพะมีชีวิต ไก่ส าหรับท าพันธุ์ ปุ๋ยจากสัตว์ ปุ๋ยจากพืช เป็นต้น  
 9.2.1 ความต้องการสินค้าด้านอุตสาหกรรม จ าแนกได้ 2 ด้านดังนี้  

1) ด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอ 
แทรกเตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร สิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา ประตูน้ า หอคอย 
โครงสร้างประตู และหน้าต่าง สารประกอบอะมิโน ยางนอกชนิดอัดลม เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ 
มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ยางใน โพลิเมอร์ เครื่องกะเทาะเปลือก
ข้าว เครื่องขัดขาว เครื่องแก้ว รองเท้าที่ใช้พ้ืนรองเท้าด้วยพลาสติก น้ ามันหล่อลื่น เสื่อและสิ่งปูลาด 
เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวราก กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต   
ไม้อัดพลายวูด เป็นต้น 

2) ด้านอาหาร เช่น สิ่งสกัดจากมอลต์ นมและครีม น้ าแร่และน้ าอัดลม ผลไม้ น้ าพืชผัก   
ผงโกโก้ ผงชูรส น้ ามันจากเมล็ดปาล์ม นมถั่วเหลือง น้ ามันจากถั่วเหลือง ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต
และขนมเบเกอรี่ อาหารเด็กทารก คอร์นเฟล็ก ครีมเทียมแยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม และผลไม้กวน 
ธัญพืช ผงโกโก้ บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม เค้ก ขนมจากช็อกโกแลต น้ าปลา ยารักษาโรค 
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เครื่องโทรศัพท์ เส้นหมี่พร้อมปรุง น้ าเชื่อมกลูโคส แวฟเฟิล เวเฟอร์ แป้งหยาบ หมากฝรั่ง กะปิ 
ไอศกรีม ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง อาหารเสริม มาม่า เป็นต้น 
 
9.3 ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในเวียดนาม 

ความต้องการน าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในเวียดนามจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่
ส่งออกในแต่ละจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษาไปเวียดนามผ่านด่านที่ศึกษา แบ่งความต้องการสินค้าเป็น      
2 ด้านดังนี้   
 9.3.1 ความต้องการสินค้าด้านเกษตร เช่น มังคุด มะม่วง มะขาม ทุเรียน เกรปฟรุต ส้มโอ ล าไย 
เงาะ ผลไม้สดอ่ืน ๆ ขนุน ส้ม มันส าปะหลัง ล าไยแห้ง มะพร้าว ลูกนัต ลิ้นจี่ ขิง ขมิ้น ต้นกล้ากล้วยไม้ 
กล้วยทั้งสดหรือแห้ง พืชผักแห้ง อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อะโวคาโด ฝรั่ง ลางสาด มะเฟือง  
ผลไม้เชื่อม ล าไยแห้ง พรุนแห้ง มะขามแห้ง พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ น้ าพืชผัก พืชสมุนไพร 
ธัญพืช ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิไทย สัตว์เลื้อยคลาน งู เต่า เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง ปลา เป็นต้น 
 9.3.2 ความต้องการสินค้าด้านอุตสาหกรรม จ าแนกได้ 2 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ ของอ่ืน ๆ ท าด้วย 
ยางวัลแคไนซ์ ยางแข็ง อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย แป้นไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า คอนโซลไฟฟ้า 
โต๊ะควบคุมด้วยไฟฟ้า ตู้ควบคุมด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ตู้แช่
แข็ง เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ กาต้มน้ า โปรเจกเตอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า แวดดิ้ง
ท าด้วยวัตถุทอ วัตถุทอสังเคราะห์ ยางนอกชนิดอัดลม เป็นต้น  

2) ด้านอาหาร น้ าอัดลม น้ าผลไม้ น้ าแร่ธรรมชาติและน้ าแร่เทียม ขนมปัง เพสทรี เค้ก 
บิสกิตและขนมเบเกอรี่ สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา ขนมจากช็อกโกแลต ซอส 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน เป็นต้น 

 
9.4 สินค้าในพื้นที่ศึกษาที่มีการผลิตด้านการเกษตร 

สินค้าในพ้ืนที่ศึกษาที่มีการผลิตด้านการเกษตรจากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใน  
แต่ละจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งสินค้าด้านการเกษตรมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ และ
บางส่วนมีการส่งออกไปต่างประเทศ ได้มีการแบ่งสินค้าด้านการเกษตร ดังนี้  
 9.4.1 พืชไร่ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน หม่อนเลี้ยงไหม ปอ หมาก ถั่วดาวอินคา เผือกหอม มันแกว 
มันพร้าว ยาสูบ มะเขือเทศโรงงาน แตงโม สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน หญ้าเนเปียร์ 
ปอแก้ว เป็นต้น  
 9.4.2 พืชสวน เช่น มะขามหวาน มะม่วงแก้ว ส้มโอ แตงโม ชมพู่ แคนตาลูป พุทรา มะพร้าว 
มะขามเปรี้ยวฝักโต มะม่วงทวาย อินทผลัมไทย น้อยหน่า แก้วมังกร มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ กระท้อน 
ลองกอง กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง กล้วยน้ าว้า สตรอเบอรี่ มะนาว ล าไย ชมพู่ ทุเรียน 
แตงร้าน ถั่วฝักยาว กะหล่ าปลี สาระแหน่ โหรพา ข่าเหลือง แก่นตะวัน ผักอินทรีย์ ผักสลัด สะตอ 
(ผักสลัดชนิด กรีนคอส เรดโอ้ค กรีนโอ้ค ฟินเลย์ บัตเตอร์เฮด บล็อกโคลี ผักโขม มะเขือเทศ เชอร์รี่) 
ผักกาดขาว ผักบุ้ง หม่อน กก คะน้า กวางตุ้ง หัวผักกาด ไผ่เลี้ยงหรือไผ่กิมซุง หอมแดง พริก เป็นต้น  
 9.4.3 ปศุสัตว์และประมง เช่น เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด แพะ แกะ ปลา
นิลกระชัง โคพ้ืนเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ โคพันธุ์ สัตว์น้ า เป็นต้น 
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9.5 อุตสาหกรรมที่แปรรูปในพื้นที่ศึกษา 
อุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ศึกษาได้จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในแต่ละ

จังหวัดของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ และบางส่วนมีการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งม ี
อุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ศึกษาท่ีส าคัญดังนี้  
 9.5.1 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น โรงน้ าตาล โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว โรงมันเส้น โรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังและเอทานอล โรงงานผลิตยางเครป ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง    
เอสทีอาร์ 20 โรงอบเมล็ดพืชและไซโล โรงสีข้าวโพด เก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง 
โรงอบพืชและเมล็ดพืช ผลิตเครื่องหนัง สกัดน้ ามันปาล์ม ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   
นมเปรี้ยว และน้ าผลไม้ โรงงานผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ หมูหยอง โรงงานผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม 
ผลิตไม้แปรรูป ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ เป็นต้น  
 9.5.2 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น ผลิตหลังคาแผ่นโลหะรีดลอน ซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ลม แสงอาทิตย์ กากอ้อย น้ า ก๊าซ
ชีวภาพ) โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ ด้วยการใช้เครื่องจักรเพ่ือ
ประดิษฐ์กรรม ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (โอริง ประเก็นยาง ซีลยาง) รีด
ลอนสังกะสี ซักอบรีดเสื้อผ้า ดูดทรายและกรวด ผลิตเครื่องบดย่อยพลาสติก ซ่อมรถแทรกเตอร์และซ่อม
เครื่องจักรส าหรับใช้ในการเกษตร ท าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้วยโลหะ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โม่ บด หรือ
ย่อยกรวด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ผลิตชิ้นส่วนของรองเท้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิต
เครื่องจักร (พลูเลย์ เฟือง) โรงกลึงโลหะ ผลิตกันสาด เหล็กดัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตขวดพลาสติกส าเร็จรูป ผลิตห้องเย็นในการถนอมอาหาร เป็นต้น 
 ได้จัดท าข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมของบทที่ 9 สามารถศึกษาได้ในภาคผนวก ฌ ของรายงาน
ภาคผนวกฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 10  
การคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 

 
การคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาเป็นการวิเคราะห์จากผลการศึกษาใน

ด้านมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ความต้องการ
สินค้าตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว และเวียดนาม ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ศึกษา และกิจกรรมการผลิต ซึ่งมีข้ันตอนในการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 4 ขั้นตอนดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10-1 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 

คา่ทวคีณู 

FW 

คา่ทวคีณู 

BW 

ผ่าน 3 เกณฑ ์ 
10 กิจกรรม 

คัดกรองกิจกรรมการผลิตในขั้นต้นจากปัจจัย 3 ด้าน 
1) ความต้องการจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

มูลค่าการส่งออก > 100 ล้านบาท 
2) ความต้องการจากพื้นท่ีศึกษา มูลค่าการน าเข้าลบ

มูลค่าการส่งออกมีค่ามากกว่าศูนย์ (M-X) > 0 
3) มูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตของพื้นที่ศึกษา 
     มูลค่าการผลิตรวม > 8,000 ล้านบาท 

26 กิจกรรม 
 

ผ่าน 2 เกณฑ ์ 
19 กิจกรรม 

FW > (𝒙𝟏   = 2.8371) BW > (𝒙𝟐   = 1.5231) 

28 กิจกรรม 
 

36 กิจกรรม 
 ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

พิจารณา คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากที่คัดกรอง
กิจกรรม 2 วิธี ได้แก่  
1) ผลการคัดกรองกิจกรรมการผลิตในขั้นต้นจาก

ปัจจัย 3 ด้าน ได้ 29 กิจกรรมที่เหมาะสม 
2) ผลจากการประชุม เชิ งปฏิบัติการได้  11 

กิจกรรมที่เหมาะสม 

11 กิจกรรม 
 

29 กิจกรรม 

ขั้นที่ 1 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น 

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

น าผลการคัดเลือก
กิจกรรม มาพิจารณา
ร่วมกันทั้ง 2 วิธ ี

ขั้นที่ 4 

8 กิจกรรม 
เป้าหมาย 

58 
กิจกรรม 
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10.1 ขั้นที่ 1 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากคา่ทวีคูณแบบเชื่อมโยงไปข้างหน้าและเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
กิจกรรมการผลิต 58 กิจกรรมการผลิต น ามาคัดเลือกจากค่าทวีคูณสองแบบ คือ แบบเชื่อมโยง

ไปข้างหน้า และแบบเชื่อมโยงไปข้างหลัง โดยพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการผลิตที่มีค่าทวีคูณมากกว่า
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ การเชื่อมโยงไปข้างหน้าพิจารณาค่าทวีคูณที่มากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
2.8371 เท่า มีจ านวนทั้งหมด 26 กิจกรรมการผลิต และการเชื่อมโยงไปข้างหลังที่มีค่าทวีคูณมากกว่า
ค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.5231 เท่า มีจ านวน 28 กิจกรรมการผลิต โดยจัดเรียงตามล าดับ   
ค่าทวีคูณจากมากไปหาน้อยดังตารางที่ 10-1 
 
ตารางที่ 10-1 แสดงกิจกรรมการผลิตที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของการเช่ือมโยงไปข้างหน้า และการเช่ือมโยงไป 

ข้างหลัง                                                                                           (หน่วย: เท่า) 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้า การเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 
035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า*  8.4384  039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 2.1997  

032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก*  5.4107  020 อาหารสตัว ์  2.1988  
027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน   

ปิโตรเคมี* 
 5.2788  015 โรงฆ่าสัตว์*  2.0706  

036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก*  5.0280  024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า*  2.0535  
037 ผลิตภณัฑ์โลหะ*  4.8528  042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง*  1.9909  
039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้า* 
 4.3721  016 อุตสาหกรรมอาหาร  1.9841  

045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ*  4.2432  040 การผลิตยานยนต์และ        
การซ่อมแซม 

 1.9667  

047 การก่อสร้างประเภทอาคาร*  4.1222  017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ ์     
จากแป้ง* 

 1.9059  

025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ*  3.9100  050 โรงแรมและภัตตาคาร*  1.8944  
029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ*  3.8896  031 ผลิตภณัฑ์จากยาง*  1.8859  
034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ*  3.8728  026 การพิมพ ์  1.8347  
038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม*  3.8493  025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ  1.8288  
051 การขนส่ง*  3.7459  044 การผลิตอื่น ๆ  1.7741  
008 การปลูกพืชอื่น ๆ*  3.7349  038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม  1.7613  
020 อาหารสตัว์*  3.4193  041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ*  1.7348  
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก*  3.3868  055 การบริการธุรกิจ  1.7293  
023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม*  3.3773  023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม  1.7235  
033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี*  3.2904  034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ  1.6722  
016 อุตสาหกรรมอาหาร*  3.2754  035 อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า 
 1.6472  

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว*  3.1662  033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  1.6411  
044 การผลิตอื่น ๆ*  3.1539  027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน 

ปิโตรเคม ี
 1.6365  

026 การพิมพ*์  3.1403  043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้*  1.6350  
055 การบริการธุรกิจ*  3.0391  036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก  1.6083  

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
10-3 

ตารางที่ 10-1 แสดงกิจกรรมการผลิตที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของการเช่ือมโยงไปข้างหน้า และการเช่ือมโยงไป 
ข้างหลัง                                                                                           (หน่วย: เท่า) 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้า การเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ รหัส กิจกรรม ค่าทวีคูณ 
013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก*  2.9965  019 การผลิตอาหารอื่น ๆ*  1.5880  
040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม*  2.9318  009 การปศุสตัว์*  1.5714  
011 การประมง*  2.8387  032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก  1.5660  

 
    037 ผลิตภณัฑ์โลหะ  1.5597  

 
    029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ  1.5555  

หมายเหตุ * คือ 36 กิจกรรมการผลิตทีไ่ดร้ับคัดเลือกในขั้นที่ 1 
 
10.2 ขั้นที่ 2 พิจารณากิจกรรมการผลิตจากความต้องการของ สปป.ลาว เวียดนาม และ     
ความต้องการจากพื้นที่ศึกษา ร่วมกับมูลค่าการผลิตที่เกิดจากการผลิตในพื้นที่ศึกษา 

จากการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่มีค่าทวีคูณของการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไป
ข้างหลังที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละการเชื่อมโยงมีทั้งหมด 36 กิจกรรมการผลิต และน ามาพิจารณา
ร่วมกับความต้องการจาก สปป.ลาว เวียดนาม ความต้องการจากพ้ืนที่ศึกษา และมูลค่าการผลิตที่เกิด
จากการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้  

1) ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการผลิตใด ๆ นั้น 
ประการแรกที่พิจารณาคือความต้องการของตลาด ซึ่งจากศึกษามุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่
และสามารถส่งออกไปขายในประเทศเพ่ือนบ้าน จึงได้ก าหนดมูลค่าการส่งออกไปยัง  สปป.ลาว และ
เวียดนามเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่ากิจกรรมการผลิตส่งออกไป      
สปป.ลาว และเวียดนาม ในปี พ.ศ.2557 จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล พบว่า        
กลุ่มข้อมูลของมูลค่าการส่งออกกิจกรรมการผลิตส่วนใหญ่เกาะกลุ่มที่มูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่า 
100 ล้านบาท จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต 

2)  ความต้องการจากพ้ืนที่ศึกษาพิจารณาจาก มูลค่าน าเข้าลบมูลค่าส่งออก (M-X) > 0 หากมูลค่า
เป็นบวก แสดงว่าพ้ืนที่ศึกษามีความต้องการน าเข้าสินค้าในกิจกรรมการผลิตดังกล่าว เนื่องจากใน
พ้ืนที่ศึกษาไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ และหากมูลค่าเป็นลบ แสดงว่า
สินค้าในกิจกรรมการผลิตดังกล่าวมีการผลิตได้มากกว่าความต้องการสินค้าในพ้ืนที่ศึกษา และมี 
การส่งออกสินค้าท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการสินค้าในพ้ืนที่ศึกษาไปจ าหน่ายนอกพ้ืนที่ศึกษา 

3) ความสามารถการผลิตในพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาจากการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลมูลค่า
การผลิตรวมของแต่ละกิจกรรมการผลิตเป็นเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล พบว่า มูลค่า
การผลิตของกิจกรรมการผลิตมีความต่างกันสูงมากคือ ตั้งแต่ 100-250,000 ล้านบาท สาขา การผลิต
ที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 100,000 ล้านบาท มี 4 กิจกรรมการผลิตแต่มีมูลค่ารวมในกลุ่มนี้สูงมาก 
ในขณะเดียวกันกิจกรรมการผลิตที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท มีจ านวน 7 กิจกรรม การผลิต
และมีมูลค่าการผลิตรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 8,000–
100,000 ล้านบาท จึงใช้การวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดย 
กิจกรรมการผลิตที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 8,000 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ 

โดยกิจกรรมท่ีผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ด้านแสดงในตารางที่ 10-2  
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ตารางที่ 10-2 แสดงกิจกรรมการผลิตและเกณฑ์การคดัเลือกกิจกรรมการผลติ 
ล า 
ดับ 

รหัส กิจกรรม ความต้องการ
จากสปป.ลาว
และเวียดนาม 

ความต้องการ
จากพ้ืนที่

ศึกษา (M-X) 

มูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่ 

ผ่าน
เกณฑ ์

1 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว - √ - 1 
2 008 การปลูกพืชอื่น ๆ - √ √ 2 
3 009 การปศุสตัว ์ √ - √ 2 
4 011 การประมง - √ √ 2 
5 013 การท าเหมืองแรเ่หล็ก - - - 0 
6 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก √ √ - 2 
7 015 โรงฆ่าสัตว ์ - √ √ 2 
8 016 อุตสาหกรรมอาหาร √ √ √ 3 
9 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง √ - √ 2 
10 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ √ - √ 2 
11 020 อาหารสตัว ์ - - √ 1 
12 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม √ - √ 2 
13 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า √ √ √ 3 
14 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ √ √ √ 3 
15 026 การพิมพ ์ - √ - 1 
16 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน 

ปิโตรเคม ี
√ √ - 2 

17 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ √ √ √ 3 
18 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง √ - √ 2 
19 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก √ √ √ 3 
20 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี √ √ - 2 
21 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ √ √ √ 3 
22 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า √ √ - 2 
23 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก - √ - 1 
24 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ √ √ - 2 
25 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม √ √ √ 3 
26 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
√ √ √ 3 

27 040 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

√ √ - 2 

28 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ - √ - 1 
29 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง √ √ - 2 
30 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ √ √ √ 3 
31 044 การผลิตอื่น ๆ - √ - 2 
32 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ - √ √ 2 
33 047 การก่อสร้างประเภทอาคาร - - √ 1 
34 050 โรงแรมและภัตตาคาร - √ √ 2 
35 051 การขนส่ง √ √ √ 3 
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10-5 

ตารางที่ 10-2 แสดงกิจกรรมการผลิตและเกณฑ์การคดัเลือกกิจกรรมการผลติ 
ล า 
ดับ 

รหัส กิจกรรม ความต้องการ
จากสปป.ลาว
และเวียดนาม 

ความต้องการ
จากพ้ืนที่

ศึกษา (M-X) 

มูลค่าการผลิต
ที่เกิดจากการ
ผลิตในพื้นที่ 

ผ่าน
เกณฑ ์

36 055 การบริการธุรกิจ - √ √ 2 
หมายเหตุ : √  หมายถึง มีมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนด 
                -    หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 จากตารางที่ 10-2 พบว่า กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ 3 ด้าน มี 10 กิจกรรมการผลิต ได้แก ่1) อุตสาหกรรม
อาหาร 2) ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ  
5) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 8) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 9) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ และ 10) การขนส่ง 
 กิจกรรมการผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 2 ด้าน มี 19 กิจกรรมการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอื่น ๆ 
2)  การปศสุัตว์ 3) การประมง 4) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 5) โรงฆ่าสัตว์ 6) โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง 7) การผลิตอาหารอ่ืน ๆ 8) การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 9) การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน 
ปิโตรเคมี 10) ผลิตภัณฑ์จากยาง 11) ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และคอนกรีต 12) อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า 13) ผลิตภัณฑ์โลหะ 14) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 15) ผลิตภัณฑ์จากหนัง 16) การ
ผลิตอ่ืน ๆ 17) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 18) โรงแรมและภัตตาคาร และ 19) การบริการธุรกิจ  
 
ตารางที่ 10-3 แสดงกิจกรรมการผลิตที่ถูกคดัเลือกในขั้นที่ 2  
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต คะแนน 

1 016 อุตสาหกรรมอาหาร 3 
2 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 3 
3 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 3 
4 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 3 
5 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 3 
6 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 3 
7 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3 
8 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 
9 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 3 
10 051 การขนส่ง 3 
11 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 2 
12 009 การปศุสตัว์  2 
13 011 การประมง 2 
14 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 2 
15 015 โรงฆ่าสัตว ์ 2 
16 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2 
17 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 2 
18 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 2 
19 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 2 
20 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 2 
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ตารางที่ 10-3 แสดงกิจกรรมการผลิตที่ถูกคดัเลือกในขั้นที่ 2  
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต คะแนน 
21 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี 2 
22 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 2 
23 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 2 
24 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 2 
25 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 2 
26 044 การผลิตอื่น ๆ 2 
27 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 2 
28 050 โรงแรมและภัตตาคาร 2 
29 055 การบริการธุรกิจ 2 

 
10.3 ขั้นที่ 3 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตจากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง     
ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

จากผลการค านวณความเชื่อมโยงไปข้างหน้า และความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต
ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ได้น าผลการค านวณดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจน
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการผลิตที่มี
อยู่ในพื้นท่ีจริง และมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
สัมภาษณ์เชิงลึกในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มี 11 กิจกรรมการผลิตที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในพ้ืนที่ศึกษา 
ได้แก่ 1) การขนส่ง 2) อุตสาหกรรมอาหาร 3) การผลิตอาหารอ่ืน ๆ 4) ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า  
5) โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 6) ผลิตภัณฑ์จากยาง 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) การผลิต
น้ าตาล 9) เครื่องดื่ม 10) อาหารสัตว์ 11) ผลิตภัณฑ์จากหนัง ดังตารางที่ 10-4 

 
ตารางที่ 10-4 แสดงกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 

1 051 การขนส่ง 
2 016 อุตสาหกรรมอาหาร 
3 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 
4 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
5 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
6 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 
7 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
8 018 การผลิตน้ าตาล 
9 021 เครื่องดื่ม 
10 020 อาหารสตัว ์
11 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 
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10.4 ขั้นที่ 4 คัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 
การคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาได้มีการพิจารณาการคัดเลือกกิจกรรม

การผลิตจากการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสม 2 วิธี ได้แก่ 
1) ผลการคัดกรองกิจกรรมการผลิตในขั้นต้นจากปัจจัย 3 ด้าน ได้กิจกรรมการผลิตที่เหมาะสม

จ านวน 29 กิจกรรมการผลิต  
2) ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการได้กิจกรรมที่เหมาะสม จ านวน 11 กิจกรรมการผลิต 

 
ตารางที่ 10-5 แสดงการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตร่วมกับการประชมุเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ศกึษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
ผลการ

วิเคราะห์ I/O 
ผลสรุปจากประชุม

เชิงปฏิบัติการ 
สรุป 

1 051 การขนส่ง √ √ 2 
2 016 อุตสาหกรรมอาหาร √ √ 2 
3 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ √ √ 2 
4 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า √ √ 2 
5 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง √ √ 2 
6 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง √ √ 2 
7 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ √ √ 2 
8 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง √ √ 2 
9 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า √  1 
10 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม √  1 
11 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า √  1 
12 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก √  1 
13 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ √  1 
14 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ √  1 
15 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ √  1 
16 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม √  1 
17 008 การปลูกพืชอื่น ๆ √  1 
18 009 การปศุสตัว ์ √  1 
19 011 การประมง √  1 
20 014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก √  1 
21 015 โรงฆ่าสัตว ์ √  1 
22 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม √  1 
23 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปิโตรเคม ี √  1 
24 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี √  1 
25 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ √  1 
26 044 การผลิตอื่น ๆ √  1 
27 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ √  1 
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ตารางที่ 10-5 แสดงการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตร่วมกับการประชมุเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ศกึษา 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
ผลการ

วิเคราะห์ I/O 
ผลสรุปจากประชุม

เชิงปฏิบัติการ 
สรุป 

28 050 โรงแรมและภัตตาคาร √  1 
29 055 การบริการธุรกิจ √  1 
30 021 เครื่องดื่ม  √ 1 
31 020 อาหารสตัว ์  √ 1 
32 018 การผลิตน้ าตาล  √ 1 

 
 หลังจากนั้นน าผลการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตมาพิจารณาร่วมกันทั้ง 2 วิธี พบว่า มีกิจกรรม
การผลิตที่สอดคล้องกันจ านวน 8 กิจกรรมการผลิต (อุตสาหกรรม) ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมขนส่ง     
2) อุตสาหกรรมอาหาร 3) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารอ่ืน ๆ 4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง      
5) อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตภัณฑ์จากหนัง 7) อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง และ 8) อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
 จากผลกิจกรรมการผลิตเป้าหมาย 8 กิจกรรมการผลิต น ามาจัดเรียงโดยใช้ค่าทวีคูณ 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้า และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง พบว่ากิจกรรมการผลิตที่มีความโดดเด่นทั้ง 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังคือ อุตสาหกรรมอาหาร และกิจกรรมการผลิตที่มีความโดด
เด่นมากในการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ การขนส่ง และกิจกรรมการผลิตที่มีความโดดเด่น 
ในการเชื่อมโยงไปข้างหลังคือ การผลิตอาหารอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์จากยาง โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากหนัง  โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า แสดงในตารางที่ 10-6 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10-6 แสดงการจัดเรียงกิจกรรมการผลิตจากค่าทวีคูณการเช่ือมโยงไปข้างหน้าและเช่ือมโยงขา้งหลัง 

ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต 
(อุตสาหกรรม) 

ค่าทวีคูณ 
(FW) 

ค่าเฉลี่ย 
2.8371 

ค่าทวีคูณ 
(BW) 

ค่าเฉลี่ย 
1.5231 

การ
เชื่อมโยง
ที่โดด
เด่น 

ล าดับสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมใน 

การผลิตต่อมูลค่า
การผลิตที่เกิด
จากการผลิต 

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 ผลิตภณัฑ์จากยาง 2.3406 1.8859 BW 0.17 
5 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 2.2439 1.6350 BW 0.37 
6 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 2.1990 1.9909 BW 0.31 
7 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2.0731 1.9059 BW 0.16 
8 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.6386 2.0535 BW 0.27 
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การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมพิจารณาจากกิจกรรมการผลิตที่มีค่าทวีคูณ
สูง ทั้งค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) และค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage: BW) ซึ่งค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งที่มีค่าการเชื่อมโยงไปข้างหน้าสูง ส่งผลท าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมข้ันกลาง หรือ ขั้นปลาย กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยง
ไปข้างหน้าเพ่ิมขึ้น 1 บาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นตามจ านวนค่าทวีคูณ และ
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีค่าการเชื่อมโยงไป 
ข้างหลังสูง ส่งผลท าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมขั้นต้น กล่าวคือ เมื่อมี
การลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังเพ่ิมขึ้น 1 บาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมข้ึนตามจ านวนค่าทวีคูณ 

จากผลการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตของบทที่ 10 พบกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิต
ในพ้ืนที่ 8 อุตสาหกรรม ซึ่งจาก 8 อุตสาหกรรม ซึ่งเรียงล าดับตามค่าทวีคูณการเชื่อมโยงไปข้างจาก
มากไปน้อย และจะน าไปก าหนดจังหวัดที่เหมาะสมของพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในพัฒนาตามขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมได้แสดงในบทที่ 11 
ต่อไป 
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บทที่ 11 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา 

 
จากบทท่ี 10 มีการคัดเลือกอุตสาหกรรม1 ที่มีความสามารถและเหมาะสมในการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 8 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่น ๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า ดังนั้นในบทนี้น าเสนอการก าหนดว่าพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละจังหวัดนั้น
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมใดและภาวะของอุตสาหกรรมภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้ง 8 อุตสาหกรรม 
ดังแสดงในตารางที ่11-1 

 
ตารางที่ 11-1 แสดงการจัดเรียงกิจกรรมจากค่าทวีคูณการเช่ือมโยงไปข้างหน้าและเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต (อุตสาหกรรม) ค่าทวีคูณ (FW) 

ค่าเฉลี่ย 
2.8371 

ค่าทวีคูณ (BW) 
ค่าเฉลี่ย 
1.5231 

การ
เชื่อมโยงท่ี
โดดเด่น 

1 051 การขนส่ง 3.7459 1.3832 FW 
2 016 อาหาร 3.2754 1.9841 FW/BW 
3 019 ผลิตอาหารอื่น ๆ 2.5866 1.5880 BW 
4 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 2.3406 1.8859 BW 
5 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 2.2439 1.6350 BW 
6 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 2.1990 1.9909 BW 
7 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2.0731 1.9059 BW 
8 024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.6386 2.0535 BW 

 
11.1 วิธีการก าหนดอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา 

ที่ผ่านมาการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้น ส่วนใหญ่แล้วมี 
การพิจารณาและก าหนดจากปัจจัยการผลิตหรือผลผลิตหลักทางการเกษตรของแต่ละจังหวัด มีบาง
จังหวัดก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของอุตสาหกรรมที่ม ี
อัตราการขยายตัวที่สูง ส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้นถูกก าหนดไปในทิศทางเพียงบาง
ด้านเท่านั้น ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ถึงแม้ว่า 
การพัฒนาและเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้นมีความเชื่อมโยงไหลเวียนของสินค้าและบริการ
ตามระบบ การผลิตโดยรวมก็ตามที แต่ทว่าการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นั้นยังขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่
ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่ผลิตได้ในภูมิภาคต่าง ๆ  
ในปัจจุบันภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวในทุกภาคการผลิต แม้แต่การค้าชายแดนและ 
การค้าผ่านแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็ชะลอตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งปี พ.ศ.2559 มูลค่าการค้าชายแดน
                                                           
1  ในบทที่ 11 จะเรียกกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกว่า “อุตสาหกรรม” เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่มี

ความเกี่ยวข้องและสนับสนุนกับประเภทกิจกรรมการผลิตนั้น ๆ 
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และสินค้า ผ่านแดนมีมูลค่ากว่า 1.47 ล้านล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคิดเป็นร้อยละ 
86 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ในปัจจุบันภาคการผลิตของพ้ืนที่ศึกษายังพ่ึงพาการน าเข้าปัจจัยการผลิต สินค้ากึ่งส าเร็จรูป 
ตลอดจนเครื่องจักรจากภูมิภาคอ่ืนในสัดส่วนที่สูง และส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากการลงทุนของ
บริษัทข้ามชาติ กิจกรรมการผลิตที่ด าเนินการในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและการแปรรูป
ขั้นต้นเพ่ือส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมการประกอบ (Assembly) ท าให้มี   
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่ศึกษาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่แล้วยังขาด 
การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาความสามารถของตนเองในระยะยาว ท าให้การเติบโตของภาคการผลิต
ของพ้ืนที่ศึกษาเป็นการเติบโตที่ยั งไม่มีความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ดีนัก ดังนั้น การก าหนดอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ศึกษา
นั้น คณะที่ปรึกษาก าหนดจากผลการเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมต่อจ านวน
ประชากรของแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ในแต่ละพ้ืนที่ควรส่งเสริมกิจกรรมการผลิต
ด้านใดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ในแต่ละพ้ืนที่มากที่สุด 
สามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมได้สูงสุดจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัด
และ กลุ่มจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

11.1.1 การเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ้นในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาว่าอุตสาหกรรมนั้น  ๆ ควรตั้งอยู่ในจังหวัดใดของ
พ้ืนที่ศึกษา แต่หากการเปรียบเทียบพ้ืนที่ที่เหมาะสมนั้นน ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรม
เป้าหมายมาเปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว พื้นที่ท่ีเหมาะสมหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพก็กระจุกอยู่ในจังหวัด
ขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง ดังนั้นจึงน ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรม
เป้าหมายต่อจ านวนประชากรมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งควรวิเคราะห์หาสัดส่วนทั้ง 2 แบบ 
คือ 1) การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อหัวประชากรในจังหวัด 
และ 2) การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อก าลังแรงงานของ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ในจังหวัด  สัดส่วนต่อหัวประชากรและสัดส่วนต่อก าลังแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี 
ข้อมูลทุติยภูมิพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้น มีเพียงข้อมูลจ านวนประชากรของแต่ละ
จังหวัดเท่านั้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่วนข้อมูลก าลังแรงงานของแต่ละอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ศึกษาไม่สามารถหาได้ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงพิจารณาจากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อหัวประชากรในจังหวัด  
 
ตารางท่ี 11-2 แสดงร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของอุตสาหกรรมต่อประชากรของ 8 อุตสาหกรรมของพื้นที่ศึกษา 

ร้อยละ GPP ต่อ
ประชากร 

ชัยภูมิ ขอน 
แก่น 

กาฬ 
สินธุ์ 

มหา
สาร 
คาม 

มุกดา 
หาร 

นคร 
ราช 
สีมา 

อุดร 
ธานี 

เลย หนอง 
คาย 

นคร 
พนม 

อุบล 
ราช 
ธานี 

พ้ืนท่ี
ศึกษา 

การขนส่ง 4.00 10.19 3.60 5.56 6.74 12.40 11.31 6.19 20.38 14.37 5.26 100.00 
อาหาร 0.93 31.92 0.31 1.84 1.34 38.25 0.57 0.77 13.92 9.10 1.04 100.00 
ผลิตอาหารอื่น ๆ 5.74 11.42 5.34 4.96 5.08 15.87 4.80 5.44 26.12 6.43 8.80 100.00 
ผลิตภัณฑ์จากยาง 1.28 1.43 0.84 0.65 21.94 14.64 29.79 3.28 7.99 10.15 8.00 100.00 
โรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ 

4.11 11.81 3.83 0.86 2.28 53.28 3.51 1.67 16.88 0.40 1.38 100.00 

ผลิตภัณฑ์จากหนัง 0.00 50.69 0.00 0.00 2.15 39.77 0.03 0.02 0.00 0.00 7.33 100.00 
โรงสีข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

5.88 10.28 12.09 19.25 3.59 13.94 11.99 5.13 4.72 1.38 11.77 100.00 

ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 21.40 47.41 0.00 3.15 0.00 11.20 5.87 0.00 0.00 0.28 10.69 100.00 
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 การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพวิเคราะห์จากการค านวณผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อหัวประชากรของ 8 อุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด จากนั้นค านวณหาร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการขนส่งของ
จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 1,823.60 และ 6,149.94 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่ง
หากพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการขนส่งที่เกิดขึ้น จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่าสูงกว่า
จังหวัดหนองคายจ านวนมาก แต่เมื่อค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการขนส่งต่อหัวประชากร พบว่า 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรด้านการขนส่งของจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครราชสีมา
เท่ากับ 4,038.40 และ 2,456.57 ล้านบาท ตามล าดับ เห็นได้ว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
ประชากรด้านการขนส่งของจังหวัดหนองคายมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา และเมื่อค านวณและรวม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรด้านการขนส่งของทุกจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาจะได้เท่ากับ 
19,815.23 ล้านบาท จากนั้นจึงหาร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรด้านการขนส่งของ
แต่ละจังหวัดเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ศึกษา ดังตารางที่ 11-2 (รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดง
ในภาคผนวก ฐ)  

11.1.2 เมื่อได้ค่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมต่อจ านวนหัวประชากรในแต่ละ
จังหวัดแล้ว  น าค่าที่ ได้มาจัดเรียงล าดับของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่ามากไปหาน้อยตาม 
ความเหมาะสม  

11.1.3 จัดท าแผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือสภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  

11.1.4 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้นของเครือข่ายอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ 
(Cluster) ในภาพรวมเพ่ือเป็นการก าหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จากทั้งห่วงโซ่
อุปทานและอุตสาหกรรมที่สนับสนุนโดยตรงและเกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยใช้แบบจ าลองรูปเพชร (Diamond Model)  
 
11.2 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาในพื้นที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย 11 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 11-1 จ าแนกตามบริบทของพ้ืนที่ได้ดังนี้  
11.2.1 พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 

ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร 
11.2.2 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับระเบียง

เศรษฐกิจ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา  
11.2.3 พ้ืนที่ที่เป็นประตูการค้า ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 11-1 แสดงแผนที่ของพื้นที่ศึกษา 

 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด 

สามารถก าหนดจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 8 อุตสาหกรรม 
ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมการขนส่ง จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร และเลย 

2) อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย และนครพนม 

3) อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี 

4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา และนครพนม 

5) อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย และขอนแก่น 

6) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา  

7) อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจใน 
ด้านนี้ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น  

8) อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า จังหวัดที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในด้านนี้ ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

11-5 

จากกรอบนโยบายของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการได้เปรียบด้านขนาดของพ้ืนที่และ
ท าเลที่ตั้งที่เป็นประตูและแกนการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
การเป็นแหล่งอารยธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอินโดจีน ประกอบกับมีความเป็นเอกลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกรอบนโยบายก าหนดให้
สอดคล้องกับด้านประชากร การพัฒนาระบบเมืองและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่ โดยใช้เทคนิคการ
ซ้อนทับ (Overlay) จากผังนโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 เพ่ือความเชื่อมโยงกับทิศทาง 
การพัฒนาพื้นที่เมืองและพัฒนาอุตสาหกรรม ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ดังแสดงในรูป 11-2  

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี และสกลนคร โดยส่งเสริมให้ อุบลราชธานีเป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT City และเมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาแปรรูปการเกษตรและ
ประมงน้ าจืด สกลนครเป็นนครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมืองแห่งการวิจัยและ
พัฒนาแปรรูปการเกษตรและปศุสัตว์ 

อุตสาหกรรมยางพารา พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดหนองคาย เลย บุรีรัมย์ และอุดรธานี โดย
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมยางพาราขึ้นในจังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการรวบรวมน้ ายางและการแปรรูปยางพาราในภูมิภาค 

อุตสาหกรรมโปแตสหรือโพแทซ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดอุดรธานี เพราะเป็นแหล่งแร่โปแตส
หรือโพแทซ และเกลือหินขนาดใหญ่ 

อุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ เป็น
แหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งใหญ่ของภาค โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นเครือข่ายผลิตเส้นไหมและ  
การฟอกย้อม โดยส่งเสริมให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

อุตสาหกรรมเอทานอล ก าหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เอทานอลของภูมิภาค เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบรวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในอุตสาหกรรมเอทานอล 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ก าหนดจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่องในโครงการ
นครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT City โดยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมใน  
การพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ และมีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ  
E-Saan Software Park 
 

                                                           
2 ผังนโยบายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ส านักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี พ.ศ.2600 
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ตารางที่ 11-3 แสดงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา 
หน่วยงาน ประตูการค้า EWEC เชื่อมโยง 

ลย นค นพ อบ ชย ขก มค กส มห นม อด 
ท่าเรือพาณิชย ์  √ √      √   
ศูนย์กลางขนส่งแลบริการ      √    √  
เมืองประตเูศรษฐกิจการค้า  √ √ √     √   
Inland Container Depot 
(ICD) 

     √   √ √  

ศูนย์กลางขนส่งหลายรูปแบบ    √  √    √  
ลานกองเก็บสินค้าทางรถไฟ 
(Container Yard: CY) 

     √    √  

พื้นที่อุตสาหกรรม √ √ √   √    √ √ 
Logistics  √    √   √ √  
เมืองการค้าชายแดน √ √ √ √     √   
นิคมอุตสาหกรรมเกษตรครบ
วงจร 

    √     √  

ศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อ
บริ โภคในประ เทศและ เพื่ อ
ส่งออก 

     √      

ศูนย์กลางผลิตและส่งออกสินค้า    √        
ศู น ย์ ก ล า ง ผ ลิ ต สิ น ค้ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร เ พื่ อ 
การส่งออก 

          √ 

นิคมอุตหสากรรมยางพารา  √          
โครงการเหมืองโพแทซหรือโปแตส           √ 
ศูนย์กลางพัฒนาผ้าไหมและ 
สิ่งทอ 

    √     √  

ศูนย์กลางการพัฒนาและผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ 

         √  

หมายเหตุ : ลย = เลย / นค = หนองคาย / นพ = นครพนม / อบ = อุบลราชธานี / ชย = ชัยภูมิ /  
ขก = ขอนแก่น / มค = มหาสารคาม / กส = กาฬสินธุ์ / มห = มุกดาหาร / นม = นครราชสีมา /  
อด = อุดรธานี rIS
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ภาพที่ 11-3 แสดงพื้นที่ศึกษาเทียบกับข้อมูลเชิงแผนที่โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay) 

 
11.3 บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม3 

กระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมี 
ความซับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี 
โดยเฉพาะจากประเทศที่ พัฒนาแล้วส่งผลให้ประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย และ           
กลุ่มประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทาย และอุปสรรคต่าง ๆ ประกอบ
กับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เช่น การตระหนักถึงคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยเร่ง
ให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพ คุณภาพของผลผลิต และสินค้าของ
ประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ    
การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในทุกระดับ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ระบบโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และ
แรงงาน อีกด้วย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ทั้งโครงสร้าง ระบบสนับสนุน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

บริบทของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ 
การให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรโลก ซึ่งส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ประชากรวัยท างานมีจ านวน
ลดลง และ ปัญหาการวิกฤตพลังงานและอาหารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของตลาด การแข่งขัน การสร้างความร่วมมือ ความต้องการที่
                                                           
3 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ปี พ.ศ.2555-2574 
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เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบกฎระเบียบ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อมของสังคม ซึ่ง
รูปแบบต่าง ๆ สามารถจัดกลุ่มเป็น 4 ด้านคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ 
ภูมิประชากรศาสตร์ และ สภาพภูมิอากาศ 

11.3.1 ภูมิเศรษฐศาสตร์ เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ในภูมิภาคอาเซียน 
มีการย้ายศูนย์กลางการพัฒนาในกลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (Brazil, Russia, India, 
and China: BRICs) การลดลงของก าลังซื้อในกลุ่มประเทศอเมริกา และยุโรป ผลกระทบจากข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของบทบาทของภูมิภาคเอเชีย
มาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก 

11.3.2 ภูมิรัฐศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางการเมืองมาสู่ เอเชีย จีน อินเดีย 
ผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมืองมีบทบาทท าให้โลกเปลี่ยนแปลง บทบาทของกลุ่มที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government Organization: NGOs) กลุ่มพลังประชาชน จะมี
อ านาจในการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกเพ่ิมข้ึน 

11.3.3 ภูมิประชากรศาสตร์ จ านวนประชากรในแต่ละช่วงอายุที่เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างไม่
สมดุล โดยมีประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ประชากรวัยท างานที่ลดลง ส่งผล
ให้แรงงานลดลงในประเทศที่ พัฒนาแล้ว จ านวนประชากรที่ เ พ่ิมขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม           
ทวีปแอฟริกา ฐานแรงงานต้นทุนต่ าที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม และจ านวนกลุ่มชนชั้นกลางที่
เพ่ิมข้ึนใน เอเชีย ยุโรปกลาง ลาตินอเมริกา 

11.3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตปริมาณมลภาวะ และอุณหภูมิของ
บรรยากาศที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ า พลังงาน และอาหาร ตลอดจน  
ความเสี่ยงต่อโรคระบาดใหม่ ๆ ที่เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 11-4 แสดงปัจจยัที่มีผลกระทบในกระแสโลกาภิวัตน์ 

กระแสโลกาภิวัตน ์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 
1. ภูมิเศรษฐศาสตร์ 1.1 ผลกระทบของการก่อการร้ายข้ามชาติ 

1.2 ผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมือง 
2. ภูมิรัฐศาสตร์ 2.1 การย้ายศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีมายัง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 

2.2 การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน และการลดลงของก าลังซื้อในกลุ่มประเทศอเมริกา
และยุโรป 

2.3 ผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ (เช่น กรอบข้อตกลงทางการค้า) มีผลต่อ 
การปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มขึ้น 

2.4 บทบาทมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เพิ่มขึ้น 
2.5 การเพิ่มขึ้นของบทบาทของภูมิภาคเอเชียมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และ 

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
2.6 การรวมฐานการผลิตเข้ามาสู่ตลาดเดียวภายในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.7 การกีดกันทางการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนที่ลดลง 
2.8 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น 
2.9 การลดลงของความแตกต่างด้านขีดความสามารถในการผลิตของประเทศต่าง ๆ 

3. ภูมิประชากรศาสตร์ 3.1 ประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
3.2 ประชากรวัยท างานท่ีลดลง ส่งผลให้แรงงานลดลงในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
3.3 การเคลื่อนย้ายฐานบุคลากรระดับมันสมองไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
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ตารางที่ 11-4 แสดงปัจจยัที่มีผลกระทบในกระแสโลกาภิวัตน์ 
กระแสโลกาภิวัตน ์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 

3.4 การเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมือง 
3.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 
3.6 จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม ทวีปแอฟริกา 

3.6.1 ฐานแรงงานต้นทุนต่ าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม ทวีปแอฟริกา 
3.6.2 ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นของประชากรในกลุ่มประเทศมุสลิม 
3.6.3 การขยายฐานการผลิตด้านเกษตร/อุตสาหกรรมไปยังกลุ่มประเทศท่ีสาม 

3.7 การเพิ่มขึ้นของก าลังซื้อจากจ านวนกลุ่มชนช้ันกลางที่เพิ่มขึ้นใน เอเชีย ยุโรปกลาง 
ลาตินอเมริกา 

3.8 ความตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัยของอาหาร และสุขภาพเพิ่มขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

4.1 ภาวะวิกฤตปริมาณมลภาวะ และอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
4.1.1 ภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 
4.1.2 ภาวะวิกฤตการขาดแคลนพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น 
4.1.3 ภาวะการขาดแคลนอาหารที่เพ่ิมขึ้น 
4.1.4 ภาวะวิกฤตความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น 

4.2 ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมท าให้ลดการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
11.4 ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เหมาะสม4 

จากผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีความสามารถและเหมาะสมหรือมีศักยภาพในการเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 8 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรม
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง และอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า ในภาพรวมพบว่า  

11.4.1 อุตสาหกรรมการขนส่ง  
ในปี พ.ศ.25585 ธุรกิจขนส่งทางถนนของไทยมีความคึกคักขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะข้างหน้ามีแนวโน้มฟ้ืนตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ และโครงการลงทุน
ภาคเอกชนมีทิศทางที่ดีข้ึน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนเริ่มทยอยฟ้ืนตัว นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดีเซล
ที่ลดต่ าลงมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนด้านพลังงานของภาคการขนส่ง รวมถึงทิศทางการลดลงของราคา
พลังงานโดยรวมที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลงไปได้บางส่วน ก็น่าจะเป็นผลดีต่อภาวะ    
การบริโภค 

ส าหรับทิศทางของผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทยในปีนี้ ได้มีการปรับตัวและ
ปรับกลยุทธ์โดยการมุ่งการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการของไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่มซีแอลเอ็มวี (Cambodia, Laos, Vietnam and Myanmar: CLMV) 
ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย หรือสามารถเดินทางผ่านแดนโดยการคมนาคมทางถนนได้ โดยใน   
                                                           
4 สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2558 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
5 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
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ปีนี้นับว่าธุรกิจขนส่งของไทยเติบโตขึ้นจากโอกาสที่ท้าทายจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยเฉพาะโอกาสของธุรกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารด้วยการควบคุมอุณหภูมิ หรือ Food 
Cold Chain ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้อีกมาก 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาน้ ามันดีเซลที่ลดลงส่งผลบวกต่อธุรกิจขนส่ง แต่คาดว่าในระยะ
ข้างหน้าอัตราค่าขนส่งจะไม่ได้ปรับตัวลงมากนัก เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มทรงตัว 
และนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐที่ลดการน าเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันและเพ่ิมภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซล อีกทั้งผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากต้นทุนการด าเนินงานที่
สูง และการเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ ซึ่งมีความพร้อมในด้านเงินทุนและ
เทคโนโลยีที่เล็งเห็นโอกาสที่สดใสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากต่างประเทศที่หลากหลายที่มีจุดแข็งและตลาดเป้าหมายแตกต่างกัน อาทิ 
ผู้ประกอบการจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และยุโรป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทย ยังนับว่า
มีจุดแข็งจากการเป็นเจ้าถิ่นที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่มานาน จึงมีความเชี่ยวชาญ
ด้านเส้นทางและมีเครือข่ายพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีสายสัมพันธ์อันดีในการเป็น
คู่ค้ากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ในประเทศ รวมทั้งการมีความรู้ความช านาญ 
ด้านกฎระเบียบ และพิธีการด้านการประกอบการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2558 นี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ในภาคขนส่ง
และโลจิสติกส์ทางถนนเฉพาะการขนส่งสินค้า (ณ ราคาปีปัจจุบัน) มีมูลค่าประมาณ 105,300-
106,600 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 3.2-4.4 (YoY) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งเติบโตร้อยละ 0.4 
(YoY) 

 

 
ภาพที ่11-4 แสดงแนวโน้มของภาคโลจสิติกส์ในภาพรวม สัดส่วนของภาคโลจสิติกส์ต่อ GDP 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

11.4.2 อุตสาหกรรมอาหาร  
ภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2558 คาดว่ามีปริมาณการผลิต

เพ่ิมขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 2.42 เนื่องจากการผลิตน้ าตาล และปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น แต่หากไม่รว ม     
การผลิตน้ าตาล การผลิตในภาพรวมชะลอตัวลงจากปีก่อนร้อยละ 0.71 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจ
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ในประเทศยังคงชะลอตัวและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคยังไม่ดีนัก ส่วนการส่งออก
ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5.66 จากสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มข้าวและธัญพืชจากความค าสั่งซื้อ
ของประเทศผู้น าเข้าลดลง ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้การค้าการลงทุน
ซบเซาตามไปด้วย ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าหลัก มีการเติบโตในอัตราที่ลดลง จาก
การปรับนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการพ่ึงพาสินค้าในประเทศเพ่ือลดการน าเข้า ผนวกกับระดับราคา
สินค้าในตลาดโลกปรับลดลงตามราคาน้ ามัน นอกจากนี้สหภาพยุโรปประกาศตัดสิทธิ์ GSP ที่อาจ
ส่งผลต่อระดับราคาสินค้าน าเข้าที่แพงขึ้น และการพิจารณาการประกาศปรับระดับการค้าจากปัญหา
ในเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการท าประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU) จึงส่งผลต่อภาพรวมของการส่งออกปรับชะลอตัวลง 

การจ าหน่ายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2558 ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหาร
ภายในประเทศ คาดว่า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.23 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคมี     
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดีขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ ส าหรับการจ าหน่าย
น้ าตาลทรายในประเทศคาดว่าปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก 
ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น แต่หากไม่รวมน้ าตาล การจ าหน่ายปรับชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อน
ร้อยละ 0.98 จากหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ท าให้อ านาจซื้อลดต่ าลง ประกอบปัญหา
ภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จึงท าให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่งผลให้การบริโภคสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ามันพืชและกลุ่มธัญพืชและแป้งปรับตัวลดลงส่วนอาหาร
สัตว์ปรับชะลอตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

การส่งออก ในช่วงปี พ.ศ.2558 การส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่ามีมูลค่ารวม 
26,472.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 5.66 จากปีก่อนเป็นผลจากการส่งออกสินค้า
ประมง ข้าวและธัญพืช และอาหารอื่น ๆ เนื่องจากค าสั่งซื้อ ลดลงในบางกลุ่มสินค้า โดยการส่งออกใน
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าคัญ สรุปได้ ดังนี้  

กลุ่มประมง คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 5,423.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
จากปีก่อน ร้อยละ 14.86 โดยมีปริมาณการลดลงในหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหารทะเลแปรรูป กุ้งแช่
เย็นแช่แข็งและแปรรูป และทูน่ากระป๋อง เนื่องจากความต้องการบริโภคชะลอตัวลงผนวกกับ 
ขาดแคลนวัตถุดิบ ที่เป็นผลจากการยกเลิกสัมปทานประมงของประเทศอินโดนีเซีย ระดับราคาสินค้า
ในตลาดโลกปรับลดลงตามราคาน้ ามัน รวมถึงผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น
การทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) และการท าประมงผิดกฎผิดกฎหมาย 
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ของสหภาพยุโรป 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 3,762.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.61 จากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นของผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 
และผลไม้กระป๋องและแปรรูป โดยสินค้าส าคัญในกลุ่ม ได้แก่ สับปะรดกระป๋องส่งออกเพ่ิมขึ้น  เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค าสั่งซื้อของสหรัฐอเมริกา และจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
จากปีก่อน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 3,007.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.82 จากค าสั่งซื้อ ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปของประเทศญี่ปุ่นที่
ยังคงเติบโต เป็นผลจากการชะลอการน าเข้าจากจีนที่ประสบปัญหาคุณภาพจึงน าเข้าสินค้าไก่เนื้อของ
ไทยเพ่ิมขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว แป้ง และธัญพืช คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 9,655.75  
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ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.54 เนื่องจากมันเส้นสตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง  
เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอ่ืน แป้งข้าวเหนียว และขนมปังกรอบ มีความต้องการของประเทศผู้น าเข้า
ปรับชะลอตัวลง และระดับราคาสินค้าปรับชะลอตัวตามราคาน้ ามัน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าตาลทราย คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 2,819.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.40 จากค าสั่งซื้อจากประเทศผู้น าเข้าปรับเพ่ิมขึ้น ผนวกกับ 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ท าให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 

 

 
ภาพที่ 11-5 แสดงแนวโน้มมลูค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที่ 11-6 แสดงแนวโน้มมลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
11.4.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง  

ภาวะอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศในปี พ.ศ.2558 ผลิตภัณฑ์ใน 
กลุ่มยางยานพาหนะยังขยายตัวได้ ถึงแม้ว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ตามภาวะเศรษฐกิจที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควร ส าหรับตลาดถุงมือยาง/ถุงมือตรวจภายในประเทศขยายตัวได้ดี ตามกระแส
ความวิตกกังวลด้านสุขภาพอนามัย 

ในส่วนของมูลค่าการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณ   
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นเพ่ิมขึ้น แต่ราคายางปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงท าให้มูลค่าการส่งออก
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ลดลงตามไปด้วย ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาขยายการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปแก่สินค้าไทยออกไป ในส่วนของ
มูลค่าการส่งออกถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ของตลาดหลัก คือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง และส่วนหนึ่งมาจากการถูกตัดสิทธิสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปจากสหภาพยุโรป 

การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ปี พ.ศ.2558 คาดว่าลดลงร้อยละ 5.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ส าคัญ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อ ได้แก่ ยางนอกรถยนต์นั่ง/ 
รถกระบะ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์/จักรยาน ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร/  
รถแทรกเตอร์ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางหล่อดอก เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าปรับตัว
เพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ถึงแม้ว่าชะลอตัวลง
เล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเท่าท่ีควร 

ในส่วนของการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เมื่อเทียบกับปีก่อน คาดว่าปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 18.78 โดยปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจที่ลดลงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกที่ลดลง 
เนื่องจากไทยถูกตัด GSP จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งถุงมือยาง/ถุงมือตรวจของไทยเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการใช้สิทธิสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปสูง 

การจ าหน่ายในประเทศ การจ าหน่ายยางแปรรูปขั้นต้นในประเทศ ปี พ.ศ.2558  
คาดว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 23.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางที่ส าคัญ 
ในประเทศ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อ ได้แก่ ยางนอกรถยนต์นั่ง/รถกระบะ ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์/จักรยาน ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร/รถแทรกเตอร์ ยางในรถบรรทุกและ       
รถโดยสาร และยางหล่อดอก เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนของการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เมื่อเทียบกับปีก่อน คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 39.77 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ และใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือน อีกทั้งกระแสความวิตกกังวลการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคจากโรคระบาด 

การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นของไทย ประกอบด้วย ยางแผ่น 
ยางแท่ง น้ ายางข้น และยางพาราอ่ืน ๆ โดยใน ปี พ.ศ.2558 คาดว่ามีมูลค่าการส่งออกประมาณ 
5,187.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.84 ซึ่งแม้ว่าปริมาณ     
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นจะเพ่ิมข้ึน แต่ราคายางปรับตัวลดลงมาก จึงท าให้มูลค่าการส่งออกลดลง
ตามไปด้วย โดยตลาดส่งออกยางพาราที่ส าคัญ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 
ยางรัดของ หลอดและท่อ สายพานล าเลียงและส่งก าลัง ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในทางเภสัชกรรม     
ยางวัลคาไนซ์ และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ โดย ปี พ.ศ.2558 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกรวม 6,900.06 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.82 โดยในส่วนของยางยานพาหนะที่
ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นปีเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดหลักที่ส าคัญ คือ 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การส่งออกถุงมือยาง/ถุงมือตรวจปรับตัวลดลงจาก 
ปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปจากสหภาพยุโรป ที่มีผลบังคับ
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ใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ท าให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่
ส าคัญไป 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวด์ มีมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง เนื่องจากจีนเป็น
ตลาดส่งออกยางคอมพาวด์ของไทย ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐาน การผลิตยางคอมพาวด์ โดยให้
ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตได้ไม่เกินร้อยละ 88 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 ให้เป็นส่วนผสมของ
เขม่าด า (Carbon Black) และสารเคมีอ่ืน ๆ แทนสัดส่วนการผลิตเดิมที่มียางธรรมชาติไม่เกิน ร้อยละ 
95.00-99.50 จึงส่งผลให้บริษัทผลิตยางล้อในจีนเริ่มกังวลต่อการน าเข้ายางคอมพาวด์จากไทยจึง
ชะลอการสั่งซื้อยางคอมพาวด์ออกไป 

การน าเข้า ในปี พ.ศ.2558 การน าเข้ายางและเศษยาง คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 
947.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.06 ส าหรับการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยางที่ส าคัญ ประกอบด้วย ท่อหรือข้อต่อและสายพานล าเลียง ยางรถยนต์ กระเบื้องปูพ้ืน/
ปิดผนัง ยางวัลแคไนซ์ และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ มีมูลค่า 1,113.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.56 อย่างไรก็ตาม มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางเพ่ิมขึ้นในส่วนของ 
ยางรถยนต์ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าราคายางพารา ปี พ.ศ.2558 ชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมทั้งปริมาณการผลิตที่มีมากกว่าความต้องการใช้ โดยผลผลิต
จากพ้ืนที่ปลูกใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด 

 

 
ภาพที่ 11-7 แสดงแนวโน้มมลูค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที่ 11-8 แสดงแนวโน้มมลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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11.4.4 อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้  
การผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี พ.ศ.2558 มีประมาณ 5.96 ล้านชิ้น เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.18 ซึ่งปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกผลิตภัณฑ์
เครื่องเรือนไม้ที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงมากนัก จึงท าให้มูลค่าการส่งออกเครื่องเรือนไม้ไม่เพ่ิมขึ้น ในทิศทาง
เดียวกับการผลิต 

การจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ในปี พ.ศ.2558 ในภาพรวมลดลงจากภาวะ 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และผลกระทบจากค่าครองชีพและหนีสิ้นครัวเรือนที่สูงขึ้น  
ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี  พ.ศ.2558  
มีประมาณ 1.50 ล้านชิ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 16.67 

การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่ารวมประมาณ 3,034.53 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 8.26 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว
ช้า ท าให้ความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือนในตลาดหลักท้ังจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
ชะลอตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การส่งออกขยายตัวได้ดีในตลาด ใหม่แถบเอเชียที่ยังมีก าลังซื้อสูง 
เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบีย 

การน าเข้าไม้และเครื่องเรือน ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าวัตถุดิบไม้ ได้แก่ ไม้แปรรูป     
ไม้อัดและไม้วีเนียร์ และไม้ซุง มาผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยไม้แปรรูป
ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ลาว สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ไม้อัดและไม้วีเนียร์ ส่วน
ใหญ่น าเข้าจากประเทศจีน มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย และไม้ซุง ส่วนใหญ่น าเข้าจาก
ประเทศไซโลมอน คองโก และเมียนมา ซึ่งการน าเข้าไม้และเครื่องเรือน ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่ารวม
ประมาณ 521.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 14.75 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับความต้องการเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในประเทศ 

 

 
ภาพที่ 11-9 แสดงแนวโน้มมลูค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้ ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 11-10 แสดงแนวโน้มมลูคา่การส่งออกของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้ ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

11.4.5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง 
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ปี พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดัชนีผลผลิต

ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักของ
ไทย เช่น จีน มีแนวโน้มชะลอตัวจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพ่ึงพาสินค้าในประเทศและ 
ลดการน าเข้า ท าให้ก าลังซื้อลดลง  

1) การผลิต 
1.1) การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดัชนีผลผลิต

ลดลงร้อยละ 1.94 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้าที่ลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 1.37 จากก าลังซื้ของผู้บริโภคภายในที่ชะลอตัว ประกอบกับ
การส่งออก ในตลาดหลักยังขยายตัวไม่มากนัก จึงลดการผลิตลงท าให้ระดับสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง
ลดลง ร้อยละ 30.34 ซึ่งเป็นผลจากการจ าหน่ายสินค้าในสต๊อกทดแทน 

1.2) การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่ งที่คล้ายกัน อานม้าและ 
เครื่องเทียมลาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.50 สอดคล้องกับดัชนี 
การส่งสินค้า และดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลังที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.56 และ 5.32 ตามล าดับ เนื่องจาก
การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ และความเชื่อมั่นการบริโภคที่
เพ่ิมข้ึน ต่อเนื่อง 

1.3) การผลิตรองเท้า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.03 
และดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลังเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.65 ส่วนดัชนีการส่งสินค้าลดลง ร้อยละ 2.88 
เนื่องจากลูกค้ามีสินค้าคงค้างในสต็อกปริมาณสูง และส่วนหนึ่งมาจากฐานการผลิตที่สูงเมื่อปีก่อนจาก
การที่ต้องส่งออกสินค้าให้ทันเวลาก่อนการตัดสิทธิ์ GSP ในช่วงต้นปี พ.ศ.2558  

2) การตลาดและการจ าหน่าย 
การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม ปี พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่า

การส่งออก 1,793 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 4 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัว
ลดลง ได้แก่ เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วนลดลง ร้อยละ 6 และ 11 ตามล าดับ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น คือ หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 ประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าคัญ ดังนี้ 
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2.1) หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ปี พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่า 
การส่งออก 798 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 5 โดยผลิตภัณฑ์ที่คาดว่ามี 
การส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยง ถุงมือหนัง หนังและผลิตภัณฑ์หนังอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 46, 3 และ 39 ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่คาดว่ามีมูลค่าการส่งออกลดลง คือ หนังโคกระบือ
ฟอก และเครื่องแต่งกายและเข็มขัด ลดลง ร้อยละ 47 และ 32 ตามล าดับ ตามความต้องการของจีน 
และกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลดลง โดยตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 22.83, 2.27 และ 30.82 ตามล าดับ 

2.2) เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง ปี พ.ศ.2558 คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 311  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 6 โดยทุกผลิตภัณฑ์คาดว่ามีการส่งออกลดลง ได้แก่ 
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอ่ืน ๆ ลดลง ร้อยละ 3, 13, 9 
และ 1 ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้า
หลักของไทย เช่น สหภาพยุโรป ยังคงชะลอตัว ท าให้ก าลังซื้อ ในกลุ่มสินค้าส าเร็จรูปลดลงส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทย ส าหรับตลาดส่งออกท่ีมีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ 
และสิงคโปร ์ลดลง ร้อยละ 4.45, 25.36 และ 4.43 ตามล าดับ 

2.3) รองเท้าและชิ้นส่วน ปี พ.ศ.2558 คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 684 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 11 ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ 
รองเท้าหนัง รองเท้าอ่ืน ๆ และส่วนประกอบของรองเท้าลดลงร้อยละ 20, 15, 1 และ 1 ตามล าดับ 
ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักของไทย  เช่น 
สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังคงชะลอตัวท าให้ก าลังซื้อลดลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทย ส าหรับผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 โดยตลาดส่งออกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร ลดลง ร้อยละ 9.20, 22.64 และ 9.29 
ตามล าดับ 

3) การน าเข้า 
การน าเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม ปี  พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่า 

การน าเข้าทัง้สิ้น 1,429 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าคัญดังนี้ 
3.1) หนังดิบและหนังฟอก ปี พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่าการน าเข้า 708  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 5 ตามภาวะการผลิตที่ลดลงจากความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลงโดยตลาดน าเข้าที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และบราซิล  
มีสัดส่วน ร้อยละ 13.48, 13.46 และ 11.67 ตามล าดับ 

3.2) กระเป๋า ปี พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่าการน าเข้า 367 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 2 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น คือ กระเป๋าถือและ
กระเป๋าอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรูของคนไทยที่มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ส่วนกระเป๋าเดินทางลดลงร้อยละ 1 โดยตลาดน าเข้าที่ส าคัญ คือ จีน อิตาลี และฝรั่งเศส  
มีสัดส่วนร้อยละ 47.94, 18.76 และ 13.63 ตามล าดับ 

3.3) รองเท้า ปี พ.ศ.2558 คาดว่า จะมีมูลค่าการน าเข้า 353 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 12 เป็นผลจากการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง 
รองเท้าท าด้วยยางหรือพลาสติก และรองเท้าอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 46, 5, 12 และ 5 ตามล าดับ โดย
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ตลาดน าเข้าที่ส าคัญ คือ จีน เวียดนาม และอิตาลี มีสัดส่วน ร้อยละ 46.89 , 17.30 และ 9.61 
ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 11-11 แสดงแนวโน้มมลูคา่การส่งออกของอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์หนัง ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

11.4.6 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  
ปี พ.ศ.2553-2557 ความต้องการใช้ภายในประเทศเพ่ือการบริโภค ท าเมล็ดพันธุ์ 

อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ ลดลงจาก 17.79 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี พ.ศ.2553 เหลือ 
16.32 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี พ.ศ.2557 หรือลดลงร้อยละ 1.56 ต่อปี ในปี พ.ศ.2557 การใช้ใน
ประเทศมีปริมาณ 16.32 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจาก 16.53 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี พ.ศ.2556 หรือ
ลดลงร้อยละ 1.27 เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ือบริโภคท าเมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง
จากปี พ.ศ.2556 

ปี พ.ศ.2553-2557 ปริมาณและมูลค่าส่งออกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2.55 และร้อยละ 
2.32 ต่อปี โดยปี พ.ศ.2553 ส่งออกปริมาณ 8.94 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 168,193 ล้านบาท ลดลง
เหลือ 6.61 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 133,839 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2556 เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทย
สูงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามคาดว่าไทยส่งออกได้เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2557 คาดว่าส่งออกได้ 
10.00 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 180,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ที่ส่งออกได้ 6.61 ล้านตัน
ข้าวสาร มูลค่า 133,839 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 51.28 และร้อยละ 34.49 
ตามล าดับ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวของไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และเวียดนาม 
เฉลี่ย 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ประเทศผู้น าเข้าข้าวบางส่วนปรับเปลี่ยนกลับมาน าเข้าข้าวจาก
ไทยเช่นเดิม 
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ภาพที่ 11-12 แสดงแนวโน้มมลูคา่การส่งออกของอุตสาหกรรมข้าว ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

11.4.7 อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า  
สถานการณ์กา รผลิ ต อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม  ปี  พ . ศ .2558  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเส้นใยสิ่งทอฯ ปรับตัวลดลงจากความต้องใช้ในประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตมี
สต็อกค่อนข้างมาก ในขณะที่การทอสิ่งทอ (ผ้าผืน) ลดลง ทั้งในส่วนการผลิตและการจ าหน่าย 
ประกอบกับค าสั่งซื้อ ของตลาดส่งออกหลักลดลง โดยเฉพาะจากเวียดนาม และจีน ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้า
หลัก ส าหรับกลุ่มเครื่องนุ่งห่มการผลิตลดลงในส่วนเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าทอ อย่างไรก็ตาม การผลิต
และจ าหน่ายในส่วนเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าถักยังขยายตัวได้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
และการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดของภาคเอกชนผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เหมาะสมใน 
แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา และในแต่ละจังหวัด  

กลุ่มสิ่งทอ ปี พ.ศ.2558 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
เส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยสิ่งทอฯ และการทอสิ่งทอ (ผ้าผืน) เมื่ อเปรียบเทียบกับปีก่อน คาดว่า มี 
การผลิตลดลงร้อยละ 2.58, 4.09 และ 4.56 ตามล าดับ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประกอบกับบางส่วนมีการน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่
หลากหลาย ในส่วนการจ าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การจ าหน่ายเส้นใยสิ่งทอฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.07 แต่ในผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์และการทอสิ่งทอ (ผ้าผืน) มีการจ าหน่ายลดลง ร้อยละ 1.55 
และ 5.89 ตามล าดับ สอดคล้องกับการผลิตที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะค าสั่งซื้อจากตลาดน าเข้าหลักผ้าผืนจากไทย  

กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ปี พ.ศ.2558 เมื่อพิจารณาจากการผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถัก
นิตติ้ง และโครเชท์ (เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าถัก) และการผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่
ผลิตจากขนสัตว์ (เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าทอ) ลดลง ร้อยละ 0.20 และ 5.24 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีก่อน ในส่วนการจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าทอลดลง ร้อยละ 4.59 ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายเสื้อผ้าถักเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.78 เป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่
เพ่ิมข้ึน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น กิจกรรม Bike for Mom, Bike for Dad และ
การส่งเสริมยอดขายที่มีการกระตุ้นตลาดของแบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มีนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็น Sport hub เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ 
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การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออก 6,896.13 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกลดลงใน
กลุ่มสิ่งทอ ร้อยละ 7.71 และกลุ่มเครื่องนุ่งห่มลดลง ร้อยละ 7.31 โดยลดลงในตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน และสหภาพยุโรป ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่าการส่งออก 4,247.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.71 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ในผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและด้าย เคหะสิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าปักและผ้าลูกไม้   
ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอ และสิ่งทออ่ืน ๆ จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ผู้น าเข้าลดการน าเข้า 
โดยมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งทอ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 61.59 ของการส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มทั้งหมด ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ส าคัญ มีดังนี้ 

1.1) ผ้าผืนและด้าย คาดว่ามีมูลค่าการส่งออก 2,212.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 10.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเวียดนามลดการน าเข้า เนื่องจาก
เวียดนามมีการพัฒนาการผลิตในส่วนอุตสาหกรรมกลางทาง เช่น ปั่นด้าย เพ่ิมขึ้น จากการเข้าไป
ลงทุนของจีน และไต้หวัน ในส่วนของผ้าผืน มีมูลค่าการส่งออก 1,406.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
ร้อยละ 7.60 หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.55 ของการส่งออกผ้าและด้ายรวม ส าหรับด้ายและ  
เส้นใย มีมูลค่าการส่งออก 806.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 13.95 ซึ่งมูลค่าการส่งออก    
ผ้าผืนและด้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 52.10 ของมูลค่าการส่งออกในกลุ่มสิ่งทอ โดยมีประเทศเวียดนาม 
จีน บังคลาเทศ ญี่ปุ่น และเมียนมา เป็นตลาดส่งออกส าคัญ 

1.2) เคหะสิ่งทอ คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 273.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ
12.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการส่งออกลดลงในตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอินเดีย 

1.3) เส้นใยประดิษฐ์ คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 720.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
4.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เส้นใยประดิษฐ์ที่ผลิตได้จะใช้ภายในประเทศเป็นหลัก
ประกอบกับตลาดส่งออกหลัก เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และบังคลาเทศ น าเข้าจากไทย
ลดลง โดยตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม และตุรกี 

1.4) สิ่งทออ่ืน ๆ คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 663.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ
2.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และ
เวียดนาม 

2) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 2,648.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
7.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.41 ของมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์
ส าคัญ คือ 

2.1) เสื้อผ้าส าเร็จรูป คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 2,292.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  
ร้อยละ 7.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกลดลงในตลาดคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน โดยเฉพาะเสื้อผ้าส าเร็จรูปท าจากฝ้าย ใยประดิษฐ์ 
ไหม ขนสัตว์และเสื้อผ้าเด็กอ่อน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และจากการถูกยกเลิกสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
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2.2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ คาดว่า มีมูลค่าการส่งออก 228.96  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 12.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกลดลง
ในตลาดคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และไต้หวัน 

 

 
ภาพที่ 11-13 แสดงแนวโน้มมลูคา่การน าเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที่ 11-14 แสดงแนวโน้มมลูคา่การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี พ.ศ.2555-2558 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 11-5 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแตล่ะพื้นที่ศึกษา 

กลุ่มพื้นที่
ศึกษา 

อุตสาหกรรม 

ขนส่ง อาหาร 
ผลิต

อาหาร
อื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์
จากยาง 

โรงเลื่อย
และ

ผลิตภัณฑ์
ไม้ 

โรงสีข้าว
และ

ผลิตภัณฑ์
จากแป้ง 

ผลิตภัณฑ์
จากหนัง 

สิ่งทอ
เสื้อผ้า 

ระเบียง
เศรษฐกิจ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

เชื่อมโยง
การค้า 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ประตูการค้า √ √ √ √ √ √ - √ 
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ตารางที่ 11-6 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแตล่ะจังหวัดของแตล่ะพื้นที่ศึกษา 

จังหวัดใน
กลุ่มพื้นที่

ศึกษา 

อุตสาหกรรม 

ขนส่ง อาหาร 
ผลิต

อาหาร
อื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์
จากยาง 

โรงเลื่อย
และ

ผลิตภัณฑ์
ไม้ 

โรงสีข้าว
และ

ผลิตภัณฑ์
จากแป้ง 

ผลิตภัณฑ์
จากหนัง 

สิ่งทอ
เสื้อผ้า 

กลุ่มระเบียงเศรษฐกจิ 
ชัยภูม ิ        √ 
ขอนแก่น √ √ √  √ √ √ √ 
มหาสารคาม      √   
กาฬสินธุ ์      √   
มุกดาหาร √   √     

กลุ่มเชือ่มโยงการค้า 
นครราชสมีา √ √ √ √ √ √ √ √ 
อุดรธาน ี √   √  √   

กลุ่มประตูการค้า 
เลย √        
หนองคาย √ √ √  √    
นครพนม √ √  √     
อุบลราชธาน ี   √   √  √ 
 

 
ภาพที ่11-15 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแตล่ะจังหวัดของแตล่ะพื้นที่ศึกษา 
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11.5 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและข้อเสนอแนะในแต่ละอุตสาหกรรม 
11.5.1 อุตสาหกรรมการขนส่ง 

อุตสาหกรรมการขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการขนส่งออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 

1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมการขนส่งต่อจ านวน

ประชากร พบว่า จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี 
ขอนแก่น มุกดาหาร และเลย 

 

 
ภาพที่ 11-16 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
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2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : ขนส่ง 
 

 
ภาพที่ 11-17 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : คลัสเตอร์ขนส่ง 

 
จากภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ขนส่ง เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

สินค้า (Product Linkage) ของคลัสเตอร์ขนส่งประกอบด้วย ต้นทางคือผู้ให้บริการด้านการขนส่งแก่
บริษัทหรือธุรกิจที่ไม่มียานพาหนะ หรือคลังสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง 
ผู้ประกอบการรับจ้างขนสินค้า กลางทาง คือ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บและการรักษา
คุณภาพสินค้า ผู้ให้บริการด้านการขนส่งนี้จะด าเนินกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ 
รวบรวมหลากหลายบริการ อาทิเช่น บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า บริการ
ด้านการเงิน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการและการให้ทางออกในการแก้ไขปัญหาทางด้านซัพพลาย
เชนอีกด้วย ปลายทาง ได้แก่ บริษัทที่รับผิดชอบในด้านการส่งออก ก็คือผู้ที่ท าหน้าที่คอยด าเนินงาน
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พิธีการศุลกากรแทน การติดตามสินค้าของผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกของหรือสินค้าต่าง ๆ ท าให้การออก
สินค้านั้นมีความรวดเร็ว ไม่ติดปัญหา และติดขัด และยังช่วยให้การจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากร
นั้นมีความถูกต้อง อุตสาหกรรมสนับสนุนได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และซ่อมแซม อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ บริษัทประกันภัย โรงงานผลิตหรือต่อเติมรถเพ่ือการขนส่ง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บริษัทหรือโรงงานในพื้นท่ีทีไ่ม่มียานพาหนะหรือคลังสินค้าเป็นของตนเอง 
 

3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 
Model) 
 
ตารางที่ 11-7 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.1) เง่ือนไข
ปัจจัยการผลิต 

(1) มีพื้ นที่ ส ามารถติ ดต่ อกับภาคกลาง  
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และประเทศลุ่มน้ า
โขง ท าให้สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการติดต่อ
กับพ้ืนท่ีที่ติดต่อกันได้ 
(2) มีระบบทั้งทางถนน ทางราง และทาง
อากาศ ท่ีเชื่อมโยงไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกพ้ืนท่ี 
(3) พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งอยู่บนแนว
เส้นถนนเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  
(4) มีสถาบันการศึกษาและสถาบันการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน/กึ่งฝีมือเป็นจ านวนมาก 
(5) มีสถาบันพัฒนาผีมือการขนส่งโดยเฉพาะ  
(6) ในพื้ นที่ ศึ กษามี ธุ รกิ จการผลิตและ
จ าหน่ายอะไหล่รถ เพื่อการขนส่งทุกจังหวัด 

(1) การเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งทาง
ถนนสายหลักและสายรอง ยังไม่ครอบคลุม
ในพื้นที่ศึกษา 
(2) การขนส่ งทางราง ยั ง ไม่พัฒนาได้
เท่าที่ควร  
(3) ยังไม่มีการพัฒนาการขนส่งที่เช่ือมโยง
ระหว่างถนนสายหลัก ถนนสายรอง กับ 
การขนส่งทางราง รวมถึงความเช่ือมโยงและ
รับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละโหมดขนส่ง
สินค้าจากต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง 
(4) ระบบขนส่งทางถนนกับทางเรือตาม
แม่น้ าโขงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(5) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยใน 
ปี  พ.ศ.2556 จ านวนร้อยละ 14.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 51.9 ของจ านวนต้นทุนโล
จิสติกส์รวม 

3.2) เงื่อนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) ผู้บริโภค สปป.ลาว และเวียดนามมีความ
ต้องการสินค้าจากพ้ืนท่ีศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
(2) มีปริมาณสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
การขนส่งจ านวนมากเช่นกัน 
(3) มีความเหมาะสมในการตั้งศูนย์จัดเก็บ
และกระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐาน 

 

3.3) บริบทการ
แข่ ง ขั นแล ะกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ 

(1) มีการสนับสนุนจากสถาบันการเ งิน
ระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
มากขึ้น 
(2) มีการสนับสนุนทางด้านวิชาการจาก
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ตารางที่ 11-7 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่  รวมถึงองค์กร
ระหว่างประเทศ  
(3) มีนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุน มี
ศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสินค้าร่วมกัน  
(4) ข้อตกลง GMS-CBTA เอื้อให้เกิดการขนส่ง
ระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งข้ึน 
(5) แต่ละประเทศสนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
การลงทุนการผลิตสินค้ามากขึ้น  
(6) มีจ านวนรายของผู้ให้บริการขนส่งเป็น
จ านวนมาก 
(7) มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์ สถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (Inland Container Depot: ICD) อย่าง
ชัดเจน 
(8) แต่ละประเทศมีปริมาณรถในการจด
ทะเบียนในการขนส่งมากขึ้น 
(9) ผู้ประกอบการเพิ่มความปลอดภัยและ
ความเชื่อถือในการน าส่งสินค้าและบริการ 
(10) แต่ ล ะประ เทศมี ก ารผลิ ตบุ คลากร 
ด้านการขนส่งที่มีคุณภาพ  
(11) สปป.ลาว และประเทศเวียดนามมี
น โยบายพัฒนา เส้นทางการขนส่ งและ 
ความสะดวกมากขึ้น 
(12) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขนส่งสินค้า 

3.4) อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

(1) มีธุ รกิจซ่อมบ ารุ งและสถานีบริการ
เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งเป็นจ านวนมาก 
(2) มีจ านวนธุรกิจด้านการประกันภัยมาก
เพียงพอท่ีให้บริการธุรกิจการขนส่ง 
(3) มีธนาคารพาณิชย์ทุกอ าเภอในพื้นที่
ศึกษาที่สามารถให้บริการธุรกิจการขนส่งได้
ทั่วถึง  
(4) มีธุรกิจการก่อสร้างที่มีความพร้อม และ
การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กระจายและ
จัดเก็บสินค้าที่มีมาตรฐาน 
(5) มี โ ร ง ง า น ที่ ผ ลิ ต บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ 
การส่งออกสินค้า 

(1) ต้นทุนการขนส่งไม่แน่นอน เนื่องจาก
การปรับราคาแก๊สและน้ ามัน  
(2) เทคโนโลยีที่ ใ ช้ไม่สูงมากนัก และมี 
การน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง 
(3) ขาดความคล่ อ งตั ว ในกา ร เ ข้ า ถึ ง 
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย 
(4) ผู้ให้บริการขนส่งขาดการสนับสนุน 
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) ผู้ให้บริการด้านการน าเข้า/ส่งออกใน
พื้นที่ศึกษามีน้อย 
(6) ระบบโลจิสติกส์ขาดการบูรณาการใน
การพัฒนาร่วมกัน 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) ภาครัฐก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
โดยให้มีการมีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 
(2) มีงบประมาณในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ซึ่งคู่ขนานกับถนนมิตรภาพ และเส้น EWEC 

(1) กฎระเบียบด้านการขนส่งยังไม่มีความ
ชัดเจน 
(2) แต่ละประเทศมีการก าหนดกฎระเบียบ
ในการขนส่งสินค้าต่างกันท าให้กฎระเบียบ
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ตารางที่ 11-7 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

ในการขนส่งระหว่างประเทศไม่เป็นไประบบ
เดียวกัน  
(3) แต่ละประเทศมีนโยบายที่เอื้อต่อการค้า
การลงทุนส่งผลต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
ของแต่ละประเทศดีขึ้น  
(4) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในเมืองขนาด
เล็กของประเทศเพื่อนบ้าน ยังมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการขนส่งระหว่าง
ประเทศน้อย 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง พบว่า เงื่อนไข 

ด้านปัจจัยการผลิต การเชื่อมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างเส้นทางสายหลัก และสายรอง รวมถึง  
การเชื่อมต่อกับระบบราง ยังไม่พัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega 
Project) ของรัฐบาล ได้แก่ มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา รถไฟทางคู่ ในขณะที่เงื่อนไข
ด้านอุปสงค์ท่ีมีการขยายตัวของกิจกรรมการขนส่งที่มากขึ้น เงื่อนไขบริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่ประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม ต่างมีการลงทุนการผลิตสินค้ามากขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุนประสบปัญหาการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการผลิตและบริการ 
ขาดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการติดตามและตรวจสอบในการขนส่ง 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดการบริหารจัดการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นระบบ
ชัดเจน อีกทั้งเงื่อนไขปัจจัยนโยบายรัฐบาลของไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ก าหนดกฎระเบียบ 
การขนส่งสินค้าต่างกัน การขนส่งระหว่างประเทศยังไม่เป็นไปในระบบเดียวกัน การบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งที่เป็นสากล ท าให้ลักษณะการให้บริการไม่ครบวงจร ( Integrated 
Logistics Service) และยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
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ภาพที่ 11-18 การวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ในระยะเริ่มต้นควรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับจ้างขนส่ง การบริหาร

การขนส่ง การควบคุมและจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้น าเข้าและ/หรือส่งออกสินค้าให้ครอบคลุมกิจกรรมที่
หลากหลาย 

4.2) การพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้รู้กฎหมายการขนส่งข้ามพรมแดน การขนส่งใน
แต่ละประเทศ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งของแต่ละประเทศ ระบบควบคุมติดตามดูแลเส้นทาง
ขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการเปลี่ยนขนถ่ายสินค้า การใช้ภาษา พฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในการขับขี่ยานพาหนะของแต่ละประเทศ เส้นทางขนส่ง รวมถึงการระมัดระวัง  
ความปลอดภัยจากสภาพเส้นทางขนส่งในแต่ละประเทศ สภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 
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4.3) จัดให้มีการบริการอย่างครบวงจรมากขึ้น ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อ 
การขนส่งในแต่ละโหมดขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง  

4.4) หน่วยงานราชการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดทิศทางการท างานร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงการขนส่ง
ทุกโหมดการขนส่งในลักษณะบูรณาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งด้านการคมนาคม
ขนส่งทางถนน ทางราง และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาลานกองเก็บตู้สินค้า 
(Container Yard)  

4.5) สร้างความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง ได้แก่ การจัดตั้งระบบอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวในพ้ืนที่ศึกษาที่เชื่อมโยงระดับประเทศและอาเซียน (National Single 
Window & ASEAN Single Window) เป็นต้น  

4.6) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลการศึกษา 
(1) เห็นควรพัฒนาเส้นทางจากจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-มหาสารคาม ผ่าน

อ าเภอบรบือ–บุรีรัมย์ เพ่ือไปยังท่าเรือในภาคตะวันออก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เส้นทางบางช่วงยัง
เป็นถนนสองช่องทางจราจร การคมนาคมยังไม่คล่องตัว ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตเส้นทางดังกล่าวมี
ความส าคัญ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคตะวันออกท่ี
ส าคัญอีกเส้นทางหนึ่ง 

(2) แม้ได้พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านเส้นระเบียงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
สปป.ลาว และเวียดนาม แต่ประสบกับกฎระเบียบที่แตกต่างกัน มีขั้นตอนการตรวจตราที่ค่อนข้าง
ยุ่งยาก และมีการเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานกว่าการขนส่งสินค้าไป
ยังท่าเรือมาบตาพุด ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่ วนใหญ่ยังคงใช้การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือใน          
ภาคตะวันออกของไทยเหมือนเดิม 

 
5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการขนส่ง 

 

 
ภาพที่ 11-19 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการขนส่ง 
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6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมการขนส่ง 
จากผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ศึกษาแนวทาง  

การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จะรองรับสอดคล้องตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกก ากับดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส ให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง อุตสาหกรรม 
การขนส่งมีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงไปข้างหน้า6 เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่ง ส่งผลท าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรม 
ขั้นกลาง หรือ ขั้นปลาย เท่ากับจ านวนทวีคูณ จากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
เมื่อลงทุนในอุตสาหกรรมการขนส่งเพ่ิม 1 บาท พบว่า อุตสาหกรรมการขนส่งมีการเชื่อมโยงไปข้าง
หลังในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากจ านวนทวีคูณจากมากไปน้อยที่ส าคัญ 10 อันดับแรกที่
ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย อุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมบริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร อุตสาหกรรมท าสวนยางพารา อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม ตามล าดับ และอุตสาหกรรมการขนส่งมีการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากจ านวนทวีคูณจากมากไปน้อย 10 อันดับแรกที่ส าคัญ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้างงานบริการสาธารณะ อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก 
อุตสาหกรรมอาหารอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมบริการสาธารณะ อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมการเงิน
และประกันภัย ตามล าดับ 

โดยสภาพพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลายทางในการกระจายสินค้าทางบกเชื่อมต่อไปยัง  
สปป.ลาว และเวียดนาม ได้สะดวก ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นทางมิตรภาพ 
และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปยัง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยสถานที่ท าเลของพ้ืนที่ศึกษาเหมาะสมเป็นจุดศูนย์กลาง
ของการกระจายสินค้า โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเหมาะสมเป็นจุดกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้าขั้นกลางและขั้นสุดท้าย จังหวัดอุดรธานี เป็น   
จุดรวบรวมและจุดกระจายสินค้าเข้าไป สปป.ลาว ตอนบน รวมถึงพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของ  
สปป.ลาว ตอนเหนือและใต้ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย มีความเหมาะสมเป็นจุดกระจาย  
การขนส่งและสถานที่พักสินค้า 

การจัดท าแผนด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6.1) โครงการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 

เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างไทย -สปป.ลาว-เวียดนาม ด้านกฎหมาย    
การขนส่งข้ามพรมแดน การขนส่งในแต่ละประเทศ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งของแต่ละประเทศ 
                                                           
6 กิจกรรมการผลิตที่มีค่าความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) หรือค่าทวีคูณสูง เมื่อเกิดการลงทุนใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีค่าการเช่ือมโยงไปข้างหน้าสูง ส่งผลท าให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเช่ือมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมขั้นกลาง หรือ ขั้นปลาย ตามจ านวนค่าทวีคูณ กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมที่มี  
การเช่ือมโยงไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น 1 บาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีศึกษาเพิ่มขึ้นตามจ านวนค่าทวีคูณ 
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ระบบควบคุมติดตามดูแลเส้นทางขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการเปลี่ยนขนถ่าย
สินค้า การใช้ภาษา พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในการขับขี่ยานพาหนะของแต่ละประเทศ เส้นทาง
ขนส่ง รวมถึงการระมัดระวังความปลอดภัยจากสภาพเส้นทางขนส่งในแต่ละประเทศ สภาพอากาศ 
และสภาพภูมิประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดที่มีจุดผ่านแดน และ     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ให้มีความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติในหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่พิจารณาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนใน 
การจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 

6.2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านโลจิสติกส์  

เป็นโครงการที่รัฐจัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า จุดพักรถบรรทุก ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์  
ลานเปลี่ยนถ่ายโหมดการขนส่ง และคลังบรรจุสินค้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้ตรงตามความต้องการใช้พ้ืนที่ของภาคเอกชนและเหมาะสมกับแต่ละ
อุตสาหกรรม รองรับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟสายบ้านไผ่ -มหาสารคาม-
ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม และโครงการเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่-แม่สอด ที่ขนานเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ 

ข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในการพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมจัดท าโครงการ
ตามความต้องการใช้พ้ืนที่ของเอกชนและเชื่อมโยงกับระบบราง 

6.3) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดผ่านแดนไทย-สปป.ลาว เป็นจุดผ่านแดนถาวร 12 แห่ง 

และจุดผ่อนปรน 19 แห่ง มีแม่น้ าเหือง แม่น้ าโขงกั้นพรมแดน และมีพรมแดนพ้ืนดินติดต่อกัน 
รูปแบบการขนส่งสินค้าออก การน าเข้าสินค้า ใช้พาหนะรถบรรทุก รถยนต์ ล้อเข็น รอกเลื่อน  
คนแบกหาม และ เรือ เป็นต้น ในการขนส่งบรรทุกสินค้าตามสภาพภูมิประเทศแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการขนส่งผ่านจุดผ่านแดนแต่ละแห่งแตกต่างกัน การพิจารณายุบรวม ยกเลิก ยกระดับ หรือ
เพ่ิมจุดผ่อนปรน และการพัฒนาจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ใน  
ด้านการขนส่งเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ข้อเสนอแนะให้ศึกษาความเป็นไปได้เพ่ิมเติมในการพิจารณายุบรวม ยกเลิก ยกระดับ 
หรือเพ่ิม จุดผ่อนปรน และการพัฒนาจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
ในด้านการขนส่งเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ 

6.4) โครงการบริหารจัดการขนส่งทางถนนคู่ขนานล าน้ าโขง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับสปป.ลาว มีระยะทางประมาณ 1,256 

กิโลเมตร ประมาณการระยะทางแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนกว่า 800 กิโลเมตร โดยสภาพแม่น้ าโขง
ตอนบนมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงในจีน และ สปป.ลาว ซึ่งจีนได้ก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ า  
หลานชางเจียง หรือแม่น้ าล้านช้าง หรือแม่น้ าโขงในมณฑลยูนนาน ปัจจุบันเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เปิดใช้งานแล้ว 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนต้าเฉาชาน (Dachaoshan) สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2546 เขื่อน 
ม่านวาน (Manwan)  สร้างเสร็จ เมื่อปี  พ.ศ.2548 เขื่อนจิ่ งหง (Jinghong)  สร้างเสร็จเมื่ อ 
ปี พ.ศ.2551 เขื่อนเสี่ยวหวาน (Xiaowan) สร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.2553 เขื่อนกงกว่อเฉียว 
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(Gongguoqiao) สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2554) และเขื่อนนั่วจาตู้  (Nuozhadu) สร้างเสร็จเมื่อ 
ปี พ.ศ.2558 ซึ่งยังมีเขื่อนกั้นน้ าโขงในจีนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีก 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเมียวเว่ย 
(Miaowei) คาดว่าจะเสร็จในปี พ.ศ.2559 เขื่อนหวงเดง (Huangdeng) คาดว่าจะเสร็จใน 
ปี พ.ศ.2560 เขื่อนต้าฮัวเคียว (Dahuaqiao) คาดว่าจะเสร็จในปี พ.ศ.2561 และเขื่อนหวูนั่งหลง 
(Wunonglong) คาดว่าจะเสร็จในปี พ.ศ.2562 ในขณะที่  สปป.ลาว ลาวได้สร้างเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยในปี พ.ศ.2557 มีเขื่อนที่เปิดด าเนินการแล้ว 31 เขื่อน มีเขื่อนกั้นล าน้ าโขงใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ เขื่อนไซยะบุลี ในแขวงไซยะบุลี คาดว่าจะแล้วเสร็จใน  
ปี พ.ศ.2561 มีแผนเพ่ือก่อสร้างเขื่อนกั้นล าน้ าโขงอีกกว่า 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนปากแบ่ง เขื่อน  
หลวงพะบาง เขื่อนปากลาย เขื่อนสานะคาม เขื่อนบ้านกุ่ม เขื่อนลาดเสือ และเขื่อนฮูสะโฮง แม้ว่าเป็น
ล าน้ าขนาดเล็กอยู่ ใน สปป.ลาว แต่ก็มีผลกระทบต่อระดับน้ า โขงที่จะสู งขึ้น ในส่วนของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก ซึ่งจีนได้พัฒนาท่าเรือกวนเหล่ยในมณฑลยูนนานให้เป็นท่าเรือส าหรับ
การส่งออกสินค้าจากจีนมายังประเทศในลุ่มน้ าโขง ในขณะที่สภาพถนนใน สปป.ลาว จากเหนือลงใต้ 
คือเส้นทางหมายเลข 12 สภาพถนนไม่ดีเทียบเท่าเส้นทางเลียบล าน้ าโขงของไทย ได้แก่ซึ่งเป็นเส้นทาง
หลัก ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 211 และ 212 และต้องเชื่อมโยงกับเส้นทางที่ไม่ได้ขนานแม่น้ าโขงที่
เป็นเส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนมิตรภาพ และ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต้องมี 
การบริหารจัดการระบบการขนส่งทางน้ าโขง การสร้างท่าเทียบเรือน้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองรับการส่งสินค้าไปจีนในอนาคต เชื่อมโยงกับระบบขนส่งทางถนนเพ่ือการกระจายสินค้าทางน้ าซึ่ง
มีต้นทุนต่ า รองรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าโขงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในการพัฒนาการขนส่งทางบกเชื่อมโยงกับ
การขนส่งทางน้ าโขง ควบคู่กับการหาตลาดขายสินค้าที่ผลิตในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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11.5.2 อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้มี

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมอาหารต่อจ านวนประชากร พบว่า 
จังหวัดทีม่ีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย และนครพนม  

 

 
ภาพที่ 11-20 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหาร 
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2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping): อาหาร 
 

 
ภาพที่ 11-21 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : อาหาร 

 
อุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ศึกษาเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในประเทศและเพ่ือการส่งออก เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทาง
การเกษตร ท าให้มีผลผลิตที่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง ธุรกิจหลัก (Core Business) ของอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย ต้นทาง คือ กลุ่มกิจกรรม
หลังการเก็บเก่ียว (Post-Harvest) เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด โดยลักษณะ
กิจกรรมใช้เทคโนโลยีระดับพ้ืนฐาน การรวบรวม การคัดแยกผลผลิตทางเกษตร ประมง ปศุสัตว์เพ่ือ
แปรรูปขั้นต้น และ ขั้นกลาง กลางทาง คือ กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นต้น/กลาง (Semi Process) เป็น
การแปรรูปสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่พรอมน าไปปรุงเพ่ือการบริโภค คือ อาจมีการตกแต่งหรือปรุงแต่ง
วัตถุดิบให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น หรือมีกระบวนการถนอมอาหารให้มีอายุยาวขึ้น ปลายทาง คือ  
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กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นสูง กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในระดับท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือให้พรอมกับการบริโภคเป็น
กิจกรรมที่เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารสูงที่สุด ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษายังมีผู้ประกอบการแปรรูปขั้นสูง
จ านวนน้อย 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 
เช่น ภาคการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง เป็นต้น รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ ตลาดการประมูล อุตสาหกรรมห้องเย็น 
บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและแปรรูป และบริการการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 
 

3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 
Model) 
 
ตารางที่ 11-8 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งเอื้อต่ออุตสาหกรรมอาหาร  
(2) ส่วนใหญ่การผลิตอาหารแปรรูปในพื้นที่มี
มูลค่าเพิ่มต่ า 

(1) ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนิ ยมใ ช้ เครื่ อ งมื อ  และ
เครื่องจักรไม่ทันสมัย เพราะมีต้นทุนสูง 
(2) มีแนวโน้มเปลี่ยนการถือครองที่ดิน
ไปสู่ผู้ประกอบการมากขึ้น 

3.2) เงื่อนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) สปป.ลาว  และประเทศเวียดนามมี
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนและคล้ายคลึง
กับไทย  
(2) ผู้ บริ โภคจากสปป.ลาว มี ความชอบ  
ความพอใจรสชาติ อาหารไทยจึ งน า เข้ า
เครื่องปรุงรสหลากหลายชนิดจากประเทศไทย  
(3) ผู้บริโภคจาก สปป.ลาว นิยมชมโฆษณาของ
ไทย ท าให้มีความรู้ความเข้าใจสินค้าด้านอาหาร
ของไทยเป็นอย่างดี ท าให้เป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อ
สินค้าอาหารจากไทย 
(4) มีความสะดวกในแง่สถานที่ เพราะพื้นที่
ศึกษามีพื้นที่ติดกับแขวงส าคัญต่าง ๆ  
(5) สปป .ลาว  และ เ วี ยดนามมี ค่ านิ ยม 
ความน่าเช่ือถือในคุณภาพของสินค้าอาหารไทย 
(6) ทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม มีคนช้ันกลาง
เพิ่มขึ้น 

 

3.3) บริบท 
การแข่งขันและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ 

(1) มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาลงทุน
ใน สปป.ลาว และเวียดนามมากขึ้น 

(1) ผู้ประกอบการคนจีนบางรายมี 
การผลิตสินค้าอาหารปลอมที่เป็นท่ีนิยม
ของผู้บริโภคคนลาวและมีการเลียนแบบ
สินค้าอาหารไทยบางชนิด 

3.4) อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

(1) มีโรงสี โรงงานแป้งมัน และโรงงานอ้อย 
ในพื้นที่ศึกษาจ านวนมาก 
(2) มีผู้ประกอบการด้านการขนส่งจ านวนมาก 

(1) อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายที่
ต้องการของ สปป.ลาว และเวียดนามมี
น้อย 
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ตารางที่ 11-8 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

(3) มีผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งจ านวน
มาก 
(4) มีสถาบันการเงินที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจ 
(5) มีธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกและ
กระดาษขนาดใหญ่ 
(6) มีโรงแรม ห้องประชุม ที่พัก เพียงพอต่อ
การให้บริการและมีร้านอาหารจ านวนมาก 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) ภาครัฐมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ และมีหน่วยงานเฉพาะทางที่ก ากับ
ดูแลด้านอาหาร 
(2) มีความร่ วมมื อระหว่ า งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน และการผลักดัน
การด าเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกันและ
แก้ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน 
(3) นโยบายภาครั ฐ ให้ ค วามส า คัญกั บ 
การพัฒนา โค ร งสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ อื้ อต่ อ 
การขนส่งสินค้าและปัจจัยการผลิตอาหาร 

(1) นโยบายของรัฐยังไม่มีแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการมาลงทุนมากพอเมื่อ
เทียบกับนโยบายการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน 
(2) สถาบันเฉพาะทางที่สอนการผลิต
อาหารอย่างมืออาชีพเพื่อป้อนธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคารมีน้อย   

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า เงื่อนไข 

ด้านปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนิยมใช้เครื่องจักรไม่ทันสมัยมาก
นัก เพราะไม่ต้องการมีต้นทุนที่สูง วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีปริมาณการผลิตไมสม่ าเสมอ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมีข้อมูลการตลาดและกฎระเบียบที่จ าเป็นต้องรู้น้อย เช่น ความต้องการวัตถุดิบปริมาณ
การผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูป คุณภาพมาตรฐานสินค า กฎระเบียบ ข้อมูลการตลาด
ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆ มีการจัดการที่ยังไม่ดี ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ได้อย่างเต็มที่ เงื่อนไขด้านอุปสงค์ เป็นปัจจัยบวกโดยพฤติกรรมการบริโภคของคนลาว และเวียดนาม
ที่เหมือนและคล้ายคลึงกับไทย ซึ่งคนลาวมีความรู้และความเข้าใจในสินค้าไทยเป็นอย่างดีผ่าน 
สื่อโฆษณาทางวิทยุท้องถิ่น และโทรทัศน์ ในขณะที่บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ สินค้า
ไทยใน สปป.ลาว และเวียดนาม ประสบปัญหาผู้ประกอบการจากจีนน าเข้าสินค้าปลอมและสินค้า
เลียนแบบสินค้าไทยจ าหน่ายในทั้งสองประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายที่เป็นที่ต้องการของ สปป.ลาว และเวียดนาม มีในพ้ืนที่ศึกษาน้อย ซึ่ง
นโยบายรัฐบาลของไทยยังไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในพ้ืนที่ เมื่อเทียบกับนโยบาย 
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว และเวียดนาม สถาบันเฉพาะทางที่สอนการผลิตอาหาร
อย่างมืออาชีพ และหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าในด้านอาหารที่
ชัดเจนมีน้อย 
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ภาพที่ 11-22 แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร 
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4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ควรต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีระบบการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
4.2) ควรมีการจัดตั้งสถาบันอาหารในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานขับเคลื่อน 

และบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ  
4.3) ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมอาหารด้วย 
4.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารที่ส าคัญของประเทศ ควรมี

การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเพ่ือขายและแปรรูปให้มากขึ้น โดยมีวัตถุดิบในพ้ืนที่เพียงร้อยละ 80 ซึ่ง
พ้ืนที่ยังมีการน าเข้าของวัตถุดิบกว่าร้อยละ 20  
 

5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 
ภาพที่ 11-23 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมอาหาร 

6.1) โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่
คุณค่า 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหาร และต้องการเป็นครัวของ
โลกซึ่งพ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการผลิตอาหาร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการให้มีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า 
เพ่ือการบริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของ
อาหารนั้น ๆ ได้ และช่วยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของผู้ผลิตให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว การน าระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร 
เพ่ือรองรับสถานการณ์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเปิดการค้าเสรี มาตรการที่ประเทศคู่ค้า
ส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ได้ก าหนดเป็นกฎระเบียบในการน าเข้าสินค้าให้
ประเทศผู้ส่งออกต้องน าไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะหน่วยงานหลักในพื้นที่ (Function) พิจารณาด าเนินการ  
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6.2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหารให้มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านและเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร 

ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาในรูปแบบของคลัสเตอร์  
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมแวดล้อมตลอดทั้งระบบ เป็นการพัฒนาตั้งแต่    
ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ 
รวมไปถึงการสนับสนุนด้านแรงงาน พัฒนาแรงงานในทุกมิติเข้าสู่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ถึงปลายทาง รวมถึงการเติมเต็มด้วยการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร และการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน หรือการร่วมลงทุนในกิจการใหม่ ๆ ที่มี
นวัตกรรม มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหาร
ในแต่ละห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารให้มีความเชี่ยวชาญและเกิดการเชื่อมโยงในคลัสเตอร์
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อเสนอแนะหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ (Function) บูรณาการการท างานร่วมกัน ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านั กงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
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11.5.3 อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ  
อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

อ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ ออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ 

จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ ต่อจ านวน
ประชากร พบว่า จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา ขอนแก่น และ
อุบลราชธานี 

 

 
ภาพที่ 11-24 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอืน่ ๆ 

 
2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : ผลิตอาหารอื่น ๆ  

อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหลายประเภท เช่น 
การท าขนมปัง การท าใบชา กาแฟ ช๊อกโกเลต ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ การท าไอศกรีม การท าเครื่องปรุง
กลิ่นรส น้ าส้มสายชู พริกป่น และการท าน้ าแข็ง เมื่อพิจารณาจ านวนโรงงานและมูลค่าการลงทุน
พบว่า โรงงานผลิตน้ าแข็งมีจ านวนโรงงานและมูลค่าการลงทุนสูงสุด แต่โรงงานผลิตน้ าแข็งสร้างมูลค่า
จากการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นท่ีได้น้อย คณะที่ปรึกษาจึงเลือกการท าขนมปังและการท าไอศกรีม
ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการและมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับสองและอันดับสาม โรงงานท าขนมปังมี
จ านวน 57 แห่ง มูลค่าการลงทุน 2,213 ล้านบาท และการท าไอศกรีมมีจ านวนผู้ประกอบการ 49 
แห่ง มูลค่าการลงทุน 113 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมต้นน้ าของการท าขนมปังไม่มีในพ้ืนที่ เพราะข้าวสาลีเป็นธัญพืชของประเทศที่
มีอากาศหนาวต้องน าเข้าข้าวสาลีและแป้งสาลีจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปลูกข้าว
สาลีแต่ก็มีปริมาณน้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการวิจัยเพ่ือใช้
ประโยชน์จากแป้งข้าวเจ้า แป้งบัว และแป้งมันเทศเพ่ือทดแทนแป้งสาลีทั้งที่ท าเป็นส่วนผสมและ  
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การใช้ทดแทนทั้งหมด ในส่วนการท าไอศกรีมนั้นมีอุตสาหกรรมต้นน้ าในพ้ืนที่ได้แก่ สหกรณ์โคนมและ
โรงงานนม สามารถผลิตไอศกรีมนมสดได้ 

 

 
ภาพที่ 11-25 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : ผลิตอาหารอื่น ๆ 
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3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 
Model) 
 
ตารางที่ 11-9 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร

อื่น ๆ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับ
การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เช่น 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
จากการมีวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษนี้
สามารถแปรรูปเป็นสินค้าอาหารที่มูลค่า
สูงได้ 
(2) ในพื้นที่ศึกษามีการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ านวน
มาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตโยเกริ์ตและ
ไอศกรีม 

(1) การผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในพื้นที่
ส่วนใหญ่ผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูง
มากนัก 
(2) การผลิตข้าวสาลีของไทยน้อยกว่า
ปริมาณความต้องการ ท าให้ไทยต้องพึ่งพิง
การน าเข้าโดยการน าเข้าส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปของเมล็ดข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลี 
(3) เกษตรกรส่วนใหญ่ขายในรูปวัตถุดิบ
เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น 
การแปรรูปส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษายังเพิ่ม
มูลค่าได้ไม่มากนัก 

3.2) เง่ือนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) พฤติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ต้ อ ง ก า ร 
ความสะดวกสบายและต้องการอาหารที่
พร้อมรับประทานมากข้ึน 
(2) จากกระแสรักสุขภาพท าให้ผู้บริโภค
เลือกทานอาหารที่ให้โปรตีนจากแป้งหรือ
ขนมปังมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท า
มาจากนม  
(3) สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของ สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวัฒนธรรม
รับประทานขนมปัง อาหารจากแป้ ง 
ไอศกรีม และนมสด 

 

3.3) บริบท 
การแข่งขันและ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 (1) มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง เพราะมี
สินค้าจากประเทศเวียดนามและประเทศจนี
ที่มีลักษณะคล้ายกันขายในราคาที่ถูกกว่า
สินค้าไทย แต่คุณภาพต่ ากว่าสินค้าไทย 
(2) การผลิตไอศกรีมโฮมเมดท าได้ง่ายขึ้น
มากกว่าเดิม เพราะ มี ช่องทางเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีท า สูตรไอศกรีมอื่น ๆ มากข้ึน 

3.4) อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

(1) มีโรงสีข้าวจ านวนมาก สามารถน ามา
เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นสินค้ าได้
หลากหลายชนิด 
(2) มีโรงงานนมในจังหวัดขอนแก่น และมี
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอีกจ านวน 7 แห่ง  
(3) มี ผู้ จ าหน่ า ย เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ กี่ ย วกั บ 

(1) ไม่มีโรงงานผลิตแป้งสาลีในพื้นที่ศึกษา 
(2) อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายในพื้นที่มี
น้อย 
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ตารางที่ 11-9 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหาร
อื่น ๆ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

การผลิตขนมปังหรือขนมเค้ก อุปกรณ์ 
การผลิตอื่น ๆ รวมถึงเครื่องปรุงกลิ่นและ
รส 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) นโยบายประสานงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท าให้มีเกิดความร่วมมือซึ่งกัน
และกันในการผลักดันนโยบายในทิศทาง
เดียวกัน 
(2) มีการจัดตั้งสถาบันอาหาร และส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อม 
(3) หน่วยงานรัฐมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการขนส่งสินค้าและปัจจัย
การผลิต 

(1) นโยบายของรัฐยังไม่มีแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการมาลงทุนมากพอเมื่อเทียบ
กับนโยบายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศเพื่อนบ้าน 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอ่ืน ๆ พบว่า 

เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวในพ้ืนที่มีการแปรรูปเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพ่ิมไม่สูงมาก มีการน าเข้าข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีมาเป็นส่วนประกอบอาหาร ซึ่งเงื่อนไข  
ด้านอุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความสะดวกสบาย และต้องการอาหารที่พร้อม
รับประทานมากขึ้น บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีสินค้าจากจีน และเวียดนาม ที่มี
ลักษณะคล้ายกับสินค้าไทยแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ในพื้นที่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายมีน้อย และนโยบายของรัฐบาลไทยไม่มีแรงจูงใจมากพอให้
ผู้ประกอบการมาลงทนุในพื้นท่ีเมื่อเทียบกับนโยบายลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว 
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ภาพที่ 11-26 แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 

 
4) ข้อเสนอแนะของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 

4.1) ปัจจุบันเมล็ดข้าวสาลีและแป้งสาลีที่น าเข้ามาในประเทศนั้นประมาณร้อยละ 67 
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค ส่วนที่เหลือร้อยละ 33 ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ า ซึ่งสัดส่วน  
การบริโภคแป้งสาลีเพ่ือการบริโภคแยกออกได้เป็น ขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ร้อยละ 35 บะหมี่
ส าเร็จรูปร้อยละ 30 บิสกิตร้อยละ 10 และที่เหลืออีกร้อยละ 25 เป็นการใช้ในลักษณะอเนกประสงค์ 
ควรน าเข้าลดลง 
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4.2) ปัจจุบันคนไทยเริ่มคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่
ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเค้ก คุกกี้ บิสกิต ท าให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จาก   
แป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาครัฐได้สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวเจ้าซึ่งเป็นผลิตผลที่มีอยู่จ านวนมากในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือทดแทนแป้งสาลี  

4.3) ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้ทั้งหมดก็ควรพัฒนาการวิจัยให้เกิดผลใน
เชิงพาณิชย์และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด เพราะนอกจากใช้เพ่ือการผลิตขนมปังหรือเบเกอรี่ได้
แล้ว หากสามารถผลิตแป้งสาลีทดแทนเพ่ือการผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปได้ เพราะตลาดส่งออกบะหมี่
ส าเร็จรูปในประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ควรผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปให้ตรงกับ
รสชาติของผู้บริโภคจากแป้งสาลีส่งออกในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ  
 

 
ภาพที่ 11-27 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมอาหารอ่ืน ๆ 

 โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาอาหารอย่างมีระบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนาที่ชัดเจนในพื้นที่ 

การเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาด้วยการก าหนดผลิตภัณฑ์
เป้าหมายที่มีการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านมาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานในระดับชุมชนด้วย เช่น 
งานวิจัยการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ถูกวิธี และการยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) 
เป็นต้น ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงหน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นการระดม
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ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ องค์ความรู้ที่มีอยู่ การสร้างเครือข่ายการวิจัยและน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาในพื้นที่ศึกษา 

ข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ ใน 
เชิงพาณิชย์ ในแต่ละรายชนิดสินค้าตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
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11.5.4 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง  
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสมใน 

การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
ออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 

1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยางต่อ

จ านวนประชากร พบว่า จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา และ
นครพนม 

 

 
ภาพที่ 11-28 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

 
2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping): อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์จากยาง 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมยางและลิตภัณฑ์จากยางในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นต้นน้ า 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้รวบรวมยางและนายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง
และขนส่งไม้ยางพารา ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไม่นิยมท าเป็นยางแผ่นเพราะมีขั้นตอนการผลิตที่
เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ขายเป็นน้ ายางสดหรือยางก้อนถ้วย  กลางน้ าคือผู้ประกอบการแปรรูปขั้นต้น ได้แก่ 
โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โรงงานผลิตยางแท่ง ยางเครป มีจ านวน 66 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
อุดรธานีมากที่สุดจ านวน 19 แห่ง จังหวัดอุบลาชธานี 18 แห่ง โรงงานในลักษณะนี้เป็นโรงงานที่มา
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือส่งสินค้าไปยังบริษัทแม่และส่งออกให้ลูกค้าในต่างประเทศต่อไป ส่วนอุตสาหกรรม
ปลายน้ าในพื้นที่ศึกษาเป็นโรงงานผลิต ซ่อม หล่อยางในซึ่งมีจ านวนมากถึง 110 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมา 31 แห่ง อุบลราชธานี 22 แห่ง ขอนแก่น 21 แห่ง ในส่วนอุตสาหกรรม
สนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องนั้นมีผู้ประกอบการในพ้ืนที่น้อยมาก 
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ภาพที่ 11-29 แสดงแผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping): อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

 
3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 

Model) 
 
ตารางที ่11-10 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์จากยาง 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์จากยาง 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับสองรองจากภาคใต้ 
ในปี  พ . ศ . 2557 มี พื้ นที่ ป ลู ก ยา ง รวม 
4,742,643 ไร่ 

(1) ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง  
(2) ราคาขายยางพาราตกต่ า เนื่ อ งจาก 
การขยายพื้นที่ปลูก และประเทศผู้ผลิต
ยางพาราก าหนดราคาขาย ราคาไม่แน่นอน 
(3) เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ที่ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ 
ด้านเทคโนโลยีน้อย 
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ตารางที ่11-10 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์จากยาง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

(4) ในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ผู้ส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 2 แต่มีผู้ผลิตถุง
มือยางเพียงหนึ่งรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(5) ผู้ประกอบการชาวสวนยางมี การใส่ 
กรดซัลฟิวริกในน้ ายางมากไม่เป็นที่ต้องการ
ของผู้ซื้อ 
(6) สินค้ายางพาราส่งออกเป็นสินค้าแปรรูป
ขั้นต้น เพราะผู้ประกอบการในพื้นที่ศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปยางพาราได้
น้อย 
(7) ต้นทุนในการขนส่งยางพาราของไทยสูง
กว่าเวียดนามในการส่งยางพาราไปยังจีน 
เพราะเวียดนามมีพื้นท่ีติดกับจีน 

3.2) เง่ือนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) ความต้องการใช้ยางของจีนซึ่ งเป็น
ตลาดส าคัญของไทยชะลอตัวลง ส่งผล 
ท าให้ราคายางพาราลดลง 
(2) มีการหาตลาดต่างประเทศ นอกเหนือ 
จากตลาดหลักจีน เช่น อินเดีย 

(1) การพยายามหาพืชที่ให้น้ ายางทดแทน
ยางพาราที่หลากหลาย แนวโน้มการใ ช้
ยางพาราของจีนก็ไม่สูง ประกอบกับตลาด
ยางพาราไม่เพิ่มขึ้น 
(2) ความขัดแย้ ง เรื่ องดินแดนทางทะเล
ระหว่างจีนกับเวียดนามส่งผลให้จีนมีแนวโน้ม
ในการสั่งซื้อยางพาราจากเวียดนามซึ่งเป็น
คู่แข่งส าคัญของไทยลดลง 

3.3) บริบทการ
แข่งขันและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ 

 (1) ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความร่วมมือกัน
น้อย 
(2) มีหญ้าวายูเล่ (Guayule) สามารถให้น้ ายาง
คล้ายกันกับยางพารา ซึ่งน้ ายางจากยางพารา
ก่อให้เกิดการแพ้โปรตีน ส่วนวายูเล่มีปริมาณ
โปรตีนในน้ ายางต่ ากว่ายางพารามาก จึง
เหมาะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจ
ศึกษาพืชอื่นที่ให้น้ ายางธรรมชาตินอกจาก
ยางพาราในทวีปยุโรป และอเมริกา 
(3) ยางเทียมที่เป็นผลผลิตจากน้ ามันมีราคา
ถูกลง เพราะราคาน้ ามันลดลง 

3.4) อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

 (1) อุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราในพื้นที่ศึกษามี
น้อย  
(2) อุตสาหกรรมสนับสนุนมีจ านวนน้อยใน
พื้นที่การศึกษา 
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ตารางที ่11-10 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์จากยาง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) รัฐบาลไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
ยางพาราครบวงจร โดยมุ่งเน้นพัฒนาตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
(2) น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยางต้นน้ า 
(3) รัฐบาลได้ออกมาตรการผลักดันให้ราคา
สูงขึ้น  
(4) การสนับสนุนสินเช่ือการแปรรูปยาง 
และในรูปของเงินช่วยเหลือ เพื่อชดเชย
รายได้เกษตรกร 
(5) นโยบายให้แต่ละกระทรวงสนับสนุนใน
เรื่องการแปรรูปยางพารา 

 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

พบว่า เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต ราคายางพาราตกต่ า ผลผลิตในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมี 
การแปรรูปขั้นต้น มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูปไม่สูง เงื่อนไขด้านอุปสงค์ แนวโน้มการใช้
ผลิตภัณฑ์จากยางที่หลากหลาย ในขณะที่บริบทแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนายาง
ธรรมชาติทางเลือกอ่ืน ได้แก่ น้ ายางจากหญ้าวายูเล่ (Guayule) แทนน้ ายางจากต้นยางพารา ปัจจัย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนในพ้ืนที่ศึกษามีน้อย ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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ภาพที่ 11-30 แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑจ์ากยาง 
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4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
4.1) ควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางขั้นปลายในพ้ืนที่ศึกษาให้

มากขึ้นทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม
และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น เช่น ยางล้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข้น  

4.2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ  

4.3) ควรสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เก่ียวข้องทุกระดับ  
4.4) การวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา โดยเฉพาะอย่างในพ้ืนที่ศึกษาควรส่งเสริมให้

เกิดผู้ประกอบการผลิตยางในรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือส่งออกไป
จ าหน่ายในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้สูงมาก 

4.5) มีการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิตในพ้ืนที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญใน 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย  

4.6) เปิดวิชาการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางพาราในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 

5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
 

 
ภาพที่ 11-31 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์จากยาง 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิตในพ้ืนที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย 

การแปรรูปขั้นสุดท้ายของยางพาราได้หลายผลิตภัณฑ์ แต่ในพ้ืนที่ศึกษามีการแปรรูปได้  
ไม่มากนัก และมูลค่าไม่สูง การร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตในพ้ืนที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญใน   
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากต่างประเทศมา
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานหลัก (Function) ศึกษาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน
การลงทุนร่วมกับต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยี นวัตกรรมการแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้มากกว่าเดิม รวมถึงตลาด ก่อนส่งออกจากพ้ืนที่และส่งออกไปต่างประเทศ ควรมี
มาตรการออกมาเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับ เช่น ไม่สามารถส่งออกน้ ายางพาราดิบ ควรมี
การแปรรูปยางพาราก่อนการขายและส่งออก เป็นต้น 
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11.5.5 อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ต่อ
จ านวนประชากร พบว่า จังหวัดทีม่ีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย และขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 11-32 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภณัฑ์ไม้ 

 
2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้นั้น อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
ในพ้ืนที่ศึกษามีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 1,074 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่น าเข้าวัตถุดิบ เช่น มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี เป็นต้น อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น  SMEs 
ในจ านวนนี้เป็นโรงงานประเภทโรงเลื่อย ไส ซอยไม้ ท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง 
บานประตู มีจ านวนโรงงานมากที่สุดคือ 462 โรงงาน  รองลงมาได้แก่ โรงงานท าส่วนประกอบที่ใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร โรงงานท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้เป็นกลุ่มโรงงานที่ใช้เงิ นลงทุนสูงสุด
เท่ากับ 2,143 ล้านบาท รองลงมาคือโรงงานท าไม้อัด ไม้วีเนียร์ ใช้เงินลงทุน 2,047 ล้านบาท 

ในพ้ืนที่ศึกษายังขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิต เช่น การผลิต
ส่วนประกอบและวัสดุส าหรับเครื่องเรือน (Fitting)  โรงงานท าบรรจุภัณฑ์ท่ีแข็งแรงและสวยงาม เป็นต้น 
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ภาพที่ 11-33 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
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3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 
Model) 
 
ตารางที่ 11-11 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรม

โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) ผู้ประกอบการมีทักษะในการออกแบบ
ไม้แปรรูป 

(1) ในพื้นที่ศึกษาต้องน าเข้าไม้แปรรูปจาก 
สปป.ลาว  
(2) แรงงานทักษะมีฝีมือยังไม่มีความละเอียด
ประณีตมาก 
(3) การน าเข้าไม้แปรรูปเข้ามาในพื้นที่ศึกษา
ยากเพราะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทาง
กฎหมายจาก สปป.ลาว และของไทย
ค่อนข้างมาก  
(4) มีการน าเข้าไม้ไม่ถูกกฎหมายปะปนมา
กับไม้ถูกกฎหมาย 
(5) ไม่มีการน าเศษไม้ ขี้เลื่อย ไปเพิ่มมูลค่า 
(6) สปป.ลาว มีนโยบายห้ามน าไม้ซุงออก
นอกประเทศ จึงไม่สามารถน าเข้าไม้มาใน
พื้นที่ศึกษาได้ 

3.2) เง่ือนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) มีความต้องการแท่นไม้วางสินค้า 
(Pallet) เพื่อทดแทนของเก่าที่ช ารุด
และความต้องการวางสินค้าใหม่ เพราะ
มีการขยายตัวในธุรกิจการขนส่ง 
(2) การขยายตัวของธุรกิอสังหาริมทรัพย์
ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไม้เพื่อการ
ก่อสร้างและการตกแต่งมากขึ้น 
(3) ไม้เป็นสินค้าตกแต่งที่แสดงถึงฐานะ
ทางการเงินของผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เพราะไม้มีแนวโน้มลดลงและมีราคาแพง
ขึ้น 

(1) แนวโน้มไม้ในอนาคตที่น าเข้าและหาได้
ในประเทศลดลง ท าให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ทดแทนไม้มากขึ้นส่งผลให้ราคาไม้แปรรูปซื้อ
สูงขึ้น 

3.3) บริบท 
การแข่งขันและ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 (1) ในด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีวัสดุอื่น
ทดแทนไม้แปรรูป เช่น พลาสติก อลูมิเนียม 
เป็นต้น  
(2) ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันใน
การประกอบการยากเพราะข้อจ ากัดใน 
การน า ไม้ เ ข้ า และหา ไม้ ในพื้ นที่  แล ะ 
การประกอบการค้าไม้แปรรูปต้องอาศัย
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาก โดยเฉพาะ
ต้ อ ง มี เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ส นิ ท ส น ม แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบการเดิม 
และกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 11-11 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรม
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.4) อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

(1) ในพื้นที่ศึกษามีการปลูกไม้ยางพารา
จ านวนมาก เมื่อหมดอายุการให้น้ ายาง 
สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบการท าธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ 

(1) มีโรงงานไม้แปรรูปในพื้นที่ศึกษามีไม่
มากนัก เพราะไม้หายากข้ึน 
(2) อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้
ในการแปรรูปไม้ไม่มีในพื้นที่ศึกษา  
(3) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนมีน้อยในพื้นที่
ศึกษา 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

 (1) สปป.ลาว มีนโยบายปิดป่า 
(2) ภาครัฐไม่สนับสนุนการตัดไม้ 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ พบว่า 

เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต น าเข้าไม้จาก สปป.ลาว ยากขึ้นจากนโยบายปิดป่าของ สปป.ลาว 
ผู้ประกอบการไม่มีการน าเศษไม้ ขี้เลื่อย ไปเพ่ิมมูลค่ามากนัก เงื่อนไขด้านอุปสงค์ แนวโน้มในอนาคต
ใช้วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติมากขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม้มีราคาแพง บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์  
ทางธุรกิจ การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ยากมากขึ้นเพราะข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณการน าไม้
เข้ามา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนในพ้ืนที่มีไม่มากนัก เพราะหาไม้ธรรมชาติได้ยากขึ้น 
นโยบายการปิดป่าของรัฐบาลไทย และ สปป.ลาว ท าให้ปริมาณไม้ธรรมชาติลดลง 
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ภาพที่ 11-34 แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลติภัณฑไ์ม้ 
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4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
4.1) สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ

การสร้างความช านาญ การได้เปรียบในต้นทุน การตลาด และเพ่ือการจ้างงาน 
4.2) ควรส่งเสริมให้ เกิดศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือนเ พ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จากการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้าก าหนด (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) เป็นโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง 
(Original Design Manufacturer: ODM) เช่น ส่งเสริมการแปรรูปของที่ระลึกให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้เศษไม้ที่เหลือจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้อื่น ๆ   

4.3) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ปริมาณวัตถุดิบไม้ เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์  

4.4) ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน เป็นต้น 
 

5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
 

 
ภาพที่ 11-35 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภณัฑไ์ม้ 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์จากไม้ 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง (Original 
Design Manufacturer: ODM) 

การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง (Original 
Design Manufacturer: ODM) เป็นทิศทางตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ เป็นการสร้างความแตกต่างของ
สินค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเน้นคุณภาพ รูปแบบที่โดดเด่นสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้ามากข้ึน วางแผนน าเข้าวัตถุดิบไม้ที่ถูกกว่าจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ทดแทนไม้ยางพารา
ในประเทศเพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการใช้แบรนด์สินค้าไทยจากการรับจ้าง
ผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) เป็นการผลิตที่มีดีไซน์ของตนเอง (Original 
Design Manufacturer: ODM) เพ่ือหลีกหนีการแข่งขันในด้านราคา โดยพัฒนาสินค้าในตลาด
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ระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งไทยมีศักยภาพการผลิตในระดับสูงกว่าคู่แข่ง การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน การปรับความคิด 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ การปรับ
ทัศนคติ (Green Mind) การพัฒนาด้านการออกแบบ (Green Design) ห่วงโซ่อุปทาน (Green 
Supply Chain) การผลิต (Green Manufacturing) การตลาด (Green Marketing) การใช้พลังงาน 
(Green Energy) และการขอรับการรับรอง (Green Certificate) เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ไม่ใช่เฉพาะเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น เริ่มให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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11.5.6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง  

จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ต่อ
จ านวนประชากร พบว่า จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 11-36 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากหนัง 

 
2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จาก

หนัง  
วัตถุดิบหลักส าหรับอุตสาหกรรมต้นทางที่ส าคัญคือ หนังดิบคุณภาพดีเพ่ือป้อนให้โรงงาน

ฟอกหนังแต่เนื่องจากจ านวนโคและกระบือได้ลดลงมากประกอบกับการเลี้ยงและช าแหละโคและ
กระบือในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง จึงท า ให้เกิดการขาดแคลนหนังดิบคุณภาพดีในประเทศ และต้องมี  
การน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่าประเทศคู่แข่ ง เช่น จีน และอินเดีย รวมถึง
โรงงานฟอกหนังในพ้ืนที่ศึกษามีจ านวนเพียง 2-3 แห่ง ในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่รับ
ซื้อกระดูกสัตว์ หนังสัตว์ หรือเขาสัตว์ และในส่วนโรงงานรองเท้าหนัง รองเท้ากีฬาในพ้ืนที่จะเป็น
บริษัทรับจ้างผลิต ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่มีโรงงานฟอกหนังที่สามารถผลิตหนังฟอกคุณภาพสูงตั้งอยู่ที่
อุบลราชธานี ก็เป็นโรงงานผลิตเพ่ือเป็นวัตถุดิบยังไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่หนังดิบได้มากเท่าที่ควร 
อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมปลายทางในพ้ืนที่ ต้องน าเข้า
สารเคมีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมกลางทาง  
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ภาพที่ 11-37 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจ์ากหนัง 

 
3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 

Model) 
 
ตารางที ่11-12 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

จากหนัง 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) แรงงานมีศักยภาพ ทักษะ และ 
ความช านาญอย่างเพียงพอในการผลิต
สินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอัน
หลากหลายรูปแบบของลูกค้าจากแหล่ง
ต่าง ๆ 
(2) เนื่องจากค่าแรงในเมืองได้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมากในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้ผลิตสามารถย้ายฐานการผลิตไปยัง
ต่างจังหวัดได้ ซึ่งมีค่าแรงต่ ากว่า จึงเป็น
การช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก
ต้นทุนท่ีสูงขึ้นได้ 

 

(1) ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการย้ายฐาน 
การผลิตไปยังประเทศที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านต้นทุนท่ีมีศักยภาพมากกว่าไทย 
(2) ค่าจ้างภายในประเทศปรับตัวสูงข้ึน 
(3) วัตถุดิบภายในประเทศขาดแคลนคุณภาพ
และความหลากหลาย ดังนั้น ท าให้วัตถุดิบบาง
ชนิดผู้ประกอบการจึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
(4) ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ได้ 
(5) ร้อยละ 90 ของวัตถุดิบในประเทศเป็นหนัง
โคและกระบือ ซึ่งจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(6) สารเคมีในอุตสาหกรรมฟอกหนังเกือบ
ทั้งหมดน าเข้าจากต่างประเทศ 
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ตารางที ่11-12 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
จากหนัง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.2) เงื่อนไขด้าน
อุปสงค ์

(1)  สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ และ
มีก าลังซื้อที่สูง ท าให้กลายเป็นตลาดที่
รองรับสินค้าภายในอุตสาหกรรมได้เป็น
อย่างดี 

 

(1) ข้อก าหนดมาตรฐานทางการค้า ที่กลายเป็น
ข้ อ จ า กั ด ท า ง ก า ร ค้ า แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
เช่น มาตรการด้านมาตรฐานสินค้า มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านแรงงาน เป็น
ต้น ซึ่ ง เป็นการเพิ่มต้นทุนในกระบวนการ 
การผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ 

3.3) บริบทการ
แ ข่ ง ขั น แ ล ะ ก ล
ยุทธ์ทางธุรกิจ 

(1) ผู้ประกอบการไทยได้รับการยอมรับ 
และมีประสบการณ์ที่นานกว่า ท าให้
ลูกค้าเช่ือถือ ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย 
(2) โครงสร้างภาษีน าเข้าเสียเปรียบคู่แข่ง 
เ นื่ อ ง จ า ก  วั ต ถุ ดิ บ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต้ อ ง น า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศ อีกทั้งระบบการขอคืนภาษี
ศุลกากรไม่เอื้อต่อผู้ผลิต 

(1) ผู้ผลิตไม่มีการสร้างตราสินค้า เป็นของ
ตนเอง ซึ่ งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึนได้ 

3.4) อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

 (1) บ ริ ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ด ย ใ ช้
คอมพิว เตอร์ยั งอยู่ ในแวดวงจ ากัด  ท า ให้ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ
เช่นกัน 
(2) ผู้ประกอบการต้นน้ าที่ตั้ งอยู่ ในพื้นที่ มี
จ านวนน้อยมาก 
(3) เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนและ 
เ งิ น ห มุ น เ วี ย น จ า น ว น ม า ก  ท า ใ ห้ เ กิ ด
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ยาก 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) นโยบายการส่งเสริม SMEs ใน 
การปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ เน้น
ปัจจั ยการผลิต เดิ ม  (Factor Driven 
Growth)  ไปสู่ เศรษฐกิจยุ คใหม่การ
สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยขับเคลื่อน 
(2) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ซึ่งอุตสาหกรรมรองเท้าและ
เครื่องหนังส่วนใหญ่เป็น SMEs เป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริม 

(1) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการสนับสนุน
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในหลาย
โครงการก็ตาม แต่ก็ยังขาดความต่อเนื่องและ
จริงจัง ขาดการประสานงานกันเองในหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน 
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ภาพที่ 11-38 แสดงแบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจ์ากหนัง 

 
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 

4.1) พัฒนาบุคลากร การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจแฟชั่น 
4.2) การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 
4.3) ส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างคนไทยและต่างประเทศโดยใช้เครื่องจักรที่มี

เทคโนโลยีสูง 
4.4) ใช้นวัตกรรมด้านเคมีและวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

ฟอกหนัง 
4.5) การท าตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ 
4.6) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากการผลิตสินค้าแบรนด์ของประเทศไทยแทนการส่งออก

หนังฟอกไปผลิตเป็นสินค้าในต่างประเทศ 
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4.7) สร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังเพ่ือ
เพ่ิมอ านาจการต่อรองกับผู้ผลิตในต่างประเทศ 

 
5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง 
 

 
ภาพที่ 11-39 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจ์ากหนัง 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมจากหนัง 

6.1) โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง อุตสาหกรรมรองเท้าและ
เครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ช่างฝีมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และเมื่อไทย
ต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต่ ากว่าและ
อาศัยความได้เปรียบของแรงงานราคาถูก เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย จึงยิ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีแรงงานฝีมืออย่างเพียงพอทั้งนักออกแบบ วิศวกรเคมี และนักการตลาด  

6.2) โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกหนัง  ถึงแม้ว่า 
การผลิตรองเท้าและเครื่องหนังจะต้องอาศัยแรงงานฝีมือมาก แต่การมีเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจะท าให้กระบวนการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การออกแบบ 
การผลิต การควบคุมคุณภาพ และอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  
มีความแม่นย า และประณีตขึ้น มีส่วนสูญเสียน้อยลง สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างรวดเร็วขึ้นเครื่องจักรสมัยใหม่ยังประกอบด้วย ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมเพ่ือให้ท างานได้
หลากหลายยิ่งขึ้น และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนและตั้งเครื่องเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงระบบมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งประเทศคู่ค้าให้ความส าคัญและเป็น
ข้อก าหนดในการผลิต 

6.3) โครงการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมฟอกหนัง  เพ่ือให้
อุตสาหกรรมรองเท้า เครื่องหนัง และฟอกหนัง พัฒนาจนสามารถแข่งขันได้  ในอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องหรืออุตสาหกรรมสนับสนุนควรมีการนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวัสดุศาสตร์เพ่ือผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์ และเครื่องจักรป้อนให้กับผู้ผลิตหนังฟอก รองเท้า และ  
เครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจะประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเคมี (หรืออุตสาหกรรม    
ปิโตรเคมีเพ่ือผลิตสารเคมีป้อนให้กับโรงงานฟอกหนัง) อุตสาหกรรมพลาสติก และสิ่งทอ (เพ่ือผลิต   
หนังเทียม ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ สิ่งทอเทคนิค ผ้าใบ ผ้าซับใน พ้ืนรองเท้า และอ่ืน ๆ) อุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์ยางและโพลิเมอร์ (เพ่ือผลิตพ้ืนรองเท้า รองเท้ายาง) อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (เพ่ือผลิต
แม่พิมพ์และหุ่น) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบ (เพ่ือผลิตตัวล๊อก ตาไก่  ซิบกระดุม และอ่ืน ๆ) และ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร (เพ่ือผลิตเครื่องจักรและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร) เป็นต้น 

6.4) โครงการศึกษาตลาดเชิงรุก ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นประกอบด้วย 
ข้อมูลทางการตลาด เช่น แนวโน้มตลาดเป้าหมายแนวโน้มผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริ โภค  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย แนวนโยบายของคู่แข่ง ข้อมูลทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส าหรับกระบวนการผลิต การออกแบบ การวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทดสอบ 
ข้อมูลที่เก่ียวกับวัตถุดิบ เช่น แหล่งวัตถุดิบ อุปสงค์ อุปทาน และราคาของวัตถุดิบในอนาคต แนวโน้ม
วัตถุดิบชนิดใหม่ ๆ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ มาตรฐานสากล มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบ และพิธีการต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้
จะต้องมีหรือหาได้ง่ายในประเทศ และต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๆ 

6.5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง เพ่ือแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หนังในการสร้างมูลค่าให้หลายหลายชนิด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การพิจารณา
สนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องระมัดระวังดูความเหมาะสม ผลได้-เสีย ที่จะเกิดขึ้นจาก
อุตสาหกรรมฟอกหนัง 
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11.5.7 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสามารถและ

เหมาะสมในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้งออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 

1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งต่อ

จ านวนประชากร พบว่า จังหวัดที่เหมาะสม ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 11-40 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 

 
2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งนั้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
กลางน้ า ได้แก่ โรงสีข้าว ซึ่งมีจ านวนโรงสี 19,283 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99 จังหวัดที่มีจ านวนโรงสีมาก
ที่สุดได้แก่นครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี และขอนแก่น ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่าการลงทุนระหว่างโรงสีข้าวและโรงงานท าแป้ง แม้จ านวนโรงงานท าแป้งในพ้ืนที่มีจ านวนโรงงาน
น้อยกว่า แต่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง โรงงานท าแป้งในพ้ืนที่ศึกษามีจ านวน 79 
แห่ง มีการลงทุนเท่ากับ 13,857 ล้านบาท มากกว่าเงินลงทุนจากโรงสี ซึ่งมีการลงทุนเท่ากับ 12,807 
ล้านบาท เนื่องจากโรงสีในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดเล็ก โรงสีชุมชน ในพ้ืนที่ศึ กษามี
อุตสาหกรรมปลายน้ าจ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เพ่ิม
มูลค่าโดยการท าข้าวกล้อง ข้าวฮาง เป็นต้น ส่วนโรงงานที่ผลิตอาหารจากแป้งมีจ านวน 75 แห่ง ส่วน
ใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 17 แห่ง จังหวัดขอนแก่นจ านวน 15 แห่ง จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 8 แห่ง เท่ากัน 
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3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 
Model) 
 
ตารางที ่11-13 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว

และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) 
เง่ือนไข
ปัจจัยการ
ผลิต 

(1) พื้นที่ศึกษามีความเหมาะสมในการปลูกทั้ง
ข้าวเหนียวทั่วไปและข้าวที่ปลูกได้พื้นที่เฉพาะ 
ซึ่งเป็นข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications: GI) 
(2) มีโรงสีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่  สามารถ
รองรับผลผลิตได้จ านวนมาก  
(3) สภาพภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางและสามารถ
เช่ือมโยงเส้นทางขนส่งผลผลิตข้าวสู่โรงสีและ
ต่างประเทศได้สะดวก 
(4) เกษตรกรสามารถขนข้าวจากแหล่งผลิตสู่
โรงสีได้สะดวก 
(5) ใช้เครื่องจักรในการผลิตข้าวมากขึ้น 
(6) มีแนวโน้มในการปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้นจึง
เป็นคู่แข่งขันกับข้าวท่ีปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี 

(1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่
ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว เพื่อการขายและบริโภค 
(2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่ 
ถือครองเพ่ือการเพาะปลูกน้อย 
(3) มีแรงงานที่ผลิตข้าวลดลง ซึ่งแนวโน้มของ
ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวใช้เวลาดูแลแปลงนาในช่วงฤดูการผลิตน้อย 
เพราะต้ อ ง ไปท า ง านหาราย ได้ นอกภาค
การเกษตร 
(4) ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝนเพราะ
พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานมีน้อย ท าให้ 
ผลผลิตไม่แน่นอน ส่งผลท าให้ราคาขายไม่
แน่นอน 
(5) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเคยชินใช้พันธุ์
ข้าวเดิม ๆ ใช้เพียงไม่กี่พันธ์ุ 
(6) มีพฤติกรรมในการปลูกข้าวแบบเดิม ท าให้
ต้นทุนในการปลูกสูง 
(7) เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ ใ ช้ในธุรกิจ 
โรงสีข้าวส่วนใหญ่ล้าสมัย  
(8) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวมาแลว้
ต้องน าข้าวเปลือกไปตากแดดท าให้ความช้ืนไม่
เท่ากันเมื่อขายข้าวให้กับโรงสีจึงถูกกดราคา 
(9) เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลมีน้อยเมื่อเทียบกับ
การส่งเสริมและดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
(10) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพาะปลูกท าให้มีต้นทุนสูง 

3.2) 
เงื่อนไขด้าน
อุปสงค ์

(1) ในพื้นที่มีโรงสีข้าวเป็นจ านวนมาก 
(2) ข้าวไทยมีคุณภาพสูงกว่าข้าวของประเทศ
เพื่อนบ้านจึงก าหนดราคาขายสูงกว่าท าให้
เสียเปรียบในการแข่งขันข้าวคุณภาพในระดับ
ใกล้เคียงกันกับไทย 
(3) พื้นที่ศึกษามีการปลูกทั้งข้าวหอมมะลิและ
ข้าวเหนียวท าให้มีตลาดของกลุ่มผู้บริโภคทั้งข้าว
เจ้าและข้าวเหนียว 

(1) แ น ว โ น้ ม ขอ ง ก า ร ซื้ อ ข้ า ว ม า หุ ง เ พื่ อ 
การบริโภคลดลง เพราะพฤติกรมการใช้ชีวิตของ
คนเปลี่ยนแปลง รับประทานข้าวนอกบ้านมากขึ้น  
(2) ประเทศจีน และอินเดีย มีการผลิตข้าวมาก
ขึน้ตามขนาดประชากรที่เพิ่มขึ้น 
(3) สภาพเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก เช่น จีน 
เกิดสภาวะชะลอตัว และผลิตในประเทศมากข้ึน 

3.3) บริบท
การแข่งขัน

(1)  มีการท าสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศ
มากขึ้น  

(1) ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขงมี
แนวโน้มในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพข้าวได้
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ตารางที ่11-13 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

และกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 

(2) โ ร งสี ในพื้ นที่ ไ ด้ รั บการสนับสนุนและ
ด าเนินการตรวจและรับรองคุณภาพโรงสีจาก
ภาครัฐ 

ดีขึ้นเพื่อการส่งออก จึงเป็นประเทศคู่แข่งขัน
ของกพื้นที่ศึกษาและของประเทศโดยตรง 

3.4) 
อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
และ
สนับสนุน 

(1) มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง 
(2) มีสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนเกษตรกรผูป้ลูก
ข้าวและสถาบันเกษตรกร สหกรณ์  
(3) ในพื้นที่ศึกษาบางจังหวัด เช่น ขอนแก่นมี
โรงงานปุ๋ยเคมีซึ่งเกษตรกรนิยมใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าวเปลือก 

(1) สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ประสบปัญหา
เรื่องการบริหารจัดการ การบัญชี และการตลาด 

3.4) 
นโยบาย
รัฐบาล 

(1) มีนโยบายสนับสนุนต้นน้ าอย่างต่อเรื่อง เช่น 
การรวมแปลง และการลดต้น 

(1) ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศทุก
รัฐบาลที่ผ่านมาจึงให้ความส าคัญท าให้มีนโยบาย
ข้าวไม่แน่นอน 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

พบว่า เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือครองที่นาน้อย ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอาศัย
น้ าฝนในการท านา แรงงานผลิตข้าวลดลง และแนวโน้มประสิทธิภาพการผลิตข้าวลดลง เงื่อนไข    
ด้านอุปสงค์ พฤติกรรมการบริโภคข้าวนอกบ้านมากขึ้นแทนการซื้อข้าวมาหุงทาน อีกทั้งประเทศจีน 
และอินเดีย เพ่ิมปริมาณการผลิตข้าวมากขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น บริบทการแข่งขันและ  
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีแนวโน้มพัฒนาการเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพข้าว
เพ่ือส่งออกเพ่ิมมากข้ึน อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน การรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง 
มีสถาบันสหกรณ์การเกษตร สถาบันการเงินสนับสนุน แต่นโยบายข้าวของรัฐบาลไม่แน่นอน 
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลแต่ละยุคสมัย 
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ภาพที่ 11-41 แสดงแบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลติภณัฑ์จากแป้ง 

 
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

4.1) สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมในการปลูกข้าวเพ่ือมีเวลาอยู่ในนาข้าวเพ่ือการผลิตและ
ส่งเสริมขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการน าหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good 
Agriculture Practices: GAP) ให้มากขึ้นเพ่ือได้ข้าวที่มีคุณภาพสู่การแปรรูปมากข้ึน 

4.2) ส่งเสริมให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่ได้จากข้าวใหม่ ๆ และส่งเสริมให้
มีการถ่ายทอดนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการเก่าและ/หรือผู้ประกอบการใหม่ 
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4.3) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดตั้งโรงงานให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ง่าย 
4.4) ส่งเสริมทายาทเกษตรกรให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันเกษตรกรอายุเฉลี่ย 55 ปี ลูกของ

เกษตรกรปัจจุบันส่วนมากเรียนหนังสือและไม่มาท านากับพ่อแม่ ดังนั้น ในอนาคตอาจจะไม่มี 
คนสืบทอดอาชีพการท านา โดยด าเนินการในลักษณะการให้ทุนให้เล่าเรียนฟรีได้รับปริญญาใน
หลักสูตรทางด้านการเกษตร มีค่าตอบแทน มีเงินเดือนให้ ให้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในไร่นาของ
ตัวเอง พัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น เพ่ิมมูลค่าการแปรรูป การตลาด 

4.5) เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน หรือมีสถาบันเพ่ือที่จะสอน
ลูกหลานเกษตรกรโดยเฉพาะให้กับทายาทเกษตรกร 

4.6) ส่งเสริมสหกรณ์ด้วยการยกระดับสหกรณ์เดิมโดยการพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ให้มีความรู้ทั้งด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การบริหารจัดการ  
การจัดเก็บสินค้าอย่างมีคุณภาพพร้อมกับส่งเสริมเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนสหกรณ์
มากขึ้นและส่งเสริมการสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้แปรรูปข้าวเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้มากขึ้น 

 
5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

 

 
ภาพที่ 11-42 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 

 
6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก

แป้ง 
โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ให้ตรงกับ  

ความต้องการของลูกค้า 
ข้าวสามารถแปรรูปได้มาก สภาพปัจจุบันมีการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีต่ า มีมูลค่าเพ่ิมน้อย 

ไม่มีการแปรรูปข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงมากนัก ทั้งในรูปของการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง
มากนัก และต้นทุนไม่สูง และการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีต้นทุนที่สูงขึ้น พ้ืนที่ศึกษามี
ผู้ ประกอบการในพ้ืนที่ที่ สามารถแปรรูปโดยใช้ เทคโนโลยีที่ สู ง ได้  และมีผู้ ประกอบการ 
หลายระดับ ทั้งที่มีความรู้สูง และไม่มีความรู้สูง และที่มีเงินทุนมาก และไม่มีเงินทุนมาก ส าหรับ  
การแปรรูปข้าวที่หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและการแปรรูปใช้เทคโนโลยีค่อนข้างต่ า เช่น 
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ข้าวสารถุง ข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบ ร าหยาบ ร าข้าวละเอียด หรือมีการแปรรูปเป็นแป้งข้าวเจ้า ท า
เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจั๊บ ซึ่งข้าวสามารถแปรรูปได้หลายอย่างที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด การท าข้าวกล้องงอก น้ ามันร าข้าว ขนมไทย เครื่องดื่ม
น้ านมข้าว อาหารเด็กอ่อน สบู่ แครกเกอร์ข้าว น้ ามันร าข้าว น้ ามันร าข้าวปราศจากไขมัน ข้าวแช่เย็น
จนแห้ง เค้ก แป้งข้าว แป้งชุบทอด แป้งข้าวโปรตีนสูง แป้งข้าวโปรตีนต่ า สตาร์ช ร าข้าวแปรรูป  
น้ ามันสลัด น้ ามันส าหรับทอด ส่วนการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า ได้แก่ การท าเครื่องส าอาง แคลเซียม กรดน้ ามัน ผงซิลิก้า กัม แป้งข้าวดัดแปร กรดน้ ามัน 
กรดเฟอริวลิก น้ ามันไฮโดรจีเนต สเทอรอล สเคอลีน สเคอเลน อินโซนิทอล เกซานิโคทิเนต  
กรดไดเมอร์ กรดไขมันเอสเทอร์ ฟอสเฟตไดเบสิก ซิมพลิไฟด์ เพอริวเลต ไอโซเมอร์ของอินโซนิทอล 
แอลคิด เรซิน ไตรเทอร์พีน แอลกอฮอล์ ทอโคไทรอีนอล ทอโคเฟอรอล กรดไฟติกไฟเทต อินโซนิทอล 
(ศูนย์ ROC, 2557) 

ข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเชิงพาณิชย์ ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
ของการแปรรูปจากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
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11.5.7 อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า  
อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ได้มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 

จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าต่อจ านวนประชากร 
พบว่า จังหวัดทีศ่ักยภาพ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

 

 
ภาพที่ 11-43 แสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
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2) แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : สิ่งทอเสื้อผ้า 
 

 
ภาพที่ 11-44 แสดงแผนภาพเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Cluster Mapping) : สิ่งทอเสื้อผ้า 

 
3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond 

Model) 
 
ตารางที่ 11-14 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรม       

สิ่งทอเสื้อผ้า 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 

 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 
3.1) เง่ือนไขปัจจัย
การผลิต 

(1) ใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร 
(2) คุณภาพของสินค้ าผ้าผืนและ
เ ส้ น ด้ า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี 
ค ว า ม ป ร ะ ณี ต พิ ถี พิ ถั น  แ ล ะ มี 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
(3) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรม 
ขั้นปลายที่เน้นการใช้แรงงานเป็น
ปัจจัยหลักในการผลิต ไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่

(1) วัตถุดิบในพื้นที่ไม่พอ ปริมาณการผลิตใน
อุตสาหกรรมเส้นใย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
(2) จากการที่ ใ ช้แรงงานคนจ านวนมากใน 
การผลิตจึงมีปัญหาด้านแรงงานในด้านคุณภาพ 
ความขาดแคลนแรงงานจึงต้องใช้แรงงาน 
ต่างด้าว 
(3) ร า ค า วั ต ถุ ดิ บ  ซึ่ ง ส่ ว น ห นึ่ ง เ กิ ด จ า ก 
ภัยธรรมชาติ ท าให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต
ฝ้ายลดลง  
(4) การขนส่งมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 11-14 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรม       
สิ่งทอเสื้อผ้า 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

ซั บซ้ อนมากนั ก  ส าม า รถส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้าง
สูง 

(5) ปริมาณการผลิตด้ายฝ้ายขึ้นอยู่กับสภาพดิน
ฟ้าอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ 
(6) อุตสาหกรรมต้นน้ า คือ การผลิตเส้นใยต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง ปัจจุบันสภาพเครื่องปั่นด้ายที่ใช้
ในประเทศไทย เป็นเครื่องจักรเก่าและลา้สมยัท า
ให้มีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างต่ า และ
ขนาดเส้นด้ายโดยเฉลี่ยที่ประเทศไทยสามารถ
ผลิตได้อยู่ในช่วง เบอร์ 40-50 โดยเส้นด้ายที่มี
ขนาดเล็กเช่น เบอร์ 80 ยังต้องน าเ ข้าจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  
(7) อุตสาหกรรมฟอกย้อมต้องน าเข้าสารเคมี
จากต่างประเทศหลายชนิด ซึ่งต้องจ่ายภาษีใน
อัตราสูงกว่าประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกัน  
(8) อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และแต่ง
ส า เ ร็ จ  ซึ่ ง เ ป็ นอุ ตส าหกรรมที่ ต้ อ งพึ่ งพิ ง 
การน าเข้าวัตถุดิบจ าพวกสารเคมีค่อนข้างสูง 
ประสบปัญหาจากโครงสร้างภาษีน าเข้าวัตถุดิบ
เช่นกัน ที่ท าให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง และท าให้ความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันของสินค้าสิ่งทอไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่ง มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก 
(9) เครื่องจักรและเทคโนโลยกีารผลิตสิ่งทอของ
ไทย โดยทั่ ว ไปค่ อนข้ า งล้ าสมั ย  ซึ่ งท า ให้
ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพบกพร่องหรือมี
คุณภาพไม่สม่ าเสมอ 
(10) ผลิ ตภัณฑ์ สิ่ ง ทอของ ไทยยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ 
การพัฒนาในเรื่องของรูปแบบและมูลค่าเพิ่ม
เท่าที่ควร   
(11) ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาการน าเข้าเส้นด้าย
จากต่างประเทศ ส่งผลให้ผ้าผืนมีต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้นด้วย 
(12) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการใช้
สี สารเคมีน้ า และพลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 

3.2) เง่ือนไขด้าน
อุปสงค ์

 (1) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออก
หลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
(2) อุปสงค์ในเส้นใยเพื่อสิ่งทอต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
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ตารางที่ 11-14 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรม       
สิ่งทอเสื้อผ้า 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
 ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

3.3) บริบท 
การแข่งขันและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ 

 (1) สภาวการณ์แข่งขันจากประเทศคู่แข่งที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งมี
ความได้เปรียบเพราะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า  
(2) การส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

3.4) อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

 (1) อุตสาหกรรมสนับสนุนไม่มีในพื้นที่  
(2) มีการประสานเช่ือมโยงกิจการต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องน้อย 
(3) ผู้เรียนไม่สนใจเรียนในสายอาชีพสาขาสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มเท่าท่ีควร 

3.5) นโยบาย
รัฐบาล 

(1) ภ า ค รั ฐ มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ  ท า ใ ห้ มี 
ความต้องการใช้เสื้อผ้าสูงขึ้นตามแต่
ละลักษณะเฉพาะมากข้ึน 
(2) ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ใส่เสื้อ 
ผ้าไหม และผ้าพื้นบ้าน รวมถึงชุด
กีฬาท า ให้ความต้องการสิ่ งทอมี
ปริมาณสูงขึ้น 

 

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า พบว่า เงื่อนไข 

ด้านปัจจัยการผลิต ค่าแรงงานที่สูงขึ้น วัตถุดิบเส้นใย สารเคมีฟอกย้อม น าเข้าจากต่างประเทศราคาสูง 
เครื่องจักรล้าสมัย เงื่อนไขด้านอุปสงค์ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกสิ่งทอ เสื้อผ้าที่ส าคัญ
ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ในขณะที่บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต้นทุนแรงงานในประเทศ
เพ่ือนบ้านต่ ากว่าไทย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนไม่มีในพ้ืนที่ แม้นโยบายรัฐบาลมีกิจกรรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท าให้มีความต้องการใช้เสื้อผ้าสูงขึ้นตามแต่ละลักษณะเฉพาะมากขึ้น 
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ภาพที่ 11-45 แสดงแบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
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4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
4.1) ปัญหา 

(1) อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้มีการเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าแรงต่ ากว่า  

(2) ภาษีน าเข้าวัตถุดิบที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ เช่น จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
ปากีสถาน และไต้หวัน ท าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ  

(3) ประเทศไทยไม่สามารถผลิตเส้นใยคุณภาพดีได้เท่าที่ควรจึงต้องมีการน าเข้าเส้นใย  
4.2) ข้อเสนอแนะ 

(1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้สิ่งทอของประเทศต่าง ๆ 
ในอาเซียนเพ่ือให้สินค้าสิ่งทอของไทยมีโอกาสเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยัง สปป.ลาว ประเทศ
เวียดนาม และกลุ่มประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 

(2) พัฒนาคุณภาพเส้นใยสังเคราะห์ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้เงินทุนสูง แต่หากอุตสาหกรรมขั้นต้นมีคุณภาพดีก็ท าให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีเช่นกัน  

(3) อุตสาหกรรมปั่นด้ายเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลาง โดยการน าเส้นใยมาปั่นเป็น
เส้นด้าย  

(4) ลดภาษีน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ จะท าให้
อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 

5) ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
 

 
ภาพที่ 11-46 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
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6) ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าแต่ละขั้นตอน 
จากเงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต ด้วยค่าแรงงานในไทยที่สูงขึ้น วัตถุดิบเส้นใย สารเคมีฟอก

ย้อม ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ผลิตภัณฑ์ต้องแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าแรงต่ ากว่าไทย การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอเสื้อผ้าจากต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย 
ทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ และอุตสาหกรรมปั่นด้าย เป็นวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรม 
การทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งส าเร็จ จนกระทั่งถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็น เสื้อผ้าส าเร็จรูป และสุดท้ายผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การสร้างความเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าจะสามารถ
ก าหนดการผลิตแต่ละขั้นตอนตามความต้องการของลูกค้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งที่ส าคญั อาทิ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม 

ผลการศึกษาแนวทางการ เชื่ อมโยงระเบียง เศรษฐกิจ  (EWEC)  สู่ การ พัฒนา               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อุตสาหกรรมที่เหมาะสม 8 ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
การขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 
อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า ซึ่งผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
ดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยหลักการและเหตุผล
ส าคัญประกอบการพิจารณาจนกระทั่งได้อุตสาหกรรมที่เหมาะสมทั้ง 8 ประเภท ดังที่ได้แจ้ง
รายละเอียดไว้แล้วในบทที่ 10 โดยผลที่ได้ในบทที่ 10 น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ให้
ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) ในแต่ละอุตสาหกรรมที่เหมาะสมซึ่งแสดงในบทที่ 11 นี้
แล้ว การน าผลการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาให้มีความเหมาะสมในการบรรลุ
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาให้เร็วขึ้น จากข้อมูลจากผลการศึกษาใน
ครั้งนี ้โดยใช้เครื่องมือหลักท่ีส าคัญคือแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิต (Input-output Table) ซึ่งใน
การน าข้อมูลและใช้เครื่องมือดังกล่าวในโอกาสต่อไปเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรม  
การผลิตของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดของแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาต่อไปนั้นอาจมีการเพ่ิม
รายละเอียดของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตแยกเป็นรายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่แตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจมีการเพ่ิมกิจกรรมการผลิตที่มี
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความส าคัญในพ้ืนที่
การศึกษา เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของกลุ่มดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น และ
อาจมีการพัฒนาแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตให้เป็นแบบจ าลอง Social Accounting 
Matrix เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้แตกต่างกัน  รวมถึงอาจ 
มีการพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตให้เป็นแบบจ าลอง Computable General 
Equilibrium เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรราคา อัตราภาษี ผลิตภาพการผลิต 
รสนิยมต่อสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ในการพัฒนาแบบจ าลอง Computable General Equilibrium 
อาจเพ่ิมรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ิมเติม เช่น การใช้ทรัพยากรน้ าของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ การใช้ที่ดินของกิจกรรมการผลิต การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงของ
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ภาคส่วนต่าง ๆ การปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการผลิต ความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

การน าข้อเสนอของผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะภาครัฐที่เป็นหน่วยสนับสนุน กระตุ้น ให้ภาคธุรกิจเอกชนลงทุนทางธุรกิจ การประเมิน
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาในพ้ืนที่นั้นควรค านึงถึงสถานการณ์และ
แนวโน้มภายนอกและภายในของพ้ืนที่ศึกษาแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งต้องประสบกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ของพ้ืนที่ ได้แก่ การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ความเหลื่อมล้ าใน  
การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งมีความส าคัญสามารถชี้ถึงผลส าเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาของพ้ืนที่ และ
เกี่ยวโยงถึงการแข่งขันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับไทยในด้านมาตรฐานสินค้าและ
บริการ การเปิดเสรีทางการค้าที่ตามมาด้วยการกีดกันทางการค้าโดยไม่ใช้มาตรการทางภาษี ปัญหา
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือข้ามชาติมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าถึงเทคโนโลยี การลดความเหลื่อมล้ าใน  
ด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญ 
ซึ่งการน าข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในพ้ืนที่อาจต้องมี
การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน าไปสู่
การขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่องมือแบบจ าลอง Input-Output 
1) ควรเพ่ิมรายละเอียดของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตแยกเป็นรายจังหวัดหรือ 

กลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่แตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจนมากขึ้น 
2) ควรเพ่ิมกิจกรรมการผลิตที่มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ 

SMEs ที่มีความส าคัญในพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของ
กลุ่มดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น 

3) ควรพัฒนาแบบจ าลอง Input-Output ให้เป็นแบบจ าลอง Social Accounting 
Matrix เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้แตกต่างกัน 

4) ควรพัฒนาแบบจ าลอง Input-Output ให้เป็นแบบจ าลอง Computable General 
Equilibrium เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรราคา อัตราภาษี ผลิตภาพการผลิต 
รสนิยมต่อสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ในการพัฒนาแบบจ าลอง Computable General Equilibrium อาจ
เพ่ิมรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ิมเติม เช่น การใช้ทรัพยากรน้ าของ  
ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ การใช้ที่ดินของกิจกรรมการผลิต การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงของ
ภาคส่วนต่าง ๆ การปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการผลิต ความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น rIS
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