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สารบัญ 
   
  หน้า 

คณะที่ปรึกษา 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
ภาคผนวก ก ตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต ก-1 
ภาคผนวก ข ค านิยามศัพท์สินค้าส่งออกและน าเข้า ข-1 
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์และการประเมินศักยภาพจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องมือ PESTE 
Analysis 

ค-1 

 1. ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Political and Legal: P) ค-1 
 1.1 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ภาพรวม ค-1 
 1.2 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการผลิต ค-3 
 1.3 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ ค-6 
 1.4 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนประเทศเพ่ือน

บ้าน 
ค-10 

 1.5 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค-15 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) ค-17 
 2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม ค-17 
 2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต ค-23 
 2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุน ค-29 
 2.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค-41 
 3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture: S) ค-44 
 3.1 สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ค-44 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านสังคมและวัฒนธรรม ค-53 
 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology: T) ค-54 
 4.1 สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี ค-54 
 4.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านเทคโนโลยี ค-56 
 5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) ค-57 
 5.1 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ค-57 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านสิ่งแวดล้อม ค-60 
ภาคผนวก ง การวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อจ ากัด โอกาส และประโยชน์จากการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง-1 

 1. ด้านการผลิต ง-1 
 1.1 ผลกระทบ ง-1 
 1.2 ข้อจ ากัด ง-1 
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 1.3 โอกาสและประโยชน์  ง-2 
 2. ด้านการลงทุน ง-3 
 2.1 ผลกระทบ ง-3 
 2.2 ข้อจ ากัด ง-4 
 2.3 โอกาสและประโยชน์  ง-5 
 3. ด้านการค้า ง-5 
 3.1 ผลกระทบ ง-5 
 3.2 ข้อจ ากัด ง-7 
 3.3 โอกาสและประโยชน์  ง-9 
 4. ด้านการท่องเที่ยว ง-10 
 4.1 ผลกระทบ ง-10 
 4.2 ข้อจ ากัด ง-11 
 4.3 โอกาสและประโยชน์ ง-11 
 5. ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ง-12 
 5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ง-12 
 5.2 ด้านเทคโนโลยี ง-14 
 5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ง-16 
ภาคผนวก จ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  จ-1 
 1. กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ-1 
 1.1 จุดแข็งของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ-1 
 1.2 จุดอ่อนของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ-4 
 1.3 โอกาสของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ-5 
 1.4 อุปสรรคของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ-8 
 2. กลุ่มเชื่อมโยงการค้า จ-11 
 2.1 จุดแข็งของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า จ-11 
 2.2 จุดอ่อนของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า จ-13 
 2.3 โอกาสของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า จ-14 
 2.4 อุปสรรคของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า จ-15 
 3 กลุ่มประตูการค้า จ-16 
 3.1 จุดแข็งของกลุ่มประตูการค้า จ-16 
 3.2 จุดอ่อนของกลุ่มประตูการค้า จ-19 
 3.3  โอกาสของกลุ่มประตูการค้า จ-20 
 3.4 อุปสรรคของกลุ่มประตูการค้า จ-22 
ภาคผนวก ฉ ผลการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน 

สปป.ลาว และเวียดนาม 
ฉ-1 
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 1. ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-สปป.ลาว  ฉ-1 
 2. ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม  ฉ-3 
 3. ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 

ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 
ฉ-4 

 3.1 ด้านกายภาพ  ฉ-5 
 3.2 ด้านการผลิต ฉ-7 
 3.3 ด้านการค้า  ฉ-11 
 3.4 ด้านการลงทุน  ฉ-12 
 3.5 ด้านการบริการ  ฉ-14 
 3.6 ด้านการท่องเที่ยว  ฉ-17 
 4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพ้ืนที่เส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 
ฉ-19 

 4.1 ด้านการผลิต ฉ-19 
 4.2 ด้านการค้า ฉ-21 
 4.3 ด้านการลงทุน ฉ-22 
 4.4 ด้านการบริการ ฉ-22 
 4.5 ด้านการท่องเที่ยว ฉ-24 
 5. สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่  ฉ-24 
 5.1. ปัญหาและอุปสรรค ฉ-24 
 5.2. สรุปข้อเสนอแนะ ฉ-27 
 6. ผลสรุปอุตสาหกรรมจากผลการศึกษาพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 
ฉ-28 

 7. ก าหนดการการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

ฉ-29 

ภาคผนวก ช สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช-1 

 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดมุกดาหาร ช-1 
 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดหนองคาย ช-4 
 3. ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดขอนแก่น ช-6 
 4. ผลสรุปอุตสาหกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษา    

แนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช-8 

 5. ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช-9 
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 5.1 ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดมุกดาหาร ช-9 
 5.2 ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดหนองคาย ช-10 
 5.3 ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดขอนแก่น ช-11 
ภาคผนวก ซ สถานการณ์สินค้าส่งออก-สินค้าน าเข้าและความต้องการสินค้าของ

ตลาดทั้งในและนอกประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา 
ซ-1 

 1. มูลค่าชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป   
สปป.ลาว และเวียดนาม 

ซ-1 

 2. สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา ซ-3 
 2.1 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าของด่านที่ศึกษา ซ-4 
 2.2 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ซ-5 
 2.3 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ซ-8 
 2.4 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซ-11 
 2.5 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ซ-14 
 2.6 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซ-17 
 2.7 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซ-20 
 2.8 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ซ-23 
ภาคผนวก ฌ ความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ของพ้ืนที่ศึกษา 
ฌ-1 

 1. ความต้องการสินค้าของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ฌ-1 
 1.1 จังหวัดชัยภูมิ ฌ-1 
 1.2 จังหวัดขอนแก่น ฌ-2 
 1.3 จังหวัดมหาสารคาม ฌ-4 
 1.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ฌ-5 
 1.5 จังหวัดมุกดาหาร ฌ-6 
 2. ความต้องการสินค้าของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า ฌ-10 
 2.1 จังหวัดนครราชสีมา ฌ-10 
 2.2 จังหวัดอุดรธานี ฌ-12 
 3. ความต้องการสินค้าของกลุ่มประตูการค้า ฌ-15 
 3.1 จังหวัดเลย ฌ-15 
 3.2 จังหวัดหนองคาย ฌ-17 
 3.3 จังหวัดนครพนม ฌ-20 
 3.4 จังหวัดอุบลราชธานี ฌ-22 
ภาคผนวก ญ ข้อมูลประกอบการค านวณปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ที่ศึกษา ญ-1 
ภาคผนวก ฎ ความเชื่อมโยงไปของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน ฎ-1 
 1. ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต ฎ-1 
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 2. ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิต ฎ-6 
ภาคผนวก ฏ รหัสพิกัดศุลกากร ฏ-1 
ภาคผนวก ฐ ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่ศึกษา ฐ-1 
ภาคผนวก ฑ  มูลค่าการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว และเวียดนาม ฑ-1 
ภาคผนวก ฒ สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลการศึกษา ฒ-1 
 1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ฒ-1 
 2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ

พ้ืนที่ศึกษา 
ฒ-2 

 การประชุมน าเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาการเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ
ศึกษาการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

 

สารบัญตาราง 
   
  หน้า 
ตารางที่ ก-1  แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต ก-1 
ตารางที่ ค-1  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดที่

ศึกษา ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2557 และอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ.2557  

ค-19 

ตารางที่ ค-2  แสดงจ านวนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัด
ที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2555  

ค-29 

ตารางที่ ค-3  แสดง ระดั บน้ า ใน เ ขื่ อนที่ ต่ า ก ว่ า เ กณฑ์ กั ก เ ก็ บน้ า ต่ า สุ ด ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมษายน 2559) 

ค-57 

ตารางที่ ซ-1  แสดงชนิดสินค้าส่ งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว และเวียดนามจากมูลค่าสินค้า
มากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก  

ซ-1 

ตารางที่ ซ-2  แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป 
สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก  

ซ-2 

ตารางที่ ซ-3  แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
เวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 15 ล าดับแรก   

ซ-3 

ตารางที่ ญ-1  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 001-018 
(แนวนอน) ในพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-1 

ตารางที่ ญ-2  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 019-036 
(แนวนอน) ในพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-4 

ตารางที่ ญ-3  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 037-054 
(แนวนอน) ในพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-7 

ตารางที่ ญ-4  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 055-058 
(แนวนอน) ในพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-10 

ตารางที่ ญ-5  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใน
กิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-12 

ตารางที่ ญ-6  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใน
กิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-14 

ตารางที่ ญ-7  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใน
กิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-16 

ตารางที่ ญ-8  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใน
กิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-19 

ตารางที่ ญ-9  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาจากการปรับ
สมดุลของตารางด้วยวิธี RAS ในกิจกรรมการผลิต 001-018 
(แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 
 

ญ-21 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

 

สารบัญตาราง 
   
  หน้า 
ตารางที่ ญ-10  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาจากการปรับ

สมดุลของตารางด้วยวิธี RAS ในกิจกรรมการผลิต 019-036 
(แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-24 

ตารางที่ ญ-11  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาจากการปรับ
สมดุลของตารางด้วยวิธี RAS ในกิจกรรมการผลิต 037-054 
(แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-27 

ตารางที่ ญ-12  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษาจากการปรับ
สมดุลของตารางด้วยวิธี RAS ในกิจกรรมการผลิต 055-058 
(แนวนอน) ของพ้ืนที่ศึกษาและรายได้จากพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-30 

ตารางที่ ญ-13  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิต ใน พ้ืนที่ ศึกษาของกิจกรรมการผลิต  001-018 
(แนวนอน) 

ญ-33 

ตารางที่ ญ-14  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิต ใน พ้ืนที่ ศึกษาของกิจกรรมการผลิต  019-036 
(แนวนอน) 

ญ-36 

ตารางที่ ญ-15  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิต ใน พ้ืนที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 037-054 
(แนวนอน) 

ญ-39 

ตารางที่ ญ-16  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิต ใน พ้ืนที่ ศึกษาของกิจกรรมการผลิต  055-058 
(แนวนอน) และรายได้ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-42 

ตารางที่ ญ-17 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิตนอกพ้ืนที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 001-018 
(แนวนอน) 

ญ-45 

ตารางที่ ญ-18  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิตนอกพ้ืนที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 019-036 
(แนวนอน) 

ญ-48 

ตารางที่ ญ-19  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษา กรณีการใช้
ปัจจัยการผลิตนอกพ้ืนที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 037-054 
(แนวนอน) 

ญ-51 

ตารางที่ ญ-20  แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ศึกษากรณีการใช้ปัจจัย
การผลิตนอกพ้ืนที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) 
และรายได้ของพ้ืนที่ศึกษา 

ญ-54 

ตารางที่ ญ-21  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 001-008 (แนวนอน) 

ญ-57 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

 

สารบัญตาราง 
   
  หน้า 
ตารางที่ ญ-22  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 

BW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 019-036 (แนวนอน) 
ญ-60 

ตารางที่ ญ-23  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 037-054 (แนวนอน) 

ญ-63 

ตารางที่ ญ-24  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 055-060 (แนวนอน) 

ญ-66 

ตารางที่ ญ-25  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
BW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 001-018 (แนวนอน) 

ญ-68 

ตารางที่ ญ-26  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 019-036 (แนวนอน) 

ญ-71 

ตารางที่ ญ-27  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 037-054 (แนวนอน) 

ญ-74 

ตารางที่ ญ-28  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FW) ของพ้ืนที่ศึกษาในกิจกรรม 055-060 (แนวนอน) 

ญ-77 

ตารางที่ ฎ-1  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมอาหารสัตว์ที่กระจายไปยัง
กิจกรรมอื่น 

ฎ-1 

ตารางที่ ฎ-2  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-1 

ตารางที่ ฎ-3  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ที่กระจายไปยัง
กิจกรรมอื่น 

ฎ-2 

ตารางที่ ฎ-4  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลิตสิ่งทอกระจายไปยัง
กิจกรรมอื่น 

ฎ-2 

ตารางที่ ฎ-5  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-3 

ตารางที่ ฎ-6  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมอุตสาหกรรมอาหารที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-3 

ตารางที่ ฎ-7  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซมที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-4 

ตารางที่ ฎ-8  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
แป้งที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-4 

ตารางที่ ฎ-9  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงแรมและภัตตาคารที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-5 

ตารางที่ ฎ-10  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากยางที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

 

สารบัญตาราง 
   
  หน้า 
ตารางที่ ฎ-11  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมอุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้าที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 
ฎ-6 

ตารางที่ ฎ-12  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-6 

ตารางที่ ฎ-13  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูล
ฐาน ปิโตรเคมีท่ีกระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-7 

ตารางที่ ฎ-14  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
เหล็กกระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-7 

ตารางที่ ฎ-15  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลิตภัณฑ์โลหะที่กระจาย
ไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-8 

ตารางที่ ฎ-16  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-8 

ตารางที่ ฎ-17  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-9 

ตารางที่ ฎ-18  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-9 

ตารางที่ ฎ-19  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-10 

ตารางที่ ฎ-20  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ที่
กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

ฎ-10 

ตารางที่ ฏ-1  แสดงรหัสพิกัดศุลกากรของการส่งออก ฏ-1 
ตารางที่ ฏ-2  แสดงรหัสพิกัดศุลกากรของการน าเข้า ฏ-3 
ตารางที่ ฐ-1  แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดที่

ศึกษา 
ฐ-1 

ตารางที่ ฐ-2  แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดที่
ศึกษาต่อประชากรของแต่ละจังหวัด 

ฐ-1 

ตารางที่ ฐ-3  แสดงร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของอุตสาหกรรมต่อ
ประชากรของ 8 อุตสาหกรรม 

ฐ-2 

ตารางที่ ฑ-1  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ในปี พ.ศ.2557 ฑ-1 
ตารางที่ ฒ-1  แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ของพ้ืนที่ศึกษา 

ฒ-2 
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ภาพที่ ค-1  แสดงจ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่ศึกษา ค-30 
ภาพที่ ค-2  แสดงการแบ่งขอบเขตที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว ค-33 
ภาพที่ ค-3  แสดงเขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว และเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก ค-33 
ภาพที่ ค-4  แสดงมูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมของ สปป.ลาว         ค-35 
ภาพที่ ค-5  แสดงจ านวนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมของ สปป.ลาว   ค-35 
ภาพที่ ค-6  แสดงจ านวนประชากรประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัด

ในเส้น EWEC 
ค-44 

ภาพที่ ค-7  แสดงอัตราพ่ึงพิงของประชากร ในปี พ.ศ.2558 (ร้อยละ) ค-45 
ภาพที่ ค-8  แสดงจ านวนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ค-46 
ภาพที่ ค-9  แสดงจ านวนสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ค-46 
ภาพที่ ง-1  แสดงการตัดถนนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 

Economic Corridor: EWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ง-4 

ภาพที่ ฉ-1  แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม  

ฉ-5 

ภาพที่ ฉ-2  แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในประเทศ สปป.ลาว 

ฉ-6 

ภาพที่ ฉ-3  แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในประเทศเวียดนาม  

ฉ-7 

ภาพที่ ฉ-4  แสดงที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  ฉ-8 
ภาพที่ ฉ-5  แสดงเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจที่ผ่าน

ในประเทศเวียดนาม  
ฉ-9 

ภาพที่ ฉ-6  แสดงจุดที่ตั้งด่านละไล  ฉ-12 
ภาพที่ ฉ-7  แสดงจุดที่ตั้งอุโมงค์หายเวิน และท่าเรือเทียนซา  ฉ-16 
ภาพที่ ซ-1  แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษา ปี พ.ศ.2558  ซ-4 
ภาพที่ ซ-2  แสดงมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา ปี พ.ศ.2558 ซ-4 
ภาพที่ ซ-3  แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษาจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558 ซ-5 
ภาพที่ ซ-4  แสดงมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษาจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558 ซ-5 
ภาพที่ ซ-5  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านท่าลี่ ซ-5 
ภาพที่ ซ-6  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่ ซ-5 
ภาพที่ ซ-7  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านท่าลี่ตามปี พ.ศ.2557-2558        ซ-6 
ภาพที่ ซ-8  แสดงมูลค่าการส่งออกด่านท่าลี่จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 ซ-6 
ภาพที่ ซ-9  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 ซ-6 
ภาพที่ ซ-10  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่านท่าลี่ 

ปี พ.ศ.2558           
           

ซ-7 
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ภาพที่ ซ-11  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558  

ซ-7 

ภาพที่ ซ-12  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2557-2558         ซ-7 
ภาพที่ ซ-13  แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านท่าลี่ จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 ซ-7 
ภาพที่ ซ-14  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 ซ-7 
ภาพที่ ซ-15 

  
แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558      

ซ-8 

ภาพที่ ซ-16  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน
ด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 

ซ-8 

ภาพที่ ซ-17  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเชียงคาน ซ-8 
ภาพที่ ซ-18  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเชียงคาน ซ-8 
ภาพที่ ซ-19  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเชียงคานปี พ.ศ.2557-2558 ซ-9 
ภาพที่ ซ-20  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านเชียงคานจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-9 

ภาพที่ ซ-21  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 ซ-9 
ภาพที่ ซ-22  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน  

ปี พ.ศ.2558                                      
ซ-9 

ภาพที่ ซ-23  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาวของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน  
ปี พ.ศ.2558 

ซ-9 

ภาพที่ ซ-24  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเชียงคานปี พ.ศ.2557-2558               ซ-10 
ภาพที่ ซ-25  แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านเชียงคานจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-10 

ภาพที่ ซ-26  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านเชียงคาน  
ปี พ.ศ.2558 

ซ-10 

ภาพที่ ซ-27          แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
เชียงคาน ปี พ.ศ.2558  

ซ-11 

ภาพที่ ซ-28  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน
ด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 

ซ-11 

ภาพที่ ซ-29  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านหนองคาย  ซ-11 
ภาพที่ ซ-30  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านหนองคาย ซ-11 
ภาพที่ ซ-31  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2557-2558   ซ-12 
ภาพที่ ซ-32  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านหนองคายจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-12 

ภาพที่ ซ-33  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านหนองคาย  
ปี พ.ศ.2558 

ซ-12 
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ภาพที่ ซ-34        แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
หนองคาย ปี พ.ศ.2558         

ซ-12 

ภาพที่ ซ-35  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
หนองคาย ปี พ.ศ.2558 

ซ-12 

ภาพที่ ซ-36  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2557-2558       ซ-13 
ภาพที่ ซ-37  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านหนองคายจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-13 

ภาพที่ ซ-38  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.
2558 

ซ-13 

ภาพที่ ซ-39  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
หนองคาย ปี พ.ศ.2558                    

ซ-14 

ภาพที่ ซ-40  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน
ด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2558 

ซ-14 

ภาพที่ ซ-41  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านนครพนม           ซ-14 
ภาพที่ ซ-42  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านนครพนม ซ-14 
ภาพที่ ซ-43                                          แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านนครพนม ปี พ.ศ.2557-2558                                           ซ-15 
ภาพที่ ซ-44  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านนครพนม จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-15 

ภาพที่ ซ-45  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านนครพนม ปี พ.ศ.
2558 

ซ-15 

ภาพที่ ซ-46  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558  

ซ-15 

ภาพที่ ซ-47  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558  

ซ-15 

ภาพที่ ซ-48  แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านนครพนม ปี พ.ศ.2557-2558 ซ-16 
ภาพที่ ซ-49  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านนครพนม จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-16 

ภาพที่ ซ-50  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านนครพนม  
ปี พ.ศ.2558 

ซ-16 

ภาพที่ ซ-51  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558   

ซ-17 

ภาพที่ ซ-52  แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่าน 
ด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558 

ซ-17 

ภาพที่ ซ-53  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร ซ-17 
ภาพที่ ซ-54  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหาร ซ-17 
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ภาพที่ ซ-55  แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร ปี พ.ศ.2557-2558  ซ-18 
ภาพที่ ซ-56  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านมุกดาหารจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-18 

ภาพที่ ซ-57  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านมุกดาหาร  
ปี พ.ศ.2558 

ซ-18 

ภาพที่ ซ-58  แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
มุกดาหาร ปี พ.ศ.2558 

ซ-18 

ภาพที่ ซ-59 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา ผ่านด่าน
มุกดาหาร ปี พ.ศ.2558 

ซ-18 

ภาพที่ ซ-60  แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหาร ปี พ.ศ.2557-2558    ซ-19 
ภาพที่ ซ-61 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านมุกดาหารจ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-

2558 
ซ-19 
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ภาคผนวก ก  
ตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 

 
ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

001 การท านา 001 การท านา สาขานี้ประกอบด้วยการท านาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้ซ่ึงได้แก่ ฟางข้าว 
002 ท าไร่ข้าวโพด 002 การท าไร่ข้าวโพด สาขานี้ประกอบด้วยการท าไร่ข้าวโพด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และผลพลอยได้ 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 004 การท าไร่มันส าปะหลัง สาขานี้ประกอบด้วยหัวมันสด และผลพลอยได้ซ่ึงได้แก่ ต้นมัน และใบมันส าปะหลัง 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 006 การท าไร่พืชตระกูลถัว่ สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดละหุ่ง งา ถั่วลิสง ถั่วด า และพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ 
005 ท าไร่ผักและสวน

ผลไม้ 
007 การท าไร่ผัก สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง หัวหอม กระเทียม กะหล่ าปลี ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเ ภทไว้ใน

สาขาอื่น 
008 การท าสวนผลไม ้ สาขานี้ประกอบด้วยการท าสวนผลไม้ เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน เงาะ มะม่วง สับปะรด แตงโม กล้วย มังคุด ส้มโอ ล าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น 

006 ท าไร่อ้อย 009 การท าไร่อ้อย สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ าตาล และอ้อยรับประทาน 
007 ท าสวนยางพารา 016 การท าสวนยางพารา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ ายางดิบ และยางแผ่นดิบ 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  003 ข้าวฟ่างและธัญพืชอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ 

005 การเพาะปลกูพืชไร่อื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการท าไร่มันฝร่ัง มันเทศ เผือก แห้ว กระจับ และพืชไร่ที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ 
010 การท าสวนมะพร้าว สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกมะพร้าว รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใบ และใยมะพร้าว 
011 การท าสวนปาล์ม สาขานี้ประกอบด้วยลูกปาล์มสด และลูกหมาก รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใย และเปลือก 
012 การท าไร่ปอแก้วและปอกระเจา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูก ปอแก้ว และปอกระเจา 
013 การเพาะปลกูพืชเส้นใยอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการปลูกฝ้าย นุ่น ป่าน ป่านรามี ฝ้ายลินิน รวมทั้งผลพลอยได้จากพืชเส้นใยต่าง ๆ 
014 การท าไร่ยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการท าไร่ยาสูบ ได้แก่ พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ พันธุ์เตอร์กิช และพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งเมล็ดยาสูบ 
015 การท าสวนกาแฟ ชา และโกโก้ สาขานี้ประกอบด้วยการท าสวนชา กาแฟ และโกโก้ 
017 ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ พืชประเภทเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ รวมทั้งกิ่งตอน กิ่งพันธุ์ 
024 บริการทางการเกษตร สาขานี้ประกอบด้วยบริการทางการเกษตร เช่น บริการไถ การนวด การป้องกันและก าจัดแมลง การชลประทาน บริการท าเกือกม้า บริการด้านสหกรณ์ 

บริการสีข้าวโพด และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร 
009 การปศุสัตว ์ 018 การปศุสัตว ์ สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อการส่งออก เพื่อท าพันธุ์ การเลี้ยงไว้ใช้งาน รวมทั้งน้ านมสดและผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น 

มูลสัตว์ เป็นต้น 
019 การเลี้ยงสุกร สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสุกรเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อการส่งออก เพื่อท าพันธุ์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ rIS
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ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

020 การปศุสัตว์อื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในสาขาอื่น เช่น แพะ แกะ ม้า ช้าง กระต่าย จระเข้ รวมทั้งผลผลิตจากสัตว์และผลพลอยได้ เช่น 
น้ าผึ้ง และเขาสัตว์ เป็นต้น 

021 การเลี้ยงสัตว์ปีก สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสัตว์ปีก ทั้งที่เลี้ยงเพื่อเข้าโรงฆ่า เพื่อการส่งออกและเพื่อท าพันธุ์ 
022 ผลผลิตจากสัตว์ปีก สาขานี้ประกอบด้วยไข่สด ทั้งไข่สดเพื่อการบริโภคและไข่ฟัก รวมทั้งผลพลอยได้อื่น ๆ 
023 การเลี้ยงไหม สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไข่ไหม รังไหมดิบ และการปลูกหม่อน 

010 การป่าไม ้ 025 การท าไม้ซุง สาขานี้ประกอบด้วยการท าไม้ซุงทุกประเภท เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก และไม้อื่น ๆ 
026 การเผาถ่านและการท าฟืน สาขานี้ประกอบด้วยการเผาถ่านและการท าฟืน 
027 ผลิตภัณฑ์จากป่าและการล่าสัตว์

อื่น ๆ 
สาขานี้ประกอบด้วยไม้ไผ่ หน่อไม้ ไม้รวก หวาย และผลิตภัณฑ์จากป่าอื่น ๆ 

011 การประมง 028 การประมงทะเล และการประมง
ชายฝั่ง 

สาขานี้ประกอบด้วยการประมงทะเล การประมงชายฝั่ง และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าทะเลทุกชนิด 

029 การประมงน้ าจืด สาขานี้ประกอบด้วยการประมงน้ าจืดทั้งการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิด 
012 ก า ร ท า เ ห มื อ ง   

ถ่านหินและน้ ามัน
ปิ โตรเลียม ก๊ าซ
ธรรมชาติ 

030 การท าเหมืองถ่านหิน สาขานี้ประกอบด้วยการท าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 
031 การผลิตน้ ามันปิโตรเลียมและ

ก๊าซธรรมชาต ิ
สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมการขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ การล าเลียงและการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

013 การท าเหมืองแร่
เหล็ก 

032 การท าเหมืองแร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก 
033 การท าเหมืองแร่ดีบุก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่ดีบุก 
034 การท าเหมืองแร่ทังสเตน สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่วุลแฟรม และซีไลต์ 
035 การท าเหมืองแร่อื่นที่มิใช่แร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่อื่นที่มิใช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ ซีโนไทม์ สังกะสี เซอร์คอน 

และแร่ตะกั่ว ฯลฯ 
014 การท าเหมืองที่

ไม่ใช่เหล็ก 
036 การท าเหมืองแร่ฟลูออไรท์ สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะแร่ฟลูออไรท์ 
037 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์

และปุ๋ย 
สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะและการท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย เช่น ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลต์ แมกนีเซียมคาร์บอเนต และอื่น ๆ 

038 การผลิตเกลือ สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะเกลือหิน และผลิตภัณฑ์เกลือทะเล 
039 การท าเหมืองหินปูน สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะหินปูน 
040 การท าเหมืองหินและการย่อยหิน สาขานี้ประกอบด้วยกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินอ่อน rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

041 การท าเหมืองแร่และเหมืองหนิอื่น ๆ  สาขานี้ประกอบด้วยการท าเหมืองแร่และเหมืองหินที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น แคลไซต์ ไดอาโตไมค์ โดโลไมท์ เฟลด์สปาร์ ยิปซ่ัม          
ดินเหนียวปนปูน ดินขาว ทรายละเอียด และหินมีค่าต่าง ๆ 

015 โรงฆ่าสัตว ์ 042 โรงฆ่าสัตว ์ สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อเป็ด รวมทั้งหนังโค หนังกระบือ ขนไก่ ขนเป็ด  
เขากระบือ และผลพลอยได้อื่น ๆ ของโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด 

016 
  
  
  
  
  

อุตสาหกรรม
อาหาร 

043 การท าเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์
เนื้ออื่น ๆ 

สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมเน้ือสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อเป็ดกระป๋องและการเก็บรักษาเนื้อ เช่น การท าแฮม ไส้กรอก เนื้อเค็ม เนื้อแช่เย็น
และแช่แข็ง เป็นต้น 

044 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ านม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตนมพร้อมดื่ม นมข้น นมผง ครีม เนย มาการีน ไอศกรีม และนมเปรี้ยว ฯลฯ 
045 การท าผลไม้และผักกระป๋องและ

การเก็บรักษาผักและผลไม ้
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลไม้แช่แข็งและผลไม้ตากแห้ง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด น้ าผลไม้ แยม เยลลี่ ผลไม้ดอง ผักดอง สับปะรด
กระป๋อง การเก็บรักษาผักและผลไม้อื่น ๆ 

046 การท าปลากระป๋อง อาหารทะเล
กระป๋องและการเก็บรักษาอาหาร
ทะเลอื่น ๆ 

สาขานี้ประกอบด้วยการบรรจุปลา กุ้ง ปู หอย อาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ในภาชนะบรรจุที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้รวมทั้งอาหาร
ทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลตากแห้งอื่น ๆ 
 

047 การผลิตน้ ามันมะพร้าวและน้ ามัน
ปาล์ม 

สาขานี้ประกอบด้วยน้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม กากน้ ามันมะพร้าวและกากน้ ามันปาล์ม 

048 
 

การผลิตน้ ามันสัตว์ ไขสัตว ์น้ ามัน
พืช และผลพลอยได้ 

สาขานี้ประกอบด้วยน้ ามันหมู ไขมันสัตว์ น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันสกัดจากเมล็ดละหุ่ง น้ ามันสกัดจากเมล็ดฝ้าย น้ ามันสกัดจากเมล็ด นุ่น น้ ามันเมล็ด
ทานตะวัน น้ ามันร าข้าว น้ ามันพืชอื่น ๆ และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น 

017 
  
  
  

โรงสีข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

049 โรงสีข้าว สาขานี้ประกอบด้วยการสีข้าว การขัดข้าว การผลิตข้าวนึ่ง ข้าวหัก และผลพลอยได้ เช่น ร าข้าว และแกลบ 
050 การผลิตผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทุกชนิด เช่น แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู มันเส้น มันอัดเม็ด และผลพลอยได้ 
051 การบดข้าวโพด สาขานี้ประกอบด้วยการบดข้าวโพด 
052 การผลิตแป้งและการป่นแป้งอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการท าแป้งและการป่นแป้ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งถั่ว และแป้งอื่น ๆ 

018 การผลิตน้ าตาล 055 การผลิตน้ าตาล สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ าตาลดิบ น้ าตาลทรายขาว น้ าตาลที่ได้จากมะพร้าวและน้ าตาลที่ได้จากปาล์มต่าง ๆ กลูโคส น้ าหวาน รว มทั้งน้ าตาล
สังเคราะห์ และผลพลอยได้ เช่น กากอ้อยและกากน้ าตาล 

019 
  
  
  
  

การผลิตอาหาร  
อื่น ๆ 

053 การผลิตขนมปัง สาขานี้ประกอบด้วยการท าขนมปัง ขนมเค้ก คุ๊กกี้ พาย ขนมปังกรอบ ขนมคบเค้ียว เป็นต้น 
054 การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและ

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอาหารเส้นทุกชนิด เช่น บะหมี่ ก๋วยเต๋ียว สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี บะหมี่ส าเร็จรูป และวุ้นเส้น 

056 การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช็อกโกแลต หมากฝร่ัง ขนมหวาน และขนมไทยอื่น ๆ 
057 การผลิตน้ าแข็ง สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ าแข็งที่ใช้เพื่อการบริโภคและที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

  
  

058 การผลิตผงชูรส สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผงชูรส และผลพลอยได้ 
059 การผลิตชา กาแฟ และเครื่องดื่ม

กึ่งส าเร็จรูปต่าง ๆ 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โกโก้ผง เก๊กฮวยผง ขิงผง 

060 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วย ซีอิ้ว เต้าหู้ น้ าปลา ไข่เค็ม เครื่องแกง เกลือ เครื่องชูรส และเครื่องเตรียมอาหารอื่น ๆ 
020 อาหารสัตว ์ 061 การผลิตอาหารสัตว ์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูปทุกชนิด และปลาป่น 
021 
  
  

เครื่องดื่ม 062 การต้ม การกลั่น และการผสม
สุรา 

สาขานี้ประกอบด้วยการต้ม การกลั่นเอทิลแอลกอฮอล์และการผสมสุรา เช่น บรั่นดี วิสกี้ สุรา ไวน์ แชมเปญ และสุราอื่น ๆ 

063 การผลิตเบียร์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตข้าวมอลต์และเบียร์ 
064 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์และน้ าอัดลม 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าอัดลม น้ าโซดา น้ ากลั่น น้ าแร่อัดลม และการผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 

022 
  

การผลิตผลิตภัณฑ์
ใบยาสูบ 

065 การบ่มและอบใบยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการบ่มและอบใบยาสูบและการด าเนินการอื่น ๆ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมใบยาดิบเพื่อการผลิตต่อไป 
066 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ซิการ์ บุหรี่ ยาจุด และยาเส้น 

023 
  
  

การปั่นด้ายทอผ้า
ฟอกยอ้ม 

067 การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และ 
เส้นใยประดิษฐ์ 

สาขานี้ประกอบด้วยการหีบฝ้าย การปั่นด้ายจากฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ 

068 การทอผ้า สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจากฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ 
069 การฟอก การพิมพ ์การย้อม และ

การแต่งเสร็จ 
สาขานี้ประกอบด้วยการพิมพ์ผ้า การฟอกขาว การย้อม และการแต่งส าเร็จด้วยด้ายและผ้า 
 

024 
  
  
  
  

ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 070 การผลิตสินค้าสิ่งทอถักส าเร็จรูป 
ยกเว้นเครื่องแต่งกาย 

สาขานี้ประกอบด้วยสิ่งทอที่มิได้ระบุไว้ในสาขาอื่น รวมทั้งสิ่งทอถักที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าสักหลาดและผลิตภัณฑ์
สักหลาด ผ้าส าลี และผ้าม่าน เป็นต้น 

071 การผลิตส่ิงถัก สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการถักถุงเท้า เครื่องแต่งกายชั้นใน เครื่องแต่งกายชั้นนอก ผ้าถัก ผ้าลูกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใย
เทียม ทั้งที่ถักด้วยมือและเครื่องจักร เป็นต้น 

072 การผลิตเครื่องแต่งกาย สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องแต่งกาย โดยการตัดและเย็บจากผ้า หนังสัตว์ และวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งผ้าเช็ดหน้า เน็คไท ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมหน้า 
และสิ่งตัดเย็บส าเร็จรูปทุกชนิด 

073 การผลิตพรม และเครื่องปูลาด สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตพรม เสื่อ หมอน ที่นอน และเครื่องปูลาดอื่น ๆ 
074 การผลิตผลิตภัณฑ์ป่านและปอ สาขานี้ประกอบด้วยการอัดปอเบล การผลิตผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและปอกระเจา เช่น การท าเชือก กระสอบ แห อวน และผลิตภัณฑ์จากป่านและปอ

อื่น ๆ 
025 การผลิตกระดาษ 081 การผลิตเยื่อกระดาษและ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

  เยื่อกระดาษ กระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษกระดาษ เป็นต้น 
082 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษคอมพิวเตอร์ แฟ้มกระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษ

ช าระ ผ้าอนามัย เป็นต้น 
026 การพิมพ ์ 083 การพิมพ ์การพิมพ์โฆษณา สาขานี้ประกอบด้วย สถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น เลตเตอร์เพรส ลิโทกราฟ ออฟเซ็ท การท าเล่มหนังสือ การพิมพ์

หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือและแผนที่ 
027 
  

การผลิตเคมีพันธ์
ขั้นมูลฐาน ปิโตร
เคมี 

084 การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขั้นมูลฐาน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน เช่น ก ามะถัน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ กรดอนินทรีย์ และ
สารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดเกลือ กรดก ามะถัน คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง และโลหะออกไซด์ เป็นต้น 

086 การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตร
เคมี 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางสังเคราะห์ วัสดุสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก 

028 การผลิตปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืช 

085 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เช่น ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต ฟอสเฟต ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง
ต่าง ๆ 

029 
  
  
  
  
  

ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ 087 การผลิตสีทา น้ ามันชกัเงา และ
แลคเกอร์ 

สาขานี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสีทา น้ ามันชักเงา แลคเกอร์ สารละลาย สีเคลือบและน้ ายาเคลือบเครื่องดินเผา ทั้งนี้รวมถึงการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น น้ ามันผสมสี น้ ายาล้างสี น้ ายาล้างแปรง วัสดุที่ใช้ในการอุดร่องยาแนวและพอกเนื้อ ทั้งนี้ไม่รวมสีย้อมผมและสีย้อมผ้า
ทุกชนิด 

088 การผลิตยารักษาโรค สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยารักษาโรคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล ผงไซรัป ยาฉีดและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 
089 การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ส าหรับรักษาความสะอาด 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสบู่ ผงซักฟอก แชมพู และสารท าความสะอาด เป็นต้น 

090 การผลิตเครื่องส าอาง สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ าหอม เครื่องส าอาง ครีมแต่งผม ยาสีฟัน แป้งฝุ่น และยาระงับกลิ่นตัว เป็นต้น 
091 การผลิตไม้ขีดไฟ สาขานี้ได้แก่ การผลิตไม้ขีดไฟ 
092 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ เช่น ฟิล์ม กระดาษอัดรูป น้ าแข็งแห้ง ขี้ผึ้ง กาว เทียนไข หมึก ผงถ่านด า เครื่องหอมและการบูร ธูป 

030 
  

 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

093 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สาขานี้ประกอบด้วย โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ซ่ึงผลิตน้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล ฯลฯ 
094 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก

น้ ามันปิโตรเลียม 
สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากน้ ามันปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย น้ ามันเครื่อง จารบี คาร์บอนแบล็ค ผงถ่านอัด ถ่านโค๊ก ทาร์ เป็นต้น 

031 
  
  

 ผลิตภัณฑ์จากยาง 
  

095 การผลิตยางแผ่นรมควัน ยาง
เครปและยางแท่ง 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางแผ่นดิบรมควัน ยางแท่ง ยางเครป รวมทั้งเศษยาง 

096 การผลิตยางนอกและยางใน สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางนอกและยางในเพื่อใช้กับยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งการหล่อดอกยาง 
097 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น รองเท้ายาง ยางยืด ท่อยาง สายพานยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

กระเบื้องยางปูพื้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 
032 ผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติก 
098 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ท่อพีวีซี ของเล่นพลาสติก ภาชนะพลาสติก ฟองน้ า โฟม แผ่นไฟเบอร์ แห อวน รวมทั้ ง

พลาสติกที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือนอื่น ๆ 
033 ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

และคอนกรีต 
102 การผลิตซีเมนต์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม ซีเมนต์ขาวและปูนขาว 
103 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค เสารับอาคารและเสาเข็มคอนกรีต ท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประเภทคอนกรีตหล่อส าเร็จและคอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารแบบส าเร็จรูป รวมทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ 
034 
  
  
  

 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 099 การผลิตกระเบื้องและ
เครื่องปั้นดินเผา 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิค ผลิตภัณฑ์โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
อื่น ๆ เป็นต้น 

100 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แกว้ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตกระจกแผ่นเรียบ กระจกนิรภัย แท่งแก้ว ขวด แก้วน้ า แฟลช ใยแก้ว หลอดแก้วท าหลอดไฟฟ้า รวมทั้งเศษแก้ว เป็นต้น 
101 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับ

งานก่อสร้าง 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอิฐ กระเบื้องต่าง ๆ ท่อ อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงานก่อสร้างซ่ึงคล้ายคลึงกันอื่น ๆ 

104 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม ปลาสเตอร์ และผลิตภัณฑ์แอสเบสตอสอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หินที่มิได้ท าการผลิตเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองหิน และ
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ 

035 
  

อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า 

105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานซ่ึงประกอบด้วยกรรมวิธีทุ ก
ขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่นลม จนถึงขั้นกึ่งส าเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ 

106 การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก แผ่นเหล็กรีดร้อน เหล็กเส้น ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก การหล่อเหล็กกล้า และผงเหล็ก 
เป็นต้น 

036 
 

การผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช่เหล็ก 

107 
 

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่
เหล็ก 

สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก อันประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
การถลุงขั้นต้นและขั้นที่สอง การท าโลหะผสม การท าให้บริสุทธิ์ การรีด การดึง การหล่อ และการท าเป็นรูปพรรณ กรรมวิธีที่เป็นการผลิตโลหะให้เป็น
แท่ง ท่อน ท่อ เส้น รูปหน้าตัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องหล่อและอัดบีบเป็นรูปพรรณ รวมทั้งสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับ  
การแยกดีบุกออกจากเศษโลหะและการแยกเศษโลหะกลับคืนมาใช้ประโยชน์ 

037 
  
  
  

 ผลิตภัณฑ์โลหะ 108 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือและ
เครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กและ
เหล็กกล้าทั่วไป 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่ท าด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั้งที่ใช้ในครัวเรือน ใช้ในการเกษตรกรรม  การก่อสร้าง 
และในการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น มีด ขวาน มีดตัดหญ้า เคียว เสียม พลั่ว คราด ฆ้อนเหล็ก ไขควง และตะไบ เป็นต้น 

109 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่อง
ติดตั้งซ่ึงท าด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การดัดแปลงเครื่องเรือน และเครื่องติดตั้งที่ท าด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้กับบ้านเรือน อาคารส านักงาน ภั ตตาคาร 
ร้านค้า และอุปกรณ์การขนส่ง 

110 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น สะพาน ถังน้ า ประตู มุ้งลวด กรอบหน้าต่าง ราวบันได ประตู
เหล็ก เครื่องโลหะซ่ึงใช้ในงานสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบโลหะส าหรับใช้กับระบบเครื่องระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

111 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น กระป๋องซ่ึงท าจากเหล็กวิลาศหรือแผ่นโลหะเคลือบ การผลิตเครื่องล าเลียงซ่ึงท าด้วยโลหะ  
การท าภาชนะบรรจุสิ่งของเพื่อส่งไปจ าหน่าย การท าผลิตภัณฑ์โลหะที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยวิธีปั้นหรือกระแทกขึ้นรูป การท าลวดและผลิตภัณฑ์จากลวด 
โดยใช้ลวดซ่ึงซ้ือมาจากแหล่งผลิตอื่น (แต่ไม่รวมถึงการท าลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน) การท าเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ทองเหลืองที่ใช้ในการ
ประปา วาล์ว ชิ้นส่วนส าหรับประกอบท่อ และผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมทั้งการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเคลือบ
ด้วย แลคเกอร์ การอาบ การชุบสังกะสี การชุบด้วยไฟฟ้า การขัดผิวผลิตภัณฑ์โลหะ 

038 
  
  
  

 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

112 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่อง
กังหัน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องยนต์ไอน้ า เครื่องยนต์ก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ า เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันน้ า เครื่ องยนต์เบนซิน 
เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดอื่น ๆ 

113 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางการเกษตรกรรม 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์การหว่าน การเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว 

114 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์
เครื่องไม้และเครื่องโลหะ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และเครื่องโลหะต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับโรงเลื่อ ย เครื่องกลึง  
เครื่องคว้าน และเครื่องเจาะ เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรดังกล่าว 

115 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
พิเศษ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรชนิดหนัก ส าหรับใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มิได้จัดประเภท
ไว้ในสาขาอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์ดังกล่าว 

039 
  
  

ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
  
  

116 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงานและในครัวเรือน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานและในครัวเรือน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท าน้ าแข็ง จักรเย็บผ้า 
พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว เช่น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ 

117 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ
ไฟฟ้าส าหรับงานอุตสาหกรรม 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าว 

118 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการ
คมนาคม 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตวิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องกระจายเสียงชนิดต่าง ๆ 
โทรศัพท์ จานดาวเทียม เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า แผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภาพ โทรพิมพ์สี เป็นต้น 

119 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้าน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เช่น เตาอบไมโครเวฟ เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่อง
ผสมอาหาร และชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ 

120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิด
หุ้มฉนวน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน 

121 การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ต่าง ๆ  

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรือตะกั่วกรดและเซลไฟฟ้าปฐมภูมิ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 

122 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่น ๆ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ตัวน าและอุปกร ณ์ที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นต้น rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

040 
  
  

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
 

125 การผลิตยานยนต ์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การประกอบรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิ๊บ รถยก แชสซี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย 
126 การผลิตรถจักรยานยนต์และ

รถจักรยาน 
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถสามล้อ รถเข็น รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย 

127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด สาขานี้ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
041 
  
  

อุปกรณ์
ยานพาหนะอื่น ๆ 

123 การต่อและการซ่อมเรือ สาขานี้ประกอบด้วยการต่อเรือ การซ่อมเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเล เรือท้องแบน เรือล าเลียง เรือขนาดเล็กทุกประเภท เป็นต้น รวมทั้งการผลิต
ชิ้นส่วนต่าง ๆ 

124 การผลิตรถไฟ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตรถไฟโดยสารและบรรทุกสินค้า การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถไฟ รวมทั้งการซ่อมแซมรถไฟ 
128 การผลิตอากาศยาน สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมแซมอากาศยานต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูน อุปกรณ์กระโดดร่ม รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วน 

อากาศยานดังกล่าว 
042 
  
  

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก  
หนัง 
  

075 โรงฟอกหนังและการแต่งส าเร็จ
หนัง 

สาขานี้ประกอบด้วยการฟอกและการแต่งส าเร็จหนังสัตว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การพิมพ์ลาย และการย้อมสี เป็นต้น 

076 การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียม เช่น กระเป๋า ซองใส่กุญแจ สาย หนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า 
ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์อื่น ๆ 

077 การผลิตรองเท้า ยกเว้นรองเท้า
ยาง 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตรองเท้าที่ท าด้วยหนัง ผ้า และวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่รวมการผลิตที่ท าด้วยไม้ ยาง หรือพลาสติก 

043 
  

โรงเล่ือยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ 

078 โรงเล่ือย สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเลื่อยไม้ การท าไม้อัด กรอบประตู หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ เป็นต้น 
079 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ่ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่ อื่น ๆ เช่น ตะกร้า ลัง ไม้แขวนเสื้อ ไม้จิ้มฟัน และหลอด

ด้าย เป็นต้น 
080 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่อง

ตกแต่งท าด้วยไม ้
สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งทุกชนิด 

044 
  

การผลิตอื่น ๆ 
  

129 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัด เครื่องมือท าฟัน เข็มฉีดย า รวมทั้ง 
การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 

130 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกบัการถา่ยภาพและสายตา 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เช่น เลนซ์ แว่นตา กล้องส่องทางไกล อุปกรณ์ส าหรับดู ดาว กล้อง
จุลทรรศน์ เครื่องฉาย กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว 

131 การผลิตนาฬิกา สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตนาฬิกาตั้ง แขวน นาฬิกาข้อมือ และชิ้นส่วนนาฬิกาทุกประเภท 
132 การผลิตเครื่องประดับและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
สาขานี้ประกอบด้วยการเจียระไนและการขัดหินมีค่า หินกึ่งมีค่า มุก เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องใช้ท าด้วยแผ่นเงิน ทอง แผ่นโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมทั้ง
การผลิตเครื่องประดับส าเร็จรูป การท าเหรียญกษาปณ์และเหรียญตรา เป็นต้น rIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

133 การผลิตเครื่องดนตรีและเครื่อง
กีฬา 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬาทุกประเภท เช่น กีตาร์ เปียโน ลูกฟุตบอล ลูกกอล์ฟ แบดมินตัน นวมต่อยมวย เป็นต้น 

134 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มิได้จัดไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ร่ม ซิป กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
เพชรพลอยเทียม ภาพวาด เป็นต้น 

045 
  

การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ 
 

135 การไฟฟ้า สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช่น ผลิตจากพลังน้ า น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การส่งและการจ าหน่ายพลังไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ตามครัวเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการสาธารณประโยชน์ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าที่อุตสาหกรรมปั่นเอง 

136 การผลิตก๊าซธรรมชาต ิ สาขานี้ประกอบด้วยการแยกก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ 
046 การประปา 137 การประปา สาขานี้ประกอบด้วยกิจการและโรงงานซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการท าน้ าให้บริสุทธิ์ การจ่ายหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และกิจการ สาธารณประโยชน์ 
047 
  

การก่อสร้างอาคาร 138 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์และหอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การต่อเติม การซ่อมทาสี การตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเครื่องท าความเย็น มูลค่าการก่อสร้างในสาขานี้ไม่รวมค่าที่ดิน 

139 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่
อาศัย 

สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น อาคารที่ท าการ โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดังเก็บสินค้า รวมทั้ง
กิจการต่อเติมและซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ยกเว้นการก่อสร้างสถานีรถไฟ สถานีพลังงานและอาคารส่ือสาร 

048 
 

 การกอ่สร้างงาน
บริการสาธารณะ 

140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ
ทางด้านเกษตรและป่าไม ้

สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้ เช่น การก่อสร้างเขื่อนและโครงการชลประทาน เป็นต้น 

141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ
ที่ไม่เกี่ยวกับงานเกษตร 

สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่อน้ าสายใหญ่และทางระบายสิ่งโสโครก 
เป็นต้น 

142 การก่อสร้างโรงงานผลิตพลัง
ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟสถานีย่อย 

143 การก่อสร้างอาคารและ
ระบบสื่อสาร 

สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารและระบบการส่ือสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

144 การก่อสร้างอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส 
สระว่ายน้ า และสนามกีฬาทุกชนิด 

049 
  

การค้าส่ง ค้าปลีก 
  

145 การค้าส่ง สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วแก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้ใน
งานพาณิชย์และในงานวิชาชีพอื่น ผู้ขายส่งรายอื่น ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนซ้ือสินค้าเพื่อขายให้แก่สถานประกอบการ ธุรกิจประเภทส า คัญ ๆ รวมถึง
พ่อค้าขายส่งซ่ึงด าเนินการซ้ือและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง ผู้จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้าเข้า และสมาคมสหกรณ์ การซ้ือ 
ส านักงานขายของกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นเพื่อขายผลิตผลของตนเอง สมาคมสหกรณ์ซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกั บการขายผลิตผล
การเกษตร ผู้ขายเศษโลหะ ผู้ขายของเก่า รวมทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ผู้ขายส่งซ่ึงจ าแนกและคัดเกรดสินค้าจ านวนมาก พ่อค้าส่งที่ท าการบรรจุหี บห่อและrIS

NED KKU



 

ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

บรรจุขวด ทั้งนี้ยกเว้นการบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในตู้คอนเทนเนอร์ของสนามบิน 
146 การค้าปลีก สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วแก่บุคคลทั่วไปหรือครัวเรือน  

สถานประกอบการขายปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานีบริการขายน้ ามันเบนซิน ผู้จ าหน่ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์ผู้บริโภค 
สถานที่ประมูลสินค้า ผู้ขายปลีกส่วนมากมักด าเนินกิจการซ้ือขายที่เป็นของตนเอง แต่บางรายอาจจะเป็นตัวแทนของส านักงานใหญ่ และท าหน้าที่ขาย
ให้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขายให้โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่น ามาแสด ง
ให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ ามันเบนซิน ได้จัดไว้ในประเภทนี้ด้วย ถึงแม้การขายสิ่งของเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภค 
หรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน 

050 
  

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
 

147 ภัตตาคารและร้านขายเครื่องดื่ม สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที เช่น 
ไนท์คลับ ภัตตาคาร บาร์ ร้านกาแฟ หาบเร่แผงลอยที่ขายอาหารส าเร็จรูปและก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้รวมถึงโรงอาหารและสถานที่ใช้รับประทานอาหา รใน
โรงงานและสถานที่ท างาน เป็นต้น 

148 โรงแรมและที่พักอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในการจัดหาที่พักและค่ายพักแรม 
051 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การขนส่ง 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

149 การขนส่งทางรถไฟ สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 
150 การขนส่งทางบก สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงให้บริการทางด้าน การขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซ่ี รถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะ

อื่น เช่น สามล้อ เป็นต้น 
151 การขนส่งสินค้าทางบก สาขานี้ประกอบด้วยบริการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก 
152 การให้บริการเสริมการขนส่งทาง

บก 
สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางบก เช่น การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้ เช่า
รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น 

153 การขนส่งทางทะเล สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล 
154 การขนส่งชายฝั่งและการขนส่ง

ทางน้ าภายในประเทศ 
สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งและการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ โดยทางแม่น้ าล าคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลาก
จูง เป็นต้น 

155 บริการเสริมการขนส่งทางน้ า สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางน้ าทุกประเภท เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ อาคารที่
เกี่ยวข้องทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออื่น ๆ การบรรทุกและขน
ถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและสินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

156 การขนส่งทางอากาศ สาขานี้ประกอบด้วยการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทั้งการให้บริการโดยทั่วไป และบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
ท่าอากาศยาน สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวิทยุการบิน ศูนย์ควบคุมการบิน สถานี เรดาร์  
และการให้เช่าอากาศยาน 

157 บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง สาขานี้ประกอบด้วยกิจการที่ต้ังขึ้นเพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร เช่น ตัวแทนการเดินทาง การให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลัง การตรวจสอบ และการชั่งน้ าหนักสินค้า เป็นต้น rIS
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ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

158 สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บ
สินค้า 

สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บสินค้า คลังสินค้า และบริการไซโล 

052 การส่ือสาร 159 บริการไปรษณีย์โทรเลขและการ
สื่อสาร 

สาขานี้ประกอบด้วยกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์และการส่ือสารอื่น ๆ 

053 
  
  

การเงินและ
ประกันภยั 
  
 

160 สถานบันการเงิน สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน            
โรงรับจ าน า สหกรณ์ทางการเครดิต สถานแลกเปลี่ยนเงินตรา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

161 การประกันชวีิต สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันชีวิต และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
162 การประกันวินาศภยั สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 

054 อสังหาริมทรัพย ์ 163 บริการด้านอสังหาริมทรัพย ์ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้า เช่น  
การให้บริการ การเช่า การซ้ือ การขาย การจัดการ และการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนหรือโดยท าสัญญาจ้าง  
เป็นต้น 

055 การบริการธุรกิจ 
  

164 การบริการทางด้านธุรกิจ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงให้บริการทางด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิค การโฆษณา  
การเช่าเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งบริการธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ 

056 
  
  
  

การบริการ
สาธารณะ 
  
  

165 การบริหารราชการ สาขานี้รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลส่วนภูมิภาคและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กองทัพ 
ต ารวจ และฝ่ายตุลาการ มูลค่าการผลิตในสาขานี้ประกอบด้วยมูลค่าเพิ่มทางด้านค่าจ้างแรงงาน ทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นค่าตอบแทนอย่างอื่น         
ค่าเส่ือมราคาและรายการอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนการรักษาความสะอาดและการจัดระบบท่อระบายน้ าทิ้ง โรงเรียนของ
รัฐและโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงได้แยกไว้ในสาขา 166 167 168 และ 169 ตามล าดับ 

166 บริการสุขาภิบาลและบริการที่
คล้ายคลึงกัน 

สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลักเกี่ยวกบับริการสุขาภบิาล และบริการที่คล้ายคลึงกัน เช่นการเก็บการขนและการก าจัดขยะมูลฝอยกับสิ่งปฏิกูล 
การจัดท าระบบทางระบายน้ า ทั้งนี้รวมสถานประกอบการ ซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการท าความสะอาด อาคารส านักงาน การก าจัดแมลงและสัตว์
น าโรค และบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

167 บริการการศึกษา 
 

สาขานี้ประกอบด้วยสถาบนัการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เช่น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์และดนตรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พิเศษ 
เช่น โรงเรียนคนพิการ ตาบอด หูหนวก เป็นต้น 

168 สถาบันวิจยั สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยทั่วไปในด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
057 บริการอื่น ๆ 

 
169 บริการทางการแพทยแ์ละบริการ

ทางอนามัยอื่น ๆ 
สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให้บริการการป้องกัน การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม และการอนามัย 
อื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงโรงพยาบาล สถานพักฟื้น สถานพยาบาลและสถาบันที่คล้ายคลึงกัน สถานสงเคราะห์มารดาและเด็ก ส านักงานให้ค าปรึกษาทางแพทย์ 
ศัลยแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่น ๆ เช่น ทันตแพทย์ ผดุงครรภ์ และพยาบาลที่ท างานส่วนตัว บริการแพทย์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านเวชกรรมและทันตกรรม ซ่ึงบริการเกี่ยวกับการทดสอบ การวินิจฉัยโรคและบริการอื่น ๆ แก่แพทย์  และทันตแพทย์  rIS
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ตารางที่ ก-1 แสดงตารางสาขาการผลิต 58 สาขาการผลิต 
58 x 58 สาขาการผลิต 180 x 180 สาขาการผลิต ค าอธิบาย 

สถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการท าฟันปลอม เป็นต้น 
170 สถาบันธุรกจิ สมาคมอาชีพ และ

สมาคมกรรมกร 
สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย องค์กรอาชีพต่าง ๆ เช่น 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานที่คล้ายคลึงกัน 

171 บริการชุมชนอื่น ๆ สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น สภากาชาดและองค์กรอื่น ๆ ซ่ึงท าหน้าที่ รวบรวม
และจัดสรรเงินเร่ียไรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการกุศล เช่นสมาคมสงเคราะห์เด็ก สถานเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน โรงเลี้ยงเด็กก าพร้า สถานสงเคราะห์คนชรา 
สถานสงเคราะห์คนพิการ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัว องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศลอื่น ๆ เป็นต้น 

172 การผลิตและการจัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์ 

สาขานี้ประกอบด้วยการสร้างภาพยนตร์ การสร้างฟิล์มภาพนิ่งและภาพสไลด์ รวมทั้งสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวข้องกัน เช่น การล้างและ
อัดฟิล์มภาพยนตร์ การตัดต่อและล าดับภาพ การให้ชื่อหัวเร่ืองภาพยนตร์ การท าเทปม้วนใหม่และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ เป็นต้น 

173 โรงภาพยนตร์ สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินกิจการโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 
174 วิทยุ โทรทัศน์ และบริการที่

เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 
สาขานี้ประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และห้องส่งซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโท รทัศน์
ส่งออกอากาศที่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

175 ห้องสมุดและพิพธิภัณฑ์ สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ต่าง ๆ 
176 บริการบันเทิงและบริการสันทนา

การ 
สาขานี้ประกอบด้วยการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้การบันเทิงและสันทนาการต่าง ๆ เช่น โบว์ลิ่ง บิลเลียด สนุ๊กเกอร์  สนามม้า สนามมวย สนาม
ฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬาอื่น ๆ สวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ บริการการกีฬาและการบันเทิง ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น 
บริการให้เช่าเรือส าราญ จักรยานยนต์ รถเข็นไม้กอล์ฟ ม้า และสิ่งที่ใช้เพื่อการบันเทิง หรือสันทนาการที่คล้ายคลึงกัน 

177 การซ่อมแซม สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง และสินค้า ผู้บริโภค 
อื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น เช่น เตาอบ เตาหุงข้าว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา นาฬิกา และ 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

178 การบริการส่วนบุคคล 
         

สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซ่ึงด าเนินการหลักเกี่ยวกับการให้บริการส่วนบุคคล เช่น การซักรีด บริการตัดผม เสริมสวย การถ่ายรูป  
อาบอบนวด ฌาปนกิจ บริการดูแลและรักษาสุสาน และคนรับใช้ เป็นต้น 

058 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได้ 

180 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขา
การผลิตได้ 

สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่มิได้จัดไว้ในสาขาอื่นหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ 
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 ภาคผนวก ข 
ค านิยามศัพท์สินค้าส่งออกและน าเข้า 

 
1. กรดกลูทามิก หมายถึง กรดอะมิโนชนิดที่พบมากที่สุดในโปรตีนตามธรรมชาติ เช่น น ้าปลา 

ผลมะเม่า บร็อคโคลี่ กะหล่้าปลี ถั่วชนิดต่าง ๆ ข้าวสาลี และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ จัดอยู่ในกลุ่ม 
กรดอะมิโนไม่จ้าเป็น แต่มีความส้าคัญต่อร่างกาย โดยท้าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่ออกฤทธิ์แบบ
กระตุ้น มีบทบาทส้าคัญในกระบวนการเรียนรู้และจดจ้าของสมอง มีหน้าที่หลักหมายถึง เป็นเชื อเพลิง
ให้กับสมอง มีความสามารถในการจัดการกับแอมโมเนียส่วนเกินซึ่งจะยับยั งการท้างานขั นสูงของ
สมอง 

2. กาแฟอาราบิก้าดับเบิลยูไอบี หมายถึง ประเภทสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้า เปลือกและเยื่อ
ของกาแฟ ที่ปลูกเพ่ือแปรรูปได้ทั งเมล็ดกาแฟคั่วหรือแยกคาเฟอีนออกแล้ว และกาแฟส้าเร็จรูป 

3. กระดาษท้าด้วยเซลลูโลส หมายถึง กระดาษท่ีผลิตมาจากเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นโครงสร้าง
หลักของผนังเซลล์ของพืช เส้นใยเซลลูโลสมีขนาดเล็ก ผลิตโดยน้าชิ นส่วนเนื อไม้ที่ใช้ในการผลิตกระดาษ
มาแช่ในน ้าที่ผสมเอนโซม์บางชนิดเข้าไป แล้วผ่านกระบวนการเพ่ือแปรรูปเส้นใยอีกครั งหนึ่ง เส้นใย
เซลลูโลสที่ได้มีขนาดเล็กกว่าเส้นใยในกระดาษทั่วไปกว่า 100 เท่า ขั นตอนสุดท้ายการท้ากระดาษ 
เซลลูโลสจะถูกแยกจากส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเนื อไม้เพ่ือน้ามาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ แล้วน้ามาใช้ท้า
กระดาษต่อไป  

4. กรีนคอส หมายถึง ผักกาดคอส (Cos Lettuce, Romaine Lettuce) หรือผักกาดโรเมน 
เบบี คอส ผักกาดหวาน เป็นผักที่นิยมบริโภคเป็นสลัดผัก มีรสชาติขมเล็กน้อย แต่กรอบและเบา 
สามารถน้าไปท้าเป็นซีซาร์สลัดได้ นอกจากนี กรีนคอส ยังอุดมด้วยวิตามินซี เส้นใยอาหารสูง 
โพแทสเซียม และกรดโฟรเลตสูง 

5. กรีนโอ๊ค (Green Oak) หมายถึง ผักสลัดที่ใบสีเขียวอ่อน หรือเขียวเข้ม ลักษณะทรงพุ่ม  
ใบสีเขียวอ่อนลักษณะปลายใบหยักโค้งมน ซ้อนกันเป็นชั น ๆ นิยมบริโภคสด เป็นสลัดผัก หรือกินกับ
ย้า ตกแต่งในจานอาหาร กรีนโอ๊คมีน ้าเป็นองค์ประกอบหลัก และมีวิตามินบี วิตามินซีสูง มีใยอาหาร
สูง ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก 

6. กระเบื องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก หมายถึง กระเบื องที่ผลิตจาก ต้นสนพันธุ์ซีดาร์แดงมี
ถิ่นก้าเนิดจากประเทศแคนาดา ใช้ส้าหรับมุงหลังคางานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น บ้านที่พักอาศัย โรงแรม  
รีสอร์ท เป็นต้น ทั งนี กระเบื องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก เป็นของตรงตามตัวบทพิกัดประเภทที่  
4418.50.00 ซึ่งได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2022 เป็นการผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและ 
เครื่องประกอบอาคาร 

7. ของผสมบิทูมินัส หรือถ่านหินแข็ง (Hard Coal) หรือถ่านหินด้า (Black Coal) เป็น 
ถ่านหินค่าความร้อนสูง มีสีด้ามัน โดยทั่วไปมีความแข็งมากกว่าซับบิทูมินัส และลิกไนต์ ถ่านหิ น  
บิทูมินัส มีน ้าเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 5-15 ค่าความร้อนโดยทั่วไปของบิทูมินัสมีค่า 6,700  
กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม บิทูมินัสเป็นหินตะกอนอินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการไดอะเจเนซิส ซึ่งเมื่อถูก
ความร้อนและโดนบีบอัดจะได้วิตริไนต์ และเอ็กซิไนต์ ออกมา บิทูมินัส มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
ร้อยละ 60-80 สิ่งที่ผสมในบิทูมิมัส เช่น น ้า อากาศ ไฮโดรเจน และซัลเฟอร์ 

8. คาเนลโลนี หมายถึง เส้นพาสต้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแท่งกลมใหญ่นิยมน้าไปอบคล้าย
กับลาซานญ่า 
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9. แคโทด หมายถึง ขั วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยา
ไฟฟ้าเคมี โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ น เรียกว่า ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction Reaction) 

10. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) หมายถึง เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อนประเภทอนุภาคของแข็ง 
เช่น เศษเหล็ก โดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือท้าให้
ของเหลว หรือก๊าซบริสุทธิ์ 

11. เครื่องอัดลมที่ติดตั งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้ส้าหรับลากจูง หมายถึง เครื่องสูบลมหรือ 
สูบสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอ่ืน ๆ และพัดลม รวมทั งเครื่องระบายอากาศหรือ 
เครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วยจะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งระบุใน
รหัสศุลกากรที่ใช้อ้างอิง หมายถึง รหัส 8414 เป็นเครื่องอัดลมที่ติดตั งบนโครงเหล็ก มีเพลาส้าหรับล้อ 
เพ่ือใช้ลากจูงเคลื่อนที ่

12. คอร์นเฟลก หมายถึง แผ่นข้าวโพดอบแห้ง ในลักษณะซีเรียล เป็นอาหารปรุงแต่งที่ผลิต
จากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ท้าให้พองฟู ด้วยกรรมวิธี คั่ว อบ หรือปิ้ง ซึ่งท้าให้สุกมาก่อนแล้ว 

13. ชูการ์บีต หมายถึง พืชหัวที่ประเทศแถบยุโรปนิยมปลูกเพ่ือใช้ผลิตน ้าตาล ชูการ์บีตสามารถ
ปลูกแทนอ้อยได้ การเพาะปลูกง่าย ผลผลิตได้มากกว่าอ้อย สามารถปลูกได้ทั งในดินร่วนซุยหรือดินที่
มีความเค็ม ซึ่งไม่สามารถปลูกอ้อยได้ นอกจากนี ชูการ์บีตยังสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าอ้อยโดยใช้
ระยะเวลาปลูก 4 เดือน ส่วนอ้อยต้องใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 12 เดือน  

14. ชีตไพลิง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทั งประเภทเจาะรู ตอกรู หรือท้า
โดยการประกอบส่วนต่าง ๆ รวมทั งเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรง และเป็น  
หน้าตัดรูปต่าง ๆ 

15. ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่มีสมบัติในการต้านทานซัลเฟตได้สูง เหมาะ
ส้าหรับงานก่อสร้างในบริเวณท่ีมีการสัมผัสกับซัลเฟตที่เข้มข้น เช่น ในบริเวณดินหรือน ้าที่มีความเป็น
ด่างสูง เป็นต้น ระยะเวลาแข็งตัวของซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ ช้ากว่าประเภทอ่ืน ๆ การผสมไม่ควรใช้น ้า
ที่มีสารแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride, CaCl2) หรือเกลือเพราะจะท้าให้คอนกรีตไม่ทนต่อ
ซัลเฟต 

16. แชสซีส์ที่ติดตั งบนรถยนต์ หมายถึงโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวยาวของรถ
ประเภทบรรทุก ส้าหรับวางและยึดเครื่องยนต์ซึ่งมักอยู่ในส่วนหน้า ข้างล่างโครงเหล็กมีสปริงและ
เพลาส้าหรับล้อรถ ข้างบนเป็นตัวถัง ประกอบด้วยที่นั่งคนขับและที่บรรทุกคนโดยสาร สินค้า หรือ
สิ่งของต่าง ๆ 

17. ดิสเทมเปอร์ หมายถึง สารสีน ้าปรุงแต่ง ชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
18. แท้งค์เหล็ก คาสก์เหล็ก ดรัมเหล็ก หมายถึง ภาชนะส้าหรับใช้บรรจุวัตถุอ่ืน ที่นอกจาก  

ก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวผลิตด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร มีทั งประเภทบุด้านใน
หรือหุ้มฉนวนความร้อน แต่ไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

19. ทุ่นลอย หมายถึง วัสดุที่ลอยน ้าส้าหรับให้สิ่งอ่ืนเกาะหรือเพ่ือพยุงสิ่งอ่ืนให้ลอยน ้าได้ 
20. ท่อเหล็กกล้าชุบทองแดงหรือเคลือบฟลูออโร เรซินหรือสังกะสีโครเมต เป็นลักษณะของ

หลอดหรือท่อ เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย ้าหมุดหรือติดตะเข็บ เป็นต้น ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 15 มิลลิเมตร 

21. น ้ามันที่ได้รับจากแร่บิทูมินัส เป็นหินตะกอนที่มีเนื อตะกอนอัดกันแน่น มีสีด้า หรือบางครั ง 
มีสีน ้าตาลด้า โดยทั่วไปแล้วใช้เป็นเชื อเพลิงในโรงไฟฟ้าถ่านหิน น ้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส มีลักษณะ 
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เนื อแน่น แข็ง มีสีน ้าตาลถึงสีด้าสนิท ประกอบด้วยชั นถ่านหินสีด้ามันวาว ใช้เป็นเชื อเพลิงเพ่ือการถลุง
โลหะ และเป็นวัตถุดิบเพ่ือเปลี่ยนเป็นเชื อเพลิงอื่นๆ 

22. น ้ามัลเบอร์รี่ หมายถึง การน้าผลหม่อน ลักษณะผลสุกสีด้า มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม มี
รสชาติรสเปรี ยวอมหวาน สรรพคุณบ้ารุงหัวใจ ช่วยดับร้อน คลายความร้อนรุ่ม ช่วยขับลมร้อน ช่วย
บรรเทาอาการกระหายน ้า ท้าให้ชุ่มคอ บ้ารุงสายตา 

23. น็อกคิ หมายถึง พาสต้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะการท้าให้สุกหรือยัดไส้ ด้วยเนื อสัตว์หรือสิ่งอ่ืน ๆ  
24. บัตเตอร์มิลค์ หมายถึง นมที่ได้หมักโดยใช้เชื อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีความเป็นกรด รสชาติ

ออกเปรี ยว และความข้นหนืดมากกว่านมสด เพราะโปรตีนในนมบางส่วนมีการจับตัวกันเนื่องจาก 
ค่าพีเอชที่ลดลง การใช้บัตเตอร์มิลค์ในขนมอบช่วยให้เนื อขนมมีความนุ่มมากขึ น 

25. บัตเตอร์เฮด (Butter Head Lettuce) หมายถึง ผักสลัดใบเขียว ใบกว้างกลม รสชาติมัน 
หวานเล็กน้อย กรอบ นิยมรับประทานเป็นสลัดผัก ใยอาหารสูง ช่วยบ้ารุงสายตา บ้ารุงเส้นผม บ้ารุง
ประสาทและกล้ามเนื อ บ้ารุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด 
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดคอเรสเตอรอล เพราะบัตเตอร์เฮดมีน ้าเป็นองค์ประกอบหลัก และมี
วิตามินซีสูง นอกจากนี ยังช่วยสร้างฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ป้องกันโรค โลหิตจาง บรรเทาอาการ
ท้องผูก เหมาะส้าหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

26. เบนทอไนต์ หมายถึง แร่ดินชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากดินขาวหรือบอลเคลย์ มี
ลักษณะสีขาวเทาหรือขาวคล ้า เมื่ออยู่ในน ้าจะพองตัวมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ลื่นเหมือนสบู่  
แร่เบนทอไนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดที่ส้าคัญ ได้แก่ แคลเซียมเบนทอไนต์ และโซเดียมเบนทอไนต์ แร่
ทั ง 2 ชนิดแตกต่างกันที่ความสามารถในการขยายตัว โซเดียมเบนทอไนต์ขยายตัวมากกว่าแคลเซียม
เบนทอไนต์มาก ราคาจึงสูงกว่าในการซื อขายในตลาดมาก ประโยชน์ของเบนทอไนต์ ส่วนใหญ่
น้าไปใช้เป็นโคลนผงเพ่ือเจาะส้ารวจแร่ ส้ารวจน ้ามัน และเจาะน ้าบาดาล บดเป็นผงใช้ท้าน ้ายาท้า
ความสะอาดและล้างคราบน ้ามันหรือน ้ามันเครื่อง เพราะมีการดูดซับสูง ผสมทรายท้าแบบหล่อ ใช้
ฟอกสีของน ้าตาล น ้ามันพืช ใช้ผสมในดีดีที นอกจากนี ยังใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ อาหาร กระดาษ  
สี ยาและเครื่องส้าอาง  

27. ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นกั นระหว่างหน้าสัมผัส
วัสดุสองชิ น ที่จะน้ามายึดหรือประกบติดกัน เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของ ของเหลว แก๊ส อากาศ หรือ
สิ่งที่ไม่ต้องการให้รั่ว ออกจากภายใน เช่น ภายในท่อแก๊ส ท่อลม ท่อไอน ้า หรือ อ่างน ้ามันเครื่อง ที่
หล่อลื่นเครื่องจักร เป็นต้น 

28. ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้อ่ืนจากน ้ามัน
ปิโตรเลียมหรือน ้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส 

29. ผักสลัด เรดคอรัล กรีนคอส เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฟินเล่ย์ ไอซ์เบิร์ก บัตเตอร์เฮด หมายถึง  
ผักสลัดที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์ (การปลูกพืชไร้ดิน) 

30. ผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ท้าจากเพชรส้าหรับรีดลวด (Drawing Dies) หมายถึง การผลิต
และซ่อมเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับรีดลวดหินเจีย ใบหินตัด ใบเลื่อย เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี
ส่วนประกอบท้าด้วยเพชร 

31. ไผ่เลี ยงหรือไผ่กิมซุง หมายถึง ไผ่ตงลืมแล้ง หรือ ไผ่ตงไต้หวัน ไผ่จีนเขียวเขาสมิง ไผ่ตงอิน
โด ไผ่ทองสยาม เป็นไผ่มีหน่อดก รสชาติดี ไม่ขมมาก ทนน ้าท่วมขังได้นานถึง 3 เดือน นอกจากนี ยัง
สามารถท้าให้ไผ่ออกหน่อได้ตั งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝน 
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32. ผลิตอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ หมายถึง การผลิตภาชนะ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ท้าหน้าที่
รองรับน ้า รองรับของเหลว และจ่ายของเหลว น ้าเสีย หรือน ้าโสโครกที่เกิดจากการใช้งานช้าระล้าง
ขับถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์ เพ่ืออ้านวยความสะดวกและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แล้วส่งเข้าสู่ระบบ
ระบายน ้าหรือแหล่งขจัดที่เหมาะสมอ่ืน หรือท่อระบายน ้าสาธารณะที่อนุญาตให้ระบายได้ เช่น  
อ่างล้างหน้า อ่างอาบน ้า โถปัสสาวะชาย โถปัสสาวะหญิง และอุปกรณ์ประกอบห้องน ้าอ่ืน ๆ เป็นต้น 

33. ผลพลอยได้จากแร่ทองแดงบริสุทธิ์ เศษและของที่ ใช้ ไม่ได้ที่ เป็นทองแดง หมายถึง 
กระบวนการแยกแร่ทองแดงบริสุทธิ์ออกจากสิ่งเจือปนหรือ กากแร่ ด้วยวิธีการลอยตัว โดยน้าแร่
ทองแดงที่บดละเอียดแล้วผสมเข้ากับน ้า น ้ามันและสารซักล้าง จากนั นกวนและผ่านอากาศเข้าไปใน
ของเหลวที่อยู่ในถึงผสมตลอดเวลา เพ่ือท้าให้มีฟองอากาศ และน ้ามันไปเกาะอยู่กับอนุภาคของแร่
ลอยตัวอยู่ด้านบน ส่วนกากแร่จมลงอยู่ด้านล่าง เมื่อตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนออกและท้าให้แห้ง ผลแร่
ที่มีปริมาณทองแดงจะเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 15 จากนั นน้าน ้าแร่มาเผาในอากาศ หรือเรียกว่า  
การย่างแร่ ไอร์ออน (II) ซัลไฟด์บางส่วนจะถูกออกซิไดซ์เป็นไอร์ออน (II) ออกไซด์ ทองแดงท่ีถลุงได้ยังมี
สิ่งเจือปนจึงต้องน้าไปท้าให้บริสุทธิ์ก่อน การท้าทองแดงให้บริสุทธิ์ โดยทั่วไปจะใช้วิธีแยกสารละลาย
ด้วยกระแสไฟฟ้า ผลพลอยได้จากการถลุงแร่ทองแดง เช่น เหล็ก เงิน แพลทินัม เป็นต้น แร่ทองแดง
บริสุทธิ์ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เพราะดัดได้ง่าย นิยมน้ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรม 
เพ่ือผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น สายลวดทองแดง ท่อน ้าทองแดง ลูกบิด และของอ่ืน ๆ 
ที่ติดตั งในบ้าน ทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลืองใช้ท้ากลอนประตู ภาชนะหุงต้ม ปลอกกระสุนปืน 
กุญแจ ใบพัดเป็นต้น ทองสัมฤทธิ์ใช้ท้าลานนาฬิกา ปืนใหญ่ ระฆัง สารประกอบคอปเปอร์ (II) ออกไซด์
ใช้ท้ายาฆ่าแมลงหรือฆ่าเชื อราสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง (Cu) แม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า 
โดยเฉพาะมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ไอน ้ารีเลย์ไฟฟ้า และสวิตช์ไฟฟ้า 
เป็นต้น นอกจากนี ยังมีการใช้ทองแดงเพ่ิมขึ นในวงจรไอซีแทนอะลูมิเนียมเพราะน้าไฟฟ้าได้ดีกว่า เป็น
วัสดุในการผลิตฮีตซิงก์ส้าหรับคอมพิวเตอร์ เพราะระบายความร้อนได้ดีกว่าอะลูมิเนียม 

34. แผ่นไม้ซีดาร์ที่ใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอไม้สนเรดิเอต้า หมายถึง ไม้จ้าพวกสนเป็น
แผ่นไม้ส้าหรับท้าไม้วีเนียร์ รวมถึงแผ่นไม้ ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูด  แผ่นไม้ส้าหรับท้าไม้อัด
พลายวูด หรือแผ่นไม้ส้าหรับท้าลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อ่ืน ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือ
ลอก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

35. แผ่นไม้ส้าหรับท้าไม้วีเนียร์ หมายถึง แผ่นไม้เนื ออ่อน ที่ผลิตจากปอกผิวเนื อไม้ออกเป็นแผ่น
บาง น้าไปอบและรีด ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้วีเนียร์ เป็นไม้แผ่นบางที่มีความหนาไม่เกิน        
3 มิ ลลิ เมตร ที่ ถู กฝานออกจากท่ อนซุ ง  เ พ่ื อน้ ามาใช้ เป็ นวั สดุ ตกแต่ งบ้ าน  ที่ พั กอาศั ย 
ท้าให้เกิดความภูมิฐาน ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผ่นไม้เนื ออ่อน เป็นวัตถุดิบ
ส้าหรับใช้ท้าไม้อัด แผ่นไม้อัด 

36. ฝ้ายไม่ได้สางหรือหวี หมายถึง ฝ้ายที่ยังไม่ผ่านกระบวนการท้าเป็นแผ่นม้วน ยังไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการท้าความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใย ยังไม่มีการก้าจัดเส้นใยสั น ปมเส้นใย และ
ท้าให้เส้นใยเหยียดหรือยังไม่เข้าสู่การรวบรวมเส้นใยให้เป็นเส้นขาว ส้าหรับการผลิตเส้นด้ายคุณภาพดี
ต้องผ่านขั นตอนการหวีก่อ  

37. พัตตี ส้าหรับยากระจก หมายถึง สีโป๊วที่ใช้ส้าหรับยากระจก พัตตี เป็นพลาสติกประเภท
หนึ่งมีลวดลายและลักษณะคล้ายดินเหนียวหรือโดว์แป้ง ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซมส้าหรับเป็น
วัสดุอุด วัสดุกันซึม ในงานยานยนต์ใช้เป็นวัสดุอุดในการซ่อมแซมผิว  
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38. พีต พีตลิตเตอร์ หมายถึง ขั นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่ง
บางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว แต่ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด ยังมองเห็นเป็นล้าต้น กิ่ง หรือใบ มี
สีน ้าตาลถึงสีด้า มีปริมาณคาร์บอนต่้า ประมาณร้อยละ 50-60 มีปริมาณออกซิเจนและความชื นสูงแต่
สามารถใช้เป็นเชื อเพลิงได้ มีลักษณะเป็นผงถ่านหินหรืออัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื อเพลิง
แข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน 

39. พาสต้า หมายถึง อาหารอิตาลี ประกอบด้วยเส้นที่ผลิตจากแป้งสาลี น ้า และไข่ น้ามารีด
เป็นแผ่นและตัดเป็นเส้น ท้าให้สุกโดยการต้ม รับประทานกับซอสได้หลายประเภท มีส่วนประกอบ
หลักหมายถึง น ้ามันมะกอก ผัก เครื่องเทศ และเนยแข็ง ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเส้นพาสต้าทั ง 
แบบส้าเร็จรูปและแบบอบแห้ง นิยมใช้แพร่หลายมากกว่าเส้นแบบสดเพราะสะดวกประหยัดเวลาใน
การจัดเตรียม  

40. พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต พัลเลตคอลลาร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายเคลื่อนย้ายและ
จัดเก็บภายในคลังสินค้า ใช้งานภายนอก เช่น การจัดส่งสินค้า Supply Chain & Logistics ใช้
ประโยชน์ในการจัดเรียงขนถ่ายเคลื่อนย้ายจัดเก็บ ใช้หมุนเวียนในโรงพิมพ์ จัดเก็บหนังสือพิมพ์ 
หนังสือ ฉลาก สติ๊กเกอร์ กระเบื องยาง เซรามิก ปูนซีเมนต์ ซุปเปอร์บล๊อก (ผนังมวลเบา) หรืออิฐมวล
เบา คิวค่อน อิฐ อิฐบล็อก อิฐตัวหนอน อิฐแปดเหลี่ยม บล็อกปูพื น แผ่นพื น ขอบคันหิน เป็นต้น 

41. พู้ฟฟ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเตียง และของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน มีสปริง ยัดไส้
หรือติดภายในด้วยวัตถุอ่ืนใด หรือท้าด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก ทั งชนิดหุ้มและไม่หุ้ม 

42. พอลิเมอร์ หมายถึง เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมาก
ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วย  ส่วนใหญ่      
พอลิเมอร์ หมายถึง วัสดุประเภทพลาสติก ยาง เส้นใย และกาว 

43. โพลิเอทิลีน หมายถึง พลาสติกที่ผลิตขึ นมาจากสารตั งต้นเอทิลีน (ผลผลิตจากปิโตรเลียม) 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด หมายถึง ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่มีความแข็งแรงทนทาน และชนิด
ความหนาแน่นต่้า (LDPE) โพลิเอทิลีน มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่
ติดแม่พิมพ์ มีความเหนียวทนความร้อนได้ไม่มากนัก แต่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เป็น
ฉนวนไฟฟ้า ใส่สีผสมได้ง่าย มีความหนาแน่นต่้ากว่าน ้า จึงลอยน ้าได้ เมื่อความหนาแน่นสูงขึ น  มี 
ความแข็งและความเหนียวเพ่ิมขึ น อุณหภูมิหลอมตัวสูงขึ น และอัตราการคายก๊าซเพ่ิมขึ น เมื่อ 
ความหนาแน่นลดลง อัตราการเสื่อมสลายของผิวก็เพ่ิมขึ นเช่นกัน หมายถึง ผิวแตกรานได้ง่ายขึ น 
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าด้วยโพลิเอทิลีน เช่น ขวดใส่สารเคมี ขวดใส่น ้า ลังหรือกล่องบรรจุสินค้า ภาชนะต่าง ๆ       
เครื่องเล่นของเด็ก ถุงเย็น ถาดท้าน ้าแข็ง ชิ นส่วนแบตเตอรี่ ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ฉนวนไฟฟ้า  
ถุงใส่ของ แผ่นฟิล์มส้าหรับห่อของโต๊ะ และเก้าอี  เป็นต้น  

44. โพรไพล์กลวง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อ ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ามีลักษณะ
กลวง เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย ้าหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน ท่อชนิดที่ใช้
เป็นท่อส่งน ้ามันหรือก๊าซ เป็นต้น 

45. โพรไฟล์ท้าด้วยสังกะสี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีด อัดรีด ดึง ตีหรือท้าเป็นรูป ขด
เป็นม้วนหรือรูปทรงอ่ืน ๆ ผลิตด้วยสังกะสี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อหรือผลิตภัณฑ์แบบซิน
เตอร์ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งได้มีการจัดท้าต่อหลังจากการผลิต 

46. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์ มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อนต้องผสมน ้าในปริมาณ
มากพอสมควร แล้วทิ งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว นิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนี ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic 
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Cement) ทั งนี  เพราะต้องใช้น ้าผสมและแข็งตัวในน ้าได้ ดังนั น ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์จึงเป็นที่นิยม
ใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด  

47. พอร์ฟิรี บาซอลต์ หมายถึง หินอัคนีพุที่พบได้ท่ัวไป มีสีเทาถึงสีด้า เนื อละเอียดเกิดจากการ
เย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื นผิวโลก ส้าหรับใช้ท้าอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง ตกแต่ง 
อย่างหยาบ ๆ เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืนให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี  ยังใช้เป็นวัสดุก่อสร้างถนน เทพื นรองหมอนและรางรถไฟ ท้าเป็นแผ่นปูพื น
หรือผนัง และยังใช้เป็นส่วนผสมที่ส้าคัญในการผลิตแอสฟัลต์ 

48. ฟินเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Fillie Iceburg Lettuce) หมายถึง ผักสลัดใบเขียว ใบหยิกเป็นฝอย  
ใบแข็งกรอบ ฉ่้าน ้า รสชาติหวานกรอบ ทรงพุ่มใหญ่สวยงาม ขอบใบหยัก คล้ายกะหล่้าปลีหัว กาบใบ
ห่อเข้าหากันเป็นชั น ๆ ห่อหัว เมื่ออากาศเย็น นิยมรับประทานเป็นสลัดผัก ฟินเลย์ ไอซ์เบิร์ก  
มีประโยชน์ในการช่วยสร้างเม็ดเลือด มีวิตามินซีสูง ป้องกันหวัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

49. ฟรุ๊ตพิวเร หรือ นัตพิวเร หมายถึง ผลไม้และนัต ที่น้ามาแปรรูปมีลักษณะ ข้น หนืด เนื อ
เนียน การผลิตขั นแรกต้องท้าให้สุกก่อน แล้วบดให้ละเอียด กรองด้วยตะแกรง (Sieve) เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์มีเนื อเนียนขึ น  

50. เฟอร์โรซีเรียม และแอลลอย หมายถึง สารประกอบที่ท้าให้เกิดประกายไฟอ่ืน ๆ ในลักษณะ
ต่าง ๆ ทั งของท้าจากวัตถุที่สันดาป เชื อเพลิงเหลวหรือเชื อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะชนิดใช้
บรรจุ หรือเติมไฟแช็ก หรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมีความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

51. ยางวัลแคไนซ์ หมายถึง การน้าน ้ายางมาท้าปฏิกิริยากับก้ามะถันในปริมาณที่พอเหมาะใน
อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของก้ามะถัน ท้าให้ยางมีคุณภาพคงตัวในอุณหภูมิต่าง  ๆ มี 
ความยืดหยุ่น ได้ดีมากขึ น ทนความร้อนและแสงแดด ละลายในตัวท้าละลายได้ยากขึ น 

52. เรดคอรัล หมายถึง ผักสลัดใบหยัก สีน ้าตาลแดง เนื อค่อนข้างนุ่ม รูปร่างคล้ายเรดโอ๊ค  
ใบมีสีแดงอมเขียว หวานกรอบ เป็นพืชล้มลุก ไม่ห่อหัว ก้านใบสีเขียวคล ้า ช่วงกลางถึงปลายใบ มีสี
แดงอมม่วง ใบซ้อนกันเป็นชั น ๆ ปลายใบหยิกเป็นคลื่น คุณค่าทางโภชนาการช่วยสร้างเม็ดเลือด  
เส้นใยอาหารสูง ป้องกันโรคปากนกกระจอก โรคโลหิตจาง มีวิตามินซีสูง 

53. เรดโอ๊ค (Red Oak) หมายถึง ผักสลัดใบมีสีเขียวคล ้าออกแดง เป็นทรงพุ่ม ลักษณะ 
ปลายใบหยักโค้งมน ซ้อนกันเป็นชั นๆ การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร เรดโอ๊ค เป็นพืชที่นิยม
บริโภคสด โดยเฉพาะในสลัด ช่วยสร้างเม็ดเลือด บ้ารุงประสาท บ้ารุงผิวพรรณ บ้ารุ งสายตาและ
กล้ามเนื อ มีกากใยอาหารสูง ย่อยง่าย ป้องกันโรคปากนกกระจอก ล้างผนังล้าไส้ ก้าจัดไขมัน มีธาตุ
เหล็กและวิตามินดีสูง นอกจากนี ยังมีวิตามินซีสูงกว่าสีเขียว 

54. ราวิโอลิ หมายถึง พาสต้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแป้งแผ่นบางประกบกันและห่อไส้ข้าง
ใน ร ูปแบบเด ียวกับเกี ๊ยวของจ ีน ซึ ่งสามารถท้าได ้หลายร ูปทรง เช ่น ทรงสี ่เหลี ่ยมจ ัต ุร ัส 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทรงครึ่งวงกลม หรือทรงกลม ราวีโอลี สามารถใส่ได้หลาย
ชนิด เช่น ไส้เนื อ ไส้ไก่ ไส้ปลา หรือไส้เนย เป็นต้น ต้นต้าหรับดั งเดิมของอิตาเลียนนิยมใช้เนยรีกอต
ตาขูดผสมกับผักต่าง ๆ เช่น ผักโขม ผักกาด หรืออาจผสมมันบด เห็ด ฟักทอง เกาลัด อาร์ทิโชก 
เป็นต้น ส่วนในประเทศอิสราเอลนิยมเลือกใช้มันเทศมากกว่า 

55. เรเซอร์วัวร์ หมายถึง ภาชนะส้าหรับใช้บรรจุวัตถุอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากก๊าซอัด หรือ 
ก๊าซเหลว ผลิตด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร มีทั งบุด้านในหรือหุ้มฉนวน 
ความร้อน แต่ไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดด้วย 
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56. โรลเลอร์แบริ่ง หมายถึง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ส้าหรับออกแบบสายพานล้าเลียง ที่ต้องรับแรง
ในแนวรัศมีมากเป็นพิเศษ โรลเลอร์แบริ่ง ส่วนที่กลิ งจึงเป็นรูปทรงกระบอก จุดสัมผัสระหว่างวงนอก 
และวงใน เป็นเส้นไม่ใช่จุด ท้าให้สามารถรับน ้าหนักในแนวรัศมีได้มากกว่าบอลแบริ่ง  

57. ลาซานยา หมายถึง แผ่นแป้งที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีกับไข่ นวดให้เข้ากัน แล้วน้ามารีด
เป็นแผ่นบาง มีลักษณะเนื อแป้งเหมือนกับพาสต้าทั่วไป มี 2 ชนิด หมายถึง แบบที่ต้มสุก และแบบที่
ไม่ต้องต้ม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบนานกว่า เพ่ือให้แป้งสุกแทนการต้ม 

58. โลคัสต์บีน หมายถึง สิ่งสกัดทีไ่ด้จากเนื อในเมล็ด Endosperm ของต้น Carob มีคุณสมบัติ
ที่ท้าให้อาหารข้นเหนียว เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น อาหารกระป๋อง ซอส 
ขนมหวาน เนยแข็ง ไอศกรีม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เนื อ ใช้ในอาหารส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น 

59. เสาแบบพิลลาร์และคอลัมน์ หมายถึง ส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าด้วยอะลูมิเนียม 
รวมทั ง แผ่น เส้นโพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดท้าไว้เพ่ือใช้ท้าเป็นสิ่งก่อสร้าง 

60. สแลกซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่มีระยะก่อตัวและเย็นตัวช้ามาก มีความถ่วงจ้าเพาะต่้า 
ทนสารเคมีได้ดี จึงเหมาะส้าหรับงานคอนกรีตที่ต้องการน ้าหนัก ต้องการปริมาตรมากกว่า 
ความแข็งแรง และงานที่ต้องสัมผัสกับปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ใช้ส้าหรับปูพื นคอกสัตว์ เช่น พื นคอก
ส้าหรบัสุกร พื นคอกส้าหรับแพะ เป็นต้น   

61. ส่วนประกอบรองเท้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรองเท้า พื นรองเท้า ทั งพื นรองเท้า
ด้านนอกและพื นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของที่คล้ายกัน รวมทั งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา  

62. หนังฟอกที่จัดท้าเพ่ิมเติมภายหลังการฟอก หมายถึง การเปลี่ยนสภาพหนังสัตว์ดิบที่
สามารถเน่าเปื่อยได้ไปเป็นหนังส้าเร็จซึ่งคงตัวกว่า ไม่เน่าเปื่อย มีความทนทานต่อสภาพอากาศและ 
น ้าร้อน โดยใช้สารเคมี เช่น ฝาด โครเมียม หรือสารเคมีอ่ืน เป็นต้น เข้าไปท้าปฏิกิริยากับคอลลาเจน 
(โปรตีน) ในหนัง การฟอกหนังมี 2 วิธี หมายถึง การฟอกโครมซึ่งอาศัยโครเมียม และการฟอกฝาด ซึ่ง
ส่วนใหญ่นิยมการฟอกโครม เพราะใช้เวลาน้อยกว่า สารเคมีราคาถูก หนังที่ฟอกแล้วทนต่อความร้อน
และความชื นดีกว่า 

63. หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งของชิโครี หรือ Coffeweed เป็นวัชพืชที่โตเร็ว ใช้เป็น
อาหารม้าและแกะได้ดี ใบใช้เป็นผักสลัด เป็นประเภทเดียวกับ Endive Radicchio รสชาติออกขม 
เล็กน้อย มีลักษณะใบยาว ขอบใบหยักคล้าย Dandelion ชิโครี่อุดมไปด้วยวิตามินเอ บี Complex  
เค อี และซี เช่นเดียวกับแคลเซียม โปตัสเซียม แคลแซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง สังกะสี และแมกนีเซียม 
ส่วนรากสามารถต้มดื่มได้ รากมีสีน ้าตาลแก่ คล้ายแครอทแต่เปลือกนอกแข็งกว่า สามารถรับประทาน
แบบเดียวกับเผือกต้มได้ รากชิโครี่สามารถอบและบดแล้วใช้ชงแทนกาแฟได้ ปัจจุบันใช้เป็นส่วนผสมใน
กาแฟ รากชิโครี่ ไม่มีคาเฟอีนให้กลิ่นหอมจากการคั่วได้มากกว่ากาแฟ ดังนั น ผู้ผลิตกาแฟจึงนิยมผสม 
ชิโครี่เพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมและลดปริมาณคาเฟอีน 

64. เหล็กสปิเกล หมายถึง โลหะเจือเหล็กคาร์บอน มีแมงกานีสเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 
30 โดยน ้าหนัก เป็นเหล็กถลุง ผลิตภัณฑ์มีทั งลักษณะเป็นเม็ด หรือผง เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือ
มีหรือลักษณะขั นปฐมอื่น ๆ 

65. อะลูมินัสซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่ผลิตจากแร่บอกไซต์ (Bauxite) ซึ่งเป็นแร่ที่มี  
อะลูมินามากและราคาแพงน้ามาผสมกันปูนขาวแล้วเผา แล้วน้ามาบดให้ละเอียดเช่นเดียวกับการท้า
ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ชนิดนี ให้ก้าลังเร็ว คอนกรีตที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ชนิดนี เมื่อหล่อแล้ว
ได้ 24 ชั่วโมง ก้าลังจะเท่ากับคอนกรีตซึ่งหล่อด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 3 เดือน เสาเข็มคอนกรีต
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ส้าเร็จรูป ซึ่งหล่อด้วยอะลูมินัสซีเมนต์ อาจน้ามาใช้งานได้หลังจากหล่อได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั น 
อะลูมินัสซีเมนต์ เมื่อน้าไปใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวมากก็ใช้ได้โดยไม่ต้องป้องกันความหนาว
แบบปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ เพราะอะลูมินัสซีเมนต์ เมื่อผสมน ้าแล้วจะท้าให้มีความร้อนมาก ซึ่งเป็น
การป้องกันไม่ให้คอนกรีตแข็งตัวด้วยความเย็นจัดก่อน คอนกรีตซึ่งผสมด้วยอะลูมินัสซีเมนต์ เมื่อแข็ง
แล้ว (ระหว่าง 4–6 ชั่วโมง) ต้องรดน ้าหรือคลุมให้ชื นอยู่เสมอจนครบ 24 ชั่วโมง เพ่ือชดเชยน ้าที่
ระเหยไปโดยความร้อนอันเกิดขึ นในขณะที่คอนกรีตก้าลังแข็งตัว 

66. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายถึง วัสดุผสมด้วยยางมะตอย (แอสฟัลท์ซีเมนต์ AC 60-70) 
หรือใช้โมดิฟายด์แอสฟัลท์ซีเมนต์ (PMA) หินย่อย หินฝุ่น อาศัยโรงงานผสม (Plant Mix) โดยการเผา
ให้ความร้อนแก่ส่วนผสมต่าง ๆ ในระดับอุณหภูมิที่ต้องการ คลุกเคล้าให้เข้ากันในเครื่องผสมตาม
อัตราส่วนที่ก้าหนดไว้ เมื่อผสมแล้ว จึงเทใส่รถบรรทุกขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างพร้อมเทลงในเครื่อง
ปูแอสฟัลท์ (Asphalt Paver) สามารถปูตามความหนาที่ก้าหนด เช่น 3, 4 หรือ 5 เซนติเมตร แล้วบด
อัดด้วยรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนและล้อยางตามล้าดับ เพ่ือให้ผิวทางมีความแข็งแรงรับน ้าหนักได้สูง 
นิยมใช้ส้าหรับงานผิวถนน ผิวทางสนามบิน 

67. แอสเบสทอสซีเมนต์ หมายถึง แร่ธรรมชาติที่ปนอยู่ในเนื อหิน ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม 
เหล็ก ซิลิเกต และธาตุอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียด มีคุณสมบัติพิเศษ ทนไฟ ไม่น้าความร้อน
และไฟฟ้า มีความแข็งเหนียว และยืดหยุ่น สามารถน้ามาปั่นเป็นเส้นและทอเป็นผืนได้ ทนกรดและ
ด่างได้ดี จึงถูกน้ามาใช้เป็นส่วนผสมใน ผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง 
(กระเบื องมุงหลังคา กระเบื องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน) อุตสาหกรรมการผลิตท่อน ้าซีเมนต์ กระเบื องยาง
ไวนิลปูพื น ผ้าเบรก ฉนวนกันความร้อน และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องมือ PESTE Analysis 
 
 การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องมือ PESTE Analysis ซึ่งแบ่งเป็น 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
นโยบายภาครัฐ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
1. ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Political and Legal: P) 

ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐพิจารณาจากปัจจัย 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยนโยบายภาครัฐ ภาพรวม ปัจจัย
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการผลิต ปัจจัยนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ 
ปัจจัยนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน และปัจจัยนโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ภาพรวม 
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ภาพรวม มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สาระส าคัญ

ของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1 สาระส าคัญของนโยบาย 

1) กรอบเชิงพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาคมี 3 กรอบ ได้แก่ 
(1) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Cooperation) ให้ความส าคัญระบบคมนาคม
เชื่อมต่อ 4 ประเทศ (จีน-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย) (2) ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Ayeyawade-Chao 
Phraya-Mekhong Economic Cooperation: ACMECS) ให้ความส าคัญด้านเกษตรแบบมีสัญญา 
เพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ (3) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Great Mekhong Subregion: GMS) เป็น 
การร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้มีการขยายตัวทาง
การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและบริการ  

2) เปิดเสรีการค้าตามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-
Pacific Strategic Economic Partnership: TPP) มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ (ธันวาคม 2559) ซึ่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) เป็นประเทศสมาชิกและเป็นประเทศที่อยู่บนระเบียง
เศรษฐกิจ (East-West Economic Corridor: EWEC) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
สามารถก าจัดก าแพงภาษีสินค้าส่งออกของสหรัฐอเมริกาได้สิทธิมากถึง 18,000 ชนิด การส่งออกไปยัง
ตลาดของประเทศในกลุ่มทีพีพี (TPP) ในอัตราภาษีท่ีต่ า เป็นต้น  

3) กรอบความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูงทันสมัยในเชิงลึก ครอบคลุมและมี
ความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการค้าในทุกมิติ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ได้แก่ ตลาดการค้าที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น เพ่ือช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุนให้กับผู้ ประกอบการใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิตของภูมิภาคโดยเฉพาะในการสรรหาแหล่ง
วัตถุดิบที่หลากหลาย  
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4) บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-สปป.ลาว-
เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ประกอบด้วย ประเทศไทยมีจังหวัดนครพนม 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ สปป.ลาว มีแขวงบอลิค าไซ แขวงค าม่วน และ
ประเทศเวียดนามมีจังหวัดฮาติงห์ จังหวัดกวางบิงห์ จังหวัดเหงะอาน มีข้อตกลงความร่วมมือกันใน
ด้านการค้า ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านการกีฬาและวัฒนธรรม  
ด้านคมนาคมขนส่ง และการแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองคู่แฝดของ พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่  
บันทึกความเข้าใจจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) บันทึกความเข้าใจจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม บันทึก 
ความเข้าใจจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดเถือเทียนเว้ (จังหวัดเว้) ประเทศเวียดนาม บันทึก  
ความเข้าใจจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งบันทึกความเข้าใจทั้งหมดมี
ข้อตกลงที่คล้ายกัน ได้แก่ ความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความมั่งคั่ง การพัฒนาร่วมกันบนพ้ืนที่ของ
ความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ความร่วมมือกันในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  

1.1.2 ผลของนโยบาย 
1) กรอบเชิงพ้ืนที่เพ่ือความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาค มี 3 กรอบ ได้แก่ 

(1) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Cooperation) (2) ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (3) หก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ ถือเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การค้าการบริการ และ 
การท่องเที่ยวของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มประตูการค้า 

2) ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทีพีพี (TPP) ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคเกษตรกรรมที่ปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา รวมถึงพืชไร่  
พืชสวน ตลอดจนด้านปศุสัตว์ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใน
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้เสียโอกาสได้รับการลดหย่อนหรือเสียโอกาสในการได้รับยกเว้นภาษีน าเข้า 

3) กรอบความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มประตูการค้าของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด การรวมกลุ่มใน 
ครั้งนี้กลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูการค้าได้รับประโยชน์ คือ จังหวัดนครพนม และหนองคายที่ได้ร่วมกลุ่ม
3 ประเทศ 9 จังหวัด ซึ่งท าให้เกิดการกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัด
มากยิ่งขึ้น นอกจากการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวแล้ว ด้านการค้าก็ท าให้ในพ้ืนที่ดังกล่าว มีตลาด
ที่กว้าง และสะดวกต่อการติดต่อประสานงานในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในพ้ืนที่ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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1.2 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการผลิต 
 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการผลิต มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
สาระส าคัญของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 สาระส าคัญของนโยบาย 
1) นโยบายของรัฐด้านการท าการเกษตรแบบมีสัญญา 

 การด าเนินโครงการท าการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ให้ความส าคัญในการช่วย
สร้างงาน เพ่ิมรายได้ การพัฒนาในพ้ืนที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม
ให้แก่ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง ที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน และช่วยให้ผู้ประกอบการคนไทยและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษาสามารถน าเข้า
พืชเป้าหมายที่ขาดแคลนในตลาดไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการน าเข้าพืชเป้าหมายไม่ส่งผลกระทบ
กับเกษตรกรภายในประเทศ เพราะมีความต้องการน าเข้าพืชดังกล่าวในปริมาณไม่มาก ซึ่งที่ผ่านมามี
ผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการท าเกษตรแบบมีสัญญา และเข้าไปส่งเสริมใน 
การเพาะปลูกในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้แก่ บริษัท ไชโยเอเอ จ ากัด ส่งเสริมการปลูกยูคา
ลิปตัส บริษัทน้ าตาลมิตรลาว ส่งเสริมการปลูกอ้อย บริษัทน้ าตาล สะหวันนะเขต ส่งเสริมการปลูกอ้อย 
บริษัทไทฮ้ัวยางพารา ส่งเสริมการปลูกยางพารา บริษัทซีพี ส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง เป็นต้น (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต, 2558) 

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprise: SME) 

นโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ส่งเสริมจากธุรกิจเน้นความถูก ต้นทุนต่ า เพ่ิมปริมาณ ไปสู่ธุรกิจผลิตภาพการผลิต 
นวัตกรรม และการเพ่ิมคุณค่าของสินค้าผู้ผลิตไทยมีการส่งเสริมการขับเคลื่อนกับผู้ประกอบการโดย
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Startup ซึ่งส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีนโยบายในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้าน
เงินทุน การร่วมทุน โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเอสเอ็มอีในการหาตลาดค้าขาย 
ซึ่งท าให้เกิดฐานการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกล่าว ท าให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยและ
ในพ้ืนที่ศึกษาสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึ้น และมี
ช่องทางและตัวช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและอยู่รอดได้ในอนาคต 

3) นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
 นโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) เป็น 
การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสม
ในการปลูกพืชและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ส าหรับพ้ืนที่ศึกษามีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและมีลักษณะไม่แตกต่างกัน คือ ข้าว 
อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา ด้านปศุสัตว์ คือ โค กระบือ และสุกร 
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4) นโยบายปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
 นโยบายปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายทางด้านการเกษตรที่ส าคัญทั้ง
ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่พยายามขับเคลื่อนการปลูกพืชไร้สารเคมีมากขึ้น โดยก าหนด
พ้ืนที่การผลิตเกษตรกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ซึ่งการพัฒนาพันธุ์พืช แหล่งน้ า ชลประทาน การปรับปรุงคุณภาพดิน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน พืชนอกฤดูกาล และอาชีพเสริมอ่ืน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาพืชผลการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
เน้นด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยพ้ืนที่ศึกษามีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสานของประชาชนทั่วไป เช่น บ้านไร่เพชรนาค า ต าบลหนองนาค า  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ไร่เทศสนั่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ าเภอกุดรัง และ
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น  

5) นโยบายด้านอุตสาหกรรม 
 ด้านนโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการส่งเสริม ดังนี้ (1) การสร้างและ

พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(3) ส่งเสริมการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (4) นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก (5) ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อัญมณี และเครื่องประดับ (6) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ 
(7) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ (8) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชน (9) การเร่งส ารวจแหล่งแร่ส าคัญเพ่ิมเติม และนโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการผลิต
แปรรูปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริง โดยใช้ภาคประชาชนและเครือข่าย รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้รวมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการผลิต แปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าในสินค้าที่ผลิต 
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มาก ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษามีพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา ส่วนใหญ่เป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้นยังสามารถแปรรูปได้
หลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  

6) การพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม  
การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด 

ความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนา  
ด้านเทคโนโลยี การผลิต นวัตกรรม และโอกาสทางการตลาดเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าบนฐานความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน ดังนั้น กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจต้องมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถของธุรกิจทั้ง
เชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่มควบคู่กันไป ซึ่งพ้ืนที่ศึกษามีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เช่น จังหวัด
มหาสารคามอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรซ์ จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม  
มันส าปะหลัง (พืชเศรษฐกิจด้านพลังงาน) จังหวัดอุดรธานีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
จังหวัดเลยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมของฝากและของที่ระลึก (กรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558) 

 จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ตามมติที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) โดย
ได้ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
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เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ส่วนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิที่ได้ถูกก าหนด
พ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยให้ความส าคัญในด้านปศุสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด (กรมส่งเสริมการลงทุน, 
2559) 

7) นโยบายด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambol One 
Product: OTOP) 

นโยบายในการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล เช่น ก าหนด
รูปแบบกระบวนการจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ในปัจจุบันกรมพัฒนาชุมชน และบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพถ่ายโฆษณาสินค้าเพ่ือจัดท าเป็น   
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์จ าหน่ายบนเครื่องบินจ านวน 21 รายการ รวม 128 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมี
การตั้งร้านค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จากนโยบายดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือพัฒนาสินค้าของตน และยกระดับ
สินค้า เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายบนเครื่องบิน หรือตั้งจุดขายบริเวณที่มีชาวต่างชาติจ านวนมาก เช่น 
ตามจุดชายแดน ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง เป็นต้น  

พ้ืนที่ศึกษามีผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เช่น   
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ซึ่งสามารถน ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าหรือตัดชุดเสื้อผ้า  หม่ า กุนเชียง  
น้ าองุ่น น้ าพริก ข้าวกล้องงอก เครื่องจักสานต่าง ๆ เครื่องประดับ (OTOP Today ไทยต าบล, 2558) 

8) ข้อตกลงการน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
ข้อตกลงการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 

มี 3 สัญชาติ คือ สัญชาติลาว สัญชาติเมียนมา และสัญชาติกัมพูชา ซึ่งมีข้อก าหนดอนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถเข้ามาท างานในต าแหน่งงานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน (ส านักงานบริหารแรงงาน
ต่างด้าว, 2558) นอกจากนี้ ในอนาคตมีการจัดท าข้อตกลงในการน าเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาระหว่างเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย
หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน คาดว่าจัดขึ้นภายในปี พ.ศ.2559 นี้ (กระทรวงแรงงาน, 2558) ใน
พ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
คนไทยในกลุ่มใช้แรงงานจึงมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะใน 
สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนใหญ่แรงงานที่เข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ มีทุนไม่มากพอในการ
ท าหนังสือเดินทางและตรวจลงตรา (VISA) เพ่ือขออนุญาตท างาน (Work Permit) จึงเกิดการลักลอบ
น าเข้าแรงงานตามแนวชายแดน ในส่วนผู้ประกอบการที่มีแรงงานที่ผิดกฎหมายในธุรกิจของตนเอง
ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไปต่อแรงงาน 
ต่างด้าว 1 คน ท าให้ผู้ประกอบการคนไทยหลายรายมีการลักลอบน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิด
กฎหมาย และแรงงานเหล่านี้หลายคนต้องถูกผู้ประกอบการหักเงิน เพ่ือประกันการหนีและ 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

1.2.2 ผลของนโยบาย 
1) นโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นธุรกิจเอสเอ็มอีส่งเสริมจากธุรกิจเน้นความถูก ต้นทุน

ต่ า เพ่ิมปริมาณ ไปสู่ธุรกิจผลิตภาพการผลิต นวัตกรรม และการเพ่ิมคุณค่าของสินค้าผู้ผลิตไทยมี  
การส่งเสริมการขับเคลื่อนกับผู้ประกอบการโดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเอสเอ็มอี 
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(Startup) ท าให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยและในพ้ืนที่ศึกษาสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึ้น และมีช่องทางให้ธุรกิจพัฒนาเพ่ือความอยู่รอดได้ใน
อนาคต 

2) นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการผลิตแปรรูปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากที่แท้จริง โดยใช้ภาคประชาชนและเครือข่าย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้
รวมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการผลิต แปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าในสินค้าที่ผลิต ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นให้มาก 

3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี การผลิต นวัตกรรม และโอกาสทางการตลาดเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

1.3 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ 
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ มีแบ่งการสรุปออกเป็น 

2 ประเด็น ได้แก่ สาระส าคัญของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.3.1 สาระส าคัญของนโยบาย 

1) มาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ส านัก
งบประมาณของรัฐสภา ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559) ได้เร่งท านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ 
สร้างความเชื่อมั่น ได้ออกมาตรการทางการเงิน–การคลังอย่างต่อเนื่องทั้งการกระตุ้นการบริโภคและ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ 

1.1) มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน จ านวน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล มาตรการกระตุ้นการลงทุน 
ขนาดเล็กของรัฐบาล โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเอสเอ็มอี (ซอฟท์โลน) โครงการค้ าประกัน
สินเชื่อ เอสเอ็มอี โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเอสเอ็มอีผ่านการร่วมลงทุน  มาตรการสินเชื่อ
กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ 

1.2) มาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุน จ านวน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ 
รายใหม่ (New Start-Up) การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดาส าหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน  3 ล้านบาท เพ่ือใช้
เป็นที่อยู่อาศัยของตน มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน มาตรการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหริมทรัพย์
(Real Estate Investment Trust: REIT) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ หักรายจ่าย
เพ่ือการลงทุน มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ  

1.3) นโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ จ านวน 5 มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) การสนับสนุน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางวิจัยพัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค การจัดหาแหล่งทุนส าหรับ
โครงการลงทุนภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี พ.ศ.2558 -2565 
จัดหาเงินกู้เพ่ือการบริหารจัดการน้ าและถนนระยะเร่งด่วน (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2)  
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1.4) นโยบายสร้างความเป็นธรรมและลดเหลื่อมล้ า จ านวน 3 มาตรการ ได้แก่
การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ มาตรการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 

1.5) การตราพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  
2) นโยบายในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกและการลงทุน 5 ด้านหลักประกอบด้วย 

เจาะลึกตลาดส าคัญ (Deep Penetration) เน้นตลาด สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา และ
การค้าชายแดน (Border Trade) พัฒนาตลาด (Market Development) พัฒนาการค้าออนไลน์ (E-
Commerce) และน าสินค้าเกษตรไทยสู่โลก นอกจากนี้มีการพัฒนาตราสินค้าไทยสู่สากล (Nation 
Brand) โดยยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ตลอดจนด้านการ
ขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน  

ส่วนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีศักยภาพและก าลังซื้อสูงทั้งด้านการค้าการลงทุน 
และสินค้า เป็นรายเมืองของแต่ละประเทศ (City Focus) ที่มีศักยภาพสูงในด้านความต้องการการค้า
การลงทุน และสินค้า โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรมาก ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น อินโดนีเชียเป็นประเทศที่มี
ประชากรมาก ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ประเทศอาเซียนใหม่ที่มี พ้ืนที่ติดและใกล้กับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา และใกล้กับเวียดนาม
จ าเป็นต้องเน้นการตลาดเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือขยายตลาดมากขึ้น (Qualitative 
Marketing) เร่งแสวงหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไทย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละเมืองของ 
แต่ละประเทศมากขึ้น (กระทรวงพาณิชย์, 2559) 

3) ตามมติ ครม. ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเรื่องสิทธิประโยชน์เชิงพ้ืนที่
ให้กับจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 20 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม 
มหาสารคาม มุกดาหาร อุบลราชธานี สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้
เพ่ิมเติม 3 ปี กรณีกลุ่ม A1 (อุตสาหกรรมฐานความรู้เน้นการออกแบบ ศึกษาวิจัยและพัฒนา: R&D) 
และ A2 (กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศใช้เทคโนโลยีสูง) ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว 
และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี 

4) Thai Economy 4.0 เป็นการค้นหาเครื่องชี้ความเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ (New 
Engines of Growth) โดยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
เป็น ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
ใหม่ (New Industries or Core Technologies) ประกอบด้วยดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: พืชผลทางเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Agricultural Products 
& Bio-Tech) 

กลุ่มที่ 2: สุขภาพและชีวการแพทย์ที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ (Health, Wellness & 
Bio-Med) 

กลุ่มที่ 3: เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ (Automation, 
Robotics & Mechatronics) 

กลุ่มท่ี 4: ความเหลื่อมล้ าทางความรู้ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือต่าง ๆ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีการฝังตัว (Digital Devices, Internet of 
Things & Embedded Technology) 
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กลุ่มที่ 5: วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเพ่ิมมูลค่าในการบริการ 
(Culture, Creativity & High Value Services) 

ซึ่ง Thailand Economy 4.0 เป็นการสร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science & Technology) และวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ (Culture & Creativity) 
เพ่ือให้ได้สินค้าที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) ใช้โมเดลประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยผู้มีส่วนร่วม
ประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ต่าง ๆ ตามความถนัด และจุดเด่นของแต่ละองค์กร แต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมสร้าง Thailand 
Economy 4.0 ซึ่งมี 3 ตัวขับเคลื่อน คือ การสร้างสรรค์ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (Creativity, Business 
และ Technology) เพ่ือสร้าง New Growth Engines และ New Start-Ups ให้เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ศึกษา
ควรให้ความส าคัญในกลุ่มที่ 1 พืชผลทางเกษตร (Food Agricultural Products) กลุ่มที่ 2 สุขภาพ 
(Health) และกลุ่มที่ 5 วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเพ่ิมมูลค่าในการบริการ (Culture, 
Creativity & High Value Services) 

5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 
โดยให้ความส าคัญในการเป็นศูนย์ค้าส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพ้ืนที่ 11 ต าบลที่ติด
ชายแดนใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอดอนตาล ซึ่งจังหวัด
มุกดาหารมีศักยภาพและโอกาสในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และเชื่อมโยงไปยังประเทศในแถบตะวันออก 
(ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน) นับว่าเป็นช่องทางที่ส าคัญในการขนส่งสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไปประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ ตลอดจนสามารถร่วมด าเนิน
กิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (Co-Production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สะหวัน-เซโน ของ สปป.ลาว ที่มีการลงทุนหลากหลายจากต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้อง
ถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงานผลิตเบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ 
(Aeroworks) สินค้าน าเข้า เช่น อาหารทะเลจากเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้ าผ่านแดนจาก 
สปป.ลาว ไปประเทศที่ 3 เช่น ทองแดงบริสุทธิ์ น้ าตาลทรายดิบ ไม้ ข้าวสาร ถุงเท้า ถุงผ้าฝ้าย และ
แผ่นแบตเตอรี่ เป็นต้น สินค้าผ่านแดนจากประเทศท่ี 3 ไป สปป.ลาว เช่น อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ในการท าเหมืองทองแดง บุหรี่ รถยนต์ใหม่ โช๊คอัพ เป็นต้น 

6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 
2 โดยให้ความส าคัญในการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งจังหวัด
หนองคายมีศักยภาพและโอกาสในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว  
ที่ติดกับเมืองหลวง สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานีและสามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์  
สปป.ลาว ได้ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ได้แก่ ทางถนนและทางรถไฟถึงสถานีท่านาแล้ง
เชื่อมต่อคมนาคมทางถนนเข้าสู่เวียงจันทน์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึงมี
โครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟและทางอากาศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.ลาว (เวียงจันทน์และ
หลวงพะบาง) และกรุงเทพฯ นอกจากนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่ของหนองคายสามารถพัฒนาเป็นที่พัก
อาศัยของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ 

7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 
โดยให้ความส าคัญธุรกิจการค้าชายแดนและพ้ืนที่บริการโลจิสติกส์ซึ่งจังหวัดนครพนมมีศักยภาพและ
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โอกาสในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ (เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง) ที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศ มีศักยภาพด้านการเพ่ิมช่องทางการขนส่งไปยังประเทศ
แถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในเวียดนาม มีสนามบินนครพนม 
และเส้นทางรถไฟในอนาคต สายบ้านไผ่ (ขอนแก่น)-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม 
ซึ่งมีแผนการพัฒนาท าให้นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ เป็น
โอกาสในการขยายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้แก่ ข้าว และยางพารา ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป มีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ าโขงที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย
ของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ 

8) จังหวัดอุดรธานีได้ลงนามในสัญญาเพ่ือด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวบริเวณใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางคมนาคมหลักพร้อมมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สถานี
รถไฟหนองตะไก้ มีระบบถนนที่เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอ่ืนได้สะดวกซึ่งการส่งเสริมท าให้เกิดการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
ตลอดจนรองรับการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับถนนสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (EWEC) 

9) การจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพ้ืนที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากร
อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไปในเขต
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรดังกล่าว 
สามารถกระท าได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากร จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นหลักการที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก จึงเป็น 
การเพ่ิมทางเลือกของจังหวัดที่จัดตั้งเขตปลอดอากรในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(EWEC) ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้ (ศูนย์
ปฏิบัติร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2558) จังหวัดมุกดาหารได้มีการเปิดเขตปลอดอากร
แห่งแรกของจังหวัดมุกดาหารในเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ใช้ชื่อว่า เขตปลอดอากรมุกดาหารโกลเด้น
แลนด์ (Mukdahan Golden Land Free Zone) ได้ด าเนินการโดยบริษัทมุกดาหารโกลเด้นแลนด์ 
จ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 และด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งการจัดตั้ง
เขตปลอดอากรนี้เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนเพ่ือการส่งออกด้วยมาตรการภาษีต่าง ๆ เพ่ือลดภาระ 
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความคล่องตัว ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการ แต่ในปัจจุบันเขตปลอด
อากรดังกล่าวได้ยกเลิกแล้วสถานที่ดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กระจายสินค้าครบวงจรได้
มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ศุลกากรมุกดาหารคอยอ านวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งขาเข้า
และขาออก ดังนั้น พ้ืนที่ศึกษายังไม่มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรถือเป็นโอกาสของพ้ืนที่ศึกษาที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีอากรน าเข้าเพ่ือน าเข้าไปใช้ในเขตปลอดอากร เป็นต้น 

1.3.2 ผลของนโยบาย 
1) มาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ส านัก

งบประมาณของรัฐสภา ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559) ได้เร่งท านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
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ความเชื่อมั่น ได้ออกมาตรการทางการเงิน–การคลังอย่างต่อเนื่องทั้งการกระตุ้นการบริโภคและ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ 

2) กลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีศักยภาพและก าลังซื้อสูงทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
สินค้า เป็นรายเมืองของแต่ละประเทศ (City Focus) ที่มีศักยภาพสูง เพ่ือขยายตลาดมากขึ้น 
(Qualitative Marketing) เร่งแสวงหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไทย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละ
เมืองของแต่ละประเทศมากขึ้น 

3) นโยบาย Thailand Economy 4.0 เป็นการสร้างความม่ังคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science & Technology) และวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ (Culture & Creativity) 
เพ่ือให้ได้สินค้าที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)  

4) นโยบายในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการเพ่ิมช่องทางให้นักลงทุน
ได้มาลงทุนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในดึงดูดนักลงทุนมากน้อยเพียงใด 

1.4 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน 
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน 

นโยบายภาครัฐการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว นโยบายภาครัฐการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
และนโยบายภาครัฐการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 ด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว 
 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว มีแบ่งการสรุป
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สาระส าคัญของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สาระส าคัญของนโยบาย 
1.1) สปป.ลาว เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land 

Locked) ไปสู่ประเทศท่ีมีพ้ืนที่ติดกัน (Land Link) ด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) ซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร- 
สะหวันนะเขต เป็นจุดเชื่อมไทย-สปป.ลาว ท าให้ สปป.ลาว มีทางออกสู่ทะเลทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบังของ
ประเทศไทย และท่าเรือดานังของประเทศเวียดนามเป็นทางเลือกในการขนถ่ายสินค้าออกสู่ตลาดโลก 
ท าให้ สปป.ลาว กลายเป็นสะพานเชื่อมอินโดจีน (Land Bridge) เพราะระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่
มีการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมขนส่งที่ถ่ายเทได้สะดวกขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการเริ่มมอง สปป.ลาว ทะลุ
ไปยังเวียดนาม และจีน นอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ติดกัน (Land Link) 
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.2) สปป.ลาว มีนโยบายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า 20,000 เมกกะวัตต์ต่อปี 
สปป.ลาว ถือว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย แต่ปัจจุบันมีการใช้ไปเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ในขณะนี้ประเทศ
ไทยได้ไปลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพ่ือซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว หลายโครงการ อี 5 ปีข้างหน้า 
มูลค่าการส่งออกไฟฟ้าของ สปป.ลาว ส่งผลให้ สปป.ลาว เกินดุลการค้ากับประเทศไทย ในปัจจุบัน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มากที่สุดในประเทศไทยและใน
อาเซียน มีโซลาร์ฟาร์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 101 แห่ง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน, 2559) มีพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี นครพนม และเลย 
ท าให้อนาคตการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ลดลงได้บ้าง เพราะมีการใช้พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนมากขึ้น  
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1.3) การน าเข้าสินค้าของ สปป.ลาว ต้องได้รับอนุญาตกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้
ชื่อว่า ลาวขาเข้า-ขาออก (Societe Lao Import-Export) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ของ สปป.ลาว เป็นผู้ดูแลก ากับการน าเข้าและส่งออกสินค้าที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศเท่านั้น ส าหรับผู้น าเข้ารายย่อยที่ไม่มีใบอนุญาตจะอาศัยการน าเข้า-ส่งออกผ่านบริษัทที่มี
ใบอนุญาต ซึ่งต้องเสียค่านายหน้า ร้อยละ 2-3 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 

1.4) การลดและจ ากัดจ านวนบริษัทผู้น าเข้า -ส่งออกของ สปป.ลาว ท าให้มี
ผู้ประกอบการค้าขายคนไทยลดลงโดยมีความเข้มงวดในการน าเข้าสินค้าด้วยการก าหนดเงื่อนไขให้
บริษัทผู้น าเข้า ต้องมีสัดส่วนการน าเข้าต่อการส่งออกเท่ากับ 60:40 ท าให้ผู้น าเข้า สปป.ลาว บางราย
น าเข้าสินค้าจากไทยลดลง เพราะไม่สามารถหาสินค้าส่งออกได้ครบตามสัดส่วนที่รัฐบาลก าหนด 
นอกจากนั้นยังจ ากัดโควตาสินค้าที่น าเข้าบางรายการ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเ มนต์ ข้าวสาร 
เหล็กเส้น และรถบรรทุก เป็นต้น  

1.5) ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ในแต่ละแขวงมี  
การจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าแขวงแต่ละแขวง ซึ่งการประกาศ
การจัดเก็บอัตราภาษีน าเข้าในแต่ละแขวงมีผู้ที่เกี่ยวข้องทราบไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ประกอบการคน
ไทย ซึ่งช่องทางการประกาศไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ท าให้ผู้ส่งออกไม่ทราบ มีความสับสน และ
วางแผนการส่งออกให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยไม่ได้ในระยะสั้น  

1.6) ขั้นตอนการน าเข้าและการออกเอกสารของ สปป.ลาว มีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนและล่าช้า รวมทั้งต้องยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าหลังจากที่สินค้ามาถึงหน้าด่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมไปรษณีย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน 
ส านักงานการค้านครหลวงเวียงจันทน์ กรมภาษี กรมอากร เป็นต้น และต้องวางเงินค้ าประกัน  
การน าเข้า-ส่งออก 

1.7) การด าเนินนโยบายการค้าของ สปป.ลาว เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่า
เครื่องจักร ท าให้เกิดการเสียเวลาและสินค้าเสียหายเป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตาม
ก าหนด ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้าขาดทุนและไม่ยอมรับงาน 

1.8) กฎระเบียบและนโยบายส่งเสริมการลงทุน (ตามมาตรา 11 ของ Foreign 
Investment Law No.11/NA) สปป.ลาว ก าหนดระยะเวลาของการลงทุนจากต่างชาติขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและขนาดของบริษัทหรือโครงการ โดยลงทุนได้ไม่เกิน 50 ปี และอาจจะขยายเพ่ิมอีก 25 ปี 
หากได้รับความยินยอมจากรัฐบาล ระยะเวลาการลงทุนของบริษัทต่างชาติต้องไม่เกิน 75 ปี ทั้งนี้ 
สปป.ลาว ไม่มีการก าหนดระดับการลงทุนขั้นต่ า (Minimum Investment Level) (ศูนย์อาเซียน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) 

1.9) นักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน หรือประกอบอาชีพใน สปป.ลาว ที่มีทุน
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ และมีพ้ืนฐานการผลิตที่มั่นคง ให้ไปขออนุญาตขึ้นทะเบียน
การค้า ทะเบียนอากร ขอวีซ่า และขอใบอนุญาตพ านัก ให้ถูกต้องตามระเบียบการ พร้อมทั้งเสียพันธะ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ได้ก าหนดไว้ ส่วนนักลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 
พันล้านกีบ แต่ไม่น้อยกว่า 250 ล้านกีบ สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยต้องท าสัญญาผูกพันกับ
องค์การปกครองเมือง เพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนให้ถึง 1 พันล้านกีบ ภายในเวลา 2 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ค-12 

มาตร 17 ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หากถึงก าหนด 2 ปีแล้ว ยังเพ่ิมทุนไม่ได้ต้องหยุด
กิจการ และเดินทางกลับประเทศ 

1.10) กฎหมาย สปป.ลาว เรื่องแรงงานในเรื่องคนต่างชาติที่มาท างานประกอบ
อาชีพเป็นนายช่าง และกรรมกรรับเหมาก่อสร้างที่มีทักษะฝีมือดี ไม่เป็นโรคติดต่อ มีเงื่อนไขแรงงาน
ครบถ้วน ต้องด าเนินการขอวีซ่า ใบอนุญาตท างาน และใบอนุญาตพ านักใน สปป.ลาว ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ก าหนดไว้ ซึ่ง
แรงงานคนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ท างานใน สปป.ลาว ไม่เกิน 4 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ออกใบอนุญาตให้ 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี ภายหลังครบก าหนด ต้องเดินทางกลับประเทศ 

1.11) กฎเกณฑ์การครอบครองสิทธิที่ดินใน สปป.ลาว ของบริษัทต่างชาติ โดย
หลักกฎหมายว่าด้วยที่ดินแห่ง สปป.ลาว ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติไม่มี
สิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิ์น าใช้ที่ดิน หรือสิทธิ์อ่ืนใด เหมือนชาวลาว หรือบริษัทที่มีสัญชาติ สปป.ลาว ซึ่ง
รัฐบาล สปป.ลาว อนุญาตให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติมีเพียงสิทธิที่สามารถเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินแห่ง สปป.ลาว ด้วยวิธีการเช่าที่ดิน หรือการได้มาซึ่งสัมปทานที่ดินเท่านั้น ก าหนดระยะเวลา
สูงสุดไม่เกิน 50 ปี แต่สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกแล้วแต่กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของรัฐบาล 
สปป.ลาว รวมถึงต้องเสียค่าเช่า ค่าสัมปทานที่ดิน ค่าทรัพยากรธรรมชาติ อากร ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับรัฐบาล สปป.ลาว หากแต่กรณีนักลงทุนต่างชาติ หรือบริษัท
ต่างชาติต้องการเช่าที่ดินจากคนลาวนั้น คู่สัญญาสามารถก าหนดระยะเวลาการเช่าสูงสุดได้ไม่เกิน   
30 ปี และสามารถท าการต่อสัญญาเช่าระหว่างกันได้อีกแล้วแต่กรณี 

1.12) ข้อก าหนดด้านการค้าการลงทุนของ สปป.ลาว รัฐบาล สปป.ลาว 
ก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติต้องเปิดบัญชีกับธนาคารก่อนขออนุญาตลงทุนใน สปป.ลาว ท าให้  
นักลงทุนต่างชาติต้องเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบุคคลขอเปิดบัญชีในนามบริษัท และเมื่อได้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งบริษัทแล้ว จึงค่อยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทในภายหลัง นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติต้องวางเงินเป็น
ประกันว่า ตนต้องการจะเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว จริง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้รัฐบาล สปป.ลาว 
โดยการเปิดตราสารเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ซ่ึงสามารถท าได้กับธนาคารพาณิชย์ของ
ต่างประเทศ ธนาคารร่วมทุน และธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารการค้าต่างประเทศ 
ธนาคารลาวใหม่ และธนาคารล้านช้าง ผู้ที่มีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศสามารถเปิดตราสาร
เครดิตเพ่ือสั่งสินค้าเข้าโดยสะดวก  

ส่วนการเปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ส่งออกได้รับเงินตราต่างประเทศสามารถ
ฝากไว้ในบัญชีที่ธนาคารได้ 3 สกุลเงิน คือ บาท กีบ และดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการโอนเงินสามารถ
ด าเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข ได้แก่ (1) เงินที่คนต่างประเทศสามารถโอนไปนอกประเทศได้ คือ ก าไร 
รายได้จากการให้เช่า การให้บริการ การขายเทคโนโลยี ต้นทุนและดอกเบี้ยของการให้กู้ยืมเงินหรือ
การซื้อหุ้น เงินลงทุนที่ครบก าหนดสัญญา (หมดอายุ) ค่าแรงงานของคนต่างประเทศอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุน (2) การโอนเงินไปต่างประเทศต้องโอนผ่าน
ธนาคารใน สปป.ลาว ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว และต้องโอนตามใบแจ้งหนี้ 
(Invoice) โดยธนาคารจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการโอนและรายงานต่อธนาคารแห่ง สปป.ลาว 
(3) ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปใน สปป.ลาว สามารถให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้า ได้ 3 ประเภท คือ การโอน
เงินช าระค่าสินค้า การโอนเงินช าระหนี้สินเงินกู้ การโอนเงินปันผลก าไรกลับต่างประเทศระยะเวลาใน
การโอน 1 วัน 
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1.13) นักลงทุนต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจได้ในทุกสาขาการลงทุนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้นบางสาขา ได้แก่ (1) สาขาที่ถูกควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ได้แก่ สาขาพลังงาน เหมืองแร่ การน าเข้า-การส่งออก การค้า การโทรคมนาคม 
และด้านสุขภาพ (2) สาขาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมากเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การเกษตร ป่าไม้และผลิตภัณฑ์
จากป่า เหมืองแร่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเบา และการบริการ (3) สาขาที่รัฐบาล   
สปป.ลาว ห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน โดยสงวนไว้ส าหรับนักลงทุนลาว ได้แก่ การบริการด้าน  
การท าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว และท าป่าไม้ 

1.14) รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน สปป.ลาว มี 2 รูปแบบ คือ  
(1) การร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนลาว (Joint Venture) โดยนักลงทุนต่างชาติต้องมี
สัดส่วนการลงทุนอย่างน้อยที่สุด ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (2) การลงทุนของต่างประเทศ
ร้อยละ 100 (Wholly Foreign-Owned Enterprise) 

2) ผลของนโยบาย 
1.1) ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์

เซลล์) มากที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน มีโซลาร์ฟาร์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
101 แห่ง มีพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี นครพนม และเลย ท าให้
อนาคตการพ่ึงพาพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ลดลงได้บ้าง เพราะมีการใช้พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนมากขึ้น 

1.2) การลดและจ ากัดจ านวนบริษัทผู้น าเข้า -ส่งออกของ สปป.ลาว ท าให้มี
ผู้ประกอบการค้าขายคนไทยลดลง 

1.4.2 ปัจจัยนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม มีแบ่งการ
สรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สาระส าคัญของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สาระส าคัญของนโยบาย 
1.1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศของประเทศเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมี

นโยบายส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามาท าการค้า มีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเพื่อเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดตั้งบริษัทธุรกิจ (Trading Company) ซึ่งอนุญาตให้คนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทจดทะเบียน
เป็นเจ้าของได้ร้อยละ 100 จึงท าให้ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้  
ความสนใจ เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีค่าจ้างแรงงานไม่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การลงทุนในเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) และมีการปรับระเบียบการจัดตั้งธุรกิจให้มีความผ่อน
คลายมากขึ้น เช่น ให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ให้สิทธิประโยชน์ในการถือครอง
ที่ดิน ระยะเวลาในการได้รับผ่อนผันช าระค่าภาษี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของการลงทุนที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งประเทศเวียดนามมีแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) จ านวนมาก และค่าจ้างแรงงาน
ถูกกว่าไทย รวมไปถึงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศพัฒนาแล้ว (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ, 2557) 

1.2) ประเทศเวียดนามไม่อนุญาตให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการเกี่ยวกับการกระจาย
สินค้า ต้องจ้างบริษัทหรือเอกชนของเวียดนามเป็นผู้ด าเนินการด้านการกระจายสินค้า (Distributor) 
เพ่ือป้องกันการผูกขาดก าไรจากผู้น าเข้าชาวต่างชาติ (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) 
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1.3) ความแตกต่างด้านพิธีการทางศุลกากรของแต่ละเมืองในประเทศเวียดนาม 
โดยเฉพาะอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เช่น หากน าสินค้าขึ้นจากท่าเรือในภาคใต้ ภาคกลาง หรือ
ภาคเหนือ ศุลกากรแต่ละแห่งคิดอัตราภาษีที่แตกต่างกันท าให้ต้นทุนสินค้าน าเข้ามีราคาแตกต่างกัน 
การขนส่งสินค้ากระจายไปยังภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ก็ต้องเสียต้นทุน 
ด้านระยะเวลาและค่าขนส่งทางรถยนต์ที่สูง เพราะสภาพถนนภายในประเทศเวียดนามไม่ได้รับ  
การปรับปรุงให้ดีขึ้น และท าให้สินค้าที่เปราะหรือแตกเสียหายได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจาก  
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่งทางบกได้ (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) 

กฎเกณฑ์ของสินค้าน าเข้าไปยังประเทศเวียดนามมีหลักปฏิบัติที่มีลักษณะ
แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะระเบียบและข้อก าหนดของสินค้าที่น าเข้า และพิธีการ 
ทางศุลกากร โดยที่กฎเกณฑ์มาตรการควบคุมการน าเข้าจากส่วนกลาง และพิธีการศุลกากรของแต่ละ
จังหวัด มาตรการควบคุมการน าเข้าของประเทศเวียดนามจากส่วนกลาง รัฐบาลเวียดนามมีกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าเข้าหลายประการ เช่น (1) ยกเว้นภาษีสินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือจัดนิทรรศการงาน
แสดงสินค้าอุปกรณ์ที่น าเข้ามาชั่วคราวเพ่ือใช้ในงานประชุมงานวิจัย งานแข่งขันกีฬาระดับชาติ งาน
สัมมนาเชิงวิชาการต่าง ๆ (2) ยกเว้นภาษีสินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือท าการผลิตส่งออกไปยังบริษัทที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ (3) เมล็ดพันธุ์พืชหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีการยกเว้นภาษี
น าเข้า ถ้าเป็นน าเข้าเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4) ยกเว้นภาษีสินค้า
น าเข้าโดยผู้ประกอบการที่ได้รับ Build-Operate-Transfer Contract เพ่ือด าเนินการในโครงการที่ได้ 
Build-Operate and-Transfer (BOT), Build-Transfer-and-Operate (BTO), Build and-Transfer 
(BT)  

1.4) การลงทุนโดยตรงในเวียดนามของนักลงทุนต่างชาติตามกฎระเบียบและ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ.2548 สามารถเข้ามาลงทุนได้ 5 รูปแบบ คือ (1) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
เป็นต่างชาติหรือคนชาติทั้งหมดร้อยละ 100 (2) บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างนักลงทุน
ต่างชาติกับคนชาติ (3) สัญญาทางธุรกิจ (Business Contracts) เช่น สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ 
(4) การช่วยเหลือทางเงินทุน (Capital Contribution) ในการบริหารจัดการบริษัท (5) การควบรวม
บริษัท (Merger and Acquisition: M&A) (ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) 

1.5) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามปี พ.ศ.2559-
2563 (ค.ศ.2016-2020) ก าหนดทิศทางการพัฒนา 12 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนาตลาดเศรษฐกิจ 
(2) ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในการผลิตและการแข่งขัน (3) การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
และคลัสเตอร์ (4) การสร้างระบบในเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน (5) การพัฒนาชุมชนและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (6) การปรับปรุงทุนมนุษย์และการเสริมสร้างศักยภาพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7) การพัฒนาทางวัฒนธรรม และการปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (8) การจัดการทรัพยากร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การป้องกัน 
ภัยพิบัติ (9) การต่อต้านการทุจริต (10) การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ  
(11) การสร้างความเข็มแข็งการป้องกันประเทศ การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย  
(12) การปรับปรุงประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ภายนอก โดยการบูรณาการระหว่างประเทศ 
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2) ผลของนโยบาย 
นโยบายด้านการค้าต่างประเทศของประเทศเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมี

นโยบายส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามาท าการค้า มีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดตั้งบริษัทธุรกิจ (Trading Company) 

1.5 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

สาระส าคัญของนโยบาย และผลของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.5.1 สาระส าคัญของนโยบาย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 การแข่งขันในภาค 
การท่องเที่ยว มีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมสะดวกขึ้น ทั้งด้านระบบการขนส่งและ
เส้นทางการคมนาคม จึงท าให้การเดินทางรวดเร็ว สะดวก และมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการคมนาคมทางอากาศ มีการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า และการขยายเส้นทางบินใหม่  ๆ 
รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลเรื่องสถานที่และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ภายใต้  
ความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเนื่องจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมระหว่างสังคมที่มีความ
แตกต่าง และการแพร่ขยายของโรคระบาดและโรคที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นปัจจัยลบต่อการท่องเที่ยวได้
เป็นครั้งคราวที่ท าให้หลายประเทศใช้มาตรการส่ งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว หลายประเทศต้องหันไปใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ที่
ส าคัญมากขึ้น โดยการลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

ในปี พ.ศ.2558 รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยใช้ภาพลักษณ์ 
ความเป็นไทยทั้งเอกลักษณ์ของไทย มิตรไมตรีของคนไทย ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในต าบล ชุมชน
และหมู่บ้านต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งผลการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย  
ปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จตามที่คาด เนื่องจากสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่ากับ 2.23 
ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย 29.88 ล้านคน น ารายได้เข้า
ประเทศ 1.44 ล้านล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ก็ได้มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2558 โดยตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาท และใช้กลไก
ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐตอบสนองยุทธศาสตร์หลักร่วมกับการใช้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ 

นโยบายการท่องเที่ยวทางการตลาดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดท า
โครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ โดยมี
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ทางวัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเมืองต้องห้ามพลาดคัดสรร 12 จังหวัด จาก 5 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ซึ่งหนึ่งใน 12 จังหวัดที่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดอยู่ในจังหวัดที่ท าการศึกษาคือ จังหวัดเลย 
เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามของธรรมชาติและความหลากหลายของวิถีชีวิต เป็นที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยวเดินป่า คือ ภูกระดึง นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าเที่ยวอ่ืน ๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลาด
ดอกไม้เมืองหนาวบ้านหนองบง ภูลมโลที่มีนางพญาเสือโคร่งทั่วทั้งภู ภูป่าเปาะ แก่งคุดคู้ เป็นต้น 

ต่อมาได้มีโครงการ “เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดจาก
โครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด”โดยการเพ่ิมอีก 12 จังหวัดข้างจังหวัดเดิม เพ่ือเพ่ิมการเชื่อมโยงจาก 
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12 จังหวัดที่เป็นเมืองรองเดิม เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น ในโครงการ 
“เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” มีจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา คือ จังหวัดชัยภูมิ พลัสมาจากจังหวัดเลย 
จังหวัดชัยภูมิเป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวบาน เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าจ านวนมากจังหวัดหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูพังเหย ภูแลนคา 
ภูพญาฝ่อ นอกจากนี้มีประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ พบได้จากการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจ านวน
มากในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด ในส่วนของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีมอหินขาว อุทยานแห่งชาติ   
ป่าหินงาม น้ าตกตาดโตน เป็นต้น 

ในปี พ.ศ.2559 ได้มีโครงการ “เขาเล่าว่า” โดยมีแนวคิดหลักของโครงการ คือ แต่ละ
พ้ืนที่ในประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของพ้ืนบ้าน เช่น ความเชื่อที่ท้าทาย ความเชื่อที่เร้นลับ หรือ
ความเป็นมงคลส าหรับผู้ที่ไปกราบไหว้ เป็นต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีกลยุทธ์  
การท่องเที่ยวในโครงการ “เขาเล่าว่า” โดยใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวแบบสี่มิติ คือ รับรู้ สัมผัส มีส่วน
ร่วม และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทั้งความสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเมืองเขาเล่าว่าอยู่ในพ้ืนที่
ศึกษามี 3 จังหวัด ได้แก่ (1) หาดชมดาว อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงน้ าโขงลดระดับ มี
หินใหญ่กลางน้ าผุดขึ้นมาให้เห็น โดยมีความเชื่อว่าเป็นหินชมนภา เพราะเป็นจุดชมท้องฟ้าที่สวยงาม
ในคืนข้างแรม (2) สะพานมิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร จากความเชื่อทางพุทธศาสนาและศรัทธาของชุมชนลุ่มแม่น้ าโขงที่มีต่อพญานาค 
เชื่อกันว่าเสาต้นที่ 2 ของสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงเป็นถ้ าพญานาค ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นจุดที่
พญานาคขึ้นมาเพ่ือให้พรและปกปักรักษาลูกหลานที่ได้มาสักการะให้ขอพรพญานาคที่ถ้ าพญานาค 
ขอโชคลาภ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต (3) ผ้าย้อมคราม จังหวัด
อุดรธานีเชื่อว่าช่วยบ ารุงผิวได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยน าพืชโบราณมาย้อมสีผ้าแบบไร้สารเคมี ที่
ท าให้เมื่อใส่รู้สึกเย็นสบาย ไม่ร้อน แพทย์พ้ืนบ้านโบราณยังเชื่อว่า กลิ่นหอมของผ้าท าให้รู้สึกผ่อน
คลาย และสามารถน าไปนึ่งเพื่อประคบลดการอักเสบของแผลได้ 

1.5.2 ผลของนโยบาย 
1) รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยใช้ภาพลักษณ์ความเป็นไทยทั้ง

เอกลักษณ์ของไทย มิตรไมตรีของคนไทย ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในต าบล ชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ 
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และใช้กลไกลขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐตอบสนองยุทธศาสตร์
หลักร่วมกับการใช้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น และมีรายได้
จากการท่องเที่ยวมากข้ึนตามท่ีคาดไว้  

2) นโยบายการท่องเที่ยวทางการตลาดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เช่น เมือง
ต้องห้ามพลาด เมืองต้องห้ามพลาดพลัส เขาเล่าว่า เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จ านวนมากในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละเมือง 
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2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) 
ในสาระของด้านเศรษฐกิจพิจารณาปัจจัยหลัก 4 ด้านคือ (1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม 

(2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต (3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุน
ภายในประเทศ และการค้าการลงทุนประเทศเพ่ือนบ้าน และ (4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ 
การท่องเทีย่ว มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม และปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม 

สาระปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงจังหวัดในประเทศเพ่ือน
บ้านที่อยู่ในเส้นตามแนวเศรษฐกิจ (EWEC) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เศรษฐกิจโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย และพ้ืนที่ศึกษา 
จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก พบว่า มีการชะลอตัว โดยในปี พ.ศ.2558 

ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 3.4 เหลือร้อยละ 3.1 (World Bank, 2016) ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปยังไม่ฟ้ืนตัว และประเทศจีน เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอ
เช่นเดียวกัน 

ผลจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและสหภาพยุโรป ท าให้เกิดผลกระทบ
เศรษฐกิจไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีขนาด
เล็ก เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาการส่งออกซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าส าคัญที่ไทยส่งออกสินค้า
เป็นอันดับ 1 ในปี พ.ศ.2558 และประเทศจีน เป็นคู่ค้าที่ไทยส่งสินค้าออกมากที่สุดเป็นอันดับ 2 และ
ไทยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ 3 (กรมศุลกากร, 2558) ซึ่งหากประเทศเหล่านี้มีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจดี ประเทศไทยก็มีเศรษฐกิจที่ดีด้วย เพราะทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าหลักที่มี 
การค้าขายกันมาตลอด 

นอกจากนี้ราคาสินค้าการเกษตรในประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง  ใน 
ปี พ.ศ.2558 ทั้ง ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2558) รวมถึงมี
ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น จากปัญหานี้ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ จึงไม่มีก าลังซื้อที่จะจับจ่ายซื้อของ จึง
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ขาดรายได้มากขึ้น ท าให้ประเทศไทยยังคงมี ปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ 

จากผลกระทบเศรษฐกิจของโลก และปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของประเทศคู่ค้า
จีนและอาเซียนที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัว และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่คงตัวอยู่ใน
ระดับต่ า รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรจากปัญหานี้ ท าให้เศรษฐกิจ
ไทยหดตัวส่งผลต่อเศรษฐกิจทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่  
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรเศรษฐกิจหดตัวลงด้วย เช่นเดียวกันกับกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) กลุ่ม
เชื่อมโยงการค้า และ กลุ่มประตูการค้า ก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และ
เศรษฐกจิโลก ซึ่งท าให้การค้าขาย และการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน 

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ศึกษา ณ ราคาประจ า 
ปี พ.ศ.2557 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ราคาประจ าปี ปี พ.ศ.2557 มี
มูลค่า 1,338,671 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มจังหวัดประตูการค้า มีมูลค่า 365,597 ล้านบาท, 
348,306 ล้านบาท และ 220,692 ล้านบาท ตามล าดับ ภาคการผลิตที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุดในทั้ง  
3 กลุ่ม คือ ภาคบริการ ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ  
การคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ  
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการ
ด้านสุขภาพและสังคม การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ และลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล ดังแสดงในตารางที่ ค-1 

กลุ่ มระเบียงเศรษฐกิจ  และกลุ่ ม เชื่ อมโยงการค้า  มีมูลค่ าการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับสอง (ประกอบด้วย สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง) มีมูลค่า 122,453 และ 124,601 ล้านบาท ตามล าดับ 
การผลิตภาคเกษตร มีมูลค่า 74,535 และ 60,749 ล้านบาท ตามล าดับ และภาคการค้า มีมูลค่า 
การผลิต 36,893 และ 41,982 ล้านบาท ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มประตูการค้า การผลิตภาคเกษตรมีมูลค่าสูงเป็นอับดับสอง มีมูลค่า 
58,415 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้า มีมูลค่าการผลิต 41,845 และ 
26,016 ล้านบาท ตามล าดับ 

3) อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ ปี พ.ศ.2557 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเติบโตแบบปริมาณ

ลูกโซ่ลดลงร้อยละ 0.39 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และ 
ภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 1.47 นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตแบบปริมาณลูกโซ่ของภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.67 และร้อยละ 2.93 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ พบว่า 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.17 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมของภาคการเกษตรร้อยละ 6.41 รองลงมาเป็น
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2.03 และภาคการค้าร้อยละ 0.33 ตามล าดับ ในส่วนภาคบริการมีอัตรา 
การเติบโตแบบปริมาณลูกโซ่ลดลงร้อยละ 6.17 จึงส่งผลให้อัตราการเติบโตของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนที่ไม่มาก 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มเชื่อมโยงการค้า พบว่า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.44 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 5.14 รองลงมาเป็น
ภาคการค้าร้อยละ 1.75 และภาคการเกษตรร้อยละ 0.32 ตามล าดับ ในส่วนภาคบริการมีอัตรา 
การเติบโตแบบปริมาณลูกโซ่ลดลงร้อยละ 4.38  

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มประตูการค้า พบว่า ลดลง
ร้อยละ 2.04 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาการลดลงของภาคบริการร้อยละ 9.07 และภาคการค้า ลดลงร้อยละ 
2.46 นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตแบบปริมาณลูกโซ่เพ่ิมขึ้นในภาคการเกษตรร้อยละ 4.68 และ
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 0.41 ตามล าดับ 

เห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเติบโต
แบบปริมาณลูกโซ่ที่ลดลงเช่นเดียวกันกับกลุ่มประตูการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละภาคการผลิต พบว่า 
ส่วนใหญ่ในภาคบริการมีอัตราการเติบโตลดลงทุกพ้ืนที่ศึกษา แต่ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมี
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อัตราการเติบโตแบบปริมาณลูกโซ่ที่เพ่ิมขึ้นทุกพ้ืนที่ศึกษา นอกจากนี้ในด้านการค้ามีอัตราการเติบโต
แบบปริมาณลูกโซ่ลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประตูการค้า แต่มีอัตราการเติบโตแบบ
ปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้นในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ และกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 

 
ตารางท่ี ค-1 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ศึกษา ณ ราคาประจ าปี ปื พ.ศ.2557 และอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบ

ปริมาณลูกโซ่ปี ปี พ.ศ.2557                                                                                                                     (หน่วย: ล้านบาท) 

จังหวัด/ภาค 

เกษตร อุตสาหกรรม การค้า บริการ รวม 

ราคา
ประจ าปี 

อัตราการ
เติบโต
แบบ

ปริมาณ
ลูกโซ่ 

ราคา
ประจ าปี 

อัตราการ
เติบโต
แบบ

ปริมาณ
ลูกโซ่ 

ราคา
ประจ าปี 

อัตราการ
เติบโต
แบบ

ปริมาณ
ลูกโซ่ 

ราคา
ประจ าปี 

อัตราการ
เติบโต
แบบ

ปริมาณ
ลูกโซ่ 

ราคา
ประจ าปี 

อัตรา
การ

เติบโต
แบบ

ปริมาณ
ลูกโซ่ 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

307,910 3.67 353,521 2.93 148,587 -1.47 528,651 -5.9 1,338,671 -0.39 

กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ 

74,535 6.41 122,453 2.03 36,893 0.33 131,716 -6.17 365,597 0.17 

ชัยภูมิ 16,947 0.15 11,031 -2.54 5,788 -3.33 21,617 -4.41 55,383 -2.24 
ขอนแก่น 23,704 5.26 85,401 2.31 18,820 1.47 59,423 -6.6 187,348 0.03 
มหาสารคาม 13,331 11.71 9,002 -0.11 4,747 -2.38 21,692 -9.28 48,772 -0.16 
กาฬสินธุ์ 13,757 12.14 11,945 3.76 4,907 1.01 21,161 -4.54 51,771 3 
มุกดาหาร 6,795 4.18 5,074 7.82 2,630 3.27 7,823 -3.13 22,322 2.02 
กลุ่มเช่ือมโยง
การค้า 

60,749 0.32 124,601 5.14 41,982 1.75 120,975 -4.38 348,306 0.44 

อุดรธานี 18,545 5.84 30,336 16.91 11,970 4.68 42,207 -8.85 103,059 2.91 
นครราชสีมา 42,204 -2.18 94,265 1.94 30,011 0.57 78,768 -1.83 245,248 -0.58 
กลุ่มประตูการค้า 58,415 4.68 41,845 0.41 26,016 -2.46 94,415 -9.07 220,692 -2.04 
เลย 12,469 7.59 9,187 15.26 4,520 6.75 16,561 -7.09 42,737 3.44 
หนองคาย 9,257 3.67 7,574 3 3,893 -2.76 13,897 -12.43 34,621 -3.17 
นครพนม 12,541 5.07 5,284 -1.58 3,656 -7.01 17,373 0.34 38,854 1.44 
อุบลราชธานี 24,149 2.64 19,799 -4.64 13,947 -3.83 46,584 -11.68 104,480 -4.7 
ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 

 
4) อัตราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2557 คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามในประเทศจีน ประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตลดลงในส่วนของแนวโน้มในปี พ.ศ.2559 สปป.ลาว และประเทศ
เวียดนามมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพ่ิมขึ้น แต่ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา 
และประเทศจีนมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง (World Bank, 2558) ซึ่ง
ลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจใน สปป.ลาว เวียดนาม มีลักษณะการเติบโตแบบกระจุกตัวอยู่ใน  
เขตเมือง ซึ่งทั้งประเทศสองอยู่ในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หากประเทศเหล่านี้มี 
การเติบโตเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นก็จะส่งท าให้มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น และมีโอกาส
ส่งออกสินค้าจากกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ และจากจังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียง 

5) แนวโน้มวัยแรงงานในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ลดลง และมีวัยผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งต่างจาก  

สปป.ลาว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2558-2588 ส าหรับประเทศเวียดนามมีแนวโน้มประชากรวัย
แรงงานเพ่ิมขึ้นช่วงแรกในปี พ.ศ.2558-2578 และมีแนวโน้มลดลงช่วงหลังคือในปี พ.ศ.2583-2588 
โดยประชากรวัยแรงงานในประเทศเวียดนามมีจ านวนมากกว่าประเทศไทย นอกจากนี้ในจ านวน  
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วัยแรงงานในประเทศไทยที่ลดลงก็ส่งผลต่ออ านาจซื้อที่จะลดลงในอนาคต ส าหรับวัยสูงอายุทั้งประเทศ
ไทย สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้
ต้องแบกภาระเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  

โดย สปป.ลาว และประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่บนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งท าให้เห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะพบปัญหาการขาดแคลนก าลังแรงงาน
ไร้ฝีมือ เพราะปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพ่ึงพาแรงงานไร้ฝีมือ 
จากประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว แต่ในระยะยาวประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว มีศักยภาพ
ด้านการผลิตมากขึ้น แรงงานจากประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มจะกลับไปท างานยังประเทศของตนเองใน
อนาคต และส่งผลท าให้ประเทศไทยขาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ แนวโน้มชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออ านาจซื้อเพ่ิม ท าให้ตลาดของ
ผู้ประกอบการบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กว้างขึ้น  

การผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังปรับโครงสร้าง
การผลิตจากเครื่องจักรทดแทนแรงงานคนยังไม่ได้ ซึ่งจ าเป็นที่ต้องใช้แรงงาน แรงงานไทยเลือกงาน 
ซึ่งท าให้แรงงานสายอาชีพหาได้ยากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือของลักษณะงานบางประเภท เช่น 
ท างานหนัก สกปรก ใช้เวลามาก เป็นงานความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพ เป็นต้น จึงต้องพ่ึงพาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น แรงงานจาก สปป.ลาว และแรงงานเวียดนาม นอกจากนี้ โอกาสหางานท าใน
ตลาดแรงงานของ สปป.ลาว โดยเฉพาะเวียดนามหายากและมีการแข่งขันสูง ค่าแรงต่ าการแสวงหา
โอกาสที่ ดี  ใ น เ รื่ อ งค่ า จ้ า งแร ง ง านที่ สู ง แ ละความสะดวกสบาย  จึ ง เ ข้ า ม าท า ง าน ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น 

6) การขับเคลื่อนจากกงสุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในปี พ.ศ.2559 การขับเคลื่อนจากกงสุลประเทศเพ่ือนบ้านที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่น

มีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพ่ือดูแลผลประโยชน์ประเทศของตนในด้านการค้าการลงทุน รวมถึงด้านแรงงาน
และด้านการศึกษา โดยสถานกงสุลท าหน้าที่คอยช่วยเหลือในเชิงพาณิชย์และดูแลผลประโยชน์ของคน
ชาติของตน กงสุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นของ 4 ประเทศ คือ  
กงสุลใหญ่ สปป.ลาว กงสุลใหญ่ประเทศเวียดนาม กงสุลใหญ่ประเทศจีน และกงสุลกิตติมศักดิ์ เปรู 
นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลประเทศอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการขอตั้งในจังหวัดขอนแก่น คือ 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความส าคัญมากใน
อนาคตส าหรับประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ 

จากการมีสถานกงสุลในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นถือเป็น
โอกาสในการดึงดูดทั้งด้านการค้า การลงทุนกับ สปป.ลาว และเวียดนาม เข้ามาติดต่อในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่น เพราะมีสถานที่อ านวยความสะดวกแก่บุคคลในประเทศเหล่านั้น และ
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีแนวโน้มที่จะมีคน
ในประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว เข้ามาท างานในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมากขึ้น 

7) ด้านอิทธิพลเงินบาทท่ีมีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  
จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 พบว่า ประเทศเพ่ือนบ้าน 

มีความต้องการเงินบาทในพ้ืนที่ค้าชายแดน โดยสัดส่วนของการใช้เงินบาทแลกเปลี่ยนในการค้า
ชายแดนเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมากขึ้น เพราะในปัจจุบันเขตชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศ
เหล่านี้ รับเงินบาทในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า ควบคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐ และในอนาคต บทบาท
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ของเงินบาทมีเพ่ิมมากขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นตัวกลางในการซื้อขายการค้าชายแดน 
โดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน กับ สปป.ลาว จะท าให้เกิดการค้าขายที่สะดวกมาก
ขึ้น หากบทบาทของเงินมีมากข้ึน ปัจจุบันมีการผ่อนคลายข้อจ ากัดในการน าธนบัตร หรือเงินสด ข้าม
เขตแดนระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) จาก 
500,000 บาทเป็น 2,000,000 บาท และกรณีน าธนบัตรเงินบาทไปยังประเทศดังกล่าว เกิน 450,000 
บาท จะต้องกรอกใบส าแดงเงินตรายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

การช าระเงินในพ้ืนที่ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 แบบคือ  
(1) การช าระด้วยเงินสด (2) การช าระผ่านตลาดนอกระบบ หรือโพยก๊วนเป็นระบบที่มีบุคคลท าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการช าระเงินค่าสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในสกุลเงินของคู่ค้าเสมือนเป็นตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยน (3) การหักบัญชีระหว่างคู่ค้าเป็นการหักบัญชีระหว่างคู่ค้าที่ท าการค้าร่วมกันมานาน 
หรือเป็นญาติพ่ีน้องกันเพราะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (4) การช าระผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
ส่วนใหญ่ธุรกิจที่ช าระผ่านระบบธนาคาร จะเป็นธุรกิจที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดน
หรือจุดผ่อนปรน โดยเฉพาะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัด ในภาคกลาง 

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนทั้งคนไทย และคนลาว ท าการซื้อขาย
ไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเสียค่าธรรมเนียม เพ่ือความรวดเร็ว
ในการด าเนินการ และไม่ต้องการให้ทางการทราบฐานะของตัวเอง และมองว่าอาจถูกตรวจสอบ
ทรัพย์สินของตัวเอง โดยผู้ประกอบการลาวรายเล็กส่วนใหญ่นิยมช าระด้วยเงินสด สกุลบาท โดยถือ
ข้ามแดนน าไปช าระผ่านธนาคารพาณิชย์ของคู่ค้าไทยที่ฝังไทย หรือน าเงินสดมาซื้อสินค้าและช าระเงิน
สดโดยตรงให้พ่อค้าไทย ซึ่งสถาบันทางการเงินทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร 
เนื่องจากไม่มีเครือข่ายในการติดต่อกัน ท าให้มีผู้มาใช้บริการด้านการค้าขายผ่านสถาบันการเงิน
จ านวนน้อยในการค้าระหว่างชายแดน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) 

ส าหรับผู้ประกอบการไทยในลาว นิยมเปิดบัญชีที่ไทย และให้คู่ค้าลาวข้ามมา 
ช าระเงินค่าสินค้าที่ไทย หรือบางส่วนจะเปิดบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ลาว ให้คู่ค้าช าระเข้าบัญชีที่
ธนาคารในลาว และจะถอนเป็นเงินบาทกลับไทย ส่วนผู้ประกอบการไทยที่อยู่จังหวัดตามแนวชายแดน 
มักนิยมเดินทางข้ามไปเก็บเงินโดยตรงกับคู่ค้าที่ฝั่งลาว และน ามาฝากที่ธนาคารพาณิชย์ในไทย 
เนื่องจากได้รับเงินครบตามจ านวนที่ตกลงกับคู่ค้าทันทีและได้พบปะลูกค้าเพ่ือสอบถามความต้องการ
ของลูกค้า รับรู้ปัญหาทางการค้า และได้ติดตามตลาดสินค้าทางฝั่ง สปป.ลาว อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีสะพานข้ามแม่น้ าโขง หรือจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากสะพาน การเดินทางข้ามไปมาระหว่าง
ประเทศ ด้วยรถยนต์ที่สะดวก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษาที่อยู่ใน
จังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร ที่มีสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ 
และสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว 
แห่งที่ 3 นครพนม-ค าม่วน ช่วยให้ผู้ประกอบการเดินทางไปมาระหว่างประเทศสะดวกและใช้เวลาใน
การเดินทางไม่นาน 

นอกจากนี้ มีสถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาเปิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารของประเทศจีนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยเฉพาะในพ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขตมากขึ้น ซึ่งธนาคารจีนเข้ามาตั้ง
เพ่ือระดมเงินบาทให้คนจีนกู้เพ่ือท าธุรกิจ 
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8) กองทุนทางการเงิน ในปัจจุบันกองทุนทางการเงินส าหรับกลุ่มอาเซียน และเอเชีย
เริ่มมีมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อาเซียนก าลังหารือเพ่ือก าหนดกรอบคุณสมบัติของธนาคารที่เรียกว่า ธนาคาร
อาเซียน (Qualified ASEAN Bank: QAB) ซึ่งธนาคารที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าตามเกณฑ์ธนาคารอาเซียน
ได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจในทุกประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ มีกองทุนที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว  
เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาเอเชีย ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
เป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชีย
และแปซิฟิกผ่านการให้เงินกู้ และความสนับสนุนด้านเทคนิค นอกจากนี้ ประเทศจีนได้จัดตั้งเขต 
ความร่วมมือเศรษฐกิจการค้านอกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว 5 แห่ง รวมถึงจัดตั้งกองทุนความร่วมมือ
ด้านการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Investment Cooperation Fund)  และสมาคมธนาคาร
นานาชาติจีน-อาเซียน (China-ASEAN Inter Bank Association) เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านการลงทุนที่ส าคัญ 

เห็นได้ว่าในกลุ่มอาเซียนมีกองทุนเพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การค้าการลงทุน โดยในอนาคตจะมีการรวมกลุ่มกันระหว่างธนาคารในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุน
เกี่ยวกับการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งในประเทศที่อยู่บน เส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก หรือจังหวัดก็มีแนวโน้มการพัฒนาด้านการค้า และช่องทางการกู้เงินเพ่ือ 
การลงทุนเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นผลดีต่อกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน หนี้สิน และสัดส่วนคนจนในพ้ืนที่ศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือนที่มากที่สุดคือกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 25,510 บาท รองลงมาคือ กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) 18,433 บาท กลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูการค้า 17,762 บาท ในส่วนหนี้สินเฉลี่ยของ
ครัวเรือนกลุ่มที่มีมากที่สุดคือ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า 167,843 บาท รองลงมาคือ กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) 143,235 บาท และกลุ่มประตูการค้าภาค 110,234 บาท ตามล าดับ  

ในส่วนของสัดส่วนคนจน พบว่า ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มีมากกว่ากลุ่มประตู
การค้า และกลุ่มเชื่อมโยงการค้า เนื่องจากในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่
ต่างกันมาก คือ ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับ 2 ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จังหวัดมุกดาหารมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เป็นอันดับที่ 18 ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับที่ 12 กาฬสินธุ์ 
อันดับที่ 10 และชัยภูมิอันดับที่ 9 เป็นต้น จึงท าให้กลุ่มจังหวัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันมากในเรื่อง
ของการสร้างรายได้เพราะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่แตกต่างกันมากในกลุ่ม ระเบียงเศรษฐกิจ 
ชี้ให้เห็นว่า ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้คนในพ้ืนที่และ
จัดหาอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนในการท าธุรกิจ เพ่ือช่วยให้ คนในพ้ืนที่กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจมีรายได้มากข้ึน และมีสัดส่วนของคนจนลดลง 

2.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม 
1) ปัญหาด้านการเงินในการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ จึงท าให้ธุรกิจไม่
สามารถพัฒนาตนเองได้เท่าที่ควร และการกู้เงินกับธนาคารเพ่ือมาลงทุนก็  พบว่า ปัญหาด้าน 
ความซับซ้อนจากการกู้เงินธนาคาร และไม่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการหาเงินทุนผู้ประกอบการ ส่วน
ใหญ่ต้องการกู้เงินจากธนาคาร แต่ไม่มีหลักฐานทางการเงินที่น่าเชื่อถือและถูกต้องประกอบการกู้ยืม 
จึงมีบางส่วนไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงและไม่สามารถช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจึง
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ท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ สุดท้ายไม่สามารถด าเนินกิจการได้ก็ปิดตัวลง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่
ส าคัญ คือ ปัญหาด้านระบบบัญชีและปัญหาด้านระบบภาษีซึ่งผู้ประกอบการรายเล็ก ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถจ้างพนักงานที่มีความรู้มาช่วยในการจัดการด้านระบบบัญชี และภาษีจึงท าให้
เกิดความยากในการบริหารกิจการ 

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนช าระสินค้าด้วยเงินสด แต่การช าระใน
รูปแบบนี้ มีข้อเสีย คือ มีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมอาจถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ยึดเงินสดได้ กรณีที่น าเงินสกุลบาทจ านวนมากเข้าออกจาก สปป.ลาว รวมทั้ง การถือเงินบาทเกินกว่า
2 ล้านบาทออกจากประเทศไทย เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด คู่ค้าทั้ง 2 ประเทศยังไม่นิยมยอมรับ  
เงินกีบในการช าระค่าสินค้า เนื่องจากกลัวการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งความไม่สะดวกใน
การถือเงินกีบ ด้วยเป็นเงินมูลค่าน้อย ต้องถือเงินปริมาณมาก อีกทั้งเสียเวลาต่อเจ้าหน้าที่ในการนับ
ธนบัตรอีกด้วยถ้ามูลค่าการช าระเงินสูงอาจไม่สะดวกในการถือเงินสดจ านวนมากในการเดินทางข้าม
ไปมาระหว่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) 

2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต และปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต 
1) ผลผลิตทางการเกษตร 

            1.1) ระบบการผลิตทางการเกษตร  พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มจังหวัดตามแนว 
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา 
และอุดรธานี และกลุ่มประตูการค้า ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี  
ต่างมีฐานการผลิตด้านการเกษตรมีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา 

 (1) ข้าว จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในปี พ.ศ.2557 ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และมหาสารคาม พ้ืนที่เพาะปลูก 
3,891,535 ไร่ 3,564,491 ไร่ 2,487,781 ไร่ และ 2,158,657 ไร่ ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกจากปี พ.ศ.2556 ของทุกจังหวัดมีอัตราลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 0.57 ในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปลูกข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในพ้ืนที่ปลูกอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ข้าวเหนียวเขาวง 
พ้ืนที่ปลูกในอ าเภอเขาวง รวม 6 ต าบล อ าเภอกุฉินารายณ์ เฉพาะต าบลนาโก และหนองห้าง อ าเภอ 
นาคู เฉพาะต าบลนาคู และบ่อแก้ว โดยพื้นที่ปลูกข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีจ ากัด ผลผลิตข้าวบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ต้องมุ่งท าตลาดพรีเมี่ยม (Premium) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวนวดข้าวด้วย 
การจ้างรถเก่ียวนวดแล้วขายสดให้กับโรงสี สหกรณ์ ในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร มีโรงสีข้าวขนาด
ใหญ่ จ าพวก 3 ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ก าลังการผลิตมากกว่า 50 แรงม้าขึ้นไป ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมามีโรงสีข้าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จ านวน 
76, 71, 42 และ 32 โรงสีข้าว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) ตามล าดับ มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ไม่มากทั้งที่สามารถท าได้ด้วยเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น  
ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเป็นข้าวสารถุง ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก แป้งข้าวเจ้า เป็นต้น 
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 (2) อ้อยโรงงาน จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในปี พ.ศ.2557 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 598,073 ไร่ 595,944 ไร่ 560,267 ไร่ 523,406 ไร่ และ 368,316 ไร่ ตามล าดับ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกจากปี พ.ศ.2556 มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นยกเว้น
จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมามีอัตราที่ลดลง จ านวนโรงงานน้ าตาลในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 4 
โรงงานมากที่สุดในพ้ืนที่ศึกษาและมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา 3 โรงงาน จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 2 โรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเมื่อตัดอ้อยส่งโรงงานในรัศมีพ้ืนที่ 50 กิโลเมตรรอบโรงงานที่
ตั้งอยู่ ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งนอกจากรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรโดยตรงที่โรงงานแล้ว ยังตั้งจุดรับซื้อ
รวบรวมตามถนน ซึ่งมีหลายจุดตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 (3) มันส าปะหลัง จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2557 
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี เลย อุดรธานี และ
กาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน 1,723,316 ไร่ 479,952 ไร่ 422,241 ไร่ 300,169 ไร่ 266,054 ไร่ 
และ 209,166 ไร่ ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ส่วนใหญ่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
จากปี พ.ศ.2556 เพ่ิมขึ้น ยกเว้นจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคายที่ลดลง ผลผลิต 
มันส าปะหลัง เกษตรกรบางส่วนแปรรูปเป็นมันสับ มันเส้น และมีขายหัวมันสดให้กับพ่อค้าลานมัน เพ่ือ
แปรรูปเป็นมันเส้นก่อนส่งไปขายยังโรงงาน มีโรงงานแป้งมันจ าพวก 3 ในจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด
ในพ้ืนที่ศึกษาและมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 34 โรงงาน รองลงมา ได้แก่ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 10 โรงงาน ชัยภูมิ 7 โรงงาน อุดรธานี 5 โรงงาน และจังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี จังหวัดละ 4 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) 

 (4) ยางพารา จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาปลูกยางพาราในปี พ.ศ.2557 มากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดเลย รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย และมุกดาหาร มี
พ้ืนที่กรีดยาง จ านวน 583,215 ไร่ 466,351 ไร่ 442,357 ไร่ 297,378 ไร่ 239,795 ไร่ และ 201,185 
ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พ้ืนที่กรีดยางทุกจังหวัดมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2556 
ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมาที่มีอัตราลดลง ผลผลิตน้ ายางดิบ ยางแผ่นรมควัน มีพ่อค้ารวบรวมใน
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ แหล่งปลูกยางพารา แล้วจ าหน่ายส่งไปยังโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ศึกษา 
จังหวัดอุดรธานีมีโรงงานแปรรูปยางพาราจ าพวก 3 มากที่สุด จ านวน 23 โรงงาน รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี 19 โรงงาน มุกดาหาร 8 โรงงาน นครพนม 6 โรงงาน และ เลย 5 โรงงาน 

 (5) ระบบการผลิตทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ได้แก่ ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่เพาะปลูกในปี พ.ศ.2557 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเลย 758,463 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 670,183 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ส่วนจังหวัด
อ่ืนใน พ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ในพ้ืนที่จังหวัดเลยนอกจากมีพ้ืนที่ปลูกมากแล้ว ซึ่งมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2556 ยังมีการน าเข้าจาก แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว แหล่งปลูกข้าวโพดมากที่สุดของ 
สปป.ลาว (ศูนย์สถิติแห่งชาติ สปป.ลาว, 2557) ข้าวโพดที่น าเข้ามาผ่านด่านสะพานข้ามแม่น้ าเหือง 
ไทย-สปป.ลาว อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานแปรรูป ผลผลิตบางส่วนส่งไปแปรรูปเป็น
อาหารสัตว์ในโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา และบางส่วนส่งออกไปจีนโดยขนส่งไปรวมที่โกดังในเขต
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนล่องน้ าเจ้าพระยาไปขึ้นเรือที่อ่าวไทยเพ่ือส่งออกไปจีน   
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แต่ปัจจุบันพ่อค้าคนจีน และเวียดนามได้เข้าไปรับซื้อเมล็ดข้าวโพดจากเกษตรกรลาว ในแขวงไซยะบุลี 
แต่ให้ราคาต่ ากว่าที่ไทยรับซื้อ ในการขายให้ไทยมีข้อจ ากัดการน าเข้าข้าวโพดได้ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน ในขณะที่ผลผลิตของ สปป.ลาว ออกช่วงเดือนกันยายน -ธันวาคม ท าให้มี 
การลักลอบน าเข้าประเทศไทยจ านวนมาก ได้แก่ บริเวณช่องห้วยพร้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน 
ชาวลาวในแขวงไซยะบุลี ได้ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลั ง มีโรงงานแปรรูป 
มันส าปะหลังของชาวจีนที่เมืองไซยะบุลีรับซื้อผลผลิตมันส าปะหลัง 

 (6) ด้านปศุสัตว์ ได้แก่  โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร จ านวนโคเนื้อใน      
พ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2557 มีจ านวนโคเนื้อมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 249,643 ตัว 
ขอนแก่น 168,938 ตัว ชัยภูมิ 137,233 ตัว อุบลราชธานี 123,436 ตัว และมหาสารคาม 122,868 ตัว 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ตามล าดับ ทุกจังหวัดมีอัตราการเพิ่มที่ลดลงจากปี พ.ศ.2556 
ประมาณการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตผ่านด่านสะพานฯ แห่งที่ 2 ในปี พ.ศ.2557 จ านวน 9,800 ตัว ผ่าน
ด่านสะพานฯ แห่งที่ 3 จ านวน 51,000 ตัว และด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 8,400 ตัว 
โคเนื้อมีชีวิตที่ส่งออกไปเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อจากประเทศเมียนมา น าโคเนื้อมาขุนในพ้ืนที่
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สุโขทัย อยุธยา และสระบุรี ให้ได้น้ าหนักก่อนส่งออกไปเวียดนาม และจีน 
ถ้ามองตลาดส่งออกโคเนื้อกลุ่มจังหวัดในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีขีดความสามารถ
ในการเลี้ยงโคขุนเพ่ือส่งออก ซึ่งภาคราชการที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริม สนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (7) การเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2557 มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุด
ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 71,971 ตัว รองลงมาคือ ขอนแก่น 17,870 ตัว (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) จังหวัดอ่ืนยังเลี้ยงจ านวนไม่มากนัก โอกาสที่จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการเลี้ยงโคนมเพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 (8) จ านวนกระบือในพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2557 จ านวนรวม 66,670 ตัว 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้รถไถนาเดินตาม หรือรถไถนานั่ง
ขับ จึงมีการใช้ประโยชน์จากกระบือในการไถนาท านาน้อย รวมถึงเกษตรกรในกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 (9) จ านวนสุกรในพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2557 มีเลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา 486,721 ตัว อุบลราชธานี 163,315 ตัว ขอนแก่น 146,318 ตัว และอุดรธานี 129,796 
ตัว (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

2) ศักยภาพการผลิตด้านพืชเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ศึกษา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ มันส าปะหลัง อ้อย และ

ยางพารา ตามล าดับ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีศักยภาพในด้านข้าว โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม 
และขอนแก่น ในส่วนมันส าปะหลัง มีปลูกมากในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถ
เชื่อมโยงการค้าให้กับกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ พ้ืนที่ปลูกยางพารามีน้อยในพ้ืนที่ศึกษา 
เห็นได้ว่าในกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูการค้า มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
คล้ายกัน สามารถสนับสนุนการผลิตเพ่ือส่งออกยังเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้โดย
รายละเอียดของศักยภาพในพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด มีดังนี้ 

2.1) ข้าว มีพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 19,496,418 ไร่ มีการปลูกข้าว 
เช่น ข้าวเหนียว กข6 ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวหอมมะลิ 105 กข15 เป็นต้น ไซโลข้าวส่งออก ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ขนส่งทางเรือ ในแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วออกไป
ต่างประเทศ ฉะนั้น ข้าวเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องขนส่งไปยังภาคกลางโดยใช้     
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ถนนมิตรภาพเป็นหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความได้เปรียบในการน าเข้าผลผลิตที่ได้
จากข้าว ได้แก่ ร าข้าว ปลายข้าวหัก แกลบ ฟางข้าว เป็นต้น ที่สามารถน ามาผลิตเป็นส่วนผสมใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตน้ ามันพืช การผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น  

2.2) อ้อย มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 3,197,625 ไร่ ใช้ในการผลิต
น้ าตาล มีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจั งหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน   
5 แห่ง ผลผลิตน้ าตาลกระจายจ าหน่ายในประเทศ และมีการส่งออกต่างประเทศ มีการใช้เส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในการขนส่ง และใช้ระบบรางในจังหวัดที่ใกล้เส้นทางรถไฟ คือ 
ขอนแก่น อุดรธานี เพราะการขนส่งทางรถไฟประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ทั้งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ศักยภาพในการปลูกอ้อย ซึ่งผลผลิตอ้อยที่ได้มีปริมาณความหวานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกใน
ภาคกลาง และพืชอ้อยสามารถแปรรูป เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมได้หลากหลาย เช่น ด้านอาหาร และพลังงาน 
เป็นต้น หากผู้ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตน้ าเชื่อมหรืออุตสาหกรรมที่มีน้ าตาลเป็นส่วนผสม 
สามารถใช้เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในการขนส่งไปจ าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
นอกจากจะท าให้ประหยัดต้นทุนการผลิตแล้วยังท าให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก 

2.3) มันส าปะหลัง มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 3,892,978 
ไร่ ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตแป้ง อาหารสัตว์ และผลิตเอทานอล เป็นต้น ส่วนใหญ่ขนส่งไปยังจังหวัด
นครราชสีมา เพราะเป็นที่ตั้ ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ ใหญ่ที่สุดของ บริษัท ซี พี  ทั้ งนี้ ใน              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ติด สปป.ลาว มีการปลูกมันส าปะหลังในแขวงสะหวันนะเขต และ
สาละวันจ านวนมาก โอกาสในการน าเข้ามันส าปะหลังมาเป็นปัจจัยการผลิต ผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แล้วกระจายไปยังโรงงานตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก  

ในพ้ืนที่ศึกษามีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามควรมีพืชตัวใหม่ในการสร้าง  
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานให้มากข้ึน และรองรับตลาดที่มีเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยพืชเศรษฐกิจ
ตัวใหม่ที่น่าสนใจคือ หญ้าเนเปียร์ มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถเพาะปลูกง่ายให้
ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าชนิดอ่ืนเกือบ 7 เท่า (ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัยต้นแบบวิสาหกิจ
ชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน, 2556) จึงเหมาะส าหรับเป็นทางเลือกตัวใหม่ส าหรับเกษตรกรใน
อนาคตเพ่ือสร้างรายได้ในพ้ืนที่มากขึ้น ในปัจจุบันควรมีการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้สมดุลกัน 
เนื่องจากว่ามีพืชอาหารบางส่วนกลายมาเป็นพืชพลังงานมากข้ึน เช่น อ้อย และมันส าปะหลัง เป็นต้น 

นอกจากโอกาสด้านสินค้าพลังงานทดแทนแล้ว มีพืชชนิดอ่ืนที่เป็นคู่แข่ง
กับพืชทางการเกษตรที่ส าคัญส าหรับกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ คือ หญ้าวายูเล่ ซึ่งเป็นหญ้าที่ให้ 
ยางธรรมชาติอีกสายพันธุ์หนึ่ง ลักษณะของหญ้าวายูเล่ สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น  
ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เป็นต้น ได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยางที่ได้จากยางพารา แต่ใช้ต้นทุนต่ ากว่า
ยางพารา ปลูกได้แม้ในพื้นที่แห้งแล้งและใช้เวลาปลูกเพียงสามปีก็ให้น้ ายางได้ ปัจจุบันราคายางพารา
ตกต่ า และเมื่อมีหญ้าวายูเล่สามารถเป็นพืชมาทดแทนยางพาราได้ มีระยะเวลา การปลูกให้ผลผลิต
เร็วกว่ายางพาราและต้นทุนที่ต่ า จึงเป็นผลเสียต่อเกษตรกรยางพารา 
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3) ศักยภาพการผลิตด้านปศุสัตว์  
ด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งมีโอกาสในการส่งออก

เนื้อสัตว์ไปยังตลาดประเทศเวียดนาม เนื่องจากสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ถูกส่งจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศเวียดนามจ านวนเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยมีอัตราการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557  
ร้อยละ 112.88 (การค้าระหว่างประเทศ, 2558) และประเทศเวียดนามมีความต้องการเนื้อสัตว์เพ่ิม
มากขึ้น ถ้ามีการผลิตได้มากก็มีโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม 

4) ปัจจัยผลผลิต 
4.1) จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพื้นที่ศึกษา 

กลุ่มที่เชื่อมโยงการค้ามีจ านวนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด เมื่อเทียบกับ 
กลุ่มอ่ืนที่ศึกษา ซึ่งมีมากในจังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดรองลงมา คือ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มี
แรงงานต่างด้าวมากในจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูการค้ามีแรงงานต่างด้าวมากใน
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวนของแรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจในแต่ละจังหวัด จังหวัด
ขนาดใหญ่และมีจ านวนอุตสาหกรรมสูงมีความต้องการแรงงานสูง จึงท าให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานในพ้ืนที่ดังกล่าวจ านวนมากกว่าจังหวัดที่มีจ านวนอุตสาหกรรมน้อย (กรมจัดหางาน, 2557) 

แรงงานใน สปป.ลาว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันกับประเทศ
เวียดนาม (World Population, 2015) สปป.ลาว มีการท าบันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศไทย
อนุญาตให้ชาวลาวสามารถท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายในงานระดับล่างคือ งานแรงงาน 
และแม่บ้าน แต่ส าหรับประเทศเวียดนามยังคงไม่มีการท าบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการ แต่มี
แนวโน้มที่จะท าบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานในอนาคต  

การอพยพเข้ามาท างานของชาวลาวมี 2 ลักษณะคือ เข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย และเข้ามาอย่างไม่ถูกฎหมาย ซึ่งบางส่วนมีการไปเช้าเย็นกลับ และค้างอยู่ในที่ท างานกับ
ผู้ประกอบการ ในการเข้ามาท างานของแรงงานชาวลาว ส่วนใหญ่ท าในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ เนื่องจากในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมี
ความต้องการแรงงานชาวลาวสูง 

4.2) ปุ๋ย 
ความต้องการทางด้านการเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในไทยและประเทศ

เพ่ือนบ้านท าให้เกษตรกรบางส่วนหันมาท าการเกษตรอินทรีย์ หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือ
ประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยลักษณะปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกพืชมีดังนี้ 

(1) ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญต่อการปรับปรุงดิน และให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช

เพราะประกอบด้วยอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุต่าง  ๆ ที่จะท าให้ดินมีสภาพดีขึ้น พร้อมช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การใส่ 
ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวมีข้อเสียคือ เป็นการเพ่ิมแร่ไนโตรเจนมากเกินควรท าให้พืชเติบโตเฉพาะใน
ส่วนใบ และล าต้น ท าให้ผลผลิตของผลหรือเมล็ดน้อย ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อย หาก
ต้องการผลผลิตมากจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีแร่ธาตุอาหารหลักสูงร่วมด้วย 

เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต้นทุน จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรปี พ.ศ.2555 พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ในปริมาณที่เหมาะสม ท าให้ได้ผลิตผลที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่นการปลูกอ้อย ใช้ปุ๋ยหมัก และมูลวัวร่วมกับ
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ปุ๋ยเคมีร้อยละ 75 ช่วยให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้นสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยร้อยละ 56 และการใส่เฉพาะปุ๋ยเคมี
ร้อยละ 17 ในส่วนการปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน
ครึ่งหนึ่ง ช่วยให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยประมาณร้อยละ 18 และสูงกว่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 
ร้อยละ 12.7 ส าหรับการปลูกยางพารา ใช้ปุ๋ยหมักอัตราร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างละครึ่ง ช่วยเพ่ิมผลผลิต
ยางพาราสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยร้อยละ 32 และสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวร้อยละ 12 ช่วยให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกันกับการปลูกมันส าปะหลัง ใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้
ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ดังนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จึงเป็นอีกทางเลือกส าหรับเกษตรกร เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตให้กับตนเองและสร้างรายได้มากข้ึน 

(2) ปุ๋ยเคมี  
ข้อมูลการน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศในปี พ.ศ.2557 พบว่า ปริมาณ

การน าเข้าปุ๋ยเคมีลดลงจากปี พ.ศ.2556 ฝ่ายปุ๋ยเคมีส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการ
เกษตร (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) แต่ก็ยังพบปริมาณการน าเข้าสารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม,  2557) เนื่องจากเกษตรกรใน
ปัจจุบันไม่มีเวลาในการดูแลจึงใช้สารเคมีมาช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ 
ด้วยการใส่ปุ๋ยเพ่ิม จากสาเหตุข้างต้นส่งผลท าให้สินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวสารมีสารเคมีสูง สาเหตุ
หลัก ๆ ที่ท าให้เกษตรกรมีพฤติกรรมเช่นนี้ คือ ที่ดินส่วนใหญ่ถูกแบ่งย่อยจากการขายให้ผู้ประกอบการ 
และแบ่งจากมรดก เกษตรกรไปท าอาชีพนอกการเกษตร เมื่อถึงฤดูท านาใช้เวลาในการท านาระยะสั้น 
จึงเร่งใส่ปุ๋ยเพ่ือให้โตเร็ว และขายได้เร็ว โดยผลผลิตที่ได้ถูกแบ่งไปขาย และอีกส่วนเก็บไว้บริโภคเอง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ท าการเกษตรร้อยละ 43 โดยใน กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจมีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรร้อยละ 23 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนกลุ่มเชื่อมโยง
การค้ามีพ้ืนที่ท าการเกษตรร้อยละ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประตูการค้ามีพ้ืนที่ทาง
การเกษตร ร้อยละ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในการท า
การเกษตร จึงมีความเสี่ยงในการใช้ปุ๋ยเคมีมากในพ้ืนที่ศึกษา 

ในส่วนของไร่อ้อยมีการส่งเสริมผลิตอ้อยมากขึ้นเพ่ือเข้าสู่โรงงาน ซึ่ง 
การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของชาวไร่อ้อยมีการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น ท าให้ดินเสื่อมสภาพและเกิดสารเคมี
ตกค้างมีผลต่อสุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภค การแปรรูปของอ้อยสามารถแปรรูปในรูปแบบด้านพลังงาน
มากขึ้น จึงท าให้มีความต้องการผลผลิตของอ้อยเพ่ิมข้ึน  

5) ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambol One Product: OTOP) 
จ านวนผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่ศึกษาในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มากที่สุดในพ้ืนที่ศึกษา รองลงมา คือ กลุ่มประตูการค้า และกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
ตามล าดับ โดยพ้ืนที่ศึกษามีผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายมาก
ที่สุด 
 
ตารางที่ ค-2 แสดงจ านวนผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของพืน้ที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2555 

พื้นที่ศึกษา อาหาร ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช ้ เครื่องดื่ม สมุนไพร รวม 
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 135 429 270 20 11 865 
กาฬสินธุ ์ 24 86 69 3 1 183 
ขอนแก่น 54 109 56 11 5 235 
ชัยภูม ิ 33 115 58 4 3 213 
มหาสารคาม 14 89 49 2 1 115 
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ตารางที่ ค-2 แสดงจ านวนผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของพืน้ที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2555 
พื้นที่ศึกษา อาหาร ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช ้ เครื่องดื่ม สมุนไพร รวม 

มุกดาหาร 10 30 38 0 1 79 
กลุ่มเชื่อมโยงการค้า 106 197 113 17 28 461 
อุดรธาน ี 43 84 49 7 13 196 
นครราชสีมา 63 113 64 10 15 265 
กลุ่มประตูการค้า 117 252 213 23 15 620 
เลย 26 43 28 10 2 109 
หนองคาย 25 27 29 1 1 83 
นครพนม 15 66 35 5 4 125 
อุบลราชธาน ี 51 116 121 7 8 303 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน, 2555 

 
2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต 

1) กระบวนการของการแปรรูปอ้อย ท าให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
ส่งผลเสียต่อภาพรวมของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การขนส่งอ้อยแต่ละครั้งท าให้ถนนสึกหรอ และอ้อย
ตกตามถนน อาจท าให้เกิดการร้องเรียนได้ โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลของการเก็บอ้อยในเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ท าให้เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น และอีกปัญหาหนึ่งคือ  ปัญหามลพิษจาก 
การเผาไร่อ้อย เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานตัดอ้อย ซึ่งส่งผลต่อมลพิษทางอากาศ และ
สาเหตุของไฟไหม้ ไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงกับบริเวณท่ีเผาอ้อยได้  

2) พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการใช้ปุ๋ยเคมีมาก 
3) พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังสามารถปลูกในพ้ืนที่กันดารน้ าน้อย แต่ก็พบปัญหา   

ด้านดินเสื่อมสภาพจากการใส่ปุ๋ย และสารเคมีลงในดิน โดยสัดส่วนของความเป็นแป้งของ 
มันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่น้อยกว่ามันส าปะหลังใน สปป.ลาว ซึ่งบางครั้งมี
ปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบน าเข้ามันส าปะหลังจาก สปป.ลาว เข้ามาเพราะให้ปริมาณแป้งที่สูงกว่า 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ติดชายแดนในเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) หรือ
ใกล้เคียง คือ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
(EWEC) ควรได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชพืชอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ คือ พืชสวนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นผลไม้ หรือ
ผักสวนครัว ปาล์ม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงด้านปัญหาราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่
ตกต่ า 

4) แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงวัย
ในภาคการเกษตร จึงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนไทย
ภาคการเกษตร 

5) การเข้าสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรมผลในเชิงนโยบายท าให้เกิดผลกระทบต่อ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุน 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุน ได้แบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้า  
การลงทุนประเทศเพ่ือนบ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.3.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ ได้มีการวิเคราะห์ 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนภายในประเทศ ดังนี้ 
1) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 709,230 คน และ

พ้ืนที่ศึกษา จ านวน 437,268 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.7 ของจ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพ้ืนที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ านวน 207,813 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3 ของจ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่
เชื่อมโยงการค้า จ านวน 117,568 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 ของจ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประตูการค้า จ านวน 111,887 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 ของ
จ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2558) 
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของธุรกิจเอสเอ็มอีของผู้ประกอบการใน พ้ืนที่ศึกษา 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก จ านวน 435,898 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของ
จ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่ศึกษา  

 

 
ภาพที่ ค-1 แสดงจ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ศึกษา 
 

2) การจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
3,511,271 คน และพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 2,328,446 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3 ของจ านวน 
การจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพ้ืนที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ านวน 986,268 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของจ านวนการจ้างงาน
ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่เชื่อมโยงการค้า จ านวน 702,790 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของจ านวนการจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประตูการค้า จ านวน 639,388 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 ของ
จ านวนการจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ค-31 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของธุรกิจเอสเอ็มอีของการจ้างงานของผู้ประกอบการใน 
พ้ืนที่ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานของผู้ประกอบการขนาดเล็ก จ านวน 2,035,992 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.4 ของจ านวนการจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่ศึกษา 

3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าของพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 104,891 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยพ้ืนที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้า
จ านวน 36,893 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเชื่อมโยงการค้ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าจ านวน 41,982 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัดด้านการค้าของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประตูการค้า มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าจ านวน 26,016 
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นของคนไทยเชื้อสายจีน และ
บางส่วนเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน ได้แก่ มุกดาหาร ที่มีทั้ง  
คนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายเวียดนาม ส่วนในจังหวัดชั้นในต่าง ๆ ก็มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามท า
ธุรกิจกระจายกันอยู่โดยทั่วไป นอกเหนือจากคนไทยพ้ืนถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบ
อาชีพท าการเกษตรและธุรกิจการเกษตร และมีคนไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงสี ลานมัน 
ส่วนธุรกิจยางพาราเป็นบริษัทจากภาคใต้และภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด 

5) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) เพ่ือการสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการที่เกิดจากความคิดของคนในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการผลิตสินค้าและการบริการที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือที่
เรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) หมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ประกอบกับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือมีจุดเด่น 
ได้แก่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์ด้านศิ ลปวัฒนธรรมช่างฝีมือและ
หัตถกรรม เป็นต้น พ้ืนที่ศึกษามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 39 แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาถือ
เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่น าไปสู่การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์หลากหลาย 

6) ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาน้ ามัน และการเจริญเติบโตจากการส่งออก 
ได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ผันผวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ศึกษาได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศ ในด้านผู้ผลิตส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต และส่งผลเมื่อราคาน้ ามันลดลง แต่ราคาสินค้าและบริการไม่ได้ปรับตัวลดตามราคา
น้ ามัน เมื่อราคาน้ ามันเพ่ิมขึ้น ราคาสินค้าและบริการปรับตัวเพ่ิมขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกราคากลไก
ตลาด ทั้งนี้เป็นการปรับราคาเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการขึ้นราคาด้วยตนเอง เพ่ือต้องการก าไร (Mark 
Up Price) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อในตลาด ในภาคการเกษตรส่งผลต่อราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ข้าว 
ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่ราคาข้าวถูกก าหนดด้วยราคากลไกตลาด ซึ่งราคาข้าวในตลาดโลก ไม่ได้มี 
การประกันราคาเหมือนในอดีต ส่งผลให้ชาวนาขายข้าวได้น้อยลง ประกอบกับ การก าหนดเขตพ้ืนที่
การปลูกข้าว ส่งผลให้ชาวนาที่หรือปลูกข้าวหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  
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7) เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาการผลิต 
มูลค่า 108,355 ล้านบาท โดยเฉพาะลงทุนในสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด มูลค่า 
64,411 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 94,191.44 ล้านบาท และ
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มูลค่า 88,098.07 ล้านบาท 
ตามล าดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

2.3.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แบ่งพิจารณาเป็น 

2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุนใน สปป.ลาว มีแบ่งการสรุปออกเป็น 2 

ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนใน สปป.ลาว และปัญหาและ
อุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว 
(1) ก าหนดให้ใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(Nondiscrimination) ซึ่งมีข้อก าหนดได้แก่ (1) ให้การปฏิบัติแก่สินค้าน าเข้าจากทุกประเทศเท่าเทียม
กัน (Most Favored Nation Treatment: MFN) คือ เรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือเก็บค่าธรรมเนียมใน
การน าเข้าใด ๆ จากประเทศสมาชิกทุกประเทศในอัตราเดียวกัน และ (2) ให้การปฏิบัติกับสินค้าน าเข้า
เหมือนกับสินค้าภายในประเทศ (National Treatment) คือ เมื่อสินค้าผ่านพรมแดนเข้ามาแล้ว 
จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกันที่รัฐบาลปฏิบัติต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษี
ภายใน หรือ การก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นโอกาส ส าหรับ
ผู้ประกอบการส าหรับการรับจ้างด าเนินการ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายส าหรับการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

(2) ผู้ประกอบการคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่ทราบสิทธิ
ประโยชน์ และกรอบแนวทางในการไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ผู้ประกอบการชาวไทย 
บางรายมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยที่ไปลงทุนในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

(3) ความคุ้นชิน ความคุ้นเคยในรสชาติ ประกอบกับการเข้าถึงสื่อโฆษณา
ของไทย ซึ่งได้เปรียบ เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ คู่แข่งมีการผลิตและเลียนแบบมากข้ึนเรื่อย ๆ 

(4) สปป.ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) และ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zone) ทั้งหมด 10 แห่งซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่บน
ระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน และเขตเศรษฐกิจอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ศึกษา 
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว และเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก (อยู่ระหว่างการพัฒนา) rIS
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ภาพที่ ค-2 แสดงการแบ่งขอบเขตที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว 
  

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan Seno Special Economic 
Zone) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่สามารถขนส่งได้ต่อเนื่องและหลายรูปแบบ เช่น ขนส่งทางถนนไป
ยังจีนและประเทศต่าง ๆ ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนส่งทางเรือไปยังท่าเรือดานัง  และ
แหลมฉบัง เพ่ือส่งต่อไปยังคู่ค้าทั่วโลก และหากปรับปรุงสนามบินสะหวันนะเขตเป็นไปตามแผน 
สามารถขนส่งสินค้าทางอากาศต่อไปยังไทย เวียดนาม สิงค์โปร์ ฮ่องกง เชื่อมไปประเทศอ่ืน ๆ ได้   
การขนส่งสินค้าผ่านด่านมุกดาหาร–สะหวันนะเขต จะใช้เวลาและขั้นตอนน้อยลงเนื่องจากมุกดาหาร
และสะหวันนะเขตเป็นพื้นที่น าร่องในการอ านวยความสะดวกด่านในระบบการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (Single Stop Inspection Service: SSI) 
 

 
ภาพที่ ค-3 แสดงเขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว และเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก 
 

นักลงทุนที่เข้าไปตั้งฐานการผลิตใน สปป.ลาว โดยเฉพาะสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 
และเสื้อผ้า สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ สปป.ลาว ได้รับจากประเทศพัฒนา
แล้วในฐานะที่ สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: 
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LDCs) สปป.ลาว โดยเฉพาะแขวงสะหวันเขตมีแรงงานไร้ฝีมือ และกึ่งไร้ฝีมือในปริมาณเพียงพอจะใช้
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ประมาณ 7,000 คน) และค่าจ้างแรงงานต่ าประมาณ 40–50 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน สปป.ลาว มีแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาก ที่ส าคัญ คือ เขื่อนน้ าเทิน 2 ซึ่งช่วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า
ให้กบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(5) สปป.ลาว เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทยมี
ความใกล้ชิดทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อ
กับไทยทั้งทางบกและทางน้ า ซึ่ง สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Locked Country) 
แต่ก็มีจุดเชื่อมต่อด้านการคมนาคมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยสะพานข้ามแม่น้ าโขง 3 แห่ง 
ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-ค าม่วน สะพานข้ามแม่น้ า
เหือง 1 แห่ง ที่สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ าเหือง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และช่องทาง
พ้ืนที่ที่ติดต่อกันที่ด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนจุดผ่านแดนอ่ืนที่เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร และจุดผ่อนปรนใช้เรือโดยสารและบรรทุกสินค้า การขนส่งผ่านภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งไปยังชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม หรือชายแดน สปป.ลาว-
จีน เพราะมีต้นทุนในการก่อสร้างสะพานที่เชื่อมโยง สปป.ลาว -ไทย ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
ประกอบกับ ประเทศจีนให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เช่น ไม่เก็บภาษีน าเข้า 
หรือเก็บภาษีในอัตราที่น้อย ส่งผลให้การขนส่งของ สปป.ลาว มีต้นทุนในการขนส่งถูกกว่าการขนส่ง
ผ่านประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางในการส่งออกสินค้า 

(6) นักลงทุนไทยที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว ประสบปัญหาไม่มีความรู้
เพียงพอในเรื่องกฎหมายการค้าการลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลาด คู่แข่งขัน เรื่องการติดตาม
หนี้สิน การถูกโกงการลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น การน าเงินกลับประเทศ การน าเครื่องจักรกลับ
ประเทศ ดังนั้น นักลงทุนไทยควรวางแผนธุรกิจด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้าน  
ความเสี่ยง ก่อนที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ควรมีเงินลงทุนของตนเองหรือมีแหล่งเงินกู้ในไทยมากพอ
ต่อการลงทุนท าธุรกิจ  

(7) ผู้ประกอบการชาวลาวที่ลงทุนภายใน สปป.ลาว ประสบปัญหาใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย และภาครัฐของ สปป.ลาว มีการจัดเก็บค่าภาษี
บ่อยกว่าเดิม ซึ่งการลงทุนของผู้ประกอบการชาวลาวมีการใช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก และไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร ตลอดจนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่คุณภาพของสินค้าที่
ผู้ประกอบการชาวลาวผลิตต่ ากว่าคุณภาพสินค้าของต่างประเทศ  

(8) สปป.ลาว ได้ รับสิทธิ พิ เศษด้านภาษีศุล กากร เป็นการทั่ ว ไป 
(Generalized System of Preferences: GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปการส่งออก
สินค้าของ สปป.ลาว ไปยังประเทศดังกล่าวมีอัตราภาษีที่ต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสส าหรับ
นักลงทุนที่ใช้ สปป.ลาว เป็นฐานการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก 

(9) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม (Foreign Direct 
Investment: FDI) กับการลงทุนโดยตรงภายในประเทศสะสม (Domestic Direct Investment: 
DDI) ของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2532-2558 จ านวนโครงการมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศสะสมมีมูลค่าเงินลงทุน 18,224.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.5 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม (Foreign Direct Investment: FDI) กับ 
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การลงทุนโดยตรงภายในประเทศสะสม (Domestic Direct Investment: DDI) ของ สปป.ลาว (กรม
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว, 2559) 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม (FDI) กับการลงทุนโดยตรง
ภายในประเทศสะสม (DDI) ของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2532-2558 พบว่า นักลงทุน สปป.ลาว มีจ านวน
โครงการลงทุนมากที่สุด 2,561 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 6,252.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
เป็นนักลงทุนชาวจีน จ านวนโครงการลงทุน 834 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 5,484.43 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ นักลงทุนชาวไทย จ านวนโครงการลงทุน 748 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 4,491.68  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 
 

ภาพที่ ค-4 แสดงมูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  ภาพที่ ค-5 แสดงจ านวนโครงการลงทุนโดยตรงจาก 
               สะสมของ สปป.ลาว                                         ต่างประเทศสะสมของ สปป.ลาว  
ที่มา: กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว, 2559 
 

(10) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับการลงทุน โดยตรง
ภายในประเทศ ของ สปป.ลาวปี พ.ศ.2558 จ านวนเงินลงทุนมากที่สุด พบว่า การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศสะสมมีมูลค่าเงินลงทุน 1,011.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.8 ของ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับการลงทุนโดยตรงภายในประเทศ ปี พ.ศ.2558 ของ สปป.ลาว  

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับการลงทุน โดยตรง
ภายในประเทศ ของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2558 พบว่า นักลงทุน สปป.ลาว มีจ านวนโครงการลงทุนมาก
ที่สุด 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 256.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นนักลงทุนชาวจีน 
จ านวนโครงการลงทุน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 88.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นักลงทุน  
ชาวเวียดนาม จ านวนโครงการลงทุน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 466.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
นักลงทุนชาวไทย จ านวนโครงการลงทุน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 2.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ 

มูลค่าเงินลงทุนของแต่ละประเทศในการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ กับการลงทุนโดยตรงภายในประเทศของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2558 พบว่า นักลงทุน  
ชาวเวียดนาม มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด 466.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจ านวนโครงการ 3 
โครงการ รองลงมาเป็นนักลงทุนชาวมาเลเซีย มีมูลค่าเงินลงทุน 430.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
จ านวนโครงการ 2 โครงการ นักลงทุนชาวลาว มีมูลค่าเงินลงทุน 256.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
จ านวนโครงการ 18 โครงการ ตามล าดับ 
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(11) สาขาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมกับการลงทุนโดยตรง
ภายในประเทศสะสมของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2532-2558 พบว่า จ านวนโครงการที่ลงทุนส่วนใหญ่
สาขาการเกษตร รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรมและการฝีมือ สาขาการบริการ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ตามล าดับ  

เงินลงทุนโดยตรงสะสมภายใน สปป.ลาว ซึ่งแยกพิจารณา 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) เงินลงทุนจากชาวลาว พบว่า มีการลงทุนในสาขาการท าเหมืองแร่มากที่สุด จ านวน 
1,367.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นการลงทุนสะสมในสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน 
705.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาการอุตสาหกรรมและการฝีมือ จ านวน 668.82 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล าดับ (2) เงินลงทุนสะสมจากรัฐบาล สปป.ลาว พบว่า มีการลงทุนในสาขาการผลิต
กระแสไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน 1,389.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นสาขาโทรคมนาคม จ านวน 
138.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาโรงแรม และภัตตาคาร จ านวน 94.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตามล าดับ 

เงินลงทุนโดยจากต่างประเทศสะสม มีการลงทุนในสาขาการผลิต
กระแสไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน 5,208.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นการลงทุนในสาขาการท า
เหมืองแร่ จ านวน 4,277.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาการเกษตร จ านวน 2,607.60 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล าดับ 

(12) สาขาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการลงทุนโดยตรง
ภายในประเทศของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2558 พบว่า จ านวนโครงการที่ลงทุนส่วนใหญ่สาขาการเหมือง
แร่ รองลงมาเป็นสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้า และสาขาอุตสาหกรรมและการฝีมือ ตามล าดับ  

เงินลงทุนโดยตรงภายใน สปป.ลาว ซึ่งแยกพิจารณา 2 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) เงินลงทุนจากชาวลาว มีการลงทุนในสาขาการท าเหมืองแร่มากที่สุด จ านวน 86.43 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาเป็นการลงทุนในสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน 29.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
สาขาการอุตสาหกรรมและการฝีมือ จ านวน 15.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ (2) เงินลงทุนจาก
รัฐบาล สปป.ลาว มีการลงทุนในสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน 107.58 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และสาขาการท าเหมืองแร่ จ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีการลงทุนในสาขาการเกษตร
มากที่สุด จ านวน 466.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นการลงทุนในสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จ านวน 430.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาการท าเหมืองแร่จ านวน 85.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ 

(13) ดร.สุพัน แก้วมีไซ อดีตเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารรู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดี ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เพ่ือ
การค้า การลงทุน ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ  

1.2) ปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน  
สปป.ลาว 

(1) สินค้าไทยที่น าไปจ าหน่ายใน สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น
สินค้าที่ได้รับความนิยมถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันได้มีสินค้าเลียนแบบและมีสินค้า
ทดแทนจากคู่แข่งมากขึ้น เช่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม เป็นต้น ท าให้ส่วนแบ่งทาง
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การตลาดของสินค้าลดลง จากเดิมสินค้าไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 90 แต่ในปัจจุบันมี
ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือประมาณร้อยละ 60  

(2) สินค้าไทยมีการถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น 
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่มีปลอมแปลง และสินค้าเลียนแบบ เช่น 
รถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่าสินค้าไทย และจ าหน่ายใน
ราคาที่ต่ ากว่าสินค้าไทย แต่มีคุณภาพที่ต่ ากว่าสินค้าไทย ท าให้ผู้บริโภคชาวลาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็น
สินค้าไทย นอกจากนี้ ผู้ส่งออกชาวไทยบางรายน าสินค้าหมดอายุเข้าไปจ าหน่ายใน สปป.ลาว ส่งผล
ให้สินค้าไทยเสียชื่อเสียง 

(3) แนวโน้มการแข่งขันระหว่างพ่อค้าต่างชาติและพ่อค้าไทยสูงขึ้น         
ผู้ส่งออกสินค้าของไทยไป สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชายแดนขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมือ
อาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ท าตลาดเชิงรุกเข้าไปเปิดการค้าและเสนอขาย
สินค้าโดยตรงมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่มีการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาเพ่ือเจาะตลาดสินค้าใน
แขวงต่าง ๆ ของ สปป.ลาว มากข้ึน 

(4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว มากขึ้น ท าให้
สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปใน สปป.ลาว มีราคาถูกกว่าสินค้าที่น าเข้าโดยผ่านพิธีศุลกากร ท าให้สินค้า
ไทยมีการแข่งขันกันเองในตลาด สปป.ลาว ซึ่งส่วนใหญ่มีการลักลอบตามจุดผ่อนปรน และ         
ด่านประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง แม่น้ าโขง และแม่เหือง ในบางพ้ืนที่ที่สามารถเดินข้ามได้ 
ท าให้ง่ายในการลักลอบขนสินค้าข้ามไปฝั่งตรงข้าม 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม มีแบ่งการสรุป

ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
และปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญของเวียดนามที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจยวุ๋งกว๊าต (Dungquat Economic Zone) จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐบาลเวียดนามตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกวางงาย (QuangNgai) และจังหวัดกวางนาม 
(Quang Nam) อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 880 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ าลึกยวุ๋งกว๊าต 
(Dung Quat) สนามบินนานาชาติชูไหล (Chu Lai International Airport) และเมืองใหม่ Van Tuong 
ได้ เขตเศรษฐกิจยวุ๋งกว๊าต (Dungquat Economic Zone)  เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกที่เน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน้ ามัน (ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามัน ลึกยวุ๋งกว๊าต 
(Dung Quat) ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ ามันแห่งแรกของเวียดนาม) (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) 
นอกจากนี้ มีเขตอุตสาหกรรมที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) กว่า 15 แห่ง ซึ่งอยู่
ในจังหวัดกวางตรี 5 แห่ง จังหวัดเถือ เทียน เว้ 4 แห่ง และจังหวัดดานัง 6 แห่ง 

(2) เวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยอาศัยข้อได้เปรียบในเรื่องค่าแรง
ยังมีอัตราไม่สูงนัก ความได้เปรียบทางท่ีตั้งทรัพยากรในประเทศยังอุดมสมบูรณ์ และมีเสถียรภาพทาง
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การเมือง รวมถึงสิทธิพิเศษของประเทศอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากต่างชาติ คือ อุตสาหกรรม
การผลิต รองลงมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

(3) เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบส าหรับภาคการผลิตอุดม
สมบูรณ์ เช่น มีแหล่งน้ ามันดิบกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีปริมาณเชื้อเพลิงส ารอง เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียม และถ่านหินอยู่ในปริมาณมาก มีแหล่งสินแร่ที่ส าคัญ และยังมีทรัพยากรป่าไม้อยู่อีกมาก 
นอกจากนี้ สภาพพ้ืนที่ของเวียดนามยังเอ้ือต่อการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลาย  
ชายฝั่งทะเลที่มีระยะทางประมาณ 3,440 กิโลเมตร ยังท าให้เวียดนามเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ส าคัญ
ของโลกด้วย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) 

(4) เวียดนามมีประชากรจ านวนมากกว่า 93 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ใน 
วัยแรงงาน เป็นแหล่งแรงงานจ านวนมากและมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าอีกหลายประเทศในอาเซียน 
อีกทั้งยังท าให้เป็นตลาดส าหรับสินค้าและบริการที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ เนื่องจากก าลังซื้อมี
แนวโน้มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) 

(5) ประเทศที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมปี พ.ศ.2531-2557 
พบว่า ประเทศเวียดนาม จ านวนโครงการมากที่สุด 10 อันดับแรก ประเทศเกาหลีใต้มีจ านวน
โครงการมากที่สุด 4,190 โครงการ รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น มีจ านวนโครงการ 2,531 โครงการ 
ประเทศไต้หวัน มีจ านวนโครงการ 2,387 โครงการ ประเทศสิงคโปร์ มีจ านวนโครงการ 1,367
โครงการ และประเทศจีน มีจ านวนโครงการ 1,102 โครงการตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ
เวียดนาม, 2559) 

มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ประเทศเกาหลีใต้มี
มูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด จ านวน 37,726.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่า
เงินลงทุน จ านวน 37,334.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 
32,936.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศไต้หวันมีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 28,468.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล าดับ 

(6) ประเทศที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี พ.ศ.2557 พบว่า ประเทศ
เวียดนาม จ านวนโครงการมากที่สุด 10 อันดับแรก ประเทศเกาหลีใต้มีจ านวนโครงการมากที่สุด 588 
โครงการ รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น มีจ านวนโครงการ 342 โครงการ ประเทศสิงคโปร์ มีจ านวน
โครงการ 119 โครงการ ประเทศฮ่องกงและประเทศจีน มีจ านวนโครงการ 112 โครงการ ตามล าดับ 

มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี พ.ศ.2557 ประเทศ
เกาหลีใต้มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด จ านวน 7,705.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นประเทศ
ฮ่องกง มีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 3,036.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าเงินลงทุน 
จ านวน 2,892.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 2,299.00 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 

(7) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี พ.ศ.2531-2557 ของจังหวัดบน
เส้นระเบียงเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม พบว่า จ านวนโครงการสะสมของจังหวัดบนเส้นระเบียง
เศรษฐกิจ 414 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
สะสม และมีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 6,126.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 ของมูลค่า
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม  
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จ านวนโครงการของจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดดานัง มี
จ านวนโครงการสะสมมากที่สุด 311 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของจ านวนโครงการที่ลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศสะสม รองลงมาเป็นจังหวัดเถือ เทียน เว้ มีจ านวนโครงการ 83 โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม และจังหวัด 
กวางตรี จ านวนโครงการ 20 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศสะสมตามล าดับ  

มูลค่าเงินลงทุนสะสมของจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดดานัง 
มีมูลค่าเงินลงทุนสะสมมากที่สุด จ านวน 3,736.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของ
มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม รองลงมาเป็นจังหวัดเถือ เทียน เว้ มีมูลค่าเงินลงทุน
สะสม จ านวน 2,305.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศสะสมและจังหวัดกวางตรี มีมูลค่าเงินลงทุนสะสม จ านวน 84.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมตามล าดับ  

(8) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี พ.ศ.2557 ของจังหวัดบน 
เส้นระเบียงเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม จ านวนโครงการของจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ  43 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและมีมูลค่า
เงินลงทุน จ านวน 153.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

จ านวนโครงการของจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดดานัง มี
จ านวนโครงการมากที่สุด 32 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดเถือ เทียน เว้ มีจ านวนโครงการ 9 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.47 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม และจังหวัดกวางตรี จ านวนโครงการ 
2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจ านวนโครงการที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ตามล าดับ  

มูลค่าเงินลงทุนสะสมของจังหวัดบนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก จังหวัดดานัง มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด จ านวน 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 0.48 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดเถือ เทียน เว้ มีมูลค่า
เงินลงทุนสะสม จ านวน 44.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และจังหวัดกวางตรี มีมูลค่าเงินลงทุนสะสม จ านวน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ตามล าดับ 

(9) สาขาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี พ.ศ.2531-2557 ของ
ประเทศเวียดนาม มีจ านวนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในสาขาการผลิตมากที่สุด 
จ านวน 9,600 โครงการ รองลงมาเป็น โครงการลงทุนในสาขาอาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค 
จ านวน 1,698 โครงการ โครงการลงทุนในสาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์จ านวน 1,383 โครงการ และโครงการลงทุนในสาขาการก่อสร้าง จ านวน 1,166 
โครงการ ตามล าดับ จ านวนเงินลงทุนสะสมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศสะสมในสาขาการผลิตมากที่สุด จ านวน 141,406.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมาเป็น เงินลงทุนจากสาขาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 48,279.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินลงทุน
จากสาขาการก่อสร้าง จ านวน 11,400.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินลงทุนจากสาขาที่พักและการ
บริการอาหาร จ านวน 11,193.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 
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(10) สาขาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี พ.ศ.2557 ของประเทศ
เวียดนาม มีจ านวนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขาการผลิตมากที่สุด จ านวน 880 
โครงการ รองลงมาเป็นโครงการลงทุนในสาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์จ านวน 257 โครงการ โครงการลงทุนในสาขาสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 160 
โครงการ และโครงการลงทุนในสาขาการก่อสร้าง จ านวน 122 โครงการ ตามล าดับ จ านวนเงินลงทุน
ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขาการผลิตมากท่ีสุด 
จ านวน 15,505.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็น เงินลงทุนจากสาขาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 
2,832.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินลงทุนจากสาขาการก่อสร้าง จ านวน 1,084.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ 

(11) เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมด 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 
15 ล้านตันต่อวัน และสามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตัน โดยท่าเรือที่อยู่ใน  
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ ท่าเรือดานัง ซึ่งจังหวัดดานังมีท่าเรือน้ าลึกเทียนซา (Tien Sa Seaport) 
เป็นท่าเรือส าคัญของเวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่ใหญ่
อันดับ 5 ของโลกนอกจากนี้ จังหวัดดานังมีท่าเรือแม่น้ าอีกแห่ง คือ ท่าเรือแม่น้ าหาน (Han River 
Port) สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5 พันตัน ปริมาณขนส่งสินค้า 1 ล้านตันต่อปี 

(12) เวียดนามถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่องมาก เมื่อเทียบในกลุ่มประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา มีความได้เปรียบทาง       
ด้านแรงงาน นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) จากสหรัฐอเมริกา และ
ยุโรป ท าให้มีนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามจ านวนมาก เพ่ือใช้สิทธิใน  
การผลิตสินค้าส่งออก มีความคล่องตัว มีการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่ง เช่น การลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนามได้รับการยกเว้นการลดหย่อนภาษีเงินได้ 4 ปีในทุกพ้ืนที่ สิทธิพิเศษ
การแบ่งช าระ ค่าเช่าที่ดิน และความเป็นท้องถิ่นสูง นักลงทุนจึงต้องพิจารณาสิทธิประโยชน์ปลีกย่อย
ในแต่ละท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

(13) กรณีพิพาทการถือสิทธิครอบครองหมู่ เกาะพาราเซล (Paracel 
Islands) ภาษาจีนเรียกว่า หมู่เกาะซีซา (Xisha Islands) หรือภาษาเวียดนามเรียกว่า หมู่เกาะ       
ฮหว่างซา (QuầnđảoHoàng Sa) เป็นกลุ่มเกาะอยู่ในเขตมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเป็นดินแดนพิพาทที่ถูกอ้างสิทธิ โดยประเทศเวียดนามและไต้หวัน มีโอกาสเกิดกรณีพิพาท
ระหว่างจีน กับเวียดนาม กรณีพิพาทนี้มีมานาน และมีความรุนแรง ถ้ามีความรุนแรงมาก ท าให้
การค้าประเทศเวียดนามลดลงกับประเทศคู่ขัดแย้ง หรือหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่ส่งไป
จีนผ่านประเทศเวียดนาม ในขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามจะใช้เวทีประชาคมอาเซียนเป็น
ประโยชน์กับตนเองผ่านที่ประชุมแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง สปป.ลาว 
เป็นประธานที่ประชุมแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง สปป.ลาว กับเวียดนาม รัฐบาลใหม่ของ สปป.ลาว ประธานประเทศ 
ท่านบุนยัง วอละจิด ได้รับต าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 กล่าวว่า เวียดนามเป็น
ประเทศแรกที่ได้เดินทางมาหารือกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม ถือ  
เป็นมิตรใกล้ชิดและไว้วางใจของ สปป.ลาว มาก 
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2.2) ปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน
เวียดนาม 
  ภูมิประเทศของเวียดนามมีลักษณะแคบและยาว ประกอบกับสาธารณูปโภค
ด้านการคมนาคมขนส่งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีเพียงพอ ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูง และใช้เวลา
ในการขนส่งสินค้านาน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) ตลอดจนเวียดนามเผชิญพายุเกือบ
ทั้งปี ท าให้เป็นอุปสรรคในด้านโลจิสติกส์ ทั้งทางบกและทางน้ า 

2.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย 

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปัญหา และอุปสรรคด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
จ านวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 19,750,253 

คน (กรมการท่องเที่ยว, 2559) จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.58 เมื่อเทียบจากปี พ.ศ.2557 
เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 66,287.44 ล้านบาท จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.84 เมื่อ
เทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 568 แห่ง แบ่งเป็นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
และศาสนา 253 แห่ง ด้านศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ 67 แห่ง และด้านธรรมชาติ 248 แห่ง ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 22.54 ของจ านวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวปี พ.ศ.2557 ท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว  
คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่อยู่บน 
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ชัยภูมิ  จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ ทั้งนี้ขอนแก่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์แห่งเดียวใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ มีสถานที่ท่องเที่ยว  
ทางศาสนา เช่น พระธาตุขามแก่น พระธาตุแก่นนคร เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นมีงาน
เทศกาลประเพณี ได้แก่ งานเทศกาลงานดอกคูณเสียงแคนบนถนนข้าวเหนียว ใช้การประชาสัมพันธ์
งานจูงใจ โดยใช้ค าว่า “ที่สุด” ให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดและใกล้เคียงสนใจในกิจกรรมที่จังหวัด
ขอนแก่นจัดขึ้น ได้แก่ การบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมมากที่สุดในประเทศไทย เป็น
ต้น จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มอหินขาว ทุ่งดอกกระเจียว น้ าตกตาดโตน จังหวัด
มุกดาหาร มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มที่มีด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว 
แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันเขต มีนักท่องเที่ยวทั้งในและจากประเทศท่ีสามเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตามงานเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงออกพรรษามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น 
อุทยานแห่งชาติภูหมู ภูผาเทิบ เป็นต้น และกลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุ่มเชื่อมโยงการค้า ในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
ร้อยละ 34.62 ของจ านวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.59 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 36.06 ของรายได้
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จากการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเชื่อมโยงการค้า มีนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ป่าเขา วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ าตก กองแก้ว น้ าตก 
เหวสุวัต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น ในส่วน
จังหวัดอุดรธานี มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุโบราณอายุมากกว่า 5 
พันปี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บริเวณเชิงเขาภูพาน ทะเลบัวแดง เป็นต้น 

กลุ่มประตูการค้า ในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่ม ร้อยละ 21.51 ของ
จ านวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.47 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ.2557 รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของรายได้จากการท่องเที่ยว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นประตูการค้า มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ตามล าดับ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ติดแม่น้ าโขงมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน พระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย ที่อ าเภอโขงเจียม มีหาดทรายแก่งหินที่
สวยงาม สามพันโบก หาดชมดาว มีผาแต้มภาพเขียนโบราณ มีน้ าตกอัศจรรย์ไหลตกลงรูหรือน้ าตก 
แสงจันทร์ เป็นต้น จังหวัดหนองคายมีด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-
เวียงจันทน์ ท าให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สามและคนลาวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดท่าเสด็จ
หรือตลาดอินโดจีน น้ าตกธารทอง วัดผาตากเสื้อ เป็นต้น ในส่วนเทศกาลจังหวัดหนองคาย คือ เทศกาล
ชมบั้งไฟพญานาค จังหวัดเลย เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีหมอก
ปกคลุมเหนือยอดภู ได้แก่ ภูกระดึง ภูหลวง และภูเรือ อุดมไปด้วย พืชพรรณป่าไม้ ประเพณีวัฒนธรรม
ที่แตกต่างไปจากถิ่นอ่ืนได้แก่ การละเล่นผีตาโขน 

การท่องเที่ยววิถีชีวิตตามลุ่มน้ าโขงซึ่งมีความยาวกว่า 4,900 กิโลเมตร ไหลผ่าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 800 กิโลเมตร อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันระหว่างสอง
ฟากแม่น้ าโขง หลากหลายด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจ าถิ่น เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด 
การท่องเที่ยวได้อย่างดี การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มมีการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงของประเทศ
ไทยและ สปป.ลาว โดยมีแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วัดผาตากเสื้อ อ าเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุศรีโ คดตะบอง  
เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต พระธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวง  
สะหวันนะเขต สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น  

การท่องเที่ยววิถีพุทธตามรอยพระอาจารย์มั่นและศิษย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง 
ดังนี้ (1) เส้นทางตามรอย 9 พรรษาสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
สกลนคร ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ วัดป่าโนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี วั ดป่าสุทธิธรรม วัดป่านาคคิมิตต์  
วัดป่าบ้านหนองผือ วัดป่าบ้านกลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร (2) เส้นทางตามรอยเพิงผาถ้ าภาวนาพระ
อาจารย์มั่นและศิษย์ ได้แก่ ถ้ าจ าปา ภูผากุด อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ถ้ าพระเวส วัดธรรม
บรรพต ในหุบเขาภูพาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม วัดดอยธรรมเจดีย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร วัดถ้ าขาม อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพิงผาวัดป่าหนองไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ถ้ าพวง วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (3) เส้นทางตาม 
รอยศิษย์พระอาจารย์มั่นที่ จั งหวัดสกลนคร จั งหวัดมุกดาหาร  จั งหวัดนครพนม ได้แก่  
วัดป่าแก้วชุมพล อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วัดป่าอุดมสมพร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
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สกลนคร วัดป่าอรัญวิเวก อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

2.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนใหญ่เป็น 

การท่องเที่ยวคนไทยไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นประเทศเวียดนาม ประเทศไทยควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยให้มากขึ้น เพ่ือดึงเงินเข้าประเทศไทยให้มากขึ้น 
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3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture: S) 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหา และอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3.1.1 ประชากร 
 

 
ภาพที ่ค-6 แสดงจ านวนประชากรประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และกลุ่มจังหวัดในเส้น EWEC 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558 
 

โครงสร้างประชากรของทั้งประเทศไทย เปรียบเทียบกับโครงสร้างประชากรของ    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงสร้างประชากรของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ไม่มีความแตกต่างกัน 
ปี พ.ศ.2558 พบว่า มีปิรามิดประชากรที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนฐานปิรามิดที่มีฐานแคบ ซึ่งส่วนนี้เป็น
ข้อมูลของประชากรวัยเด็ก มีแนวโน้มลดลง ส่วนปิรามิดฐานกลาง เป็นส่วนของประชากรวัยแรงงานมี
ความกว้าง มีมากและมีแนวโน้มลดลงต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะ แรงงานจากเวียดนาม ซึ่ง
มีประชากรอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน ร้อยละ 50 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2559) และส่วนของ
ปลายปิรามิด เป็นส่วนของประชากร วัยสูงอายุ มีแนวโน้มมากข้ึน 

ประชากรในวัยท างานของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 5 จังหวัด ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็ก 
และผู้สูงอายุ โดยจังหวัดชัยภูมิ มีอัตราการพ่ึงพิงรวมสูงและมีประชากรวัยท างานรับภาระเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุสูงมากกว่าจังหวัดอ่ืนในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ และ ในจังหวัดมุกดาหารมีประชากรวัยท างาน
ที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กสูงสุด  

 

น้อยกว่า 1  
15 
30 
45 
60 
75 
90 

จ านวนคน 

อา
ย ุ

ข้อมูลประชากรของประเทศ  
ปี 2558 
หญิง ชาย 

น้อยกว่า 1 
      15 
      30 
      45 
      60 
      75 
      90 

จ านวนคน 

อา
ย ุ

ข้อมูลประชากร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปี 2558 
หญิง ชาย 

น้อยกว่า 1  
15 
30 
45 
60 
75 
90 

จ านวนคน 

อา
ย ุ

ข้อมูลประชากรกลุ่ม
จังหวัด EWEC ปี 2558  

หญิง ชาย 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ค-45 

 
ภาพที่ ค-7 แสดงอตัราพึ่งพิงของประชากร ในปี พ.ศ.2558 (ร้อยละ) 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 

แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในภาคธุรกิจการค้า และบริการมากที่สุด 
รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และ
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ตามล าดับ โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาระดับ 
ภาคบังคับ และท างานในส่วนของภาคเกษตรมากที่สุด แรงงานไร้ฝีมือ ประชากรวัยแรงงานมีน้อยจึง
ท าให้มีอัตราการพ่ึงพิงสูงขึ้น และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยมาก ส่งผลให้มีแรงงานอพยพสูงขึ้น 
ส่วนแรงงานที่มีฝีมือ และจบการศึกษาสูงอพยพออกไปท างานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
และนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 

สภาพปัจจุบัน ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีการอพยพของครอบครัววัยแรงงาน และให้
ลูกตนเองอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายในถิ่นที่อยู่เดิม มีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม 
ครอบครัวขาดความอบอุ่น การเข้าหาสิ่งเสพติดของวัยรุ่นได้ในอนาคต เป็นต้น 

การอพยพเข้ามาของแรงงาน และผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ซึ่งอาศัยอยู่เป็น 
กลุ่มตนเอง ท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การอพยพเข้ามาของแรงงาน  
ชาวลาว ค่อนข้างมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม เพราะมีภาษา การแต่งกาย ประเพณี ความเชื่อ  
การบริโภคที่คล้ายกัน ส าหรับแรงงานชาวเวียดนาม มักไปท างานกับนายจ้างที่เป็นชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม จึงไม่มีปัญหาในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม แรงงานชาวเวียดนามและนายจ้างที่เป็นชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ให้ความช่วยเหลือ เกื้อหนุนต่อแรงงานชาวเวียดนาม เพราะเห็นว่ามีความตกทุกข์
ได้ยาก จึงเข้ามาท างานมีความเห็นอกเห็นใจ และเอ้ือประโยชน์แก่คนงานชาวเวียดนาม ซึ่งแรงงาน
ชาวเวียดนาม ส่วนใหญ่มีความขยันขันแข็งมากกว่าแรงงานชาวลาว  

3.1.2 การศึกษา 
1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) ทั้งหมด       

64 แห่ง เป็นสถาบันระดับอาชีวะศึกษาผลิตแรงงานที่มีฝีมือให้กับภาคอุตสาหกรรม การค้า และ 
ภาคบริการ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมใน          
ภาคตะวันออก โดยปัจจุบันระดับอาชีวศึกษาขยายเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ิมขึ้น แต่ส าหรับ
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ยังไม่มีการเปิดถึงปริญญาตรี ซึ่งหากสถาบันอาชีวศึกษามีการเปิดหลักสูตร
ปริญญาตรีในอาชีวศึกษา ท าให้มีทางเลือกและการเข้าถึงการศึกษาระดับสูงกับคนในพ้ืนที่มากข้ึน 
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อัตราการพึ่งพิงของประชากร ในปี พ.ศ.2558 (ร้อยละ) 

อัตราการพึ่งพิงรวม อัตราการพึ่งพิงวัยเด็ก อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุ 
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ส าหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาโดยรวมวิทยาเขตในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีจ านวน 
20 แห่ง จังหวัดขอนแก่น มีมากที่สุด 9 แห่ง เป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่ง และ มหาวิทยาลัยใน
ก ากับ 1 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร และชัยภูมิ มีน้อยที่สุด จังหวัดละ 2 แห่ง 
เห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีสถาบันระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก เป็น
ศักยภาพในพ้ืนที่ในการสร้างบุคคลกรที่มีคุณภาพแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ค-8 แสดงจ านวนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ภาพที่ ค-9 แสดงจ านวนสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2559                             ที่มา: สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559 

 
ในพ้ืนที่ศึกษา ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานให้เข้ามาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูง 

ท าให้เกิดการกระจุกตัวของเด็กวัยเรียนตามเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดขอนแก่น น าไปสู่ปัญหาสังคมวัยรุ่น 
มีร้านเกมส์มาก มีการเล่นการพนัน เช่น ฟุตบอลออนไลน์ การเที่ยวกลางคืน เพราะมีสถานบันเทิง
มาก เป็นต้น 

ปัจจุบันสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะมีการอพยพเข้าและออกสูง 
โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น เพราะมีส่วนราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด 35 หน่วยงาน และระดับ
อ าเภอ 26 หน่วยงาน ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาล รวม
กว่า 69 หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง 26 หน่วยงาน (ท าเนียบส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น, 2559) 

2) ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่ มระเบียง เศรษฐกิจ เป็นสถาบันการศึกษาที่ รับนักศึกษาจากในพ้ืนที่  จากจั งหวัด ใน                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดในภาคอ่ืน เข้าศึกษา ยังรับนักศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว 
เวียดนาม และกัมพูชา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาตาม
ชายแดน และพ้ืนที่ชั้นในบางจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น รัฐบาล สปป.ลาว ไม่สนับสนุนส่ง
คนมาเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ยกเว้นเอกชนที่มีเงินลงทุนตนเอง ในระดับปริญญาโทที่
รัฐบาล สปป.ลาว ส่งมาศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรม ในหลักสูตรด้านการเกษตร สาธารณสุข         
การพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกอบรมที่สถาบันลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ส่วน
เอกชนชาวเวียดนามที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในระดับปริญญาตรีในไทยตามมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ
ชาวลาว 

ชัยภูมิ 
14 

ขอนแก่น 
24 

มหาสารคาม 
6 

กาฬสินธุ์ 
14 

มุกดาหาร 
6 

ระดับอาชีวศึกษา 

ชัยภูมิ 
2 

ขอนแก่น 
9 มหาสารคาม 

3 

กาฬสินธุ์ 
4 

มุกดาหาร 
2 

ระดับอุดมศึกษา 
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ชาวเวียดนามที่เข้ามาเรียนปริญญาตรีในไทยต้องเตรียมพร้อมในการอ่าน เขียน 
ภาษาไทยก่อนเข้าเรียน โดยชาวเวียดนามในตอนกลางของประเทศสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ได้ประมาณ 500 คน รู้ เข้าใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของไทย และใช้ภาษาไทยเพ่ือท างานบริษัท
เกี่ยวข้องกับชาวไทย เป็นมัคคุเทศก์ และเปิดการเรียน-สอนภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตามส่วนราชการ
ของ สปป.ลาว ให้เหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งคนมาเรียนระดับปริญญาตรีในไทย เพราะมาเรียนที่
ประเทศไทยภาษาอังกฤษไม่แตกฉานในการติดต่อท างานกับชาวต่างชาติ 

ในด้านการศึกษา ราชวงศ์ของประเทศไทยได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศ      
สปป.ลาว กัมพูชา ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมการศึกษา และด้านสาธารณสุข ท าให้มี
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ช่วยให้การพัฒนาด้านการเกษตร ส่ งเสริม 
ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขของประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาดีขึ้นด้วย  

3) ด้านสาธารณสุข มรีายงานผลการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พบว่า 
ปี พ.ศ.2554 จ านวนทั้งสิ้น 321 แห่ง โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 40 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายตัวของสถานพยาบาล
ครอบคลุมทุกจังหวัด ส่วนใหญ่กระจายตัวในจังหวัดใหญ่ ๆ คือ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น 
หนองคาย และอุบลราชธานี โดยมีโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส าคัญ คือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ ศูนย์ป้องกันและควบคุมมะเร็งอุบลราชธานี เป็นต้นประชาชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก และใกล้เคียง เจ็บป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลปฐม
ภูมิ และ/หรือเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัด คนลาวเจ็บป่วยมาไทยเพ่ือรักษาตาม
โรงพยาบาลชายแดน โรงพยาบาลอ าเภอ หรือโรงพยาบาลจังหวัด ที่เป็นของรัฐ และเอกชน ถ้าเจ็บป่วย
หนัก หรือเจ็บป่วยโรคเฉพาะ ก็มารักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนี้ในจังหวัดอุดรธานีมี
โรงพยาบาลรักษามะเร็งโดยเฉพาะ คือ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูด 
ด้านการรักษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน  

จ านวนเตียงในโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ.2554 มีจ านวน
เตียง 3,020 เตียง และมีจ านวนผู้ป่วย 2,347.4 พันราย และมีผู้ป่วยชาวต่างชาติ 89.8 พันราย ซึ่ง
ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ คนลาว เนื่องจาก
มีภูมิประเทศติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท าให้การเดินทางเข้ามาท า  
การรักษาพยาบาลสะดวกที่สุด อีกท้ังเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยมีความทันสมัยมากกว่า 

ข้อมูลของบุคลากรด้านสาธารณสุขในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มีจ านวนมากกว่า 
กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และกลุ่มประตูการค้า แต่ปัจจุบัน จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค เมื่อเทียบกับประชากรแล้วไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ อีกท้ังจ านวนแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ ท าให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจาก
ตัวเมืองของจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ดี และได้มาตรฐาน 

ด้านการพัฒนาบริการสุขภาพต้องมีการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือรองรับจ านวนประชากรในภูมิภาค และประชากรของประเทศเพ่ือนบ้าน  
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การดูแลสุขภาพ โรคระบาดตามแนวชายแดน สถานพยาบาล มาตรฐานการรักษา 
จ านวนเตียง การดูแลรักษานักท่องเที่ยวควรมีหน่วยพยาบาลย่อยภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

4) ศาสนา ประชากรในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    
ร้อยละ 99.4 รองลงมา ศาสนาศริสต์ ร้อยละ 0.5 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.1 ตามล าดับ ซึ่ง
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด 

ประชากรชาวลาวประมาณร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ร้อยละ  
16-17 นับถือผี (Animism) ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมตามแต่ละท้องถิ่น ที่เหลือเป็นคริสต์ มุสลิม และ
อ่ืน ๆ (คู่มือการลงทุนใน สปป.ลาว ส านักงานส่งเสริมการลงทุน, 2554) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ส่วนมาก
เป็นชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอาศัยใน สปป.ลาว ผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่ จีน
ฮ่อที่อาศัยตามชายแดนติดกับเมียนมา (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) 

ศาสนาในเวียดนาม ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา แต่นับถือลัทธิต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คริสต์นิกายโปแตส
แตนต์ และอิสลาม 

ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนับถือผี และบรรพบุรุษ เช่น ชาวลาว 
ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันที่ได้อพยพข้ามน้ าโขงมาตามแนวชายแดนของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัด
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี และพ้ืนที่จังหวัดชั้นในที่
ไม่ไกลจากชายแดนไทย-สปป.ลาว มีวัฒนธรรม และประเพณีท่ีคล้ายกัน  

5) ชาติพันธุ์ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เกิดพหุวัฒนธรรมทั้งใน 
สปป.ลาว เวียดนาม และในไทย ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และ
ประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 
11 ชาติพันธุ์ สปป.ลาว มี 160 ชาติพันธุ์ เวียดนามมี 54 ชาติพันธุ์ มุกดาหารมี 8 ชาติพันธุ์  
สะหวันนะเขต มี 49 ชาติพันธุ์ 

การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพการขยายตัวของความเป็นเมือง และ 
การคมนาคมดีขึ้น กระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม และมีการอพยพไปท างานต่าง
ถิ่น แต่งงานกับคนต่างถิ่น ต่างภาค รวมถึงมีการแต่งงานกับคนต่างชาติ ส่วนใหญ่จากยุโรป เยอรมนี 
อังกฤษ แถบสแกนดิเนเวีย มีทั้งหญิงสาวกลุ่มชาติพันธุ์ (แต่น้อย) และหญิงสาวไทลาวทั่วไป จังหวัด
ขอนแก่นมีหญิงไทยแต่งงานกับคนต่างชาติมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดชา วาณิชวโรตน์ , 
2547) ทุกจังหวัดมีหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ รวมถึงในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่ง
ครอบครัวและสมาชิกของหญิงสาวที่แต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรมบางส่วนเริ่ม
จากเกณฑ์การตัดสินใจเลือกคู่อิงอยู่บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (ศุภวัฒนากร, 2551) 

ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เกิดพหุวัฒนธรรม ทั้งใน 
สปป.ลาว เวียดนาม และในไทย ที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และ
ประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา และมุกดาหาร มีความพยายาม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย การบริโภค เพ่ือสืบทอดไปยังคนรุ่นลูก รุ่นหลาน หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มช าติพันธุ์ 
ได้แก่ งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ (ภู) ไท ที่อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี และ  
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งานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น ประเพณีแสกเต้นสาก บ้านอาจสามารถ จังหวัดนครพนม 
หรือ โส้ทั่งบั้ง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

6) ภาษาราชการที่ใช้พูด เขียน ของไทย คือ ภาษาไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การใช้ภาษาพูด คือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันใน สปป.ลาว แต่
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา 
ได้แก่ ภาษาที่ชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้พูด สื่อสารกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเอง ทั้ง 11 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท ไทโส้ ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทลาว ไทแสก 
ไทข่า ไทกุลา ไทโย้ย กูย ไทด า และเขมรถิ่นไทย  
 ภาษาราชการของ สปป.ลาว คือ ภาษาลาว มีภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส สปป.ลาว มีกลุ่มชาติพันธุ์ กว่า 160 กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีภาษาถิ่น
เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง จึงมีความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 เวียดนาม ใช้ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เขมร ภาษาเวียดนามมีส าเนียงถิ่นที่หลากหลายตามท้องถิ่นเวียดนาม
ตอนบน ตอนกลาง และตอนใต้ โดยภาษาเวียดนามส าเนียงท้องถิ่นเวียดนามตอนกลางจ าแนก
ออกเป็น ส าเนียงท้องถิ่นเวียดนามตอนกลางถิ่นเว้ ถิ่นเหงะอาน และถ่ินกวางนาม 
 การใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่
พูดที่ใช้กันในประเทศ สปป.ลาว ชาวลาวรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์สินค้าออกใหม่ รสนิยมการใช้
สินค้าของชาวไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เพราะเกือบทั้งหมดเข้าใจภาษาไทย โอกาส
ติดต่อสื่อสารด้านการค้า การลงทุนของธุรกิจคนไทย ได้ง่ายกว่าประเทศเวียดนาม และจีน ซึ่งเป็น
ภาษาที่ชาวไทยไม่คุ้นเคย แต่มีกลุ่มชาวไทยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวชายแดน มีทั้ง
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเชื้อสายจีนที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนาม และภาษาจี นได้ ท าให้  
ชาวกลุ่มนี้มีโอกาสในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศเวียดนาม และจีน 

7) สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น       
4 ส่วน ได้แก่ วัฒนธรรมการผลิต วัฒนธรรมการลงทุน วัฒนธรรมการค้า และวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  

7.1) วัฒนธรรมการผลิต ชาวลาวส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยู่ในภาคการเกษตร มี
ความคุ้นเคยกับการผลิตตามฤดูกาล เช่น การปลูกข้าว ปลูกในฤดูฝน นอกฤดูการผลิต ส่วนหนึ่งไม่ได้
ท างานยังคงพ่ึงพาตนเองในภาคการเกษตร เมื่อมารับจ้างในภาคอุตสาหกรรมท าให้ปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมการท างานในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ วินัยการท างานในโรงงาน ความตรงต่อเวลา ความ
กระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้นในการท างาน ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ประกอบกับ
ประเทศฝรั่งเศสได้วางรากฐานการใช้ชีวิตของคนลาว คือ มีวัฒนธรรมการพักผ่อนตอนเที่ยงถึงบ่าย
สองโมง ท าให้ผู้ประกอบการสูญเสียเวลาในการท างานในโรงงาน เช่น โรงงานน้ าตาลมิตรลาวที่แขวง
สะหวันเขตประสบกับปัญหาการท างานของแรงงานชาวลาว การกล่าวตักเตือนของนายจ้างต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้ค าพูดที่จะสื่อความหมายในเชิงดูถูกแรงงานชาวลาว ส่วนแรงงาน 
ชาวเวียดนาม มีความอดทน ขยัน ทุ่มเท อุตสาหะ พยายาม มีความคิดในการแข่งขันสูง เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีประสบสงครามกลางเมืองในอดีต จึงมีความคิดในการพยายามพัฒนา
ประเทศตนเองมาก 

7.2) วัฒนธรรมการลงทุน ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จากการลงทุนจาก
อดีต เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินตรา โดยมีปัจจัยด้านความเสี่ยงเข้ามา
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เกี่ยวข้อง หากการลงทุนมีความเสี่ยงมาก ผลตอบแทนก็มากตามไปด้วย ในทางกลับกัน หาก 
การลงทุนมีความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็น้อย นิสัยผู้ประกอบการลงทุนชาวเวียดนาม 
มีความกล้าเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการลงทุนชาวลาว เนื่องจากชาวเวียดนามในปัจจุบัน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือการสู้รบของบรรพบุรุษที่ไม่ยอมแพ้ ตั้งแต่สมัยการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส  
และสงครามลัทธิเศรษฐกิจ ในปัจจุบันชาวเวียดนามบางส่วนกล่าวว่า ตนก าลังอยู่ในสงครามเศรษฐกิจ 
ต้องมีการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท าให้ชาวเวียดนามหาโอกาสสร้างรายได้จากการลงทุน โดยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนในประเทศให้มีเสถียรภาพการเมืองของประเทศเวียดนามมีเสถียรภาพมาก ซึ่ง
เป็นข้อดีของการลงทุนภายในประเทศ เช่นเดียวกับ สปป.ลาว มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ท าให้
บรรยากาศการลงทุนดี ปัจจุบันชาวเวียดนาม หรือชาวลาวที่เคยอพยพจากสงครามลัทธิเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อพยพกลับไปลงทุนในประเทศของตนเองมากยิ่งขึ้น เพราะมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพ
และโอกาสด้านการลงทุน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการสร้างถิ่นฐานบ้านเมืองของตนเองให้เท่าเทียมกับ
อารยประเทศ  

ส าหรับผู้ประกอบการชาวไทย รัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปรายย่อยใหม่ เพ่ือการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มา
จากภาคการเกษตรต้องสร้างนิสัยนักลงทุนที่ดี ต้องอาศัยตนเองสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมและการฝึกอบรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการลงทุนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดที่ท าการศึกษาเช่นเดียวกันกับภาคอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน เช่น การลงทุนจากการรวมกลุ่มอาชีพแต่การรวมกลุ่มไม่ประสบผลส าเร็จ
มากนัก เพราะมีความคิดต่าง มีความเป็นตัวเองสูง ซึ่งต้องพัฒนาในเรื่องการรวมกลุ่ม หรือการท างาน
เป็นทีม หรือมีทางเลือกลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง โดยอาศัยงบประมาณของราชการและจากสถาบัน
การเงินตามความต้องการและเงื่อนไข ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรองรับ
การเปิดเสรี การแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก มีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ต้องการ
ลงทุนแต่ขาดปัจจัยด้านความรู้ นวัตกรรม เงินทุนและการตลาดต่างประเทศ จ าเป็นต้องได้รับ  
การสนับสนุน ส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการจากองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน โดยเพ่ิมเติมจาก 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลประกอบกัน  

7.3) วัฒนธรรมการค้า ผู้ประกอบการชาวลาวบางกลุ่มไม่ไว้วางใจผู้ประกอบการ 
ชาวไทย เพราะในอดีต เมื่อ สปป.ลาว เปิดประเทศใหม่ ๆ ในปี พ.ศ.2529 ผู้ประกอบการไทยที่เข้าไป
ลงทุนใน สปป.ลาวในขณะนั้นได้เอารัดเอาเปรียบกับชาวลาวเป็นบทเรียนให้กับผู้บริหารและ
ผู้ประกอบการลาว ท าให้ส่วนหนึ่งมีความไว้วางใจผู้ประกอบการคนไทยต่ าจึงมีค ากล่าวว่า “คบกับ
ไทยปานไฟไหม้บ้าน” ปัจจุบันผู้ประกอบการคนไทยที่ไปลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการใน สปป.ลาว 
ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ถูกหลอกลวงซึ่งพบได้จากข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการชาวไทย
กับทูตพาณิชย์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และกงสุลไทย ณ แขวงสะหวันเขต และมีผู้ประกอบการบาง
กลุ่มไม่ได้ศึกษากฎหมายการลงทุนใน สปป.ลาว มาก่อนท าให้สูญเสียเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม มี
สมาคมไทย-สปป.ลาว เพ่ือมิตรภาพ สมาคมการค้าระหว่างจังหวัดของไทยตามแนวชายแดน ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนมกับแขวงตรงกันข้ามของ     
สปป.ลาว ส าหรับการลงทุนของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ
เวียดนาม มีนักลงทุนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (EWEC) และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 
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ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามโดยอาศัยความคุ้นเคยทางภาษา ความเข้าใจทางวัฒนธรรม   
ความเป็นญาติ ความเป็นเชื้อชาติเดียวกันไปลงทุนในเวียดนามตอนกลาง เพราะในอดีตชาวเวียดนาม
ที่ อยู่ ตอนกลางของประเทศได้อพยพจากภัยการ เมือง  ภั ยทา ง เศรษฐกิจ  เข้ ามาอยู่ ใน                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ใน จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม มี  
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่สุดในประเทศ มีสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามที่จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดนครพนม 

7.4) วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยและ สปป.ลาว คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนครที่ตั้งอยู่และใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ยกระดับเทศกาลประเพณีออกพรรษาเป็นเทศกาลท่องเที่ยว ได้แก่ งานปราสาท
ผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังจัด 
งานประเพณีประจ าปีนมัสการพระธาตุพนม มีชาวพุทธจากแขวงสะหวันเขตและค าม่วนเดินทางไป
สักการะพระธาตุพนมในแต่ละปีนับแสนคน ชาวลาวที่เดินทางมาไหว้พระธาตุพนมใช้สะพานมิตรภาพ
ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งได้มีการอ านวยความสะดวกในการเข้า-ออกของคนลาวเป็นพิเศษ ท าให้ทั้ง 2 จังหวัด
ได้รับประโยชน์ ส าหรับจังหวัดมุกดาหาร มีการแข่งเรือประเพณีตามล าน้ าโขงในช่วงเทศกาล  
ออกพรรษา ความคล้ายกันของประเพณีการนับถือศาสนาพุทธท าให้เกิดประโยชน์วัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ท าให้กระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองประเทศ ส าหรับประเทศ
เวียดนาม มีชาวเวียดนามจากตอนกลางของประเทศ เข้ามาในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม 
เพ่ือไปมาหาสู่ระหว่างญาติของสองประเทศช่วงเทศกาลตรุษญวน และมีสถานที่เคยเป็นที่พ านักของ
อดีตผู้น าประเทศเวียดนาม คือ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่บ้านนาจอก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ท าให้คนเวียดนามมาศึกษาและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สปป.ลาว มีความคล้ายกัน 
ในฮีต 12 คอง 14 แต่ปัจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีจางหายไปมาก เพราะความเป็นเมืองขยายตัว และ
สื่ออินเตอร์เน็ต มีผลต่อวีถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ชาวลาว และชาวเวียดนาม เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปรับตัว ปรับวิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่ และอาชีพในสังคม 

หลังจากมีการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะจีน และเวียดนามเป็น
กลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมกับโครงการก่อสร้าง 
เขตอุตสาหกรรมใหม่ท่ีจีนลงทุนใกล้ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ และอพยพครอบครัวลงมาท างานใน
โครงการ และประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ขายสินค้าจากจีน ชาวจีนที่เข้ามาใน สปป.ลาว ตามเส้นทาง 
R3A ทางด่านโมหาน-บ่อเต็น ภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้กระจายอยู่ร่วมกับชุมชนชาวลาวตามเมือง 
และชนบท จากแขวงบ่อแก้ว ด้านเหนือของประเทศ ลงถึงแขวงจ าปาสัก อัตตะปือ และเซกอง  
ด้านใต้ของ สปป.ลาว โดยอพยพลงมาตามเส้นทางหมายเลข 13 แล้วกระจายอยู่ตามเมือง หมู่บ้าน 
ซึ่งแยกจากถนนสายหลักเข้าไปในพ้ืนที่ชั้นใน การเข้ามาของชาวจีนเข้ามาประกอบธุรกิจตั้งแต่การเดิน
เร่ขายสินค้า ขับข่ีรถจักรยานยนต์เร่ขายสินค้า จนถึงเปิดร้านขายสินค้าด้วยตนเอง โดยให้ชาวลาวมีชื่อ
เป็นเจ้าของ แต่คนจีนบริหารจัดการขายสินค้าเอง ท าเลที่ตั้งร้านค้าของชาวจีนเหล่านี้ต้องตั้งอยู่มุม
ถนนทางแยก หรือมุมถนนสี่แยกซึ่งคนจีนที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ได้กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวลาว 
ในขณะทีช่าวเวียดนามที่เข้ามาอาศัยอยู่ และประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเป็น
แรงงานกรรมกร รับเหมาก่อสร้างพบเห็นได้มากในพ้ืนที่ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม  
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จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษามีความเป็นเมืองมากขึ้น ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และ
ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีการไหลของกระแสวัฒนธรรมในเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มากขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพธุรกิจที่หลากหลายการประกอบธุรกิจของ     
ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในจังหวัดชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความขัดแย้ง
ทางด้านธุรกิจของกลุ่มธุรกิจที่ครอบครองธุรกิจกลุ่มใหญ่ของจังหวัด เช่น จังหวัดมุกดาหาร มีคนไทย
เชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายเวียดนาม แข่งขันกันเข้าไปบริหารงานในสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด เพื่อสร้างอ านาจให้กับตนเอง และธุรกิจของตนเอง คนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัย
อยู่ตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว มีวัฒนธรรมคล้ายกับคนเวียดนามในประเทศเวียดนาม  
ด้านประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงลัทธิการปกครอง อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ก่อนกู้เอกราช
ให้กับเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส เคยเข้ามาพ านักอาศัยตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว ของ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมได้
มีหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ท าให้ความรู้สึก ความสัมพันธ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และ 
คนเวียดนามที่มีต่อประเทศไทยนั้นดี ชดเชยกับความรู้สึกของคนเวียดนามที่ไม่ดีต่อประเทศไทย 
ในช่วงประเทศไทยให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพเพ่ือรบกับเวียดนาม  

การเติบโตของเมืองตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นเมือง
ใหญ่ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมี
ประชากรแฝงในระหว่างวันที่มีการเข้ามาเรียนหนังสือ มาท างาน ประกอบอาชีพค้าขาย สภาพ  
ความเป็นเมืองสูงมากมีความเสื่อมทางสังคม การเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็ก และวัยรุ่นติด          
ยาเสพติดสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมเริ่มเสื่อมหายไปมากขึ้น ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย การบริโภค
อาหาร นอกจากนี้การเข้ามาของทุนข้ามชาติ และกลุ่มทุนจากส่วนกลาง ได้แก่ กลุ่มการค้าปลีก
สมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร แฟรนไชส์ ปัญหาการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเช้า และ 
เย็น ก่อนเวลาราชการเริ่มงาน และหลังเลิกงาน มีสภาพที่เหมือนกันเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเขตเมืองของจังหวัดขอนแก่น  

จากการที่มีการอพยพของแรงงานที่ไปท างานนอกพ้ืนที่ ครั้นถึงช่วงเทศกาลประเพณี
ปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดติดต่อกันหลายวันรวมทั้งสื่อที่หลากหลาย ส่งผลให้น าการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมภายนอกมาสู่ชุมชน ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกต าบลและหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ประกอบการสัมมนาพ้ืนที่ของประเทศในทุกระดับ ส่งผลท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมของ 
ความเป็นเมืองรวดเร็วมากขึ้น 

การเกิดพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงใน สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งมีกลุ่มคน
ที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน 
เกิดจากกระบวนการคิดและสัญลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ 
อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม และ การศึกษาซึ่งเป็นตัวก าหนดให้บุคคลมีความคิดความเชื่อ ความรู้สึก 
และ การกระท าในลักษณะที่แตกต่างกัน (ชนากานต์, 2558) ปัจจุบันเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ ได้
เลือนรางหายไป เช่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ (หรือคลองสิบสี่) ฮีต จาฮีต หรือ จารีต เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามคนอีสาน ทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปีล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้
คนในชุมชน ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมาน
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สามัคคีมีความรักใคร่กันซึ่งเป็นงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา งานบุญทางศาสนา ถูกจัด
ให้และยกระดับเป็นงานท่องเที่ยว และบันเทิงฮีตสิบสองในแต่ละเดือน โดย ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของ
ชาวอีสาน กับชาวลาว ใน สปป.ลาว มีความคล้ายกัน นับวันกิจกรรมประเพณีบางอย่างได้หายไปจาก
ชุมชน เพราะการแข่งขันในการประกอบอาชีพ และกระแสของสังคมเมืองท าให้ประชาชนที่อยู่ใน  
ภาคการเกษตรน้อยลง การท านาที่แตกต่างจากเดิมมากกล่าวคือใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนที่
ขาดแคลนและมีค่าจ้างสูง โดยเฉพาะในช่วงเร่งเพาะปลูกข้าว และเก็บเกี่ยวนวดข้าว  

3.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.2.1 พ้ืนที่ศึกษาตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีการอพยพของ

ครอบครัววัยแรงงาน และให้ลูกตนเองอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายในถิ่นที่อยู่เดิม มีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้น
ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม ครอบครัวขาดความอบอุ่น การเข้าหาสิ่งเสพติดของวัยรุ่นได้ในอนาคต 

3.2.2 คนไทยบางชาวมีแสดงกริยาไม่เหมาะสมกับชาวลาว โดยมองว่า สปป.ลาว เป็น
ประเทศท่ีด้อยพัฒนา แต่ในความจริงตอนนี้ สปป.ลาว มีทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน 
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4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology: T) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัย 

ด้านเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี 

ปัจจุบันปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีบทบาทมากในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การผลิต 
การค้า เป็นต้น เพราะมีสื่ออินเตอร์เน็ตที่มีการเข้าถึงทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยมากขึ้น ปี พ.ศ.2559 
เครือข่ายโทรศัพท์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค และทีโอที เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายโทรศัพท์
ในประเทศไทยมีการให้บริการเครือข่ายทั้งระบบ 3G และ 4G ปัจจุบันบริษัททรูมูฟ ให้บริการ 4G 
ครอบคลุม 77 จังหวัด เช่นเดียวกันกับบริษัทเอไอเอส และดีแทค ดังนั้นเครือข่ายไร้สายในประเทศ
ไทยมีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งเครือข่าย 4G เป็นเครือข่ายที่มีความเร็ว ส่งผลต่อการยกระดับ
ด้านการติดต่อค้าขาย และสร้างประสิทธิภาพให้กับการผลิต หรือการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 

ส าหรับเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งในตอนกลางของ สปป.ลาว และตอนกลางประเทศ
เวียดนาม ท าให้ประเทศไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับทั้งสองประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีในประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน พบว่า ประเทศเพ่ือนบ้าน
มีเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย แต่ก็มีคนกลุ่มมากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้  เพราะบางเทคโนโลยีมี
ราคาสูง การติดต่อสื่อสารสามารถใช้ได้เฉพาะในเขตเมือง ตามแขวง แต่ในพ้ืนที่นอกเขตเมือง หรือ
พ้ืนที่ในชนบทยังคงใช้การติดต่อสื่อสารแบบเดิม เช่น โทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน โทรสาร โดยท าให้
ขาดโอกาสด้านการค้า การลงทุน หรือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะของการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรม
ต่าง ๆ มีดังนี้ 

4.1.1 ด้านการผลิต 
ในด้านการผลิตมีการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน มีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

ส่งผลต่อการปรับตัว และการแข่งขันกับผู้ อ่ืน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับช่วงวัย หรือรุ่น 
(Generation) ของผู้ประกอบการหากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาสานต่อกิจการก็สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบเดิม เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน  
ด้านการผลิต มีดังนี้ 

1) มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูกข้าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลผลิต เพราะ 
พ้ืนที่ศึกษามีข้าวที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ในเขตอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะ  
ข้าว GI สามารถสร้างตลาดเฉพาะ (Niche Marketing) ได้ 

2) มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ใช้น้ าอย่างประหยัด และการใช้ระบบน้ าหยด
เพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3) มีการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการหาแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยใช้ 
การจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท าให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกปี 

4) มีการใช้พลังงานเทคโนโลยีสีเขียว (Green Energy Technology) เช่น การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานชีวมวล การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องใน
การช่วยเหลือเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตเอธานอล 

 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ค-55 

4.1.2 ด้านการลงทุน 
ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ นวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสามารถ

แข่งขันได้ เมื่อสามารถแข่งขันได้ส่งผลท าให้เกิดการลงทุน 
1) เทคโนโลยีด้านการลงทุนในตลาดทุน เวียดนาม เริ่มเปิดตลาดหุ้นในปี พ.ศ.2543 มี

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 84 บริษัท (หุ้น) ตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว เริ่มเปิดด าเนินการใน  
ปี พ.ศ.2553 มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 4 บริษัท นักลงทุนไทยมีโอกาสไปลงทุนในตลาดทุนของ 
สปป.ลาว และเวียดนาม ตั้งแต่เริ่มเปิดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยการซื้อขายหุ้นสามารถซื้อขายด้วย
ตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ ท าให้มีความสะดวกในการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) การหาข้อมูลในการลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความทันสมัยของทั้ง 3 
ประเทศ 

4.1.3 ด้านการค้า 
   การใช้เทคโนโลยีในด้านการค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวก

กับลูกค้า และผู้ประกอบการ  
1) ปัจจุบันซอฟแวร์ของจุดผ่านแดนถาวรมีการใช้เทคโนโลยีเฉพาะจังหวัดที่ตรงข้าม

เมืองของแขวง เช่น สะหวันนะเขต แต่มีปัญหาในเรื่องซอฟแวร์ที่มีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์มือถือ เพราะสะดวก ติดต่อง่าย  

2) ไม่มีการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ตามแนวชายแดน เพราะ
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ไม่นิยมใช้ และไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของการช าระเงิน อีกทั้งไม่
มีความรู้เรื่องธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 

3) การหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อ สปป.ลาว ตัดสินใจผ่านการโฆษณา
จากสื่อโทรทัศน์ และวิทยุท้องถิ่นของไทย โดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหาร และสะหวันนะเขต  
มีสื่อท้องถิ่นอยู่มาก รวมทั้งจากส่วนกลางมีการติดต่อกันผ่านสื่อเทคโนโลยี จากการบอกต่อของผู้ที่
เคยซื้อ และสื่อโฆษณาสินค้าไทยในท้องถิ่น ส่วนในเวียดนามมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากไทยผ่าน
เว็บไซต์ที่แปลเป็นภาษาเวียดนาม และการโฆษณาผ่านบริษัทในท้องถิ่นของเวียดนาม 

4) ชาวลาวในเขตเมืองของแขวงมีการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ จากไทย และจีน ส่วนในชนบทซื้อสินค้าดังกล่าวที่ใช้แล้ว หรือน ามาซ่อมเพ่ือ
ขายใหม่จากไทย เพราะราคาถูก เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการบันเทิง 

4.1.4 ด้านการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ 

เนื่องจากนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งอ านวย  
ความสะดวกเพ่ิมขึ้น เป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ควรท าสื่อที่ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น (Application) 
เฟซบุคเพจ (Facebook Page) เป็นต้น ที่มีการแปลเป็นภาษาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ภาษาจีน 
ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และต่างชาติ การใช้เทคโนโลยีในด้านการท่องเที่ยว มีดังนี้ 

1) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G, 4G กับ 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) มีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร เพ่ือการตลาดท่องเที่ยว  
การวางแผนการท่องเที่ยว  

2) การมีแอพพลิเคชั่น เพ่ือประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งใน และต่างประเทศ ได้แก่ 
ชัยภูมิ ส่วนจังหวัดที่เหลือยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้  

3) การให้ความเห็น ต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในเว็บบอร์ด Webboard, 
Facebook, Instragram, Line โดยเฉพาะความเห็นของผู้ที่มีอิทธิพลทางสื่อ (Influencer) ผ่าน
ช่องทางเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลต่อการท่องเที่ยว ที่ได้ด าเนินการในหลายปีก่อนในชัยภูมิ ใช้ศิลปินเบิร์ด 
ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นผู้น าเสนอ (Presenter) แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านเทคโนโลยี 
4.2.1 เทคโนโลยีในการแปรรูปไม่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะยังสามารถแปรรูปได้เฉพาะ  

ขั้นพ้ืนฐาน การแปรรูปขั้นพ้ืนฐานยังไม่ได้แปรรูปให้หลายรูปแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปัจจัยการผลิต
มากขึ้น 

4.2.2 การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม 
ร้านอาหาร เป็นต้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริษัทน าเที่ยว 
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5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) 
5.1 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของป่าไม้ลดลงใน 
ปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 8.1 จากปี พ.ศ.2556 โดยสัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อภาคของกลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ คือร้อยละ 29 กลุ่มเชื่อมโยงการค้าร้อยละ 17 กลุ่มประตูการค้าร้อยละ 30 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรป่าไม้ของพ้ืนที่ศึกษามีแนวโน้มลดลงในอนาคต 
เนื่องจากในพ้ืนที่ศึกษามีการขยายตัวเป็นเมืองมากขึ้นส่งผลท าให้พ้ืนที่ป่าไม้น้อยลง ซึ่งควรมี 
การอนุรักษ์ป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน 

5.1.2 แหล่งน้ าธรรมชาติในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่งซึ่งมี
ศักยภาพในการเพาะปลูกพืช การเกษตร เช่น ต้นน้ าชี ในจังหวัดชัยภูมิ และต้นน้ าสาขาหลัก 5 ล าน้ า 
ล าน้ าพอง ล าน้ าปาว ล าน้ าเซิน ล าน้ าพรม และล าน้ ายัง แม่น้ าชีเป็นแม่น้ าที่ยาวมากที่สุดในไทย แต่
ไม่กว้าง ไหลผ่าน จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ ไหล
ไปบรรจบกับแม่น้ ามูลที่ บ้านวังยาง รอยต่อ จังหวัดศรีสะเกษ กับ อุบลราชธานี มีเขื่อนขนาดใหญ่ของ
ภาค 3 เขื่อน คือเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนล าปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร จึงต้องมีแหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืนเพ่ือมากักเก็บน้ า เช่น 
แก้มลิง หนองน้ า ขุดลอกหนองน้ า ล าคลองให้ลึกข้ึน เป็นต้น 

5.1.3 ชลประทาน ในปี พ.ศ.2555 พ้ืนที่ชลประทานของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ร้อยละ 31 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 0.4 กลุ่มเชื่อมโยงการค้า ร้อยละ 15.9 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 0.3 กลุ่มประตูการค้า ร้อยละ 18.3 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 1.4 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2557)  

5.1.4 ปริมาณน้ าฝน ในปี พ.ศ.2557 เทียบกับปี พ.ศ.2556 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจลดลง   
ร้อยละ 5 กลุ่มเชื่อมโยงการค้า ลดลงร้อยละ 14 กลุ่มประตูการค้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

5.1.5 พ้ืนที่แห้งแล้งในพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาระดับน้ าในเขื่อน ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 
พบว่ามีเขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ าต่ ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ คือ เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระดับความจุกักเก็บร้อยละ 35 น้อยกว่าปี พ.ศ.2558 เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ระดับความจุกักเก็บร้อยละ 24 น้อยกว่าปี พ.ศ.2558 ในกลุ่มศักยภาพการเชื่อมโยง     
ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี มีระดับความจุกักเก็บร้อยละ 14 น้อยกว่าปี พ.ศ.2558 ในกลุ่มประตู
การค้า เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความจุกักเก็บร้อยละ 52 น้อยกว่าปี พ.ศ.2558 
(คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2559) 

 
ตารางที่ ค-3 แสดงระดับน้ าในเขื่อนที่ต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน้ าต่ าสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมษายน 2559) 

เขื่อน จังหวัด น้ าเมื่อเทียบกับความจุกกัเก็บ  
(ร้อยละ) 

เทียบข้อมูลกบัป ี 
พ.ศ.2558 

1. ห้วยหลวง อุดรธาน ี 14 น้อยกว่า 
2. เขื่อนน้ าพุง สกลนคร 34 น้อยกว่า 
3. เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 35 น้อยกว่า 
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ตารางที่ ค-3 แสดงระดับน้ าในเขื่อนที่ต่ ากว่าเกณฑ์กักเก็บน้ าต่ าสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมษายน 2559) 
เขื่อน จังหวัด น้ าเมื่อเทียบกับความจุกกัเก็บ  

(ร้อยละ) 
เทียบข้อมูลกบัป ี 

พ.ศ.2558 
4. เขื่อนอุบลรัตน ์ ขอนแก่น 24 น้อยกว่า 
5. เขื่อนสิรินธร อุบลราชธาน ี 52 น้อยกว่า 

ที่มา: คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2559 
 

5.1.6 สภาพอากาศในพ้ืนที่ศึกษา อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ในปี พ.ศ.2557          
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ สูงสุด 36.3 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 19.58 องศาเซลเซียส กลุ่มเชื่อมโยง
การค้า สูงสุด 36.7 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 19.95 องศาเซลเซียส ในส่วนกลุ่มประตูการค้า สูงสุด 
36.2 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.95 องศาเซลเซียส 

ในปี พ.ศ.2557 ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ อุณหภูมิต่ าสุด 19.5 องศาเซลเซียส ลดลงจาก
ปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 0.2 อุณหภูมิสูงสุด 36.2 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 0.2 ใน
กลุ่มเชื่อมโยงการค้าอุณหภูมิต่ าสุด 19.9 องศาเซลเซียส ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 0.3 อุณหภูมิ
สูงสุด 36.7 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 1.1 ในกลุ่มประตูการค้ามีอุณหภูมิต่ าสุด 
18.9 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 2.7 อุณหภูมิสูงสุด 36.2 องศาเซลเซียส เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 0.3 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ อุณหภูมิต่ าสุด 19 องศาเซลเซียส และสูงสุด 40 
องศาเซลเซียส โดยในปี พ.ศ.2559 อากาศมีความแปรปรวนสูง อุณหภูมิต่ าสุดที่ 10 องศาเซลเซียส 
และสูงสุดที่ 42 องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน แต่มีอากาศหนาวใน 
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ส่วนใหญ่อากาศร้อนมากขึ้น มีผลต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องพ่ึงเครื่องปรับอากาศ และใช้เป็นเวลานาน ท าให้ต้องช าระค่าไฟฟ้ามากขึ้น 
รวมถึงต้องมีการจัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่ายให้ดีเพ่ือที่สามารถขายได้ นอกจากนี้ปัญหาของอากาศที่
ร้อนก็ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ การเกิดโรคท้องร่วงพบมากขึ้น 

5.1.7 สภาพอากาศเวียดนามตอนกลาง เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในประเทศ
เวียดนาม เริ่มจากด่านลาวบาว ผ่านจังหวัดกวางตรี เถือ เทียน เว้ และดานัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่   
ราบสูง และอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
กันยายน เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือ มิถุนายน-กรกฎาคม อุณหภูมิในปี พ.ศ.2558 ระหว่าง 25-40 
องศาเซลเซียส ฤดูแล้ง ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน อุณหภูมิช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 22-35 องศา
เซลเซียส และมีอากาศเย็นในช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม อุณหภูมิ 14-27 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ
และอุณหภูมิของเมืองในเวียดนามตอนกลางไม่มีความแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย แต่ประเทศเวียดนามประสบปัญหาพายุโซนร้อนบ่อยครั้ง เช่น พายุมูจีแก พายุไต้ฝุ่นจันทู 
และพายุไต้ฝุ่นเว้ เป็นต้น เนื่องจากเวียดนามมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลจีนใต้จึงได้รับอิทธิพลจาก
มรสุมพายุ 

ในปี พ.ศ.2558 เวียดนามตอนกลางประสบปัญหาเผชิญพายุโซนร้อน พายุคูจิระ ใน
เดือนมิถุนายน พายุหว๋ามก๋อ ในเดือนกันยายน และพายุมูแจกี ในเดือนตุลาคม เกิดน้ าท่วม ส่งผลต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งพายุหว๋ามก๋อ ได้พัดเข้าสู่ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สร้าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
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5.1.8 สภาพอากาศในแขวงสะหวันนะเขต ณ สปป.ลาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่
ปลายเดือนกุมภาพันธ์–ปลายเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน–ปลายเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม–เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2558 ภูมิอากาศเดือนพฤศจิกายน–
กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิ 25-36 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม-ตุลาคม อุณหภูมิระหว่าง 29-40 องศา
เซลเซียส ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย สภาพอากาศมี
ลักษณะที่เหมือนกับอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงท าให้ไม่เป็นอุปสรรคใน
การติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันในการเดินทางไปยังแขวงสะหวันนะเขต 

นอกจากนี้มีเทือกเขาอันหน า หรือเทือกเขาหลวง ที่ ชาวลาวเรียก พาดผ่านจาก 
ตะวันตกเฉียงเหนือ ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ความยาวราวกึ่งหนึ่งของประเทศ และเป็นพรมแดน
กั้นระหว่าง สปป.ลาว กับเวียดนาม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูง ท าให้สภาพ
ภูมิอากาศของเวียดนาม และ สปป.ลาว มีความแตกต่างกัน เพราะในฤดูมรสุมที่มีพายุโซนร้อน 
เทือกเขาอันหน า หรือเทือกเขาหลวงช่วยต้านลมมรสุมท าให้มีความแรงลมลดลง ส่งผลต่อ สปป.ลาว 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้รับความรุนแรงจากมรสุมมากนัก แต่ถ้าความแรงของมรสุมน้อย 
ท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมท าให้เกิดความแห้งแล้งได้เช่นกัน 
 5.1.9 ขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมทั่วประเทศ 
จ านวน 2,490 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานที่ที่ก าจัดขยะอย่างถูกต้องเพียง 466 แห่ง หรือ ร้อยละ 19 ส่วน
สถานที่ก าจัดขยะแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง ประมาณ 2,024 แห่ง หรือ 
ร้อยละ 81 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้น  ปี พ.ศ.2556  
มีขยะสะสมสูงถึง 19.9 ล้านตัน โดยอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวัน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีอัตรา
เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 อัตราการผลิตขยะต่อคนเท่ากับ 0.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่ใน ปี พ.ศ. 2556 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขยะมูลฝอยคิดเป็น 
ร้อยละ 11 ของประเทศ มีแนวโน้มขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเช่นเดียวกันในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใน 
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากร และ
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นในพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

สถานการณ์ของเสียและสารอันตราย เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2558 ไม่มีมูลฝอยตกค้างในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย หรือมูลฝอยเก่าในพ้ืนที่ศึกษา แต่ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ที่มากที่สุด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา 2,049 ตันต่อวัน หรือ 837,032 ตันต่อปี และขอนแก่น 1,870 ตันต่อวัน หรือ 
682,514 ตันต่อป ีกาฬสินธุ์ ประมาณ 983 ตันต่อวัน หรือ 358,918 ตันต่อปี ชัยภูมิ 1,087 ตันต่อวัน 
หรือ 396,844 ตันต่อปี นครพนม 673 ตันต่อวัน หรือ 245,732 ตันต่อปี มหาสารคาม 908 ตันต่อวัน 
หรือ 331,415 ตันต่อปี มุกดาหาร 174 ตันต่อวัน หรือ 63,356 ตันต่อปี เลย 557 ตันต่อวัน หรือ 
230,171 ตันต่อปี หนองคาย 509 ตันต่อวัน หรือ 185,638 ตันต่อปี อุดรธานี 1,672 ตันต่อวัน หรือ 
610,203 ตันต่อปี อุบลราชธานี 1,172 ตันต่อวัน หรือ 427,957 ตันต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
โดยพ้ืนที่ศึกษายังประสบปัญหาการจัดการขยะ ที่ต้องมีการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ จ าพวกเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ น าไปท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
และการแปรรูปเป็นพลังงาน ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: 
RDF)  
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านสิ่งแวดล้อม 
5.2.1 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ของชาวบ้านที่ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามใน 

ปี พ.ศ.2559 รัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่า 128 ล้านไร่ ซึ่งจะท าให้การบุกรุกป่าลดลงในอนาคต 
ขึ้นอยู่กับความจริงจังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2.2 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน ที่มีการก าหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้ า แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และแหล่งน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม โดยแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้ าใน พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
แหล่งน้ าเสียว แต่มีบริเวณที่ควรจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตอ าเภอวาปีปทุม และบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม เช่นเดียวกับแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ล าตะคองตอนบน น้ ามูล น้ าชี และน้ าเ ลย 
โดยบริเวณท่ีควรจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษล าตะคองตอนบน ได้แก่ อ าเภอสีคิ้ว และปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ล าน้ ามูล ได้แก่ อ าเภอชุมพวง พิมาย และโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ล าน้ าชี ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอเขื่องใน จั งหวัด
อุบลราชธานี ล าน้ าเลย ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ล าน้ าพอง ได้แก่ อ าเภอน้ าพอง และอ าเภอ
เมืองจังหวัดขอนแก่น แหล่งน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม มีเพียงล าตะคองตอนล่าง บริเวณที่ควรจัดการ
แหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัญหามลพิษทางน้ า ส่วนใหญ่มาจาก 
น้ าเสียจากแหล่งชุมชนที่ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง
โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ า และน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นและลักลอบ
ระบายน้ าเสียที่มีปริมาณความสกปรกสูงลงสู่แหล่งน้ า รวมไปถึงน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรม การใช้
สารเคมี ที่ไม่มีระบบการจัดการที่ดีพอ การจัดการปัญหาคุณภาพน้ าผิวดินในภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่
ศึกษา ก าหนดเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เหมาะสม ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธี ถูกเวลา ลดการตกค้าง และถูกชะล้างพัดพาไปแหล่งน้ า ในภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศึกษา 
การออกแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  

5.2.3 พ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ศึกษา แต่เกษตรยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง น้ าไม่
เพียงพอต่อการเกษตร เนื่องมาจากมีปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร เพราะการบริหาร
จัดการจัดเก็บน้ ายังไม่ดีพอ 

5.2.4 ปริมาณน้ าฝนลดลง เช่นเดียวกับพ้ืนที่ทั่วไปของประเทศ ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบ
ชลประทาน และแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีปริมาณน้ าใช้ในการเกษตรน้อย ควรมีการด าเนินการจัดการ
น้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือท าให้น้ าพอเพียงส าหรับกลุ่มเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ปริมาณน้ าฝน
ยังมีความไม่แน่นอนในอนาคต 

5.2.5 ภัยแล้งจากปัญหาของปริมาณน้ าฝนลดลงท าให้มีน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล
ต่อการเกิดภัยแล้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ พ้ืนที่ศึกษา โดยในปี พ.ศ.2558 พ้ืนที่ประกาศภัยแล้ง กลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจมีจ านวน 22 อ าเภอ จาก 72 อ าเภอ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า 24 อ าเภอ จาก 32 อ าเภอ และ
กลุ่มประตูการค้า 83 อ าเภอ จาก 159 อ าเภอ (คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2559) เห็นได้
ว่าเป็นพ้ืนที่เกินครึ่งของแต่ละกลุ่มที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลผลิต และ 
การด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีพ้ืนที่ศึกษามาก 

5.2.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประสบภัยแล้งจ านวนมาก และมีปริมาณน้ าฝน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ขาดแคลนน้ า และมีบริเวณที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง สาเหตุที่
ท าให้เกิดภัยแล้งคือ สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ท าให้เกิดฝนแล้ง และฝนทิ้ง  
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ช่วง การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติที่เป็นแหล่งดูดซับน้ าไว้ ความต้องการของน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร
และอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง  

5.2.7 ในฤดูแล้ง ระดับแม่น้ าโขงลดลง การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหลายครั้งเป็นภัยคุกคาม
ทางด้านการท่องเที่ยวและปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบันระดับแม่น้ าโขงได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่จีน และ สปป.ลาว ท าให้น้ าในฤดูแล้งมากกว่าปกติ ระดับน้ ามีผลต่อ
การปรับตัว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการประมง ในฤดูฝนน้ าโขงหลากมี     
น้ าท่วมล้นฝั่งหลายช่วงของจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีผลต่อการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน 
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพ่ือความยั่งยืนต่อการใช้ทรัพยากรน้ าร่วมกันต่อไป
ในอนาคต 

5.2.8 มลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านชายแดน ซึ่งมีสภาพการจราจรการใช้ถนนทั้งรถยนต์
บรรทุกสินค้า รถยนต์โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ มีการระบายสารมลพิษจากรถยนต์
บริเวณด่านชายแดน โดยภาพรวมรถยนต์บรรทุกสินค้าจาก สปป.ลาว ที่สัญจรไป -มา มีการระบาย
มลพิษประเภทควันด าสูงกว่ารถยนต์ของประเทศไทย เพราะรถบรรทุกขนส่งสินค้ามีสภาพค่อนข้างเก่า 
ผลการตรวจวัดควันด าจากรถยนต์ดีเซลบริเวณด่านสะพานฯ แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย รถยนต์ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย ปริมาณควันด าเฉลี่ยร้อยละ 20 รถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ปริมาณ
ควันด าเฉลี่ยร้อยละ 36 บริเวณด่านสะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร รถยนต์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ปริมาณควันด าเฉลี่ยร้อยละ 12 รถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ปริมาณควันด าเฉลี่ย
ร้อยละ 44 การตรวจวัดควันด าจากรถยนต์ดีเซลบริเวณด่านสะพานฯ แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม 
รถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปริมาณควันด าเฉลี่ยร้อยละ 13 รถยนต์ที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ปริมาณควันด าเฉลี่ยร้อยละ 30 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) โดยด่านสะพานฯ แห่งที่ 2 
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มีแนวโน้มปริมาณรถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้นใน 
ปี พ.ศ.2559 ส่งผลถึงปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีจะสูงขึ้น 

5.2.9 การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ทิ้งเป็นจุดที่มีระบบ 
การจัดการ ยังคงมีการทิ้งในพ้ืนที่ข้างทาง หรือ พ้ืนที่ส่วนบุคคลบ้าง แม้มีการคัดแยกถังขยะแต่
ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะทิ้งตามถังคัดแยกขยะมากนัก รวมถึงทุกจังหวัดไม่มีโรงงานก าจัดขยะ
ขนาดใหญ่ ยังมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจง การเทกองทิ้งในบ่อดินเถ่า 
หรือพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก รวมถึงการก าจัดขยะยังเป็น
ระบบเปิด ท าให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เมื่อฝนตกจะท าให้เป็นมลพิษ และแพร่เชื้อโรคติดต่อได้ 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อจ ากัด โอกาสและประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ข้อจ ากัด โอกาสและประโยชน์จากการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งพิจารณา 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านการผลิต 
การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ด้านการผลิต 

1.1 ผลกระทบ 
1.1.1 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 โรงงานที่ตั้งอยู่
บริเวณใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งได้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ใน 
การขนส่งสินค้าไปยังตลาดเป้าหมายต่าง ๆ มาก มีโรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 17 โรงงาน 
(ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาล, 2559) โรงงานตั้งอยู่ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ จ านวน 8 โรงงาน ใน
จังหวัดชัยภูมิ 2 โรงงาน ขอนแก่น 2 โรงงาน มหาสารคาม 1 โรงงาน กาฬสินธุ์ 2 โรงงาน และ
มุกดาหาร 1 โรงงาน นอกจากนี้ยังมีโรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดเลย จ านวน 2 โรงงาน 
อุดรธานี จ านวน 4 โรงงาน และนครราชสีมา จ านวน 3 โรงงาน นอกจากนี้ จังหวัดตามแนว  
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ยังมีโรงงานจ าพวกที่ 3 เป็นเป็นโรงงานขนาดใหญ่ลักษณะ
โรงงานจ าพวกนี้เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าประเภทโรงสีข้าว 114 แห่ง โรงงานแป้งมัน 
28 แห่ง โรงงานแปรรูปยางพารา 13 แห่ง โรงงานสิ่งทอ 14 แห่ง และโรงงานแหอวน 15 แห่ง (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2559) ชี้ให้เห็นว่าถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก นี้เป็น
ประโยชน์ต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตจากไร่นาสู่โรงงานและขนส่งสินค้าจากโรงงาน สู่ตลาดได้มาก 

1.1.2 ผลกระทบด้านลบ 
มีการเข้ามาของแรงงานเด็ก และสตรี เข้ามาท างานในภาคการผลิตและการบริการ

ผ่านด่านมุกดาหารมาก เพราะติดแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของ สปป.ลาว 
จ านวน 974,000 คน (ศูนย์สถิติแห่งชาติ สปป.ลาว, 2559) ส่งผลให้มีแรงงานเด็ก และสตรีลักลอบเข้า
มาท างานในจังหวัดมุกดาหารทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และลักลอบท างาน จังหวัด
อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ชั้นใน  

1.2 ข้อจ ากัด 
1) นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มาก ซึ่ง

นโยบายนี้มีอยู่ทุกพ้ืนที่ศึกษา จากตัวเลขการปลูกพืชอินทรีย์ เช่น ข้าวสามารถปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 
10-15 เพราะพืชอินทรีย์อาศัยเวลาและความละเอียดในการเพาะปลูกมาก แต่เกษตรกรมีอาชีพหลัก
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อ่ืนนอกการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงไม่ใช้เวลาในการปลูกพืชอินทรีย์เป็นข้อจ ากัดหนึ่งเรื่อง
ความคิดความเคยชินที่ปลูกพืชเดิมและเวลาของเกษตรกร 

2) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Goods Zoning) เป็นข้อจ ากัดใน 
ด้านการปรับตัวของเกษตรกรเพราะมีความคุ้นเคยกับการผลิตกับผลผลิตทางการเกษตรแบบเดิมและ
ถ้าปลูกพืชใหม่ก็ไม่มั่นใจเพราะปัญหาด้านการตลาดยังไม่ชัดเจนท าให้เกษตรกรไม่สามารถตัดสินใจ
ปลูกพืชอ่ืนนอกจากผลผลิตหลัก คือ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และพืชเลี้ยงสัตว์ 

1.3 โอกาสและประโยชน์  
1) โอกาสการเข้ามาของแรงงานเวียดนาม และ สปป.ลาว มีมาก เพราะในปี พ.ศ.2558 

เวียดนามมีอัตราการว่างงานถึงร้อยละ 2.31 เช่นเดียวกันกับ สปป.ลาว มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 
ซึ่งมากกว่าประเทศไทยซึ่งอัตราการว่างงานไทยร้อยละ 0.8 (Trading Economics, 2016) จึงท าให้มี
การอพยพเข้ามาท างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานในเวียดนาม
ตอนกลาง เพราะมีจ านวนประชากร 9 จังหวัด จ านวน 12 ล้านคน นอกจากนี้สาเหตุของการอพยพ
เข้ามาท างานในไทยเนื่องมาจากแรงจูงใจจากค่าจ้าง ต้องการประสบการณ์ และญาติชวนมา ซึ่ง
แรงงานที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือได้รับค่าจ้างที่ถูกกว่ามีคุณสมบัติความอดทน ขยัน  สู้งาน 
เข้ามาท างานตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในตามเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสทางด้านการตลาดเพราะแรงงานมี
ค่ า จ้ า ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ผู้ บ ริ โ ภ คซึ่ ง มี อ า น า จ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ข้ า ม าท า ง าน ใ น พ้ืนที่ ศึ กษ า  แล ะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแขวงสะหวันนะเขตมีประชากรกว่า 9 แสนคน รวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียง 
อพยพเข้ามาท างานในลักษณะของแรงงานแฝงและเป็นแรงงานแบบไปเช้าเย็นกลับเข้ามาท างานใน
มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากเป็นกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาดของจังหวัดต่าง ๆ ที่ศึกษา  

2) การที ่สปป.ลาว มีนโยบายเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ท าให้ไทยมีทุนส ารองด้านพลังงานไฟฟ้า 
เพราะไทยมีข้อจ ากัดในการสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าและมีการต่อต้านสูงในการสร้างเขื่อน 

3) เป็นโอกาสในพ้ืนที่ศึกษามีผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ หม่ า กุนเชียง ข้าวกล้อง เครื่องจักสาน เป็นต้น เป็นโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพ ขีดความสามารถของผู้ประกอบการและมาตรฐานให้สูงขึ้นตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ 

4)  เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษายกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าและ
บริการเข้าสู่สากล 

5) การมุ่งเน้นเพ่ิมนวัตกรรมการผลิตเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

6) การท าเกษตรแบบมีสัญญา (Contract farming) รัฐบาลไทยท าเกษตรแบบมีสัญญากับ 
สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เคยท าเกษตรแบบมีสัญญา ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี ขนเข้ามาทางด่านท่าลี่ จังหวัดเลย และพืชผักท่ีแขวงจ าปาสัก ขนพืชผัก
เข้ามาทางด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโอกาสในการสนับสนุนให้เกษตรกรของ  สปป.ลาว  
ปลูกพืชที่อนุญาตน าเข้าตามเกษตรแบบมีสัญญา เพ่ือน าเข้ามาแปรรูปในพ้ืนที่ศึกษา เช่น จังหวัด
ขอนแก่น หรือเป็นฐานเพ่ือการส่งสินค้าเกษตรออกจากประเทศไทย 
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7) ทุกพ้ืนที่ศึกษามีการรวมกลุ่มในรูปของเครือข่ายและสหกรณ์การผลิต ซึ่งเป็นทุนทางสังคม
ที่ดีในการรวมกลุ่ม มีโอกาสที่จะขยายเครือข่ายออกไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ถ้าได้รับ 
การสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานรัฐในการยกระดับการพัฒนาในการผลิตโดยใช้นวัตกรรม และ
การตลาด 

8) ผู้ประกอบการผลิตจะปรับการผลิตจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
มากขึ้น รวมถึงการเน้นเข้าสู่ภาคบริการที่มากขึ้นด้วย 
 
2. ด้านการลงทุน 

2.1 ผลกระทบ 
2.1.1 ผลกระทบด้านบวก 

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

2.1.2 ผลกระทบด้านลบ 
1) การลงทุนใน สปป.ลาว บริษัทต่างชาติที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว มีเพียงสิทธิที่ 

การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแห่ง สปป.ลาว ด้วยวิธีการเช่าที่ดิน หรือการได้มาซึ่งสัมปทานที่ดินเท่านั้น 
ท าให้เป็นข้อจ ากัดด้านเวลาในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากที่ดินในระยะยาว 

2) จีนได้เปิดธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เมื่อ 
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ถือเป็นการรุกทางการค้าแบบครบวงจร น าธนาคารมาอันดับแรกเพ่ือ
วางรากฐานในการลงทุน การค้า ให้บริการกับคนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะตามแนว
เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการชาวจีนมาจ าหน่ายสินค้า
ที่น าเข้ามาจากจีน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เป็นต้น ในตลาดประตูน้ า ตลาดอู้ฟู่ และเป็นคนกลาง
จ าหน่ายผลไม้เพ่ือส่งออก และน าเข้าผลไม้จากจีนมาจ าหน่ายในไทยที่ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดรถไฟใน
จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นจุดกระจายสินค้าน าเข้าจากจีนที่ใช้ความสะดวกของการขนส่งคมนาคม 
ส่งออก และน าเข้าสินค้าจากไทยไปจีน โดยใช้เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ส่งออก 
ด่านสะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และสะพานฯ แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้ประกอบการ
ชาวไทยมีจ านวนน้อยที่มีจุดกระจายสินค้าของไทยในพื้นที่ชั้นในของ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน 

3) การเวนคืนที่ดินเ พ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือ 
เส้นระเบียงเศรษฐกิจฯ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอนกาฬสินธุ์-นาไคร้ ระยะทางประมาณ     
80 กิโลเมตร (กรมทางหลวง) ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพ่ือ
สร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 แนวสร้างและขยายเส้นทาง
ดังกล่าวในท้องที่อ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอดอนจาน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และอ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความไม่สอดคล้องเชิงนโยบายของ
การสร้างถนนที่รัฐทุ่มงบประมาณท าถนนสี่ช่องทางจราจรจากกาฬสินธุ์ -บ้านนาไคร้ สูญเสีย
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งบประมาณโดยไม่จ าเป็น ทั้งที่ถนนสี่ช่องทางจราจรทั้งสองส่วน เส้นทางกาฬสินธุ์ -สมเด็จ และ
เส้นทางสายใหม่ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจรเช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ ง-1 แสดงการตัดถนนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 

EWEC) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สร้างและขยายเส้นทางจากอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมือง

กาฬสินธุ์ อ าเภอดอนจาน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเส้นทางลัดเชื่อมจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินารายณ์ เพ่ือเข้า
สู่แนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งย่นระยะทางไปจังหวัด
มุกดาหารได้มากกว่า เมื่อเทียบกับถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จากอ าเภอเมือง
ผ่านอ าเภอสมเด็จ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงของเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์นี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจร ใช้งบประมาณจ านวนมาก 
และเข้าสู่อ าเภอหนองสูง อ าเภอค าชะอี อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนสี่ช่องทาง
จราจรหมดแล้ว ชี้ให้เห็นว่าขาดการประสานแผนท าเส้นทางเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แม้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประโยชน์แต่ท าให้เสียงบประมาณของประเทศ
เพ่ิมข้ึน ควรประสานซึ่งกันและกันในการท าเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือจะได้ไม่ใช้
งบประมาณซ้ าซ้อน 

2.2 ข้อจ ากัด 
1) รัฐบาล สปป.ลาว มีข้อก าหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในกิจการที่สงวนไว้ส าหรับ 

นักลงทุนลาว ได้แก่ การบริการด้านการท าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว ขายปลีก และท าป่าไม้ ท า
ให้เป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายส าหรับผู้ที่มีอาชีพในด้านนี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการไทยมี
ประสบการณ์และความสามารถในด้านนี้สูงมาก 

2) คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 ในขณะที่ สปป.ลาว ตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโน ในแขวงสะหวันนะเขตตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จึงมีความพร้อมมากกว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้น สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่จะดึงดูด
ผู้ประกอบการ ชาวต่างประเทศให้มาลงทุนยังไม่เท่ากับของ สปป.ลาว ที่ดินในจังหวัดมุกดาหารมี
ราคาสูงขึ้นมาก เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ศึกษาและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
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เป็นจังหวัดใหญ่ เช่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดตามแนวชายแดน ก็มีราคาที่ดิน
สูงเช่นเดียวกันและยังมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายย่อย เพราะมีต้นทุนของที่ดินสูง ถือ
เป็นข้อจ ากัดในเรื่องราคาท่ีดินที่สูง รวมทั้งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่างประเทศ เพราะ
ที่ดินของ สปป.ลาว และเวียดนาม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศเช่าในระยะยาว
เมื่อเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

2.3 โอกาสและประโยชน์  
1) นโยบายของทุกประเทศใน สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศ

เมียนมา (CLMV) มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS) 

2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม ปี พ.ศ.2559-2563 ข้อที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาคและคลัสเตอร์ เป็นโอกาสในการท าซัพพลายเชนและคลัสเตอร์ระหว่างประเทศร่วม
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ได้เปรียบและสะดวกในการคมนาคม เพราะมีความใกล้เมื่อมีการขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้ าตาม
ถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และถนนหมายเลข 12 (R12)  

3) มาตรการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มี
ความพร้อมร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

4) ตามมติ ครม. ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเรื่องสิทธิประโยชน์เชิงพ้ืนที่ให้กับ
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 20 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม 
มหาสารคาม มุกดาหาร อุบลราชธานี สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้
เพ่ิมเติม 3 ปี ได้แก่ กรณีกลุ่ม A1 (อุตสาหกรรมฐานความรู้เน้นการออกแบบ ท าวิจัยและพัฒนา) และ 
A2 (กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศใช้เทคโนโลยีสูง) ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว 
และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุน
เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ 

5) การประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้มีการเก็งก าไร
ราคาที่ดินที่สูงกว่าราคาที่แท้จริง ในขณะที่พ้ืนที่ใกล้เคียงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก พ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรืออ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ราคาที่ดินยัง
ไม่สูงมากนักเป็นโอกาสให้นักลงทุนที่จะลงทุนมีโอกาสเลือกพ้ืนที่ที่จะลงทุนตามแนวเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ราคาท่ีดินยังไม่แพงมากนัก 

 
3. ด้านการค้า 

3.1 ผลกระทบ 
3.1.1 ผลกระทบด้านบวก 

1) ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการนอกจากสามารถขายสินค้า
ภายในจังหวัดแล้วยังมีลูกค้าประจ าและลูกค้าจรจาก สปป.ลาว เวียดนามสั่งซื้อสินค้าท าให้มีตลาด
เพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้ประกอบการขายสินค้าเช่นเดียวกันในพ้ืนที่  

2) ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีแนวโน้มการผลิตและเชื่อมโยง
ธุรกิจการขนส่งสินค้ากับ สปป.ลาว และเวียดนามมากขึ้น เพราะนโยบายของรัฐต้องการสร้าง  
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เขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้เกือบทุก พ้ืนที่ศึกษา
ภาคเอกชนต้องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน 

3) มีความสะดวกค้าขายตามแนวชายแดนซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่ง ทั้งในเขตชนบท
ของแขวงสะหวันนะเขตประชาชนชาวลาวมีความสะดวก ใช้เรือโดยสารข้ามมาซื้อสินค้ามา
รักษาพยาบาลได้ตามจุดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งท าให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก 
เช่นเดียวกันกับผู้มีพาหนะส่วนตัวสามารถข้ามสะพานมาซื้อสินค้า และใช้บริการต่ าง ๆ ได้สะดวก 
และประหยัดเวลาเช่นเดียวกัน ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือได้รับการผ่อนปรนกรณีที่จ าเป็น เช่น  
การเจ็บป่วย หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนอย่างยิ่งที่ควรแก่การผ่อนปรนตามหลักมนุษยธรรม แต่มี
ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงกว่า เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย ที่ต้องการข้ามไปยัง สปป.ลาว ข้ามไป 
ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ก็ข้ามไปได้สะดวกตามที่กฎหมายทั้งสองฝ่ายอนุญาต 

4) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีความสะดวกและคล่องตัวมาก 
ท าให้การเดินทางประหยัดเวลามากข้ึน สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีต่าง 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 และส่งออกไปจีน และเวียดนาม 
ได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนประเทศต้นทางน าเข้า ที่น าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ทองแดงบริสุทธิ์
พลังงานไฟฟ้า ปุ๋ย น าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ น าเข้าจาก สปป.ลาว 
เวียดนาม และจีน ได้แก่ ส่วนประกอบของกล้อง แท้งเปล่า อุปกรณ์ท าด้วยโลหะ เครื่องโทรศัพท์ 
มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า น าเข้าจาก สปป.ลาว และจีน ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล หลอด
หรือท่อท าด้วยเหล็ก (ด่านศุลกากรมุกดาหาร, 2559)  

3.1.2 ผลกระทบด้านลบ 
1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลาวตอนบน -เวียดนามตอนบน และจีนทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างถูกกว่า โดยใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 ท าให้ประโยชน์ในการใช้เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข 9) ใน สปป.ลาว เพ่ือขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่
ตอนบน ของ สปป.ลาว เวียดนามตอนบน และจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างลดลง แม้ว่าเส้นทาง
หมายเลข 9 เป็นเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ในการขนส่ง
สินค้าจากไทยไปเวียดนาม แต่ผู้ประกอบการชาวไทยหรือต่างชาติก็ไม่นิยมใช้ ถ้ามีจุดหมายปลายทาง
ในการขนส่งไปยังตอนบนของเวียดนาม และจีน เพราะการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 
ไปยังพื้นท่ีดังกล่าวข้างต้นย่นระยะทางกว่า 267 กิโลเมตร (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2557) 
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2) การก่อสร้างถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นสี่ช่องทางจราจร
ระหว่างบ้านนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถึงอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุ ซึ่งมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะไม่มีสัญญาณป้องกันอันตรายที่ดีให้เพียงพอของผู้รับเหมา
เส้นทางที่รับผิดชอบ อุบัติเหตุเกิดกับผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะผู้ที่มาจากทางไกล หรือจาก
ต่างประเทศ เพราะไม่คุ้นเคยเส้นทาง ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นในช่วงการก่อสร้าง 

3) สินค้าบางชนิดที่ประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมาย หรือสินค้าที่ผิดวัฒนธรรม 
ประเพณีการยอมรับ เพ่ือการบริโภค เช่น ไม้พยูง สุนัข ที่ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม และจีน  
ไม่ถือว่าสินค้าเหล่านี้ผิดกฎหมาย ท าให้มีการลักลอบขนส่งออกจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมผ่านเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็นช่วงระยะทางจากชายแดนไทย -สปป.ลาว ไปชายแดน สปป.ลาว -เวียดนามที่ใกล้สุด มี 
การลักลอบจากชายแดนนครพนมผ่านเส้นทางนี้มาก และเช่นเดียวกัน ถ้าหากหลุดรอดจากชายแดน
ไทยไปจากมุกดาหารยังสะหวันนะเขตได้ สินค้าดังกล่าวก็ผ่านเส้นทาง R9 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 
250 กิโลเมตร ไปยังเวียดนามตอนกลางและกระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้เช่นเดียวกัน แต่อาจมีการตรวจ
ค้นที่ละเอียดมากกว่า เพราะเป็นเส้นทางที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ  

4) 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 าให้มาเล่นพนันด้วยการให้
เงินเปล่าคนละ 200 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี มีผู้เดินทางไปเล่นพนันโดยผ่านด่านสะพานฯ 
แห่งที่ 2 ประมาณเดือนละ 40,000 คน หรือปีละกว่า 480,000 คน (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
, 2556) ประมาณการรายได้ของบ่อนพนันสะหวัน เวกัส เดือนละ 300 ล้านบาท หรือปีละกว่า 3,600 
ล้านบาท แต่ในปลายปี พ.ศ.2555 บ่อนพนันได้เลิกจ้างรถตู้ตระเวนรับคนมาเล่นพนันเพราะมีผู้เล่นน้อย
กว่า ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ผู้ที่เดินทางมาเพ่ือรับเงินและทานอาหารกลางวันฟรี ปัจจุบันยัง 
มีผู้ไปเล่นน้อยเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา 

3.2 ข้อจ ากัด 
1) เป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีอยู่จ านวนมากตามแนวชายแดนและ 

พ้ืนที่ศึกษา ที่กฎหมายการลงทุนค้าปลีกใน สปป.ลาว ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินลงทุนค้าปลีก
ไม่ต่ ากว่าประมาณ 17 ล้านบาท (ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทและเงินกีบ)  

2) ด้านการค้า ในประเทศเวียดนามไม่อนุญาตให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการเกี่ยวกับการกระจาย
สินค้า ต้องจ้างบริษัทหรือเอกชนของเวียดนามเป็นผู้ด าเนินการด้านการกระจายสินค้า (Distributor) 
เพ่ือป้องกันการผูกขาดก าไรจากผู้น าเข้าชาวต่างชาติ แต่ส่งผลให้เวียดนามท าตัวเป็นพ่อค้าคนกลางใน
การน าสินค้าของไทยไปขายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทยจึงเป็น
ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการไทยในด้านกฎหมายของเวียดนามที่ไม่สามารถเป็นผู้ด าเนินการกระจาย
สินค้าในเวียดนามได้ 
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3) แม้ว่ามีการเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงของอาเซียนแต่มีการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอกระบบก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการต้นทุนของผู้ส่งออกที่ไม่แน่นอน ที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออก-น าเข้าจากรัฐบาลที่นครหลวง
เวียงจันทน์บ่อย เพราะต้องการหารายได้เข้าประเทศ มีการถ่ายทอดค าสั่งสื่อสารไปยังแขวงและแขวง
ก็ถ่ายทอดค าสั่งไปยังเจ้าหน้าที่ตามด่านชายแดนมีความล่าช้า บางครั้งมีความลักลั่นในการด าเนินการ 
ท าให้ผู้ส่งออกไทยปรับตัวไม่ทัน นอกจากนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจของ      
เจ้าแขวง มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางแขวงเก็บค่าธรรมเนียมต่ า เพราะเป็นแขวงเล็กมูลค่าสินค้าส่งออก
น าเข้าไม่มากต้องการหารายได้เข้าแขวงมากบางแขวงเก็บค่าธรรมเนียมสูงขึ้นอยู่กับอ านาจของเจ้า
แขวง แต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงเพราะช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ดีพอ และไม่เป็น
ภาษาไทยและภาษาสากล ซึ่งเกิดข้ึนหลายครั้งถือว่าเป็นข้อจ ากัดในการสื่อสารและการบริหารจัดการ
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจาก สปป.ลาว ผู้ประกอบการส่งออกมาทราบเมื่อสินค้าของตนอยู่ ณ ด่านที่
ต้องการส่งออก ท าให้ผู้ประกอบการไทยรู้สึกเหมือนกับว่าทราบกะทันหัน ซึ่งเกิดขึ้นไม่เฉพาะ
ผู้ประกอบการตามแนวชายแดน แต่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการส่งออกทุกจังหวัดไม่เฉพาะแต่จังหวัดที่
ท าการศึกษาเท่านั้น 

4) ไทยถูกกีดกันการส่งออกสินค้าด้วยปัญหาทางการเมืองท าให้เวียดนามสามารถแย่งตลาด
สินค้าของไทยในตลาดสินค้าชนิดเดียวกันที่ไทยถูกกีดกัน เนื่องจากเวียดนามมีการตลาดกว้างมากกว่า
ไทย  

5) ความก้าวหน้าของบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ที่ท า
ไว้ ไม่ค่อยคืบหน้า ด้วยผลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับผู้ ว่าราชการจังหวัด              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ และระดับเจ้าหน้าที่ มีการโยกย้ายตามวาระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละคนให้น้ าหนักและความส าคัญของงานแตกต่างกันและมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดระยะเวลาสั้น 
ซึ่งอาจเกษียณหรือย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ใหญ่กว่าจึงมุ่งเน้นงานที่ตนเองถนัดและที่เห็นผลงานเร็ว ซึ่ง
การพัฒนาจังหวัดต้องใช้เวลาในการพัฒนาระยะยาวมากกว่าระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งท าให้ขาด
ความต่อเนื่องเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษามีการท าบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการสถาปนาเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต     
สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2547 จังหวัดมหาสารคามมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วย  
การสถาปนาเมือง คู่แฝด ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย กับจังหวัดเถือเทียนเว้ ประเทศ
เวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2547 นอกจากนี้การขับเคลื่อนตามบันทึกความเข้าใจ
เพ่ือให้เกิดรูปธรรมตามข้อตกลงต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน 

6) ข้อจ ากัดการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร ในการเป็น 
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) และระบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งหน่วยงานศุลกากร
พัฒนาได้มาตรฐานเป็นสากลใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 ในขณะที่ยังมี 
บางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้ใช้ร่วมกันได้รวมถึงการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียวร่วมระหว่างไทย และ สปป.ลาว ทั้งนี้เป็นปัญหาและข้อจ ากัดของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งด้านงบประมาณและก าลังคน 

7) การจ ากัดความเร็วรถบรรทุกสินค้าวิ่งในเวียดนาม ในเขตเมืองจ ากัดความเร็วประมาณ 
30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชนนอกเมืองประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าฝ่าฝืนขับเร็ว

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ง-9 

เกินกว่าอัตราความเร็วที่ก าหนดถูกจับและปรับในอัตราที่สูง ซึ่งเวียดนามมีความเข้มงวดในเรื่องนี้มาก 
โดยเฉพาะกับรถต่างประเทศ เพราะสภาพถนนที่แคบ มีชุมชนหนาแน่นอาศัยติดถนนสองข้างทาง 
และใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยานสองล้อเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสัญจรข้ามถนนผ่านไปมาของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3.3 โอกาสและประโยชน์  
1) การใช้มาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้     

นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ เป็นต้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมเช่นเดียวกันท าให้เกิดสภาพคล่อง รวมถึงผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้รับประโยชน์จากมาตรการ 
การคลังด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละรายที่จะใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้หรือไม่ 
ถ้าใช้ก็ท าให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลดลง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนลดลงหรือรายได้
หรือก าไรเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ได้ใช้มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
กระทรวงการคลัง มีส่วนน้อยที่ไม่ใช้มาตรการ เพราะไม่ทราบหรือเลิกการประกอบการไปแล้ว  

2) รัฐบาลเร่งรัดให้นโยบายเกิดผลในทางปฏิบัติด้วยการก ากับติดตามและประเมินผล 
อย่างใกล้ชิดท าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างกระตือรือร้นและ
ตอบสนองการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เช่นเดียวกับส่วนราชการของจังหวัดส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นของพ้ืนที่ศึกษาต่างเร่งรัด นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง 

3) มีผู้ประกอบการของพ้ืนที่ศึกษามีโอกาสและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือหลาย
กรอบ ได้แก่ QEC, ACMECS, GMS, RCEP ท าให้ผู้ประกอบการไทย รวมถึงผู้ประกอบการส่งออก
น าเข้าในพ้ืนที่ศึกษามีโอกาสและความสะดวกในการใช้ประโยชน์หลากหลายมากข้ึน 

4) เป็นโอกาสที่ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษา ใช้สิทธิ์ GSP, MFN หรือ NTR จาก    
สปป.ลาว และเวียดนามในการเข้าไปผลิตเพ่ือใช้สิทธิ์ในการส่งออก เพราะทั้งสองประเทศนี้มีกฎหมาย
ที่สร้างแรงจูงใจและเอ้ือต่อการลงทุนของชาวต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ผู้ประกอบการต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องการถือครองที่ดินระยะเวลาใน  
การได้รับผ่อนผันช าระค่าภาษี เป็นต้น 

5) นโยบายการมุ่งสู่ซัพพลายเชนและคลัสเตอร์เป็นโอกาสที่ท าให้ผู้ประกอบการใน 
พ้ืนที่ศึกษาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ได้มากขึ้น 

6) ผู้ประกอบการไทยสามารถน าเงินไปเพ่ือประกอบธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการค้า  
การลงทุน ในแขวง และจังหวัดของ สปป.ลาว และเวียดนาม เพราะกระทรวงการคลังออกประกาศ
เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นการผ่อนคลายการน าธนบัตรเงินบาทออกไปยังประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย รวมถึง เวียดนาม และจีน 
(ยูนนาน) จาก 500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  

7) มีการเปิดเสรีการค้าของอาเซียนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ 
โดยเฉพาะกับประเทศอาเซียนใหม่ท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนส่งออกลดลง สามารถก าหนดราคาขาย
แข่งกับสินค้าของประเทศอ่ืนนอกกลุ่มอาเซียนได้ ในตลาดตามแนวชายแดนของ สปป.ลาว ซึ่งมี
ประชากรร้อยละ 75 อยู่ตรงกันข้ามกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแขวงส าคัญเกือบทุกแขวง ท าให้
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ผู้ประกอบการ จังหวัดตามแนวชายแดนได้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จังหวัดมุกดาหาร 
รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกน าเข้าจากพ้ืนที่ศึกษาและจังหวัดอ่ืนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็
ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันจากภาษีศุลกากรเป็นศูนย์เช่นเดียวกัน 

8) รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมเจาะลึกตลาดส าคัญ (Deep Penetration) ในประเทศ 
กลุ่มลุ่มน้ าโขงท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้ามีโอกาสทางด้านการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งเน้น สปป.ลาว และ เวียดนาม  

9) แม้ว่ามีการเปิดสะพานฯ แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ.2554 เพ่ิมขึ้นอีกสะพาน
หนึ่งการใช้พาหนะสัญจรไปมาที่สะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ก็เพ่ิมขึ้น สถิติพบว่า รถบรรทุก
สินค้าออกเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2558 กว่าร้อยละ 26.48 และรถบรรทุกสินค้าเข้าเพ่ิมขี้นกว่าร้อยละ 
6.27 แต่แนวโน้มการใช้รถโดยสารลดลงจากการประมาณการปี พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 11.9 แต่มี
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.89  

10) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดเหตุผลหนึ่งก็เพ่ือต้องการให้นักธุรกิจ
สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างจังหวัดด้วยกัน ใน พ้ืนที่ศึกษามีสามกลุ่มจึงเป็นโอกาสของ
ระหว่างกลุ่มจังหวัดในการสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจซึ่งกันและกัน 

11) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีจุดตัดที่ส าคัญเป็นจุดตัดตะวันออก-
ตะวันตก ตัดกับเหนือ-ใต้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเชื่อมโยงแนวเหนือใต้และตะวันออก
ตะวันตกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ท าให้จังหวัดขอนแก่นมีโอกาสเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจาก
ระบบรางสู่ระบบถนนตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 

 
4. ด้านการท่องเที่ยว 

4.1 ผลกระทบ 
4.1.1 ผลกระทบด้านบวก 

พ้ืนที่ศึกษามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถท าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่างพ้ืนที่ศึกษาโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้าน คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจทางธรรมะ ได้แก่ 
พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดภูมโนรมย์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน (แม่ชีแก้ว  
เสียงล้ า) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) ใน จังหวัด
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 เป็นต้น และกลุ่มผู้สนใจการ
ท่องเที่ยวหลายด้านเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน ในจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการจัดท าข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
และตามเว็บไซตก์ารท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก และยังสามารถเชื่อมโยงไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และจังหวัดนครราชสีมา ตามแนว  
ถนนมิตรภาพ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
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นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการประชุมและศูนย์ประชุมที่ครบพร้อม มีโอกาสที่จะ
พัฒนาเป็นเมืองแห่งการประชุม (MICE City) เช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารในอนาคตสามารถพัฒนา
เป็นเมืองแห่งการประชุม (MICE City) เช่นเดียวกัน 

4.1.2 ผลกระทบด้านลบ 
การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ สปป.ลาว รวมถึงเวียดนามมีรูปแบบ

การท่องเที่ยวคล้ายกันคือ เชิงวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งท าให้เกิดการแย่งนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน 
4.2 ข้อจ ากัด 

 สปป.ลาว ก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2543 -2563 สร้างประเทศให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่โลกรู้จัก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ที่ยั่งยืนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ หลวงพะบาง วังเวียง และเวียงจันทน์  ในขณะที่เวียดนามก าหนด
ยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2563 การท่องเที่ยวท าให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนเวียดนาม โดยเฉพาะ เว้ ฮอยอัน และ
ท่องเที่ยวทางทะเลท าให้นักท่องเที่ยวคนไทย ทั้งในแนวจังหวัดเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติเดินทางไป
ท่องเที่ยว สปป.ลาว และเวียดนามมากขึ้นกว่าท่องเที่ยวในจังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจมากถึงขั้นที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในจังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้ 

4.3 โอกาสและประโยชน์ 
1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งประเทศท าให้กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวได้มาก

ในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยว เช่น จัดท าโครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด” ได้แก่ 
จังหวัดเลย มีโครงการ “เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” จังหวัด เลย พลัสจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการ  
“เขาเล่าว่า” เชื่อกันว่าเสาต้นที่ 2 ของสะพานฯ แห่งที่ 2 เป็นถ้ าพญานาคในจังหวัดมุกดาหาร  
หาดชมดาวในอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง เป็นต้น 

2) มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไปท่องเที่ยวยัง สปป.ลาว เช่น หลวงพะบาง เวียงจันทน์ 
วังเวียง ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจซื้อสูง และเวียดนาม เช่น ดาลัด เป็นต้น เป็นโอกาสโดยใช้วิธีทางการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวในการดึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่ศึกษา เพราะมีความพร้อม 
ด้านคมนาคมทั้งทางบก และทางอากาศ ตามนโยบายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน
ของอาเซียน การจัดท าการตรวจลงตราเดียวอาเซียน (ASEAN Single Visa) รวมทั้งส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคภายใต้แคมเปญ “ASEAN for ASEAN” 

3) การใช้เส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม เป็นส่วนใหญ่ โดย
เดินทางผ่านสะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร แล้วใช้ถนนหมายเลข 9 ใน สปป.ลาว เดินทางไป
เวียดนาม เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน เที่ยว 3 ประเทศ เป็นโอกาสซึ่งกันและกันในการจัด
เส้นทางการท่องเที่ยว 
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5. ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5.1.1 ผลกระทบ 
1) ผลกระทบด้านบวก 

1.1) การใช้ประโยชน์เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ การเดินทางไปท าบุญ ไปฟังเทศปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยวตาม 
งานเทศกาลประเพณีต่าง 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 ด้วยเป้าหมายทางศาสนาและความเชื่อคนไทย
เดินทางไปไหว้ธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ตามเส้นทางหมายเลข 13 ลงไปทางใต้ของ
แขวงสะหวันนะเขต มีคนไทยที่อยู่ทั้ ง ใกล้และไกลมีความเชื่อ ไปไหว้ เ พ่ือขอพร บนบาน 
ขอความรุ่งเรืองในต าแหน่งหน้าที่อาชีพการงาน ขอโชคลาภ ขอถูกรางวัลลอตเตอรี่ ขอให้มีบุตร หรือ
การเดินทางไปไหว้ธาตุอิงฮัง ในแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นธาตุคู่แฝดกับพระธาตุพนมในไทย 

1.3) ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 71 แห่ง 
ระดับอุดมศึกษากว่า 35 แห่ง ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพสูงมากกว่า สปป.ลาว และเวียดนาม โดยเฉพาะ
ในระดับเทคนิคอาชีวะ และอุดมศึกษา การที่มีชาวลาวและเวียดนามส่วนหนึ่ งมาศึกษาใน
สถาบั นการศึ กษาในจั งหวั ดตามแนวเส้ น ระเบี ยง เศรษฐกิ จตะวั นออก -ตะวั นตก และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับ สปป.ลาว และเวียดนามเป็น
ความสัมพันธ์ทางการศึกษาที่ดี พ้ืนที่ศึกษามีจุดเด่นคือ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใกล้
กับ สปป.ลาว ตอนกลางและเวียดนามตอนกลาง มากที่สุดติดกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีประชาชนมาก
ที่สุดของ สปป.ลาว ท าให้นักศึกษามีความง่ายและสะดวกในการเดินทางไปกลับภูมิล าเนากับ
สถาบันการศึกษาจึงท าให้นิยมเข้ามาเรียนมากเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับขีดความสามารถทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และท าให้มี 
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศึกษาชาวเวียดนามตอนกลางส่วนหนึ่งประมาณ 500 คน สามารถสื่อสารทั้งพูด อ่าน และเขียนเป็น
ภาษาไทยได้ ซึ่งชาวเวียดนาม และชาวลาวที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในไทยมีความผูกพัน
ซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน  

1.4) พ้ื นที่ ศึ กษาตั้ งแต่ แนวชายแดน ถึ งจั งหวั ดชั้ น ในมี สถานบริ การ
รักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมาก ทั้งปริมาณและคุณภาพสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการรับการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ทุกระดับ ตั้งแต่การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงใช้เทคนิค
ความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด คนไข้จากเวียงจันทน์ และสะหวันนะเขตบางส่วนได้
เข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพราะคนไข้บางคนต้องการแพทย์เฉพาะทางท่ีมี
ความสามารถสูงมาก คนไข้จาก สปป.ลาว เข้ามารับการรักษา 2,269 คน (โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 
2558) ในด้านความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโรงพยาบาลอ าเภอต่าง ๆ ที่ติดชายแดนกับแขวง
สะหวันนะเขต และแขวงค าม่วนของจังหวัดมุกดาหาร มีคนป่วยจาก สปป.ลาว เข้ามารับ 
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การรักษาพยาบาลจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระงบประมาณของรัฐที่ต้องการรักษาพยาบาลชาวลาว ใน
ปัจจุบันผู้ป่วยจาก สปป.ลาว เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอตามแนวชายแดนของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรับการรักษาฟรีเป็นจ านวนมาก ในแต่ละปีรัฐต้องรับภาระงบประมาณ 
การรักษาพยาบาลชาวลาวจ านวนมาก ท าให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณนี้เพ่ือรักษาพยาบาล  
ชาวไทย 

2) ผลกระทบด้านลบ 
 วัฒนธรรม ประเพณี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สปป.ลาว มีความคล้ายกัน 
ในฮีต 12 คอง 14 แต่ปัจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีจางหายไปมาก เพราะความเป็นเมืองขยายตัวตาม
แนวถนนที่ตัด เชื่อมต่อมากขึ้น และสื่ออินเตอร์เน็ต มีผลต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหาร รวมถึง ชาวลาว และ 
ชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปรับตัว ปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาชีพ 
ในสังคม เช่นเดียวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อต่าง 
ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร และใกล้เคียง สื่อจากส่วนกลางไทยรวมถึงสื่อไร้พรมแดนต่าง ๆ 
มีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน นอกจากนี้ ยังเกิดจาก
อิทธิพลของผู้ประกอบการจากต่างประเทศท่ีไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสะหวัน-เซโน และมีประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ทั้งหมด 29 ประเทศ (กรมส่งเสริมการลงทุนสปป.ลาว, 2559) นอกจากนี้ยัง
ชาวจีน ชาวเวียดนามที่เข้าไปตั้งรกรากท าการค้าขายกระจายอยู่ตามเมืองและชนบทของแขวงทุกแขวง 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทั้งในส่วนของลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง เพราะ สปป.ลาว เชื่อว่าเมื่อเปิด
ประเทศแล้วจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนามากข้ึน แม้ว่าลัทธิเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยม แต่
ใช้กลไกราคากลไกตลาดตามลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากความใกล้ชิดและทางการสื่อสารระหว่าง
ไทยกับ สปป.ลาว และสื่อไร้พรมแดนต่าง ๆส่งผลให้เกิดการเลียนแบบการบริโภค (Demonstration 
Effect) จากผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงส่งผลให้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในแขวงสะหวันนะ
เขต สปป.ลาว ส่วนของเวียดนามก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปิดประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 
นอกจากมีการลงทุนจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศแล้ว ก็ยังน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงสื่อไร้พรมแดนมีผลต่อวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิม เพราะ
ประชาชนเวียดนามรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับตนเอง  

5.1.2 ข้อจ ากัด 
 โครงสร้างประชากรของประเทศไทย รวมถึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่
ศึกษา ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ในส่วนของประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง และประชากร
วัยชราที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในระยะยาวแรงงานของพ้ืนที่ศึกษาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานมากข้ึนทั้งในภาคการผลิต และบริการ เมื่อมีการขยายตัวเศรษฐกิจมากข้ึน
ในอนาคตผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงใช้เทคนิคการผลิตเน้นหนักในการใช้แรงงานมากกว่า
ทุน (Labor Deepening Technique) จะต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 

5.1.3 โอกาสและประโยชน์ 
1) มีความหลากหลายชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่มี

ความแตกต่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 11 ชาติพันธุ์ มีอยู่
ในจังหวัดมุกดาหารมี 8 ชาติพันธุ์ สปป.ลาว มี 160 ชาติพันธุ์ ซึ่งอยู่ในแขวงสะหวันนะเขตมากที่สุด
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จ านวน 49 ชาติพันธุ์ เวียดนามมี 54 ชาติพันธุ์ มีความคล้ายกันของวัฒนธรรมท าให้เป็นพ้ืนฐานที่ดีท า
ให้เกิดความต้องการเชื่อมโยงกันซึ่งกันและกันไปมาหาสู่กันเป็นโอกาสที่น าเอาความเป็นชาติพันธุ์น า
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพราะความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเสมือน
เป็นญาติพี่น้องที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพ้ืนที่ศึกษาการมีเครื่องมือสื่อสารที่ดีในปัจจุบัน
ท าให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันของชาติพันธุ์เดียวกัน น าไปสู่การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันมี
ความผูกพันกันท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางสังคม มีงานร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ประจ าปีของบางชาติ
พันธุ์ ได้แก่ โฮมเหง้าเผ่า ภูไท แสกเต้นสาก โส้ทั่งบั้ง เป็นต้น 

2) มาตรฐานการศึกษาและการรักษาพยาบาลของจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาสูง
กว่าของ สปป.ลาว และเวียดนามตอนกลาง เป็นโอกาสที่ท าให้เกิดตลาดการศึกษาและตลาด 
การรักษาพยาบาลของจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการท าการตลาดของผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

5.2 ด้านเทคโนโลยี 
5.2.1 ผลกระทบ 

1) ผลกระทบด้านบวก 
1.1) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคธุรกิจ รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางด้านการผลิต การค้า        
การลงทุน การท่องเที่ยว กับลาวและเวียดนามรวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของผู้ประกอบการทางธุรกิจและผู้บริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2) ท าให้ผู้บริ โภคและผู้ผลิตมีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็วใน 
การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) เช่นท าให้เกิดการขยายตัวทาง
การตลาดอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการผลิต การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว  

1.3) ช่วยในการจัดท าฐานข้อมูลทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุนและ 
การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ชัยภูมิ จัดท าเว็บไซด์การท่องเที่ยวและ
จังหวัดที่ท าการศึกษามีการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านเว็บบอร์ด (Webboard) เฟสบุค (Facebook) 
อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) การให้ความเห็น ต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร โดยเฉพาะ
ความเห็นของผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ผ่านช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งท า
ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือการตัดสินใจของตน 

1.4) ในด้ านการเกษตรมีการ พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ ใช้น้ า 
อย่างประหยัด และการใช้ระบบน้ าหยดเพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในพ้ืนที่ศึกษาและ
จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.5) มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs) ด้านการผลิตและการตลาดเพ่ือขยายตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs) นอกจากนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท าเว็บไซด์เพ่ือช่ วยผู้ประกอบการทั้งการผลิต 
การส่งออก การน าเข้า และการตลาด และผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้านสร้างเว็บไซด์ก็ท าเว็บไซด์ 
ขายสินค้าซึ่งมีแนวโน้มของผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านนี้ ใช้การจ าหน่ายสินค้าผ่านการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) มากขึ้น 
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1.6) มีการใช้พลังงานเทคโนโลยีสีเขียว (Green Energy Technology) เช่น 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานชีวมวล จากการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่องในการช่วยเหลือเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตเอธานอลซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาและจังหวัด 
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวภาพมาก 

1.7) ชาวลาวมีการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
โทรทัศน์ จากไทย และจีน ส่วนชนบทซื้อสินค้าดังกล่าวที่ใช้แล้ว ซึ่งน ามาซ่อมเพ่ือขายใหม่จากไทย 
เพราะราคาถูก เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการบันเทิงส่งผลให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้าน 
การผลิต การค้าการลงทุน การตลาดการท่องเที่ยว กับผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น 

2) ผลกระทบด้านลบ 
2.1) มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออาชญากรรม ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น หวยใต้ดิน 

พนันบอล การพนันออนไลน์ รูปโป้ โพสภาพบิดเบือนข้อมูลมีเจตนาไม่ดีต่อผู้อ่ืน โฆษณาชวนเชื่อเกิน
ความจริงท าให้มีผู้เข้าใจผิด การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจซึ่งเกิดจากความเสียหาย
และเสื่อมทางด้านศีลธรรม ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ นอกจากนี้ มีการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารเล่นพนันหวยระหว่างชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งคนลาวสามารถมาซื้อหวยใต้ดิน
จากไทย และชาวไทยก็ซื้อเลขรางวัลจาก สปป.ลาว ได้เช่นเดียวกันซึ่งมีการออกรางวัลอาทิตย์ละสาม
วัน มีการเล่นกันมากที่นครหลวงเวียงจันทน์ และตามเขตเมืองของแขวงต่าง ๆ ที่แขวงสะหวันนะเขต 
แขวงค าม่วนที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม ก็มีการเล่นพนันดังกล่าว  

2.2) นักพนันที่ไปเล่นพนันในบ่อนสะหวันเวกัส ไม่ต้องถือเงินไปเล่น เพียงแต่
ถือบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ก็สามารถใช้บัตรเครดิตนี้รูดเงินสดในบ่อนแห่งนั้น
เพ่ือเล่นการพนันได้ ซึ่งปกตินักพนันเสียมากกว่าได้ เพราะบ่อนมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุม
เครื่องเล่นพนันให้ได้เงินจากนักพนัน โดยผู้เล่นที่เสียเงินไม่รู้ตัวว่าถูกหลอก เคยมีนักการพนันที่เสีย
การพนันแต่ละครั้งกว่า 20-30 ล้านบาท 

2.3) โรงงานใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีต่ าในการผลิตก่อให้เกิดอันตรายต่อ
แรงงาน โรงงานจ านวนมากมีมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อ
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่มีทางเลือกในการท างานจึงจ าเป็นต้องท าในส่วนที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายของตน 

5.2.2 ข้อจ ากัด 
1) ปัจจุบันซอฟแวร์ของจุดผ่านแดนถาวร ณ ด่านมุกดาหารและสะหวันนะเขตมี

ความแตกต่างกันท าให้เชื่อมต่อกันได้ยากท าให้เป็นข้อจ ากัดในการบริหารสินค้าเข้าออกร่วมกัน จึงใช้
มือถือติดต่อเพราะสะดวกและง่าย 

2) ไม่มีการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ตามแนวชายแดน ผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคไม่นิยมใช้ เพราะไม่ม่ันใจในการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การฝาก ถอน เสียเวลา และ
บางคนได้มาด้วยเงินไม่สุจริตและไม่มีสาขาที่ที่ตนเคยใช้และหลากหลายตามอ าเภอต่าง ๆ ตาม 
แนวชายแดนท าให้ไม่สะดวกในการไปใช้บริการ ประกอบกับ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) เช่น ในระบบฝากถอนผู้ใช้บริการเกรงว่าจะสูญเสียเงินเมื่อฝากเข้าไปใน 
ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร 
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3) แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหลากหลาย แต่ยังมีคน 
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ชายขอบมีขีดความสามารถจ ากัดในการที่จะเรียนรู้ 
เทคโนโลยีเหล่านั้น 

5.2.3 โอกาสและประโยชน์ 
1) การมีแอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ือประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักท้ังใน และต่างประเทศ 
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ มีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดที่เหลือยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้
จึงเป็นโอกาสให้จังหวัดที่เหลือ ส่วนราชการสามารถสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทั้ง  
การท่องเที่ยว การผลิต การค้า การลงทุนเพ่ือใช้ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) ปัจจุบันในพ้ืนที่ศึกษาใช้เทคโนโลยีต่ าในการแปรรูปข้าว เช่น ท าข้าวถุงขายแต่ข้าว
สามารถแปรรูปเป็นสินค้าอ่ืนได้ถึง 43 ชนิด (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2557) เป็นโอกาสที่ส่วนราชการและผู้ประกอบการร่วมมือกันในการยกระดับ เทคโนโลยีในการแปรรูป
ข้าวตามความต้องการของตลาดให้มีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากนี้ยังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เพราะชาวนาถือครองพ้ืนที่การเพาะปลูก
น้อย ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ถือครองที่ดินในการปลูกข้าวไม่เกิน 20 ไร่ มีถึงร้อยละ 53.22 ในเขตพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งข้าวที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นข้าวที่ตลาดต้องการ
มากทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างตลาดข้าวเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค (Niche Marketing) ได้ 

3) โอกาสในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคท่ีใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด เป็นโอกาสให้การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสในการพัฒนาได้
เร็วข้ึน เพราะมีการส่งเสริมจากภาครัฐและจากการผลักดันภาคเอกชนเอง 

5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
5.3.1 ผลกระทบ 

1) ผลกระทบด้านบวก 
มี เทือกเขา อันหน า  หรื อชาวลาว เรี ยก เทือกเขาหลวง พาดผ่ านจาก 

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวราวกึ่งหนึ่งของประเทศและเป็น
พรมแดนกั้น สปป.ลาว กับเวียดนามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูง ท าให้สภาพ
ภูมิอากาศของเวียดนาม และ สปป.ลาว มีความแตกต่างกัน เพราะในฤดูมรสุมที่มีพายุโซนร้อน 
เทือกเขานี้ต้านมรสุมท าให้มีความแรงลดลง ส่งผลต่อ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้
รับความรุนแรงจากมรสุมมากนัก  

2) ผลกระทบด้านลบ 
2.1) การเร่งประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพราะต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณ

มากด้วยการใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชจ านวนมาก ท าให้มีสารพิษตกค้างในดิน ท าให้ 
ดินเสื่อม มีสารพิษตกค้างในตัวเกษตรกรและสารพิษตกค้างในสินค้า เป็นผลเสียผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ ในพ้ืนที่ศึกษามีการปลูกอ้อยจ านวนมาก เพราะมีโรงงานผลิตน้ าตาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวนมาก ส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ปลูกอ้อยอย่างมาก ท าให้
สารพิษตกค้างในดินและเกษตรกรรวมถึงเด็ก และคนชราในหมู่บ้าน เพราะน้ าฝนชะล้างหน้าดินลงสู่ที่
ลุ่มท าให้เกิดสารตกค้างในที่ลุ่ม เมื่อไม่ใส่รองเท้าและเดินเหยียบท าให้สารพิษเหล่านั้นซึมเข้าไปใน
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ร่างกายของเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยชราได้ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาคุณภาพของน้ าในพ้ืนที่เหล่านั้นด้วย 
พ้ืนที่รอยต่อระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนามตามถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม คนจีนจ้างเกษตรลาว และเวียดนาม ปลูกกล้วยหอมจ านวนมาก มี
การใช้ปุ๋ยเร่งความเจริญเติบโตและเร่งกล้วยหอมให้สุกเร็ว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของดินและน้ าแล้ว เมื่อ
ผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

2.2) การที่จีนและ สปป.ลาว ท าเขื่อนกั้นล าน้ าโขงตอนบนเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ท าให้ระดับน้ าไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว และฤดูแล้ง ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยา 
ในล าน้ าโขงและยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และมุกดาหารที่มี
ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยว ซึ่งลงทุนมาก เมื่อน้ าลดท าให้เรือสัญจรได้ไม่สะดวก เป็นปัญหาใน
การเดินเรือ นอกจากนี้ยังมีเรือของเทศบาลที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็มีปัญหาไม่สามารถให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอ่ืนที่อยู่
ติดกับล าน้ าโขงอ่ืน ๆ ก็มีปัญหาไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในฤดูฝน
น้ าโขงไหลเชี่ยว ก็เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงเช่นเดียวกัน ในบางฤดูฝนน้ าโขงท่วมฝั่ง
เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและการท าธุรกิจ 

2.3) ยิ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจยิ่งส่งผลท าให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้
จะมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาสีเขียว (Green Development)  

5.3.2 ข้อจ ากัด 
1) ภัยพิบัติจากมรสุมที่เข้าเวียดนามมีผลต่อการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนาม เพราะ

เวียดนามเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,440 กิโลเมตร ต้องเผชิญกับพายุที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมถึง 7 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของมรสุมด้วย ถ้ารุนแรงมาก
การขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ศึกษาผ่านถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ก็ท าได้ล าบาก หรือขนส่งไปยัง สปป.ลาว และ ท่าเรือหวุ๋งอ๋วง จังหวัดฮาติงห์  
ท่าเรือฮอนลา จังหวัดกวางบิงห์ ท่าเรือดานัง จังหวัดดานัง ไม่ได้ เช่น ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
เวียดนามตอนกลางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุคูจิระ พายุหว่ามก๋อ พายุมูจีแก (กาบายัน) 
โดยเฉพาะพายุหว่ามก๋อส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางทะเลได้ซึ่งเวียดนามเผชิญพายุประจ าแทบ
ทุกปี เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

2) การประสบภัยแล้งในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ จาก 72 อ าเภอ หรือร้อยละ 30.5 ของ
จังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2558) ท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตรในการปลูก
ข้าวนาปรัง การปลูกพืชสวน และพืชไร่ท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งขาดรายได้ 
ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3) โรงงานก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น โรงงานอ้อย เมื่อถึงฤดูกาลผลิตอ้อย ช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 ตารางกิโลเมตรได้รับ
มลพิษจากเขม่าควันจากปล่องโรงงานมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและบ้านเรือนเสื้อผ้าสกปรก 
นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย เพราะบรรทุกเกินขนาด ไม่มีไฟสัญญาณ 
ท้ายรถซึ่งเป็นอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะยามค่ าคืน มีน้ าเสียจากโรงงานกระดาษ โรงงานสุรา 
ปล่อยน้ าเสียลงในน้ าพอง โรงงานแปรรูปน้ ามันจากพืชที่ปล่อยลงในไร่นาของประชาชน เป็นต้น  
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5.3.3 โอกาสและประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่
จังหวัดตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ จังหวัดชัยภูมิ น้ าพองที่ไหลผ่านจังหวัด
ขอนแก่นและมหาสารคาม และไหลลงน้ าชี และน้ าปาว ต้นน้ าอยู่อุดรธานี แล้วไหลลงน้ าชีที่อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าให้เกิดเข่ือนในเขตภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนกลาง 3 เขื่อน คือ เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้
ประโยชน์ ในด้านการเกษตร การประมง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชลประทานรวมกันกว่าร้อยละ 31 
ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่เหล่านั้นมีศักยภาพทางการผลิต เพราะอยู่ในเขตชลประทานมาก ถ้าเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมที่ดีและทั่วถึง มีโอกาสในการผลิตสินค้าการเกษตรตามความต้องการของตลาด
หลากหลายชนิดมากขึ้น 
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ภาคผนวก จ 
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 
ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ทั้ งปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการวิเคราะห์ จุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) หรือตัวย่อ 
SWOT แยกพิจารณาออกเป็น 3 พ้ืนที่ศึกษาคือ กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ กลุ่มเชื่อมโยงการค้า และ 
กลุ่มประตูการค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 

1.1. จุดแข็งของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
1.1.1 มีส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงานที่สนับสนุนภาคธุรกิจโดยตรง ได้แก่ 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีที 
(ICT) อิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค (E-san Software Park) รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งสนับสนุนการผลิต 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยตรง และมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่สนับสนุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 43 หน่วยงาน 

1.1.2 มีการคมนาคมขนส่งเ พ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และ 
การท่องเที่ยว มีเส้นทางที่เชื่อมโยงจากเส้นทางหลักถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็น
จุดเชื่อมกับถนนมิตรภาพ และเส้นทางรถไฟ เชื่อมต่อไปชายแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และตอนกลางได้สะดวก มีการตั้งคลังสินค้าของภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มี
จ านวนเงินลงทุนมากกว่า 5 ล้านบาท ตั้งตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กว่า 122 แห่ง และตามแนวถนนมิตรภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 138 แห่ง ตามถนน 
สายหลักดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีสนามบินขอนแก่นที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศทั้งในและระหว่าง
ประเทศ มีเที่ยวบินกว่า 16 เที่ยวบินต่อวัน จ านวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นวันละ 7 
เที่ยว ประเภทรถด่วน 3 เที่ยวต่อวัน รถเร็ว 1 เที่ยวต่อวัน และรถท้องถิ่นสายสั้น 3 เที่ยวต่อวัน และ
ยังมีขบวนรถขนส่งสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ น้ ามัน ก๊าซ ผ่านสถานีรถไฟขอนแก่นเฉลี่ยวันละ 2 เที่ยว 
จ านวนเที่ยวของรถโดยสารปรับอากาศขอนแก่น-กรุงเทพ-ขอนแก่น มีมากกว่า 100 เที่ยวต่อวัน ซึ่ง
เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจที่รถไฟผ่านท าให้มีการกระจายสินค้าและผู้โดยสาร เชื่อมโยง
ตามถนนระเบียงเศรษฐกิจ 

1.1.3 เส้นทางถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มีถนนสายรองที่เชื่อมไปยัง
จังหวัด อ าเภอ และต าบล ได้สะดวก ท าให้มีความนิยมในการขนส่งสินค้าทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เข้าถึงได้ทุกพ้ืนทีต่ลอดทั้งปีทุกฤดูกาล 

1.1.4 จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก 

1.1.5 มีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ท าให้เกิดความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างภาคีสมาชิก  
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1.1.6 ความเป็นศูนย์กลางในเชิงพ้ืนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม และ
ขอนแก่น ใช้เวลาเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เกิน 3 ชั่วโมงครึ่ง ท าให้
มีความสะดวกในการติดต่อท าธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

1.1.7 มีกงสุล 4 ประเทศ ได้แก่ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว กงสุลใหญ่เวียดนาม กงสุลใหญ่จีน 
และกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ การมีกงสุล
ท าให้เกิดความสะดวกในการประสานสัมพันธ์ทั้งด้านธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงกับ
ประเทศท่ีตั้งกงสุล 

1.1.8 มีธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และมี
สถาบันการเงิน ทั้งของรัฐสาหกิจ และภาคเอกชน ที่กระจายอยู่ทุกอ าเภอของทุกจังหวัดใน        
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

1.1.9 มีสถาบัน หน่วยงาน องค์กรทางธุรกิจของภาคเอกชนแต่ละจังหวัดที่เข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของแต่ละจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมการค้า สมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัด และกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

1.1.10 ผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นในการท าธุรกิจ และมีการรวมกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 
ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนให้ข้อเสนอแนะพัฒนาเมือง  เช่น จังหวัดขอนแก่น มี 
การรวมกลุ่มได้แก่ กลุ่มขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่มปัญจมิตร และกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นต้น และในจังหวัด
ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มก็มีการด าเนินการพัฒนาเมืองของตนตามขีดความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ 

1.1.11 มีต้นน้ าของล าน้ าสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ต้นน้ าชี และ       
ล าปะทาว ในจงัหวัดชัยภูมิ เป็นพ้ืนที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนด้านการเกษตร 

1.1.12 มีเขื่อนขนาดใหญ่ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย 2 เขื่อนแรก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ใช้
ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การประมง แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด ส่วนเขื่อน
ล าปาวเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและการเกษตร โดยในปี พ.ศ.2557 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีพ้ืนที่
ชลประทานรวมกันประมาณ 1,967,177 ไร่  

1.1.13 จังหวัดมุกดาหารมีพ้ืนที่ติดล าน้ าโขงประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพราะติดกับแขวง        
สะหวันนะเขตที่มีประชากรมากท่ีสุดของ สปป.ลาว และเป็นประตูสู่อินโดจีน 

1.1.14 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมท าการเกษตร โดยพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 
ปี พ.ศ.2557 และอ้อย จ านวน 1,115,392 ไร่ และ 1,751,248 ไร่ ตามล าดับ  

1.1.15 มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับการแปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ เช่น โรงงานแปรรูป
มันส าปะหลัง 28 แห่ง อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มากสุด 10 แห่ง กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีโรงงานน้ าตาล        
8 แห่ง มากกว่ากลุ่มพ้ืนที่อ่ืนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้  

1.1.16 มีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 9 แห่ง อยู่ใน
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง กาฬสินธุ์ 4 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และชัยภูมิ 2 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 12 
แห่ง อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง กาฬสินธุ์ 5 แห่ง มหาสารคาม 1 แห่ง และขอนแก่น 4 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยภูมิ และโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 
36 แห่ง อยู่ในจังหวัดขอนแก่น 18 แห่ง มหาสารคาม 3 แห่ง กาฬสินธุ์ 3 แห่ง และชัยภูมิ 12 แห่ง 
ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น  
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1.1.17 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม ระเบียงเศรษฐกิจ  ภาคบริการน า 
ภาคการผลิต มีมูลค่า 131,716 ล้านบาท 

1.1.18 จังหวัดขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้ (MICE City) เมืองแห่งกิจกรรมประชุมสัมมนา
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถน านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) มี 
การใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2555)  

1.1.19 มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสนับสนุนด้านการผลิต ทั้งการเกษตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ กับภาคธุรกิจด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ทั้งในและนอกกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ  

1.1.20 เป็นศูนย์กลางทางด้านบริการการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่ใช้ส าหรับการเรียน    
การสอนเพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลส าหรับการค้นคว้าวิจัย ระดับ
มาตรฐานระหว่างประเทศ คือ คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

1.1.21 มีความคิดประยุกต์และสร้างสรรค์ในการปรับเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขึ้นเพ่ือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น เทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว 
จังหวัดขอนแก่น เป็นที่รู้จักในระดับโลก มีคนมาร่วมงานมากทุกปีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

1.1.22 มีการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอนในระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี  ในปี พ.ศ.2559 
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประเภทมาราธอน 1,021 คน ฮาล์ฟมาราธอน 
1,395 คน มินิมาราธอน 6,487 คน และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพมากกว่า 35,000 คน 

1.1.23 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวระดับภาค และ
ประเทศ เช่น จังหวัดชัยภูมิมีอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียว 
มอหินขาว จังหวัดมุกดาหารเป็นการท่องเที่ยวริมโขง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ แก่งกระเบา 
วัดภูด่านแต้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพิพิธภัณฑ์สิรินธร พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง เขื่อนล าปาว 
จังหวัดมหาสารคาม มีพระธาตุนาดูน หาดวังโก กู่สันตรัตน์ และจังหวัดขอนแก่นมีหมู่บ้านงูจงอาง 
พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นต้น 

1.1.24 มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ในตัวเมืองไกสอน 
พมวิหาน และแหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ บนทางหลวงหมายเลข 9 จากเมืองไกสอน พมวิหาน ไปยัง
ชายแดน สปป.ลาว เวียดนาม ที่บ้านพะลานไซ เมืองพิน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 102 ช่วงสะพานข้าม
แม่น้ าเซซัมซอย เข้าไปแก่งน้ าแก้วหลวงประมาณ 150 เมตร พบร่องรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีอายุ
มากกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้แวะพักเท่ียวชม  

1.1.25 มีอาหารที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ ไก่ย่างเขาสวนกวาง     
ข้าวเหนียวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กุ้งก้ามกราม ข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลาบไก่งวง 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคาม และหม่ า จังหวัดชัยภูมิ  

1.1.26 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 
One Product: OTOP) จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าไหมบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ       
ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์  ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อย
ดอกหมาก จังหวัดมหาสารคาม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมในรูปของเครื่องใช้ประจ าบ้าน ของตกแต่ง ของที่ระลึก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และ
เชื่อมโยงเส้นทางผ้าทอมือกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตมีผ้าฝ้ายย้ อมครามที่มี
ชื่อเสียง 

1.1.27 เส้นทางเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองบนถนนหมายเลข 9 เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันนะเขต 
พบว่า กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจนิยมเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น แคน พิณ โหวด โปงลาง เป็นต้น และ
เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันเขตที่มีเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยม คือ แคน ที่ชาวลาวนิยมน าแคนมาเล่น
กับการแสดงหมอล าซึ่งมีลักษณะการแสดงคล้ายกับการแสดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2 จุดอ่อนของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
1.2.1 ในพ้ืนที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีต้นทุนทางน้ าสูง การบริหารจัดการน้ าเพ่ือใช้น้ า 

อย่างประหยัดและมีศักยภาพไม่ดีเพียงพอ แม้มีเขื่อนเก็บกักน้ า 3 เขื่อน แต่ระบบชลประทาน ยังไม่
ครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

1.2.2 มีพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าชี ล าปะทาว ในจังหวัดชัยภูมิ แต่ใช้ประโยชน์น้อย น้ าแห้งแล้งใน
ฤดูแล้ง และฤดูหนาว มีการบุกรุกท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ า 

1.2.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ าติดล าน้ าในฤดูฝนประสบภาวะน้ าท่วมพ้ืนที่เกษตร เพราะไม่มีระบบ
ป้องกันน้ าท่วม และระบบการระบายน้ าที่ดีพอ ในฤดูแล้ง น้ าไม่เพียงพอต่อการผลิตการเกษตร บางปี
มีช่วงเวลาแล้งยาวนาน การเกิดปรากฏการณ์ของเอลนินโญ และลานินญา เกิดขึ้นบ่อยท าให้ปริมาณ
ผลผลิตการเกษตรเสียหาย และผลิตไม่แน่นอน ส่งผลต่อราคาผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร  

1.2.4 มีการใช้สารเคมี ในปริมาณมากและมีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นเ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตใน 
ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช สารป้องกันและก าจัดโรคพืช เป็นต้น 
ท าให้สภาพดินมีความเสื่อมโทรม และมีสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และกับผู้บริโภค 

1.2.5 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีที่ท ากินน้อย การถือครองที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 
19.9 ไร่ เพราะท่ีผ่านมามีการแบ่งมรดกที่ดินให้กับลูกหลานรุ่นต่อรุ่น เกษตรกรบางรายขายที่ดินท าให้
ไม่มีที่ท ากิน ท าให้มีผู้ปลูกข้าวลดลง ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจที่ขึ้น
ทะเบียนในปีเพาะปลูก 2557-58 จ านวน 589,798 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  

1.2.6 เกษตรกรของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตลาดสินค้าที่ตนเองผลิตได้ดี
พอ รวมถึงไม่มีข้อมูลข่าวสารทางด้านการผลิตและการตลาดที่ถูกต้องและทันสมัย  

1.2.7 โครงสร้ างประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ แรงงานผู้ สู งอายุทั้ งภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ท าให้ ใช้แรงงานตนเองในการผลิตมากไม่ได้  รวมทั้ ง 
ความกระตือรือร้นและความคิดในการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตที่
เหมาะสมกับสภาพดิน น้ า ลม แสงสว่าง กับพ้ืนที่การผลิตของตน 

1.2.8 เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีหนี้สินต้องการขอกู้เงินเพ่ือการลงทุน มี
ปัญหาไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ เพราะติดขัดเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว ในการกู้ยืม และ
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน  

1.2.9 เกษตรกรในภาคการเกษตรส่วนใหญ่ให้ เวลาการผลิตในไร่นาน้อย เพราะ
ผลตอบแทนจากการผลิตในภาคการเกษตรต่ า จึงน าเวลาส่วนใหญ่ไปท างานนอกภาคการเกษตรที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า  

1.2.10 มีค่าเสียโอกาสของที่ดินส่วนใหญ่ในภาคการเกษตรไม่ได้ใช้ท าการผลิตในฤดูแล้ง  
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1.2.11 ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศน้อย  

1.2.12 ไม่มีการจัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีภายใน    
กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 

1.2.13 ไม่มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในและระหว่างจังหวัดที่ชัดเจนและมีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับของตลาดการท่องเที่ยวในระดับประเทศและต่างประเทศ 

1.2.14 แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จ านวนมากยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ไม่ได้รับ 
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงอารยสถาปัตย์เพ่ือผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ 

1.2.15 การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติไม่นิยมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพราะหาแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ยาก และส่วนใหญ่ไม่มีการท าแอพพลิเคชั่น  
การท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าถึงได้ยาก 

1.2.16 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่แวะท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ผ่านไปจังหวัดเลย หรือ
เพชรบูรณ์  เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีชื่อเสียงมากกว่า 

1.2.17 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่อยู่ป่าเขาในช่วงฤดูฝนไม่ได้ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้
เรียบร้อย เช่น มีหญ้าปกคลุมถนนทางเข้า เศษขวด และกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงความ
ไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวน้อยจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า  

1.2.18 มีทรัพยากร ได้แก่ โปแตส ทีอ่ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ บ่อก๊าซธรรมชาติ 
ที่ต าบลดงมูล อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และแร่ธาตุอ่ืน ๆ (แร่เกลือหิน แร่ทองแดง แร่เหล็ก 
และแร่ทองค า) แต่ไม่สามารถน าขึ้นมาแปรรูปเพื่อเชิงธุรกิจในพ้ืนที่  

1.2.19 แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ภาคการผลิตส่วนใหญ่เมื่อได้งานแล้วต้องได้รับ 
การฝึกอบรมจากสถานประกอบการก่อนท างาน และหลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ท างานไม่ตรงกับการศึกษาท่ีเรียนมา 

1.2.20 การผลิตของภาคเอกชนบางส่วนไม่ค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
การจัดท าระบบก าจัดน้ าเสีย เพราะท าให้ต้นทุนของการผลิตสูงขึ้น 

1.2.21 ผู้ประกอบการรายย่อยของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือ
ขั้นปลายเพ่ือการส่งออกน้อย เพราะปัญหาทางการเงิน ไม่มีข้อมูลทางการตลาดของประเทศที่ตนเอง
ต้องการค้าขาย นอกจากนี้ ไม่นิยมเปลี่ยนจากผู้ซื้อมาขายไปเป็นผู้ผลิต เพราะต้องท างานมากขึ้น  
ท าให้ผู้ที่มีเงินจ านวนหนึ่งหารายได้จากการเก็งก าไรจากที่ดิน และปล่อยเงินกู้ เพ่ือมีรายได้จาก
ดอกเบี้ย 

1.2.22 เครือข่ายการผลิตสินค้าร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่มระเบียง
เศรษฐกิจ และระหว่างพ้ืนที่ศึกษามีน้อย 

1.2.23 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท าธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งไปยัง สปป.ลาว และเวียดนาม 
สินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในพ้ืนที่ศึกษา 

1.2.24 ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความสนใจและต้องการไปลงทุนต่างประเทศไม่มีเงินทุน
เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ือต่อ 
การลงทุน 

1.2.25 ผู้ประกอบการในสาขาการผลิตต่าง ๆ และผู้บริโภคส่วนใหญ่น าหลักความพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติน้อย รวมถึงกลุ่มจังหวัดอ่ืนที่ศกึษาด้วย 
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1.3 โอกาสของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
1.3.1 นโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน การพัฒนาลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ 

เอ้ือต่อการผลิตภาคเกษตร เป็นโอกาสในการสร้างแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่เพ่ือ 
การผลิตเพ่ิมข้ึน 

1.3.2 ส่งเสริมเกษตรกรใช้ศักยภาพพ้ืนที่ เขตชลประทานเ พ่ือการผลิตสินค้าตาม 
ความต้องการของตลาดให้เต็มศักยภาพ  

1.3.3 นโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ส่งผลให้มีโครงการและงบประมาณ
ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืชอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
และการส่งออก 

1.3.4 ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  

1.3.5 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนที่ให้ผลพลอยได้ (By-product) 
เพ่ือท าพลังงานทดแทน ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรเพ่ิม 
การผลิตพืชพลังงานทดแทนตามความต้องการของผู้ซื้อได้มากขึ้น ซึ่งจังหวัดในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ
มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล 12 แห่ง  

1.3.6 รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนให้มี
รายได้อย่างทั่วถึงเป็นระบบ ให้เกิดความรู้ ความช านาญ เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเงินร่วมลงทุน 
รวมทั้งจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว 

1.3.7 นโยบายอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อของธนาคารต่ า เป็นโอกาสของผู้ประกอบการใน
การกู้เงินท าให้มีต้นทุนการกู้ยืมเงินเพ่ือการผลิตต่ า   

1.3.8 รัฐบาลของ สปป.ลาว มีนโยบายเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียท าให้ไทยมีทุนส ารอง 
ด้านพลังงานไฟฟ้า เพราะข้อจ ากัดของไทยถ้าจะสร้างเข่ือนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศจะมี
การต่อต้านที่สูง 

1.3.9 นโยบายประชารัฐของรัฐบาลสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการแต่ละอาชีพมีการรวมตัวกันจากการส่งเสริมของ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างโอกาสให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถใน 
การผลิตโดยเพิ่มนวัตกรรม ท าให้เป็นแนวทางในการแสวงหาการผลิตใหม่ ๆ  

1.3.10 นโยบาย สปป.ลาว ปรับจุดอ่อนของประเทศไม่สามารถออกทางทะเลได้ มาใช้
นโยบาย Land Link เป็นโอกาสของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ และพ้ืนที่ศึกษา ใช้ประโยชน์จากนโยบาย
นี้เพื่อความเชื่อมโยงได้มากขึ้น 

1.3.11 มีแรงงานอพยพเข้ามาท างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงท างานในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานจากเวียดนามตอนกลาง และ สปป.ลาว เป็นโอกาส 
ด้านการตลาด เพราะแรงงานถือเป็นผู้บริโภคซึ่งมีอ านาจซื้อสินค้า  

1.3.12 มีผลิตภัณฑ์หนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่  
ผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าฝ้ายมัดหมี่  หม่ า กุนเชียง ข้าวกล้อง เครื่องจักสาน  เป็นต้น เป็นโอกาสใน 
การยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นสอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
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1.3.13 กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจมีทุนทางสังคมเรื่องการรวมกลุ่มในรูปของเครือข่ายและ
สหกรณ์การผลิตทุกจังหวัด มีความช่วยเหลือของหอการค้าจังหวัดจัดท าโครงการ 1 สหกรณ์การเกษตร 
1 หอการค้า เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้ดีขึ้น มีโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายได้
กว้างขวางมากข้ึนถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานรัฐในการยกระดับการพัฒนาการผลิตโดยใช้
นวัตกรรม และการตลาด 

1.3.14 ผู้ประกอบการผลิตจะปรับการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
มากขึน้ รวมถึงการเน้นเข้าสู่ภาคท่องเที่ยวและบริการ เช่น จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โอท็อปเพ่ือการท่องเที่ยว และไมซ์ซิตี้ ตามการส่งเสริมการผลิตของรัฐบาลที่มากขึ้นด้วย มี
โอกาสที่จะได้รับสิทธิและงบประมาณในการยกระดับความสามารถความเป็นไมซ์ซิตี้มากขึ้น เพ่ือ
จัดการจัดประชุมในระดับนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้เอกชนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

1.3.15 ทายาทแต่ละธุรกิจ มีความพยายามในการสืบทอดธุรกิจของตนแต่ละเมือง  
เพ่ือขยายธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาสูง และสถาบันธุรกิจ ได้แก่ หอการค้า และสภา
อุตสาหกรรม มีการพัฒนากลุ่มผู้นักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้า (Young Entrepreneur Chamber of 
Commerce: YEC) และกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ของสภาอุตสาหกรรม (Young Federation of 
Thai Industries: Young FTI) อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการท าธุรกิจของเมืองที่ตนอาศัย  

1.3.16 โครงการอ่างเก็บน้ าโป่งขุนเพชร อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นลักษณะ
เขื่อนดินประเภท Zoned Dam มีความกว้าง 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 610.00 เมตร ส่วนสูง 
24 เมตร พ้ืนที่ของอ่างเก็บน้ า 13,125 ไร่ มีประตูระบายน้ าบานเหล็กแบบโค้ง ขนาดบานxกว้างxสูง 
= 4x7.50x6.00 เมตร และมีความสามารถในการระบายน้ าได้สูงสุด 666.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ในช่วงฤดูฝนจะมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าโป่งขุนเพชร หลังสร้างเสร็จได้อีกกว่า 100,000 ไร่ 
และในฤดูแล้งอีก 25,000 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการอุปโภคและการเพาะปลูกตลอดช่วงล าน้ าชีจากต าบล
โคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปบรรจบถึงล าน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้เป็น
อย่างดีในอนาคตต่อไป ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับจังหวัดชัยภูมิ และรวมถึงบางอ าเภอ จังหวัด
ขอนแก่น ส่งผลให้ได้รับประโยชน์ในระยะยาว 

1.3.17 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทาง 146 กิโลเมตร รวมกับ
เส้นทางตัดใหมจ่ากอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินารายณ์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร รวม
ระยะทางเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ 226 กิโลเมตร มากกว่าทุกจังหวัดที่เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจผ่าน เป็นโอกาสในอนาคตที่ผู้ประกอบการจะใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ได้มากขึ้น  

1.3.18 การพัฒนาประสิทธิภาพของด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการผลิตเพ่ือส่งออกได้
ดียิ่งขึ้น 

1.3.19 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เป็นโอกาสในการเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 

1.3.20 การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ าโขง ไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
และความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS-CBTA) เป็นการอ านวย
ความสะดวกการขนส่งสินค้าและลดเวลาการเดินทาง เกิดการเชื่อมโยงการขนส่ง ตอนกลาง และ  
แนวเหนือ-ใต้ ตามถนนหมาย 13 ของ สปป.ลาว และตอนกลาง รวมถึงแนวเหนือ-ใต้ ตามถนนหมาย 
1A ของเวียดนาม 
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1.3.21 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่าง มุกดาหาร (ไทย)-สะหวันนะเขต 
(สปป.ลาว)-กวางตรี (เวียดนาม) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 3 เมือง 3 
ประเทศ เป็นโอกาสยกระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดมากขึ้น ใน 
ด้านส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้าง
งาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการศึ กษาระหว่ างกัน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสการ
แข่งขันในเวทีการค้าโลกมากข้ึน ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.3.22 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่องสิทธิประโยชน์เชิงพ้ืนที่
ให้กับจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 20 จังหวัด ซึ่งกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
มหาสารคาม มุกดาหาร มีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี 
ได้แก่ กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมฐานความรู้เน้นการออกแบบ ท าวิจัยและพัฒนา และ กิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว และได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนเพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ใน
เชิงพ้ืนที่ 

1.3.23 รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยมาตรการทางภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยว การใช้
จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดสามารถน ามาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี 15,000 บาท
ต่อปี รวมถึงการก าหนดวันหยุดติดต่อกันเพ่ือให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ประกอบกับราคา
น้ ามันลดลงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น 

1.3.24 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งประเทศ รณรงค์กระตุ้นให้เกิด 
การท่องเที่ยวในโครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด” ได้แก่จังหวัดเลย และโครงการ “เมืองต้องห้าม
พลาด พลัส (Plus)” จังหวัดเลย พลัส (Plus) จังหวัดชัยภูมิ เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัด
ชัยภูมิมากข้ึน 

1.3.25 โอกาสจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถึง 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ซึ่งการขนส่งสินค้าทางรางท าให้การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม 
และสินค้าเกษตรกรรมมีต้นทุนการขนส่งต่ าลง  

1.3.26 นโยบายส่งเสริมทางด้านไอทีท าให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย
เกิด e-Business และ e-Marketing มีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางทุกพ้ืนที่ ทั้งในพ้ืนที่ศึกษา
และประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดพลวัตทางธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค ทั้งในและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างรวดเร็ว และสามารถหารูปแบบการผลิต หรือธุรกิจ
บริการใหม่ ๆ จากการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

1.3.27 วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่มีศักยภาพในการยกระดับเรื่องศิลปวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงซ่ึงมเีครื่องดนตรี และวัฒนธรรมดนตรีที่คล้ายกัน คือ กลอง แคน โปงลาง พิณ โหวด และมี
ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมได้ถึงระดับนานาชาติ  

1.4 อุปสรรคของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
1.4.1 เพ่ือการปกป้องประโยชน์ของประเทศตน มาตรการกีดกันซึ่งกันและกันที่ไม่ใช่ภาษี 

(Non-Tariff Barriers: NTBs) จะมีการใช้มากขึ้น ถ้ามีการกีดกันด้วยวิธีการใด ๆ จากเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีการตอบโต้ซึ่งกันและกันจากประเทศคู่กรณี
ทันท ี
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1.4.2 สปป.ลาว และเวียดนาม ก าหนดยุทธศาสตร์เป็นประเทศอุตสาหกรรมคล้ายกับ
ประเทศไทย มีมาตรการที่จูงใจมากกว่าทั้งเป็นการเปิดนิคมอุตสาหกรรมมาก่อนจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา 
ส่งผลต่อความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของรัฐ และ 
นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนที่จะเกิดขึ้น 

1.4.3 สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นมิตรในเชิงธุรกิจมากกว่าไทย และพยายามลด 
การพ่ึงพาสินค้าและบริการจากไทยเพ่ือลดการขาดดุลการค้า 

1.4.4 ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดของไทยในเขตเมืองและ
ชนบทของแขวงใน สปป.ลาว มากข้ึน  

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

1.4.6 นโยบายด้านแรงจูงใจการลงทุนจากรัฐบาลยังไม่ดึงดูดใจมากพอที่จะให้นักลงทุน
นอกพ้ืนที่ตัดสินใจมาลงทุนในพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจท าให้มีการลงทุนน้อย  

1.4.7 ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของปรากฏการณ์ลานินญา เอลนิโญ ที่เกิดขึ้นบ่อย 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ว่าจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนต่อไป ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค หรือเกิดภาวะน้ า
ท่วม มีผลต่อเสถียรภาพการผลิตภาคการเกษตรและมีผลต่อเศรษฐกิจของกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา 

1.4.8 ภัยคุกคามด้านโรคทางการเกษตร โรคพืช แมลงต่าง ๆ สารพิษตกค้างในดิน มลพิษ
จากสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สารเคมีตกค้างในผลผลิต และส่งผลกระทบต่อการบริโภคผลผลิตที่มีสารเคมี
ตกค้าง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกาย 

1.4.9 เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชอินทรีย์เพราะต้องใช้ความประณีต และให้เวลากับ
กระบวนการผลิตมาก นอกจากนี้ยังไม่มีเวลาอยู่ในพ้ืนที่ ยังยึดติดกับการผลิตตามฤดูกาล และท างาน
นอกภาคการเกษตร แม้ว่าจังหวัดโดยแผนพัฒนาแต่ละจังหวัดมุ่งเน้นและส่งเสริม และส านักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษามีนโยบายส่งเสริมในการผลิตพืชอินทรีย์ก็ตาม 

1.4.10 กระทรวงเกษตรมีนโยบายในการก าหนดพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 
(Agricultural Products Zoning) แต่เกษตรกรไม่มั่นใจในการผลิตเพราะไม่มีเวลาในการหาความรู้
ในการปลูกพืชใหม่ เพราะท างานอยู่นอกภาคการเกษตรจึงไม่มีความรู้ในการปลูกพืชใหม่ และวิธีการ
ดูแลรักษา  

1.4.11 ภาคการผลิตที่ใช้แรงงานมากต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานไร้ทักษะ พัฒนาให้เป็นแรงงานกึ่งทักษะต้องใช้เวลา และใช้ต้นทุน เมื่อมีฝีมือแล้วก็อยู่ท า
การผลิตกับผู้ประกอบการไม่นาน เหมาะส าหรับการใช้เป็นแรงงานไร้ฝีมือมากกว่าทักษะฝีมือและ
ความคิด และแรงงานบางประเทศมีปัญหาในการสื่อสารกับนายจ้างต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าสู่
วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ หรือปรับตัวได้ยาก ไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ 
ท าให้ธุรกิจบริหารจัดการก าลังคนยาก แรงงานอาจหางานใหม่หรือกลับไปยังประเทศช่วงเวลาใดก็ได้
ถ้าหากนายจ้างว่ากล่าว ไม่มีความพอใจกับการท างาน และแรงงานเกือบทั้งหมดกลับประเทศในช่วง
งานเทศกาลประเพณ ีวัฒนธรรมที่ส าคัญ เช่น ตรุษญวน สงกรานต์ เป็นต้น ท าให้ช่วงดังกล่าวต้องยุติ
กิจการของตนชั่วคราว ซึ่งเหมือนกันทุกพ้ืนที่ศึกษา 
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1.4.12 มีช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Divided) ความสามารถในการดูดซับ
เทคโนโลยี (Technology Absorption) ระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเก่า หรือคนสูงอายุในภาคการเกษตร 
กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีสูง ท าให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจมากในปัจจุบัน และช่องว่างมีแนวโน้มมากข้ึนในทุกพ้ืนที่ศึกษา  

1.4.13 แม้ว่าอัตราภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ แต่ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า ยังมีค่าใช้จ่าย
อ่ืน ท าให้ต้นทุนในการขนย้ายสินค้ายังสูงอยู่ใกล้เคียงกับก่อนเปิดเสรีอาเซียน 
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2. กลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
2.1 จุดแข็งของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และ อุดรธานี เป็น อันดับ 1, 2 
และ 4 ตามล าดับ ประมาณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.2 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดในกลุ่มเชื่อมโยงการค้า และเป็นจังหวัดเดียวใน      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ที่เป็นฐานการผลิตที่มีตลาดส่งออกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.1.3 ประชากรของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี รวมกันมีจ านวนกว่า 5.5 
ล้านคน จังหวัดตั้งตามแนวถนนมิตรภาพเป็นเส้นทางหลักท่ีส าคัญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งถนนมิตรภาพสามารถเชื่อมโยงกับแนวตะวันออก-ตะวันตก ท าให้เกิดการกระจาย
และการเข้าถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงทุกพ้ืนที ่

2.1.4 พ้ืนที่การเพาะปลูก ในจังหวัดนครราชสีมาสามารถปลูกข้าวได้มากเป็นอันดับ 2 ใน
พ้ืนที่ศึกษา มีพ้ืนที่เพาะปลูก 3,564,491 ไร่ จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง อันดับ 1 
และมีโรงงานแป้งมันขนาดใหญ่มากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 34 โรงงาน 
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค 

2.1.5 จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนโรงสีข้าวขนาดใหญ่เป็นประเภทโรงงานจ าพวกที่ 3 มีใช้
เครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า มากเป็นอันดับที่ 1 ของพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 76 โรงงาน แสดงถึง
ปริมาณข้าวเปลือกที่ต้องใช้สีในทุกฤดูกาลมาก มีพ้ืนที่และปริมาณจัดเก็บมากเป็นอันดับต้นของภาค 

2.1.6 จังหวัดในกลุ่มเชื่อมโยงการค้ามีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานมากเป็นอันดับ 1, 2 และ 3 
ของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น มีพ้ืนที่เพาะปลูก 598,073 
ไร่ 595,944 ไร่ และ 562,033 ไร่ ตามล าดับ โดยจังหวัดอุดรธานี มีจ านวนโรงงานน้ าตาล 4 โรงงาน มี
จ านวนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 โรงงาน 

2.1.7 จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ค เ นื้ อ แ ล ะ โ ค น ม ม า ก ที่ สุ ด ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.8 กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงการค้ามีแหล่งมรดกโลก 2 แห่ง ได้แก่ เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์ประชุมที่ใกล้กรุงเทพ และ
ปริมณฑล มีความสะดวกในการเดินทางมาจัดประชุมสัมมนาและพักผ่อน และแหล่งโบราณคดี       
บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกไม่ไกลจากถนนมิตรภาพระยะทางประมาณ 
35 กิโลเมตร 

2.1.9 จังหวัดอุดรธานีมีวัดป่าที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และต่างประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนา วัดของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต รวมถึงวัดป่าที่จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพ 

2.1.10 มีสนามบินนานาชาติหนึ่งแห่งในจังหวัดอุดรธานี และสนามบินศุลกากรขอนแก่น ที่
สามารถรองรับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นสนามบินที่
เชื่อมโยงไปยังภาคเหนือและภาคใต้ได้ด้วย  

2.1.11 จังหวัดนครราชสีมามีความเชื่อมโยงเส้นทางถนนมิตรภาพ และรถไฟไปยังจังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น จากถนนมิตรภาพ แยกเข้าอ าเภอบ้านไผ่ตามเส้นทางหมายเลข 23 ไปยังจังหวัด
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มหาสารคามได้ จากจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงไปยังจังหวัดชัยภูมิ ด้วยทางหลวงหมายเลข 201 ที่
อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอด่านขุนทด หรือทางหลวงหมายเลข 205 จากอ าเภอเมือง ไปอ าเภอโนนไทย อ าเภอ
พระทองค า อ าเภอด่านขุนทด และเชื่อมโยงไปตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนหมายเลข 
226 และ 24 

2.1.12 มีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 17 แห่ง จังหวัด
นครราชสีมา 16 แห่ง และอุดรธานี 1 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 14 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา 9 แห่ง 
อุดรธานี 5 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และโซลาร์รูฟทอป 30 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา 18 แห่ง อุดรธานี 12 แห่ง โรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ใน
จังหวัดนครราชสีมา ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น  

2.1.13 มีอุตสาหกรรมขยายตัวตามถนนมิตรภาพ เช่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา นิคมอุตสาหกรรมเอกชน และโครงการนิคม
อุตสาหกรรมโคกหินขาว อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวของเอกชน 
ในจังหวัดอุดรธานี ใกล้ทางรถไฟและถนนมิตรภาพ  

2.1.14 ถนนมิตรภาพมีความเชื่อมโยงทางการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แล้ว
ยังเชื่อมโยงทางด้านการศึกษา เพราะต่างมีนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดใน 
กลุ่มเชื่อมโยงการค้าไปเรียนยังสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ทุก
ปีจ านวนมาก  

2.1.15 มีการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปฐมภูมิประจ าอ าเภอ ผ่านถนนมิตรภาพเพ่ือไป
ยังโรงพยาบาลทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของแต่ละจังหวัด และโรงพยาบาล     
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สะดวก  

2.1.16 มีความเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ทางถนนมิตรภาพที่ขนส่งผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว 
นักศึกษา ผู้แสวงบุญ ผู้ป่วย ผู้ประกอบการรายย่อย และอ่ืน ๆ มีรถโดยสารระหว่างประเทศใช้
เส้นทางมิตรภาพจากขอนแก่น-เวียงจันทน์ วันละ 1 เที่ยว อุดรธานี-เวียงจันทน์ วันละ 4 เที่ยว 
อุดรธานี-วังเวียง วันละ 1 เที่ยว  

2.1.17 มีเส้นทางรถไฟระหว่างสามจังหวัดเชื่อมโยงกันในการขนส่งสินค้าเพราะมีต้นทุนที่
ต่ ากว่าการขนส่งทางรถยนต์ 

2.1.18 จังหวัดนครราชสีมา สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ไปยัง
ท่าเรือภาคตะวันออก กรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึง เชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือ
ตอนบน มีรถประจ าทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดพิษณุโลก และ
นครราชสีมา-เชียงใหม่ นครราชสีมา-เชียงราย  

2.1.19 จังหวัดอุดรธานีสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย มีเส้นทางของรถโดยสารขนส่งคน และสินค้าที่ผ่านไปยังภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ สายอุดรธานี-พิษณุโลก และนครพนม-เชียงราย รวมถึงเชื่อมโยงไปยังจังหวัดเลย ด่านท่าลี่ 
แขวงไซยะบุลี และเมืองมรดกโลก เมืองหลวงพะบางได้  

2.1.20 มีนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ผู้บริโภคชาวลาวมาซื้อสินค้าและพักผ่อน รวมถึง
ใช้บริการทางการแพทย์ที่จังหวัดอุดรธานีมากโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  

2.1.21 ก ลุ่ ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ค้ า แ ล ะ จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น มี ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก มีหน่วยงานเฉพาะด้านของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอ่ืนไม่มี 
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ท าให้สะดวกในการติดต่อราชการของภาคเอกชน มีการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเป็นประจ า
และบ่อยครั้งมาก 

2.2 จุดอ่อนของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
2.2.1 ปัญหาน้ าท่วม และน้ าแล้ง ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ส่งผล

กระทบต่อภาคการผลิต 
2.2.2 มีการบุกรุกใช้พ้ืนที่เขาใหญ่ ในการท าที่พัก และรีสอร์ท  
2.2.3 สภาพดินมีความเสื่อมโทรม มีการใช้สารเคมี สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช  

สารป้องกันและก าจัดโรคพืช ในปริมาณมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในภาคเกษตรกรรมและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรและในร่างกายของเกษตรกร  

2.2.4 พ้ืนที่การเพาะปลูกสองข้างทางถนนมิตรภาพลึกเข้าไปไม่เกิน 40 กิโลเมตร ส่วนใหญ่
ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ยกเว้น เขื่อนล าตะคอง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา น้ าชี มีเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าเพ่ือชลประทาน อ าเภอเมืองขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาหนองหวาย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น หนองหาน อ าเภอกุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไม่เกินร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ที่เหลืออาศัยเกษตรน้ าฝนปลูก
พืชได้ในฤดูฝนเท่านั้น พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ปลูกทั้งพืชสวน และพืชไร่  ได้แก่  ข้าว อ้อย และ            
มันส าปะหลัง บางพ้ืนที่ไม่มีผลผลิตอ่ืน ทั้งท่ีมีการคมนาคมขนส่งที่ดี และโรงงานผลิตเป็นจ านวนมาก  

2.2.5 โครงสร้างประชากรวัยแรงงาน เข้าสู่ แรงงานผู้สู งอายุทั้ งภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ท าให้ใช้แรงงานตนเองในการผลิตมากไม่ได้ รวมทั้งความคิ ดใน 
การผลิตลดลง ไม่กระตือรือร้น และส่งผลต่อการดูดซับเทคโนโลยีเพ่ือการการผลิต 

2.2.6 ขาดแรงงานที่มีฝีมือในการท างาน ในอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานมากต้องน าเข้า
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น นครราชสีมา น าเข้าแรงงานจากเมียนมา และกัมพูชา สปป.ลาว
บางส่วน และขอนแก่น น าเข้าแรงงานจาก สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา ส่วนจังหวัดอุดรธานี 
น าเข้าแรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ  

2.2.7 ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครราชสีมา ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น 

2.2.8 แม้ว่าเส้นทางรถไฟมีความเชื่อมโยงกัน 3 จังหวัด แต่ไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้ เพราะ 
การบริหารจัดการยังไม่ดีเท่าที่ควร ระบบรางและชุมชนเมืองที่อยู่สองข้างทางรถไฟมากขึ้นท าให้ต้องใช้
ความเร็วต่ า ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเมื่อเทียบกับทางถนน และผู้โดยสารที่อยู่ห่างไกลสถานีรถไฟ 
ไม่สะดวกในการเดินทางหลายต่อ  

2.2.9 ถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลส าคัญได้ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น รถติดมากไม่
สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งมาและกลับกรุงเทพได้ 
อย่างเพียงพอ เป็นปัญหาเฉพาะช่วงในระยะสั้น แต่ในช่วงเวลาปกติ เวลากลางคืนมีรถบรรทุกขนส่ง
สินค้า ซึ่งวิ่งช้า และส่วนใหญ่จ ากัดความเร็ว ซ่ึงรถบรรทุกจ านวนมากขนส่งสินค้าไปยัง สปป.ลาว และ
รถประจ าทางสายยาวจากจังหวัดต่าง ๆ ที่ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพไป-กลับยังกรุงเทพมหานคร ผ่าน
ไปมามาก ท าให้เกิดความแออัดในการเดินทางในบางช่วง รถส่วนบุคคลทั่วไปไม่สามารถท าเวลาได้ 
นอกจากนี้ มีรถเข้า และออกเมือง ตอนเย็น และตอนเช้า ท าให้มีรถติดตอนเช้าขาเข้า และตอนเย็นขา
กลับ ของทั้งสามจังหวัด ค่อนข้างมาก แม้ว่ามีถนนเลี่ยงเมืองแต่รถที่วิ่งจ านวนมากไม่ใช้เพราะมี
ระยะทางยาวมากท าให้เสียเวลา โดยเฉพาะรถส่วนบุคคล เช่นที่อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
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2.2.10 ไม่มีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ทั้งที่เส้นทางคมนาคมทางบกสะดวก และในขณะที่นักท่องเที่ยว
มีพฤติกรรมมุ่งสนใจไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจุดหมายปลายทางเป็นหลัก และนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติที่ออกจากกรุงเทพและใช้เส้นทางถนนมิตรภาพไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ และวังเวียง แทบ  
ไม่แวะท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวใน
กลุ่มเชื่อมโยงการค้าในปี พ.ศ.2557 จ านวน 330,804 ราย จากจ านวนทั้งหมด 13,806,830 ราย 
หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 

2.3 โอกาสของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
2.3.1 การเปิดการค้าเสรีของกลุ่มอาเซียนปลายปี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนใหม่ 

เป็นโอกาส การค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว มีการใช้เส้นทางสายมิตรภาพมากขึ้น 
จ านวนรถบรรทุกที่วิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น ไปยังจังหวัดอุดรธานี หรือไปยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ใช้เส้นทางนี้มีจ านวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการเปิดการค้าเสรี แม้ว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยไม่ดีนัก แต่เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ลดลงไม่มาก ยังมีการขยายตัวในระดับสูง 

2.3.2 รัฐบาลอนุมัติเส้นทางรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ และถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ท าให้เกิดโอกาสในการย้ายฐานการลงทุนจากนิคมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ในปริมณฑล ไปยังจังหวัดนครราชสีมา สะดวกต่อการเดินทาง การขนส่ง และ
การท่องเที่ยว  

2.3.3 รถไฟทางคู่ กรุงเทพ-นครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นโอกาสในการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า ท าให้ระยะเวลาการเดินทางลดลง  

2.3.4 รถไฟทางคู่ กรุงเทพ-นครราชสีมา-ชุมทางบ้านไผ่ ขอนแก่น และเชื่อมโยงกับโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออก-ตะวันตก จากชุมทางบ้านไผ่-จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม เป็น
โอกาสในการท าเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ที่รถไฟวิ่งผ่าน  

2.3.5 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออก-ตะวันตก จากบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถึง 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟทางคู่จากนครราชสีมา ถึงชุมทาง
บ้านไผ่ ท าให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ผ่านจังหวัดต่าง ๆ และขนส่งไปยังต่างประเทศ ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ลดลง และลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร และแรงงาน
จาก สปป.ลาว และเวียดนาม มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น  

2.3.6 ต้นทุนการผลิตของประเทศเพ่ือนบ้านต่ าและให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนมากกว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอ้ือต่อการลงทุนและขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่
สนใจไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.3.7 ผู้ประกอบการต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม ใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalised System of Preferences: GSP) และได้รับสถานะเป็นคู่ค้าปกติ 
(Normal Trade Relations: NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค าที่สหรัฐอเมริกาน ามาใช้แทนค าว่า
การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) จาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม ในการส่งออกไปกลุ่มประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกา  

2.3.8 จังหวัดอุดรธานีสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย มีเส้นทางรถโดยสารขนส่งคนและสินค้าไปภาคเหนือตอนล่างสายอุดรธานี-
พิษณุโลก และนครพนม-เชียงราย รวมถึงเชื่อมโยงไปยังจังหวัดเลย มีรถประจ าทางจากเลย -       
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หลวงพะบาง ผ่านด่านท่าลี่ ไปแขวงไซยะบุลี และเมืองหลวงพะบาง เมืองมรดกโลก เป็นโอกาสทาง
การตลาดในการดึงนักท่องเที่ยว จากภาคเหนือตอนล่าง นักท่องเที่ยว ที่ไปเที่ยวจังหวัดเลย และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวหลวงพะบาง ปีละประมาณ 7 แสนคน มาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแก่น และนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดตามกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ  

2.3.9 นโยบายของกระทรวงเกษตรที่เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว ด้วยการยึดคืนการบุกรุกพ้ืนที่ 
ป่าสงวนเพ่ือท ารีสอร์ท ที่พัก ส าหรับนักท่องเที่ยว ท าให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา  

2.3.10 นโยบายส่งเสริมทางด้านไอทีท าให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย
เกิด e-Business และ e-Marketing มีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางทุกพ้ืนที่ ทั้งในพ้ืนที่ศึกษา
และประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดพลวัตทางธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างรวดเร็ว และสามารถหารูปแบบการผลิต หรือ
ธุรกิจบริการใหม่ ๆ จากการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เชื่อมโยงการค้ากับแขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาว จังหวัดกวางตรี จังหวัดเถือเทียนเว้ มหานครดานังของเวียดนาม 

2.3.11 มีผู้ประกอบการประมูลเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและหา
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนตามแนวชายแดน เช่น มีนักลงทุนจากส่วนกลางสนใจในการพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น 

2.4 อุปสรรคของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
2.4.1 สปป.ลาว และเวียดนาม ก าหนดยุทธศาสตร์เป็นประเทศอุตสาหกรรมคล้ายกับ

ปร ะ เทศ ไทย  มี ม าต รก ารที่ จู ง ใ จม ากกว่ าทั้ ง เ ป็ น กา ร เ ปิ ดนิ คม อุ ตส าหกร รมมาก่ อน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม  
แนวชายแดน และนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนที่จะเกิดข้ึน 

2.4.2 ไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งน้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภคบริโภคเข้า
ด้วยกันได้ 

2.4.3 จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ประสบ
ปัญหาในการหาผู้ประกอบการมาลงทุน เพราะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ที่ดินมีราคาแพง ท าให้ต้นทุนใน
การประกอบการสูง ไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้การขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชนของอุตสาหกรรมดังกล่าวด าเนินการไปได้ช้า 
นโยบายการลงทุนของรัฐบาลในเขตพ้ืนที่ของรัฐบาลที่สนับสนุนไม่เอ้ือต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังมี
การแข่งขันกันเองภายในระหว่างนิคมอุตสาหกรรมของรัฐที่สนับสนุน และนิคมอุตสาหกรรมของ
เอกชนที่จัดตั้งขึ้น  
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3. กลุ่มประตูการค้า 
3.1 จุดแข็งของกลุ่มประตูการค้า 

3.1.1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ติดต่อกับ สปป.ลาว ตั้งแต่เหนือจรดใต้ และติดกับแขวงเศรษฐกิจที่ส าคัญของ สปป.ลาว ได้แก่ 
จังหวัดเลย ใกล้แขวงไซยะบุลี และหลวงพะบาง สปป.ลาว จังหวัดหนองคายใกล้นครหลวงเวียงจันทน์ 
และแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จังหวัดนครพนมใกล้กับแขวงค าม่วน สปป.ลาว และใกล้กับจังหวัด  
ฮาติงห์ เวียดนาม ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานีใกล้แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
ท าให้สะดวกในการท าธุรกิจกับ สปป.ลาว ทั้งประเทศ 

3.1.2 ไทยมีกรอบความร่วมมือกับ สปป.ลาว ที่ส่งผลต่อความร่วมมือทางการค้า การลงทุน 
การผลิตสินค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ได้แก่ มีความร่วมมือระดับผู้ว่าราชการจังหวัดกับ
แขวงตามแนวชายแดน มีการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน -เจ้าแขวงชายแดน ไทย- 
สปป.ลาว ข้อตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ระหว่างไทย-สปป.ลาว ความตกลงเพ่ือส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน ความตกลงเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย-สปป.ลาว 
(Joint-Committee: JC) ความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-สปป.ลาว ความตก
ลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนไทย-สปป.ลาว ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุน
ร่วมมือกับต่างประเทศและลงทุนภายในแห่ง สปป.ลาว ความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโนของ สปป.ลาว ความตกลงว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation: GMS-EC) 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) บันทึกความเข้าใจสามฝ่ายระหว่างรัฐบาล
แห่ง สปป.ลาว ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งกลุ่มประตูการค้ามีความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน
มานาน ตั้งแต่ก่อนที่สปป.ลาว เปิดประเทศ และหลังเปิดประเทศ ตามนโยบายจินตนาการใหม่ ใน 
ปี พ.ศ.2529 ของรัฐบาลสังคมนิยม สปป.ลาว จนกระทั่งถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ตามกรอบความ
ร่วมมือเศรษฐกิจเสรีอาเซียน  

3.1.3 นโยบายรัฐบาลไทยมุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มอาเซียนใหม่ CLMV 
ที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับ  2 ประเทศ และใกล้กับ 1 
ประเทศ โดยมุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ก าหนดให้เรียกชื่อเป็น  
กลุ่ม CLMVT โดยการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 ลักษณะ คือ ไปเช้า-เย็นกลับ ตาม
ฤดูกาล และรายปี จะมีการจัดระเบียบให้แรงงานสามารถเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
เพ่ิมทักษะฝีมือแรงงาน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการหาแรงงานที่ถูกกฎหมายและมีผลต่อจิตใจ  
การท างานของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ต้องลักลอบเข้ามาท างาน 
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3.1.4 จังหวัดกลุ่มประตูการค้าที่ศึกษามีจ านวนจุดผ่านแดนถาวรรวมกัน 9 แห่ง และ 
จุดผ่อนปรน 17 แห่ง มากที่สุดของประเทศ 

3.1.5 จังหวัดในกลุ่มประตูการค้าเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดในกลุ่มประตูการค้ากับมณฑลยูนนาน ของจีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางบก ได้แก่ จังหวัดเลย 
จากด่านท่าลี่ ใช้เส้นทางหมายเลข 4 ในแขวงไซยะบุลีที่เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง จังหวัดหนองคาย จากด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 ใช้เส้นทาง
หมายเลข 13 ใน สปป.ลาว ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพะบาง แขวงอุดมไซ แขวงหลวง 
น้ าทา เข้าจีนผ่านด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว)-โมหาน (จีน) จังหวัดนครพนม เชื่อมโยงกับเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง โดยใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว และเส้นทาง 1A ในเวียดนาม เข้า
จีนผ่านด่าน หล่างเซิน (เวียดนาม)-โหยวอ้ีกวาน (จีน) จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว 
ตอนใต้ และเวียดนามตอนกลางล่าง ซึ่งแขวงจ าปาสักมีผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กะหล่ าปลี 
กล้วยดิบ ผักกาดขาว เป็นต้น ใช้เส้นทางหมายเลข 11 จากแขวงจ าปาสัก-แขวงอัตตะปือ เข้า
เวียดนามที่จังหวัดกอนตูม ผ่านด่านภูเขียว (สปป.ลาว)-โบเออร์ (เวียดนาม)   

3.1.6 รัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีมูลค่าสูงขึ้น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ 
แต่ละจังหวัดสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ทั้งในระดับจังหวัด สนับสนุน ส่งเสริม การค้าชายแดนให้มีมูลค่ามากขึ้น นอกจากนี้
องค์การภาคเอกชนระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้น 

3.1.7 ผู้ประกอบการของจังหวัดตามแนวชายแดน รู้จักคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ประกอบการ ผู้น า และผู้บริหารของแขวงตรงกันข้ามของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการของจังหวัดที่อยู่ตรงกันข้ามกับแขวงของ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของ
แต่ละแขวง 

3.1.8 ผู้ประกอบการของกลุ่มประตูการค้าสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการชาวลาวทั้งใน
เมือง และชนบทของแขวง เพราะระบบโทรคมนาคมของไทย รวมถึงระบบโทรคมนาคมของแขวงตาม
แนวชายแดนที่ติดกับกลุ่มจังหวัดประตูการค้าอยู่ในขั้นดี 

3.1.9 สินค้าท่ีน าเข้าผ่านจังหวัดในกลุ่มประตูการค้ามีความเฉพาะในแต่ละรายด่าน จังหวัด
เลย สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตการเกษตรที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งา 
ลูกเดือย ถั่วลิสง เป็นต้น การน าเข้าผ่านจุดผ่อนปรน ได้แก่ ถั่วลิสง ผลผลิตจากป่าตามฤดูกาล เช่น   
ไข่มดแดง เห็ดเผาะ เป็นต้น จังหวัดหนองคาย สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นพลังงาน ยานยนต์ ที่ผ่าน 
จุดผ่านแดนถาวร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ การน าเข้าผ่านจุดผ่อนปรน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจาก
ป่าตามฤดูกาล จังหวัดนครพนม สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าเข้ามาเพ่ือใช้
ประกอบในประเทศแล้วส่งออก การน าเข้าผ่านจุดผ่อนปรน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากป่าตามฤดูกาล 
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ใช้สอยในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ ได้แก่ หวดนึ่งข้าว กระด้ง สุ่มไก่ 
เป็นต้น จังหวัดอุบลราชธานี สินค้าน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรส่วนใหญ่เป็นผลผลิตการเกษตร ได้แก่ 
กะหล่ าปลี ผักกาดขาว กล้วยดิบ ถั่วลิสง มะขามเปียก เป็นต้น การน าเข้าผ่านจุดผ่อนปรน เป็นพืชผล
การเกษตรตามช่วงฤดูกาล ได้แก่ มันส าปะหลัง ผลผลิตจากป่า เป็นต้น  

3.1.10 เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง 
และภาคกลาง ได้แก่ ต้นน้ าเลย ต้นน้ าโมง ต้นน้ าพอง ต้นน้ าป่าสัก เป็นต้น จึงมีความส าคัญต่อระบบ
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นิเวศน์มาก มีระบบชีวภาพที่หลากหลายที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าโขง ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าสงคราม 
ลุ่มน้ ายาม ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าอูน เป็นต้น 

3.1.11 ความยาวพรมแดนของกลุ่มจังหวัดประตูการค้ามากกว่าร้อยละ 80 ของความยาว
พรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด มีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจและยังเหมาะสมในการท าการประมงซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์
ปลาน้ าจืดของกลุ่มการค้า และการปลูกพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
และเครื่องปรุงได้ตลอดปี รัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมการท าการค้าและยกระดับ 
การแข่งขันในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน นโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก 
(Kitchen of the World) รวมทั้งส่งเสริมอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกตามล า
น้ าโขง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเพาะปลูก นโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Agricultural Goods Zoning) จะช่วยแบ่งพ้ืนที่การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด 
และตามความเหมาะสมของดินได้ 

3.1.12 พ้ืนที่ของกลุ่มประตูการค้าตามล าน้ าโขงมีภูมิทัศนส์องฝั่งที่สวยงาม มีการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม วิถีชีวิต และกีฬา 
เป็นต้น 

3.1.13 มีศักยภาพในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว สามารถปลูกข้าวได้มาก
เป็นอันดับ 1 ในพ้ืนที่ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่เพาะปลูก 3,891,535 ไร่ เป็นแหล่งใหญ่ใน
การผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดโลก รวมถึงมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลย 758,463 ไร่ เป็นอันดับ 1 ของพ้ืนที่ศึกษา  

3.1.14 จังหวัดเลยมีศักยภาพในการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว เนื่องจากมี
สภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศเหมาะสม  

3.1.15 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย และนครพนม 

3.1.16 มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางธุรกิจในการเชื่อมโยงทางการค้า  
การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
ซึ่งทางอากาศ มีสนามบิน 3 จังหวัด ได้แก่ สนามบินจังหวัดเลย นครพนม และสนามบินนานาชาติ
อุบลราชธานี มีจุดผ่านแดนถาวร และมีความเชื่อมโยงทั้งทางถนนและทางน้ าสะดวก 

3.1.17 กลุ่มประตูการค้ามีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามากที่สุดของพ้ืนที่ศึกษา 
เป็นโรงงานขนาดใหญ ่จ านวน 33 โรงงาน ส่วนใหญ่แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) 
ยางคอมปาวน์ ยางเครป เป็นต้น 

3.1.18 จังหวัดในกลุ่มประตูการค้ามีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวริมน้ าโขง การท่องเที่ ยว
ธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่ ปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาค (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11) วังน้ ามอก วัดหลวงพ่อพระใส วัดศรีชมพูองค์ตื้อ วัดอรัญบรรพต  
วัดผาตากเสื้อ แหล่งโบราณคดีโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปู่เทสก์ และ
หลวงปู่เหรียญ เป็นต้น การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดเลยท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
เมืองหลวงพะบาง โดยใช้เส้นทางหมายเลข 4 จังหวัดหนองคายท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับนครหลวง
เวียงจันทน์ เมืองวังเวียง และเมืองหลวงพะบาง โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 จังหวัดนครพนม 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแขวงค าม่วน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ถ้ าคองลอ และวน
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อุทยานและป่าสงวนแห่งชาติพูหินปั้น จังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแขวงจ าปาสัก  
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าตกหลี่ผี  
คอนพะเพ็ง ส่วนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดในกลุ่มประตูการค้าที่โดดเด่นในจังหวัดเลย ได้แก่ 
ภูกระดึง ภูเรือ ภูทอก แก่งคุดคู้ เป็นต้น 

3.1.19 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรม สังคม โดยเฉพาะพุทธศาสนา 
เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุพนมอันล้ าค่าและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอันเป็นที่เคารพและ
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทย และคนลาว มีพระธาตุประจ าวันเกิด ได้แก่ พระธาตุพนม 
ส าหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ พระธาตุเรณู ส าหรับผู้เกิดวันจันทร์ พระธาตุศรีคุณ ส าหรับผู้เกิดวันอังคาร 
พระธาตุมหาชัย ส าหรับผู้เกิดวันพุธ พระธาตุประสิทธิ์ ส าหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระธาตุท่าอุเทน 
ส าหรับผู้เกิดวันศุกร์ และพระธาตุนคร ส าหรับผู้เกิดวันเสาร์ มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์แถบ
ลุ่มน้ าโขงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแต่อดีต จังหวัดนครพนมมี 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ผู้ไท กะเลิง ญ้อ 
แสก โส้ ข่า และไทอีสาน 

3.1.20 มีชาวไทยเชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนาม ในกลุ่มประตูการค้า มีความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าธุรกิจกับ สปป.ลาว และเวียดนาม ได้ง่าย 

3.2 จุดอ่อนของกลุ่มประตูการค้า 
3.2.1 แม่น้ าโขงที่ไหลเชี่ยวกรากในฤดูฝนกัดเซาะแนวตลิ่งในพ้ืนที่ที่ไม่มีการก่อสร้างเขื่อน  

กั้นตลิ่ ง พังที่อยู่นอกเขตชุมชนเมือง ส่ งผลกระทบต่อปัญหา การค้าชายแดน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

3.2.2 ปัญหาความยาวของอาณาเขตพ้ืนที่ชายแดนตามล าน้ าโขงส่งผลกระทบต่อการลักลอบ
ค้าสินค้าหนีภาษี การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย การค้าสัตว์ป่า และการลักลอบ
เข้ามาของแรงงานต่างด้าว 

3.2.3 การบริหารจัดการด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อม การลักลอบตัดไม้ ท าลายป่า ป่าไม้เสื่อม
โทรม ยังไม่มีการจัดการขยะท่ีถูกวิธีและปลอดภัยเพียงพอ ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนเมืองที่ดีพอ  

3.2.4 การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม และเพ่ือ 
การท่องเที่ยว มีไม่เพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้ง แม้อยู่ใกล้แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าโขง น้ าเลย  
น้ าสงคราม น้ าก่ า น้ าชี น้ ามูล และในฤดูฝน ประสบปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็น
พ้ืนที่ลาดชัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า สภาพป่าเสื่อมโทรม  

3.2.5 พ้ืนทีอ่ าเภอด้านในของจังหวัดที่อยู่ห่างจากล าน้ าโขง และห่างแม่น้ าสายสั้นของจังหวัด
ไม่อยู่ในเขตชลประทาน เกษตรกรท าการเกษตรอาศัยน้ าฝนอย่างเดียว และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  

3.2.6 จังหวัดในกลุ่มประตูการค้ามีนโยบายด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ แต่
ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มาก เพราะพืชอินทรีย์ต้องใช้เวลาและความประณีตในการเพาะปลูกมาก 
เกษตรกรมีอาชีพหลักอ่ืนนอกการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงไม่ใช้เวลาในการปลูกพืชอินทรีย์ 
เป็นข้อจ ากัดหนึ่งในเรื่องความคิด ความเคยชิน ที่ปลูกพืชเดิม และเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร 

3.2.7 เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยอายุ 55 ปีย่างสู่วัยสูงอายุ ส าหรับวัยแรงงานที่อายุยังไม่
มากมีการย้ายไปท างานนอกภาคการเกษตร ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรให้เวลาการท างาน  
ภาคการเกษตรน้อย  
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3.2.8 ในช่วงฤดูเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา เป็นต้น แรงงานในพ้ืนที่กลุ่มประตูการค้ามีไม่เพียงพอ ต้องน าเข้าแรงงานจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม เพราะสะดวกในการน าแรงงานเข้ามาท างานในช่วงเวลาสั้น ๆ  

3.2.9 มีเครือข่ายความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และการค้าทั้งในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มประตูการค้ามีน้อย แม้ว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดต้องการให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงก็ตาม แต่ก็เกิดขึ้นน้อย ส่วนใหญ่เกิดการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคการเกษตร 

3.2.10  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดประตูการค้ายังไม่
ครอบคลุมและเพียงพอทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
บุคลากรในท้องถิ่นที่ความรู้น้อยและความเข้าใจที่ถูกต้องตามทฤษฎีและหลักการในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่กระจายกันใน
บริเวณกว้าง ไม่มีกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพ านักต่อนานวันมากขึ้น ท าให้ยังไม่สามารถเพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยวได้เท่าท่ีควร 

3.3 โอกาสของกลุ่มประตูการค้า 
3.3.1 การเปิดเสรีอาเซียนท าให้การค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว ระหว่าง

ไทย-สปป.ลาว มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของ สปป.ลาว สูง ประมาณการใน  
ปี พ.ศ.2558 อัตราการเติบโตร้อยละ 7 โดยเฉพาะแขวงหลักของประเทศ ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต  
มีอัตราการเจริญเติบโต ในปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 10 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 12.5 ในปี พ.ศ.2558 
(Savannakhet Provincial Governor, 2016) ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนที่ได้รับผลจากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยู่ในเขตเมืองของแขวงมีอ านาจซื้อสินค้าของไทยสูงขึ้นซื้อสินค้าไทยที่เป็น
สินค้าคุณภาพและสินค้าเกรดพรีเมี่ยมเพราะแสดงถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ของชีวิตของผู้มีฐานะ 

3.3.2 ผู้บริโภคชาวลาวที่มีอ านาจซื้อสูงข้ามมาซื้อสินค้าและบริการ เช่น การรักษาพยาบาล 
ความบันเทิง จัดงานแต่งงาน เป็นต้น 

3.3.3 ผู้บริโภคชาวลาวในเขตชนบทของแขวงนิยมบริโภคสินค้าซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกับ
ชาวไทยในเขตเมืองและก่ึงเมืองโดยทั่วไป 

3.3.4 ชาวลาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแขวงที่ติดล าน้ าโขง หรือที่เรียกว่าลาวลุ่ม ตรงข้ามกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แขวง ประมาณ 3 ใน 4 ของประชากร สปป.ลาว ทั้งหมดซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
การศึกษา และมีอ านาจซื้อมากกว่าลาวเทิง และลาวสูง โอกาสในการท าการค้าและบริการตามแนว
ชายแดน 

3.3.5 ชาวลาวตามแนวชายแดนมีความคุ้นเคยกับสินค้าและบริการมีความเชื่อในคุณภาพ
เพราะใช้เป็นประจ าท าให้มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าหรือบริการของไทย มีรสนิยมที่คล้ายกับ   
ชาวไทยถือเป็นกลุ่มลูกค้าประจ าที่ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงไปซื้อสินค้าของประเทศอ่ืน และ
วัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีความยั่งยืน 

3.3.6 ชาวลาวนิยมดูข่าวสารและบันเทิงจากทีวีไทยจากส่วนกลาง รวมถึงฟังรายการวิทยุ
ท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ชาวลาวก็นิยมฟังข่าวสารและเพลงท าให้สื่อโฆษณาทีวีจากส่วนกลางและ
ภูมิภาค และสื่อวิทยุกระจายเข้าถึงผู้บริโภคเกือบทุกครัวเรือนของทุกแขวง สปป.ลาว ซึ่งมีลักษณะ
อย่างนี้มาในนานมากแล้วและมีลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่องไปในอนาคต เพราะสื่อภาษาท าให้เข้าถึง
เนื้อหาสาระของข่าวสารและบันเทิงจากสื่อไทย  
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3.3.7 มีพ้ืนที่ใกล้กันมากท าให้ความสะดวกไปมาหาสู่กันระหว่างพ้ืนที่ของทั้งสองฝั่งไทยและ 
สปป.ลาว มีความคุ้นเคยฉันญาติมิตรมายาวนาน มีสัมพันธไมตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ระหว่างประชาชนทั้งสองฝั่ง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน การผลิต
สินค้า และการท่องเที่ยว ตามแนวชายแดนเป็นอันดีและเป็นพ้ืนที่ที่แทบไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนของประเทศเป็นบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ดีในการท าธุรกิจได้อย่างราบรื่นและ
ต่อเนื่อง 

3.3.8 กรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม 
ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ในส่วนประเทศไทย จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครพนม สกลนคร หนองคาย และบึงกาฬ สปป.ลาว จ านวน 2 แขวง ได้แก่ แขวงบอลิค าไซ และ 
ค าม่วน และเวียดนาม จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฮาติงห์ กวางบิงห์ และเหงะอาน มีข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา เกษตรกรรม การกีฬา และวัฒนธรรม คมนาคม
ขนส่ง และการแลกเปลี่ยน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.3.9 มีนิคมอุตสาหกรรมหวุ๋งอ๋าง ในเมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอาน ประกอบด้วยท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
และเซินเยือง ที่ สปป.ลาว และเวียดนามให้ความส าคัญ มีอุตสาหกรรมเหล็กกล้า จากจังหวัด
นครพนมสามารถเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมหวุ๋งอ๋วงได้โดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 
3 และใช้เส้นทางหมายเลข 8 หรือ 12 ใน สปป.ลาว และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1A ของ
เวียดนามไปยังนิคมอุตสาหกรรมหวุ๋งอ๋าง 

3.3.10 เป็นโอกาสที่ท าให้ผู้ประกอบการในจังหวัดประตูการค้า ที่อยู่ติดกับ สปป.ลาว ใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalised System of Preferences: GSP) และได้รับ
สถานะเป็นคู่ค้าปกติ (Normal Trade Relations: NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค าที่สหรัฐอเมริกา
น ามาใช้แทนค าว่าการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) 
จาก สปป.ลาว และเวียดนาม ในการเข้าไปผลิตสินค้าเพ่ือใช้สิทธิ์ในการส่งออก เพราะทั้งสองประเทศ
มีกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจและเอ้ือต่อการลงทุนของชาวต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ผู้ประกอบการ
ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องการถือครองที่ดิน มี
ระยะเวลาในการได้รับผ่อนผันช าระค่าภาษี เป็นต้น และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาล 
สปป.ลาว ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะในแขวงที่อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มประตูการค้า
ได้ไปลงทุน ได้แก่ ในนครหลวงเวียงจันทน์ มี 5 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้า 
เวียงจันทน์-โนนทอง เขตพัฒนากวมลวม-ไซเสทถา เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง เขตเศรษฐกิจ
เฉพาะล่องแถ่ง-เวียงจันทน์ เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี แขวงค าม่วนมี 2 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจ
เฉพาะท่าแขก และภูเขียว และแขวงจ าปาสัก มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง 

3.3.11 สปป.ลาว มีถนนหมายเลข 13 เชื่อมโยงแขวงตามแนวชายแดนจากเหนือลงใต้ 
ตั้งแต่แขวงหลวงน้ าทา หลวงพะบาง เวียงจันทน์ บอลิค าไซ ค าม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน และ
จ าปาสัก เป็นโอกาสท าให้สินค้าของไทยสามารถกระจายไปตามแนวเหนือ-ใต้ ตามแขวงต่าง ๆ ได้
สะดวกทุกฤดูกาล 

3.3.12 ปัจจุบันแขวงไซยะบุลี และจ าปาสัก เป็นพื้นที่ผลิตการเกษตรที่ส าคัญของ สปป.ลาว 
โอกาสในการน าผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จากแขวงไซยะบุลี ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ งา มันส าปะหลัง ลูกเดือย ถั่วลิสง ถั่วแดง แขม ไม้แปรรูป จากแขวงจ าปาสัก ได้แก่ กะหล่ าปลี 
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มันเทศ ไม้แปรรูป มะขามเปียก ถั่วลิสง กล้วยดิบ ผักกาดขาว กาแฟแปรรูป และแขวงอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์และดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการผลิตมาก  

3.3.13 รัฐบาลไทยท าเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) กับ สปป.ลาว ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) จังหวัดเลยกับแขวงไซยะบุลี จังหวัด
นครพนมกับแขวงค าม่วน จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจ าปาสัก ซึ่งจังหวัดในกลุ่มประตูการค้า 
จังหวัดเลย มีการท าข้อตกลงท าเกษตรแบบมีสัญญาในระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ  
สปป.ลาว เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี ขนส่งเข้ามาทางด่านท่าลี่ 
จังหวัดเลย และปลูกพืชผักที่แขวงจ าปาสัก ขนส่งพืชผักเข้ามาทางด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นโอกาสในการสนับสนุนให้เกษตรกรของ สปป.ลาว ปลูกพืชที่อนุญาตน าเข้าตามเกษตรแบบมี
สัญญา เพ่ือน าเข้ามาแปรรูปในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นฐานเพ่ือการส่งสินค้า
เกษตรออกจากประเทศไทย 

3.3.14 มีสิทธิประโยชน์เชิงพ้ืนที่ให้กับจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 20 จังหวัด ซึ่งกลุ่มประตู
การค้า ได้แก่ จังหวัดนครพนม อุบลราชธานี ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษี
เงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี ในกรณีกลุ่มอุตสาหกรรมฐานความรู้เน้นการออกแบบ ท าวิจัยและพัฒนา  
กลุ่มกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี อยู่แล้ว 
และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี เป็นโอกาสของผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่เข้ามา
ลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ 

3.3.15 จังหวัดนครพนม มีข้อตกลงร่วมกับจังหวัดฮาติงห์ในการเดินรถ โดยรถที่จดทะเบียน
ของทั้งสองจังหวัดสามารถเดินทางไป-มาระหว่างจังหวัดนครพนม และจังหวัดฮาติงห์ 

3.3.16 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งประเทศท าให้กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว
ได้มากในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยวรณรงค์การท่องเที่ยว “เมืองต้องห้ามพลาด” 
และ “เมืองต้องห้ามพลาด พลัส” ได้แก่ จังหวัดเลย ส่วนการรณรงค์การท่องเที่ยวตามโครงการ    
“เขาเล่าว่า” ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ หินชมนภา หาดชมดาว ในอ าเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี ท าให้มีชื่อเสียงและเป็นโอกาสของพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากข้ึน  

3.3.17 ที่วัดผาตากเสื้อ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ก่อสร้างสกายวอล์ค (Skywalk) เป็น
ทางเดินพ้ืนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
จ านวนมาก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และน่าสนใจในพ้ืนที่อีกมากที่ยังไม่ได้พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ภูห้วยอีสัน อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นต้น 

3.3.18 มีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย ท าให้เกิดพลวัตทางธุรกิจมากขึ้น
กว่าเดิม มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว และ
สามารถหารูปแบบการผลิต หรือธุรกิจบริการใหม่ ๆ จากการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งสามารถใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) และ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ในนครหลวง
เวียงจันทน์ เมืองของแขวงค าม่วน สะหวันนะเขต และจ าปาสัก เป็นต้น 

3.4 อุปสรรคของกลุ่มประตูการค้า 
3.4.1 การเปิดเสรีทางการค้า มีผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ชาวไทย ย้ายฐานการลงทุนเข้า

มาในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันสูง มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมาลงทุน
แข่งขันการเปิดธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากยิ่งขึ้น 
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3.4.2 สปป.ลาว ยังเป็นประเทศก าลังพัฒนาและเปิดประเทศได้ไม่นานนัก หลักเกณฑ์ 
การติดต่อค้าขายของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนการผ่านพิธีการ
ศุลกากรมีปัญหา ด้านกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ เงื่อนไขไม่เป็นสากล เป็นเหตุให้เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าขายระหว่างจังหวัดในกลุ่มประตูการค้ากับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เช่น การเปิดจุดผ่าน
แดนเข้า-ออก คน สินค้า ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ถึงแม้ว่าไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวร แต่ สปป.ลาว 
ยังเป็นด่านท้องถิ่น หรือด่านประเพณี ท าให้การเข้า-ออก คน สินค้า ยังไม่สะดวกมากนัก ได้แก่  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ต าบลพระลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่าน
ท้องถิ่น บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน  

3.4.3 สปป.ลาว และเวียดนามมีความสัมพันธ์ในเชิงการเมือง การปกครองกับเวียดนาม
เพราะสู้รบด้วยกันมามีลัทธิการเมืองการปกครองที่เหมือนกัน และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกันและ
กันมากกว่าไทย โดยใช้ลัทธิทางการเมืองน าเศรษฐกิจ และพยายามลดการพ่ึงพาสินค้าและบริการจาก
ไทย เพ่ือลดการขาดดุลการค้ากับไทย เช่น น้ ามัน เป็นต้น มีโครงการตั้งโรงกลั่นน้ ามันเอง ต่อท่อ
น าเข้าน้ ามันจากท่าเรือมีท ีจังหวัดกวางตรีมายังแขวงค าม่วน  

3.4.4 สปป.ลาว และเวียดนาม ก าหนดยุทธศาสตร์มุ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศไทย 
มีมาตรการที่จูงใจมากกว่าทั้งเป็นการเปิดนิคมอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการแข่งขัน และมีการส่งเสริม
นักลงทุนไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจเฉพาะใน สปป.ลาว และ
เวียดนาม และสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม 
เพราะมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า มีความมั่นคงทางการเมืองที่ดีกว่า ส่งผลให้ เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้ 
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนขยายตัวไปได้ช้า 

3.4.5 รัฐบาล สปป.ลาว และเวียดนาม เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาท าการค้า การลงทุน
ในประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่แข่งขันกับสินค้าส่งออกของจังหวัดในกลุ่มประตูการค้า 
ส่งผลให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดสินค้าของไทย  

3.4.6 ผู้ขายส่งในกลุ่มประตูการค้าขายสินค้าได้ลดลงเพราะความต้องการซื้อใน สปป.ลาว 
ลดลง ผู้น าเข้าสินค้าจากแขวงตรงข้าม สั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากแหล่งผลิตใหญ่ หรือผู้ขายส่งรายใหญ่ 
หรือตัวแทนจ าหน่ายเฉพาะสินค้านั้นโดยตรง และผู้ผลิตสินค้าในส่วนกลางได้ตั้งจุดกระจายสินค้าใน
แขวงใหญ่ ๆ รวมถึงมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในทุกจังหวัดของกลุ่มประตูการค้า ท าให้ผู้ขายส่งรายย่อย
ขายสินค้าได้ยากล าบากมากข้ึน 

3.4.7 ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก การลักลอบเข้ามาค้าประเวณี เส้นทางลักลอบน าเข้า
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบส่งออกสิ่งของผิดกฎหมาย ได้แก่ ไม้พะยูง สุนัข ยาบ้า  
เป็นต้น ตามจังหวัดในกลุ่มประตูการค้าที่มีช่องทางธรรมชาติที่ง่ายต่อการกระท าผิดดังกล่าว 

3.4.8 สปป.ลาว เกรงไทยครอบง าเศรษฐกิจ จึงหันไปส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการค้า
การลงทุนกับประเทศอ่ืนซึ่งมีสินค้าใกล้เคียงกับสินค้าที่ค้าตามแนวชายแดนของไทย ในขณะเดียวกัน 
สปป.ลาว ได้ส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้า ท าให้การพัฒนาประเทศพยายามลดการพึ่งพา
ประเทศไทย และหันไปพ่ึงพาประเทศอ่ืนที่มีลัทธิเศรษฐกิจเดียวกัน  และค้าขายกับประเทศที่มี
เศรษฐกิจใกล้เคียงกัน มีพ้ืนที่ติดกัน และหันไปพ่ึงพาประเทศอ่ืนที่มีการพัฒนาแล้วหลากหลายมากข้ึน 
มีการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) จากต่างประเทศใน สปป.ลาว ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2532-2558 จ านวน 53 ประเทศ มูลค่าการลงทุนสะสมรวมกันกว่า 24,476,953,967 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุนสปป.ลาว, 2559) 
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3.4.9 รัฐบาล สปป.ลาว มีข้อก าหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในกิจการขนาดย่อมที่สงวน
ไว้ส าหรับนักลงทุนลาว ได้แก่ การบริการด้านการท าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว ขายปลีก และป่า
ไม้ ท าให้เป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายส าหรับผู้ที่มีอาชีพในด้านนี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการไทยมี
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  

3.4.10 ประเทศคู่แข่งขันทางการค้าของไทยตามแนวชายแดน เช่น จีน เวียดนาม ต่างใช้   
กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกมากกว่าผู้ประกอบการจากฝั่งไทย เช่น ให้สินเชื่อระยะยาวกับ
ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตามแนวชายแดน บริการส่งสินค้าถึงร้าน ต่างจากผู้ประกอบการไทยที่ให้
ผู้ประกอบการชาวลาวข้ามมาซื้อสินค้าที่ฝั่งไทยแล้วน ากลับไปขายใน สปป.ลาว ท าให้ราคาสินค้าของ
ไทยใน สปป.ลาว มีราคาสูงกว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันของประเทศคู่แข่งขัน แม้ว่าคุณภาพสินค้าต่ า
กว่า แต่ผู้บริโภคชาวลาวก็ซื้อสินค้าของประเทศคู่แข่งขัน เพราะราคาที่ต่ ากว่าเป็นแรงจูงใจใน 
การตัดสินใจซื้อ ประกอบกับอ านาจซื้อมีน้อย โดยเฉพาะผู้บริโภคในเขตชนบทของแขวง 

3.4.11 ความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายการค้าตามแนวชายแดนของแต่ละแขวง ท าให้
ผู้ประกอบการสับสน และไม่มีข้อมูลทันสมัยเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งสินค้า 

3.4.12 ด่านศุลกากรแต่ละจังหวัดของกลุ่มประตูการค้า โดยเฉพาะจุดผ่อนปรนกับด่านของ
แขวง ใน สปป.ลาว เกือบทั้งหมดมีล าน้ ากั้น ได้แก่ ล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง ยกเว้นด่านช่องเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานี ท าให้การขนส่งสินค้าบางชนิดไม่สะดวก เช่น สินค้าที่มีน้ าหนัก และปริมาณมาก 
บรรทุกข้ามล าน้ าโดยเรือเล็กไม่ได้ และสินค้าที่ละลายน้ าได้ง่าย หรือถูกน้ าไม่ได้ ไม่สะดวกใน  
การขนส่ง 

3.4.13 ผู้ประกอบการรายย่อยของทั้งสองประเทศไม่นิยมใช้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ พบว่า
การค้าชายแดนส่วนใหญ่ใช้เงินสด ร้อยละ 70 (สิรีธร จารุธัญลักษณ์, 2559) สกุลเงินบาท มีการให้
สินเชื่อน้อยมากเพราะผู้ประกอบการไทยไม่มั่นใจความซื่อตรงในการได้รับเงินคืนตามก าหนดเวลา 
การช าระเงินผ่านระบบธนาคารร้อยละ 70 มีใช้ระบบธนาคารเฉพาะตามเมืองใหญ่ของแขวงที่มี 
การช าระเงินจ านวนมาก ผู้ประกอบการรายย่อยของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ของลาวที่มีค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการเงินสูง สาขาธนาคารพาณิชย์
ในพ้ืนที่ชายแดนยังน้อย ขาดผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสม อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ -บาท ไม่สามารถ
แข่งขันกับตลาดนอกระบบ ธนาคารรับเฉพาะเงินกีบมีมูลค่าสูง อีกทั้งผู้ประกอบการคนลาวต้องการ
เลี่ยงภาษีรายได้และภาษีการค้า ต้องการปิดบังรายได้ที่แท้จริงของตนเองจึงนิยมใช้เงินสด 
สกุลเงินบาทช าระโดยตรงกับคู่ค้าไทยด้วยการถือเงินสดข้ามแดนมาช าระที่ไทย หรือเปิดบัญชีที่
ธนาคารพาณิชย์ที่ไทย เรียกว่า บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht 
Account: NRBA) ในส่วนผู้ประกอบการชาวไทยตามแนวชายแดนนิยมใช้เงินสดมากกว่าโอนเงินผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ เพราะค่าธรรมเนียมสูง ใช้ระยะเวลาการช าระบัญชีระหว่างธนาคารช้า มีความ
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เข้มงวดเรื่องเอกสาร ไม่เสียประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่เข้มงวด อีกท้ังวัฒนธรรมชายแดนนิยมใช้เงินสด 

3.4.14 สินค้าของไทยส่วนใหญ่กระจายตามเมืองต่าง ๆ ของแขวงที่ติดล าน้ าโขง แต่แขวงที่อยู่
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สปป.ลาว เช่น แขวงหัวพัน พงสาลี เซียงขวาง หลวงน้ าทา อัตตะปือ และ
เซกอง เป็นต้น พบสินค้าไทยน้อยมาก นั่นหมายความว่า ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังแขวงดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถ
หาผู้ประกอบการชาวลาวเป็นผู้จ าหน่ายและกระจายสินค้าไปยังแขวงอ่ืนที่ไม่ติดกับชายแดนไทย 

3.4.15 มีการค้าที่จุดผ่อนปรนบางจุดมีมูลค่าสูง เช่น ที่จุดผ่อนปรนอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ประมาณการมูลค่าซื้อขายปีละ 192 ล้านบาท (ศูนย์ ROC, 2557) แต่ยังมีการค้านอกระบบ
ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางด้านศุลกากร ท าให้รัฐบาลเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะตาม 
จุดผ่อนปรน 

3.4.16 ในช่วงฤดูฝน น้ าโขงไหลเชี่ยวกราก มีเศษไม้และเศษสวะลอยตามน้ า และท่วมริมฝั่ง
ทั้งสองข้าง ท าให้การขนส่งสินค้าทางน้ าไม่สะดวก 

3.4.17 ในช่วงฤดูแล้ง ระดับน้ าโขงต่ ามาก ตลิ่งสูงชัน ท าให้ยากล าบากในการขนส่งสินค้า 
ลงเรือ และต้องเสียค่าจ้างแรงงานในการขนย้ายสินค้าสูงขึ้น 

3.4.18  เรือรับจ้าง โดยเฉพาะจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ชูชีพเพ่ือความปลอดภัย
แก่ผู้โดยสาร และสินค้า บางครั้งมีการบรรทุกมากเกินความจุของเรือที่รองรับการบรรทุกสินค้า หรือ
ผู้โดยสารได้ 

3.4.19 เส้นทางหมายเลข 4 ใน สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงจากด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจยังไม่คุ้มค่ามากนัก ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเดินทางของผู้โดยสารระหว่างเมืองและเพ่ือ
เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพะบาง ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรต่ า มีการใช้เส้นทางเพ่ือขนส่ง
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอาหาร ที่จ าเป็นต้องซื้อจากไทยมากในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุลี
เท่านั้น 

3.4.20 มีการน าสัตว์ป่าสงวน และพืชพันธุ์ป่าไม้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) มาจ าหน่ายตามจุดผ่อนปรนให้กับ
ผู้บริโภคชาวไทยบางกลุ่มที่มีความเชื่อผิด ๆ ในการบริโภคสัตว์ป่า เช่น ที่จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และ
จ าหน่ายในเขต สปป.ลาว ที่จุดผ่อนปรนช่องตาอู บ้านหนองแสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามบ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก นอกจากนี้ยังมีการน าเอายาเส้นเข้า
มาขายให้กับผู้บริโภคชาวไทย ที่จุดผ่อนปรนบ้านเปงจานด้วยเช่นกัน 

3.4.21 มีความแตกต่างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่สนับสนุนการท า
ธุรกิจซึ่ งกันและกันเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ  เช่น การจัดท าและใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ 
เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว ระหว่างแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดประตูการค้า กับแขวงที่อยู่ตรงกันข้ามของจังหวัด ซึ่งผู้ประกอบการของ สปป.ลาว ยังไม่มี
ความพร้อมและเห็นประโยชน์เพียงพอ ยกเว้นจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีความ
พร้อมมากกว่า 
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3.4.22 มีผู้ประกอบการท าอาชีพดูดทรายกลางล าน้ าโขงฝั่งไทยท าให้ร่องน้ าลึกเปลี่ยนเข้ามา
ในพ้ืนที่ประเทศไทยท าให้เสียดินแดน เช่น ที่จังหวัดหนองคาย เป็นต้น  

3.4.23 ถนนภายใน สปป.ลาว มีทางหลวงทั้งสิ้น 21,716 กิโลเมตรในจ านวน 11,673.5 
กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง และเหลืออีกประมาณ 10,042.5 กิโลเมตรเป็นทางลูกรังเกือบร้อยละ 50 
ของถนนทั้งหมด ถือเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าของไทยในฤดูฝน โดยเฉพาะถนนสายรอง และถนน
ตามเส้นทางป่าเขาระหว่างลาวเทิงและลาวสูง ติดต่อกันยากล าบาก เพราะถนนเป็นหลุม เป็นโคลน 
ถนนขาดเพราะน้ ากัดเซาะ ท าให้การขนส่งสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคยาก 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

  
คณะผู้ศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาส ารวจพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน 

สปป.ลาว และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้รับฟังบรรยายสรุป การร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล หน่วยงาน ในภาคราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาดูงาน และการสังเกต พ้ืนที่ที่เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม  
  
1. ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-สปป.ลาว  

ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ไทยตลอดจนถึง
ประชาชนด้วยกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินเป็น 
องค์ประธานเปิดสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 
8 เมษายน พ.ศ.2537 หลัง เสร็จพระราชพิธี ฯ พระองค์ เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ หอค า 
พระบรมมหาราชวังของเจ้ามหาชีวิต หรือกษัตริย์ลาวในอดีต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเวลา 1 คืน 
ก่อนเสด็จพระราชด าเนินกลับ นับเป็นการเสด็จต่างประเทศในรอบ 27 ปี หลังจากการเสด็จเยือน
ประเทศแคนาคาเมื่อปี พ.ศ.2510 ในการเสด็จเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
มีพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน -ห้วยซั้ว (หลัก 22) 
เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ และมีพิธีเปิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2537 นับเป็นโครงการใน
พระราชด าริแห่งแรกใน สปป.ลาว ปัจจุบันอยู่ภายใต้การด าเนินงานของแผนกกสิกรรมและป่าไม้   
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ และได้มีโครงการให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนของ   
สปป.ลาว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ให้การสนับสนุนสมทบโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก าพร้า (หลัก 67) 
แขวงเวียงจันทน์ ในการเสด็จเยือน สปป.ลาว ครั้งแรกของพระองค์ ระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม  
พ.ศ.2533 แล้วหลังจากนั้น พระองค์ได้เสด็จเยือน สปป.ลาว อีกหลายครั้ง นอกจากการเสด็จเยือนฯ 
แล้ว พระองค์ยังทรงเสด็จเพ่ือร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว 
ประจ าประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี ส าหรับโครงการที่พระราชวงศ์ไทยให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนลาว ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว โครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับเจ้าแขวงจาก สปป.ลาว โครงการแปลง
สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก การพัฒนาบุคลากรของหอสมุดแห่งชาติแห่ง สปป.ลาว โครงการความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก (เวียดนาม กัมพูชา และ 
สปป.ลาว) โครงการฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้านการเกษตร
โภชนาการและสุขภาพอนามัย ส าหรับครูจากแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เป็นต้น 
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นอกจากนี้แล้ว ไทยและ สปป.ลาว มีกรอบความร่วมมือที่ส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความมั่นคง อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) กรอบความ
ร่วมมืออาเซียน ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: 
GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือแม่น้ าโขง-คงคา (Mekong-
Ganga Cooperation:  MGC) ความร่วมมือประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan 
Cooperation) ความร่วมมือในกรอบสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle Cooperation) 
คณะกรรมการร่วมไทย-สปป.ลาว เพ่ือดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง 
(Joint Committee for Management on Mekong River and Heung River: JCMH) เป็นต้น  

สปป.ลาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 แขวง และ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ ต าแหน่งเจ้าแขวง 
เทียบเท่า รัฐมนตรีว่าการ มีความเป็นอาวุโสสูงกว่าต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย ซึ่งส่วนราชการ
ไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จ านวนมากยังไม่เข้าใจในการต้อนรับหรือไปเยือนให้มี
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ เพราะเจ้าแขวงอยู่ในระดับสูงของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค มี
อ านาจสั่งการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ศาล ซึ่งเจ้าแขวงหลายท่านเคยเป็นและสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ และรองเจ้าแขวง เทียบเท่า รัฐมนตรีช่วย ส าหรับหัวหน้าแผนก เทียบเท่า อธิบดีของ
ไทย สปป.ลาว ถือเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความใกล้ชิดทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นญาตทิางสายเลือดใกล้ชิดโดยประชาชนเฉพาะสองฝั่งโขง เป็นมิตรใกล้บ้าน หรือบ้านแก่ว
เมืองดอง ความมั่นคงมั่งคั่งของลาว คือ ความมั่นคงมั่งคั่งของไทย และกลับกัน สปป.ลาว ถือเป็น
จุดเชื่อมเส้นทางคมนาคม (Land Bridge/Land Link) ในภูมิภาค ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ปัจจุบันมีสะพาน
มิตรภาพไทย- สปป.ลาว ข้ามแม่น้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย 
มุกดาหาร และนครพนม ซึ่งอยู่ตอนกลางและตอนบนของภูมิภาค และมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมอีก 2 แห่ง ที่
จังหวัดบึงกาฬ และบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และมีพ้ืนที่เดียวทางบกติดต่อกันที่
ด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต ที่เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทย และ สปป.ลาว เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ผ่านแขวงสะหวันนะเขต แล้วไปยังเวียดนาม สปป.ลาว ยังเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ
ทั้งแร่ธาตุ ได้แก่ ทองแดง ดีบุก แบไรต์ เป็นต้น พ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ที่แขวงไซยะบุลี ผักกาดขาว กะหล่ าปลี กล้วย ที่แขวงจ าปาสัก เป็นต้น เป็น
แหล่งพลังงานส ารอง มีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ท าสัญญากับรัฐบาล สปป.ลาว ในการผลิตไฟฟ้า
ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) จ านวนกว่า 412 โครงการ ถ้าด าเนินการแล้ว
เสร็จทุกโครงการสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมด 29,250 เมกะวัตต์ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วใน
สิ้นปี พ.ศ.2558 จ านวน 38 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้า 6,264.8 เมกะวัตต์ (รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว, 
2559) ในเรื่องปัจจัยความมั่นคง สปป.ลาว มีประเด็นความอ่อนไหวในเรื่องกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว 
ปัญหาข้ามพรมแดน อาทิ แรงงาน ค้ามนุษย์ ยาเสพติด โรคติดต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้พะยูง  
ประเด็นเขตแดน มีเขตแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา เวียดนาม ไทย และกัมพูชา 
ประเด็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ไทย-สปป.ลาว ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังค าที่กล่าวว่า “จับมือให้มั่น กอดกันให้อุ่น เสริมสร้าง
ความไว้วางใจ” และสร้างความชัดเจนยืนยันจุดยืนของไทยไม่ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวใช้ไทยเป็นฐาน
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บ่อนท าลายรัฐบาลลาว ไทยได้ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาประเทศแก่ สปป.ลาว นโยบาย Look 
Beyond Laos เป็นนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของไทยด้วยการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ของประเทศติดกัน เร่งรัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน เชื่อมโยงประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ส่งเสริมการปรับทัศนคติของประชาชนร่วมกัน ปลูกฝังความรู้สึกชื่นชมซึ่งกันและ
กันระหว่างสองประเทศ ไทย-สปป.ลาว เพ่ือลดปัญหาความบาดหมางและความขัดแย้งน าไปสู่ 
การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนสองฝั่งไทย สปป.ลาว ตลอดล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง  มีกิจกรรม
ประเพณีร่วมกัน ได้แก่ กีฬาบังตะเวน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การแข่งเรือออกพรรษา ตีช้าง น้ านอง 
และปั่นสองน่องท่องสองแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น  

การค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเปลี่ยนของการท าธุรกิจระหว่างประเทศของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นจาก พ.ศ.2529 ที่ สปป.ลาว ได้เปิดประเทศ แต่ยังคงใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เปลี่ยนมาใช้นโยบายจินตนาการใหม่ และเวียดนามใช้นโยบายดงเหมย และ
สงครามกลางเมืองในกัมพูชาได้ยุติลง ในปี พ.ศ.2518 การเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของ เวียดนาม 
ในปี พ.ศ.2538 สปป.ลาว และเมียนมา ในปี พ.ศ.2540 และกัมพูชา ในปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันประเทศ
อาเซียนใหม่ได้เปิดเสรีทางการค้าร่วมกับอาเซียนเก่าอย่างสมบูรณ์แบบ ท าให้เกิดการค้าตามแนว
ชายแดนจากจังหวัดตามแนวชายแดนและจังหวัดในพ้ืนที่ชั้นในซึ่งมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นโดยตลอด ที่ท า 
การค้าขายกับประเทศเหล่านี้ รวมถึงจีน ที่ได้เปิดเสรีทางการค้าก่อนทั้งสี่ประเทศ มูลค่าการค้า
ชายแดน ในภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อที่ เ พ่ิ มขึ้ น ในแต่ ล ะปี  มี ก า ร เปิ ดจุ ดผ่ านแดน ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น โดยก่อนปี พ.ศ.2530 มีเฉพาะจุดผ่อนปรน ไทย-สปป.ลาว 10 แห่ง 
ระหว่างปี พ.ศ.2531-2540 เปิดจุดผ่านแดนถาวร ไทย-สปป.ลาว 8 แห่ง และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง 
ในช่วงปี พ.ศ.2541-2550 เปิดจุดผ่านแดนถาวร ไทย-สปป.ลาว 3 แห่ง จุดผ่อนปรน 8 แห่ง เปิดจุด
ผ่านแดนถาวร ไทย-กัมพูชา 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน 2 แห่ง การเปิดจุดผ่านแดนที่เพ่ิมมากขึ้นใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลให้การเข้ามาซื้อสินค้าของคนลาว และคนกัมพูชา รวมถึงการส่งออก
สินค้าไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีความสะดวกมากขึ้น ท าให้มูลค่าการค้าชายแดนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมมากเพ่ิมทุกปี 

 
2. ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม  

ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม มีความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับที่ดีมาก ทั้ง 
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ร่วมกับไทย ได้แก่ กรอบความร่วมมือเอเชีย กรอบความร่วมมืออาเซียน ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม  
ความร่วมมือแม่น้ าโขง-คงคา ความร่วมมือประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น กรอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
ร่วมไทย-เวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) กลไกการหารือร่วม (Joint 
Consultative Mechanism: JCM) รวมถึงโครงการที่ได้ด าเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
การสอนภาษา โดยมีการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 5 แห่งของเวียดนาม ที่กรุงฮานอย  
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นครโฮจิมินห์ และมหานครดานัง และสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งเปิดการสอนภาษา
เวียดนาม นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2549 เวียดนามสนับสนุนงบประมาณ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ สร้าง
โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่จังหวัดนครพนม หรือ ศูนย์มิตรภาพนครพนม-ฮานอย การสนับสนุน
งบประมาณ 45 ล้านบาท ก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ที่บ้านนาจอก ต าบลหนองญาติ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ.2559 เป็นต้น  

เวียดนามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร (มหานคร) แบ่งเป็น  
8 ภาค ได้แก่ ภาคดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง 8 จังหวัด 2 เทศบาลนคร คือ ฮานอย และไฮฟอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ภาคชายฝั่งตอนกลางเหนือ  
6 จังหวัด ภาคชายฝั่งตอนกลางใต้ 7 จังหวัด และ 1 เทศบาลนครดานัง ภาคที่ราบสูงตอนกลาง  
5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 5 จังหวัด และ 1 เทศบาลนครโฮจิมินห์ ภาคดินดอนสามเหลี่ยม
ปากน้ าโขง 12 จังหวัด และ 1 เทศบาลนครเกิ่นเธอ พ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ผ่านในเวียดนาม ได้แก่ จังหวัดกวางตรี และเถือเทียนเว้ ในภาคชายฝั่งตอนกลางเหนือ และเทศบาล
นครดานัง ในภาคชายฝั่งตอนกลางใต้ จ านวนประชากรในปี พ.ศ.2557 รวมกันกว่า 2,755,000 คน 
จังหวัดเถือเทียนเว้มากที่สุดประมาณ 1,131,800 คน ดานัง 1,007,700 คน และกวางตรี 616,400 คน 
(General Statistic Office of Vietnam, 2016) 

 
3. ผลการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

พ้ืนที่ที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ เส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ที่ผ่าน
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไปสิ้นสุดบรรจบกับเส้นทางหมายเลข 1A ที่เมืองดองฮา จังหวัด    
กวางตรี เวียดนาม แล้วไปสิ้นสุดที่มหานครดานัง มีระยะทางรวมกันประมาณ 500 กิโลเมตร 

ภาพรวมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เริ่มโครงการในปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1998) 
ในคราวประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Ministerial Meeting)  
ครั้งที่ 8 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือในปี พ.ศ.2535 
โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนหลักจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: 
ADB) เพ่ือพัฒนาเส้นทางขนส่งหลัก และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ โดยมีโครงการที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้านเส้นทางขนส่ง 6 โครงการ คือ (1) เส้นระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Transport Corridor) (2) การพัฒนาเส้นทางขนส่งทางน้ า (Water Transport Development)  
(3) การพัฒนาระบบราง (Railway Development) (4) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ (Air Transport 
Development) (5) การอ านวยความสะดวกการข้ามแดนของคนและสินค้า (Cross-border 
Facilitation in the Movement of People and Goods) (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคการ
ขนส่ง (Human Resource Development for the Transport Sector) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน  
6 โครงการ คือ (1) การพัฒนาสายส่งไฟฟ้า (Development of Electric Power Grid) (2) การส่งเสริม
ความร่วมมือการจัดการพลังงานในภูมิภาค (Promotion of Regional Energy Cooperation 
Arrangements) (3) การพัฒนาด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone Development 
(4) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (Tourism Development) (6) การริเริ่มการประสานงานระหว่าง
กระทรวงด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม และคณะท างานในการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (Initiatives of 
the Ministry of Economy, Trade and Industry (ASEAN-MET), Economic and Industrial 
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Cooperation Committee (AMEICC), and Working Group on East-West Economic 
Development)  

3.1 ด้านกายภาพ  
3.3.1 ความยาวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

รวมกันประมาณ 500 กิโลเมตร ประมาณการระยะทางในส่วนของ สปป.ลาว และเวียดนาม ใกล้เคียง
กัน ประเทศละ 250 กิโลเมตร  
 

 
ภาพที่ ฉ-1 แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ใน 

สปป.ลาว และเวียดนาม  
 

3.3.2 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใน สปป.ลาว เป็นเส้นทางที่ผ่าน
ตอนกลางของประเทศ ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต เริ่มจากสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 2  
บ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เชื่อมต่อกับเส้นทางหมาย 9 หรือ AH16 
เส้นทางผ่านเมืองอุทุมพอน เมืองอาดสะพังทอง เมืองพะลานไซ เมืองพิน เมืองเซโปน เมืองแดนสะหวัน 
ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของ สปป.ลาว รวมระยะทางใน สปป.ลาว ประมาณ 250 กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง
ใน สปป.ลาว ถึงชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม ความหนาแน่นของประชากรเบาบางตลอดสองข้างทาง 
สภาพเส้นทางในพ้ืนที่ สปป.ลาว เส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 เมื่อเปิดใช้งานหลังจากเปิดใช้สะพาน
ข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2549 มีการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามเส้นทางจากเดิมทีป่ลูกสร้างบ้านอย่างไม่ถาวร เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ได้แก่ การต่อเติมบ้านเรือนให้ถาวรมากขึ้น ผู้มี
รายได้มากก็มีการสร้างบ้านใหม่ ส่วนใหญ่เป็นลาวเทิง มีร้านค้าเพ่ิมขึ้น เป็นการท าการค้าเล็ก ๆ 
จ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องจักสาน ซ่อมรถจักรยานยนต์ จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
เครื่องดื่ม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากไทย มีผลผลิตพืชไร่จ าหน่ายตามฤดูกาล เช่น แตงโม สับปะรด 
ข้าวโพด และผลผลิตจากป่าธรรมชาติ ได้แก่ หน่อไม้ เป็นต้น มีการเลี้ยงแพะแบบปล่อยตลอดแนว
เส้นทางฯ หากเป็นชุมชนใหญ่พบเห็นร้านยา ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น ยังยึดอยู่กับอาชีพ
การเกษตร ปลูกข้าว พืชไร่ เลี้ยงชีพ เมื่อเข้าใกล้ชายแดนเวียดนามพบเห็นการปลูกกล้วยหอมมาก 
ประโยชน์ของเส้นทางนี้ ประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางน าสินค้าจากเมืองใหญ่ไปจ าหน่ายสินค้าตามชุมชน
ตลอดเส้นทาง และมีธุรกิจขายส่งสินค้าเข้าไปยังหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่แยกออกจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
หลังจากเปิดใช้สะพานฯ จนถึงปี พ.ศ.2556 สภาพถนนช ารุดมากที่เกิดจากรถบรรทุกหนักขนส่งสินค้า
จากไทยไปเวียดนาม และจากเวียดนามมา สปป.ลาว และไทย มีรถบรรทุกแร่ทองแดงจากเหมืองที่เมือง
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เซโปนไปเวียดนาม รถบรรทุกอ้อยขนส่งไปยังโรงงานที่ตั้งอยู่บนเส้นทาง 2 โรงงาน ได้แก่โรงงานน้ าตาล
มิตรลาว และโรงงานน้ าตาลสะหวันนะเขต รถโดยสารนักท่องเที่ยว รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้
เส้นทางฯ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation 
Agency: JICA) ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบูรณะถนนดังกล่าว ผิวถนนปูด้วยยางแอสฟัสต์ มี
สองช่องจราจร มีระบบระบายน้ า 2 ข้างทางสร้างด้วยคอนกรีต เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่  
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันสภาพถนนดีใช้ได้ประมาณร้อยละ 90 
 

 
ภาพที่ ฉ-2 แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ใน

ประเทศ สปป.ลาว 
 

3.3.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในเวียดนาม เริ่มจากเมืองลาวบาว 
จังหวัดกวางตรี เมืองชายแดน เวียดนาม-สปป.ลาว อยู่ตอนกลางของประเทศ เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ยังคงเป็นเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ไปบรรจบกับเส้นทาง
หมายเลข 1A ที่เมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี รวมระยะทางเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ใน
เวียดนามประมาณ 83 กิโลเมตร เมื่อรวมระยะทางเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ใน สปป.ลาว 
และเวียดนาม ความยาวประมาณ 333 กิโลเมตร จากจุดบรรจบกันของเส้นทางหมายเลข 9 หรือ 
AH16 กับ 1A เลี้ยวขวาลงใต้ ผ่านจังหวัดเถือเทียนเว้ และสิ้นสุดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ที่มหานครดานัง รวมระยะทางของเส้นทางหมายเลข 1A ที่เป็นส่วนของเส้นทางเศรษฐกิจ 
ความยาวประมาณ 167 กิโลเมตร ในพ้ืนที่เวียดนาม เส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 จากชายแดน
เวียดนาม-สปป.ลาว มีสภาพขึ้น-ลงเขาระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร จึงเข้าสู่พ้ืนราบของเมือง 
ดองฮา จังหวัดกวางตรี สภาพถนนบนเขาคดเคี้ยว บางช่วงเส้นทางแคบ การสัญจรในฤดูฝนล าบาก 
ปัจจุบันธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ให้เงินสนับสนุน 
การขยายช่องทางจราจรเส้นทางดังกล่าว เมื่อเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 1A สภาพถนนสี่ช่องจราจร ผิว
ถนนสภาพดีตลอดทั้งเส้นทาง เดิมเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดเถือเทียนเว้ กับมหานครดานัง ต้องขึ้นเขา 
เพ่ือตัดเส้นทางให้สั้นใช้เวลาการเดินทางลดลง รัฐบาลเวียดนามได้สร้างอุโมงค์หายเวิน (Hai Van 
Tunnel) ระยะทาง 6.28 กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม พ.ศ.2541 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
5 มิถุนายน พ.ศ.2548 และได้สร้างอุโมงค์ระยะทางสั้น ๆ อีก 2 อุโมงค์ ลดระยะทางจากจังหวัด 
เถือเทียนเว้ ถึงมหานครดานัง ประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งเดิมเป็นเส้นทางบนเขา ลดระยะเวลาเดินทาง
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โดยรวมลงประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร โดยใช้ระยะเวลาเดินทางลอด
อุโมงคห์ายเวิน (Hai Van Tunnel) ประมาณ 10 นาที 

 

 
ภาพที่ ฉ-3 แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ใน

ประเทศเวียดนาม  
 
3.3.4 รวมระยะทางจากด่านชายแดนเวียดนาม-สปป.ลาว ถึงมหานครดานัง ประมาณ 250 

กิโลเมตร รวมระยะทางของเส้นทางเศรษฐกิจ ใน สปป.ลาว และเวียดนามประมาณ 500 กิโลเมตร 
3.2 ด้านการผลิต 

3.2.1 ใน สปป.ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-Seno Special Economic 
Zone) แขวงสะหวันนะเขต เป็น 1 ใน 13 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจเฉพาะ  และ 
เขตอุตสาหกรรม ของ สปป.ลาว ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็น-แดนงาม เมือง
หลวง น้ าทา แขวงหลวงน้ าทา เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค า เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ในนคร
หลวงเวียงจันทน์ 5 แห่ง ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรมการค้าเวียงจันทน์-โนนทอง เขตพัฒนากวมลวม
ไซเสดถา เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง เขตเศรษฐกิจดงโพสี และเขตเศรษฐกิจล่องแถ่ง-
เวียงจันทน์ ในแขวงค าม่วน 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว และท่าแขก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต เขตอุตสาหกรรมในแขวงหลวงพะบาง เซียงขวาง และจ าปาสัก 
แขวงละ 1 แห่ง รวม 13 เขตพัฒนา ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต เริ่ม
โครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 เขต คือ เขต A เนื้อที่ 305 เฮกตาร์ เขต B 
เนื้อที่ 20 เฮกตาร์ เขต B1 เนื้อที่ 353 เฮกตาร์ เขต C เนื้อที่ 211 เฮกตาร์ และ เขต D เนื้อที่ 118 
เฮกตาร์ พ้ืนที่เขต A ปัจจุบันนักลงทุนจากมาเก๊า ประเทศจีน ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล สปป.ลาว เป็น
ผู้พัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว ใกล้กับเขต A มีสถานคาสิโนสะหวันเวกัส ก่อตั้งในปี พ.ศ.2550 แล้วเสร็จและ
เปิดบริการในปี พ.ศ.2552 เขต B และ C เป็นเขตอุตสาหกรรมประกอบและแปรรูป บริหารงานโดย 
บริษัทสะหวัน แปซิฟิกา ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (Savan Pacifica Development Co.,Ltd.) สัญชาติ
มาเลเซีย เริ่มพัฒนาพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) มีผู้ประกอบการเข้าไปตั้งโรงงานด าเนินการ
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ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) การแบ่งปันผลประโยชน์บริษัทได้ร้อยละ 70 ให้รัฐบาล สปป.ลาว ร้อยละ 
30 ในเขต B1 รัฐบาล สปป.ลาว ได้ชะลอการด าเนินงานไว้ก่อน ส่วนเขต D เป็นเขตที่พักอาศัย  

 

 
ภาพที่ ฉ-4 แสดงที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  

 
ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ได้แก่ 

(1) การเมืองใน สปป.ลาว มีความสงบ (2) ต าแหน่งพ้ืนที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถออกสู่
ทะเลได้ 2 ทาง ทั้งท่าเรือในภาคตะวันออกของไทย และท่าเรือในประเทศเวียดนามตอนกลาง 
(3) พ้ืนที่มีทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญเพ่ือการแปรรูป เช่น ทองแดง ยิปซั่ม เป็นต้น (4) ปลอดภัยจาก 
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว น้ าท่วม (5) แรงจูงใจด้านภาษีอากร เช่น ยกเว้นภาษี ส าหรับภาคท่องเที่ยว และ
บริการ ยกเว้น 2 ปี ภาคอุตสาหกรรมยกเว้นสูงสุด 10 ปี การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเริ่มจากมี 
ผลก าไรจากการประกอบการ ร้อยละ 8 ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว และบริการ เสีย
อัตราร้อยละ 10 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราร้อยละ 5 เป็นต้น (6) ค่าไฟฟ้าถูกเมื่อเทียบกับ
ประเทศไทย อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้ไฟแรงดันต่ า ค่าไฟฟ้า 0.09 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อกิโลวัตต์ 
อุตสาหกรรมขนาดกลางใช้น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถ้าใช้
มากกว่า 5 เมกะวัตต์ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (7) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) จาก 42 ประเทศ และได้รับ
สถานะเป็นคู่ค้าปกติ (Normal Trade Relations: NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค าที่สหรัฐอเมริกา
น ามาใช้แทนค าว่าการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) 
(8) มีหน่วยบริการจุดเดียว (One Stop Service Unit) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 
ให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การจดทะเบียนผู้เสียภาษี การจ้างแรงงาน การต่อการตรวจลงตรา
การอยู่ต่อในประเทศ (VISA) การต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว (Work Permit) การขอต่อใช้น้ า 
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ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ถ้าเอกสารครบถ้วนใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 5 วันท าการ ถ้าเป็นการยื่นขอ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 วัน 

3.2.2 ในเวียดนาม มี 3 จังหวัดที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่าน ได้แก่ 
จังหวัดกวางตรี เถือเทียนเว้ และดานัง แต่ละจังหวัดต่างมีเขตเศรษฐกิจ และเขตอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ฉ-5 แสดงเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจที่ผ่านในประเทศเวียดนาม  

 
1) จังหวัดกวางตรี  

1.1) เขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว (Lao Bao Special Commercial 
Economic Zone) ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนาม-สปป.ลาว ประมาณ 20 กิโลเมตร พ้ืนที่ 15,804 
เฮกตาร์ นอกจากมีเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษแล้ว ยังมีเขตอุตสาหกรรม-การค้า (Commercial-
Industrial Zone) เขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Cluster) เขตท่องเที่ยวและบริการ 
เป็นต้น สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับเมื่อมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ-การค้า ลาวบาว ด้านภาษีอากร
ได้รับการยกเว้นภาษีใน 10 ปีแรก เป็นต้น โดยรัฐบาลเวียดนามเป็นผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ 

1.2) เขตอุตสาหกรรมนัมดองฮา (Nam Dong Ha Industrial Zone) ใกล้ถนน
หมายเลข 1A ห่างจากเมืองดองฮาประมาณ 2 กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 62 เฮกตาร์ อุตสาหกรรมที่
ส าคัญ ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องหนัง ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เน้นอุตสาหกรรมที่เกิด
มลภาวะด้านน้ าเสียน้อย 

1.3) เขตอุตสาหกรรมกวางนาง (Quan Ngang Industrial Zone) อยู่ทิศเหนือ
ของเมืองดองฮา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร พ้ืนที่ 205 เฮกตาร์ อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
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แปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไร้แอลกอฮอล์  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ
เครื่องส าอาง เป็นต้น  

1.4) เขตอุตสาหกรรมตะวันตกเฉียงเหนือโฮซา (Northwest Ho Xa Industrial 
Zone) เมืองวิงห์ลิงห์ (Vinh Linh) ตอนเหนือของเมืองดองฮา ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการและเชิญชวนนักลงทุนเข้าไปลงทุน  

1.5) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Economic 
Zone) เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีของเวียดนามอนุมัติโครงการพัฒนาฯ เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 
พ้ืนที่ประมาณ 11,469 เฮกตาร์ ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ (1) เขตอุตสาหกรรม (2) พ้ืนที่ด้าน 
การบริหารจัดการ (3) พ้ืนที่ส าหรับพักอาศัย (4) พ้ืนที่การท่องเที่ยว (5) พ้ืนที่ภาคบริการ และ  
(6) ท่าเรือน้ าลึกมีที (My Thuy Deep-water Seaport Area) 

2) จังหวัดเถือเทียนเว้ 
2.1) เขตอุตสาหกรรมทูฮา (Tu Ha Industrial Zone) ห่างจากจังหวัดเถือเทียนเว้

ไปทางเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมในพ้ืนที่ ได้แก่ การผลิตเครื่องจักร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเล เปิดเชิญชวนนักลงทุน
ต่างชาติไปลงทุนในพ้ืนที่ 

2.2) เขตอุตสาหกรรมฟงเดียน (Phong Dien Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 
400 เฮกตาร์ ติดถนนหมายเลข 1A ห่างจากจังหวัดเถือเทียนเว้ ไปทางเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร 
เปิดด าเนินการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
การแปรรูปสินค้าเกษตร และสิ่งทอ  

2.3) เขตอุตสาหกรรมฟูไบ (Phu Bai Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 803 
เฮกตาร์ ห่างจากจังหวัดเถือเทียนเว้ลงไปทางใต้ตามถนนหมายเลข 1A ประมาณ 15 กิโลเมตร 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร 
อาหารทะเล การประกอบเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ และเสื้อผ้า 

2.4) เขตเศรษฐกิจชันเมย-ลังโก (Chan May-Lan Co Economic Zone) เนื้อที่
ประมาณ 27,108 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ติดถนนหมายเลข 1A ระหว่างทางไปมหานครดานัง อยู่ห่างจาก 
มหานครดานังประมาณ 35 กิโลเมตร มีแผนด าเนินงานใน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ (1) พ้ืนที่ปลอดภาษี (Non-
tariff Area) ประมาณ 1,080.0 เฮกตาร์ (2) พ้ืนที่ท่าเรือ (Port Area) ประมาณ 686.5 เฮกตาร์  
(3) พ้ืนที่อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง ( Industrial and Hi-tech Area) ประมาณ 1,915.0 
เฮกตาร์ (4) พ้ืนที่เมือง (Urban Area) ประมาณ 2,196.5 เฮกตาร์ และ (5) พ้ืนที่ท่องเที่ยว (Tourist 
Area) ประมาณ 3,250.0 เฮกตาร์  

3) มหานครดานัง จ านวน 6 พ้ืนที่เริ่มมีการด าเนินการแต่ทุกเขตยังไม่มีการลงทุนเต็ม
พ้ืนที ่

3.1) เขตอุตสาหกรรมฮัวคัน (Hua Khanh Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 
423.5 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ทางเหนือของมหานครดานัง ห่างประมาณ 5 กิโลเมตร อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
การแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารทะเล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 

3.2) เขตขยายอุตสาหกรรมฮัวคัน (Hua Khanh Expansion Industrial Zone) 
เนื้อที่ประมาณ 317.5 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ทางเหนือของมหานครดานัง ห่างประมาณ 10 กิโลเมตร 
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อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า
เกษตร การท าเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 

3.3) เขตอุตสาหกรรมเลียนชิว (Lien Chieu Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 
307.71 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ทางเหนือของมหานครดานัง ห่างประมาณ 15 กิโลเมตร อุตสาหกรรมที่
ส่งเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก เหล็กเส้น พลาสติก ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม  
การประกอบเครื่องจักร เป็นต้น 

3.4) เขตอุตสาหกรรมบริการอาหารทะเลดานัง (Da Nang Seafood Service 
Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 77.3 เฮกตาร์ ในตัวมหานครดานัง การแปรรูปอาหารทะเล และ
บริการโลจิสติกส์ 

3.5) เขตอุตสาหกรรมดานัง (อันดอน) (Da Nang-An Don Industrial Zone) เนื้อ
ที่ประมาณ 62.99 เฮกตาร์ ในตัวมหานครดานัง ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้า เครื่องหนัง 
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
การค้าและบริการการลงทุน เป็นต้น 

3.6) เขตอุตสาหกรรมฮัวกัม (Hoa Cam Industrial Zone) เนื้อที่ประมาณ 261 
เฮกตาร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหานครดานัง ห่างประมาณ 8 กิโลเมตร อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม 
ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตร การท า
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 

3.3 ด้านการค้า  
3.3.1 สินค้าส่งออก-น าเข้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด่านท่าลี่ 

อ าเภอท่าลี่ ด่านเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 1 
จังหวัดหนองคาย ด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ด่านสะพาน
มิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ด่านเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ และด่านช่องเม็ก 
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

3.3.2 ประเภทสินค้าส่งออกในแต่ละด่านมีความคล้ายคลึงและเหมือนกัน มีความหลากหลาย
ของชนิดสินค้า จ าแนกได้แก่ (1) สินค้าเกษตร ธัญพืช ผลไม้ (2) ปศุสัตว์ ประกอบด้วยโคมีชีวิต  
สัตว์ปีก เป็นต้น (3) สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องปรุงรส เครื่องใช้ในครัวเรือน ของเบ็ดเตล็ด (4) วัสดุ
ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน และในการก่อสร้าง (5) สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (6) ยานยนต์และส่วนประกอบ (7) เชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลื่น (8) เคมีภัณฑ์ สารอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เป็นต้น  

3.3.3 ประเภทสินค้าน าเข้าไทยผ่านแต่ละด่านขึ้นกับพ้ืนที่ตรงข้ามของไทยมีผลผลิตใด ได้แก่ 
ด่านท่าลี่ และช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าผลผลิตพืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชสวน 
พืชไร่ ส่วนด่านหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ส่วนใหญ่มีการน าเข้าชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่น ามา
ประกอบในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่ศึกษา ในแต่ละด่านมีการน าเข้าที่คล้ายกันได้แก่ ผลผลิตจากป่าตาม
ฤดูกาล ไม้แปรรูป เป็นต้น  

3.3.4 จังหวัดกวางตรีให้ความส าคัญในการพัฒนาด่านชายแดนละไล (La Lay) เชื่อมต่อกับ
แขวงสาละวันของ สปป.ลาว ขนานกับเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ทางใต้ เป็นโอกาส
ขยายการค้า การลงทุน ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ อีกเส้นทางหนึ่ง 
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ภาพที่ ฉ-6 แสดงจุดที่ตั้งด่านละไล  

 
3.4 ด้านการลงทุน  

3.4.1 พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใน สปป.ลาว 
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีบริษัทจาก

ต่างประเทศ และบริษัทของชาวลาวยื่นขออนุญาตลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ จ านวน 70 บริษัท 
(กรกฎาคม 2559) ประกอบด้วย บริษัทของ สปป.ลาว 18 ราย ไทย 17 ราย ญี่ปุ่น 14 ราย มาเลเซีย  
7 ราย ฝรั่งเศส 6 ราย เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และจีน ประเทศละ 2 ราย เกาหลีใต้ และฮ่องกง 
ประเทศละ 1 ราย จากจ านวน 70 รายที่ยื่นขออนุญาต มีกว่า 35 บริษัทที่ได้เปิดด าเนินการแล้ว และ
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการประมาณ 10 บริษัท ในเขต C หรือสะหวันปาร์ค (Savan Park) เป็น
เขตที่มีผู้ประกอบการลงทุนมากที่สุด คาดการณ์ภายในอีก 2 ปี มีผู้ประกอบการด าเนินการเต็มพ้ืนที่
และมีแผนขยายพ้ืนที่เพ่ิมอีก 65 เฮกตาร์ ประมาณการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน กว่า 
3,200 คน ค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือต่อคนประมาณเดือนละ 1-1.2 ล้านกีบต่อเดือน (4,300-5,000 บาท
ต่อเดือน) แรงงานมีฝีมือประมาณเดือนละ 1.5-2.2 ล้านกีบต่อเดือน (5,000-9,500 บาทต่อเดือน) 
บริษัทของกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นที่ลงทุน ได้แก่ บริษัทนิคอน ลาว จ ากัด (Nikon Lao Co.,Ltd.) ท า 
การประกอบชิ้นส่วนกล้องนิคอนซึ่งน าเข้าชิ้นส่วนประกอบจากไทยแล้วส่งกลับไปประกอบขั้นสุดท้ายใน
ไทย บริษัทโตโยต้า โบโชกุ (Toyota Boshoku Co.,Ltd.) ท าการผลิตเบาะประกอบรถยนต์โตโยต้ารุ่น
ยาริส วีออส และคัมรี บริษัทลอจิเท็ม ลาว (Logitem Lao Co.,Ltd.) ให้บริการด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ บริษัทโกโย โอเรียนท์ ลาว จ ากัด (Koyo Orient Lao Co.,Ltd.) ผลิตส่วนประกอบกล้อง
ถ่ายรูป บริษัทเคพี-โบว์ ลาว จ ากัด (KP-Beau Lao Co.,Ltd.) ผลิตตุ๊กตา เครื่องส าอาง บริษัทนี้ 
มีการส่งออกสินค้าจากท่าเรือดานัง เวียดนาม ไปญี่ปุ่น ประมาณสัปดาห์ละครั้ง บริษัทลาวตินสเมลติ้ง 
จ ากัด (Lao Tin Smelting Co.,Ltd.) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดีบุก บริษัทมิซูสุ ลาว จ ากัด (Misuzu Lao 
Co.,Ltd.) บริษัทอดีรันส์ จ ากัด (Aderans Co.,Ltd.) ท าวิกผม เป็นต้น บริษัทเอสสิลอ ลาว จ ากัด 
(Essilor Lao Co.,Ltd.) ผลิตเลนส์แว่นตา บริษัทแอโรเวิร์คจ ากัด (Aeroworks Co.,Ltd.) ผลิตชื้นส่วน
บางชนิดที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ในอากาศยาน บริษัทซีเลสติก้า จ ากัด (Celestica Co.,Ltd.)  
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ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทของคนไทยที่ลงทุนในเขตฯ ได้แก่ บริษัทอุไร สี ลาว จ ากัด (Urai 
Paint Lao Co.,Ltd.) ผลิตสีทาบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ได้เปิดท่าเรือ
บก (Dry Port หรือ Inland Container Depot: ICD) คือ สถานีบริการสินค้าซึ่งมีระบบคมนาคมขนส่ง
ทางบกด้วยรถ รถไฟ หรือระบบอ่ืน เชื่อมโยงกับท่าเรือ พร้อมด้วยบริการด้านการน าเข้าและส่งออกอยู่
ในพ้ืนที่ด้วย ดังนั้น Dry Port ท าหน้าที่รับสินค้าโดยเปรียบเสมือนว่าสินค้านั้นได้ถึงจุดหมายปลายทาง
ยังท่าเรือแล้ว บริษัทสะหวันโลจิสติกส์ จ ากัด (Savan Logistics Co.,Ltd.) ปัจจุบันบริษัทด าเนินธุรกิจ
ขนส่งทองแดงให้บริษัทล้านช้างมินโรน เป็นระยะเวลา 14 ปี โดยขนส่งผ่านแหลมฉบัง ประเทศไทย ได้
ลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เขต C ให้บริการพ้ืนที่เขตการค้าเสรี (Free Trade 
Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) การบริการด้านการส่งออก น าเข้า จากท่าเรือใน 
ภาคตะวันออกของไทยไปยังพ้ืนที่ใน สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า ได้ใช้บริการ 

2) การลงทุนที่ส าคัญของบริษัทจากประเทศไทยที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-
เซโน ได้แก่ บริษัทไทฮ้ัวยางพารา ลงทุนสัมปทานพ้ืนที่ปลูกยางพาราในแขวงสะหวันนะเขต บริษัท
น้ าตาลมิตรลาว ลงทุนโดยบริษัทน้ าตาลมิตรผล บริษัทน้ าตาลสะหวันนะเขต ลงทุนโดยบริษัทน้ าตาล
ขอนแก่น จ ากัด บริษัทไชโยเอเอลาว ลงทุนปลูกและรับซื้อยูคาลิปตัส ลงทุนโดย บริษัทดับเบิลเอ 
บริษัทสะหวันก้าวหน้าการเกษตร แปรรูปถั่วลิสง และร้านขายของพ้ืนเมืองลาว (One District One 
Product: ODOP) บริษัทเคพี-นิซเซอิ มิซูกิ ลาว ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนโดย บริษัทนิซ
เซอิ มิซูกิ ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในไทยร่วมกับบริษัทเคพี จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า
และอะไหล่ รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ กลุ่มบริษัทลาวเวิร์ด (Lao World) ได้ลงทุนสร้างศูนย์การค้า
และการประชุมสะหวันไอเต็ก (Savan-ITECC) แห่งแรกในเมืองไกสอน พมวิหานด้านการเงินมีธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาเปิดสาขาที่แขวงสะหวันนะเขต ด้านการบริการสถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ คลินิก ได้
เปิดสาขาให้บริการที่แขวงสะหวันนะเขตเช่นเดียวกัน (สถานกงสุลไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต, 2559) 

3.4.2 ในเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว ในปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) มีผู้ประกอบการลงทุน 
12 ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทุน 425 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเวียดนาม มีผู้ประกอบการ
จากประเทศจีน ออสเตรเลีย และไทย ไปลงทุนประเทศละ 2 ราย ผู้ประกอบการของไทย ได้แก่  

บริษัท อุตสาหกรรมยางตราอูฐ เวียดนาม จ ากัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จ ากัด 
ในประเทศไทยต้องการขยายฐานการผลิต อีกทั้งแรงจูงใจด้านค่าแรงงานที่ต่ ากว่าไทย  ซึ่งเป็น
ระยะแรกของการตั้งโรงงานที่เขตเศรษฐกิจฯ แต่มีการขึ้นค่าแรงงานปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นปี และกลางปี 
ในช่วงต้นปีมีการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างน้อยร้อยละ 5 นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลเวียดนามประกาศขึ้นค่าแรง
บริษัทฯ ต้องปรับค่าแรงเพ่ิมขึ้นตามประกาศของรัฐบาลเวียดนาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าประมาณ  
5 ปี ค่าจ้างแรงงานใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่งยังไม่รวมสวัสดิการ เช่น การศึกษา เครื่องแต่งกาย 
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร พนักงานลาคลอดบุตรได้ 6 เดือน และได้ค่าจ้างจากประกันสังคมซึ่งบริษัท
จ่ายสมทบร้อยละ 30 ช่วงระหว่างการลาคลอดบริษัทไม่สามารถจ้างผู้อ่ืนได้ ปัจจุบันค่าจ้างแรงงานต่ า
กว่าไทยประมาณร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯจ้างแรงงานเวียดนามกว่า 400 คน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้แก่ ยางนอกรถจักรยานยนต์ ผลิตได้ประมาณปีละ 1.6 ล้านเส้น ยางในรถจักรยานยนต์ผลิตได้ปีละ
ประมาณ 5 ล้านเส้น นอกจากนี้ยังได้ผลิตยางรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยางรถบรรทุกเล็ก เป็นต้น 
วัตถุดิบการผลิตใช้ยางคอมปาวด์จากในพ้ืนที่เวียดนาม ตลาดส่วนใหญ่จ าหน่ายในเวียดนาม  
การส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ไทย และโมร็อคโค โดยใช้ท่าเรือดานัง 
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และโฮจิมินห์ ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วมขังเพราะระบายไม่ทัน เพราะที่ตั้งบริษัทอยู่ในหุบเขาตาม
ทางน้ าไหล เป็นปัญหาที่เกิดในช่วงระยะเวลาสั้นแต่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต 

บริษัท ซุปเปอร์ฮอร์ส จ ากัด ผู้ลงทุนเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดมุกดาหาร 
ด าเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี บริหารกิจการแบบครอบครัว มีแรงงานประมาณ 75 คน ใช้วัตถุดิบน้ า
บาดาลในพื้นที่ สารผสมส่วนหนึ่งน าเข้าจากไทย ส่วนใหญ่ใช้จากเวียดนาม ก าลังการผลิตปัจจุบันผลิต
ได้ครึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการผลิตทั้งหมด ยังสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้ ผู้ประกอบการได้
สูตรผสมเครื่องดื่มชูก าลังจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย เครื่องดื่มชูก าลังตราซุปเปอร์ฮอร์ส
จ าหน่ายในเวียดนามมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 25 รองจากเครื่องดื่มชูก าลังชนิดหนึ่งที่
เป็นที่นิยมในเวียดนาม การจ าหน่ายเครื่องดื่มชูก าลังในเวียดนามไม่มีกฎหมายระบุข้อห้ามส่วนผสมใน
เครื่องดื่มชูก าลัง รวมถึงค าเตือนต่อผู้บริโภคเด็ก และสตรีมีครรภ์ 

บริษัท อุตสาหกรรมยางตราอูฐ เวียดนาม จ ากัด และบริษัทซุปเปอร์ฮอร์ส จ ากัด 
ช าระภาษีให้กับรัฐบาลเวียดนามรวมกันปีละกว่า 3 หมื่นล้านด่องเวียดนาม (ประมาณ 47 ล้านบาท 
โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 636,462 ด่อง = 1,000 บาท) 

การผลิตในเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว ส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง การแปรรูป
กาแฟส่งออกไปกลุ่มประชาคมยุโรป ผ่านท่าเรือดานัง และท่าเรือโฮจิมินห์ สินค้าของใช้เบ็ดเตล็ด 
ตลาดของการผลิตส่วนใหญ่เป็นระดับกลางและระดับล่าง มีการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยมา
จ าหน่ายในเขตเศรษฐกิจฯ กว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ส่วนตัว และใน
ครัวเรือน เครื่องไฟฟ้า เป็นที่นิยมของคนเวียดนาม ท าให้มีสินค้าเลียนแบบคุณภาพด้อยกว่าส่งผลให้
สินค้าไทยบางรายการมีชื่อเสียหาย ซึ่งสินค้าเลียนแบบสินค้าไทยผลิตทางตอนเหนือของ สปป.ลาว 
แล้วน าเข้าผ่าน สปป.ลาว ไป เวียดนาม  

ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว ได้แก่ การวางแผน
จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ของผู้ประกอบการแต่ละประเภท มีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานที่รัฐบาล
เวียดนามจัดเตรียมให้ อีกทั้งมีความเอาใจใส่ดูแลผู้ประกอบการลงทุน พ้ืนที่ให้ความร่วมมือ ไม่เกิด
ปัญหาจากการเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพราะมีการเยียวยาที่เหมาะสม มีจุดบริการ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการส่งออก-น าเข้า ซึ่งส านักงาน
ต้ังห่างจากด่านชายแดนเข้ามาในพื้นที่ของเวียดนามประมาณ 20 กิโลเมตร  

3.4.3 เขตอุตสาหกรรมนัมดองฮา ในเมืองดองฮา นอกจากนักลงทุนชาวเวียดนามแล้วยังมี
นักลงทุนจากต่างประเทศ 6 ชาติ ได้แก่ ไทย จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 
และมีแนวโน้มที่ประเทศอ่ืน ๆ เข้ามาลงทุนด้วย 

3.5 ด้านการบริการ  
3.5.1 ยานพาหนะขนส่งสินค้าและโดยสาร ที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว สามารถเดินทางเข้า

ไทย และเวียดนามได้ ในขณะที่ยานพาหนะขนส่งสินค้าและโดยสารในไทยเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ 
แต่ไม่สามารถเข้าเวียดนาม เช่นเดียวกับยานพาหนะขนส่งสินค้าและโดยสารจากเวียดนามที่เดิน
ทางเข้า สปป.ลาว ได้แต่เข้าไทยไม่ได้ จึงเป็นข้อได้เปรียบของยานพาหนะขนส่งสินค้าและโดยสารของ
ลาวในการให้บริการทั้งสองประเทศ 

3.5.2 สถานคาสิโน สะหวันเวกัส ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ก่อตั้งใน 
ปี พ.ศ.2550 แล้วเสร็จและเปิดบริการในปี พ.ศ.2552 กลุ่มผู้ลงทุนเริ่มต้น ได้แก่ กลุ่มบริษัทสะนัม 
อินเวสท์เม็นท์ (Sanum Investment Ltd.) มีส านักงานใหญ่ที่มาเก๊า ประเทศจีน ลงทุนร้อยละ 60 
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ร่วมทุนกับ รัฐบาล สปป.ลาว ร่วมทุนร้อยละ 20 และนักลงทุนคนลาว ร่วมทุนร้อยละ 20 แต่ถูก
รัฐบาล สปป.ลาว ยึดกิจการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพราะไม่จ่ายภาษีย้อนหลังกว่า 23  
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แล้วมีกลุ่มนักลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามา
บริหารงานในระยะปีกว่า แล้วเปลี่ยนเป็นกลุ่มบริษัทซัน มาร์โค แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ (San Marco 
Capital Partners LLC) จากมาเก๊า ประเทศจีน มีเครื่องสล็อตไฟฟ้า และเครื่องเล่นการพนัน ไว้
บริการนักท่องเที่ยว เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยเป็นนักเล่นประจ า ข้าราชการเกษียณ อดีตนักการเมือง 
ชาวบ้านทั่วไป ผู้สูงอายุ ครู ร้านค้าที่อยู่ในเขตเมือง เป็นต้น ไปเล่นในช่วงวันหยุดประจ าสัปดาห์ และ
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน จากจังหวัดยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น เป็นต้น เดิมเคยมีการจ้างรถตู้รับ-ส่ง ผู้ต้องการมา
เล่นพนัน และมาเที่ยวสถานคาสิโน พร้อมแจกเงินสดให้เปล่าขั้นต่ าคนละ 100 บาท แต่ได้ยกเลิก
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพราะมีผู้ เล่นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้รถตู้ที่น าคนมาเล่นและเที่ยวที่ 
สถานคาสิโน ปัจจุบันจ านวนผู้เล่นลดลงมาก เพราะปัญหาเรื่องรายได้ ความเข้มงวดในการเข้า-ออก
ด่านพรมแดน 

3.5.3 จังหวัดที่อยู่ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในเวียดนาม ทั้ง 3 
จังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่ติดทะเลต่างมีท่าเรือสินค้าของแต่ละจังหวัด  

1) จังหวัดกวางตรี  
1.1) ท่าเรือกือเวียด (Cue Viet Port) เมืองกือเวียด อ าเภอเจียหลิน (Gio Linh) 

สามารถรองรับเรือขนาด 2,000 Dead Weight Tonnage (DWT) 
1.2) โครงการท่าเรือน้ าลึกมีที (My Thuy Deep-water Seaport Area) อ าเภอ

ฮายลัง (Hai Lang) ในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือพัฒนาเป็นท่าเรือน้ าลึก อู่ต่อเรือ 
ถ้าโครงการแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับเรือขนาด 50,000-100,000 Dead Weight 
Tonnage (DWT) มีโครงการลงทุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของไทยมูลค่าการลงทุนกว่า 2,200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมีโครงการลงทุนด้านน้ ามัน การแปรรูปซิลิก้าจากทราย เป็นต้น 

2) จังหวัดเถือเทียนเว้ (Thua Thien Hue) 
2.1) ท่าเรือเถือนอัน (Thuan An Port) เมืองเถือนอัน อ าเภอฝูหวัง (Phu Vang) 

สามารถรองรับเรือขนาด 2,000 Dead Weight Tonnage (DWT)   
2.2) ท่าเรือชันเมย (Chan May Port) เมืองล็อกวิงห์ (Loc Vinh) อ าเภอฝูล็อก 

(Phu Loc) สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 Dead Weight Tonnage (DWT)   
3) มหานครดานัง 

ท่าเรือดานัง (Danang Port) เป็นท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม รองจาก
ท่าเรือโฮจิมินห์ และไฮฟอง ท่าเรือดานังประกอบด้วย 2 ท่าเรือที่ส าคัญ คือ ท่าเรือเทียนซา (Tien 
Sa Seaport) และท่าซงหาน (Song Han Terminal) สามารถรองรับเรือขนาด 5,000 Dead 
Weight Tonnage (DWT) ส่วนท่าเรือเทียนซา สามารถรองรับเรือขนาด 45,000 Dead Weight 
Tonnage (DWT) ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 2,000 ตู้ มี 5 ท่าเทียบเรือ ท่า 1-4 ลึก 11 เมตร ท่า 5 
ลึก 12 เมตร ปัจจุบันก าลังด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นยาว 450 เมตร จะแล้วเสร็จอีก 2 ปี
ข้างหน้า ท าให้ท่าเรือดานังให้บริการได้ตลอดทั้งปีแม้ในฤดูมรสุมซึ่งมีระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 
เดือน ก็สามารถให้บริการเรือสินค้าได้ เส้นทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือดานังโดยหลักไปยังประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ ่น มีการลงนามมิตรภาพและความร่วมมือ (Friendship and 
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Cooperation Agreement) ร่วมกับท่าเรือคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ ่น และท่าเรือโอคแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา สินค้าน าเข้าผ่านท่าเรือดานังที ่ส าคัญ ได้แก่ วัตถุดิบประกอบและส่งกลับ สิ ่งทอ 
เหล็กเส้น เครื่องมือหนัก สินค้าส่งออกผ่านท่าเรือดานัง ได้แก่ ไม้ยูคาลิบตัส ส่งไปท าเยื่อกระดาษที่
ประเทศญี ่ปุ ่น ไม้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หินและเหล็กกล้า ส่งไปกลุ ่มประชาคมยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา เสื ้อผ้าส าเร็จรูป อาหารทะเลแปรรูป ซิลิก้า เป็นต้น มีสินค้าจากไทยส่งออกผ่าน
ท่าเรือดานังไม่ถึงร้อยละ 5 ของสินค้าส่งออกทั้งหมดที่ผ่านท่าเรือดานัง ซึ่งสินค้าไทยส่วนใหญ่เข้า
ทางท่าเรือโฮจิมินห์ ท่าเรือดานังมีศูนย์ของท่าเรือฯ ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว อนาคตจะ
ขยายตั ้งศูนย์ไปยังประเทศไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยจะดูจากความสามารถการรองรับ 
การให้บริการของท่าเรือ ในอนาคตจะพัฒนาท่าเรือเหลียนเฉียน (Lien Chien Port) โดยมีจุดเด่น
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการที่ท่าเรือถูกกว่าท่าเรือโฮจิมินห์ และไฮฟอง และถูกกว่าท่าเรือของไทย และ
สิงคโปร์ ซึ่งท่าเรือแต่ละแห่งในเวียดนาม 
 

 
ภาพที่ ฉ-7 แสดงจุดที่ตั้งอุโมงค์หายเวิน และท่าเรือเทียนซา  
 

4) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: AND) ปัจจุบัน
ให้ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรแรงงานในเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว เน้นในหลักสูตร 
การบริหารเศรษฐกิจ การจัดการทางธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทย ซึ่งเป็นโอกาสความร่วมมือทาง
การศึกษาของสถาบันการศึกษาตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบันธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียให้การสนับสนุนทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม ได้แก่ การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ One Stop Service เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ระหว่าง 3 ประเทศสะดวกมากขึ้น 
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3.6 ด้านการท่องเที่ยว  
3.6.1 ใน สปป.ลาว  

1) มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ ได้แก่ พระธาตุอิงฮัง 
และพระธาตุโพน โดยพระธาตุอิงฮัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นพระธาตุคู่แฝดกับ
พระธาตุพนม ได้รับการเคารพสักการะจากชาวลาวไม่น้อยกว่าพระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์       
พระธาตุอิงฮังต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองไกสอน พมวิหาน ขึ้นทางเหนือตามเส้นทางหมายเลข 9 ระยะทาง
ประมาณ 18 กิโลเมตร ส่วนพระธาตุโพน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไซพูทอง เป็นที่นิยมของผู้นับ
ถือทั้งชาวลาวและชาวไทยไปกราบไหว้ขอพร ขอเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน ขอมีบุตร ขอโชคลาภ 
เป็นต้น พระธาตุโพนตั้งอยู่ห่างจากเมืองไกสอน พมวิหาน ลงใต้ไปตามเส้นทางหมายเลข 13 
ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร  

2) มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ในตัวเมืองไกสอน 
พมวิหาน และแหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ บนทางหลวงหมายเลข 9 จากเมืองไกสอน พมวิหาน ไปยัง
ชายแดน สปป.ลาว เวียดนาม ทีบ่้านพะลานไซ เมืองพิน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 102 ช่วงสะพานข้าม
แม่น้ าเซซัมซอย เข้าไปแก่งน้ าแก้วหลวงประมาณ 150 เมตร พบร่องรอยเท้าไดโนเสาร์  ที่มีอายุ
มากกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่อ า เภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้แวะพักเท่ียวชม  

3) นักท่องเที่ยวคนไทยส่วนใหญ่เดินทางตรงไปเวียดนามเพียงจอดแวะพักทานอาหาร
กลางวันในเมืองพิน ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไทยไปลงทุน แม้แต่ร้านอาหารบริเวณ 
ด่านพรมแดน สปป.ลาว-เวียดนาม ก็เป็นผู้ประกอบการคนไทยไปลงทุนเปิดร้านอาหารเช่นเดียวกัน  

4) มีสถานที่ พักรถ เมืองพะลานไซ ซึ่ งกองทุนญี่ปุ่น -อาเซียน (Japan-ASEAN 
Integration Fund: JAIF) สนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารที่พักรถแห่งนี้ มีพ้ืนที่ให้บริการร้านค้าขาย
ของที่ระลึกพ้ืนเมือง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงร้านเดียวที่ยังเปิดให้บริการ แต่สินค้ายังไม่หลากหลายและ
น่าดึงดูดใจที่จะซื้อ 

3.6.2 ในเวียดนาม 
1) ตามเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 จากชายแดนเวียดนาม-สปป.ลาว เป็นเส้นทาง

ขึ้นเขา มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชาติพันธุ์ไต ภูไท อาศัยอยู่ตามล าน้ าลักกะลองที่ไหลคู่ขนานตามเส้นทาง
หมายเลข 9 หรือ AH16 ในเวียดนาม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกัน
เข้าไปท่องเทีย่วศึกษาวิถีชีวิตชาติพันธุ์ดังกล่าว 

2) จังหวัดเถือเทียนเว้ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์
เหงียนช่วงปี พ.ศ.2345-2488 สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเว้ส่วนใหญ่เป็นป้อมปราการ พระราชวังหลวง 
และสุสานจักรพรรดิ หมู่โบราณสถานในเมืองเว้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก
โลกในปี พ.ศ.2536 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าไปเที่ยวชม โดยเฉพาะ 
ชาวไทย ในปี พ.ศ.2558 จ านวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางออกผ่านด่านพรมแดนมุกดาหาร จ านวน 
823,864 คน กว่าร้อยละ 90 หรือประมาณ 741,477 คน เดินทางผ่าน สปป.ลาว เพ่ือไปท่องเที่ยวยัง
เวียดนามตอนกลาง โดยเฉพาะจังหวัดเถือเทียนเว้ แม้ผลของสงครามกลางเมืองเวียดนามท าให้
พระราชวังถูกท าลายลงมาก รัฐบาลเวียดนามได้มีการบูรณะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด  
นอกจากพระราชวังแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ วัดเทียนมู่ ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
พระภิกษุทิจกวางดึ๊ก จากวัดเที่ยนมู่ ประท้วงรัฐบาลโงดินเดียมห์ ที่ริดรอนอิสรภาพในการนับถือพุทธ
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ศาสนา โดยมีนโยบายให้ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์แทนศาสนาพุทธ มีการท าร้ายพระ และ
พุทธศาสนิกชน พระภิกษุทิจกวางดึ๊ก ได้เดินทางจากวัดเทียนมู่ จังหวัดเถือเทียนเว้ ไปยังกรุงไซ่ง่อน 
(นครโฮจิมินห์) เพ่ือประท้วงและได้ท าการราดน้ ามันจุดไฟเผาตนเองหน้าท าเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่   
11 มิถุนายน พ.ศ.2506 นอกจากนี้ยังมีเทศกาลเว้ เฟสติวัล (Hue Festival) ซึ่งจัดทุก 2 ปี ล่าสุด 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน-4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีกิจกรรม นิทรรศการศิลปะ วัฒนธรรมของ
เมืองเว้ การออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหาร แสดงรถยนต์นานาชาติ เป็นต้น 

3) มหานครดานัง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 มหานครของเวียดนาม คือ มหานครฮานอย       
โฮจิมินห์ ไฮฟอง เกิ่นเธอ และดานัง โดยดานังนอกจากเป็นท่าเรือน้ าลึก เขตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
เวียดนามตอนกลางแล้ว ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ท าการปรับภูมิทัศน์ชายหาดให้มีความสวยงาม 
ราคาที่พักโรงแรมระดับห้าดาวมีราคาถูกกว่าที่พักระดับเดียวกันในแหล่งท่องเที่ ยวของประเทศไทย 
ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวได้มาก มีเมืองมรดกโลก ได้แก่ ฮอยอัน มี
แหล่งทรัพยากรหินอ่อนที่สร้างสรรค์ปฏิมากรรมหินอ่อนที่หลากหลาย มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
(Man-Made) ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ สะพานมังกร เจ้าแม่กวนอิน กระเช้าไฟฟ้าที่บานาฮิลล์ 
(Bana Hill) โดยรถกระเช้าไฟฟ้า (Ba Na Hills Cable Car) ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ ใน 
4 หมวดของความเป็นที่สุด ได้แก่ กระเช้าไฟฟ้าประเภทไม่มีการหยุดแวะ (แบบเคเบิลเดี่ยว) 
ระยะทางยาวที่สุดในโลก 5,801 เมตร (Longest Non-stop Single Tract Cable Car) กระเช้า
ไฟฟ้าประเภทไม่มีการหยุดแวะ (แบบเคเบิลเดี่ยว) ระยะจากฐานสู่ยอดสูงที่สุดในโลก 1,368 เมตร 
(Highest ascent by a non-stop single-track cable car) กระเช้าไฟฟ้าที่สายเคเบิลยาวที่สุดใน
โลก 11,587 เมตร (Longest non-stop cable) กระเช้าไฟฟ้าที่สายเคเบิลหนักที่สุดในโลก 141.24 
ตัน (Heaviest cable roll) และมีการเลียนแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ ได้แก่ 
เมอร์ไลอ้อน (Merlion) ของประเทศสิงค์โปร์ ลอนดอนอาย (London Eye) หรือ มิลเลเนียมวีล 
(Millennium Wheel) ของประเทศอังกฤษ สะพานคล้องกุญแจคู่รัก การก่อสร้างตึกรูปทรงต่าง ๆ ที่
ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่ฮ่องกง การล่องเรือชมแสงสีของเมืองสองฝั่งแม่น้ า คล้ายกับ
ล่องเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา และท่ีฮ่องกง เป็นต้น มีสถานคาสิโนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน การสร้าง
ถนนคู่รัก (Wedding Studio Road) ที่ให้บริการสถานที่ส าหรับคู่รักจัดพิธีแต่งงานที่มีหลายระดับ
ราคา นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งมีสนามบินนานาชาติรองรับ
บริการการเดินทางของนักท่องเที่ยว ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เมืองมีชีวิตชีวา มี
นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย การขอความร่วมมืออาคารต่าง ๆ ประดับไฟส่องสว่าง และเปิดไฟสีสันใน
ยามค่ าคืนให้เมืองตื่นยามค่ าคืน มีนโยบายให้ส่วนลดกับนักท่องเที่ยวคนลาวมาท่องเที่ยวและพักใน
โรงแรม เพ่ือสามารถมาท่องเที่ยวได้ ได้แก่ ห้องพักคู่พักได้สี่คน ส่วนลดอาหารเช้า เป็นต้น ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวชาวลาวจากตอนกลาง ซึ่งมีอ านาจซื้อไม่สูงมากนัก และจากเวียงจันทน์มาเที่ยวมากขึ้น 
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวลาวเหล่านี้ไม่มาเที่ยวไทย ยกเว้นมาเที่ยวงานศาสนา และโดยเฉพาะประเพณี  
ออกพรรษา ได้แก่ งานประเพณีไหว้พระธาตุพนม งานไหลเรือไฟ งานแข่งเรือออกพรรษา ตีช้าง 
น้ านอง เป็นต้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมีน้อยมากทีเ่ดินทางถนนมาเที่ยวไทยตามเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือเดินทางเข้ามาท างานในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ชั้นในของภาค รวมถึงเข้าไปในภาคอ่ืน ๆ ที่มีชุมชนชาวไทย 
เชื้อสายเวียดนาม  

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

ฉ-19 

4) ฮอยอัน (Hoi An) หรือที่เวียดนามออกเสียง โฮยอาน มีความหมายถึงชุมชนสงบ 
ในอดีตฮอยอันเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าที่ส าคัญของเวียดนามตอนกลาง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน 
ชาวญี่ปุ่น จีน ดัตช์ หรือเนเธอร์แลนด์ มีการก่อสร้างอาคาร สะพานข้ามคลอง เป็นสถาปัตยกรรม
เฉพาะของชุมชนแต่ละประเทศที่มาอาศัยอยู่ ต่อมาร่องน้ าลึกเปลี่ยน ท่าเรือขนส่งสินค้าได้ย้ายไปยัง
เมืองดานัง ท าให้เมืองฮอยอันเป็นเมืองร้าง แล้วมีนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกเดินทางไปเที่ยวแล้วเขียน
ความประทับใจเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต ประกอบกับองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่า  
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2542 ถือเป็นการเปิดเมืองฮอยอันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
เวียดนามตอนกลาง รัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว มีกิจกรรมต่าง ๆ  
การเปิดบ้าน อาคาร ที่พัก ให้เป็นแหล่งจัดแสดง และแหล่งท่องเที่ยว จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกท่องเที่ยว 
หากเจ้าของอาคารบ้านพักหลังใดไม่พร้อมด าเนินการทางการของเวียดนามก็จัดหาผู้ประกอบการราย
อ่ืนเข้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเมืองฮอยอันได้เติบโต ปัจจุบันนอกจากนักท่องเที่ยวคน
ไทยนิยมไปท่องเที่ยวตามละครโทรทัศน์ของไทยเรื่อง ฮอยอันฉันรักเธอ ที่ได้แพร่ภาพไปเมื่อปี  
พ.ศ.2548 ยังมีนักท่องเที่ยวชาติตะวันตก อเมริกัน นิยมไปท่องเที่ยวและร่วมใช้วิถีชีวิตกับคนในพ้ืนที่ 
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ การท านา หรือการพักผ่อนริมชายหาดทะเล 
และการปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น  

 
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพื้นที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม 

4.1 ด้านการผลิต 
4.4.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กวางตรี เวียดนาม ต่างต้องการให้ผู้ประกอบการลงทุนไปลงทุนในพ้ืนที่ของตนเอง ไม่มีการเชื่อมโยง
การลงทุนระหว่างกัน สร้างแรงจูงใจหานักลงทุนไปลงทุนพ้ืนที่ของตน โดยผู้เกี่ยวข้องของประเทศ
เพ่ือนบ้านไม่มีความคิดที่จะวางแผนร่วมกันในการเชื่อมโยงการผลิต มีแต่ท าการตลาดที่จะชักชวนให้
นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในพื้นท่ีของตน ขาดความคิดพ้ืนฐานในการพยายามวางแผนสรรค์สร้าง
ความเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันในแต่ละเขตเศรษฐกิจของสองประเทศ เพราะถือว่าเขตเศรษฐกิจของ
ตนมีแรงจูงใจที่ดึงดูดนักลงทุนมากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 
ซึ่งมีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมมากกว่า การได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
และการเป็นประเทศคู่ค้าปกติ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ลาวบาว และ
กวางตรี ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางหมายเลข 9 แนวคิดอย่างนี้จึงท าให้แต่ละเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไม่สนใจสร้างความเชื่อมโยงการผลิตร่วมกัน ส่วนที่เกิดความเชื่อมโยงการผลิตในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโน นั้น เกิดจากฐานการผลิตร่วมที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางของไทย 
หรือผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนยังเขตเศรษฐกิจของแต่ละประเทศน าเข้าปัจจัยการผลิต เพ่ือเป็น
ส่วนผสมในการผลิตของโรงงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน หรือที่เขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษ
ลาวบาว 
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ข้อเสนอแนะ  
1) การวางแผนร่วม โดยการตั้งโรงงานการผลิตของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ส่งปัจจัย 

การผลิตร่วมกันในแต่ละเขตอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจแต่ละประเทศ ในข้อตกลงการใช้ปัจจัยการ
ผลิตเพ่ือป้อนโรงงานซึ่งกันและกัน ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งร่วมกันของทั้งสามประเทศ 

2) วางแผนสร้างความเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันสามประเทศในการใช้ปัจจัยการผลิตที่
มีอยู่ในพ้ืนที่เส้นทางหมายเลข 9 หรือปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ การผลิตร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ 
ระหว่างไทย-สปป.ลาว ไทย-เวียดนาม และการผลิตร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว และ
เวียดนาม โดยการลงทุนร่วมกัน แต่ละประเทศต่างมีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรจาก   
สปป.ลาว ที่มีแร่ธาตุ ทองแดง ยิบซั่ม เป็นต้น โดยทองแดงของ สปป.ลาว ส่งออกไปจีน และยิบซั่ม
ส่งออกไปเวียดนาม โอกาสในการน าวัตถุดิบแร่ธาตุเหล่านี้เข้ามาแปรรูปในพื้นที่ประเทศไทย ในขณะที่
เวียดนาม มีทรัพยากรทางทะเล ทั้งสองประเทศมีต้นทุนค่าแรงที่ต่ า ทักษะฝีมือแรงงานยังไม่สูงมาก มี
เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับไทย ซึ่งแรงงานมีฝีมือมากกว่า มีเทคโนโลยีดีกว่า รวมถึงมี
โครงสร้างพื้นฐานดีกว่า มีตลาดที่กว้าง และมีอ านาจซื้อสูง การน าปัจจัยการผลิตมาแปรรูปในไทยแล้ว
ส่งกลับไปผลิตขั้นสุดท้าย หรือประกอบ แล้วส่งออกเพ่ือใช้สิทธิ์ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป และ
การเป็นประเทศคู่ค้าปกติจาก สปป.ลาว และเวียดนาม หรือผลิตขั้นสุดท้ายในไทยเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตร่วมกัน 

3) การยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Close 
Economic Partnership: CEP) ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ครอบคลุม
ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการบริการ ใน 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ให้มาก
ขึ้นและใกล้ชิดมากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่ากรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียนที่แต่ละประเทศมี
แนวทางปฏิบัติเฉพาะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ในเรื่อง 
การลงทุนต่างต้องการให้ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาลงทุนในประเทศตนเองไม่ได้มองถึงเรื่องการไป
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านตามนัยยะความร่วมมือการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4.1.2 จังหวัดมุกดาหารได้รับการตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ร่วมกับจังหวัด
หนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ผู้ประกอบการเอกชนเห็นว่าสิทธิประโยชน์ไม่
จูงใจเท่ากับสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว  

ข้อเสนอแนะ  
การจัดตั้งเขตเสรีการค้ามุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวบาว เป็นเขตปลอดภาษี ส าหรับ

ผู้ประกอบการในเขตเสรีการค้าน าเข้า-ส่งออก สินค้าจากทั่วโลก จ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีในพ้ืนที่ 
หรือลดภาษีร้อยละ 32 ในพ้ืนที่ เมื่อมีผู้ซื้อไปใช้หรือจ าหน่ายนอกพ้ืนที่ก็ให้มีการช าระภาษีปกติ  
การจัดตั้งเขตเสรีการค้าฯ เพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาดจากร้านค้าปลีก-ค้าส่ง สมัยใหม่ (Modern Trade) 
ไม่กี่รายในพ้ืนที่ ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างตามมา เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ ง 
ธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น  

4.1.3 ประเทศไทยมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ านวน 56 แห่งทั่วประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
ไม่นับรวมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 3 แห่ง ที่
จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่นิคม
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อุตสาหกรรมกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ที่ไม่ได้มีการตั้งรวมกันเป็นจุดเดียวเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน หรือ   
ลาวบาว เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ให้มีผลิตร่วมและประกอบกันเพ่ือสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยง เช่น การผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก เพ่ือท าสายหุ้มฉนวนเคเบิล การผลิตชิ้นส่วน
ประกอบยานยนต์และตัวถังประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

4.2 ด้านการค้า 
4.2.1 ปัญหา ความแตกต่างในแนวทางปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common 

Control Area: CCA) ของประเทศไทย กับ สปป.ลาว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งร่วมตรวจเป็นสินค้า
ขาออก ยานพาหนะบรรทุกสินค้าและผู้ควบคุมยานพาหนะที่มาจากประเทศของตนพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศเจ้าของที่ตั้งพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันตรวจเป็นสินค้าขาเข้า บริเวณด่านพรมแดน
มุกดาหาร และด่านพรมแดนสะหวันนะเขต ท าให้ล่าช้าจากก าหนดเปิดด าเนินการในกลางปีนี้เลื่อนไป
ปลายปี แต่ สปป.ลาว และเวียดนาม ได้ร่วมกันด าเนินการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันแล้วที่  
ด่านแดนสะหวัน-ลาวบาว 

ข้อเสนอแนะ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาลดความแตกต่างในแนวทางปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ควบคุมร่วมกันเพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการได้โดยเร็ว และอ านวยความสะดวกในการส่งออก-น าเข้า
ผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารที่มีปริมาณแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 

4.2.2 ปัญหา ด้านกฎระเบียบการน าเข้า ส่งออก ใน สปป.ลาว หรือส่งออกไปเวียดนาม 
และ/หรือจีน รับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการส่งออกที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะปัญหาด้านภาษา ผู้ส่งข้อมูล
ข่าวสาร และช่องทางการสื่อสารถึงผู้รับข้อมูลข่าวสารช้า มีการกระจายไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบการ
ส่งออกไม่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก-น าเข้า ของ สปป.ลาว เวียดนาม จีน รวมถึงสาระ
ของกรอบความร่วมมือข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างไทย -สปป.ลาว ไทย-เวียดนาม และไทย-จีน และ
นโยบายของแต่ละแขวงบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้กระท าผิดโดยไม่เจตนา และเป็นช่องทางที่
เสี่ยงต่อการทุจริต ในขณะที่เวียดนาม มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจากเดิมเอ้ือต่อผู้ประกอบการ
ต่างประเทศที่เป็นแรงจูงใจให้ไปลงทุนในเวียดนาม ได้แก่ การน าเข้าอะไหล่เครื่องจักรบางชิ้นส่วน
น ามาเปลี่ยนเพ่ือใช้ประกอบเครื่องจักรผลิตในเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาวไม่ต้องช าระภาษี
น าเข้า แต่มีการเปลี่ยนแปลงต้องช าระภาษีก่อนน าเข้า มีการท าเอกสารที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทยในพ้ืนที่ด่านพรมแดน และที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

ประเทศนั้นต้องติดตามข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ
ชาวไทย และแจ้งข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านพรมแดน และ
ผู้ประกอบการชาวไทย อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

4.2.3 ปัญหา ผู้ประกอบการค้าชายแดนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าท่ีซื้อมาแล้วขายไป สินค้าที่
ขายจากส่วนกลาง หรือผู้ค้าส่งรายใหญ่ในพื้นที่ และจังหวัดใหญ่ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา 
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อุบลราชธานี ที่มีศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่  โดยผู้ค้ารับส่วนต่างก าไรจากการขายสินค้า ซึ่งมี
หลากหลายชนิดและมาจากหลายบริษัท หลายแห่ง ท าให้มีต้นทุนการขายที่สูง  

ข้อเสนอแนะ 
คลัสเตอร์ ธุ รกิจการค้าปลีก และการค้าส่ ง  การรวมกลุ่ ม เป็นคลัสเตอร์ที่ มี 

ความหลากหลายของสินค้าและบริการ เพ่ือท าให้เกิดความได้เปรียบจากขนาดภายนอก (External 
Economy of Scale) หรือรวมตัวเป็นลักษณะของตลาดที่ขายสินค้าเฉพาะทาง โดยมีผู้ค้าหลายรายที่
มีสินค้าในกลุ่มเดียวกันมารวมตัวกัน เพ่ือจ าหน่ายสินค้าในสถานที่เดียวกัน ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าได้ มีสินค้าให้เลือกเป็นปริมาณมาก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2551) การวางแผนเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งโดยการขนส่งจ านวนมากเป็นลักษณะสินค้าที่เหมือนกัน 
เช่น ขนส่งทางรถไฟร่วมกัน การสร้างเครือข่ายการขนส่งร่วมกัน ก าหนดพ้ืนที่และโรงงานการจัดเก็บ
ขนาดสมดุลกับตลาด และรักษาคุณภาพสินค้า  

4.3 ด้านการลงทุน 
ปัญหา ตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 

สปป.ลาว และเวียดนาม มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม แต่ละแห่งต่างต้องการดึงนักลงทุน
จากประเทศเพ่ือนบ้านไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรมของตนเอง ไม่มีแนวคิดในการลงทุน
ผลติร่วมกัน และจ าหน่ายร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ 
การลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไทย และลาว ในการผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร 

รถไถขนาดเล็ก เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นการลงทุนผลิตเพ่ือจ าหน่ายในไทย และ 
สปป.ลาว การลงทุนการผลิตร่วมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเวียดนามในการผลิตอะไหล่
รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

4.4 ด้านการบริการ 
4.4.1 ปัญหา ผู้ประกอบการขนส่งใช้เส้นทางนครพนม -ค าม่วน แทนการใช้เส้นทาง

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพราะในช่วงจากชายแดน 
สปป.ลาว-เวียดนาม ไปเมืองดองฮา ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเขา บางช่วงผิวการจราจร
แคบ มีไหล่ทางแคบและมีโค้งหักศอกหลายที่ มีอันตรายในฤดูฝน แม้มีการขยายเส้นทางแต่ไม่ได้
เหมาะส าหรับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าส่งออกจากไทยไปท่าเรือดานังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่ขนส่งไปยังกรุงฮานอย และเวียดนามตอนบน หรือจีนตอนใต้ ผู้ประกอบการส่งออกหรือ  
ผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศเลือกใช้เส้นทางที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย และตนเองมีความสะดวกและ
คุ้นเคยกับด่านพรมแดนใด ที่ส าคัญการขนส่งสินค้าไปเวียดนาม หรือจีน เที่ยวกลับต้องขนสินค้าจาก
จีน หรือเวียดนาม กลับเข้ามาขายในไทย เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง ในขณะที่การส่งสินค้าไป
ยังท่าเรือดานังมีปริมาณน้อยแล้วไม่ค่อยมีสินค้าขนส่งกลับเข้ามา  

ข้อเสนอแนะ  
การวางแผนสร้างการผลิตร่วมกันระหว่างเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม ในสาม

ประเทศ เพ่ือส่งออกและน าเข้ามาประกอบ ส่งกลับ และผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ใช้ประโยชน์
การขนส่งร่วมกันตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

4.4.2 ปัญหา ระบบการจราจรใน สปป.ลาว และเวียดนาม มีความแตกต่างจากไทย คือ  
ขับรถพวงมาลัยซ้าย ป้ายสัญลักษณ์จราจรแตกต่างกัน วัฒนธรรมการใช้ถนนแตกต่างกัน เช่น  
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ในเวียดนาม การบีบแตรของรถคันหลังเพ่ือต้องการให้ผู้ขับขี่คันหน้ารับรู้ว่าคันหลังต้องการแซงขอให้
รักษาเส้นทาง อย่าเปลี่ยนช่องจราจรโดยกะทันหัน การเกิดอุบัติเหตุขึ้นคู่กรณีตกลงค่าเสียหายกันเอง
ต่างไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะอาจโดนยึดใบอนุญาตขับขี่ และจับทั้งคู่ก่อน
ไต่สวน เป็นข้อจ ากัดแก่ผู้ขับขี่ชาวไทยที่ไม่คุ้นเคยสภาพการจราจรดังกล่าว อีกทั้งสภาพอาคาร
บ้านเรือนที่ตั้งติดไหล่ทาง มีรถจักรยานยนต์ใช้ทางร่วมกับรถยนต์จ านวนมาก ข้อจ ากัดด้านความเร็ว
ของยานพาหนะในเขตชุมชนเมืองไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขตนอกเมืองไม่เกิน 60-70 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง มีการบังคับใช้กฎหมายด้านจราจรที่เข้มงวดมาก ผู้กระท าผิดจ่ายค่าปรับสูงซ่ึงรวมถึงโดนยึด
ใบอนุญาตขับขี่  ท าให้ผู้ประกอบการชาวไทยหลายรายในพ้ืนที่ศึกษาเปลี่ยนไปใช้ท่าเรือใน           
ภาคตะวันออกของไทย แม้เทียบระยะทางจากด่านชายแดนมุกดาหารไปท่าเรือดานั ง ประมาณ         
500 กิโลเมตร น้อยกว่าไปท่าเรือแหลมฉบัง ภาคตะวันออกของไทย ประมาณ 800 กิโลเมตร ซึ่งมี 
การติดต่อขนส่ง บรรทุกสินค้า การประกันภัยสินค้าง่ายกว่าใน สปป.ลาว และเวียดนาม อีกทั้งปัญหา
การใช้รถบรรทุกลาว รถบรรทุกเวียดนาม คนขับรถบรรทุกสินค้าไม่รับผิดชอบ และไม่ให้ความส าคัญ 
เช่น ไม่รู้เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิตู้สินค้าที่ต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือรู้เทคโนโลยีแต่
ละเลยไม่ปฏิบัติ ท าให้เกิดความเสียหายกับสินค้า รวมถึงไม่ดูแลระมัดระวังตู้คอนเทนเนอร์ เกิดความ
สินค้าเสียหายระหว่างการขนถ่ายขึ้น-ลง จัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งปัญหาความไม่รับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะ  
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ชาวไทยต้องหาผู้ร่วมทุนในพ้ืนที่ของทั้งสอง

ประเทศหรือผู้แทน (Nominee) จดทะเบียนท าธุรกิจใน สปป.ลาว และเวียดนาม แต่ผู้ประกอบการ
คนไทยบริหารจัดการเอง 

4.4.3 ปัญหา เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใน สปป.ลาว มีชุมชนเล็ก ๆ 
เกิดขึ้นใหม่ตามแนวเส้นทางฯ เพ่ิมขึ้น และตั้งอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งมีรถยนต์ที่ใช้เส้นทางฯ ทั้งรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าจากไทยไปชายแดนเวียดนาม และรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากเวียดนามมาไทย รถบรรทุก
ขนแร่ทองแดงไปเวียดนาม รถโดยสารนักท่องเที่ยวคนไทยไปเท่ียวและกลับจากเวียดนาม รถยนต์ส่วน
บุคคล และรถจักรยานยนต์ ตลอดเส้นทางฯ ที่ออกจากตัวเมืองไกสอน พมวิหาน ถึงด่านชายแดน 
สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ถ้ารถประสบปัญหา เกิดอุบัติเหตุ หาร้าน
ซ่อมแซม ลากจูง ยากมาก 

ข้อเสนอแนะ 
การลงทุนตั้งศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์ บริการรถลากจูง รวมถึงสถานีบริการน้ ามัน สุขา 

ที่พักระหว่างทาง ที่มีร้านค้าสินค้าพ้ืนเมือง ร้านค้าเบ็ดเตล็ดหรือร้านสะดวกซื้อ บนเส้นทางหมายเลข 
9 หรือ AH16 ในช่วงเมืองไกสอน พมวิหาน และเมืองแดนสะหวัน ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม 

4.4.4 ปัญหา ระบบการศึกษาในประเทศเพ่ือนบ้านยังดีไม่เท่าไทย  
ข้อเสนอแนะ 
คลัสเตอร์ด้านการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา

ศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านสาธารณสุข การพยาบาล การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
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4.4.5 ปัญหา การรักษาพยาบาลในประเทศเพ่ือบ้านยังไม่ดีเท่าไทย  
ข้อเสนอแนะ  
คลัสเตอร์ด้านสุขภาพ เพ่ือสร้างความสามารถทางการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพ 

เชิงป้องกัน ประชาชนตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยใช้โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นศูนย์ เชื่อมโยงโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ ตามแนวเส้นทางฯ  

4.5 ด้านการท่องเที่ยว 
4.5.1 ปัญหา แหล่งท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ใน 

สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวลาว และ            
ชาวเวียดนาม รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืนให้มาเที่ยวชม 

ข้อเสนอแนะ  
1) การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว–พระเจ้า

ใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดรอยพระพุทธบาท ภูมโนรมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ 
พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยสร้างเรื่องราว (Story) ผูกเชื่อมโยงกันของ 
พระธาตุ คู่แฝด ได้แก่ เมื่อกราบไหว้พระธาตุพนมแล้วต้องไปกราบไหว้พระธาตุอิงฮัง และกราบ
นมัสการพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์เพ่ือความเป็นสิริมงคลได้โชคลาภอันยิ่งใหญ่  

2) การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ หรือการท่องเที่ยวบรรพชีวินวิทยา
เชื่อมโยงแหล่งค้นพบไดโนเสาร์ใน สปป.ลาว ที่บ้านพะลานไซ เมืองพิน แขวงสะหวันนะเขต และไทย 
ที่บ้านพนอมทุ่ง ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ภูกุ้มข้าว อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

3) การจัดท าเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และในประเทศ ใน
ระหว่างเส้นทางควรเลือกจุดแวะพักมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ดึงดูดใจให้แวะพัก มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และตลาดจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นข้างทาง สินค้าของที่ระลึก มีบริการห้องน้ า เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 
5. สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากพื้นที่  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ในการส ารวจเส้นระเบียงเศรษฐกิจที่ผ่านใน สปป.ลาว 
และเวียดนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

5.1. ปัญหาและอุปสรรค 
5.1.1. สรุปด้านการผลิต 

1) มีการเชื่อมโยงในทางกายภาพเชิงพ้ืนที่ของเส้นระเบียงเศรษฐกิจแต่แทบไม่มี 
การเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันระหว่างการผลิตในเขตอุตสาหกรรมแต่ละประเทศ และ/หรือเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

2) ไม่มีการวางแผนร่วมกันในการเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันระหว่างเขตอุตสาหกรรม/
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ มีแต่ท าการตลาดเพ่ือชักชวนให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในพ้ืนที่ของตน 
ด้วยการแข่งขันสร้างแรงจูงใจที่มากกว่าให้นักลงทุนไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศตน  
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3) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว ไม่มีความมั่นคงทางพลังงาน ไม่มี
ไฟฟ้าส ารองในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เมื่อมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดจากลมพายุ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม  
ท าให้ขาดไฟฟ้าใช้ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการผลิตของแต่ละโรงงาน ทั้งในแง่
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือคุณภาพสินค้าท่ีได้ไม่สม่ าเสมอ 

4) สปป.ลาว ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจากเส้นระเบียงเศรษฐกิจที่ผ่านในพ้ืนที่ จาก
เมืองไกสอน พมวิหาน ถึงเมืองแดนสะหวัน มีพ้ืนที่การผลิตอยู่ในเมืองไกสอน พมวิหาน เกือบทั้งหมด 
นอกเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมการผลิต และความหนาแน่นของประชากรเบาบางมาก ประมาณ 
44 คนต่อตารางกิโลเมตร (สถิติประจ าปี 2013, ศูนย์สถิติแห่งชาติ สปป.ลาว) 

5.1.2. สรุปด้านการลงทุน 
1) นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว มีค าสั่งให้ยุติการส่งออกไม้ ไม้ยืนต้น และไม้ประดับ

จากป่าธรรมชาติไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาด ส่งผลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การแปรรูปไม้ การจัดท าของประดับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ 

2) มีผู้ประกอบการรายย่อยตามแนวชายแดนได้รับผลกระทบจากการลงทุนของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลาง และแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย  

5.1.3. สรุปด้านการค้า 
1) มีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่เป็นผู้ผลิตในพ้ืนที่ศึกษาน้อย ผู้ประกอบการค้า   

ส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนในหลายรูปแบบ เช่น สั่งซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายจากจังหวัดใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา หรือสั่งตรงจากส่วนกลาง  

2) ผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
หาข้อมูลข่าวสาร และใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์โฟน แฟ็กซ์ สั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากแหล่งผลิต
ใหญ่ หรือสั่งซื้อจากผู้ขายส่งรายใหญ่ หรือสั่งซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายเฉพาะสินค้านั้นโดยตรงจากพ้ืนที่
ชั้นในของไทย หรือมาซื้อสินค้าโดยตรงจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดจ าหน่ายสินค้าในทุกจังหวัด
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แทนการสั่งซื้อจากผู้ประกอบการรายย่อยตาม
แนวชายแดน 

3) มีการผูกขาดขายตามชนิดและยี่ห้อของสินค้าที่ได้สิทธิจ าหน่ายในพ้ืนที่ ท าให้
ผู้ประกอบการอ่ืนไม่สามารถหาสินค้าชนิดนั้นไปจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อจาก สปป.ลาว ได้  

4) ต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการไทยไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ประกาศล่วงหน้านาน และมีช่องทางการสื่อสารน้อย ทั้งแขวงใหญ่ 
และแขวงเล็กซึ่งต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม ท าให้ผู้ประกอบการเสียต้นทุนเพ่ิม ผู้ประกอบการ
บางรายไปรู้การเพ่ิมค่าธรรมเนียมส่งสินค้าออกที่ชายแดน จะน าสินค้ากลับคืนมาก็ไม่ได้เพราะมีค าสั่ง
ซื้อแล้ว ต้องส่งสินค้าไป เพราะถ้าน ากลับมาจะท าให้เสียประวัติการส่งออก 

5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อห้าม ในการส่งออก-
น าเข้า สปป.ลาว ของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยไม่ทราบ ท าให้
กระท าผิดโดยไม่เจตนา มีการถูกเรียกกักสินค้า ท าให้บางรายสินค้าเน่าเสีย และ/หรือ ส่งสินค้าล่าช้า  

6) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรทางการเกษตรที่ส่งออกไป
จ าหน่ายใน สปป.ลาว ต้องเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าท่ีดีกว่า ไม่ใช่แข่งขันด้านราคา  

7) ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานีจ านวนลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการที่ส่งออกตามมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
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ศุลกากร ต้องมีขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติรายการสินค้าเพ่ือส่งออกต่อหน่วยงานความมั่นคงหลัก 
ใช้ระยะเวลากว่า 7 วัน ท าให้ผู้ประกอบการที่เคยซื้อจากด่านบ้านนาปากซัน เมืองสองคอน  
แขวงสะหวันนะเขต ฝั่ง สปป.ลาว ไปซื้อสินค้าจากด่านอื่นท่ีได้สินค้าเร็วกว่า 

8) มีสินค้าไทยจ าหน่ายน้อยมากในพ้ืนที่ใกล้ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม โดยมี
สินค้าจากจีน และเวียดนามจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน 

9) ผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ 
เพราะต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ไม่มี  
ตราสินค้าของตนเอง เป็นต้น 

10) ที่ผ่านมามีความไม่สงบภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้
การค้าชายแดนหยุดชะงักในช่วงสั้น ๆ มีด่านและตรวจค้นเพ่ิมขึ้น ท าให้การค้าชะลอตัวลง เป็นช่วง
ระยะเวลา 3-4 เดือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวลาวหันไปซื้อสินค้าจากประเทศอ่ืนทดแทนสินค้าจาก
ไทย ท าให้สินค้าจากไทยบางส่วนถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดจนถึงปัจจุบัน 

5.1.4. สรุปด้านท่องเที่ยว และการบริการ 
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวนกว่าร้อยละ 90 ไม่แวะซื้อสินค้าและพักที่มุกดาหาร 

เมื่อเดินทางมาถึงมุกดาหารแล้วเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ไป สปป.ลาว 
และปลายทางคือเมืองท่องเที่ยวในเวียดนามตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดเถือเทียนเว้ และฮอยอัน เมื่อ
เดินทางกลับไทยก็ไม่แวะซ้ือสินค้าและพักท่ีมุกดาหารเช่นเดียวกัน  

2) จังหวัดมุกดาหารและนครพนมไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว หรือ
วันหยุดตามเทศกาล ประเพณี ได้แก่ งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม เป็นต้น เพราะโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการบริการท่องเที่ยว (Services Infrastructure) ไม่เพียงพอ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น 

3) มีความแตกต่างในแนวทางปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control 
Area: CCA) ของประเทศไทย กับ สปป.ลาว ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 ในขณะ
ที่ สปป.ลาว และเวียดนามได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันแล้วที่ด่านแดนสะหวัน-ลาวบาว  

4) เส้นทางการเดินทางใน สปป.ลาว ยังมีความไม่สะดวกและมีความเสี่ยงสูงใน 
การเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า ถ้ารถบรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ต่างมีความยุ่งยาก มีปัญหาเรื่อง
กฎหมายที่มีความล่าช้า และปัญหาด้านประกันภัยของแต่ละประเทศยังไม่มีความชัดเจนในข้อตกลง
การประกันภัยร่วมกัน เมื่อพ้นเขตเมืองไกสอน พมวิหาน ไปตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจมีสถานี
บริการน้ ามัน และร้านอาหารน้อย ถนนและไหล่ทางแคบ มีการสัญจรในท้องถิ่น และการเลี้ยงสัตว์
ข้างถนน เกิดอันตรายกับการขับขี่ที่ไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ท าให้เกิดอันตรายกับ
ผู้ร่วมทางสัญจรได้ง่าย 

5) ระบบจราจรการขับขี่ยวดยานพาหนะของไทยขับขี่ช่องซ้าย  แตกต่างจาก  
สปป.ลาว และเวียดนาม ที่ขับขี่ช่องขวา การจ ากัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการขับขี่
ยวดยานพาหนะในเขตเมืองของเวียดนาม ซึ่งผู้ขับรถขนส่งของไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ค่อยเข้าใจ
กฎระเบียบจราจร รวมถึงวัฒนธรรมการใช้ถนนในเวียดนามที่มีความแตกต่างกับไทยมาก ประกอบกับ
รถบรรทุกไทยเข้าเวียดนามไม่ได้ ท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในประเทศ
เพ่ือนบ้านได้เท่าท่ีควร 

6) ปัญหาหน่วยงานราชการในไทยที่มีภารกิจ หน้าที่ เกี่ยวข้องกัน ตั้งห่างไกลกันท าให้
การติดต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอกชนไม่ได้รับความสะดวก 
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5.2. สรุปข้อเสนอแนะ 
5.2.1. การวางแผนร่วม โดยการตั้งโรงงานการผลิตของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ส่งปัจจัยการผลิต

ร่วมกันหรือสินค้าขั้นกลางในแต่ละเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม ของแต่ละประเทศ ในข้อตกลง 
การใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือป้อนโรงงานซึ่งกันและกัน ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งร่วมกัน ในสอง
หรือสามประเทศ ได้แก่ ไทย-สปป.ลาว ไทย-เวียดนาม หรือ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ซึ่งแต่ละ
ประเทศต่างมีจุดเด่นส าคัญ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรจาก สปป.ลาว ที่มีแร่ธาตุ ทองแดง ยิบซั่ม เป็นต้น 
โดยทองแดงของ สปป.ลาว ส่งออกไปจีน และยิบซั่มส่งออกไปเวียดนาม โอกาสในการน าวัตถุดิบแร่
ธาตุเหล่านี้เข้ามาแปรรูปในพ้ืนที่ประเทศไทย ในขณะที่เวียดนาม มีทรัพยากรทางทะเล ทั้งสอง
ประเทศมีต้นทุนค่าแรงท่ีต่ า ทักษะฝีมือแรงงานยังไม่สูงมาก มีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบ
กับไทย ซึ่งแรงงานมีฝีมือมากกว่า มีเทคโนโลยีดีกว่า รวมถึงมีโครงสร้างพ้ืนฐานดีกว่า มีตลาดที่กว้าง 
และมีอ านาจซื้อสูง การน าปัจจัยการผลิตมาแปรรูปในไทยแล้วส่งกลับไปผลิตขั้นสุดท้าย หรือประกอบ 
แล้วส่งออกเพ่ือใช้สิทธิ์ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป และการเป็นประเทศคู่ค้าปกติจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม หรือผลิตขั้นสุดท้ายในไทยเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิต
ร่วมกัน และต้องยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิด
มากกว่ากรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน ซึ่งตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจในประเทศไทยมี
โรงงานตั้งกระจายกันอยู่ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถ
ร่วมมือกันได้หมด ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร รถไถขนาดเล็ก เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องปั่น
ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น หรือ การลงทุนการผลิตร่วมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเวียดนามใน 
การผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

5.2.2. ในเบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารควรจัดตั้งเขตเสรีการค้าร่วมกันระหว่างมุกดาหาร  
สะหวันนะเขต และลาวบาว ที่จะท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างตามมา ได้แก่  
การท่องเที่ยว การขนส่ง ธุรกรรมทางการเงิน และกระตุ้นการซื้อขายในพ้ืนที่มากขึ้น เป็นต้น และ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วย  

5.2.3. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาลดความแตกต่างในแนวทางปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) เพ่ือให้สามารถเปิดด าเนินการได้โดยเร็ว และ
อ านวยความสะดวกในการส่งออก-น าเขา้ผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารที่มีปริมาณแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการส่งออก -น าเข้า ของไทยต้องติดตามข่าวสาร กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการชาวไทย และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านพรมแดน และผู้ประกอบการชาวไทย อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง  

5.2.4. ควรลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศในการช าระค่าสินค้าและบริการ
ระหว่างไทย-สปป.ลาว เพื่อให้เกิดการใช้บริการมากขึ้น เพราะปัจจุบันเกือบทั้งหมดช าระค่าสินค้าด้วย
เงินสด ซึ่งผู้ประกอบการคนลาวไม่ต้องการให้ทางการรู้สถานะทางการเงินของตนเพราะเกรงถูกเรียก
เก็บภาษี  

5.2.5. ควรท าคลัสเตอร์ธุรกิจการค้าปลีก และการค้าส่ง สินค้าและบริการ มีผู้ค้าหลายรายที่
มีสินค้าในกลุ่มเดียวกันมารวมตัวกัน เพ่ือจ าหน่ายสินค้าในสถานที่เดียวกัน การสร้างเครือข่าย  
การขนส่งร่วมกัน รวมถึงการหาผู้ร่วมทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม หรือผู้แทน (Nominee) จด
ทะเบียนท าธุรกิจในสองประเทศ แต่ผู้ประกอบการคนไทยบริหารจัดการเอง 
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5.2.6. การจัดท าคลัสเตอร์ด้านการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก 
และหลักสูตรฝึกอบรมด้านสาธารณสุข การพยาบาล การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
รวมถึงการจัดท าคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ เพ่ือสร้างความสามารถทางการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพ 
เชิงป้องกัน ประชาชนตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจ  

5.2.7. ควรมีมาตรการทางภาษีในการผลิตตามคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี รวมถึงขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับนักลงทุน
ผู้กู้เงินลงทุนที่ท าการผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ 

5.2.8. สนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารอินทรีย์ชายฝั่งโขง (Organic Valley) ของเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และในพื้นที่กลุ่มศึกษา 

5.2.9. ควรสนับสนุนการวางแผนในการปลูกไม้เพ่ือแปรรูปในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
ความต้องการการผลิตจากไม้ในระยะยาว 

5.2.10. พ้ืนที่ศึกษาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยว (Man-Made) ที่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การท าตลาด ณ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่

5.2.11. ควรเปิดคลินิกเอสเอ็มอีทุกเดือน เ พ่ือให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไข ด้านการผลิต และการตลาด 
 
6. ผลสรุปอุตสาหกรรมจากผลการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน 
สปป.ลาว และเวียดนาม 

จากการพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม ได้รับ
ฟังบรรยายสรุป การร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล หน่วยงาน ใน
ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาดูงาน และการสังเกต 
พ้ืนที่ที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม สามารถสรุป
อุตสาหกรรมจากการลงพ้ืนที่ศึกษามีความต้องการได้ดังนี้ 

6.1 อุตสาหกรรมขนส่ง 
6.2 อุตสาหกรรมอาหาร 
6.3 อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ 
6.4 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
6.5 อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
6.6 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
6.7 อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล 
6.8 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
6.9 อุตสาหกรรมผลิตไร่ผักและสวนผลไม้ 
6.10 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช 
6.11 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 
6.12 อุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
6.13 อุตสาหกรรมค้าส่ง ค้าปลีก 

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

ฉ-29 

6.14 อุตสาหกรรมบริการธุรกิจ 
นอกจากนี้ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และ

เวียดนามได้มีข้อเสนอแนะคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ คลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยว 
คลัสเตอร์ด้านการศึกษา และคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ 

 
7. ก าหนดการการศึกษาพื้นที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
21 กรกฎาคม 2559 รับฟังบรรยายสรุป และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1. ภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-สปป.ลาว 
   โดย กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
         ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

 2. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 
    โดย ผู้บริหารจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน และ 
          รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทสะหวัน แปซิฟิกา ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 
          ณ สะหวันปาร์ค เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว 

 3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว  
 โดย Deputy Head of the Board,  

Director of Border Management Center 
          Management Board of Quang Tri Economic Zone 
          ณ ส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว เวียดนาม 

 4. การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว 
    โดย 1. ผู้บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมยางตราอูฐ เวียดนาม จ ากัด 
          2. ผู้บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ฮอร์ส จ ากัด 

 - ส ารวจเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ใน สปป.ลาว และเวียดนาม 
22 กรกฎาคม 2559 รับฟังบรรยายสรุป ศักยภาพของจังหวัดกวางตรี  และร่วมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นร่วมกับ 
ผู้บริหารและพนักงาน แผนกการลงทุน จังหวัดกวางตรี ณ แผนกการลงทุน 
จังหวัดกวางตรี 

 - ส ารวจเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 ในเวียดนาม และเส้นทาง 1A 
23 กรกฎาคม 2559 รับฟังบรรยายสรุป ศักยภาพของท่าเรือเทียนซา มหานครดานัง  และร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ท่าเรือเทียนซามหา
นครดานัง ณ ท่าเรือเทียนซา มหานครดานัง 
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ภาคผนวก ช 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการศึกษา

แนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ  
 

รายงานผลการศึกษาพ้ืนที่ที่เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านใน สปป.ลาว และ
เวียดนาม และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และขอนแก่น ตามล าดับ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก ่
 
1. ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี รวม 36 คน 

1.1 สรุปความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งออก น าเข้า (ซื้อมา ขายไป) และส่วนราชการ 
1.1.1 ปัญหาจ านวนผู้ประกอบการค้าชายแดนลดลง เพราะ 

1) ผู้ซื้อชาวลาวที่ซื้อสินค้าครั้งละจ านวนมากหันไปซื้อสินค้ากับผู้ขายส่งรายใหญ่ใน
พ้ืนที่ และจากส่วนกลาง ซึ่งราคาถูกกว่า ท าให้ผู้ค้าในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนขายสินค้าตนไม่ได้ 
เพราะ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

2) บริษัทผู้ผลิต จ าหน่าย ในส่วนกลางตั้งตัวแทนจ าหน่ายในพ้ืนที่ชายแดน และใน
แขวงใหญ่ใน สปป.ลาว ท าให้ผู้ซื้อชาวลาวหันไปซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงแทนซื้อจากผู้ค้าใน
พ้ืนที่ตามแนวชายแดน แม้ว่าตัวแทนจ าหน่ายตามแนวชายแดนไปตั้งตัวแทนจ าหน่ายที่ฝั่งตรงข้ามก็มี
ต้นทุนที่สูงกว่าสู้จากส่วนกลางไม่ได้ 

3) ผู้ซื้อชาวลาวรายย่อยหันไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ขนาดใหญ่ (Modern 
Trade) ที่มีอยู่ในตัวจังหวัดทุกจังหวัดที่ติด สปป.ลาว และมีความหลากหลายชนิดสินค้ามากกว่า แทน
การซื้อจากผู้ค้าในพ้ืนที่ชายแดน 

1.1.2 ผู้ค้าในพ้ืนที่ชายแดนบางรายต้องเปลี่ยนชนิดสินค้าจ าหน่ายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่เพราะสินค้าเดิมไม่สามารถน าไปจ าหน่ายได้ด้วยเหตุผลผู้ซื้อชาวลาวซื้อ
จากผู้ขายส่งในพ้ืนที่ และจากส่วนกลาง มีการซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายจากส่วนกลางไปตั้งสาขาใน
พ้ืนที่ และหันไปซื้อจากร้านค้าปลีกใหญ่จากตัวแทนจ าหน่ายจากส่วนกลางไปตั้งสาขาในพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนะ เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจจึงเปลี่ยนไปส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่ก็จ าหน่ายได้น้อย และรายได้ลดลง เพราะความนิยมมีน้อยและไม่มั่นใจใน
คุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าทดแทนที่ขายในตลาดทั่วไป 

1.1.3 ปัญหาผู้ประกอบการค้าชายแดนในพ้ืนที่ที่ส่งออกสินค้ามีการรับรู้ข้อมูล กฎระเบียบ
ข้อห้ามไม่เพียงพอ หรือน้อย ท าให้สินค้าถูกกักในด่านศุลกากรของ สปป.ลาว ไม่สามารถส่งเข้าไปใน 
สปป.ลาว ได้ ท าให้ต้นทุนการส่งออกสูงขึ้น เพราะถ้าน าสินค้าเหล่านั้นกลับคืนมาประเทศไทยท าให้
ส่งผลต่อประวัติของผู้ส่งออกว่ามีปัญหาในการส่งออกในข้อมูลของศุลกากรของไทย 

ข้อเสนอแนะ ผู้ประกอบการส่งออกต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข่าวสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อห้าม การส่งออก-น าเข้า สปป.ลาว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว 
และของไทย  
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1.1.4 ปัญหาค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศในการช าระค่าสินค้าและบริการ
ระหว่างไทย-สปป.ลาว สูง ท าให้มีการโอนเงินช าระสินค้าระหว่างผู้ซื้อชาวลาวกับผู้ค้าชาวไทยน้อย  

ข้อเสนอแนะ ควรลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวลงเพ่ือให้เกิดการใช้บริการมากขึ้น เพราะ
ปัจจุบันเกือบทั้งหมดช าระค่าสินค้าด้วยเงินสด 

1.1.5 ปัญหาข้อมูลระหว่างผู้ส่งออกและสรรพากรในพ้ืนที่ที่มาตรวจสอบสินค้าในคลังไม่
ตรงกันเพราะจ านวนสินค้าที่ผู้ส่งออกส่งออกไม่ทัน ณ วันสิ้นปีบัญชี สรรพากรผู้ตรวจถือว่าเป็นสินค้า
ที่จ าหน่ายในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เพราะถือว่าเป็นสินค้าที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ไม่ใช่สินค้าเพ่ือ
ส่งออก  

1.1.6 ปัญหาของผู้ส่งออกจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและหน่วยงานอนุมัติ กล่าวคือ        
ผู้ส่งออกตามมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออกผ่านจุดผ่อนปรน
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องใช้แพขนานยนต์ขนส่งสินค้า ต้องแจ้งขออนุมัติ
ส่งออกรายการสินค้าต่อศุลกากรในพ้ืนที่ และขออนุมัติต่อหน่วยงานความมั่นคงหลักที่ดูแลพ้ืนที่ ใช้
ระยะเวลาด าเนินการจนถึงอนุมัติอย่างน้อย 7 วันท าการ ซึ่งเป็นปัญหาต่อผู้ส่งออก เพราะ ผู้ซื้อจาก 
สปป.ลาว ไม่สามารถรอสินค้าที่สั่งจากไทยนานถึงขนาดนั้นจึงหันไปซื้อสินค้ากับผู้ส่งออกจากด่านอ่ืนที่
ส่งสินค้าได้เร็วกว่า ท าให้ผู้ส่งออกด่านเขมราฐเสียลูกค้าที่ สปป.ลาว 

ข้อเสนอแนะ การมอบอ านาจให้หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่อนุมัติ ท าให้ลดขั้นตอน 
และลดเวลาด าเนินการลง ท าให้ผู้ส่งออกในพื้นที่สามารถแข่งขันในการส่งออกได้ได้  

1.1.7 ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกไม่สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ าจากธนาคารพาณิชย์ในพ้ืนที่ เพราะมีปัญหาเรื่อหลักทรัพย์และความน่าเชื่อถือในการปล่อยเงินกู้ 
หรือถ้ากู้ได้ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูงท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันในการส่งออก แต่ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงกว่าสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ า แต่ไม่น าเงินกู้ไปลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าส่งออก กลับน าเอาเงินกู้ดังกล่าวไปปล่อยดอกเบี้ ยและได้
ก าไรส่วนต่างจากดอกเบี้ย ซึ่งถือว่าไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิต 

1.2 สรุปความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการค้าที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออกและน าเข้า และ 
ส่วนราชการ 

1.2.1 จ านวนประชากรของแต่ละประเทศตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
ที่ผ่าน 4 ประเทศ คือ เมียนมา ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม รวมกันประมาณ 227 ล้านคน ควรมอง
ตลาดที่มีอ านาจซื้อ เช่น จีน และอินเดีย 

ข้อเสนอแนะ แนวคิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ไม่ควรมองเฉพาะ
ตลาดในประเทศ ควรเชื่อมโยงไปยังตลาดใหญ่ ที่มีจ านวนประชากรมาก เช่น จีน และอินเดีย เพราะ
ประชากรจีนมากกว่า 1.3 พันล้านคน อินเดียมากกว่า 1.2 พันล้านคน รวมกันมากกว่า 2.5 พันล้านคน  

1.2.2 ปัญหาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร 5 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่ เกี่ยวข้อง  
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ไม่ได้ดูความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนะ ควรก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้ชัดเจน เป็นไปตามบริบทที่
เกี่ยวโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน และเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว โดยตั้งเป้าหมายร่วมกัน 
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แบ่งหน้าที่กันผลิต ที่สามารถเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเข้าด้วยกันในลักษณะต้นน้ า กลางน้ า และ  
ปลายน้ า แล้วแต่ชนิดของอุตสาหกรรมและสินค้าตามความต้องการของตลาด  

1.2.3 ปัญหาจังหวัดมุกดาหารไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว หรือวันหยุดตาม
เทศกาลได้ หรือจังหวัดนครพนมมีงานไหว้พระธาตุพนม งานไหลเรือไฟ เพราะโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือการบริการท่องเที่ยว (Services Infrastructure) ไม่เพียงพอ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจ านวนกว่าร้อยละ 90 โดยไม่แวะซื้อสินค้าและพักท่ีมุกดาหาร เดินทางข้ามไป 
สปป.ลาว และปลายทางคือเมืองท่องเที่ยวในเวียดนามตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดเถือเทียนเว้ และฮอยอัน 
และขากลับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แวะพักผ่อนที่มุกดาหาร  

ข้อเสนอแนะ ต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยว (Man-Made) ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เช่น  
วงเวียนเปลี่ยนสียามค่ าคืน งานศิลปะบนผืนนา (Rice Code) ปลูกต้นแก้วมุกดา ท าฟาร์มเลี้ยงหอยมุก 
ปลูกต้นตาล ที่อ าเภอดอนตาล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ มุกดาหาร จุลกฐินถวายพระเจ้าใหญ่
แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ในช่วงออกพรรษา เป็นต้น 

1.2.4 ปัญหาปัจจุบันมุกดาหารยังไม่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น สนามบิน รถไฟ สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลที่
ได้มาตรฐานสูง ที่พัก และร้านอาหารที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใน
ขณะเดียวกัน ปัจจุบันหาเอกชนเข้ามาบริหารนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ และไม่มีผู้ประกอบการสนใจ
ลงทุนท าโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะ ก าหนดในแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงรายละเอียด
กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได ้

1.2.5 ปัญหาการติดและไม่ติดสติ๊กเกอร์ของรถบรรทุกที่ขนสินค้าออก โดยด่านนครพนม - 
ค าม่วน ไม่เข้มงวดต้องติดสติ๊กเกอร์ค าว่าไทย (Thai) เป็นภาษาอังกฤษ และตัวที (T) แต่ด่าน
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ต้องติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าว ตัวอย่างที่ประชุมยกขึ้นมาคือรถบรรทุกขน
เครื่องดื่มชูก าลัง ท าให้รถบรรทุกขนสินค้าออกส่วนใหญ่ไปส่งสินค้าผ่านด่านนครพนม–ค าม่วน 
มากกว่ามุกดาหาร-สะหวันนะเขต ท าให้อัตราการส่งสินค้าออกด่านนครพนมสูงกว่าด่านมุกดาหาร 

1.2.6 ปัญหาเหตุที่มุกดาหารได้ลงนามหนังสือข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
คู่มิตรระหว่างเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ จังหวัด
มุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย เมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการค้า 
โดยเฉพาะผลไม้จากไทยผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารไปยังเมืองฉงจั่ว ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 หรือ 
AH16 ซึ่งเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เข้าเวียดนามแล้วขึ้นเหนือไปยัง 
จีนตอนใต้ ต้องใช้เวลาพักสินค้าอย่างน้อย 1 วัน ที่ด่านแดนสะหวัน สปป.ลาว–ด่านลาวบาว 
เวียดนาม ก่อนเดินทางขึ้นไปจีน จากที่ประชุม กล่าวว่า ผู้ประกอบการไปใช้สิทธิด้วยการใช้ใบขน
สินค้าประทับตราผ่านด่านพรมแดนมุกดาหาร แต่ไปขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนนครพนมแทน โดย
ใช้เส้นทางหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว เพราะท าให้ลดเวลา 1 วัน และย่นระยะทางประมาณ 300 
กิโลเมตร ท าให้ผลไม้ลดการเน่าเสีย แต่ก็คุ้มค่าแม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช้จ่ายในการประทับตรา
ขนส่งสินค้าเพ่ิมเติมที่ด่านนครพนม-ค าม่วน และสามารถเดินทางต่อไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ได้
เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาพัก ท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนเรียกร้องต้องการให้
เส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส้นทางในความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงอีกเส้นทางหนึ่งเช่นเดียวกับเส้นทางหมายเลข 9 หรือ AH16 
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ข้อเสนแนะ การก าหนดเส้นทางเพ่ิมเติมจากกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้า
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ต้องหารือร่วมกันในระดับประเทศระหว่าง 4 ประเทศ คือ ไทย 
สปป.ลาว เวียดนาม และจีน  

1.2.7 ปัญหาโคไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลูกโคให้
กลุ่มที่น าไปเลี้ยงไม่ทันต่อความต้องการ ท าให้จ าหน่ายโคขุนอายุไม่ครบการใช้งาน ไม่มีเครื่องหมาย
ทดสอบคุณภาพของเนื้อโค ใช้การมองคาดเดา ไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหา
ในระยะสั้น  

ปัจจุบันมีการแก้ปัญหาดังกล่าว คาดว่าอีก 5 ปีปัญหานี้จะหมดไป 
1.2.8 ปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงปลาไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการน็อคปลาจ านวนมากเพ่ือส่ง

โรงงานแปรรูป ท าให้ปลาตาย เกษตรกรขาดทุน และโรงงานแปรรูปได้ปลาไม่ ได้คุณภาพตามที่
ต้องการ 

ข้อเสนอแนะ ประมงจังหวัดควรให้ความรู้ทางวิชาการ การน็อคปลาเพ่ือส่งโรงงาน
แปรรูปให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในพ้ืนที่  
 
2. ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดหนองคาย 
เลย และอุดรธานี รวม 29 คน 

2.1 สรุปความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการค้าที่เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้ส่งออก น าเข้า และ 
ส่วนราชการ 

2.1.1 ปัญหาผู้ส่งออกในพ้ืนที่ชายแดนส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และ
เครื่องจักรทางการเกษตร ไป สปป.ลาว สามารถแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้ากับจีนได้ แต่ไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคาได้ เพราะราคาสินค้าท่ีผลิตในจีนถูกกว่า  

ข้อเสนอแนะ เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าท่ีดีกว่า 
2.1.2 สปป.ลาว มีค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 15 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้ออกค าสั่ง

เพ่ิมความเข้มงวดในการคุ้มครองไม้และตรวจตราการขุดค้นไม้ การเคลื่อนย้ายไม้ และธุรกิจเกี่ยวกับ
ไม้ โดยให้ยุติการส่งออกไม้ซุง ไม้ซอย รากไม้ หรือเหง้าไม้ ตอไม้ ปมไม้ กิ่งไม้ และไม้ยืนต้น หรือไม้
ประดับจากป่าธรรมชาติไปต่างประเทศในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด ท าให้ผู้ประกอบการน าเข้าไม้แปรรูป
จาก สปป.ลาว ของไทย เพื่อน ามาแปรรูปสร้างมูลค้าเพ่ิมได้ยากข้ึน ต้องเสียต้นทุนการน าเข้าสูงขึ้น ซึ่ง
น าไม้มาท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ วงกบประตู หน้าต่าง งานไม้ประดับตกแต่ง เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ ในอนาคตต้องลดก าลังการผลิตลง และหันไปใช้วัสดุอ่ืนที่ทดแทนไม้ได้ 
หรือหันไปน าเข้ามาจากประเทศอ่ืน หรือวางแผนปลูกป่าระยะยาวเพื่อน าไม้มาผลิตในอนาคต 

2.1.3 มีปัญหาผู้ได้รับการประมูลน าผู้ประกอบการไปแสดงและจ าหน่ายสินค้าใน สปป.ลาว 
ไม่รับผิดชอบ ทิ้งงาน ปล่อยให้ผู้ไปแสดงและจ าหน่ายสินค้าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  

ข้อเสนอแนะ ก าหนดคุณลักษณะของผู้ประมูลงานที่รัดกุม 
2.1.4 ความคิดเห็นด้านท่องเที่ยว 

ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวล าภู และ
อุดรธานี น้อย 
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ข้อเสนอแนะ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเทศกาลบุญช้าง แขวงไซยะบุลี เป็นงาน
ประจ าปีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเดินทางไปเที่ยวชม จัดขึ้นเป็นประจ า
ช่วงประมาณต้นปี โดยไปท าการตลาดในงานเทศกาลบุญช้าง ที่แขวงไซยะบุลี  

ข้อเสนอแนะ พัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล าภู และหนองคาย ส่วน สปป.ลาว ครอบคลุมนครหลวงเวียงจันทน์ 
แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพะบาง และแขวงไซยะบุลี จุดขายวัฒนธรรมล้านช้าง ได้แก่ การตักบาตร
พระตอนเช้าของหลวงพระบาง และอ าเภอเชียงคาน ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน หรือ
ปู่เยอ ย่าเยอ เป็นต้น ซึ่งหลวงพะบางมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวในปี พ.ศ.2558 กว่า 7 แสนคน 
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ วันพักเฉลี่ย 5–8 วัน ถือเป็นเป้าหมายหลักในการดึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล าภู และหนองคาย  

ข้อเสนอแนะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพระบาท บ้านติ้ว ต าบลเมือง
พาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ซึ่งมี 
ความเชื่อมโยงกับต านานนิทานพ้ืนบ้าน อุษา-บารส  

2.1.5 ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ปัญหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถแข่งขันได้เพราะ

ต้องพ่ึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการตลาด ส่วนราชการต้องช่วยท า
การตลาดด้วยการท าอีเว้นท์ (Event Marketing) และการช่วยเหลือบางอย่าง เช่น การท ารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์หลายแบบท าให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
สูงขึ้น และขายไม่ออก  

ข้อเสนอแนะ ผู้บริโภคชาวลาวที่มีรายได้สูงในเขตเมืองของแขวงชอบบริโภค        
ข้าวไรซ์เบอร์รี ควรท าข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการน าเข้าข้าวไรซ์ เบอร์รีจ าหน่ายตามเขตเมืองของ
แขวงใหญ่ต่าง ๆ เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพะบาง สะหวันนะเขต และจ าปาสัก เป็นต้น  

2.1.6 ปัญหาดินคุณภาพลดลง เพราะใช้ปุ๋ยเคมีมาก  
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและขยายพ้ืนที่การเลี้ยงไส้เดือน เช่น ที่อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย และอีกหลายจังหวัดมีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ประโยชน์ในการท าปุ๋ยชีวภาพให้มากข้ึน  
2.1.7 ปัญหาการแปรรูปยางพาราไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่แปรรูปขั้นต้นเป็นยางแผ่น ยางแท่ง  

ข้อเสนอแนะ ควรมีการแปรรูปยางพาราให้หลากหลายเพิ่มมูลค่ามากขึ้น เช่น วัสดุทาง
การแพทย์ เป็นต้น 

2.1.8 ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีใส่ไร่อ้อยมากท าให้ดินมีคุณภาพลดลงมากขึ้นทุกปี มีการขยาย
พ้ืนที่การเพาะปลูกในพ้ืนที่กลุ่มศึกษาตามแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และแนว
ถนนมิตรภาพ กลุ่มประตูการค้า และกลุ่มเชื่อมโยงการค้า มีโรงงานน้ าตาล 17 แห่ง จาก 19 แห่ง ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมการปลูกอ้อยด้วยปุ๋ยอินทรีย์และมีกระบวนการผลิตน้ าตาล
ออร์กานิค เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับผู้ขายเพ่ิมขึ้น ท าให้ชุมชน สิ่งแวดล้อมของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยดีขึ้น  

บริหารจัดการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ด้วยการรวมพ้ืนที่
แปลงใหญ่ และแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจนและมากพอที่สามารถส่งผลผลิตเข้าโรงงานและได้ปริมาณผลผลิต
ตามความต้องการของตลาด เช่น ตัวอย่างที่ประชุมให้ข้อมูลว่าจังหวัดอุดรธานี จัดการพ้ืนที่ปลูก  

rIS
NED KKU



โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

ช-6 

การบริหารจัดการรวมนาแปลงใหญ่ใน 13 อ าเภอ การรวมพ้ืนที่เพ่ือปลูกมันส าปะหลัง และอ้อย
โรงงาน จ านวน 3 อ าเภอ ท าให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการด้านการผลิตของโรงงาน 
  
3. ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดขอนแก่น 
นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จ านวน 37 คน 

3.1 สรุปความคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าที่เป็นผู้ผลิต และผู้ส่งออก น าเข้า (ซื้อมา ขายไป) 
และส่วนราชการ 

3.1.1 ความคิดเห็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
1) ปัญหา หาตลาดผ้าไหม และผ้าฝ้าย ได้น้อย และมีก าลังการผลิตต่ า เพราะเป็น

สินค้าทอมือ (Hand Made) บางครั้งตลาดมีความต้องการแต่ก็ผลิตให้ได้ไม่ทัน ไม่มีตราสินค้าของ
ตนเอง รูปแบบ (Design) ยังไม่เป็นที่นิยมทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ไม่ได้ซื้อวัตถุดิบจาก
ส่วนกลาง เป็นการซื้อจากพ่อค้าคนกลางท าให้ต้นทุนสูง มีความพยายามแก้ปัญหา ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ เช่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) เฟซบุค (Facebook) และไลน์ (Line) 
เพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ได้ตลาดไม่มาก ไม่สามารถหาตลาดต่างประเทศได้ เช่น กลุ่มผ้ าขาวม้าทอมือใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มทอผ้าอ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีความพยายามพัฒนาเรื่องสีสัน
ตามแนวโน้ม (Trend) ของตลาด เช่น การทอผ้าขาวม้าใช้โทนสีชมพู เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานพณิชย์จังหวัดควรให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ โดยให้ข้อมูลการตลาดเพ่ือให้กลุ่มผลิตตามความต้องการของ
ตลาด พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา สนับสนุนการใช้นวัตกรรม 

2) ปัญหาผู้ประกอบการชาวไทยที่ไปจ าหน่ายแสดงสินค้าในต่างประเทศ แล้วมี 
การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอ ได้แก่ 
ข้อมูลการผลิตสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าถ้าสั่งซื้อจ านวนมาก รวมถึงการตั้งราคาขาย วิธีการ
จัดส่งสินค้า การไม่ติดต่อกลับไปเพ่ือเสนอขายเพ่ิมเติมเพราะข้อจ ากัดการสื่อสารด้านภาษา 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงต้องเข้มงวดในการคัดสรร
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ไปร่วมแสดงจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพ่ือไม่ให้
สูญเสียงบประมาณโดยเปล่า  

3) ปัญหาผู้ประกอบการชาวจีนจ้างแรงงานชาวไทยที่มีฝีมือไปท างานที่จีนด้วยอัตรา
ค่าจ้างสูงกว่าเท่าตัว ท าให้ผู้ประกอบการชาวไทยต้องหาแรงงานใหม่ซึ่งฝีมือยังไม่มีความช านาญต้องใช้
เวลาฝึกหัด ตัวอย่างที่ประชุมกล่าวถึง แรงงานช่างฝีมือเครื่องหนังถูกผู้ประกอบการชาวจีนจ้างไป
ท างานด้วยค่าแรงที่มากกว่าเท่าตัวไปท างานได้ไม่นานเมื่อชาวจีนเรียนรู้งานแล้วก็เลิกจ้างแรงงาน 
ชาวไทย 

ข้อเสนอแนะ นอกจากค่าแรงที่เหมาะสมแล้ว การสร้างความผูกพันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและผูกพันกับครอบครัว ญาติพ่ีน้องของลูกจ้าง เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวรั้งลูกจ้างให้คงอยู่ 

4) ปัญหาการท าการค้าของคนไทยควรให้เหมือนกับคนจีน ตัวอย่างได้แก่ การตั้งราคา
ขายสินค้าประเภทเดียวกันในประเทศ 100 บาท เมื่อส่งขายต่างประเทศขายในราคา 93 บาท ราคา
ลดลง 7 บาท เพื่อจ าหน่ายได้มากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ ไทยควรจัดตั้งศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าของไทยในเขตเมืองของ
แขวงใน สปป.ลาว และ 5 มหานครของเวียดนาม และเมืองหลวงของมณฑลจีน หรือตลาดอีเว้นท์ 
(Event Market) ในจีน ซึ่งจัดประจ าเกือบทุกสัปดาห์หมุนเวียนไปในหลายเมืองในแต่ละมณฑล 

5) ปัญหาหน่วยงานราชการที่มีภารกิจ หน้าที่ เกี่ยวข้องกัน ตั้งห่างไกลกันท าให้ 
การติดต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอกชนไม่ได้รับความสะดวก 

ข้อเสนอแนะ การจัดตั้งศูนย์บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Services) ให้บริการ
แก่ภาคธุรกิจ และประชาชน  

6) ปัญหาที่ประชุมยกตัวอย่าง การอนุญาตน ารถยนต์ลาวมาใช้ในประเทศไทยมี
ระยะเวลา 1 เดือน มากกว่ารถยนต์ไป สปป.ลาว ได้เพียง 14 วัน 

ข้อเสนอแนะ ควรก าหนดระยะเวลาการใช้รถยนต์ของทั้งสองประเทศเท่าเทียมกัน 
ใน 1 เดือน  

7) ปัญหาที่ประชุมยกตัวอย่างสินค้าเสียหายจากไฟไหม้ระหว่างการขนส่ง แต่รถที่รับ
ขนส่งสินค้าไทยไม่ได้ท าประกันภัย ซึ่งผู้ส่งออกใช้บริการส่งสินค้าออกผ่านชิปปิ้งทั้งเอกสารและการหา
รถในต่างประเทศให้ เมื่อสินค้าเสียหายชิปปิ้งและบริษัทรถไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย 

8) ปัญหาผู้ประกอบการส่งออกประสบปัญหาด้านการผลิต และการตลาด และเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อย หาส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ค าปรึกษาไม่ได้  

ข้อเสนอแนะ ควรเปิดคลินิกเอสเอ็มอีทุกเดือน เพ่ือให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไข  

9) ปัญหาการท าบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไม่ดึงดูดใจต่อผู้ซื้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่
เข้าใจถึงผู้ซื้อ เพราะผู้ที่ตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี  

ข้อเสนอแนะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ต้องดึ งดูดความสนใจ รสนิยม  
ความต้องการของผู้ซื้อท่ีเป็นสุภาพสตรี  

10) ข้อเสนอแนะขอนแก่นควรเป็นจุดกระจายสินค้า และบริการ เพราะมีถนนที่
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค สะดวกและทั่วถึง มีรถไฟ และสนามบิน โดยเฉพาะเส้น
ระเบียงเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังภาคเหนือตอนล่างและชายแดนเมียนมา และเชื่อมโยงไป
ยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนามได้ 

11) ปัญหาความแตกต่างทางความคิดระหว่างผู้ประกอบการและส านักพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด คือ ผู้ประกอบการต้องการผลิตและทดสอบตลาดสินค้าก่อนจดทะเบียนการค้าเพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียเมื่อลงทุนไปแล้ว แต่ส านักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดต้องการให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนการค้าแล้วผลิต และขายสินค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าท่ีผลิตออกมามีความถูกต้องตามกฎหมาย ว่า
ใครเป็นผู้ผลิต และรับผิดชอบเมื่อผู้บริโภคซื้อไปบริโภค  

12) ปัญหาพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  ข้าว อ้อย          
มันส าปะหลัง และยางพารา ซึ่งเป็นพืชที่ผลิตและเก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก ต้องพัฒนาปริมาณ และ
คุณภาพในการผลิต มีการแปรรูปที่ไม่หลากหลายตามความต้องการของตลาด  

ข้อเสนอแนะ ในพ้ืนที่ที่ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจัดตั้งสถาบันวิจัย
พืชเฉพาะทาง ได้แก่ สถาบันข้าว สถาบันมันส าปะหลัง สถาบันอ้อย สถาบันยางพารา โดยเน้นใน  
ด้านการศกึษาวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์ การบรรจุภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น 
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13) ปัญหาใช้เอกสารส่งออกและน าเข้าในมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาก
ตาม กฎ ระเบียบ ในการตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าส่งออก และน าเข้า ท าให้เกิดความล่าช้า แต่  
พิธีการทางด้านศุลกากรมีการพัฒนาไปจนถึงแทบไม่ใช้เอกสาร (Paperless) เพ่ือลดขั้นตอนและ
อ านวยความสะดวกในการส่งสินค้าออกและน าเข้าให้เร็วขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย
ให้ หน่วยงานมีมาตรฐานการตรวจปล่อยและน าเข้าสินค้ารวดเร็วขึ้น  

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลด
ขั้นตอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยให้มากขึ้น 

14) ปัญหาการไม่ช าระเงินของผู้ซื้อจากต่างประเทศที่เกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาการช าระเงินเมื่อสินค้าถึงท่าเรือก่อนขนส่งลงเรือ หรือ

เมื่อถึงด่านพรมแดนก่อนข้ามไป สปป.ลาว และเวียดนาม  
15) ปัญหาของผู้ประกอบการน าเข้าในจังหวัดขอนแก่นบางรายประสบปัญหาได้รับ

สินค้าท่ีสั่งซื้อไม่ตรงตามเวลา  
ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาสั่งซื้อสินค้าจากหลายรายเพ่ือเปรียบเทียบสินค้าและ 

การบริหาร หากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่ต้องสั่งสินค้าจากหลายรายต้องก ากับติดตามการส่งมอบ
สินค้าอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้สินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด 

16) ผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดขอนแก่นบางรายหาตลาดลูกค้าเพ่ิมเติมจาก
ฐานข้อมูลลูกค้ารายเดิมด้วยการบอกต่อและจากการค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 ข้อเสนอแนะ พาณิชย์จังหวัดช่วยหาข้อมูลการตลาดต่างประเทศให้กับ
ผู้ประกอบการเอกชนมากข้ึน 

17) ปัญหาไม่ทราบนวัตกรรมการแปรรูปข้าว  
ข้อเสนอแนะ ศึกษาวิจัยคิดค้นหานวัตกรรมเพ่ือการแปรรูปข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น 

เช่น แปรรูปเป็นแคปซูลสารสกัดส าหรับผู้แพ้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง การแปรรูปเป็นแป้งข้าวใช้ผสม 
เส้นหมี่ และอาหาร เพ่ือให้เกิดความนุ่ม ฟู เป็นต้น โดยใช้รูปแบบคลัสเตอร์ 

18) การท าคลัสเตอร์การหาผู้ประกอบการน าเข้าสินค้า และสร้างความร่วมมือได้
หรือไม่ข้ึนอยู่กับภาคเอกชน  

ข้อเสนอแนะ มาตรการทางภาษีในการผลิตตามคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ส าหรับนักลงทุนผู้กู้เงินลงทุนที่ท าการผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ 

19) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าส าหรับการใช้ใน
ครัวเรือนและเพ่ือการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 
4. ผลสรุปอุตสาหกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการจัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สามารถสรุปอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่ศึกษามีความต้องการได้ดังนี้ 
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 4.1 อุตสาหกรรมขนส่ง 
 4.2 อุตสาหกรรมอาหาร 
 4.3 อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 
 4.4 อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
 4.5 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
 4.6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 
 4.7 อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
 4.8 อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล 
 4.9 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
 4.10 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 4.11 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
 
5. ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
(EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.1 ครั้งที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดมุกดาหาร 
 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  

ณ ชั้น 3 ห้อง สร้อยสุวรรณนา โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย นายสุริยา จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
09.30-10.30 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี    
      และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ 

10.30-10.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
10.45-12.00 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ประเด็นได้แก่  

1) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนต้องการปัจจัยการผลิตจากใครบ้างใน 
การผลิตของท่าน มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
2) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถร่วมผลิต หรือประกอบกันกับ 
สินค้าที่มีโอกาสในการผลิตในพ้ืนที่ได้อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค 
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อย่างไร 
3) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถผลิตสินค้า ประกอบกับ สินค้าอ่ืนที่ส่งออกได้
หรือไม่ อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
4) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
ส่งออกที่ผลิตจากนอกพ้ืนที่ ได้หรือไม่ มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
5) ในอนาคตมีแผนที่จะท าเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันเพ่ิมเติม หรือธุรกิจใหม่
อะไรบ้าง มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
6) ปัญหาอุปสรรคในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต มีอะไรบ้าง และ
แก้ไขอย่างไร  
7) ท่านต้องการความช่วยเหลือในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต 
อะไรจากส่วนราชการไหน และอย่างไรบ้าง 

14.30-14.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
14.45-16.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

5.2 ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดหนองคาย 
 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องประชุมหิรัญแกรนด์ โรงแรมหิรัญแกรนด์ จังหวัดหนองคาย 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย นายสุริยา จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
09.30-10.30 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี    
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ 

10.30-10.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
10.45-12.00 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ประเด็นได้แก่  

1) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนต้องการปัจจัยการผลิตจากใครบ้างใน 
การผลิตของท่าน มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
2) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถร่วมผลิต หรือประกอบกันกับ 
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สินค้าที่มีโอกาสในการผลิตในพ้ืนที่ได้อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค 
อย่างไร 
3) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถผลิตสินค้า ประกอบกับ สินค้าอ่ืนที่ส่งออก
ได้หรือไม่ อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
4) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
ส่งออกท่ีผลิตจากนอกพ้ืนที่ ได้หรือไม่ มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
5) ในอนาคตมีแผนที่จะท าเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันเพ่ิมเติม หรือธุรกิจใหม่
อะไรบ้าง มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
6) ปัญหาอุปสรรคในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต มีอะไรบ้าง และ
แก้ไขอย่างไร  
7) ท่านต้องการความช่วยเหลือในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต 
อะไรจากส่วนราชการไหน และอย่างไรบ้าง 

14.30-14.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
14.45-16.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
5.3 ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดขอนแก่น 

 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

ณ ชั้น 2 ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย นายสุริยา จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
09.30-10.30 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี    
      และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ 

10.30-10.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
10.45-12.00 น. แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ประเด็นได้แก่  

1) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนต้องการปัจจัยการผลิตจากใครบ้างใน 
การผลิตของท่าน มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
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ช-12 

2) สินค้าของท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถร่วมผลิต หรือประกอบกันกับ 
สินค้าที่มีโอกาสในการผลิตในพ้ืนที่ได้อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค 
อย่างไร 
3) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนสามารถผลิตสินค้า ประกอบกับ สินค้าอ่ืนที่ส่งออก
ได้หรือไม่ อย่างไร มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
4) ท่านหรือผู้ประกอบการอ่ืนมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
ส่งออกท่ีผลิตจากนอกพ้ืนที่ ได้หรือไม่ มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
5) ในอนาคตมีแผนที่จะท าเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันเพ่ิมเติม หรือธุรกิจใหม่
อะไรบ้าง มีข้อจ ากัด เงื่อนไข หรืออุปสรรค อย่างไร 
6) ปัญหาอุปสรรคในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต มีอะไรบ้าง และ
แก้ไขอย่างไร  
7) ท่านต้องการความช่วยเหลือในการท าการส่งออก-น าเข้าและหรือการผลิต 
อะไรจากส่วนราชการไหน และอย่างไรบ้าง 

14.30-14.45 น. พัก ชา/กาแฟ 
14.45-16.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ซ-1 

ภาคผนวก ซ 
สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา 

 
สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา เป็นการแสดงถึงมูลค่า 

การส่งออกและน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร (ด่านถาวร) ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป  
สปป.ลาว และเวียดนามและแสดงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าของด่านที่ศึกษา ซึ่งข้อมูลมูลค่า 
การส่งออกและมูลค่าการน าเข้าได้ข้อมูลจากส านักงานศุลกากรเขต 4 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกของผู้ประกอบการในพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. มูลค่าชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

มูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป สปป.ลาว และเวียดนาม พบว่า มี
การส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป แก๊สมากที่สุด มูลค่า 23,803.66 ล้านบาท รองลงมาเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ 
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์โลหะ ผักและผลไม้ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

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

และเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไปหาน้อย 20 ล าดับแรก ในปี 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 ผลิตภณัฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรมี 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  
21 อื่น ๆ  5,067.08  4.20  

รวม 120,631.65  100 
ที่มา: ด่านศุลกากร, 2558  
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ซ-2 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออก 20 อันดับแรก โดยภาพรวมพบว่า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ชิ้นส่วนยานยนต์  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) เป็นต้น รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม ผัก
และผลไม ้พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยมซอส ขนม ช็อกโกแลต เป็นต้น 

ชนิดสินค้าส่งออกและมูลค่าส่งออกผ่านด่านถาวรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป       
สปป.ลาว พบว่า มีการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป แก๊สมากที่สุด 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 ซ-2 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป สปป.ลาว จากมูลค่าสินค้ามาก

ไปหาน้อย 15 ล าดับแรก ในปี พ.ศ.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 ผลิตภณัฑ์อาหาร (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 10,221.02  10.10  

รวม 101,220.26  100.00  
ที่มา: ด่านศุลกากร, 2558   
 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 15 อันดับแรก โดยภาพรวมพบว่า สินค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ์ 
ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี การผลิตอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย ฯลฯ) เป็นต้น 
รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น พาสต้า นมและครีม เนย ไขมันและน้ ามัน ไอศกรีม แยมซอส 
ขนม ช็อกโกแลต เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้า เป็นต้น 
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ชนิดสินค้าส่งออกและมูลค่าส่งออกผ่านด่านถาวรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป       
เวียดนาม พบว่า มีการส่งออกผักและผลไม้มากที่สุด มูลค่า 7,257.85 ล้านบาท รองลงมาเป็น
เครื่องดื่ม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตอ่ืน ๆ 
(เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) สิ่งทอเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี ด้ายทอผ้า ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ซ-3 แสดงชนิดสินค้าส่งออกผ่านด่านถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเวียดนามจากมูลค่าสินค้ามากไป

หาน้อย 15 ล าดับแรก ในปี พ.ศ.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 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์ 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 74.41  0.38  

รวม 19,411.39  100.00  
ที่มา: ด่านศุลกากร, 2558 
 

เมื่อพิจารณาชนิดสินค้าส่งออกไปเวียดนาม 15 อันดับแรก โดยภาพรวมพบว่า สินค้าส่วนใหญ่สินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม สิ่งทอเสื้อผ้า ปศุสัตว์ เป็นต้น  รองลงมาเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตอ่ืน ๆ 
(เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องมุงหลังคา กระจกนิรภัย) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี 
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ผลิตภัณฑ์เคมี
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
2. สถานการณ์มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา 

สถานการณ์การส่งออกและน าเข้าสินค้าได้ท าการศึกษาด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับ 
สปป.ลาว จ านวน 7 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย (ด่านท่าลี่) ด่านศุลกากรเชียงคาน 
จังหวัดเลย (ด่านเชียงคาน) ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ด่านหนองคาย) ด่านศุลกากร
นครพนม จังหวัดนครพนม (ด่านนครพนม) ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) 
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ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านเขมราฐ) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
(ด่านช่องเม็ก) ซ่ึงด่านท่ีศึกษาได้แสดงมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้า ได้ดังน้ี 

2.1 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าของด่านที่ศึกษา 
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 าเข้าผ่าน 
ด่านมุกดาหาร จ านวน 46,013 ล้านบาท มูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก ด่านท่าลี่ 
ด่านเชียงคาน และด่านเขมราฐ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ ซ-1 แสดงมูลค่าการส่งออกของด่านท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2558  ภาพที่ ซ-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 ส่วนด่านที่มีการส่งออกสินค้าไป
เวียดนามมากที่สุด คือ ด่านนครพนม จ านวน 22,720 ล้านบาท รองลงมาเป็นด่านมุกดาหาร  
ด่านช่องเม็ก และด่านหนองคาย ตามล าดับ 

ส่วนมูลค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา จ าแนกตามประเทศที่ศึกษา (สปป.ลาว และเวียดนาม) 
ในปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนใหญ่มีการน าเข้าสินค้าไป สปป.ลาว ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหารมาก
ที่สุด 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 ซ-3 แสดงมลูค่าการส่งออกของด่านที่ศึกษา               ภาพที่ ซ-4 แสดงมลูค่าการน าเข้าของด่านที่ศึกษา  

จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558            จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2558 
 

2.2 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย 
เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านท่าลี่ จังหวัดเลยและสัดส่วนสินค้า

ขั้นต้น1 สินค้าขั้นกลาง2 และสินค้าขั้นสุดท้าย3 ที่ผ่านด่านท่าลี่ จังหวัดเลย มีการแบ่งวิเคราะห์เป็น    
3 ส่วน ดังนี้ 

2.2.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย 
มูลค่าการส่งออกที่ผ่านด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออกจ านวน 

8,064 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 4,752 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 41.07 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้าพบว่า มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่ ใน
ปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 545 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าจ านวน 1,177 ล้าน
บาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 115.96  

 

 
ภาพที่ ซ-5 แสดงมลูค่าการส่งออกผ่านด่านท่าลี่                   ภาพที่ ซ-6 แสดงมลูค่าการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่  
 
 

                                                           
1 สินค้าขั้นต้น ประกอบด้วย ข้าวโพด มันส าปะหลัง พืชตระกูลถั่ว ผักและสวนผลไม้ พืชอื่น ๆ (ปอแก้ว มันเทศ แห้ว 
พืชสมุนไพร) ปศุสัตว์ เหมืองแร่เหล็ก เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปิโตรเคมี และปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพืช 
2 สินค้าขั้นกลาง ประกอบด้วยป่าไม้ เหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อาหาร ข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง น้ าตาล ด้ายทอผ้า ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์จากยาง ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และ
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์อโลหะ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และ ไม้และไม้แปรรูป 
3 สินค้าขั้นสุดท้าย ประกอบด้วยอาหารอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ สิ่งทอเสื้อผ้า กระดาษ เยื่อกระดาษ การพิมพ์ 
น้ ามันส าเร็จรูป แก๊ส ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ ผลิตอื่น ๆ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย และขนส่ง 
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2.2.2 สินค้าส่งออก ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย 
สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านท่าลี่ในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านท่าลี่  

มีการส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนกันยายน จ านวน 487 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนมีนาคม มกราคม 
กุมภาพันธ์  ตุ ลาคม ตามล าดับ  เมื่ อ พิจ ารณาสิ นค้ าส่ งออก จ าแนกตามประเทศพบว่ า  
ด่านท่าลี่ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ บ้าง
เล็กน้อย เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว พบว่าในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่านท่าลี่
จ านวน 4,751 ล้านบาท ซ่ึงมีการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 41.06  

 

 
ภาพที่ ซ-7 แสดงมลูค่าการส่งออกผ่านด่านท่าลี่           ภาพที่ ซ-8 แสดงมลูค่าการส่งออกด่านท่าลี่ จ าแนกตาม             

ปี พ.ศ.2557-2558                                              ประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านท่าลี่     
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 75 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 16 และสินค้าขั้นต้น
ร้อยละ 9 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม  

 

 
ภาพที่ ซ-9 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สินค้า

ส่งออกผ่านด่านท่าลี่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 48 รองลงมาเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย และสินค้า
ขั้นต้น ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่าน
ท่าลี่ พบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 72 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย และ
สินค้าข้ันต้น ตามล าดับ  
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ภาพท่ี ซ-10 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม    ภาพที่ ซ-11 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
                ของพื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558                         ของนอกพื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558  
 

2.2.3 สินค้าน าเข้าด่านท่าลี่ จังหวัดเลย 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านท่าลี่ในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านท่าลี่มีการน าเข้า

สินค้ามากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 242 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม 
เมษายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศพบว่า ด่านท่าลี่ มีการน าเข้าสินค้า
จาก สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และเวียดนาม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่จ านวน 1,177 ล้านบาท ซึ่ง 
มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 116.36  
 

 
ภาพท่ี ซ-12 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านท่าลี่       ภาพที่ ซ-13 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านท่าลี่ จ าแนก 
               ปี พ.ศ.2557-2558                                                      ตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 
 เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านท่าลี่    
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 24 และสินค้าขั้นสุดท้าย
ร้อยละ 12 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม  
 

 
ภาพท่ี ซ-14 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 
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เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาพบว่า สินค้า
น าเข้าผ่านด่านท่าลี่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 81 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลางและสินค้า 
ขั้นสุดท้าย ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษา
ผ่านด่านท่าลี่พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 49 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลาง 
และสินค้าข้ันสุดท้าย ตามล าดับ  
 

 
ภาพท่ี ซ-15 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม  ภาพที่ ซ-16 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม   

ของพื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558      ของนอกพื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านท่าลี่ ปี พ.ศ.2558 
 

2.3 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย 
เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านเชียงคาน จังหวัดเลยและสัดส่วน

สินค้าข้ันต้น สินค้าข้ันกลาง และสินค้าข้ันสุดท้ายที่ผ่านด่านเชียงคาน จังหวัดเลย มีการแบ่งวิเคราะห์
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.3.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย 
มูลค่าการส่งออกท่ีผ่านด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออกจ านวน 

423 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 385 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 8.98 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้าพบว่า มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเชียงคาน ใน
ปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 243 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าจ านวน 417 ล้าน
บาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 71.60  
 

 
ภาพท่ี ซ-17 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเชียงคาน          ภาพท่ี ซ-18 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเชียงคาน 
 

2.3.2 สินค้าส่งออก ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย 
สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านเชียงคานในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านเชียงคานมี

การส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนมีนาคม จ านวน 44 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนกุมภาพันธ์ มกราคม 
กรกฎาคม มิถุนายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศพบว่า ด่านเชียงคาน 
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มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่านเชียงคานจ านวน 
385 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 8.98 
 

 
ภาพท่ี ซ-19 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเชียงคาน           ภาพที่ ซ-20 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านเชียงคาน  

ปี พ.ศ.2557-2558        จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านเชียงคาน 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 70 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 17 และสินค้าขั้นต้น 
ร้อยละ 13 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

 

 
ภาพที่ ซ-21 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ของพ้ืนที่ศึกษาพบว่า สินค้าส่งออกผ่านด่าน

เชียงคานส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 56 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย และสินค้าขั้นต้น 
ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านเชียงคานพบว่าสินค้า
ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 74 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้น และสินค้าขั้นสุดท้าย 
ตามล าดับ 

 

 
ภาพท่ี ซ-22 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ของ              ภาพที่ ซ-23 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาวของนอก 

   พื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558                       พื้นท่ีศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 
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2.3.3 สินค้าน าเข้าด่านเชียงคาน จังหวัดเลย 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านเชียงคานในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านเชียงคานมี

การน าเข้าสินค้ามากที่สุดในเดือนธันวาคม จ านวน 75 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนมกราคม เมษายน
มีนาคม กุมภาพันธ์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศ พบว่า ด่านเชียงคานมี
การน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว มากที่สุด และประเทศอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาการน าเข้าสินค้าจาก   
สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่านเชียงคานจ านวน 417 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 71.61 
 

 
ภาพที่ ซ-24 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเชียงคาน    ภาพที่ ซ-25 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านเชียงคาน 

ปี พ.ศ.2557-2558        จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านเชียงคาน 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 90 และสินค้าขั้นกลางร้อยละ 10 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม และไม่มีการน าเข้าสินค้าข้ันสุดท้ายผ่านด่านเชียงคาน  
 

 
ภาพท่ี ซ-26 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 

  
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่าน    

เชียงคาน พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันต้นร้อยละ 72 และสินค้าขั้นกลางร้อยละ 28 หาก
พิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านเชียงคานพบว่าสินค้า
น าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันต้นร้อยละ 98 และสินค้าข้ันกลาง ร้อยละ 2  
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ภาพที่ ซ-27 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม  ภาพที่ ซ-28 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 
     ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558          ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเชียงคาน ปี พ.ศ.2558 

 
2.4 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านหนองคาย จังหวัดหนองคายและ
สัดส่วนสินค้าขั้นต้น สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผ่านด่านหนองคาย จังหวัดหนองคายมี  
การแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.4.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
มูลค่าการส่งออกท่ีผ่านด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออก

จ านวน 58,655 ล้านบาทและในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 57,279 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลง
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 2.35 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้าพบว่ามูลค่าการน าเข้าผ่าน 
ด่านหนองคาย ในปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 3,584 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้า
จ านวน 5,509 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 53.71 
 

 
ภาพท่ี ซ-29 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านหนองคาย          ภาพท่ี ซ-30 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านหนองคาย 
 

2.4.2 สินค้าส่งออกด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
สินค้าส่ งออกที่ ผ่ านด่านหนองคายในแต่ละเดือน  พบว่า  ในปี  พ.ศ.2558  

ด่านหนองคายมีการส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 6,658 ล้านบาท รองลงเป็น
เดือนมีนาคม ธันวาคม ตุลาคม กรกฎาคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศ
พบว่าด่านหนองคายมีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนาม และประเทศ
อ่ืน ๆ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่าน 
ด่านหนองคาย จ านวน 57,259 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
2.35 
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ภาพท่ี ซ-31 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านหนองคาย         ภาพท่ี ซ-32 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านหนองคาย  

   ปี พ.ศ.2557-2558       จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านหนองคาย 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 53 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 38 และสินค้าขั้นต้น 
ร้อยละ 9 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม  
 

 
ภาพท่ี ซ-33 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่ งออกไป สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านหนองคายพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 51 รองลงมาเป็นสินค้าขั้น
สุดท้าย และสินค้าขั้นต้น ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอก
พ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านหนองคายพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 54 รองลงมา
เป็นสินค้าข้ันสุดท้าย และสินค้าข้ันต้น ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ซ-34 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม        ภาพที่ ซ-35 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2558              ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านดา่นหนองคาย ป ีพ.ศ.2558 
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2.4.3 สินค้าน าเข้าด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านหนองคายในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านหนองคาย

มีการน าเข้าสินค้ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนจ านวน 882 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนธันวาคม 
กันยายน กรกฎาคม มิถุนายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศพบว่า  
ด่านหนองคายมีการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และเวียดนาม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว พบว่าในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่าน 
ด่านหนองคาย จ านวน 5,485 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
57.03 

 

 
ภาพท่ี ซ-36 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านหนองคาย        ภาพที่ ซ-37 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านหนองคาย  

    ปี พ.ศ.2557-2558         จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านหนองคาย 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 99 และสินค้าขั้นต้นร้อยละ 1 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-38 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านหนองคายพบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 92 และสินค้าขั้นต้นร้อยละ 8 
หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านหนองคาย พบว่า 
สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 99 และสินค้าข้ันต้นร้อยละ 1  
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ภาพที่ ซ-39 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม   ภาพที่ ซ-40 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

         ของพื้นที่ศึกษา ผ่านดา่นหนองคาย ป ีพ.ศ.2558                   ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านหนองคาย ปี พ.ศ.2558 

 
2.5 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม 

เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านนครพนม จังหวัดนครพนมและ
สัดส่วนสินค้าขั้นต้น สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผ่านด่านนครพนม จังหวัดนครพนมมี 
การแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.5.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม 
มูลค่าการส่งออกที่ผ่านด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออก

จ านวน 43,906 ล้านบาทและในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 62,925 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 43.32 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้า พบว่า มูลค่าการน าเข้า
ผ่านด่านนครพนม ในปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 43,950 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มี 
การน าเข้าจ านวน 46,779 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 6.44 

 

 
ภาพท่ี ซ-41 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านนครพนม          ภาพท่ี ซ-42 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านนครพนม 
 

2.5.2 สินค้าส่งออกด่านนครพนม จังหวัดนครพนม 
สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านนครพนมในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านนครพนม

มีการส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนธันวาคม จ านวน 7,294 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนมกราคม 
พฤศจิกายน พฤษภาคม ตุลาคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศพบว่า 
ด่านนครพนมมีการส่งออกสินค้าไปประเทศอ่ืน ๆ (ประเทศจีน และฮ่องกง) มากที่สุด รองลงมาเป็น
เวียดนาม และ สปป.ลาว ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไป เวียดนาม พบว่า ใน 
ปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่านนครพนม จ านวน 22,720 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 38.51 และพิจารณาการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว พบว่า ใน 
ปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่านนครพนม จ านวน 4,871 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 15.81 
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ภาพท่ี ซ-43 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านนครพนม          ภาพที่ ซ-44 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านนครพนม 
     ปี พ.ศ.2557-2558                             จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
  

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านนครพนม 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันต้นร้อยละ 53 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 40 และสินค้าขั้นต้นร้อยละ 
7 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-45 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่ งออกไป สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านนครพนมพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 71 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลาง 
และสินค้าข้ันสุดท้าย ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่
ศึกษาผ่านด่านนครพนมพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 48 รองลงมาเป็นสินค้า
ขั้นกลาง และสินค้าข้ันสุดท้าย ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ซ-46 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม     ภาพที่ ซ-47 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวยีดนาม 

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านนครพนม ป ีพ.ศ.2558            ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านดา่นนครพนม ปี พ.ศ.2558  

 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ซ-16 

2.5.3 สินค้าน าเข้าด่านนครพนม จังหวัดนครพนม 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านนครพนมในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านนครพนมมี

การน าเข้าสินค้ามากท่ีสุดในเดือนมกราคม จ านวน 5,625 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนกันยายน ตุลาคม 
มีนาคม มิถุนายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศ พบว่า ด่านนครพนมมี
การน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ มากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนาม และ สปป.ลาว ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาการน าเข้าสินค้าจากเวียดนาม พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่านนครพนม จ านวน 
22,155 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 8.0 และพิจารณาการน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่านนครพนม จ านวน 3,196 ล้านบาท 
ซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 810.54 

 

 
ภาพท่ี ซ-48 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านนครพนม           ภาพท่ี ซ-49 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านนครพนม 
    ปี พ.ศ.2557-2558                   จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านนครพนม 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 78 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 21 และสินค้าขั้นต้น 
ร้อยละ 1 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-50 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านนครพนม ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านนครพนม พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 74 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้น 
และสินค้าขั้นสุดท้าย ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอก
พ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านนครพนม พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 81 รองลงมา
เป็นสินค้าข้ันกลาง และสินค้าข้ันต้น ตามล าดับ 
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ภาพที่ ซ-51 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวยีดนาม       ภาพที่ ซ-52 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวยีดนาม 

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านนครพนม ป ีพ.ศ.2558               ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านดา่นครพนม ปี พ.ศ.2558 

 
2.6 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารและ
สัดส่วนสินค้าขั้นต้น สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผ่านด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารมี 
การแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.6.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
มูลค่าการส่งออกท่ีผ่านด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออก

จ านวน 34,730 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 35,044 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 0.90 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้า พบว่า มูลค่าการน าเข้าผ่าน
ด่านมุกดาหาร ในปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 31,775 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มี 
การน าเข้าจ านวน 46,013 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 44.81 

 

 
ภาพท่ี ซ-53 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร        ภาพที่ ซ-54 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหาร 
 

2.6.2 สินค้าส่งออก ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
สินค้าส่งออกท่ีผ่านด่านมุกดาหารในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านมุกดาหาร

มีการส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนกันยายน จ านวน 3,847 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนพฤศจิกายน 
ธันวาคม ตุลาคม สิงหาคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศ พบว่า  
ด่านมุกดาหารมีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และเวียดนาม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่าน 
ด่านมุกดาหาร จ านวน 25,627 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
52.80และพิจารณาการส่งออกสินค้าไปเวียดนามพบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่าน
มุกดาหาร จ านวน 2,690 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 39.78 
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ภาพท่ี ซ-55 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านมุกดาหาร         ภาพท่ี ซ-56 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านมุกดาหาร 

   ปี พ.ศ.2557-2558      จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านมุกดาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 46 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 43 และสินค้าขั้นต้น 
ร้อยละ 11 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม  
 

 
ภาพท่ี ซ-57 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านมุกดาหาร ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านมุกดาหารพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันต้นร้อยละ 49 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย 
และสินค้าขั้นกลาง ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่
ศึกษาผ่านด่านมุกดาหารพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 48 รองลงมาเป็น
สินค้าข้ันสุดท้าย และสินค้าข้ันต้น ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ซ-58 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม      ภาพที่ ซ-59 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวยีดนาม 

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านมกุดาหาร ป ีพ.ศ.2558                    ของนอกพืน้ที่ศึกษา ผ่านดา่นมุกดาหาร ป ีพ.ศ.2558 
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2.6.3 สินค้าน าเข้าด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านมุกดาหารในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านมุกดาหาร

มีการน าเข้าสินค้ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 5,279 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนตุลาคม 
สิงหาคม กันยายน ธันวาคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศ พบว่า  
ด่านมุกดาหารมีการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และเวียดนาม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่าน 
ด่านมุกดาหาร จ านวน 35,533 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
33.58 และพิจารณาการน าเข้าสินค้าจากเวียดนามพบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่าน
มุกดาหาร จ านวน 2,491 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 39.08 

 

 
ภาพท่ี ซ-60 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านมุกดาหาร          ภาพที่ ซ-61 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านมุกดาหาร 
     ปี พ.ศ.2557-2558      จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านมุกดาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 35 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 33 และสินค้าขั้นกลาง 
ร้อยละ 32 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-62 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านมุกดาหาร ปี พ.ศ.2558 

  
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านมุกดาหารพบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 67 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้น 
และสินค้าขั้นสุดท้าย ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอก
พ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านมุกดาหารพบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 35 รองลงมา
เป็นสินค้าข้ันต้น และสินค้าข้ันกลาง ตามล าดับ 
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ภาพที่ ซ-63 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม   ภาพที่ ซ-64 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม                  
.   ของพื้นที่ศึกษา ผา่นด่านมุกดาหาร ปี พ.ศ.2558          ของนอกพื้นที่ศึกษา ผา่นด่านมุกดาหาร ป ีพ.ศ.2558 

 
2.7 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีและ
สัดส่วนสินค้าขั้นต้น สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผ่านด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มี
การแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.7.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
มูลค่าการส่งออกที่ผ่านด่านเขมราฐ จังหวัดเลย ในปี พ.ศ.2557 มีการส่งออกจ านวน 

1,414 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 1,001 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 29.21 เมือ่พิจารณามูลค่าการน าเข้าพบว่า มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเขมราฐ 
ในปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 106 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าจ านวน 165  
ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 55.66 

 

 
ภาพท่ี ซ-65 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเขมราฐ            ภาพที่ ซ-66 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเขมราฐ 
 

2.7.2 สินค้าส่งออก ด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านเขมราฐในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านเขมราฐมี

การส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนพฤษภาคม จ านวน 128 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนมีนาคม 
มกราคม ธันวาคม เมษายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศพบว่า  
ด่านเขมราฐมีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด และประเทศอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาการส่งออก
สินค้าไป สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่านเขมราฐจ านวน 1,001 ล้านบาท ซึ่งมี
การส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 29.21 
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ภาพท่ี ซ-67 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านเขมราฐ             ภาพท่ี ซ-68 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกด่านเขมราฐ 
     ปี พ.ศ.2557-2558                  จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านเขมราฐ 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 45 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 28 และสินค้าขั้นสุดท้าย 
ร้อยละ 27 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม  

 

 
ภาพท่ี ซ-69 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านเขมราฐ

พบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 47 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นต้น และสินค้า 
ขั้นสุดท้าย ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่าน
ด่านเขมราฐพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 41 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย 
และสินค้าข้ันต้น ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ซ-70 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม     ภาพที่ ซ-71 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวยีดนาม 

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558           ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558 

 
2.7.3 สินค้าน าเข้าด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านเขมราฐในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านเขมราฐมี 
การน าเข้าสินค้ามากที่สุดในเดือนมกราคมจ านวน 83 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม  
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เมษายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศ พบว่า ด่านเขมราฐมีการน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว มากที่สุด และประเทศอ่ืน ๆ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการน าเข้าสินค้าจาก   
สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าผ่านด่านเขมราฐ จ านวน 165 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 57.14 

 

 
ภาพท่ี ซ-72 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านเขมราฐ              ภาพท่ี ซ-73 แสดงมูลค่าน าเข้าด่านเขมราฐ จ าแนกตาม 

    ปี พ.ศ.2557-2558           ประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านเขมราฐ 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันต้นร้อยละ 99 และเป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 1 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว 
และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-74 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านเขมราฐพบว่าสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 99 และเป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 1 
หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านเขมราฐพบว่า 
สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ ซ-75 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม   ภาพที่ ซ-76 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

     ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558           ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านเขมราฐ ปี พ.ศ.2558 
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2.8 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นการพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าที่ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีและ

สัดส่วนสินค้าขั้นต้น สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีมี 
การแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.8.1 มูลค่าการส่งออกและน าเข้า ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
มูลค่าการส่งออกที่ผ่ านด่านช่องเม็ก จั งหวัดอุบลราชธานี  ใน ปี  พ.ศ.2557  

มีการส่งออกจ านวน 14,242 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกจ านวน 13,258 ล้านบาท 
ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 6.91 เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้า พบว่า มูลค่า 
การน าเข้าผ่านด่านช่องเม็ก ในปี พ.ศ.2557 มีการน าเข้าจ านวน 1,658 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2558 
มีการน าเข้าจ านวน 3,141 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 89.45  
 

 
ภาพท่ี ซ-77 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านช่องเม็ก           ภาพท่ี ซ-78 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านช่องเม็ก 
 

2.8.2 สินค้าส่งออก ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านช่องเม็กในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านช่องเม็กมี

การส่งออกสินค้ามากที่สุดในเดือนมิถุนายนจ านวน 1,328 ล้านบาท รองลงเป็นเดือน มกราคม 
ธันวาคมมีนาคม เมษายน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออก จ าแนกตามประเทศ พบว่า  
ด่านช่องเม็กมีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และเวียดนาม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการส่งออกผ่านด่าน
ช่องเม็ก จ านวน 12,905 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 13.53 
 

 
ภาพท่ี ซ-79 แสดงมูลค่าการส่งออกผ่านด่านช่องเม็ก             ภาพที่ ซ-80 แสดงมูลค่าส่งออกด่านช่องเม็ก จ าแนกตาม 

   ปี พ.ศ.2557-2558                        ประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
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เมื่อพิจารณาสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดไป สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านช่องเม็ก 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลาง ร้อยละ 62 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายร้อยละ 28 และสินค้าขั้นต้น 
ร้อยละ 10 ของสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

 

 
ภาพท่ี ซ-81 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านช่องเม็ก ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่านด่านช่องเม็ก

พบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 59 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย และสินค้า
ขั้นต้น ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 
ด่านช่องเม็กพบว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 62 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย 
และสินค้าข้ันต้น ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ ซ-82 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม     ภาพที่ ซ-83 แสดงสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว และเวยีดนาม 
                ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านชอ่งเม็ก ปี พ.ศ.2558                      ของนอกพื้นที่ศึกษา ผ่านดา่นช่องเม็ก ปี พ.ศ.2558 

 
2.8.3 สินค้าน าเข้าด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

สินค้าน าเข้าที่ผ่านด่านช่องเม็กในแต่ละเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ด่านช่องเม็กมี
การน าเข้าสินค้ามากที่สุดในเดือนมิถุนายน จ านวน 426 ล้านบาท รองลงเป็นเดือนพฤศจิกายน 
มกราคม กุมภาพันธ์ กรกฎาคม มีนาคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้า จ าแนกตามประเทศ
พบว่า ด่านช่องเม็กมีการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว มากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอ่ืน ๆ และ
เวียดนาม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้า
ผ่านด่านช่องเม็ก จ านวน 3,040 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
95.25   
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ภาพท่ี ซ-84 แสดงมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านช่องเม็ก            ภาพท่ี ซ-85 แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าด่านช่องเม็ก 

    ปี พ.ศ.2557-2558                 จ าแนกตามประเทศ ปี พ.ศ.2557-2558 
 

เมื่อพิจารณาสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่ผ่านด่านช่องเม็ก 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 58 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นกลางร้อยละ 31 และสินค้าขั้นสุดท้าย
ร้อยละ 11 ของสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 
 

 
ภาพท่ี ซ-86 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านช่องเม็ก ปี พ.ศ.2558 

 
เมื่อพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และ เวียดนามของพ้ืนที่ศึกษาผ่าน 

ด่านช่องเม็ก พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นต้นร้อยละ 82 รองลงมาเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย 
และสินค้าขั้นกลาง ตามล าดับ หากพิจารณาสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามของนอกพ้ืนที่
ศึกษาผ่านด่านช่องเม็ก พบว่า สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางร้อยละ 65 รองลงมาเป็นสินค้า
ขั้นต้น และสินค้าข้ันสุดท้าย ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ซ-87 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวยีดนาม  ภาพที่ ซ-88 แสดงสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม  

   ของพื้นที่ศึกษา ผ่านด่านชอ่งเม็ก ปี พ.ศ.2558          ของนอกพื้นที่ศึกษา ผา่นด่านช่องเม็ก ปี พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ฌ 
ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา 

 
ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษา ได้

พิจารณาความต้องการสินค้าของจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
ความต้องการสินค้าของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ความต้องการสินค้าของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า และความ
ต้องการสินค้าของกลุ่มประตูการค้า ซึ่งข้อมูลการส่งออกและน าเข้า ปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558 ที่
ใช้ในการศึกษาบทนี้ได้มาจากส านักงานศุลกากรเขต 4 โดยการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้  
 
1. ความต้องการสินค้าของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ 
 ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นการพิจารณาถึง (1) สินค้าที่จังหวัดมีการผลิต  
(2) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาดในประเทศ และ (3) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาด
ต่างประเทศ ได้แบ่งการพิจารณาความต้องการสินค้าของกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย จังหวัด
ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ดังนี้ 
 1.1 จังหวัดชัยภูม ิแบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้

1.1.1 สินค้าที่จังหวัดชัยภูมิมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ พริก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปอ ถั่วเหลือง หมาก มะขามหวาน มะม่วงแก้ว ส้มโอ มันพร้าว 
เผือกหอม เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าหนัง กระยาสารท ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากกล้วย (กล้วยฉาบแก้ว กล้วยทอดกรอบ) กาแฟส าเร็จรูป ข้าวกล้องงอก ข้าวซ้อมมือ  
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้างฮางงอก เครื่องประดับอัญมณี ชาแก่นตะวัน เตาประหยัดฟืน-ถ่าน น้ าผึ้งแท้  
น้ ามะเม่า ผ้าขาวม้า ผ้าทอลายขัด ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ มะขาม ยาหม่อง สบู่สมุนไพร ส้มโอ 
เสื้อผ้าไหม ตะกร้าพลาสติก ปลาส้มไร้ก้าง หม่ า เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดชัยภูมิมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานที่
แปรรูปมันส าปะหลัง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ลม แสงอาทิตย์ กากอ้อย น้ า 
ก๊าซชีวภาพ) ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ โรงสีข้าว ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตเครื่องเรือนจากโลหะ ผลิตห้อง
เย็นในการถนอมอาหาร (มะขาม พริก ปลาทู) ผลิตมะม่วงดองตากแห้ง ผลิตหน่อไม้อัดปี๊บ ผลิต
อาหารสัตว์ ผลิตเครื่องเรือนจากชานอ้อยอัด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคนม ผลิตน้ าตาล ผลิตน้ าปลา
บรรจุขวด ผลิตแผ่นไม้อัดจากชานอ้อย เป็นต้น 
 1.1.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดชัยภูมิจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าจาก 
สปป.ลาว ไปจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งผ่ านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 ด่าน ได้แก่  
ด่านมุกดาหาร ด่านบึงกาฬ และด่านท่าลี่ ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นสินค้า เช่น แคโทด และผลพลอยได้จาก
แร่ทองแดงบริสุทธิ์ เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ เป็นทองแดง เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า
อุตสาหกรรมที่น ามาใช้ในการแปรรูปโรงงานไฟฟ้า  
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2) น าเข้ามาจากด่านบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า เช่น มันส าปะหลังเป็น 
เส้นตากแห้ง เป็นต้น เพ่ือน าเข้ามาแปรรูปในจังหวัดชัยภูมิ  

3) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า เช่น พาเลท บ๊อกซ์พาเลท   
พาเลทคอลลาร์ เป็นต้น 

1.1.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัดชัยภูมิ 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดชัยภูมิส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม
ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านนครพนม และด่านมุกดาหาร ซึ่งใน
แต่ละด่านมีสินค้าส่งออก ดังนี้ 
  1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดชัยภูมิผ่านด่านนครพนม มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
สุกรมีชีวิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากมีสินค้าส่งออกไปประเทศเวียดนาม  เช่น   
ยางนอกชนิดอัดลม เป็นต้น 
  2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดชัยภูมิผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งของชิโครี ข้าวที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

1.2 จังหวัดขอนแก่น แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
1.2.1 สินค้าที่จังหวัดขอนแก่นมีการผลิต 

 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง ข้าวโพด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวผิวมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ผัก มะนาว ข่าเหลือง แก่นตะวัน ปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม ปลูกผักสลัด (ผักสลัดชนิด กรีนคอส เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฟินเลย์ บัตเตอร์เฮด บล็อกโคลี  
ผักโขม มะเขือเทศ เชอร์รี่ ) ผักกาดขาว ผักบุ้ง พริก มะเขือ เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เช่น กระติ๊บข้าวจากต้นกก กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าสานพลาสติก ขนมคอเป็ด  
ขนมทองม้วน ขนมเทียนแก้ว ขนมบัวหิมะ ข้าวแตน ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวฮาง สมุนไพรผงส าเร็จรูป (ขิง 
มะตูม กระเจี๊ยบ ดอกค าฝอย) ขี้ผึ้งไพล คุกกี้ธัญพืช โคมไฟกะลามะพร้าว ชาแก่นตะวัน ชาใบหม่อน 
แชมพูมะกรูด น้ าผึ้งป่า ปลาร้าบอง ผักปลอดสารพิษ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ ยาดม
สมุนไพร รองเท้าหนัง สบู่เหลวสมุนไพร เป็นต้น 
 นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงงานที่แปรรูป 
มันส าปะหลัง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ กากอ้อย น้ า ก๊าซชีวภาพ)   
ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ โรงสีข้าว ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคนม  
ผลิตน้ าตาล ผลิตน้ าปลาบรรจุขวด ผลิตเครื่องหนัง เป็นต้น 
 1.2.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า
จาก สปป.ลาว ซึ่งผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย      
ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน และด่านมุกดาหาร ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง       
ขั้นกลางและขั้นสุดท้าย เช่น ส่วนประกอบรองเท้า กระดาษแข็งที่น ากลับมาใช้ใหม่ เกลือรวมถึงเกลือ
ป่นส าหรับรับประทาน ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝาน ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืน
ปาร์เกต์ หนังฟอกท่ีจัดท าเพ่ิมเติมภายหลังการฟอก รวมถึงหนังตกแต่งของโค กระบือ ม้า เป็นต้น  
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2) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่  ส่วนใหญ่ เป็นการน าเข้ าสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรที่น าเข้า เช่น สินค้าไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ปอกระเจา และเส้นใย
สิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อ่ืน ๆ ดิบ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้      
ธรณีประตูไม้ รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ เมล็ดพืช ผลไม้อ่ืน ๆ ที่มีน้ ามัน เมล็ดธัญพืชอ่ืน ๆ ผลิตผลจาก
พืช เป็นต้น 

3) น าเข้ามาจากด่านเชียงคาน ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าเกษตร เช่น ผลิตผลจาก
พืช เป็นต้น น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า เช่น หนังดิบที่ฟอกเบื้องต้น
ของสัตว์ (โค กระบือ ม้า) ไม้ฟืน เป็นต้น เพ่ือน าเข้ามาแปรรูปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
 1.2.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
ขอนแก่น 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดขอนแก่นส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 ด่าน ได้แก่  ด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก  
ด่านมุกดาหาร ด่านเขมราฐ ด่านบึงกาฬ ด่านท่าลี่ ด่านนครพนม และด่านเชียงคาน ซึ่งในแต่ละด่านมี
สินค้าส่งออก ดังนี้ 
  1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น อุปกรณส์ าหรับตัดเสื้อผ้า หนังฟอก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ตาข้อ ตาไก่ เครื่องจักรส าหรับเย็บหนังสือ 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด แผ่นบางท าด้วยพลาสติก อุปกรณ์ส าหรับบัดกรี ผ้าทอหน้าแคบ เครื่องสูบลม 
เครื่องสุญญากาศ โคมีชีวิต กระบือมีชีวิต เศษผ้า กระดาษท าด้วยเซลลูโลส เครื่องมือที่ใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์ หนังฟอก เครื่องใช้กล หัวเข็มขัด ลวดเคเบิล เศษตัดของที่ไม่ได้ใช้ หุ่นท ารองเท้า เครื่อง
เจียระไน เครื่องขัดมัน เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด เครื่องจักรในการ ขนย้าย 
เครื่องรีดโลหะ เครื่องมือกล เครื่องสูบของเหลว ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้า ยานยนต์ส าหรับ
ขนส่งของ ยากันยุง เป็นต้น 
  2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องมือกลไฟฟ้า เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง กรอบของหน้าต่าง เครื่องมือกลไฟฟ้า เครื่องประกอบ
อาหารท าด้วยไม้ เครื่องต้มกาแฟหรือชา พลาสติกปูพ้ืน เครื่องสุขภัณฑ์ ฟอยล์อะลูมิเนียม แผ่นบาง
พลาสติก ฟิล์มพลาสติก ฟอยล์พลาสติก กาวปรุงแต่ง เครื่องท าความร้อนด้วยไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า 
กระเบื้องปูพ้ืน มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบลม รางน้ าสังกะสี เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ฐานรองฟูก  
ผ้าห่ม ผ้าคลุมตัว ตะปูควง เป็นต้น 
  3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านมุกดาหาร มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้า สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต เครื่องมือกลไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กระดาษ
ลูกฟูก เส้นเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องกลึงโลหะ อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ 
เครื่องกลึงโลหะ แทรกเตอร์ หินแกรนิต ก๊อก วาล์ว ลวดและเคเบิล โครงหลังคา ประตู หน้ าต่าง 
เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องติดผนัง เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยว ฐานรองฟูก ตู้เย็น ภาชนะ
ส าหรับบรรจุก๊าซ ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า เป็นต้น นอกจากนี้มีส่งออกไปประเทศเวียดนาม เช่น วัตถุทอ
สังเคราะห์ เป็นต้น 
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  4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านเขมราฐ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ของอ่ืน ๆ ท าด้วยพลาสติก ใยขี้แร่ ใยหิน ใยแร่ 
กาว เครื่องชั่ง เซลลูโลสไฟเบอร์ เป็นต้น 
  5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านบึงกาฬ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก เครื่องรีดโลหะทั้งรีดร้อนและรีดเย็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร 
ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมี
ทาร์พิตช์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เครื่องยนต์สันดาป ตัวถังยานยนต์ ยางนอก เป็นต้น 
  6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านท่าลี่ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องขัดขาวไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต (ไก่ เป็ด ห่าน    
ไก่งวง) ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือกลส าหรับขีดร่องแผงวงจรพิมพ์ แผงวงจรพิมพ์ 
แผงการเดินสายแบบพิมพ์ เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ เครื่องมือกลไฟฟ้า สุกรมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์      
รถฟอร์กลิฟต์ รางน้ าสังกะสี เครื่องมือส าหรับเจาะ เครื่องใช้กล เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีย์ที่มีล้อ
ใช้ส าหรับลากจูง ของอ่ืน ๆ ท าด้วยสังกะสี ตะกั่ว ตะปู ลวดเกลียว เคเบิล สลิง อุปกรณ์ที่ใช้ใน  
การเลี้ยงสุกร เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด เครื่องขัดขาว เครื่องจักรชนิดขับเคลื่อนในตัว 
เครื่องจักรส าหรับยก หม้อแปลงไฟฟ้า ท่อที่ท าด้วยเหล็กหล่อ เป็นต้น 
  7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านนครพนม มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋องท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เป็นต้น 
  8) สินค้าส่งออกจากจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านเชียงคาน มีการส่งออกสินค้าไป      
สปป.ลาว เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับในการเลี้ยงสุกร สุกรมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ เป็นต้น 
 1.3 จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 1.3.1 สินค้าที่จังหวัดมหาสารคามมีการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยาสูบ อ้อยโรงงาน มันแกว ปอแก้ว 
หม่อน กก แตงโม ชมพู่ แคนตาลูป คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง หัวผักกาด เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าผ้า กระเป๋าหนัง กล่องอเนกประสงค์ ข้าวกล้องชีวภาพ ข้าวกล้อง      
ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ชาสมุนไพร เสื้อผ้าส า เร็จรูปผ้าไหม ตะเกียง      
เจ้าพายุไม้ไผ่ ที่นอนต่าง ๆ แปรรูปจากเสื้อกก ปลาร้าบองสมุนไพร ผ้าขาวม้าฝ้าย ผ้าฝ้ายมัดหมี่     
ผ้าไหมมัดหมี่ สบู่ไหมหิมะ หมอนสมุนไพร เป็นต้น 

นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงงานผลิต
น้ าตาล ซ่อมรถยนต์ นมสดด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง โรงสีข้าว อุตสาหกรรมไม้
แปรรูป อุตสาหกรรมน้ าดื่ม ดูดทรายและกรวด ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
คอนกรีตบล็อก เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง อัดเศษกระดาษ อัดขวดพลาสติก อัดเศษโลหะ ตัด พับ 
หรือม้วนโลหะ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ และซ่อมรถยนต์ ศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์   
เป็นต้น 

1.3.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดมหาสารคามจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านบึงกาฬ      
ด่านนครพนม และด่านช่องเม็ก ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 
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 1) น าเข้ามาจากด่านบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมไม้ เช่น ประตูไม้  
กรอบประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ ธรณีประตูไม้ ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อ
ปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ เป็นต้น 
 2) น าเข้ามาจากด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมไม้ เช่น เครื่อง
ประกอบอาคารท าด้วยไม้และเครื่องไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์  แผงไม้ปูพ้ืนที่
ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก เป็นต้น  
 3) น าเข้ามาจากด่านช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสูบลมหรือ
สูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้ส าหรับลากจูง ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ   
เป็นต้น 
 1.3.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
มหาสารคาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดมหาสารคามส่งออกไป สปป.ลาว ผ่าน 
ด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านช่องเม็ก และด่านท่าลี่ ซึ่งในแต่ละด่านมี
สินค้าส่งออก ดังนี้ 
 1) สินค้าส่งออกจังหวัดมหาสารคามผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องสูบลมหรือสุญญากาศ เครื่องอัดลม หรือก๊าซอ่ืน ๆ และพัดลม ยานยนต์ส าหรับขนส่ง 
หลอดหรือท่ออ่อน เป็นต้น 
  2) สินค้าส่งออกจังหวัดมหาสารคามผ่านด่านท่าลี่ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงส าหรับบรรจุของเหลว หรือก๊าซ (แท้งเกอร์) เป็นต้น 
 1.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 1.4.1 สินค้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ข้าวโพด ถั่วลิสง     
มะเขือเทศโรงงาน พุทรา อินทผาลัมไทย หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เช่น กระเป๋าลดโลกร้อนอเนกประสงค์ กระเป๋าหนัง กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้าไหม ข้าวกล้องฮางงอก 
ข้าวธัญพืช ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวอินทรีย์ โคมไฟ ตะกร้าจักสานจาก 
เส้นพลาสติก ทอเสื่อกก ผ้าเกล็ดเต่า ผ้าขาวม้า ผ้าแพรวา ผ้าลายขิต ผ้าห่มไหมพรม มะนาวกวน
น้ าผึ้ง มีด หมอนขวาน เห็ดหลินจืออบแห้ง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ผลิต     
นมสดพาสเจอร์ไรส์ โรงแป้งมันส าปะหลัง อบถั่วลิสง กะเทาะเปลือก ต้ม โรงสีข้าว โรงมันเส้น ผลิต
น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โรงพิมพ์ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ท าผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต อิฐบล๊อก เสา  ท่อ ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต เช่น เสาเข็ม พื้นแผ่นเรียบ พ้ืนรูปตัวที พ้ืนรูปตัวยู บล็อกปูพ้ืน รีดแผ่นหลังคาเหล็ก ตัด พับ 
และม้วนขึ้นรูปแผ่นหลังคาโลหะ ซ่อมเครื่องยนต์ ปรับปรุง แก้ไข และดัดแปลงเครื่องยนต์ ซ่อม
รถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และ
รถยนต์ ผลิตส่งและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตไอน้ า เป็นต้น 
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 1.4.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์จาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า
จาก สปป.ลาว ซึ่งผ่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย และ 
ด่านมุกดาหาร ซึ่งสินค้าที่ด่านทั้งสอง เป็นสินค้าประเภทไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส  
ต่อปลาย 
 1.4.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย ด่านเขมราฐ และด่านมุกดาหาร ซึ่งใน
แต่ละด่านมีสินค้าส่งออก ดังนี้ 
  1) สินค้าส่งออกจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านด่านหนองคาย มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น ไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ พาสต้า สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา น้ าแร่
ธรรมชาติและน้ าแร่เทียม ซอส กะปิ น้ าแร่และน้ าอัดลม น้ าปลา ซอสพริก บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม 
คอร์นเฟล็ก เป็นต้น 
  2) สินค้าส่งออกจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านด่านเขมราฐ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว เช่น 
ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขน เบาะ ผ้าคลุมตัว เครื่องประกอบอาคารท าด้วยพลาสติก เป็นต้น 
  3) สินค้าส่งออกจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านด่านมุกดาหาร มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งของต้นไม้ แทรกเตอร์ เป็นต้น 
 1.5 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 1.5.1 สินค้าที่จังหวัดมุกดาหารมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว ถั่วลิสง มะขามเปรี้ยวฝักโต มะม่วงทวาย ไผ่เลี้ยงหรือไผ่กิมซุง โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่
ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าเครื่องส าอาง แจกันโต๊ะหมู่
บูชา ตะกร้าหวายเทียม ตะกร้าสานพลาสติก ต าเมี่ยงสมุนไพร ถังโครงเหล็กใส่  ผ้าปิกนิคโครงเหล็ก 
ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน ผ้าทอมือลายขัดพ้ืนฐาน ผ้าฝ้ายตะหลุง ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าพันคอหมักโคลน    
ผ้าไหมมัดหมี่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อเย็บมือ เป็นต้น 

นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น ดูดทรายใน     
แม่น้ าโขง ซ่อมรถยนต์ (เครื่องยนต์ คลัทช์ เบรค ช่วงล่าง เคาะ พ่นสี) ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก ผลิต
ภาชนะบรรจุพลาสติก ผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูป ผนังคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตอ่ืน ๆ เหล็กแผ่นรีดลอน (หลังคา กันสาด ผนังอาคาร) การซ่อมแซมยานที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน โรงสีข้าว โรงกลึง และเชื่อมโลหะทุกชนิด      
ล้อแม็กซ์ ไสไม้  เซาะร่อง และท ารางลิ้น เป็นต้น 
 1.5.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหารจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า
จาก สปป.ลาว ซึ่งผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม 
ด่านช่องเม็ก และด่านหนองคาย ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 
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1) น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว 
ข้าวส าหรับเป็นอาหารสัตว์ ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย    
ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ ชัน แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ ธรณีประตูไม้ หน้าต่างไม้ 
กรอบหน้าต่างไม้ มะนาว ฝรั่ง เป็นต้น และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ด้าย ไหม กรวด หินที่ใช้ผสม
คอนกรีต หินแกรนิต หินบะซอลต์ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ยางนอกชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์ 
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่น ากลับมาใช้ใหม่ ทรายธรรมชาติทุกชนิด ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ใน
ครัว และของใช้ตามบ้านเรือนต่าง ๆ เป็นต้น  

2) น าเข้ามาจากด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย เช่น กรวด 
หินที่ใช้ผสมคอนกรีต ทรายธรรมชาติทุกชนิด เป็นต้น และเป็นสินค้าเกษตรบางส่วน เช่น ไม้แปรรูป
ตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย เปลือกไม้บง เป็นต้น  

3) น าเข้ามาจากด่านช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส    
ต่อปลาย และข้าวเหนียว ซึ่งน าเข้าจาก สปป.ลาว 

4) น าเข้ามาจากด่านหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่   
ขัด ไส ต่อปลาย และข้าวเหนียว 
 1.5.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
มุกดาหาร 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดมุกดาหารส่งออกไป สปป.ลาว และ
เวียดนาม ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 ด่าน ได้แก่ ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม 
ด่านช่องเม็ก ด่านบึงกาฬ ด่านหนองคาย ด่านเขมราฐ และด่านท่าลี่ ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้าส่งออก 
ดังนี้ 
  1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านนครพนม การส่งออกสินค้าไป       
สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว เช่น โค กระบือ มังคุด ข้าวหอมมะลิ
ไทย น้ าผลไม้ สิ่งสกัดจากมอลต์ เครื่องยนต์ดีเซลหรือก่ึงดีเซล นมและครีม น้ าแร่และน้ าอัดลม แวดดิ้ง
ท าด้วยวัตถุทอ ไขมันหรือน้ ามันที่ได้จากสัตว์และพืช ลูกนัต สบู่อาบน้ า สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ 
สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช น้ าแร่ธรรมชาติและน้ าแร่เทียม แทรกเตอร์ ครีมและโลชั่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง 
ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมเบเกอรี่ สารฟอกขาว อาหารเด็กทารก เครื่องจักรที่ใช้ใน
การเกษตร การท าสวน สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา คอร์นเฟล็ก สิ่งก่อสร้าง เช่น 
หลังคา สะพาน ประตูน้ า หอคอย โครงสร้างประตู และหน้าต่าง สารประกอบอะมิโน เฟอร์โรซีเรียม
และแอลลอย ยางนอกชนิดอัดลม เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ ครีมเทียม มุม รูปทรงและหน้าตัดรูป
ต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรีตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวน 
ธัญพืช สิ่งที่สกัดจากมอลต์ ผงโกโก้ ส้มทั้งสดและแห้ง เนื้อสัตว์ ยางใน บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม     
โพลิเมอร์ น้ าเชื่อม เค้ก ขนมจากช็อกโกแลต ซอส น้ าปลา แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น 
  ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปประเทศเวียดนาม เช่น อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อะโวคาโด 
ฝรั่ง มะม่วง มังคุด ขนุน ทุเรียน เงาะ เกรปฟรุ๊ต ส้มโอ ลางสาด มะเฟือง ผลไม้เชื่อม ผลไม้สดอ่ืน ๆ 
ล าไยแห้ง พรุนแห้ง มะขามแห้ง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว น้ าผลไม้ น้ าแร่และน้ าอัดลม แวดดิ้งท า
ด้วยวัตถุทอ น้ าแร่ธรรมชาติและน้ าแร่เทียม ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่ สิ่งสกัด    
หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา ขนมจากช็อกโกแลต ซอส ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  
พืชสมุนไพร ปลา น้ าพืชผัก เป็นต้น 
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   2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านมุกดาหาร มีการส่งออกสินค้าไป   
สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว เช่น โคมีชีวิต กระบือมีชีวิต ยารักษา
โรค เครื่องโทรศัพท์ เส้นหมี่พร้อมปรุง ล าไย น้ าเชื่อมกลูโคส โคตัวผู้ สุกรมีชีวิต ตู้เย็น ตู้แช่แช็ง     
แวฟเฟิล เวเฟอร์ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน สบู่ แป้งหยาบ เนื้อปลา น้ าแร่ น้ าอัดลม น้ าผลไม้         
น้ าพืชผัก ผงโกโก้ ปุ๋ยเคมี ข้าวเหนียว เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องขัดขาวผงชูรส เครื่องแก้ว 
รองเท้าที่ใช้พ้ืนรองเท้าด้วยพลาสติก ร าข้าว ขนมปังกรอบ น้ ามันจากเมล็ดปาล์ม ไฟเบอร์บอร์ด 
น้ าปลา น้ ามันหล่อลื่น สารฆ่าแมลง นมและครีม หมากฝรั่ง โลชั่น โคส าหรับท าพันธุ์ ซอสปรุงรส    
ผงชูรส กะปิ ไอศกรีม ขนมปัง เสื่อและสิ่งปูลาด เครื่องคราดแบบจาน เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง นมและ
ครีม น้ ามันปาล์ม รองเท้าที่มีสายคาด เครื่องปรับอากาศ พืชผักสดหรือแช่เย็น เครื่องส าอาง  
น้ ามันจากถั่วเหลือง เสื้อทีเชิ้ต แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม รถพ่วง เครื่องดูดฝุ่น เทียนไข โคมไฟ ชา 
สิ่งสกัดจากมอลต์ กระเบื้องปูพ้ืน รถจักรยานสองล้อ โปรเจกเตอร์ ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง สุกร
ส าหรับท าพันธุ์ ถั่วลิสงคั่ว ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ อาหารเสริม ยูเรีย น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวราก กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษช าระ สารฆ่าแมลง สุกรมีชีวิต มาม่า ของ
ใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ไม้อัดพลายวูด ฐานลองฟูก ข้าวหอม
มะลิไทย เป็นต้น 
  ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปประเทศเวียดนาม เช่น มังคุด ล าไย หม้อหุงข้าว ทุเรียน ธัญพืช 
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ขนุน ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ าแร่ น้ าอัดลม น้ าผลไม้ ข้าวเหนียว ลูกนัต เครื่องท า
น้ าร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ กาต้มน้ า โปรเจกเตอร์ เกรปฟรุ๊ต ส้มโอ ลิ้นจี่ ขิง ขมิ้น ต้นกล้า
กล้วยไม้ เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง พัดลม เครื่องซักผ้า มะพร้าว มะม่วง กล้วยทั้งสดหรือแห้ง พืชผักแห้ง 
พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ เป็นต้น 
  3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านช่องเม็ก มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้รับจากแร่บิทูมิทัส ไขมันที่ ได้จากพืชและสัตว์ น้ ามันปาล์ม 
และแฟรกชันของน้ ามัน เนื้อสัตว์ ผลไม้ ลูกนัต นมและครีม น้ ามันมะพร้าว น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
บัตเตอร์มิลค์ พาสต้า แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรีตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวน สิ่งสกัดจาก
มอลต์ หางนม (เวย์) อาหารปรุงแต่ง น้ าตาลอ่ืน ๆ ขนมที่ท าจากน้ าตาล ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต
และขนมจ าพวกเบเกอรี่อ่ืน ๆ ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของ
กาแฟ ของชา อาหารปรุงแต่งจากธัญพืช น้ าแร่ธรรมชาติหรือน้ าแร่เทียม น้ าอัดลม น้ าผลไม้และน้ า
พืชผัก แวดดิ้งท าด้วยวัตถุ เสื้อชั้นใน และกางเกงใน สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา  
สารฆ่าวัชพืช สารประกอบอะมิโน สบู่ น้ ายาล้างจาน ผงซักฝอก แชมพู เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่
คล้าย ฝอยขัดหม้อ แผ่น ถุงมือ รถจักรยานสองล้อ ไฟแซ็ก และเครื่องมือขีดไฟอ่ืน ๆ เครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือน และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ช้อน ส้อม มีด และเฟอร์โรซีเรียมและแอลลอย เป็นต้น 
  4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านบึงกาฬ มีสินค้าที่ส่งออกไปทั้ง สปป.ลาว 
และประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว เช่น หม้อหุงข้าว โพลิเมอร์ของเอทิลีนใน
ลักษณะขั้นปฐม ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่  อาหารที่มีส่วนผสมโกโก้ ผลไม้เชื่อม 
ลูกนัตเชื่อม มาม่า ลวดและเคเบิล ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก ขนมปังกรอบ ตะปูควง สลักเกลียว 
แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ โค กระบือมีชีวิต ซิลิโคนในลักษณะขั้นปฐม   
ใยแก้ว แยม เยลลี่ผลไม้ โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืน ๆ ชูการ์บีต และอ้อยทั้งสดและ  
แช่แข็ง เป็นต้น นอกจากนี้มีการส่งออกไปประเทศเวียดนาม เช่น หม้อหุงข้าว เป็นต้น 
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  5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันมะพร้าว เนื้อสัตว์ ถั่วลิสงคั่ว ถั่วลิสงอบ พาสต้า แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม 
ฟรุ๊ตพิวเร ผลไม้กวน โลคัสต์บีน สิ่งสกัดจากมอลต์ ขนมปังที่มีโกโก้ บิสกิต แวฟเฟิล เวเฟอร์ ขนมปัง
กรอบ น้ าปลา ชาปรุงแต่ง ธัญพืช เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง น้ าแร่ น้ าอัดลม เครื่องดื่มยูเอชที น้ าผลไม้ 
ผงซักฟอก ยางนอก ยางใน เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ตัวเป็นรูปทรง ท่อนท าด้วยอะลูมิเนียม เครื่องยนต์
สันดาป เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เครื่องคราดแบบจาน เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น 
  6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านเขมราฐ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การท าสวน หรือการป่าไม้ ยางใน     
สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา ยางนอกชนิดอัดลม น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้
จากแร่บิทูมินัส มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วยเหล็ก แทรกเตอร์ รถจักรยานสองล้อและ
รถจักรยานอ่ืน ๆ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ นมและครีม ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน 
ท่อน เส้น และไพรไฟล์ ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กกล้า สารประกอบอะมิโน น้ า รวมถึงน้ าแร่
และน้ าอัดลม เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด ผ้าห่มและผ้าคลุมตัว หลอดหรือท่อและท่ออ่อนที่
ท าจากเหล็ก ยางวัลแคไนซ์ ตะปูควง สลักเกลียว ลวดและเคเบิล พลาสติก อุปกรณ์ส าหรับยึด 
อุปกรณ์ติดตั้ง เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ น้ าแร่ธรรมชาติหรือน้ าแร่เทียม เพลาส่งก าลัง เครื่ องสูบ
ของเหลว รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เป็นต้น 
  7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านท่าลี่ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น คอร์นเฟล็ก โกโก้ ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจ าพวกเบเกอรี่อื่น ๆ เป็นต้น 
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2. ความต้องการสินค้าของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า 
  ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นการพิจารณาถึง (1) สินค้าที่จังหวัดมีการผลิต  
(2) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาดในประเทศ และ (3) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาด
ต่างประเทศ ได้แบ่งการพิจารณาความต้องการสินค้าของกลุ่มเชื่อมโยงการค้า ประกอบด้วย จังหวัด
นครราชสีมา และอุดรธานี ดังนี้ 
 2.1 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี้  

2.1.1 สินค้าที่จังหวัดนครราชสีมามีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน 
น้อยหน่า โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ถั่วดาวอินคา ผักอินทรีย์ ผักสลัดทั้งสลัด     
ใบเขียว ใบแดง สลัดแก้ว สลัดใบแดงหยิกฝอย กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดเคอเรล คอส บัตเตอร์เฮด 
ผักกาดแก้ว มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ กระท้อน ลองกอง มะขามหวาน เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เช่น กรงนกไม้ไผ่ กรอบรูปประดิษฐ์ กระเช้าดอกไม้จากรังไหม กระดิ่งทองลงหิน กระเทียม
โทนดอง กระเป๋าผ้า กระยาสารท กล้วยอบม้วน กาบหมาก กาแฟอาราบิก้าดงมะไฟโคราช กุนเชียง 
เกลือหอม แกะสลักหินทราย ขนมเปี้ยะ ข้าวตังหมูหยอง ข้าวแตน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ  
หมี่โคราชกรอบ เครื่องดนตรี เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องเรือนหวาย ชาแก่นตะวัน เสื้อผ้าส าเร็จรูป ถั่ว
ตัดงาขาว น้ าเฉาก๊วยโบราณ น้ าปรุงรสหมี่โคราช น้ าผึ้งบรรจุขวด น้ าพริกไทย น้ ามัลเบอร์รี่ น้ าว่าน
กระชายด า น้ าองุ่น ผ้ามัดหมี่โคราช ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก ยาหม่อง
สมุนไพร องุ่นสด หินแกะสลัก เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมามีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น ผลิตกุนเชียง 
แหนม หมูยอ หมูหยอง ผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม โรงอบพืชและเมล็ดพืช สีข้าว สีข้าวโพด ผลิตมันเส้น 
ผลิตชุดสายไฟ ชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียส าหรับยานพาหนะ ผลิต
เครื่องเรือน ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Board) ผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
จักรยานยนต์ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย
ส าหรับยานพาหนะ ผลิตสายไฟฟ้า สายน าสัญญาณ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์
พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยพลาสติก ผลิตขวดพลาสติกส าเร็จรูป ผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (ชิ้นส่วนปริ้นเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
รถยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ผลิตอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่
ท าจากเพชรส าหรับรีดลวด (Drawing Dies) ผลิตเครื่องรีดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ (Diamond 
Dics) ผลิตกระสอบพลาสติก เป็นต้น 
 2.1.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมาจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดนครราชสีมา เป็นการน าเข้าสินค้าจาก 
สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 ด่าน ได้แก่  
ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านหนองคาย และด่านช่องเม็ก ซึ่งในแต่ละ
ด่านมีสินค้า ดังนี้  
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1) น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่น าเข้าจากประเทศ
เวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว ตามล าดับ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ลวดและเคเบิลที่หุ้ม
ฉนวน ของที่ท าด้วยพลาสติก วงจรพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้น าเข้ามาประกอบชิ้นส่วนที่
ประเทศไทย นอกจากนี้ มีการน าเข้าแร่แบไรต์ (แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ)  จาก สปป.ลาว ซึ่งน าเข้า
มาแปรรูปในพื้นท่ี 

2) น าเข้ามาจากด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรม สินค้า
น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับบัดกรี เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ า ของใช้
ล าเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า หลอดหรือท่ออ่อน แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

3) น าเข้ามาจากด่านหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น สินแร่
และหัวแร่ทองแดง เศษผ้าใหม่หรือผ้าขี้ริ้วที่ไม่ได้ใช้น ามาท าวัตถุทอ เป็นต้น 

4) น าเข้ามาจากด่านช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น เปลือกไม้
บง ไม้ฟืนเป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด รวมถึงขี้เลื่อย เศษไม้ ถ่านไม้ สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง เป็นต้น 

5) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่  ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว เช่น          
ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ ยานยนต์ส าหรับขนส่ง
ของ ยานยนต์ท าความสะอาดถนน เป็นต้น 

6) น าเข้ามาจากด่านเชียงคาน ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าแบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ   
(แบไรต์) จาก สปป.ลาว 
 2.1.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
นครราชสีมา 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดนครราชสีมาส่งออกไป สปป.ลาว และ
เวียดนาม ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 ด่าน ได้แก่ ด่านนครพนม ด่านมุกดาหาร 
ด่านหนองคาย ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านช่องเม็ก ด่านบึงกาฬ และด่านเขมราฐ ซึ่งในแต่ละด่านมี
สินค้าส่งออก ดังนี้ 

1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านนครพนม มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ท่อนและท่อนอ่อนท าด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน ชีตไพลิงท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (เช่น สะพานและส่วนของ
สะพาน ประตูน้ า หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของ
ประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลัมน์) ตะปูลวด เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า ทุ่นลอย เครื่องจักรส าหรับคัด ร่อน 
แยก ล้าง ย่อย บด อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า เป็นต้น นอกจากมีการส่งออกสินค้าไปประเทศเวียดนาม เช่น ของอ่ืน ๆ ท าด้วย           
ยางวัลแคไนซ์ ยางแข็ง เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป     
สปป.ลาว เช่น แกะมีชีวิต แพะมีชีวิต ไก่ส าหรับท าพันธุ์ หินแกรนิต พอร์ฟิรี บะซอลต์ หินทราย ด้าย
เคเบิล ปุ๋ยจากสัตว์ ปุ๋ยจากพืช เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปประเทศเวียดนาม เช่น อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย แป้นไฟฟ้า    
แผงควบคุมไฟฟ้า คอนโซลไฟฟ้า โต๊ะควบคุมด้วยไฟฟ้า ตู้ควบคุมด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
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3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป    
สปป.ลาว เช่น ตะปูลวด อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ท่อหรือท่ออ่อนท าด้วย โพลิเมอร์ของเอทิลีน      
ยางนอก สารฆ่าแมลง คาร์บอน หม้อสะสมไฟฟ้า เครื่องกลึงโลหะ ของอ่ืน ๆ ท าด้วยพลาสติก ปุ๋ยจาก
สัตว์ ปุ๋ยจากพืช เครื่องมือกลส าหรับเจาะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์  
เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ แป้นเพ่ือควบคุมไฟฟ้า แผงเพ่ือควบคุมไฟฟ้า คอนโซลเพ่ือควบคุม
ไฟฟ้า โต๊ะเพ่ือควบคุมไฟฟ้า ตู้เพ่ือควบคุมไฟฟ้า เครื่องมือกลและเครื่องอัดส าหรับใช้งานกับโลหะ 
อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสั ตวแพทย์ 
อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ เป็นต้น 

4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านท่าลี่  มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตะปูลวด ท่อน เส้นโพรไฟล์ และลวด ท าด้วยสังกะสี ท่อนเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องจักรส าหรับ
คัดและแยก เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องจักรส าหรับท าแบบหล่อจากทราย เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านเชียงคาน มีสินค้าส่งออกไป      
สปป.ลาว เช่น ท่อนเหล็กหรือเหล็กกล้า เส้นเหล็กหรือเหล็กกล้า ตะปู  ลวด ท่อนท าด้วยสังกะสี  
เส้นท าด้วยสังกะสี โพรไฟล์ท าด้วยสังกะสี ลวดท าด้วยสังกะสี เป็นต้น 

6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ไก่มีชีวิต อิฐบล็อค ปุ๋ยจากสัตว์ ปุ๋ยจากพืช อุปกรณ์ติดตั้งท าจากพลาสติก ตะปูลวด แท้งก์เหล็ก 
คาสก์เหล็ก ดรัมเหล็ก กระป๋องเหล็ก หีบเหล็ก ของใช้บนโต๊ะอาหารท าจากเหล็ก ของใช้ในครัวท า
จากเหล็ก ฝอยเหล็กที่ ใช้ขัดหม้อ เครื่ องสุขภัณฑ์ท าจากเหล็ก  อ่างล้างชาม อ่างอาบน้ า             
เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอก เครื่องชักรอก หม้อสะสมไฟฟ้า ลวดเคเบิล รถที่ใช้ใน
สนามกอล์ฟและรถกอล์ฟบักกี แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้        
รถฟอร์กลิฟต์ ส่วนประกอบยานยนต์ ฐานรองฟูก เตียง ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และ
หมอน เป็นต้น 

7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านบึงกาฬ มีการส่งออกสินค้าไป       
สปป.ลาว เช่น ตะปู ลวด ตะปูสองขา ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ที่ท าด้วยเหล็กกล้า เป็นต้น 

8) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านเขมราฐ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องคราดแบบแบน ตะปูลวด ตะปูสั้น เป็นต้น 

2.2 จังหวัดอุดรธานี แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 2.2.1 สินค้าที่จังหวัดอุดรธานีมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง กล้วยหอมทอง 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง แตงโม อินทผาลัม โค โคเนื้อ ไก่ สุกร เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าพลาสติก กล้วยตากธรรมชาติ การบูร ข้าวกล้องงอก ข้าว เจ้ากล้องสังข์หยด 
ข้าวแต๋น น้ าแตงโม ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ครีมนวดสมุนไพร เครื่องปั้นดินเผา น้ าปลาหวาน น้ าฟักข้าว  
น้ าส ารอง ปลาทูทรงเครื่อง ปลาร้าแจ๋วบอง ผ้าทอมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ รองเท้าหนังแท้ เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป สบู่ขมิ้นชัน สุรากลั่นชุมชน ไหมขัดฟันแท้จากธรรมชาติ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงงานน้ าตาล      
โรงฆ่าสัตว์ ช าแหละโค กระบือ สุกร ผลิตนมพาส์เจอร์ไรส์ สี ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายดิบและ
น้ าตาลทรายขาว ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก ผลิตไม้แปรรูป ผลิตเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปโดยใช้เครื่องจักร     
ผลิตลังไม้พาเลทและผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โม่ บด ย่อยหิน ผลิตเครื่องเรือนจาก
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โลหะ (โต๊ะ เก้าอ้ี) ซ่อมรถยนต์ รถส าหรับใช้ในการเกษตร ผลิตไฟฟ้า ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตห้องเย็น เป็นต้น 
 2.2.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้า
จาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ด่าน ได้แก่  
ด่านหนองคาย ด่านบึงกาฬ ด่านเชียงคาน ด่านท่าลี่ และด่านนครพนม ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้าจาก สปป.ลาว 
เช่น เครื่องบดถนน รถผสมคอนกรีต ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร 
ยานยนต์ส าหรับใช้งานพิเศษ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอ่ืน ๆ เครื่องจักรไฟฟ้าส าหรับคัด ร่อน แยก ล้าง 
ย่อย บด และผสม ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เป็นต้น นอกจากนี้ เป็นสินค้าเกษตร 
เช่น มันส าปะหลังทั้งเป็นหัวและเป็นเส้น พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ รวมถึงเมล็ดและผลของ
พรรณไม้ ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย เป็นต้น นอกจากนี้มีการน าเข้าสินค้าจาก
เวียดนามเป็นเส้นหมี่พร้อมปรุง เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนล
โลนี เป็นต้น 

2) น าเข้ามาจากด่านบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย มันส าปะหลังทั้งเป็นหัว
และเป็นเส้น แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ ธรณีประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ 
เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืน
ปาร์เกต์ เป็นต้น 

3) น าเข้ามาจากด่านเชียงคาน เป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรจาก สปป.ลาว เช่น 
มะขามแห้ง ผลิตผลจากพืช เป็นต้น 

4) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่ เป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรจาก สปป.ลาว เช่น ไม้ฟืน 
รวมถึงขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ เป็นต้น 

5) น าเข้ามาจากด่านนครพนม เป็นการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากเวียดนาม เช่น 
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์กลวงอ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เป็นต้น 
 2.2.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
อุดรธานี 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดอุดรธานีส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร ด่านช่องเม็ก ด่านท่าลี่ 
และด่านเขมราฐ ซึ่งในแตล่ะด่านมีสินค้าส่งออก ดังนี้ 
 1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุดรธานีผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ยางนอกชนิดอัดลม ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ปุ๋ยจากพืชและ
สัตว์ ยางใน เครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ตะเกียงฟู่ ปากกาจับ จานเจียระไน เศษพลาสติก รถจักรยานยนต์ หลอดหรือท่อ และ  
ไพรโพสล์กลวง แทรกเตอร์ แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะ สิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา 
สะพาน ประตูน้ า หอคอย โครงสร้างประตู และหน้าต่าง น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้จาก 
แร่บิทูมินัส เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า รถฟอร์คลิฟท์ กระดาษ
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และกระดาษแข็ง ของใช้ในครัวเรือน หม้อ ถุงมือ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ยานยนต์ ลวดและ
เคเบิล มอร์นิเตอร์หรือเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) คอนกรีต รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอ่ืน ๆ 
หม้อแปลงไฟฟ้า สีแลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์ เครื่องตัดเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตัดย้าย เครื่องกระทุ้ง 
เครื่องบดถนน เครื่องโทรศัพท์ ตัวถังส าหรับรถยนต์ ลวดเกลียว เคเบิล โรป แถบถัก สลิง  
กล้องถ่ายรูป กระจกเงา เคมีภัณฑ์ เครื่องค านวณ เครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล แซลซีส์ที่มี
เครื่องยนต์ติดตั้ง กระเบื้องมุงหลังคา ส่วนผสมของซีเมนต์ อะลูมิเนียม เครื่องซักผ้า ปั้นจั่นแบบเคเบิล 
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่นท าด้วยพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ รถพ่วงและ
รถก่ึงพ่วง สังกะสีเจือ แชมพู ครีมนวดผม เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุดรธานีผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แป้ง แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และ
ฐานรองอ่ืน ๆ เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ า และเครื่องควบคุม เครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติและ
หน่วยต่าง ๆ รถฟอร์คลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ ที่นั่ง เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดแยกขนาดพืช 
เมล็ดพืช เมล็ดแห้ง ตะแกรงตาข่ายและรั้ว เครื่องสูบน้ า เป็นต้น 

3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุดรธานีผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
ยางนอกชนิดอัดลม เฟอร์นิเจอร์ ที่นั่ง เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดแยกขนาดพืช เมล็ดพืช 
เมล็ดแห้ง กระจกเงา อะลูมิเนียม ส่วนประกอบยานยนต์ รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอ่ืน ๆ 
ฟอยล์อะลูมิเนียม ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน ลวดและเคเบิล เป็นต้น 

4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุดรธานีผ่านด่านท่าลี่ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น  
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ส่วนประกอบยานยนต์ เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุดรธานีผ่านด่านเขมราฐ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดแยกขนาด
พืช เมล็ดพืช เมล็ดแห้ง เป็นต้น 
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3. ความต้องการสินค้าของกลุ่มประตูการค้า 
 ความต้องการสินค้าตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นการพิจารณาถึง (1) สินค้าที่จังหวัดมีการผลิต  
(2) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาดในประเทศ และ (3) พิจารณาความต้องการสินค้าตลาด
ต่างประเทศ ได้แบ่งการพิจารณาความต้องการสินค้าของกลุ่มประตูการค้าประกอบด้วยจังหวัดเลย 
หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี ดังนี้ 
 3.1 จังหวัดเลย แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 3.1.1 สินค้าที่จังหวัดเลยมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด 
แก้วมังกร กล้วยน้ าว้า สตรอเบอรี่ มะม่วง มะคาเดเมีย มะขาม โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 
แพะ แกะ ปลานิลกระชัง เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าไม้ไผ่รมควัน 
กล้วยฉาบสมุนไพร กาแฟคั่วบด ขนมจีนอบแห้ง ขนมลูกเดือยกรอบ ของที่ระลึกหน้ากากผี ข้าวพอง 
ชาใบหม่อน ตะหลิว ถั่วคั่วทราย น้ าผึ้ง น้ าพริกแจ๋ว ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอมือ มะคาเดเมียอบเกลือ 
มะพร้าวอ่อนแก้ว รองเท้าหนัง ไวน์กระชายด า สบู่สมุนไพร สุรากลั่น สัปปะรด เสื้อฝ้ายถัก เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดเลยมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ผลิตสาหร่าย
ทะเลย่างปรุงรส อบเมล็ดพืชและไซโล ผลิตสีข้าวโพด เก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง 
โรงมันเส้น นมพาสเจอร์ไรส์ โรงสีข้าว ผลิตชิ้นส่วนของรองเท้า เลื่อยไม้ ไสไม้ และอัดน้ ายาไม้ 
เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ หนัง และผ้า ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ผลิตหมึกพิมพ์ ผลิตยาสมุนไพร ผลิตยางแผ่นรมควัน โม่ ย่อยหิน ผลิตประตู หน้าต่างท าด้วยเหล็กดัด 
โครงหลังคา โรงกลึงโลหะ ผลิตกันสาด เหล็กดัด ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร (พลูเลย์ เฟือง) ผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
 3.1.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดเลยจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นน าเข้าสินค้าจาก     
สปป.ลาว ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน  
ด่านช่องเม็ก ด่านบึงกาฬ และด่านมุกดาหาร ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่  ส่วนใหญ่ เป็นการน าเข้ าสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร น าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือการแปรรูป เช่น มันส าปะหลังทั้งเป็นหัวและเป็นเส้น 
เมล็ดพืชและผลไม้อ่ืน ๆ ที่มีน้ ามัน ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ถั่วลิสงทั้งเปลือก 
โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืน ๆ เมล็ดธัญพืชอ่ืน ๆ ร า เศษหักหรือเศษอ่ืน ๆ ของข้าวโพด 
ข้าวโพด ผลิตผลจากพืช ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อ่ืน ๆ พืชตระกูลถั่วทั้ง
แบบแห้งและเอาเปลือกออก ถ่านไม้ เมล็ดพืชและผลไม้อ่ืน ๆ ที่มีน้ ามันและบริโภคได้ ไม้แปรรูปมี
ลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ ธรณีประตูไม้ 
หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง ร าและเศษหักและเศษอ่ืน ๆ ของข้าวโพด  
เป็นต้น นอกจากนี้ มีการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ของท าด้วยเหล็กและเหล็กกล้า ภาชนะ
ส าหรับบรรจุก๊าซอัดและก๊าซเหลวท าด้วยเหล็กและเหล็กกล้า เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ และส่วนประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องกะเทาะเปลือกข้าวและเครื่องขัดข้าวทรงกรวยที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

2) น าเข้ามาจากด่านเชียงคาน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรที่น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ 
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มันส าปะหลังทั้งแบบเป็นหัวและแบบเป็นเส้น ชัน ผลิตผลจากพืช สินค้าแบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ 
(แร่แบไรต์) กล้วยทั้งสดและแห้ง ของอ่ืน ๆ ที่ท าด้วยไม้ เมล็ดพืชและผลไม้อ่ืน ๆ ที่มีน้ ามัน  เป็นต้น 

3) น าเข้ามาจากด่านช่องเม็ก เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ และส่วนประกอบของ
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งน าเข้าจาก สปป.ลาว 

4) น าเข้ามาจากด่านบึงกาฬ เป็นสินค้าเกษตรที่น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น ชัน ถ่านไม้ 
เป็นต้น 

5) น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร เป็นสินค้าเกษตรที่น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น ถ่านไม้ 
เป็นต้น 
 3.1.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการสปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัดเลย 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัด เลยส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านหนองคาย ด่าน
นครพนม และด่านช่องเม็ก ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้าส่งออก ดังนี้ 

1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดเลยผ่านด่านท่าลี่ มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว เช่น 
กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา กระเบื้องติดผนัง สุกรมีชีวิต แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร
ผงชูรส เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง ข้าวโพดใช้ส าหรับการเพาะปลูก น้ ามันจากถั่วลิสง น้ ามันจากถั่วเหลือง 
ปาล์มน้ ามัน มาม่า รถจักรยานสองล้อ น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก น้ าแร่ น้ าอัดลม ท่อพลาสติก ท่ออ่อน
พลาสติก หลอดพลาสติก ผงซักฟอก น้ ามันหล่อลื่น นม ครีม ซอสปรุงรส ผงชูรส ตะปู กาแฟ ชา    
ชาปรุงแต่ง เครื่องดื่มยูเอชที อุปกรณ์ยานยนต์ ปลาที่ปรุงแต่ง ซีเมนต์ขาว บัตเตอร์มิลค์ โยเกิร์ต     
เคเฟอร์ จุกพลาสติก ฝาพลาสติก สารอินทรีย์ ซอสปรุงรส ผงชูรส กะปิ มัสตาร์ด สารสีที่ใช้ย้อมผ้า 
ขนมปัง อาหารกรอบปรุงรส ยานยนต์ส าหรับขนส่ง ของที่ใช้ล าเลียงสินค้า สิ่งสกัดจากมอลต์ ปุ๋ยเคมี 
แผ่นบางลูกฟูก สบู่อาบน้ า แป้งข้าวสาลี แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้า บล็อกปูพ้ืน อิฐ กระเบื้อง น้ ามัน
ปิโตรเลียม ตู้เย็น ตู้แช่เข็ง ครีมเทียม ซอสถั่วเหลือง น้ าปลา ขนมปังกรอบ แวฟเฟิลและเวเฟอร์     
วุ้นเส้น ลวดหนาม ไฟแช็ก เครื่องขีดไฟ ขนมปัง เค้ก เครื่องขัดมันข้าว เครื่องจักรส าหรับร่อน เครื่อง
ท าความสะอาดร าข้าว เครื่องกะเทาะเปลือก เครื่องซักผ้า จอแสดงผล ท่อนที่ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ท่อนเหล็กกล้าตัดง่าย รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือน ขนมปัง เค้ก เวเฟอร์ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ น้ ามันไขหล่อลื่น เครื่องท าน้ า
ร้อน สัตว์ปีกมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ (ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง) ยางนอกใช้กับรถยนต์นั่ง รถพ่วง รถกึ่งรถ
พ่วง ลวดเกลียว ผลไม้แห้ง น้ าแร่ น้ าอัดลม กระสอบบรรจุปอกระเจา อ่างล้างชาม เครื่องชั่งไฟฟ้า 
หางนม (เวย์) เครื่องจักรส านักงานไฟฟ้า สีทา หม้อสะสมไฟฟ้า หม้อหุงข้าว น้ ามันเบรกไฮดรอลิก 
รองเท้าที่มีพ้ืนท าด้วยพลาสติก ไม้อัดพลายวูด ผ้าห่ม ผ้าคลุมตัว เลื่อยมือ พัดลมแบบตั้งโต๊ะ เครื่องสี
เมล็ดกาแฟและข้าวโพด ฐานรองฟูก ซอสพริก ไมโครโฟน เส้นหมี่พร้อมปรุง ยางใน ยางนอก สิ่งสกัด
จากมอลต์ ถุงมือท าด้วยฝ้าย ตู้ เย็น ตู้แช่แข็ง ถุงนอน กาต้มน้ า ถุงมือทุกชนิด ปลามีชีวิต บานพับ 
เทียนไข ตะปูเกลียว ร่มกันแดดหอมหัวใหญ่ กระเทียม เมล็ดธัญพืช สุกรมีชีวิต ปลาปรุงแต่ง เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดเลยผ่านด่านเชียงคาน มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
หินกระเบื้อง หินลูกบาศก์ เส้นหมี่พร้อมปรุง ผงชูรส น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก น้ า น้ าแร่ น้ าอัดลม นมถั่ว
เหลือง ปลา เครื่องดื่มยูเอชที สบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส ไขมันหรือน้ ามันจาก    
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์มน้ ามัน นมและครีม พาสต้า อ่างล้ามชามเซรามิก อ่างล้างหน้าเซรามิก      
อ่างอาบน้ าเซรามิก โถชักโครกเซรามิก ไฟแซ็กท าด้วยพลาสติก ผงโกโก้ วุ้นเส้น บัตเตอร์มิลค์ โยเกิร์ต 
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อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสุกร แป้งข้าวสาลี ขนมปังกรอบ ซอส กะปิ แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ผลไม้กวน 
ขนมท่ีท าจากน้ าตาล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือกล สบู่อาบน้ า กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องติดผนัง สาหร่าย
ทะเลและสาหร่ายอ่ืน ๆ ซอสถั่วเหลือง ครีมเทียม แวฟเฟิล และเวเฟอร์ แตงสด มะละกอสด เงาะ 
พริก มะม่วง กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ครั่ง เนื้อไก่ สุกรมีชีวิต ปลาแช่เย็น กากน้ ามันจากการสกัดน้ ามัน
ถั่วเหลือง ไข่ไก่ ปุ๋ยเคมี ยางนอกที่ใช้กับรถยนต์นั่ ง เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด เครื่อง      
ตัดหญ้า กระเบื้องเซรามิก เป็นต้น 

3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดเลยผ่านด่านนครพนม มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น ส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง 
กรอบหน้าต่าง ธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า) ท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อ
ของท่อ โคมไฟ สปอตไลต์ เครื่องปรับอากาศ ลวดเกลียว เคเบิล สลิง หม้อแปลงไฟฟ้าและ           
ตัวเหนี่ยวน า ท่อเหล็กกล้าชุบทองแดงหรือเคลือบฟลูออโร เรซินหรือสังกะสีโครเมต แผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า หลอดหรือท่อท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ หลอดหรือท่อและท่ออ่อนท าด้วยพลาสติก (ข้อต่อ 
ข้องอ แป้นข้อต่อ) ตะปูเกลียว ตะปูควง ลวดอะลูมิเนียม เป็นต้น 

4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดเลยผ่านด่านหนองคาย มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว 
เช่น แกะที่มีชีวิต แพะที่มีชีวิต เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดเลยผ่านด่านช่องเม็ก มีการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว เช่น 
รถฟอร์คลิฟต์ ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก โพลิเอทิลีน ใบไม้หรือกิ่งไม้ที่
ใช้ในการจัดช่อดอกไม้ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ แผ่นเยื่อท าด้วยเส้นใยเซลลูโลส 
ของที่ได้จากการอัดท าด้วยเยื่อกระดาษ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในบ้านเรือน ของใช้ในห้องน้ าที่
เป็นเซรามิก อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์ อ่างอาบน้ า บานพับ ฐานรองฟูก ผ้าห่มนวม เบาะ หมอน 
ลวดเกลียว เคเบิล สลิง ไมโครโฟน ทินเนอร์ หม้อหุงข้าว ตะปูควง สลักเกลียว ประตูพลาสติก กรอบ
ประตูพลาสติก ธรณีพลาสติก หลอดหรือท่ออ่อนที่ด้วยเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น 
 3.2 จังหวัดหนองคาย แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 3.2.1 สินค้าที่จังหวัดหนองคายมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ไม้ยืนต้น สัปปะรด พริก ยาสูบ ข้าวโพดหวาน กล้วยน้ าว้า มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน กล้วยหอมเปรี้ยว 
ล าไย พุทรา เงาะ กล้วยหอมทอง มะเขือเปราะ กระเพรา แตงร้าน ถั่วฝักยาว กะหล่ าปลี สาระแหน่ 
โหรพา ไก่ไข่ สุกร โคพ้ืนเมือง เป็ดไข่ ไก่เนื้อ กระบือ เป็ดเนื้อ โคพันธุ์ เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าผ้าและหนังแท้ กระเป๋าหนังวัวแท้ กล้วยตาก กล้วยม้วนสมุนไพร       
ข้าวกล้องงอก ข้าวตอกแท่งอบกรอบ ตะหลิว ถั่วตัด น้ าลูกยอผสมกระชายด า ผ้าขาวม้าฝ้าย  
ลูกประคบ สบู่ขม้ินใยบวบ สบู่น้ าผึ้งมะขาม เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น ดูดกรวด ทราย    
โรงฆ่าสัตว์ (กระบือ สุกร) ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ ผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้ ผลิต
อุปกรณ์การเรียนการสอนจากไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตยางเครป ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ผลิตภัณฑ์
พลาสติก (ขวดพลาสติก) ท าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้วยโลหะ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โม่ บด หรือย่อย
กรวด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
(ผลิตหลังคารีดลอน) ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ห้องเย็น เป็นต้น 
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 3.2.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดหนองคายจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดหนองคาย ได้น าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว 
และประเทศเวียดนาม ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย 
ด่านบึงกาฬ ด่านท่าลี่ ด่านนครพนม และด่านมุกดาหาร ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านหนองคาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้าจาก   
สปป.ลาว เช่น เครื่องมือที่ ใช้ด้วยมือ อุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล  
รถแทรกเตอร์บูลโดเซอร์ เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอ่ืน ๆ เครื่องรับส าหรับ
วิทยุกระจายเสียง ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ เป็นต้น 
และเป็นสินค้าขั้นกลางเพ่ือน าไปแปรรูป เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย       
ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนียร์ กระดาษหรือกระดาษ
แข็งที่น ากลับมาใช้ใหม่ เศษแก้วอ่ืน ๆ ผมปลอม เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม แผงไม้
เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ ธรณีประตูไม้ เครื่องจักสาน ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง แผ่นไม้ซีดาร์
ที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอ ไม้สนแรดิเอตา แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง เป็นต้น นอกจากนี้ มี 
การน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือการแปรรูป เช่น มันส าปะหลังเป็นเส้น พืชผักอ่ืน ๆ ทั้งสดและแช่เย็น   
ถ่านไม้จากกะลามะพร้าว พืชผักตระกูลถั่วอ่ืน ๆ ปุ๋ยที่ได้จากสัตว์ เป็นต้น 

2) น าเข้ามาจากด่านบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
น าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือการแปรรูป เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย          
มันส าปะหลังเป็นเส้น ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนียร์ 
ถั่วลิสง ไม้ฟืน ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ ชัน เป็นต้น 

3) น าเข้ามาจากด่านท่าลี่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางจาก สปป.ลาว ที่น าเข้ามาเพ่ือ
การแปรรูป เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบ
ประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ ธรณีประตูไม้ ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง เป็นต้น 

4) น าเข้ามาจากด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับไม้แปรรูป ที่น าเข้าจาก 
สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่
ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบ
ประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ ธรณีประตูไม้ เป็นต้น และสินค้าน าเข้าจากประเทศเวียดนาม 
เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวท าด้วยไม้ ไม้จิ้มฟัน ไม้ฟืนเป็นท่อน ต้น กิ่ง เป็นต้น 

5) น าเข้ามาจากด่านมุกดาหาร เป็นสินค้าไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส  
ต่อปลาย น าเข้าจาก สปป.ลาว 
 3.2.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
หนองคาย 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดหนองคายส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก ด่านนครพนม        
ด่านบึงกาฬ ด่านมุกดาหาร ด่านเชียงคาน ด่านเขมราฐ และด่านท่าลี่ ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้าส่งออก 
ดังนี้ 

1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันหล่อลื่น กาแฟ ชา มาม่า อาหารสัตว์ ด้ายที่ท าด้วยใยสังเคราะห์ ผงซักฟอก สบู่ อาหารที่
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ท าจากธัญพืช ขนมที่ท าจากน้ าตาล รถจักรยานยนต์ เมล็ดธัญพืช ซอสปรุงรส เครื่องโทรศัพท์ นมและ
ครีม ยารักษาโรค แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอ ครีม โลชั่ น โน้ตบุค ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก 
รถจักรยานสองล้อ สบู่อาบน้ า ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง เครื่องป้องกันฟูก อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า     
อ่างอาบน้ า แก้ว น้ าแร่ น้ าอัดลม เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้า แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร     
น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก ผงชูรส ตะปู ลวด ผงถั่วเหลือง เครื่องปรับอากาศ ตาข่ายจับปลา โปรเจกเตอร์ 
เฟอร์นิเจอร์ น้ ามันเบรกไฮดรอลิก เครื่องซักผ้า ตู้เย็น กระเบื้องปูพ้ืน น้ ามันปาล์ม น้ าปลา เส้นหมี่ 
แวฟเฟิล เวเฟอร์ กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันหล่อลื่น ยางนอก แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร ท่อนเหล็ก เครื่องจักรที่ใช้ใน
การเกษตร สบู่อาบน้ า ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก เครื่องยนต์สันดาป เวเฟอร์ ปลาที่ปรุงแต่ง 
เครื่องคราดแบบจาน ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก สิ่งสกัดจากมอลต์ ชีตไพลิง มาม่า ขนมปังกรอบ 
ครีม โลชั่น เครื่องดื่มยูเอชที ไม้อัดพลายวูด บิสกิต น้ าปลา แปรงสีฟัน หมากฝรั่ง แยม เยลลี่ผลไม้ 
เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรส าหรับนวด ตะปู ลวด น้ ามันเบรกไฮดรอลิก ลวดหนามท าด้วย
เหล็กกล้า เป็นต้น 

3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านนครพนม มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น มังคุด เครื่องจักรขับเคลื่อนในตัว ผงซักฟอก น้ ามันหล่อลื่น เครื่องส าหรับเจาะคว้าน สิ่งสกัดจาก
มอลต์ กาแฟ ชา ปั้นจั่นแบบเคเบิล สบู่อาบน้ า เบนทอไนต์ เครื่องสูบของเหลว น้ าแร่ น้ าอัดลม 
เครื่องดื่มยูเอชที วุ้นเส้น สบู่ ยางนอก ครีม โลชั่น มาม่า ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ ขิง ขมิ้น ขนมปัง
กรอบ น้ าผลไม้ ไม้กวาด แปรงสีฟัน ปลาหมึกกระดอง ปลาหมีกกล้วย น้ ามันเบรกไฮดรอลิก เป็นต้น 

4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านบึงกาฬ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่ ขนมที่ท าจากน้ าตาล กล่องกระดาษ น้ ามันหล่อลื่น 
ขนมปังกรอบ บัตเตอร์มิลค์ นมถั่วเหลือง โคกระบือมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ หนังดิบจากโค กระบือ และ
ม้า ชา กาแฟ น้ าแร่ น้ าอัดลม ฐานรองฟูก ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาล้างจาน ซอสพริก น้ ามันปาล์ม ท่อน
เหล็ก นมและครีม ซอสถั่วเหลือง ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง พาสต้า เครื่องซักผ้า น้ าปลา แก้ว พอร์ตแลนด์
ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ผงโกโก้ ของอ่ืน ๆ ท าด้วยพลาสติก แวฟเฟิลและเวเฟอร์     
ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ น้ ามันเบรก    
ไฮดรอลิก น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผัก น้ ามันถั่วลิสง น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว     
บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม เครื่องจักรส าหรับใช้ในงานแปรรูปยาง  เฟอร์นิ เจอร์ อ่ืน ๆ และ
ส่วนประกอบ ของเฟอร์นิเจอร์ ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด แป้งข้าวเจ้า ชิ้นไม้สับ
กฤษณา เครื่องดื่มยูเอชที เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันหล่อลื่น กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องทางเดิน กระเบื้องติดผนัง อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า   
อ่างอาบน้ า ไม้ท่อน ผลิตภัณฑ์เซรามิก กระเบื้องมุมหลังคา เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักร
ส าหรับนวด เครื่องยนต์ โรลเลอร์แบริ่ง พัตตี้ส าหรับยากระจก เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ สีทาและวานิช 
สารอินทรีย์ เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องประกอบอาคารท าด้วยพลาสติก เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม 
เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้า ถุงมือ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ลวดเกลียว กระจกเงา หินโม่  
หินบด รองเท้า ของใช้บนโต๊ะอาหาร บานพับ เป็นต้น 
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6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านเชียงคาน มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร รถจักรยานสองล้อ แซสซีส์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ยางนอก 
น้ ามันหล่อลื่น ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ยางนอก น้ ามันเบรกไฮดรอลิก 
หลอดหรือท่อท าด้วยพลาสติก เฟ่ืองล้อขับและข้อเหวี่ยงบันได อานรถ สายพานล าเลียง เป็นต้น 

7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านเขมราฐ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ ามันหล่อลื่น เครื่องจักรส าหรับนวด เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ยางนอก แทรกเตอร์ เครื่อง
คราดแบบจาน ส่วนประกอบยานยนต์ ยางนอก น้ ามันเบรกไฮดรอลิก หม้อสะสมไฟฟ้า ตะปูควง       
เป็นต้น 

8) สินค้าส่งออกจากจังหวัดหนองคายผ่านด่านท่าลี่ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
ท่อและท่ออ่อนที่ท าด้วยพลาสติก เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องจักรที่ใช้ท าสวน แทรกเตอร์   
รถใช้งานในโรงงาน กระสอบและถุง สารอินทรีย์ สบู่  ผงชูรส เครื่องแก้ว น้ าผลไม้ น้ าแร่ น้ าอัดลม 
ฐานรองฟูก บล็อกปูพ้ืน อิฐแผ่นหนา ซอสปรุงรส กาว อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ ขนมปังกรอบ 
ครีมเทียม มาม่า ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขนมปังที่มีโกโก้ บิสกิตที่มีโกโก้ ขนมที่ท าจากน้ าตาล 
รองเท้าพ้ืนพลาสติก รถจักรยานสองล้อ เป็นต้น 
 3.3 จังหวัดนครพนม แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 3.3.1 สินค้าที่จังหวัดนครพนมมีการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ ยางพารา ถั่วลิสง มันส าปะหลัง ข้าวกล้อง 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่  สัปปะรด กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า แตงโม ชมพู่ ยาสูบ ไก่ไข่ สุกร โคพ้ืนเมือง           
ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ กระบือ เป็ด เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระเทียมดอง 
กะละแม ขนมเทียนแก้ว ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวนางเล็ด ข้าวหอมนิล ข้าวฮางงอก แตงโมไร้
เมล็ด น้ าจิ้มสุกี้ แปรรูปผ้าพ้ืนเมือง ผ้าทอมือลายขัด ผ้าไหมมัดหมี่ พิณ สับปะรด เสื่อนวดเพ่ือสุขภาพ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น ดูดทรายและกรวด 
ฆ่าช าแหละโคขุน ซ่อมรถยนต์ สีข้าว กลึง เจาะ คว้าน ไส และเชื่อมโลหะทั่วไป บดย่อยพลาสติก   
ซ่อมรถแทรกเตอร์และซ่อมเครื่องจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรม ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โรงมันเส้น 
ตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักเรียน ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มและออกซิเจน ผลิตหลังคา
แผ่นโลหะรีดลอน เป็นต้น 
 3.2.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดนครพนมจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม  
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดนครพนม มีการน าเข้าสินค้าจาก     
สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านนครพนม 
ด่านมุกดาหาร ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านหนองคาย และด่านช่องเม็ก ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) ด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น     
กรวด หินที่ใช้ผสมคอนกรีต แท้งก์ คาสก์ ดรัม หีบท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า หินโม่และหินบด     
ผมปลอม เรือยอชท์ เป็นต้น และสินค้าเกษตร เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย 
ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ ถ่านไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าน าเข้าจาก
เวียดนาม เช่น ผมปลอม เป็นต้น 
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2) ด่านบึงกาฬ เป็นการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝาน
ที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ และ
ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบหน้าต่างไม้ ถ่านไม้ เป็นต้น  

3) ด่านช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรที่น าเข้าจาก สปป.ลาว เช่น กะหล่ าปลี 
กะหล่ าดอก แครอท หัวบีตที่ใช้ท าสลัดทั้งสดและแช่เย็น มันส าปะหลังทั้งเป็นหัวและเป็นเส้น        
ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย เป็นต้น 

4) ด่านหนองคาย เป็นสินค้าไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ซึ่งน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว  

5) ด่านท่าลี่ เป็นสินค้าไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย เฟอร์นิเจอร์  
อ่ืน ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว  

6) ด่านมุกดาหาร เป็นการน าเข้าพีต พีตลิตเตอร์ จาก สปป.ลาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นแรก
ในกระบวนการเกิดถ่านหิน 
 3.3.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
นครพนม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดนครพนมส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
ผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 ด่าน ได้แก่ ด่านนครพนม ด่านบึงกาฬ ด่านหนองคาย 
ด่านมุกดาหาร ด่านช่องเม็ก ด่านเขมราฐ ด่านเชียงคาน และด่านท่าลี่ ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้าส่งออก 
ดังนี้ 

1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นการส่งออก
สินค้าไป สปป.ลาว เช่น ตู้เอกสาร เศษพลาสติก เสื้อผ้า กระจกเงา กระจกนิรภัย กระดาษที่น า
กลับมาใช้ใหม่ กระดาษทราย กระดาษลูกฟูก กระเบื้อง กล้วย กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ก๊าชถ่านหิน 
น้ ามันเมล็ดทานตะวัน กาว กุญแจสายยู เกลือ แก้ว ขนม ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของท าด้วยซีเมนต์ ของ
ใช้ที่ท าด้วยสังกะสี สายพานส่งท าด้วยพลาสติก ข้าวเหนียว อาหารสัตว์ น้ ามันจากสัตว์ น้ ามันจากพืช 
ไข่ไก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องจักรส าหรับนวด เครื่องซักผ้า เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ ไส้กรองของ
เครื่องกรอง เครื่องแต่งกาย เครื่องท าน้ าร้อน หม้อหุงข้าว หน้าต่างพลาสติก ประตูพลาสติก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบลม น้ าปลา ฐานรองฟูก ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง ตะปู 
ตาข่ายจับปลา รถแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร น้ าแร่ น้ าอัดลม นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มยูเอชที 
น้ ามันหล่อลื่น เนื้อสัตว์ ปุ๋ย แผ่นรีดเหล็ก พาสต้า เฟอร์นิเจอร์ มอนิเตอร์ ไม้แปรรูป ยางนอก ยางใน 
รถจักรยานสองล้อ รองเท้า ลวดหนาม สารอินทรีย์ วัสดุก่อสร้าง สีทาบ้าน สุกรมีชีวิต เหล็กถลุง 
อาหารท าจากธัญพืช สัตว์เลื้อยคลาน งู เต่า อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีการส่งออกสินค้าไปเวียดนาม เช่น มังคุด มะม่วง มะขาม ทุเรียน 
เกรปฟรุ้ต ส้มโอ ล าไย เงาะ ผลไม้สดอ่ืน ๆ ขนุน ส้ม มันส าปะหลัง ล าไยแห้ง สัตว์เลื้อยคลาน งู เต่า 
อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านบึงกาฬ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว ข้าวเหนียว อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงสุกร เครื่องซักผ้า 
สุกรมีชีวิต โปรเจกเตอร์ กรดกลูทามิก อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ เสื่อและสิ่งปูลาด เตาอบ
ไมโครเวฟ สุกรมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ กาต้มน้ า เครื่องท าน้ าร้อน เครื่องสูบลม ปุ๋ย ประตู หน้าต่าง    
ยารักษาโรค เครื่องท าความร้อน เป็นต้น 
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3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่ ขนมที่ท าจากน้ าตาล เครื่องซักผ้า 
เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) เครื่องท าความร้อน เครื่องท า
ความเย็น กาต้มน้ า สุกรมีชีวิต เครื่องแก้ว เครื่องใช้กลไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ เครื่องสูบน้ า พัดลม   
ตั้งโต๊ะ เครื่องเล่นแผ่นซีดี จอแสดงผล เสื้อผ้า กระเป๋าท าจากหนัง เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นต้น 

4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต เครื่องท าน้ าร้อน กรดกลูทามิก สารอินทรีย์ 
เครื่องปรับอากาศ แทรกเตอร์ กาต้มน้ า น้ ามันปาล์ม มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) น้ าผลไม้ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส ช็อกโกแลต เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการท าสวน ผลไม้แห้ง เสื่อ 
สุกรมีชีวิต เหล็กถลุง และเหล็กสปิเกล เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ผงชูรส กล่องดนตรี ซุป นมถั่วเหลือง น้ าปลา น้ าแร่ 
น้ าอัดลม ฝากระป๋องอะลูมิเนียม หมากฝรั่ง ขนมที่ท าจากน้ าตาล ขนมปัง เครื่องซักผ้า น้ าผลไม้ 
พาสต้าใส่ไข่ กาแฟ ชา จุกหรือฝาบรรจุสินค้า ผงโกโก้ ขนมปังกรอบ สบู่อาบน้ า ซอสถั่วเหลือง     
ซอสพริก นม เครื่องดื่มยูเอชที แป้งข้าวสาลี เฟอร์นิเจอร์ น้ าเชื่อมที่ปรุงแต่ง หางนม  (เวย์) 
เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ กระดาษแข็ง เสื้อผ้า ของตกแต่ง ของเด็กเล่น องุ่นสดหรือ
แห้ง ฐานรองฟูก เทียนไข ครีมเทียม เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ แป้งหยาบและผงที่ท าจาก
มันส าปะหลัง แป้งข้าวเจ้า เป็นต้น 

6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านเขมราฐ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ผงชูรส ซอสปรุงรส น้ าแร่ น้ าอัดลม โปรเจกเตอร์ พาสต้า น้ าปลา เครื่องซักผ้า 
สบู่อาบน้ า ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน นมถั่วเหลือง มาม่า กระดาษ ขนม เครื่องจักรส าหรับฟอก 
น้ ามันจากพืช น้ ามันถั่วลิสง น้ ามันถั่วเหลือง เครื่องสูบลม ซอสพริก เครื่องดื่มยูเอชที ปลาแปรรูป 
แป้ง เมล็ดธัญพืช กาแฟ ชา สิ่งสกัดจากมอลต์ เป็นต้น  

7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านเชียงคาน มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง สุกรมีชีวิต เป็นต้น 

8) สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านท่าลี่ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว เช่น 
แทรกเตอร์ ยางนอกที่ใช้ส าหรับรถแทรกเตอร์ เป็นต้น 
 3.4 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 3.4.1 สินค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการผลิต 
 สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ถั่วเขียว มันส าปะหลัง ถั่วลิสง ปอแก้ว ฝ้าย หอมแดง พริก เงาะ ทุเรียน มังคุด สะตอ ชมพู่ 
ล าไย ฝรั่ง เป็ดเนื้อ ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร สัตว์น้ า เป็นต้น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น 
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก กล้วยฉาบหวาน กาแฟส าเร็จรูป ขนมทองม้วน ข้าวกล้องงอก  
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมนิล ขิงผง ชาเขียวใบหม่อน ชุดเครื่องประดับ เทียนหอม นาฬิกา
ไม้ไผ่ ผ้ากาบบัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ พลูคาวตอง ไม้กวาดไม้ไผ่ รองเท้าเชือก
สาน รองเท้าหนัง ลูกประคบสมุนไพร ไวน์ผลหม่อน เสื้อกกพับ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีอุตสาหกรรมที่แปรรูปในพ้ืนที่ เช่น โรงฆ่าสัตว์  
โรงสีข้าว โรงท าหลังคาเหล็กรีดลอน ซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ สกัดน้ ามันปาล์ม ผลิตเมล็ด
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พันธุ์พืช ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว 
และน้ าผลไม้ โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังและเอทานอล ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตไม้
แปรรูป ด้วยการใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐ์กรรม ผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (โอริง ประเก็นยาง ซีลยาง) รีดลอนสังกะสี ซักอบรีดเสื้อผ้า เป็นต้น 
 3.4.2 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าน าเข้าของจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนามในสัดส่วนไม่มาก ซึ่งผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
7 ด่าน ได้แก่ ด่านช่องเม็ก ด่านบึงกาฬ ด่านมุกดาหาร ด่านหนองคาย ด่านเชียงคาน ด่านเขมราฐ 
และด่านนครพนม ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า ดังนี้ 

1) น าเข้ามาจากด่านช่องเม็ก สินค้าส่วนใหญ่ที่น าเข้าเป็นสินค้าเกษตรน าเข้าจาก   
สปป.ลาว เช่น กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก มันส าปะหลังทั้งแบบหัวและแบบเส้น ถั่วลิสงที่ไม่ได้คั่วทั้งแบบ
เปลือกและแบบเอาเปลือกออก กาแฟคั่วไม่บด ผลไม้สดอ่ืน ๆ กล้วยทั้งสดและแห้ง หัวเชื้อและสิ่ง
เข้มข้นของกาแฟเป็นของผสมในรูปของเพสต์ ซึ่งมีกาแฟคั่วบดที่มีไขมันจากพืช แครอท หัวบีต ชัน 
มะพร้าว เมล็ดละหุ่ง ผลไม้แห้ง ขมิ้น เป็นต้น และมีสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสินค้าขั้นกลางที่น ามา
เพ่ือแปรรูปสินค้า เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปร
รูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่น ากลับมาใช้ใหม่ ถ่านไม้ เศษแก้วอ่ืน ๆ และ 
ของที่ใช้ไม่ได้อ่ืน ๆ ท าด้วยแก้ว ฝ้ายไม่ได้สางหรือหวี เป็นต้น นอกจากนี้  มีสินค้าอุตสาหกรรมขั้น
สุดท้าย เช่น รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ เป็นต้น 

2) ด่านบึงกาฬ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางน าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือแปรรูป
สินค้า เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย มันส าปะหลังเป็นเส้น ไม้แปรรูปมี
ลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนียร์ เป็นต้น 

3) ด่านมุกดาหาร สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางน าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือแปรรูป
สินค้า เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย มันส าปะหลังทั้งเป็นหัวและเป็นเส้น  
ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ เป็นต้น นอกจากนี้มีการน าเข้าสินค้าจากประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย ได้แก่ ยางนอกชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  

4) ด่านหนองคาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าไม้เพ่ือการแปรรูปน าเข้าจาก สปป.ลาว 
เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืน
ปาร์เกต์ เป็นต้น 

5) ด่านเชียงคาน สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร น าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือการ    
แปรรูป เช่น โลคัสบีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืน ๆ ชูการ์บีต ผลิตผลจากพืช เมล็ดธัญพืชอ่ืน ๆ 
พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ ชัน เป็นต้น 

6) ด่านเขมราฐ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร น าเข้าจาก สปป.ลาว เพ่ือการแปรรูป 
เช่น มันส าปะหลังเป็นเส้น กาแฟอะราบิก้าดับเบิลยูไอบี ประตูไม้ กรอบประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบ
หน้าต่างไม้ ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย เป็นต้น 

7) ด่านนครพนม สินค้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าไม้จาก สปป.ลาว เพ่ือการแปรรูป เช่น 
ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพ้ืนปาร์เกต์  
เป็นต้น 
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 3.4.3 ความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการ สปป.ลาว และเวียดนามจากจังหวัด
อุบลราชธานี 
 เป็นการพิจารณาจากสินค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีส่งออกไป สปป.ลาว และ
เวียดนามผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 ด่าน ได้แก่ ด่านช่องเม็ก ด่านเขมราฐ  
ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม ด่านท่าลี่ และด่านบึงกาฬ ซึ่งในแต่ละด่านมีสินค้า
ส่งออก ดังนี้ 

1) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านช่องเม็ก มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ท่อนและเส้นอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ยางนอกชนิดอัดลม พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัส
ซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพ้ืนเตา หรือกระเบื้องติดผนัง อุปกรณ์ใช้เลี้ยงสัตว์
ปีก ขนมปังกรอบ หลอดหรือท่อ ปุ๋ย นมและครีม ลวด ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก 
กระเบื้องปูพ้ืน น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก แป้งข้าวสาลี ซอส ด้ายใยสังเคราะห์ เครื่องจักร อาหารปรุงแต่ง 
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ผงชูรส อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ครีมเทียม น้ าอัดลม น้ าแร่ 
ไก่มีชีวิต แทรกเตอร์ เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใช้รักษาโรค น้ ามันถั่วเหลือง ผงซักฟอก  
ผงโกโก้ รถจักรยานสองล้อ ซุปข้น สีทาบ้าน ครีมและโลชั่น แชมพู น้ ามันหล่อลื่น ยารักษาโรค อุปกรณ์
ของยานยนต์ สบู่อาบน้ า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสุกร กระดาษแข็ง หินแกรนิต หลอดหรือท่อ
พลาสติก พาสต้า บล็อกปูพ้ืน อิฐ เครื่องปรับอากาศ ตะปู หมากฝรั่ง ซอสถั่วเหลือง ซอสพริก  
ลวดหนาม วุ้นเส้น เครื่องท าน้ าแข็งเกล็ด แก้ว ไมโครโฟน ล าโพง นมถั่วเหลือง เครื่องคราดแบบจาน 
โคโลญ ฐานรองฟูก รถฟอร์กลิฟต์ น้ าปลา ปลาแช่แข็ง ยางใน แท้งก์ เครื่องท าความร้อน แป้งข้าวเจ้า 
เครื่องสูบของเหลว ตาข่ายจับปลา เนยเทียม ปลามีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ ผงฟู สิ่งสกัดจากมอลต์  
เป็ดมีชีวิต เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ สารฆ่าแมลง สารฆ่า
สัตว์แทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช โคมไฟ เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านเขมราฐ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น ปุ๋ย น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก ของอ่ืน ๆ ท าด้วยสังกะสี น้ าแร่ น้ าอัดลม นมถ่ัวเหลือง กระเบื้องปูพ้ืนและ
ทางเดิน อาหารปรุงแต่ง ฐานรองฟูก ขนมปัง เค้ก บิสกิต ผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีได้จากสินแร่เหล็ก พาสต้า 
กาแฟ ชา ผงชูรส แอสเบสทอสซีเมนต์ สีทาและวานิช ผงซักฟอก น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม น้ าปลา 
เครื่องสูบของเหลว ส่วนต่าง ๆ ของชิโครี่ เกลือ ตะปู ผ้าทอแบบมีขน ผ้าห่ม ผ้าคลุมตัว เครื่องดื่มยู
เอชที เครื่องประกอบอาคารท าด้วยไม้และเครื่องไม้ ยางนอกชนิดอัดลม จุกและฝาบรรจุสินค้า สบู่
อาบน้ า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ซอสปรุงรส ผงโกโก้ ส่วนประกอบยานยนต์ ลวดหนาม ลูกกวาด นมและครีม 
อ่างล้างชาม เสื่อ หม้อสะสมไฟฟ้า บัตเตอร์มิลค์ เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด ซอสพริก  
แป้งข้าวเจ้า ครีมเทียม ข้าวซอร์กัม แชมพู พลาสติกปูพ้ืน รถจักรยานสองล้อ มอเตอร์ไฟฟ้า สิ่งสกัด
จากมอลต์ ตาข่ายจับปลา แป้งข้าวสาลี เครื่องซักผ้า ซอสถั่วเหลือง น้ ามันปิโตรเลียม ท่อนและเส้นอื่น 
ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก เป็นต้น 

3) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านหนองคาย มีสินค้าส่งออกไป      
สปป.ลาว เช่น พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ ท่อนและเส้น
อ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ยางนอกชนิดอัดลม ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก ของอ่ืน ๆ  
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพ้ืนเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ไม้อัดพลาย
วูด ไม้อัดวีเนียร์ ตะปูควง สลักเกลียว รางน้ า อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
อาหารปรุงแต่ง ยารักษาหรือป้องกันโรค เป็นต้น 
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4) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านมุกดาหาร มีสินค้าส่งออกไป     
สปป.ลาว เช่น ยารักษาหรือป้องกันโรค พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์
ซัลเฟตซีเมนต์ แชมพู สบู่ ท่อนและเส้นอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า กระเบื้องมุงหลังคา ลวดท า
ด้วยเหล็ก ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพ้ืนเตา หรือกระเบื้องติดผนัง 
แป้งมันส าปะหลัง เฟอร์นิเจอร์ หลอดหรือท่อพลาสติก ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก ซัลเฟต เป็นต้น 

5) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านนครพนม มีสินค้าส่งออกไป      
สปป.ลาว เช่น พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ อุปกรณ์ที่ใช้
เลี้ยงสัตว์ ยางใน ยางนอกชนิดอัดลม ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องมือ      
กลไฟฟ้า เป็นต้น 

6) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านท่าลี่ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น น้ าปลา กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน เป็นต้น 

7) สินค้าส่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านด่านบึงกาฬ มีสินค้าส่งออกไป สปป.ลาว 
เช่น เครื่องมือกล เครื่องจักรส าหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ส าหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก     
ยางแข็ง พลาสติกแข็ง เป็นต้น 
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ภาคผนวก ญ 
ข้อมูลประกอบการค านวณปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพ้ืนที่ท่ีศึกษา 

 
ตารางที่ ญ-1 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  4,152   -     -     -     100   -     -     39   1,144   -     -     -     -     -     -     5   56,481   -    
002  -     927   -     -     -     -     -     -     55   -     -     -     -     -     -     21   758   -    
003  -     -     4,219   1   -     -     -     -     3   -     -     -     -     -     -     -     6,052   -    
004  -     -     -     231   75   -     -     -     330   -     -     -     -     -     -     838   240   -    
005  -     -     -     -     4   -     -     1   744   -     -     -     -     -     -     1,557   -     14  
006  -     -     -     -     -     3,200   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     30,189  
007  -     -     -     -     -     -     1,008   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  2,491   352   924   110   2,716   2,130   173   1,087   147   19   39   -     -     -     -     1,692   1,831   93  
009  -     -     -     -     -     -     -     -     4,615   -     -     -     -     -     10,955   398   -     -    
010  2   0   -     0   10   -     -     2   21   26   0   0   0   18   9   5   9   6  
011  -     -     -     -     -     -     -     -     914   -     593   -     -     -     -     2,423   -     -    
012  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     403   -     -     -     -     -     3  
013  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  -     -     -     -     0   -     -     3   20   -     2   4   -     9   -     24   -     -    
015  -     -     -     -     -     -     -     -     12   -     -     -     -     -     -     909   -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     297   -     -     -     -     -     -     3,560   4   0  
017  -     -     -     -     4   -     -     3   5,604   -     48   -     -     -     -     71   3,650   558  
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     701   1   2,255  
019  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     206   -     -     -     13   407   68   1  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     13,546   -     1,257   -     -     -     -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     0   0   -     0   -     -     -     -     0   0   -    
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    rIS
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ตารางที่ ญ-1 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

023  -     -     -     -     0   -     -     -     1   -     0   -     -     -     -     0   1   2  
024  17   64   1   4   25   -     13   29   7   2   62   0   -     4   4   0   165   84  
025 - - - - 36 - 0 5 17 0 1 1 0 2 7 98 28 20 
026 - - - - - - - 7 0 0 - 3 15 1 10 1 2 2 
027 - - - - 197 - 64 - 15 - 95 4 12 88 9 137 49 793 
028 11,965 891 2,182 54 3,354 2,852 1,174 1,472 11 3 0 - - 7 - - - - 
029 6 - - - 3 - 0 8 883 - 10 10 31 250 11 27 1 3 
030 2,062 131 426 52 930 1,298 154 1,183 446 9 1,680 1,284 29 702 66 207 375 757 
031 1 0 0 0 31 - 0 0 1 0 1 1 - 52 - 0 0 - 
032 33 19 11 3 449 2 55 129 146 2 171 6 6 4 68 156 175 736 
033 2 - - 0 15 - 0 9 5 - 12 - - 1 - - 0 617 
034 - - - - - - 14 30 0 3 0 0 0 2 0 4 - 8 
035 1 - - - 1 - - - 0 1 0 0 19 1 3 3 - - 
036 - - - - - - 1 - - - - - - - - 27 0 - 
037 593 24 412 17 471 303 101 321 164 35 3 0 49 168 87 420 15 497 
038 318 86 33 9 191 417 28 123 108 17 62 144 3 289 10 96 256 1,428 
039 - - - - 4 - 15 10 42 2 3 12 0 14 1 12 8 28 
040 42 9 1 1 203 15 4 77 69 6 4 60 43 516 27 24 34 96 
041 - - - - - - - - - - 238 15 0 - - - - - 
042 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 
043 1 1 0 1 137 - 0 57 29 2 5 - - 23 5 5 1 4 
044 0 - - - 12 - 1 5 43 1 2 23 0 12 5 6 12 12 
045 11 0 7 0 139 107 31 46 609 1 34 75 5 243 147 372 2,970 1,500 
046 2 - - 0 19 26 4 4 30 0 0 0 0 12 6 42 25 63 
047 25 2 1 0 8 1 0 7 163 1 14 3 0 18 2 14 8 162 
048 - - - - - - - - 1 - 6 1 - - 0 - 1 0 
049 4,183 684 962 66 3,052 3,780 656 940 3,300 19 582 162 32 277 1,273 1,872 2,033 3,336 
050 - - - - 243 - 0 51 4 12 0 13 16 40 8 32 24 45 rIS
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ตารางที่ ญ-1 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

051 537 223 347 14 589 1,140 114 315 474 8 110 146 49 390 155 525 1,074 2,805 
052 9 1 4 0 133 10 2 59 18 0 2 8 9 18 12 33 73 70 
053 2,379 282 1,253 47 1,084 1,315 293 253 949 6 183 40 9 145 105 259 647 2,384 
054 - 0 - 0 48 - 2 0 0 0 0 17 0 13 79 18 10 59 
055 9 - - - 135 - 2 6 132 0 26 1,582 5 43 8 266 135 634 
056 - - - - 0 - 1 0 5 - - 1 0 1 44 9 10 20 
057 9 3 - 1 10 427 11 3 17 4 6 7 0 8 6 15 9 101 
058 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Value- 
added 

66,983 5,509 18,995 691 23,881 23,518 15,080 9,002 24,374 575 5,091 7,218 409 4,329 5,298 4,231 14,857 35,887 

Total cost 95,832 9,210 29,779 1,303 38,307 40,539 19,002 15,286 59,516 754 10,548 11,244 744 7,700 18,432 21,521 92,092 85,273 

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางที่ ญ-2 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา  
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  -     1   -     -     -     -     21   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
002  53   3,179   6   -     -     -     -     -     0   -     9   -     -     -     -     -     -     -    
003  612   85   34   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
004  2,925   185   108   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
005  5,280   39   954   -     -     -     -     -     -     -     13   -     -     -     -     -     -     -    
006  5   -     18   -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
007  -     -     -     -     -     9   -     -     -     -     14   -     15,212   -     -     -     -     -    
008  3,539   55   1,347   13   3   8   28   -     -     -     157   -     -     -     -     -     -     -    
009  1,037   -     -     -     268   5   -     -     -     -     51   -     -     -     -     -     -     -    
010  107   5   0   0   6   0   187   -     0   -     53   -     56   -     1   32   0   0  
011  2,004   562   -     -     -     -     -     -     -     -     105   -     -     -     -     -     -     -    
012  175   -     7   0   4   -     24   -     15   -     202   -     -     -     209   0   1   27  
013  -     -     -     -     -     -     2   -     5   -     15   -     -     -     1   36   57   87  
014  439   2   0   -     3   0   10   -     31   -     82   -     19   -     790   984   17   4  
015  559   96   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
016  9,719   7,617   69   -     -     -     -     -     -     -     260   -     -     5   -     -     -     -    
017  15,762   895   932   -     32   0   53   0   25   -     64   -     88   0   -     50   -     -    
018  7,199   30   5,533   0   -     -     72   -     3   -     17   -     24   -     -     -     -     -    
019  16,656   13   1,437   -     -     -     0   -     -     -     21   -     -     -     -     -     -     -    
020  -     1,762   -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     -     -     -    
021  8   -     6,175   -     -     -     -     -     -     -     2   -     -     -     -     -     -     -    
022  -     -     -     37   -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
023  0   -     -     -     5,675   7,620   4   1   70   -     13   -     508   9   0   19   -     -    
024  8   2   21   0   20   935   3   0   35   -     20   -     90   2   2   11   3   -    
025  1,069   10   389   6   85   115   3,354   285   23   -     104   -     36   49   34   51   10   1  
026  15   0   1   0   2   1   1   0   2   -     2   -     1   6   1   3   2   0  rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-2 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา  
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

027  972   43   1,741   0   3,647   81   337   3   2,609   -     2,081   -     3,237   6,877   28   616   89   3  
028  168   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
029  676   302   832   0   595   139   249   133   4   -     1,151   -     171   392   75   662   12   1  
030  1,977   113   985   0   352   180   93   8   714   -     116   -     571   204   237   413   253   18  
031  1   -     0   0   7   64   0   0   1   -     2   -     2,905   159   0   4   0   0  
032  2,839   146   682   0   101   218   77   21   54   -     185   -     453   455   4   60   6   2  
033  -     -     0   -     -     -     2   -     1   -     -     -     -     -     472   505   0   1  
034  348   -     1,371   -     -     1   1   0   6   -     69   -     -     3   0   820   3   -    
035  -     -     -     -     1   3   2   -     1   -     11   -     98   7   233   10   2,736   3  
036  28   -     1   0   -     -     0   3   1   -     0   -     1   3   -     3   40   108  
037  595   0   4,194   0   78   43   28   16   22   -     95   -     234   46   2   46   30   0  
038  898   47   450   1   211   70   151   6   83   -     54   -     168   144   48   121   39   3  
039  72   1   27   0   10   9   11   1   4   -     5   -     5   9   2   14   3   0  
040  219   7   230   0   10   18   12   1   13   -     15   -     28   31   14   25   4   1  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
042  -     -     6   -     1   28   -     0   0   -     0   -     3   -     0   3   0   -    
043  44   1   161   0   5   1   8   0   9   -     13   -     33   6   2   24   2   0  
044  156   20   14   0   47   509   8   12   10   -     31   -     63   29   8   9   7   0  
045  5,999   328   1,004   1   2,341   459   252   18   464   -     234   -     770   962   404   613   326   14  
046  613   10   144   0   43   12   24   1   14   -     20   -     23   23   8   10   3   0  
047  111   12   45   0   24   15   14   1   9   -     11   -     26   22   6   20   4   1  
048  0   -     0   -     0   0   0   0   0   -     0   -     0   0   -     1   0   -    
049  7,791   983   4,341   4   1,134   1,609   1,206   117   517   -     915   -     2,729   1,355   156   623   133   11  
050  195   13   67   0   20   25   45   2   17   -     20   -     35   43   11   14   6   0  
051  2,400   279   1,662   1   261   299   323   17   145   -     271   -     1,044   316   148   424   70   2  
052  343   51   90   0   38   42   49   3   25   -     42   -     51   62   21   65   10   1  rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-2 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา  
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

053  1,687   184   747   0   457   295   180   6   164   -     103   -     353   255   107   315   109   7  
054  235   33   25   0   30   22   9   1   15   -     10   -     29   22   1   11   2   1  
055  3,546   140   2,378   3   192   221   283   27   57   -     315   -     237   193   42   415   23   1  
056  240   3   64   0   16   12   25   0   16   -     18   -     8   16   13   27   5   0  
057  152   29   99   3   18   22   10   1   12   -     22   -     52   6   7   14   5   0  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Value-
added 

 40,601   2,570   37,449   229   7,654   4,720   2,846   311   2,396   -     3,163   -     6,191   3,390   1,606   2,608   930   132  

Total cost  140,077   19,854   75,842   299   23,392   17,808   10,003   994   7,594   -     10,181   -     35,553   15,100   4,691   9,680   4,941   429  

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางที่ ญ-3 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรมการ
ผลิต 

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001  -     -     -     -     -     -     -     0   10   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
002  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     30   -     -     -     -    
003  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     24   -     -     -     -    
004  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     75   -     -     -     -    
005  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,719   85   -     -     -    
006  -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     1   -     -     -     -    
007  -     -     -     -     0   2   -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     -     -     -     0   2   0   -     -     2   66   0   59   0   0   40   23  
009  -     -     -     -     -     81   -     0   -     -     -     -     -     101   -     -     -     -    
010  0   -     -     -     0   0   936   0   7   -     740   96   -     38   1   -     0   -    
011  -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     579   1   -     -     -    
012  0   2   -     -     -     -     -     0   15,219   -     -     -     -     0   -     -     -     -    
013  0   -     -     0   -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  1   39   21   4   0   1   1   2   1   3   3,096   4,965   -     0   1   -     -     -    
015  -     -     -     -     -     386   -     0   -     -     -     -     -     1,561   -     -     -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,134   16   -     -     -    
017  -     -     2   -     0   4   1   -     20   -     -     -     -     709   5   -     -     -    
018  -     -     -     -     -     -     11   -     32   -     -     -     -     58   1   -     -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     164   695   56   -     4   0  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     54   -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     34   1,693   177   0   65   4  
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1   117   -     -     7   -    
023  1   -     -     1   0   213   26   1   -     -     4   -     48   3   1   -     -     -    
024  2   14   145   5   1   92   8   0   7   2   78   6   417   255   161   0   402   18  
025  15   40   301   21   0   33   57   1   20   4   125   10   154   62   117   20   1,757   16  
026  2   13   21   2   0   1   2   0   10   0   7   15   375   14   60   13   208   6  rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-3 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรมการ
ผลิต 

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

027  55   183   1,326   28   1   187   60   3   59   169   46   116   -     0   1   -     -     0  
028  -     -     -     -     -     -     2   0   -     -     1   28   -     0   -     -     -     1  
029  119   277   1,261   95   3   186   429   1   2   1   2,827   320   146   282   104   5   250   12  
030  67   667   694   83   3   23   59   1   2,549   20   705   2,771   1,154   353   16,958   73   567   160  
031  2   205   213   126   1   247   2   1   0   0   1,135   4   15   1   784   0   2   -    
032  94   108   2,863   40   1   76   208   2   13   32   835   159   1,870   92   45   4   94   21  
033  6   0   -     -     0   0   7   -     -     39   14,472   14,587   -     -     0   -     -     22  
034  26   207   814   24   1   0   18   2   -     -     9,193   1,078   50   60   1   -     14   6  
035  2,314   3,175   4,204   489   11   1   1   1   -     1   7,237   8,325   2   0   18   -     -     2  
036  670   791   10,537   72   1   -     46   26   -     1   792   1,107   -     0   -     -     -     -    

037  235   1,294   1,333   87   4   52   200   1   94   10   6,642   3,324   48   50   196   15   30   36  
038  34   7,044   1,138   319   7   29   91   1   253   5   360   942   5   32   180   23   0   28  
039  7   809   64,437   222   3   3   5   1   638   8   6,707   3,932   351   298   136   218   645   82  
040  14   114   323   1,032   0   9   21   0   49   4   258   694   325   21   5,342   33   380   29  
041  -     -     -     -     20   -     -     -     -     -     -     2   -     -     588   -     -     -    
042  0   0   1   1   0   723   40   0   -     0   2   -     412   1   2   -     5   -    
043  33   54   132   8   2   1   1,344   0   3   -     2,813   441   130   12   54   -     27   1  
044  7   101   736   9   0   224   30   41   19   37   63   97   117   29   64   11   249   18  
045  99   471   2,282   83   3   77   237   2   9,585   756   1,121   138   2,654   2,146   685   378   1,456   2,028  
046  2   8   111   4   0   2   6   0   16   154   52   9   152   89   35   17   16   184  
047  3   19   164   4   0   6   7   0   54   1   93   86   60   91   45   11   508   294  
048  -     -     -     0   -     0   0   -     2   -     -     -     0   0   1   -     0   11  
049  300   2,105   17,247   258   6   404   922   16   722   48   8,791   6,234   802   1,726   2,630   51   1,227   127  
050  9   66   150   8   0   49   19   0   87   4   504   459   2,840   59   581   45   677   73  
051  94   455   2,167   43   2   101   256   2   256   21   5,031   9,980   2,827   328   6,528   301   1,180   144  
052  14   140   293   15   0   14   18   1   98   6   129   70   1,242   339   341   2,010   2,593   45  rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-3 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ในพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรมการ
ผลิต 

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

053  75   273   654   49   2   77   217   2   1,710   399   1,218   1,064   7,071   534   1,671   667   7,684   3,171  
054  8   68   125   5   0   5   14   0   25   0   270   6   420   146   272   31   1,857   115  
055  35   127   984   37   2   40   111   2   249   48   2,188   1,734   891   506   1,744   468   2,587   1,272  
056  2   2   119   2   0   2   2   0   59   30   107   10   11   79   67   37   303   272  
057  7   37   487   6   0   6   11   0   82   2   198   46   94   149   183   44   1,533   69  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Value-
added 

 1,494   5,790   24,508   941   36   1,480   3,228   33  16,110   3,081  16,208  26,649   104,891   8,221  19,600   7,041  59,095   33,995  

Total cost  5,850  24,698   139,791   4,123   111   4,838   8,652   144  48,061   4,884  94,052  89,570   129,773  24,622  59,538  11,515  85,462   42,284  

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-4 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกจิกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ในพื้นที่ศกึษา  
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 Final demand Total sale 

001  -     1   0   -     32   -    
002  -     0   -     -     78   -    
003  -     -     -     -     123   -    
004  -     20   0   -     25   -    
005  -     2,214   109   -     30,089   -    
006  -     8   0   -     1   -    
007  -     -     -     -     -     -    
008  43   21   25   -     547   -    
009  -     94   4   -     9,882   233  
010  -     6   2   -     73   -    
011  -     220   2   -     4,476   7  
012  -     -     -     -     -     -    
013  -     -     -     -     -     -    
014  -     2   0   -     -     -    
015  -     319   43   -     15,651   -    
016  -     527   100   -     8,723   -    
017  -     649   110   -     31,869   -    
018  -     75   2   -     810   -    
019  0   347   13   -     19,451   -    
020  -     27   51   -     107   -    
021  4   4   12   -     27,943   -    
022  -     -     0   -     266   -    
023  6   8   61   -     600   -    
024  30   299   132   -     14,468   440  
025  169   3,676   106   -     408   -    
026  1,092   1,540   73   -     315   -    
027  2   765   125   -     -     -    
028  28   0   703   -     -     -    
029  85   10,218   1,449   -     2,816   -    
030  362   2,801   732   -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-4 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกจิกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ในพื้นที่ศกึษา  
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 Final demand Total sale 

031  67   199   25   -     1,276   102  
032  19   151   169   -     5,414   136  
033  -     27   0   -     3   -    
034  0   29   5   -     1,069   1,157  
035  20   1   415   -     -     -    
036  2   13   433   -     -     -    
037  18   330   329   -     399   1,403  
038  60   169   66   -     59   14,027  
039  146   636   2,482   -     14,245   47,661  
040  68   659   117   -     918   1,829  
041  -     0   0   -     0   88  
042  8   3   74   -     1,953   -    
043  31   86   52   -     2,735   2,139  
044  95   3,733   573   -     55   31  
045  113   4,749   1,101   -     10,059   -    
046  31   128   64   -     1,775   -    
047  81   438   219   -     1,019   70,347  
048  0   1   6   -     -     64,030  
049  401   8,795   1,493   -     39,974   14,001  
050  169   790   206   -     18,141   -    
051  208   1,488   448   -     19,910   1,727  
052  669   816   695   -     3,686   -    
053  331   1,165   236   -     20,074   -    
054  155   139   255   -     10,699   -    
055  407   1,501   467   -     803   -    
056  43   608   49   -     10,919   -    
057  1,590   858   1,763   -     23,104   -    
058  -     -     -     -     -     -    

Value added  3,681   199,803   13,618   -     -     -    
Total cost  10,237   251,155   29,217   -     -     -    

 rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-5 แสดงค่าสัมประสทิธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพืน้ที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001 1.0000 0.9311 0.7160 1.0000 1.0000 0.7684 1.0000 0.8562 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9306 0.5737 
002 1.0000 1.0000 0.7506 1.0000 1.0000 0.8112 1.0000 0.9131 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9994 0.5854 
003 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6705 
004 0.1462 0.1406 0.1232 0.6058 0.2058 0.1275 0.2028 0.1346 0.1468 0.2514 0.2652 0.5627 0.2255 0.1901 0.2845 0.3742 0.1406 0.1117 
005 0.7018 0.6740 0.5872 1.0000 1.0000 0.6083 0.9846 0.6438 0.7048 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9212 1.0000 1.0000 0.6738 0.5297 
006 1.0000 1.0000 0.9025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6372 
007 0.7082 0.6796 0.5900 1.0000 1.0000 0.6118 1.0000 0.6484 0.7113 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9346 1.0000 1.0000 0.6793 0.5307 
008 1.0000 1.0000 0.8033 1.0000 1.0000 0.8767 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6034 
009 0.9928 0.9250 0.7129 1.0000 1.0000 0.7645 1.0000 0.8511 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9244 0.5726 
010 0.5019 0.4828 0.4231 0.8632 0.7068 0.4377 0.6962 0.4620 0.5039 0.8632 0.8632 0.8632 0.7743 0.6526 0.8632 0.8632 0.4827 0.3837 
011 0.4584 0.4410 0.3865 0.8318 0.6456 0.3998 0.6359 0.4220 0.4603 0.7885 0.8318 0.8318 0.7073 0.5961 0.8318 0.8318 0.4409 0.3504 
012 0.1600 0.1539 0.1349 0.6158 0.2253 0.1395 0.2219 0.1473 0.1606 0.2751 0.2902 0.6158 0.2468 0.2080 0.3113 0.4095 0.1538 0.1223 
013 0.6105 0.5873 0.5147 0.9418 0.8597 0.5323 0.8468 0.5620 0.6129 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.7938 0.9418 0.9418 0.5871 0.4667 
014 0.7396 0.7066 0.6035 1.0000 1.0000 0.6286 1.0000 0.6707 0.7431 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7064 0.5353 
015 0.4090 0.3934 0.3448 0.7960 0.5760 0.3567 0.5674 0.3765 0.4107 0.7035 0.7421 0.7960 0.6310 0.5318 0.7960 0.7960 0.3933 0.3126 
016 0.2723 0.2620 0.2296 0.6971 0.3835 0.2375 0.3778 0.2507 0.2734 0.4684 0.4941 0.6971 0.4201 0.3541 0.5300 0.6971 0.2619 0.2082 
017 1.0000 1.0000 0.7508 1.0000 1.0000 0.8116 1.0000 0.9136 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.5855 
018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
019 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6904 
020 0.2705 0.2602 0.2280 0.6957 0.3808 0.2358 0.3752 0.2490 0.2715 0.4651 0.4907 0.6957 0.4172 0.3517 0.5263 0.6923 0.2601 0.2067 
021 0.8709 0.8198 0.6603 1.0000 1.0000 0.6991 1.0000 0.7643 0.8763 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8195 0.5546 
022 0.0384 0.0369 0.0324 0.1591 0.0541 0.0335 0.0532 0.0353 0.0385 0.0660 0.0696 0.1478 0.0592 0.0499 0.0747 0.0983 0.0369 0.0293 
023 0.6289 0.6049 0.5302 0.9551 0.8855 0.5484 0.8723 0.5789 0.6314 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.8177 0.9551 0.9551 0.6047 0.4807 
024 0.5774 0.5554 0.4868 0.9178 0.8130 0.5035 0.8009 0.5315 0.5797 0.9178 0.9178 0.9178 0.8907 0.7507 0.9178 0.9178 0.5552 0.4413 
025 0.5278 0.5077 0.4450 0.8820 0.7432 0.4602 0.7321 0.4859 0.5299 0.8820 0.8820 0.8820 0.8142 0.6863 0.8820 0.8820 0.5076 0.4034 
026 0.1120 0.1078 0.0945 0.4643 0.1578 0.0977 0.1554 0.1031 0.1125 0.1927 0.2033 0.4312 0.1728 0.1457 0.2180 0.2868 0.1077 0.0856 
027 0.1021 0.0982 0.0861 0.4232 0.1438 0.0890 0.1417 0.0940 0.1025 0.1756 0.1853 0.3931 0.1575 0.1328 0.1987 0.2614 0.0982 0.0781 
028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
029 0.3346 0.3219 0.2821 0.7422 0.4712 0.2918 0.4642 0.3080 0.3360 0.5755 0.6071 0.7422 0.5162 0.4351 0.6512 0.7422 0.3218 0.2558 rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-5 แสดงค่าสัมประสทิธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพืน้ที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
031 0.5416 0.5210 0.4566 0.8920 0.7627 0.4723 0.7513 0.4986 0.5438 0.8920 0.8920 0.8920 0.8355 0.7042 0.8920 0.8920 0.5208 0.4140 
032 0.2462 0.2368 0.2076 0.6782 0.3467 0.2147 0.3415 0.2266 0.2472 0.4235 0.4467 0.6782 0.3798 0.3201 0.4792 0.6302 0.2368 0.1882 
033 0.1916 0.1843 0.1615 0.6387 0.2698 0.1671 0.2658 0.1764 0.1924 0.3295 0.3476 0.6387 0.2956 0.2491 0.3729 0.4904 0.1842 0.1464 
034 0.3657 0.3518 0.3083 0.7647 0.5150 0.3189 0.5073 0.3367 0.3672 0.6290 0.6635 0.7647 0.5642 0.4756 0.7118 0.7647 0.3517 0.2796 
035 0.2177 0.2094 0.1835 0.6576 0.3066 0.1898 0.3020 0.2004 0.2186 0.3744 0.3950 0.6576 0.3359 0.2831 0.4237 0.5573 0.2094 0.1664 
036 0.0485 0.0466 0.0409 0.2008 0.0682 0.0423 0.0672 0.0446 0.0487 0.0834 0.0879 0.1866 0.0748 0.0630 0.0943 0.1241 0.0466 0.0370 
037 0.1375 0.1323 0.1159 0.5699 0.1936 0.1199 0.1908 0.1266 0.1381 0.2365 0.2495 0.5293 0.2121 0.1788 0.2676 0.3520 0.1322 0.1051 
038 0.4267 0.4104 0.3597 0.8088 0.6008 0.3721 0.5918 0.3928 0.4284 0.7338 0.7741 0.8088 0.6582 0.5548 0.8088 0.8088 0.4103 0.3261 
039 0.4002 0.3850 0.3374 0.7896 0.5636 0.3490 0.5551 0.3684 0.4018 0.6883 0.7261 0.7896 0.6174 0.5204 0.7789 0.7896 0.3849 0.3059 
040 0.0279 0.0269 0.0235 0.1157 0.0393 0.0243 0.0387 0.0257 0.0280 0.0480 0.0507 0.1075 0.0431 0.0363 0.0543 0.0715 0.0268 0.0213 
041 0.0133 0.0128 0.0113 0.0553 0.0188 0.0116 0.0185 0.0123 0.0134 0.0230 0.0242 0.0514 0.0206 0.0174 0.0260 0.0342 0.0128 0.0102 
042 0.3323 0.3197 0.2802 0.7405 0.4680 0.2898 0.4610 0.3059 0.3336 0.5715 0.6029 0.7405 0.5127 0.4321 0.6467 0.7405 0.3196 0.2540 
043 0.4133 0.3975 0.3484 0.7991 0.5819 0.3604 0.5732 0.3804 0.4149 0.7108 0.7498 0.7991 0.6375 0.5374 0.7991 0.7991 0.3974 0.3159 
044 0.0023 0.0022 0.0019 0.0094 0.0032 0.0020 0.0032 0.0021 0.0023 0.0039 0.0041 0.0088 0.0035 0.0030 0.0044 0.0058 0.0022 0.0017 
045 0.4702 0.4523 0.3964 0.8403 0.6621 0.4100 0.6522 0.4328 0.4721 0.8086 0.8403 0.8403 0.7253 0.6114 0.8403 0.8403 0.4521 0.3594 
046 0.7010 0.6733 0.5868 1.0000 0.9979 0.6079 0.9826 0.6432 0.7039 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9194 1.0000 1.0000 0.6731 0.5296 
047 0.7614 0.7254 0.6129 1.0000 1.0000 0.6403 1.0000 0.6862 0.7652 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7251 0.5385 
048 0.9146 0.8575 0.6791 1.0000 1.0000 0.7225 1.0000 0.7954 0.9206 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8571 0.5611 
049 0.5468 0.5260 0.4610 0.8957 0.7700 0.4768 0.7585 0.5033 0.5490 0.8957 0.8957 0.8957 0.8435 0.7110 0.8957 0.8957 0.5258 0.4180 
050 0.1602 0.1541 0.1351 0.6160 0.2257 0.1397 0.2223 0.1475 0.1609 0.2756 0.2907 0.6160 0.2472 0.2084 0.3119 0.4102 0.1541 0.1225 
051 0.2617 0.2518 0.2207 0.6894 0.3686 0.2282 0.3631 0.2409 0.2628 0.4502 0.4749 0.6894 0.4038 0.3403 0.5094 0.6700 0.2517 0.2001 
052 0.3564 0.3429 0.3005 0.7579 0.5019 0.3108 0.4944 0.3281 0.3579 0.6130 0.6467 0.7579 0.5499 0.4635 0.6937 0.7579 0.3428 0.2725 
053 0.6014 0.5785 0.5071 0.9352 0.8469 0.5244 0.8343 0.5536 0.6038 0.9352 0.9352 0.9352 0.9278 0.7820 0.9352 0.9352 0.5784 0.4597 
054 0.7244 0.6935 0.5969 1.0000 1.0000 0.6204 1.0000 0.6598 0.7276 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9682 1.0000 1.0000 0.6932 0.5331 
055 0.0754 0.0726 0.0636 0.3126 0.1062 0.0658 0.1046 0.0694 0.0757 0.1297 0.1369 0.2904 0.1164 0.0981 0.1468 0.1931 0.0725 0.0577 
056 0.8401 0.7932 0.6469 1.0000 1.0000 0.6825 1.0000 0.7423 0.8450 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7929 0.5501 
057 0.5232 0.5033 0.4411 0.8787 0.7368 0.4563 0.7258 0.4817 0.5253 0.8787 0.8787 0.8787 0.8072 0.6804 0.8787 0.8787 0.5032 0.4000 
058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 rIS
NED KKU



  

ตารางที่ ญ-6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001 0.6934 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
002 0.7243 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
003 0.9476 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
004 0.1214 0.3760 0.1602 0.6058 0.2220 0.2324 0.2443 0.6058 0.6058 0.6058 0.3242 0.6058 0.2407 0.4026 0.4873 0.3056 0.4415 0.6058 
005 0.5781 1.0000 0.7721 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
006 0.8603 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
007 0.5805 1.0000 0.7807 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
008 0.7715 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
009 0.6906 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
010 0.4169 0.8632 0.5502 0.8632 0.7623 0.7979 0.8387 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8266 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 
011 0.3808 0.8318 0.5025 0.8318 0.6963 0.7288 0.7661 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.7550 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 
012 0.1329 0.4115 0.1754 0.6158 0.2430 0.2543 0.2673 0.6158 0.6158 0.6158 0.3548 0.6158 0.2635 0.4406 0.5333 0.3345 0.4832 0.6158 
013 0.5071 0.9418 0.6692 0.9418 0.9272 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 
014 0.5927 1.0000 0.8230 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
015 0.3397 0.7960 0.4483 0.7960 0.6212 0.6502 0.6835 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.6736 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 
016 0.2262 0.6971 0.2985 0.6971 0.4136 0.4329 0.4551 0.6971 0.6971 0.6971 0.6040 0.6971 0.4485 0.6971 0.6971 0.5694 0.6971 0.6971 
017 0.7246 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
019 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
020 0.2246 0.6957 0.2965 0.6957 0.4108 0.4299 0.4519 0.6957 0.6957 0.6957 0.5998 0.6957 0.4454 0.6957 0.6957 0.5655 0.6957 0.6957 
021 0.6435 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
022 0.0319 0.0987 0.0421 0.5278 0.0583 0.0610 0.0641 0.1991 0.2157 0.5278 0.0851 0.5278 0.0632 0.1057 0.1280 0.0803 0.1159 0.4238 
023 0.5223 0.9551 0.6893 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 
024 0.4795 0.9178 0.6329 0.9178 0.8769 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 
025 0.4384 0.8820 0.5785 0.8820 0.8016 0.8390 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8692 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 
026 0.0930 0.2882 0.1228 0.5811 0.1701 0.1781 0.1872 0.5811 0.5811 0.5811 0.2485 0.5811 0.1845 0.3086 0.3734 0.2342 0.3384 0.5811 
027 0.0848 0.2627 0.1119 0.5739 0.1551 0.1623 0.1706 0.5297 0.5739 0.5739 0.2265 0.5739 0.1682 0.2813 0.3404 0.2135 0.3084 0.5739 
028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
029 0.2779 0.7422 0.3668 0.7422 0.5082 0.5319 0.5591 0.7422 0.7422 0.7422 0.7422 0.7422 0.5511 0.7422 0.7422 0.6996 0.7422 0.7422 rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
031 0.4498 0.8920 0.5937 0.8920 0.8226 0.8610 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 
032 0.2045 0.6334 0.2699 0.6782 0.3739 0.3914 0.4114 0.6782 0.6782 0.6782 0.5461 0.6782 0.4055 0.6782 0.6782 0.5148 0.6782 0.6782 
033 0.1591 0.4929 0.2100 0.6387 0.2910 0.3046 0.3202 0.6387 0.6387 0.6387 0.4249 0.6387 0.3155 0.5277 0.6387 0.4006 0.5787 0.6387 
034 0.3038 0.7647 0.4009 0.7647 0.5555 0.5814 0.6111 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 0.6023 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 
035 0.1808 0.5601 0.2386 0.6576 0.3307 0.3461 0.3638 0.6576 0.6576 0.6576 0.4829 0.6576 0.3585 0.5997 0.6576 0.4552 0.6576 0.6576 
036 0.0403 0.1247 0.0531 0.5351 0.0736 0.0770 0.0810 0.2514 0.2724 0.5351 0.1075 0.5351 0.0798 0.1335 0.1616 0.1013 0.1464 0.5351 
037 0.1142 0.3537 0.1507 0.5995 0.2089 0.2186 0.2298 0.5995 0.5995 0.5995 0.3050 0.5995 0.2265 0.3788 0.4584 0.2875 0.4153 0.5995 
038 0.3544 0.8088 0.4677 0.8088 0.6480 0.6783 0.7130 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.7027 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 
039 0.3324 0.7896 0.4387 0.7896 0.6078 0.6362 0.6688 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.6591 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 
040 0.0232 0.0718 0.0306 0.3838 0.0424 0.0444 0.0467 0.1448 0.1569 0.5202 0.0619 0.5202 0.0460 0.0769 0.0931 0.0584 0.0843 0.3082 
041 0.0111 0.0343 0.0146 0.1835 0.0203 0.0212 0.0223 0.0692 0.0750 0.5097 0.0296 0.5097 0.0220 0.0368 0.0445 0.0279 0.0403 0.1474 
042 0.2760 0.7405 0.3643 0.7405 0.5047 0.5283 0.5553 0.7405 0.7405 0.7405 0.7371 0.7405 0.5473 0.7405 0.7405 0.6948 0.7405 0.7405 
043 0.3432 0.7991 0.4530 0.7991 0.6276 0.6570 0.6906 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.6806 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 
044 0.0019 0.0058 0.0025 0.0313 0.0035 0.0036 0.0038 0.0118 0.0128 0.5016 0.0050 0.5016 0.0037 0.0063 0.0076 0.0048 0.0069 0.0251 
045 0.3905 0.8403 0.5154 0.8403 0.7141 0.7474 0.7857 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.7743 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 
046 0.5777 1.0000 0.7709 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
047 0.6011 1.0000 0.8523 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
048 0.6604 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
049 0.4541 0.8957 0.5993 0.8957 0.8304 0.8692 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 
050 0.1331 0.4122 0.1757 0.6160 0.2434 0.2547 0.2678 0.6160 0.6160 0.6160 0.3554 0.6160 0.2639 0.4414 0.5342 0.3350 0.4840 0.6160 
051 0.2174 0.6733 0.2869 0.6894 0.3975 0.4161 0.4374 0.6894 0.6894 0.6894 0.5805 0.6894 0.4311 0.6894 0.6894 0.5473 0.6894 0.6894 
052 0.2960 0.7579 0.3907 0.7579 0.5413 0.5666 0.5956 0.7579 0.7579 0.7579 0.7579 0.7579 0.5870 0.7579 0.7579 0.7452 0.7579 0.7579 
053 0.4995 0.9352 0.6592 0.9352 0.9134 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 
054 0.5868 1.0000 0.8024 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
055 0.0627 0.1941 0.0827 0.5546 0.1146 0.1199 0.1261 0.3913 0.4239 0.5546 0.1673 0.5546 0.1242 0.2078 0.2515 0.1577 0.2278 0.5546 
056 0.6315 1.0000 0.9584 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
057 0.4346 0.8787 0.5735 0.8787 0.7947 0.8318 0.8743 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8617 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 
058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 rIS

NED KKU



  

 

ตารางท่ี ญ-7 แสดงค่าสัมประสทิธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพืน้ที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
002 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
003 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
004 0.6058 0.2771 0.2884 0.6058 0.6058 0.3257 0.2827 0.6058 0.2612 0.2063 0.1831 0.1545 0.2395 0.5619 0.3850 0.3109 0.2273 0.1958 
005 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8861 0.7434 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9498 
006 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
007 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8983 0.7511 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9641 
008 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
009 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
010 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.7082 0.6285 0.5305 0.8222 0.8632 0.8632 0.8632 0.7805 0.6723 
011 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.8193 0.6469 0.5741 0.4845 0.7510 0.8318 0.8318 0.8318 0.7129 0.6141 
012 0.6158 0.3032 0.3156 0.6158 0.6158 0.3565 0.3093 0.6158 0.2859 0.2257 0.2003 0.1691 0.2621 0.6149 0.4214 0.3402 0.2488 0.2143 
013 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.8615 0.7645 0.6452 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.8177 
014 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9583 0.7890 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
015 0.7960 0.7753 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.7909 0.7960 0.7310 0.5772 0.5122 0.4323 0.6700 0.7960 0.7960 0.7960 0.6360 0.5479 
016 0.6971 0.5162 0.5373 0.6971 0.6971 0.6069 0.5266 0.6971 0.4867 0.3843 0.3410 0.2878 0.4461 0.6971 0.6971 0.5791 0.4235 0.3648 
017 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
019 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
020 0.6957 0.5127 0.5336 0.6957 0.6957 0.6026 0.5229 0.6957 0.4833 0.3816 0.3387 0.2858 0.4430 0.6957 0.6957 0.5751 0.4206 0.3623 
021 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9474 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
022 0.1674 0.0728 0.0757 0.5278 0.5278 0.0855 0.0742 0.5278 0.0686 0.0542 0.0481 0.0406 0.0629 0.1476 0.1011 0.0816 0.0597 0.0514 
023 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.8874 0.7875 0.6647 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.8423 
024 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.8147 0.7230 0.6102 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.8978 0.7733 
025 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.7448 0.6609 0.5578 0.8646 0.8820 0.8820 0.8820 0.8207 0.7070 
026 0.4884 0.2124 0.2210 0.5811 0.5811 0.2496 0.2166 0.5811 0.2002 0.1581 0.1403 0.1184 0.1835 0.4306 0.2951 0.2382 0.1742 0.1501 
027 0.4452 0.1936 0.2015 0.5739 0.5739 0.2275 0.1975 0.5739 0.1825 0.1441 0.1279 0.1079 0.1673 0.3925 0.2690 0.2172 0.1588 0.1368 
028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-7 แสดงค่าสัมประสทิธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพืน้ที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

029 0.7422 0.6343 0.6602 0.7422 0.7422 0.7422 0.6470 0.7422 0.5980 0.4722 0.4190 0.3537 0.5481 0.7422 0.7422 0.7116 0.5203 0.4482 
030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
031 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.7643 0.6782 0.5724 0.8872 0.8920 0.8920 0.8920 0.8422 0.7255 
032 0.6782 0.4667 0.4858 0.6782 0.6782 0.5486 0.4761 0.6782 0.4400 0.3474 0.3083 0.2602 0.4033 0.6782 0.6485 0.5236 0.3829 0.3298 
033 0.6387 0.3632 0.3780 0.6387 0.6387 0.4269 0.3705 0.6387 0.3424 0.2704 0.2399 0.2025 0.3138 0.6387 0.5046 0.4074 0.2979 0.2566 
034 0.7647 0.6933 0.7216 0.7647 0.7647 0.7647 0.7072 0.7647 0.6536 0.5161 0.4580 0.3865 0.5991 0.7647 0.7647 0.7647 0.5687 0.4899 
035 0.6576 0.4127 0.4296 0.6576 0.6576 0.4851 0.4210 0.6576 0.3891 0.3072 0.2726 0.2301 0.3566 0.6576 0.5734 0.4630 0.3386 0.2916 
036 0.2113 0.0919 0.0956 0.5351 0.5351 0.1080 0.0937 0.5351 0.0866 0.0684 0.0607 0.0512 0.0794 0.1863 0.1277 0.1031 0.0754 0.0649 
037 0.5995 0.2607 0.2713 0.5995 0.5995 0.3064 0.2659 0.5995 0.2458 0.1940 0.1722 0.1453 0.2253 0.5286 0.3622 0.2924 0.2138 0.1842 
038 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.7625 0.6021 0.5343 0.4510 0.6989 0.8088 0.8088 0.8088 0.6635 0.5715 
039 0.7896 0.7586 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.7738 0.7896 0.7152 0.5647 0.5012 0.4230 0.6556 0.7896 0.7896 0.7896 0.6223 0.5361 
040 0.1217 0.0529 0.0551 0.5202 0.5202 0.0622 0.0540 0.5202 0.0499 0.0394 0.0350 0.0295 0.0457 0.1073 0.0735 0.0594 0.0434 0.0374 
041 0.0582 0.0253 0.0263 0.2487 0.5097 0.0297 0.0258 0.5097 0.0239 0.0188 0.0167 0.0141 0.0219 0.0513 0.0352 0.0284 0.0208 0.0179 
042 0.7405 0.6299 0.6557 0.7405 0.7405 0.7405 0.6426 0.7405 0.5939 0.4689 0.4161 0.3512 0.5444 0.7405 0.7405 0.7067 0.5168 0.4451 
043 0.7991 0.7833 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.7385 0.5831 0.5175 0.4368 0.6770 0.7991 0.7991 0.7991 0.6426 0.5535 
044 0.0099 0.0043 0.0045 0.0424 0.0868 0.0051 0.0044 0.5016 0.0041 0.0032 0.0028 0.0024 0.0037 0.0087 0.0060 0.0048 0.0035 0.0030 
045 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.6635 0.5888 0.4969 0.7702 0.8403 0.8403 0.8403 0.7311 0.6298 
046 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8844 0.7424 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9479 
047 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8152 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
048 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
049 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.7716 0.6847 0.5779 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.8503 0.7324 
050 0.6160 0.3038 0.3162 0.6160 0.6160 0.3571 0.3099 0.6160 0.2864 0.2261 0.2007 0.1694 0.2625 0.6160 0.4221 0.3408 0.2492 0.2146 
051 0.6894 0.4961 0.5164 0.6894 0.6894 0.5832 0.5061 0.6894 0.4678 0.3693 0.3278 0.2766 0.4288 0.6894 0.6894 0.5566 0.4070 0.3506 
052 0.7579 0.6756 0.7032 0.7579 0.7579 0.7579 0.6892 0.7579 0.6370 0.5030 0.4463 0.3767 0.5839 0.7579 0.7579 0.7579 0.5543 0.4774 
053 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.8487 0.7531 0.6357 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.8056 
054 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9292 0.7706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
055 0.3289 0.1430 0.1488 0.5546 0.5546 0.1681 0.1459 0.5546 0.1348 0.1064 0.0945 0.0797 0.1236 0.2900 0.1987 0.1604 0.1173 0.1010 
056 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9101 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-7 แสดงค่าสัมประสทิธิ์ CIQ ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพืน้ที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

057 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.7384 0.6552 0.5530 0.8571 0.8787 0.8787 0.8787 0.8137 0.7009 
058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางที่ ญ-8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

001 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
002 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
003 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
004 0.6058 0.1652 0.2455 0.0000 
005 1.0000 0.7968 1.0000 0.0000 
006 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
007 1.0000 0.8062 1.0000 0.0000 
008 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
009 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
010 0.8632 0.5671 0.8428 0.0000 
011 0.8318 0.5180 0.7699 0.0000 
012 0.6158 0.1808 0.2686 0.0000 
013 0.9418 0.6898 0.9418 0.0000 
014 1.0000 0.8523 1.0000 0.0000 
015 0.7960 0.4622 0.6868 0.0000 
016 0.6971 0.3077 0.4573 0.0000 
017 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
018 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
019 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
020 0.6957 0.3056 0.4542 0.0000 
021 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
022 0.2822 0.0434 0.0645 0.0000 
023 0.9551 0.7106 0.9551 0.0000 
024 0.9178 0.6524 0.9178 0.0000 
025 0.8820 0.5964 0.8820 0.0000 
026 0.5811 0.1266 0.1881 0.0000 
027 0.5739 0.1154 0.1715 0.0000 
028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
029 0.7422 0.3781 0.5619 0.0000 
030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ CIQ ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

031 0.8920 0.6120 0.8920 0.0000 
032 0.6782 0.2782 0.4135 0.0000 
033 0.6387 0.2165 0.3217 0.0000 
034 0.7647 0.4132 0.6142 0.0000 
035 0.6576 0.2460 0.3656 0.0000 
036 0.3563 0.0548 0.0814 0.0000 
037 0.5995 0.1554 0.2309 0.0000 
038 0.8088 0.4821 0.7165 0.0000 
039 0.7896 0.4522 0.6721 0.0000 
040 0.2052 0.0315 0.0469 0.0000 
041 0.0981 0.0151 0.0224 0.0000 
042 0.7405 0.3755 0.5580 0.0000 
043 0.7991 0.4670 0.6940 0.0000 
044 0.0167 0.0026 0.0038 0.0000 
045 0.8403 0.5313 0.7895 0.0000 
046 1.0000 0.7955 1.0000 0.0000 
047 1.0000 0.8843 1.0000 0.0000 
048 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
049 0.8957 0.6178 0.8957 0.0000 
050 0.6160 0.1811 0.2691 0.0000 
051 0.6894 0.2958 0.4395 0.0000 
052 0.7579 0.4027 0.5985 0.0000 
053 0.9352 0.6796 0.9352 0.0000 
054 1.0000 0.8299 1.0000 0.0000 
055 0.5546 0.0852 0.1267 0.0000 
056 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 
057 0.8787 0.5912 0.8787 0.0000 
058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

  rIS
NED KKU



  

ตารางที่ ญ-9 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพื้นที่ศึกษาจากการปรบัสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  5,242   -     -     -     138   -     -     46   1,223   -     -     -     -     -     -     6   54,528   -    
002  -     1,120   -     -     -     -     -     -     56   -     -     -     -     -     -     26   757   -    
003  -     -     4,958   1   -     -     -     -     3   -     -     -     -     -     -     -     6,434   -    
004  -     -     -     165   20   -     -     -     49   -     -     -     -     -     -     370   33   -    
005  -     -     -     -     3   -     -     1   334   -     -     -     -     -     -     1,161   -     5  
006  -     -     -     -     -     3,968   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     20,492  
007  -     -     -     -     -     -     1,104   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  2,101   295   568   91   2,509   1,595   150   995   105   20   33   -     -     -     -     1,413   1,269   41  
009  -     -     -     -     -     -     -     -     5,133   -     -     -     -     -     11,643   518   -     -    
010  0   0   -     0   3   -     -     0   3   9   0   0   0   4   2   1   1   1  
011  -     -     -     -     -     -     -     -     434   -     599   -     -     -     -     2,431   -     -    
012  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     289   -     -     -     -     -     0  
013  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  -     -     -     -     0   -     -     2   9   -     1   3   -     8   -     17   -     -    
015  -     -     -     -     -     -     -     -     4   -     -     -     -     -     -     645   -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     79   -     -     -     -     -     -     2,835   1   0  
017  -     -     -     -     5   -     -     3   5,793   -     58   -     -     -     -     86   3,664   347  
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     924   1   2,614  
019  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     276   -     -     -     14   543   75   1  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     4,039   -     796   -     -     -     -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     0   0   -     0   -     -     -     -     0   0   -    
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
023  -     -     -     -     0   -     -     -     1   -     0   -     -     -     -     0   1   1  
024  7   24   0   2   15   -     7   11   2   2   39   0   -     3   2   0   52   22  
025  -     -     -     -     21   -     0   2   5   0   1   1   0   1   3   62   9   5  
026  -     -     -     -     -     -     -     0   0   0   -     1   2   0   1   0   0   0  
027  -     -     -     -     33   -     10   -     1   -     18   1   2   15   2   37   4   57  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-9 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพื้นที่ศึกษาจากการปรบัสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

029  1   -     -     -     1   -     0   1   131   -     3   4   10   68   3   10   0   0  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  1   0   0   0   34   -     0   0   1   0   1   1   -     57   -     0   0   -    
032  13   7   3   3   267   1   30   50   48   2   119   6   4   2   41   153   53   188  
033  0   -     -     0   2   -     0   1   0   -     2   -     -     0   -     -     0   44  
034  -     -     -     -     -     -     7   10   0   2   0   0   0   1   0   3   -     2  
035  0   -     -     -     0   -     -     -     0   0   0   0   3   0   0   0   -     -    
036  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     1   0   -    
037  64   2   34   8   78   29   16   35   15   8   1   0   10   28   15   115   1   36  
038  96   25   8   5   89   111   12   37   28   11   33   81   2   135   5   54   61   286  
039  -     -     -     -     2   -     9   4   15   2   2   10   0   9   0   9   3   8  
040  1   0   0   0   7   0   0   2   1   0   0   5   2   19   1   1   1   2  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2   0   0   -     -     -     -     -    
042  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
043  0   0   0   1   65   -     0   18   7   1   3   -     -     11   3   3   0   1  
044  0   -     -     -     0   -     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
045  5   0   2   0   96   42   20   21   232   1   27   59   4   169   95   295   1,051   447  
046  1   -     -     0   18   13   4   2   15   0   0   0   0   11   4   35   12   25  
047  24   2   1   0   11   0   0   7   134   1   18   3   0   28   2   18   6   97  
048  -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     8   2   -     -     0   -     1   0  
049  1,533   239   270   39   1,725   1,223   343   344   1,028   15   348   96   22   158   618   1,112   589   813  
050  -     -     -     -     100   -     0   14   1   7   0   13   8   16   4   22   5   8  
051  221   88   110   15   374   415   67   130   166   7   82   156   37   249   100   548   350   768  
052  3   0   1   0   62   3   1   18   5   0   1   5   5   8   6   21   18   14  
053  1,706   194   688   52   1,198   833   300   181   578   9   203   44   11   161   94   286   367   1,137  
054  -     0   -     0   68   -     2   0   0   0   0   22   0   19   83   23   7   35  
055  1   -     -     -     29   -     0   1   16   0   7   829   1   9   2   93   15   58  
056  -     -     -     -     0   -     1   0   4   -     -     1   0   1   36   8   7   10  
057  3   1   -     1   5   130   5   1   5   3   3   4   0   4   3   9   2   23  rIS

NED KKU



  

ตารางที่ ญ-9 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพื้นที่ศึกษาจากการปรบัสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
Value-
added 

66,983 5,509 18,995 691 23,881 23,518 15,080 9,002 24,374 575 5,091 7,218 409 4,329 5,298 4,231 14,857 35,887 

Total Cost 95,832 9,210 29,779 1,303 38,307 40,539 19,002 15,286 59,516 754 10,548 11,244 744 7,700 18,432 21,521 92,092 85,273 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-10 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพื้นที่ศกึษา 
กิจกรรมการผลิต 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  -     1   -     -     -     -     32   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
002  37   3,463   7   -     -     -     -     -     1   -     12   -     -     -     -     -     -     37  
003  591   98   40   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     591  
004  334   75   19   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     334  
005  1,810   27   512   -     -     -     -     -     -     -     11   -     -     -     -     -     -     1,810  
006  4   -     21   -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     4  
007  -     -     -     -     -     9   -     -     -     -     16   -     15,744   -     -     -     -     -    
008  1,813   41   1,048   17   3   6   29   -     -     -     146   -     -     -     -     -     -     1,813  
009  742   -     -     -     348   7   -     -     -     -     74   -     -     -     -     -     -     742  
010  11   1   0   0   1   0   60   -     0   -     16   -     14   -     0   10   0   11  
011  732   510   -     -     -     -     -     -     -     -     118   -     -     -     -     -     -     732  
012  22   -     1   0   1   -     9   -     11   -     94   -     -     -     160   0   1   22  
013  -     -     -     -     -     -     3   -     6   -     17   -     -     -     2   44   95   -    
014  146   1   0   -     2   0   8   -     22   -     65   -     14   -     687   801   19   146  
015  135   62   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     135  
016  1,998   5,489   22   -     -     -     -     -     -     -     200   -     -     5   -     -     -     1,998  
017  10,984   980   1,050   -     38   0   79   0   31   -     86   -     104   0   -     69   -     10,984  
018  7,552   36   6,797   0   -     -     117   -     4   -     25   -     31   -     -     -     -     7,552  
019  17,670   15   1,785   -     -     -     1   -     -     -     32   -     -     -     -     -     -     17,670  
020  -     1,425   -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     -     -     -    
021  5   -     7,508   -     -     -     -     -     -     -     3   -     -     -     -     -     -     5  
022  -     -     -     19   -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
023  0   -     -     -     6,069   8,284   5   1   78   -     15   -     533   10   0   24   -     0  
024  2   1   8   0   12   592   2   0   23   -     14   -     55   2   2   8   3   2  
025  268   6   151   6   49   70   2,622   229   15   -     74   -     22   32   26   37   10   268  
026  1   0   0   0   0   0   0   0   0   -     0   -     0   1   0   0   1   1  
027  68   11   189   0   588   14   74   2   1,614   -     546   -     556   2,099   12   157   44   68  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
029  77   105   147   0   157   39   89   65   2   -     493   -     48   157   36   276   7   77  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-10 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพื้นที่ศกึษา 
กิจกรรมการผลิต 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  0   -     0   0   7   72   0   0   1   -     2   -     3,282   191   0   5   0   0  
032  715   129   265   0   58   134   61   28   59   -     174   -     279   498   5   55   11   715  
033  -     -     0   -     -     -     0   -     1   -     -     -     -     -     205   129   0   -    
034  76   -     460   -     -     1   0   0   4   -     53   -     -     2   0   649   4   76  
035  -     -     -     -     0   0   0   -     0   -     2   -     12   1   64   2   957   -    
036  0   -     0   0   -     -     0   0   0   -     0   -     0   0   -     0   2   0  
037  42   0   458   0   13   7   6   9   11   -     25   -     40   14   1   12   15   42  
038  177   24   137   1   95   34   92   4   49   -     34   -     81   85   33   79   35   177  
039  19   1   11   0   6   6   9   1   3   -     4   -     3   8   2   13   4   19  
040  3   0   6   0   0   1   1   0   2   -     1   -     1   2   1   1   0   3  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
042  -     -     4   -     1   28   -     0   0   -     0   -     3   -     0   4   0   -    
043  9   1   50   0   2   0   5   0   5   -     8   -     16   3   1   16   2   9  
044  0   0   0   0   0   1   0   0   0   -     0   -     0   0   0   0   0   0  
045  1,757   235   454   1   1,576   329   230   18   381   -     207   -     552   796   393   559   403   1,757  
046  237   8   87   0   36   10   25   1   13   -     19   -     19   20   8   10   4   237  
047  67   14   45   0   30   19   22   2   12   -     15   -     32   28   10   29   8   67  
048  0   -     0   -     0   0   0   0   0   -     0   -     0   0   -     2   0   0  
049  1,868   529   1,608   4   625   944   884   88   318   -     605   -     1,594   840   114   426   124   1,868  
050  34   8   18   0   8   11   25   2   18   -     13   -     15   33   12   9   8   34  
051  647   265   692   1   162   197   271   24   161   -     273   -     689   354   196   416   117   647  
052  68   29   28   0   18   20   31   2   17   -     30   -     25   42   16   47   10   68  
053  791   184   542   1   493   331   245   9   187   -     126   -     383   294   146   400   188   791  
054  139   38   24   0   38   29   15   1   20   -     15   -     36   29   1   17   3   139  
055  321   45   332   5   40   49   80   25   45   -     106   -     53   76   24   137   15   321  
056  119   2   56   0   16   13   31   0   16   -     20   -     8   16   15   31   7   119  
057  34   15   35   3   9   12   7   1   7   -     14   -     29   4   5   9   5   34  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-10 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) ของพื้นที่ศกึษา 
กิจกรรมการผลิต 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 
Value-added 40,601 2,570 37,449 229 7,654 4,720 2,846 311 2,396 - 3,163 - 6,191 3,390 1,606 2,608 930 132 
Total Cost 140,077 19,854 75,842 299 23,392 17,808 10,003 994 7,594 - 10,181 - 35,553 15,100 4,691 9,680 4,941 429 

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-11 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการผลิต 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001  -     -     -     -     -     -     -     -     0   12   -     -     -     -     -     -     -     -    
002  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     36   -     -     -    
003  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     31   -     -     -    
004  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     51   -     -     -    
005  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,313   75   -     -    
006  -     -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     1   -     -     -    
007  -     -     -     -     -     0   2   -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     -     -     -     -     0   2   0   -     -     2   66   0   50   0   0   34  
009  -     -     -     -     -     -     104   -     0   -     -     -     -     -     135   -     -     -    
010  0   0   -     -     -     0   0   328   0   2   -     172   19   -     10   0   -     0  
011  -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     595   2   -     -    
012  23   0   1   -     -     -     -     -     0   5,132   -     -     -     -     0   -     -     -    
013  111   0   -     -     0   -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  4   1   37   17   4   0   1   1   2   1   2   2,507   3,315   -     0   1   -     -    
015  -     -     -     -     -     -     269   -     0   -     -     -     -     -     1,135   -     -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     925   15   -     -    
017  -     -     -     3   -     0   5   1   -     24   -     -     -     -     878   8   -     -    
018  -     -     -     -     -     -     -     18   -     43   -     -     -     -     79   2   -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     214   950   88   -     6  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     49   -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     44   2,264   273   0   87  
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   10   -     -     0  
023  -     1   -     -     1   0   224   37   2   -     -     5   -     50   3   1   -     -    
024  -     2   11   105   4   1   56   6   0   4   1   46   3   254   163   119   0   251  
025  1   15   33   222   18   0   20   47   1   13   2   71   5   94   40   88   13   1,063  
026  0   1   2   3   1   0   0   0   0   1   0   1   1   33   3   10   2   18  
027  2   39   49   323   23   1   43   16   2   11   26   7   16   -     0   0   -     -    
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
029  1   70   120   502   50   1   70   189   1   1   0   733   70   41   111   48   2   69  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-11 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการผลิต 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  0   3   311   285   198   1   278   3   1   0   0   1,186   4   17   1   1,069   1   2  
032  2   151   103   2,506   57   1   63   201   3   9   18   476   76   1,142   99   53   3   57  
033  0   3   0   -     -     0   0   2   -     -     6   2,296   1,956   -     -     0   -     -    
034  -     27   170   614   22   1   0   15   2   -     -     4,521   448   26   42   1   -     7  
035  1   787   587   715   149   3   0   0   0   -     0   802   780   0   0   4   -     -    
036  16   51   23   277   12   0   -     1   5   -     0   14   16   -     0   -     -     -    
037  0   167   345   327   55   3   12   54   0   18   2   1,063   450   8   21   66   4   5  
038  2   30   5,237   748   246   6   16   67   1   135   2   161   355   2   18   120   14   0  
039  0   9   812   59,505   240   3   2   5   1   461   5   4,036   2,000   226   243   128   184   413  
040  0   2   7   18   619   0   0   1   0   2   0   9   21   12   2   393   2   14  
041  -     -     -     -     -     6   -     -     -     -     -     -     0   -     -     10   -     -    
042  -     1   0   1   2   0   984   63   1   -     0   2   -     411   1   3   -     5  
043  0   30   41   90   6   2   0   1,041   0   1   -     1,285   170   64   7   38   -     13  
044  0   0   0   3   0   0   1   0   23   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
045  13   119   491   2,104   90   3   60   246   2   7,642   488   744   78   1,886   1,742   643   318   1,028  
046  0   3   9   109   5   0   2   7   0   14   133   46   7   125   77   35   15   14  
047  1   6   31   240   6   0   8   12   0   68   2   139   105   74   117   67   14   655  
048  -     -     -     -     0   -     0   0   -     3   -     -     -     0   0   2   -     0  
049  8   271   1,647   11,930   210   5   236   720   13   432   25   4,772   2,861   466   1,051   1,853   32   709  
050  1   14   43   91   12   0   28   13   1   41   1   200   154   1,204   61   480   27   285  
051  3   154   463   2,030   63   3   90   265   3   188   13   3,071   5,149   1,848   361   8,312   277   767  
052  1   13   105   203   13   0   9   14   1   53   3   58   27   601   223   260   1,370   1,247  
053  9   125   397   840   75   4   83   315   2   1,900   412   1,294   956   7,638   604   2,186   783   8,693  
054  1   16   114   185   9   1   7   23   1   31   0   382   7   523   191   411   42   2,423  
055  1   31   43   309   51   3   12   38   3   61   9   448   300   196   273   745   145   564  
056  0   3   3   136   3   0   2   3   0   59   31   126   11   11   80   78   39   307  
057  0   6   28   325   5   0   3   8   0   47   1   101   20   51   88   124   27   835  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-11 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษา 
กิจกรรมการผลิต 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Value-added 1,494 5,790 24,508 941 36 1,480 3,228 33 16,110 3,081 16,208 26,649 104,891 8,221 19,600 7,041 59,095 33,995 
Total Cost 5,850 24,698 139,791 4,123 111 4,838 8,652 144 48,061 4,884 94,052 89,570 129,773 24,622 59,538 11,515 85,462 42,284 

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-12 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษาและรายได้จากพืน้ที่ศกึษา 
สาขาการผลิต 055 056 057 058 C IP IG G X M 

001  -     1   0   -     39   -     -     5   34,558  3,926 
002  -     0   -     -     95   -     -     105   3,494  16 
003  -     -     -     -     154   -     -     0   17,470  33 
004  -     5   0   -     31   -     -     4   148  4,081 
005  -     1,483   98   -     31,139   -     -     336   -    11,364 
006  -     11   0   -     1   -     -     -     16,040  10,953 
007  -     -     -     -     -     -     -     3   2,125  0 
008  43   20   25   -     650   -     -     83   -    1,410 
009  -     138   6   -     12,415   264   -     108   27,882  415 
010  -     1   1   -     83   -     -     -     -    739 
011  -     155   2   -     4,950   7   -     15   -    3,794 
012  -     -     -     -     -     -     -     -     5,499  11,449 
013  -     -     -     -     -     -     -     -     464  12 
014  -     2   0   -     -     -     -     -     -    1,362 
015  -     148   32   -     15,997   -     -     6   -    5,120 
016  -     209   62   -     9,553   -     -     129   -    23,085 
017  -     885   159   -     39,889   -     -     9   26,851  11,417 
018  -     112   3   -     1,018   -     -     1   65,896  0 
019  1   521   22   -     24,493   -     -     2,337   91,032  1 
020  -     12   36   -     134   -     -     2   13,359  11,401 
021  7   6   19   -     35,118   -     -     1   30,501  10 
022  -     -     0   -     270   -     -     -     -    1,328 
023  8   7   78   -     733   -     -     59   7,160  661 
024  22   150   99   -     14,892   409   9   279   -    3,377 
025  128   1,778   81   -     485   -     -     2,049   -    4,632 
026  373   108   8   -     349   -     -     74   -    5,427 
027  2   103   27   -     -     -     -     52   697  20,725 
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -    25,302 
029  39   2,257   506   -     3,154   -     -     212   -    21,812 rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-12 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษาและรายได้จากพืน้ที่ศกึษา 
สาขาการผลิต 055 056 057 058 C IP IG G X M 

030  -     -     -     -     -     -     -     -     -    70,972 
031  92   177   35   -     1,602   115   3   3   26,512  1,102 
032  24   73   130   -     6,155   139   3   83   -    12,614 
033  -     4   0   -     3   -     -     31   -    24,040 
034  0   12   3   -     1,222   1,194   27   50   -    10,152 
035  5   0   62   -     -     -     -     0   -    18,300 
036  0   0   10   -     -     -     -     -     -    13,216 
037  10   45   71   -     457   1,449   32   31   -    29,442 
038  41   64   39   -     67   14,380   321   582   -    13,864 
039  139   326   2,012   -     15,941   48,139   1,073   3,682   -    39,645 
040  14   20   6   -     1,006   1,809   40   60   -    36,636 
041  -     0   0   -     0   89   2   0   -    4,561 
042  14   2   93   -     2,741   -     -     0   472  859 
043  22   33   32   -     3,006   2,122   47   366   -    6,422 
044  1   8   2   -     60   30   1   9   -    21,515 
045  107   2,683   984   -     11,506   -     -     3,451   -    22,936 
046  31   97   65   -     2,005   -     -     1,308   -    977 
047  122   549   331   -     1,278   79,658   -     1,388   8,136  3,124 
048  0   2   10   -     -     -     18,697   581   70,246  0 
049  286   4,066   1,065   -     44,921   14,200   317   1,799   14,735  60,731 
050  206   266   110   -     18,985   -     -     1,963   -    36,648 
051  268   773   368   -     27,186   2,129   47   2,237   -    55,568 
052  514   314   423   -     4,133   -     -     1,358   -    8,372 
053  438   1,054   312   -     24,833   -     -     798   16,421  11,644 
054  237   165   390   -     13,426   -     -     1,363   21,530  891 
055  491   262   129   -     947   -     -     2,535   -    33,342 
056  51   677   58   -     13,630   -     -     235,168   -    132 
057  1,093   374   1,215   -     23,842   -     -     600   -    8,006 
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-12 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษาจากการปรับสมดุลของตารางด้วยวธิี RAS ในกจิกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) ของพื้นที่ศึกษาและรายได้จากพืน้ที่ศกึษา 
สาขาการผลิต 055 056 057 058 C IP IG G X M 
Value-added 3,681 199,803 13,618  -     -     -     -     -     -     -    
Total Cost 10,237 251,155 29,217  -    586,036 244,954 22,170 295,820 512,809 729,562 

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-13 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  5,182   -     -     -     136   -     -     45   1,218   -     -     -     -     -     -     6   54,452   -    
002  -     1,108   -     -     -     -     -     -     56   -     -     -     -     -     -     25   757   -    
003  -     -     4,919   1   -     -     -     -     3   -     -     -     -     -     -     -     6,419   -    
004  -     -     -     164   20   -     -     -     49   -     -     -     -     -     -     370   33   -    
005  -     -     -     -     3   -     -     1   333   -     -     -     -     -     -     1,155   -     5  
006  -     -     -     -     -     3,934   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     20,384  
007  -     -     -     -     -     -     1,098   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  2,097   294   570   91   2,494   1,589   150   990   106   20   33   -     -     -     -     1,418   1,279   41  
009  -     -     -     -     -     -     -     -     5,105   -     -     -     -     -     11,613   515   -     -    
010  0   0   -     0   3   -     -     0   3   9   0   0   0   4   2   1   1   1  
011  -     -     -     -     -     -     -     -     433   -     596   -     -     -     -     2,424   -     -    
012  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     287   -     -     -     -     -     0  
013  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  -     -     -     -     0   -     -     2   9   -     1   3   -     8   -     17   -     -    
015  -     -     -     -     -     -     -     -     4   -     -     -     -     -     -     641   -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     79   -     -     -     -     -     -     2,825   1   0  
017  -     -     -     -     5   -     -     3   5,768   -     58   -     -     -     -     86   3,658   344  
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     917   1   2,584  
019  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     273   -     -     -     14   539   75   1  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     4,018   -     789   -     -     -     -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     0   0   -     0   -     -     -     -     0   0   -    
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
023  -     -     -     -     0   -     -     -     1   -     0   -     -     -     -     0   1   1  
024  7   24   0   2   15   -     7   11   2   2   39   0   -     3   2   0   52   22  
025  -     -     -     -     21   -     0   2   5   0   1   1   0   1   4   62   9   5  
026  -     -     -     -     -     -     -     0   0   0   -     1   2   0   1   0   0   0  
027  -     -     -     -     32   -     10   -     1   -     18   2   2   14   2   37   4   57  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-13 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

029  1   -     -     -     1   -     0   1   133   -     3   4   10   67   3   10   0   0  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  1   0   0   0   33   -     0   0   1   0   1   1   -     56   -     0   0   -    
032  13   7   3   3   267   1   30   50   48   2   120   6   4   2   42   154   54   190  
033  0   -     -     0   2   -     0   1   0   -     2   -     -     0   -     -     0   45  
034  -     -     -     -     -     -     7   10   0   2   0   0   0   1   0   3   -     2  
035  0   -     -     -     0   -     -     -     0   0   0   0   3   0   0   1   -     -    
036  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     1   0   -    
037  67   3   36   8   82   30   16   36   16   8   1   0   10   29   16   121   1   38  
038  106   27   8   5   98   123   13   41   31   12   37   90   2   148   5   60   68   318  
039  -     -     -     -     2   -     9   4   16   2   2   11   0   10   0   10   3   8  
040  1   0   0   0   8   0   0   2   2   0   0   6   2   20   1   2   1   2  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     3   0   0   -     -     -     -     -    
042  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
043  0   0   0   1   67   -     0   18   8   1   3   -     -     11   3   3   0   1  
044  0   -     -     -     0   -     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
045  5   0   2   0   95   42   20   21   233   1   28   60   4   167   96   296   1,061   447  
046  1   -     -     0   18   13   4   2   15   0   0   0   0   11   4   35   12   24  
047  24   2   1   0   11   0   0   7   135   1   18   3   0   27   2   18   6   97  
048  -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     8   2   -     -     0   -     1   0  
049  1,577   246   279   40   1,768   1,256   352   353   1,065   15   359   99   22   161   642   1,151   612   838  
050  -     -     -     -     99   -     0   13   1   7   0   13   8   16   4   22   5   8  
051  207   82   103   14   348   387   63   121   156   6   77   146   35   231   95   515   330   719  
052  3   0   1   0   62   3   1   18   5   0   1   5   5   8   6   21   18   14  
053  1,697   192   687   52   1,187   826   298   180   579   8   203   43   11   159   95   286   368   1,132  
054  -     0   -     0   67   -     2   0   0   0   0   21   0   19   83   23   7   35  
055  1   -     -     -     29   -     0   1   16   0   7   833   1   9   2   94   15   59  
056  -     -     -     -     0   -     1   0   4   -     -     1   0   1   36   8   6   10  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-13 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

057  3   1   -     1   5   129   5   1   5   3   3   4   0   4   3   9   2   23  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-14 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  -     1   -     -     -     -     31   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
002  37   3,457   7   -     -     -     -     -     1   -     12   -     -     -     -     -     -     -    
003  587   98   40   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
004  334   75   19   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
005  1,802   27   507   -     -     -     -     -     -     -     11   -     -     -     -     -     -     -    
006  4   -     21   -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
007  -     -     -     -     -     9   -     -     -     -     16   -     15,721   -     -     -     -     -    
008  1,821   42   1,047   17   3   6   29   -     -     -     145   -     -     -     -     -     -     -    
009  737   -     -     -     344   7   -     -     -     -     73   -     -     -     -     -     -     -    
010  11   1   0   0   1   0   60   -     0   -     16   -     14   -     0   10   0   0  
011  730   510   -     -     -     -     -     -     -     -     116   -     -     -     -     -     -     -    
012  22   -     1   0   1   -     9   -     11   -     93   -     -     -     159   0   1   22  
013  -     -     -     -     -     -     3   -     6   -     17   -     -     -     2   44   94   109  
014  149   1   0   -     2   0   8   -     23   -     66   -     14   -     694   807   19   4  
015  134   62   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
016  1,992   5,485   22   -     -     -     -     -     -     -     198   -     -     4   -     -     -     -    
017  10,926   977   1,039   -     38   0   78   0   31   -     85   -     103   0   -     68   -     -    
018  7,502   36   6,718   0   -     -     115   -     4   -     24   -     31   -     -     -     -     -    
019  17,545   15   1,764   -     -     -     1   -     -     -     31   -     -     -     -     -     -     -    
020  -     1,419   -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     -     -     -    
021  5   -     7,427   -     -     -     -     -     -     -     3   -     -     -     -     -     -     -    
022  -     -     -     19   -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
023  0   -     -     -     6,039   8,256   5   1   77   -     15   -     531   10   0   23   -     -    
024  2   1   8   0   12   589   2   0   22   -     14   -     55   2   2   8   3   -    
025  270   6   151   6   49   71   2,612   228   15   -     73   -     22   32   26   37   10   1  
026  1   0   0   0   0   0   0   0   0   -     0   -     0   1   0   0   1   0  
027  69   11   190   0   590   14   74   2   1,616   -     546   -     558   2,098   12   157   44   2  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-14 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

029  78   106   148   0   157   39   89   65   2   -     493   -     48   157   35   275   7   1  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  0   -     0   0   7   71   0   0   1   -     2   -     3,252   188   0   5   0   0  
032  723   131   267   0   59   135   61   28   59   -     175   -     281   499   5   55   11   2  
033  -     -     0   -     -     -     0   -     1   -     -     -     -     -     207   130   0   0  
034  78   -     475   -     -     1   0   0   4   -     55   -     -     2   0   665   4   -    
035  -     -     -     -     0   0   0   -     0   -     2   -     12   1   65   2   969   1  
036  0   -     0   0   -     -     0   0   0   -     0   -     0   0   -     0   2   17  
037  44   0   481   0   13   8   6   10   11   -     26   -     43   15   1   12   16   0  
038  197   27   152   1   106   38   102   4   54   -     38   -     90   94   37   87   38   2  
039  21   1   12   0   7   6   9   1   4   -     4   -     4   8   2   14   4   0  
040  4   0   6   0   0   1   1   0   2   -     1   -     1   2   1   2   1   0  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
042  -     -     4   -     1   28   -     0   0   -     0   -     3   -     0   4   0   -    
043  9   1   52   0   3   0   5   0   6   -     9   -     17   4   1   17   2   0  
044  0   0   0   0   0   1   0   0   0   -     0   -     0   0   0   0   0   0  
045  1,767   237   455   1   1,577   329   229   18   380   -     206   -     552   792   392   555   398   13  
046  237   8   87   0   36   10   24   1   12   -     18   -     18   20   8   10   4   0  
047  67   14   45   0   30   19   22   2   12   -     15   -     32   28   10   29   8   1  
048  0   -     0   -     0   0   0   0   0   -     0   -     0   0   -     2   0   -    
049  1,933   549   1,656   4   643   973   906   90   327   -     622   -     1,641   861   117   436   125   8  
050  34   8   18   0   8   11   24   2   17   -     13   -     15   33   11   9   8   1  
051  608   250   647   1   151   185   253   22   150   -     254   -     644   329   182   387   108   3  
052  69   30   28   0   18   20   31   2   17   -     30   -     25   42   16   47   9   1  
053  792   185   539   1   490   330   243   9   186   -     125   -     381   291   144   395   184   8  
054  139   38   24   0   38   28   14   1   20   -     15   -     36   28   1   16   3   1  
055  324   45   334   5   40   49   80   25   45   -     106   -     53   76   24   136   15   1  
056  119   2   56   0   16   12   30   0   16   -     20   -     7   16   15   30   7   0  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-14 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

057  34   15   34   3   9   12   7   1   7   -     14   -     28   4   5   9   5   0  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-15 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001  -     -     -     -     -     -     -     0   12   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
002  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     36   -     -     -     -    
003  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     31   -     -     -     -    
004  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     51   -     -     -     -    
005  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,306   69   -     -     -    
006  -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     1   -     -     -     -    
007  -     -     -     -     0   2   -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     -     -     -     0   2   0   -     -     2   65   0   50   0   0   34   19  
009  -     -     -     -     -     103   -     0   -     -     -     -     -     134   -     -     -     -    
010  0   -     -     -     0   0   326   0   2   -     170   19   -     11   0   -     0   -    
011  -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     593   1   -     -     -    
012  0   1   -     -     -     -     -     0   5,098   -     -     -     -     0   -     -     -     -    
013  0   -     -     0   -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  1   35   16   4   0   1   1   2   1   2   2,497   3,309   -     0   1   -     -     -    
015  -     -     -     -     -     267   -     0   -     -     -     -     -     1,128   -     -     -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     921   14   -     -     -    
017  -     -     2   -     0   5   1   -     24   -     -     -     -     872   7   -     -     -    
018  -     -     -     -     -     -     18   -     42   -     -     -     -     78   2   -     -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     212   942   81   -     6   0  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     49   -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     43   2,248   252   0   87   5  
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   10   -     -     0   -    
023  1   -     -     1   0   223   36   2   -     -     5   -     50   3   1   -     -     -    
024  1   11   99   4   1   56   6   0   4   1   45   3   254   162   110   0   250   9  
025  14   32   211   18   0   20   46   1   13   2   70   5   94   40   82   13   1,066   8  
026  1   2   2   1   0   0   0   0   1   0   1   1   33   3   10   2   18   0  
027  38   47   309   22   1   44   16   2   11   26   7   15   -     0   0   -     -     0  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-15 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

029  68   115   479   48   1   71   187   0   1   0   722   69   41   112   44   2   69   3  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  3   294   268   188   1   276   3   1   0   0   1,153   4   16   1   987   1   2   -    
032  148   99   2,398   55   1   64   199   3   9   18   470   76   1,154   100   50   3   57   11  
033  3   0   -     -     0   0   2   -     -     6   2,291   1,956   -     -     0   -     -     3  
034  27   167   603   22   1   0   16   2   -     -     4,580   455   27   43   1   -     8   3  
035  791   575   698   147   3   0   0   0   -     0   808   788   0   0   4   -     -     0  
036  52   22   274   12   0   -     1   5   -     0   14   16   -     0   -     -     -     -    
037  172   346   327   56   3   13   56   0   19   2   1,097   465   9   22   64   4   5   5  
038  32   5,552   790   262   6   18   74   1   150   2   175   388   2   21   124   16   0   12  
039  9   835   61,008   249   4   2   5   1   498   5   4,271   2,121   245   263   129   198   447   47  
040  2   7   18   644   0   0   1   0   2   0   10   22   13   2   396   2   15   1  
041  -     -     -     -     7   -     -     -     -     -     -     0   -     -     11   -     -     -    
042  1   0   1   2   0   978   61   1   -     0   2   -     409   1   3   -     5   -    
043  30   41   89   6   2   0   1,067   0   2   -     1,312   174   67   8   37   -     14   0  
044  0   0   3   0   0   1   0   23   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
045  117   469   2,002   87   3   60   243   2   7,646   488   730   76   1,894   1,750   599   319   1,031   1,174  
046  3   8   103   5   0   2   7   0   14   133   45   7   125   77   33   15   14   142  
047  6   30   228   6   0   8   11   0   68   2   137   104   74   118   62   14   656   360  
048  -     -     -     0   -     0   0   -     3   -     -     -     0   0   2   -     0   13  
049  274   1,618   11,683   207   5   243   730   13   445   26   4,824   2,898   482   1,087   1,778   33   732   62  
050  14   41   86   11   0   28   12   1   41   1   194   150   1,199   61   443   27   284   25  
051  141   413   1,805   56   3   85   244   3   176   12   2,819   4,736   1,735   339   7,241   259   719   72  
052  13   100   193   13   0   9   13   1   53   3   57   26   601   223   241   1,368   1,247   18  
053  122   377   795   71   4   83   309   2   1,892   411   1,264   936   7,633   604   2,027   780   8,673   2,925  
054  15   108   174   8   1   6   23   1   31   0   371   7   520   190   378   41   2,403   141  
055  31   42   295   50   3   12   38   3   62   10   442   296   197   275   697   145   568   228  
056  3   3   128   3   0   2   3   0   58   30   123   10   11   79   72   39   304   259  
057  6   26   307   4   0   3   8   0   47   1   99   19   51   87   115   27   830   30  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-15 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-16 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพืน้ที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Dom sales 

001  -     1   0   -     -     -     39   -     -     5   34,703   95,832  
002  -     0   -     -     -     -     95   -     -     106   3,512   9,210  
003  -     -     -     -     -     -     154   -     -     0   17,527   29,779  
004  -     4   0   -     -     -     31   -     -     4   149   1,303  
005  -     1,465   96   -     -     -     31,192   -     -     336   -     38,307  
006  -     11   0   -     -     -     1   -     -     -     16,183   40,539  
007  -     -     -     -     -     -     -     -     -     3   2,153   19,002  
008  43   20   25   -     -     -     657   -     -     84   -     15,286  
009  -     136   6   -     -     -     12,412   221   -     108   28,003   59,516  
010  -     1   1   -     -     -     85   -     -     -     -     754  
011  -     153   2   -     -     -     4,968   6   -     15   -     10,548  
012  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     5,538   11,244  
013  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     469   744  
014  -     2   0   -     -     -     -     -     -     -     -     7,700  
015  -     146   31   -     -     -     16,013   -     -     6   -     18,432  
016  -     207   61   -     -     -     9,584   -     -     129   -     21,521  
017  -     874   155   -     -     -     39,918   -     -     9   26,958   92,092  
018  -     110   3   -     -     -     1,018   -     -     1   66,069   85,273  
019  1   514   21   -     -     -     24,468   -     -     2,335   91,239   140,077  
020  -     12   35   -     -     -     134   -     -     2   13,395   19,854  
021  7   6   18   -     -     -     35,123   -     -     1   30,618   75,842  
022  -     -     0   -     -     -     270   -     -     -     -     299  
023  8   7   76   -     -     -     737   -     -     59   7,221   23,392  
024  22   148   97   -     -     -     14,979   345   9   281   -     17,808  
025  129   1,774   80   -     -     -     491   -     -     2,074   -     10,003  
026  372   107   8   -     -     -     351   -     -     74   -     994  
027  2   104   26   -     -     -     -     -     -     53   708   7,594  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-16 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพืน้ที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Dom sales 

029  39   2,258   501   -     -     -     3,200   -     -     215   -     10,181  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  92   175   34   -     -     -     1,606   97   3   3   26,726   35,553  
032  24   74   129   -     -     -     6,264   119   3   84   -     15,100  
033  -     4   0   -     -     -     4   -     -     32   -     4,691  
034  0   13   3   -     -     -     1,275   1,045   29   52   -     9,680  
035  5   0   63   -     -     -     -     -     -     0   -     4,941  
036  0   0   10   -     -     -     -     -     -     -     -     429  
037  11   47   74   -     -     -     486   1,293   35   33   -     5,850  
038  45   71   43   -     -     -     75   13,555   370   654   -     24,698  
039  150   350   2,140   -     -     -     17,382   44,042   1,202   4,015   -     139,791  
040  15   21   6   -     -     -     1,101   1,661   45   66   -     4,123  
041  -     0   0   -     -     -     0   87   2   0   -     111  
042  14   2   91   -     -     -     2,751   -     -     0   474   4,838  
043  23   35   33   -     -     -     3,162   1,873   51   385   -     8,652  
044  2   9   2   -     -     -     62   26   1   9   -     144  
045  108   2,677   971   -     -     -     11,641   -     -     3,492   -     48,061  
046  31   96   64   -     -     -     2,016   -     -     1,315   -     4,884  
047  122   548   327   -     -     -     1,292   67,582   -     1,404   20,207   94,052  
048  0   2   9   -     -     -     -     61,688   18,587   563   8,688   89,570  
049  295   4,176   1,082   -     2,563   1,650   46,784   12,409   339   1,874   13,949   133,986  
050  205   264   107   -     -     -     19,050   -     -     1,970   -     24,622  
051  251   721   339   -     -     -     25,711   1,689   46   2,116   -     59,538  
052  514   312   416   -     -     -     4,169   -     -     1,370   -     11,515  
053  436   1,046   306   -     -     -     24,998   -     -     803   16,657   85,462  
054  235   163   380   -     -     -     13,433   -     -     1,363   21,632   42,284  
055  494   262   128   -     -     -     961   -     -     2,574   -     10,237  
056  51   667   57   -     -     -     13,631   -     -     235,208   -     251,155  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-16 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพืน้ที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Dom sales 

057  1,086   370   1,188   -     -     -     23,920   -     -     602   -     29,217  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-17 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  -     -     -     -     -     -     -     7   -     -     -     -     -     -     -     -     3,919   -    
002  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -    
003  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
004  -     -     -     106   76   -     -     -     282   -     -     -     -     -     -     613   201   -    
005  -     -     -     -     -     -     -     2   799   -     -     -     -     -     -     -     -     24  
006  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     10,953  
007  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     212   -     -     339   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     41  
009  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
010  1   0   -     0   3   -     -     1   8   4   0   0   0   7   1   1   3   3  
011  -     -     -     -     -     -     -     -     369   -     87   -     -     -     -     356   -     -    
012  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     153   -     -     -     -     -     2  
013  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  -     -     -     -     -     -     -     1   4   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
015  -     -     -     -     -     -     -     -     2   -     -     -     -     -     -     70   -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     182   -     -     -     -     -     -     1,062   2   0  
017  -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     632  
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1  
020  -     -     -     -     -     -     -     -     9,814   -     746   -     -     -     -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     0   0   -     -     -     -     -     -     -     0   -    
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -    
023  -     -     -     -     0   -     -     -     0   -     0   -     -     -     -     0   0   1  
024  5   19   0   0   3   -     2   10   2   0   3   0   -     1   0   0   40   27  
025  -     -     -     -     10   -     0   3   7   0   0   0   0   1   1   12   12   11  
026  -     -     -     -     -     -     -     5   0   0   -     1   11   1   5   0   1   1  
027  -     -     -     -     179   -     55   -     11   -     75   2   12   88   6   98   35   621  
028  11,842   876   1,970   53   3,622   2,854   1,193   1,577   9   4   0   -     -     8   -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-17 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

029  4   -     -     -     2   -     0   6   516   -     4   3   18   172   3   7   1   2  
030  1,849   117   348   46   910   1,177   142   1,148   341   10   1,506   1,136   31   744   49   185   279   592  
031  0   0   0   0   6   -     0   0   0   0   0   0   -     14   -     0   0   -    
032  19   11   6   1   249   1   29   84   73   1   73   1   3   3   23   45   86   405  
033  1   -     -     0   10   -     0   7   3   -     7   -     -     1   -     -     0   399  
034  -     -     -     -     -     -     7   21   0   1   0   0   0   1   0   1   -     5  
035  1   -     -     -     0   -     -     -     0   1   0   0   13   1   1   1   -     -    
036  -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     21   0   -    
037  495   20   321   7   401   261   81   293   116   32   2   0   45   158   50   262   10   375  
038  136   37   14   1   62   197   9   60   39   4   10   20   1   113   1   14   94   625  
039  -     -     -     -     1   -     4   4   12   0   0   1   0   5   0   1   2   9  
040  17   4   0   0   90   6   2   34   24   3   2   22   20   248   9   9   12   34  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     99   6   0   -     -     -     -     -    
042  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
043  1   0   0   0   53   -     0   32   12   1   1   -     -     11   1   1   1   2  
044  0   -     -     -     6   -     1   3   17   0   1   11   0   7   2   3   5   5  
045  6   0   4   0   50   63   11   28   270   0   5   12   2   110   19   58   1,330   824  
046  2   -     -     -     0   29   0   4   22   -     -     -     -     3   -     -     20   75  
047  82   8   4   -     -     3   -     33   453   -     -     -     -     -     -     -     24   906  
048  -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     0   0  
049  2,115   359   528   8   855   2,230   182   564   1,415   3   68   19   7   106   121   217   892   1,887  
050  -     -     -     -     157   -     0   36   2   9   0   4   11   28   4   14   13   26  
051  344   144   215   4   352   772   65   224   259   5   50   39   30   264   54   150   579   1,698  
052  5   1   2   0   57   6   1   34   8   0   1   2   4   9   2   6   32   35  
053  922   115   548   3   176   615   49   119   312   0   12   2   1   36   5   16   220   1,091  
054  -     0   -     -     -     -     -     0   0   -     -     -     -     3   -     -     14   135  
055  7   -     -     -     113   -     2   5   89   0   19   948   5   39   5   183   89   445  
056  -     -     -     -     -     -     -     0   1   -     -     -     -     -     -     -     3   12  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-17 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

057  2   1   -     0   2   135   2   1   4   0   0   0   0   2   0   1   2   30  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-18 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
002  15   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
003  33   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
004  2,392   123   98   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
005  7,539   -     858   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
006  1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
007  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  818   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
009  415   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
010  46   1   0   0   1   0   34   -     0   -     7   -     9   -     0   5   0   0  
011  862   75   -     -     -     -     -     -     -     -     17   -     -     -     -     -     -     -    
012  121   -     5   0   3   -     21   -     6   -     144   -     -     -     118   0   1   12  
013  -     -     -     -     -     -     0   -     0   -     1   -     -     -     0   2   4   5  
014  127   -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
015  111   7   -     -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
016  5,893   2,061   44   -     -     -     -     -     -     -     112   -     -     2   -     -     -     -    
017  10,784   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
020  -     565   -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     -     -     -     -     -     -    
021  10   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
022  -     -     -     5   -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -    
023  0   -     -     -     232   318   0   0   3   -     1   -     20   0   0   1   -     -    
024  2   0   5   0   2   51   0   0   2   -     1   -     5   0   0   1   0   -    
025  484   1   154   1   17   19   489   43   3   -     14   -     5   6   5   7   2   0  
026  8   0   1   0   1   1   1   0   1   -     1   -     1   3   0   2   2   0  
027  687   28   1,391   0   2,975   67   332   2   1,110   -     1,726   -     2,555   4,960   22   535   91   1  
028  132   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-18 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

029  400   73   503   0   299   68   138   44   1   -     337   -     77   108   24   233   5   0  
030  1,405   92   815   0   313   163   102   8   656   -     115   -     498   188   258   420   347   19  
031  0   -     0   0   1   7   0   0   0   -     0   -     233   13   0   0   0   0  
032  1,391   38   357   0   49   104   43   7   14   -     72   -     204   117   1   26   2   0  
033  -     -     0   -     -     -     1   -     0   -     -     -     -     -     180   298   0   0  
034  182   -     721   -     -     1   0   0   1   -     17   -     -     1   0   208   1   -    
035  -     -     -     -     1   2   1   -     0   -     5   -     51   2   81   5   1,196   1  
036  19   -     1   0   -     -     0   2   1   -     0   -     0   2   -     3   46   52  
037  404   0   3,184   0   59   33   25   8   9   -     71   -     170   28   1   36   26   0  
038  342   6   165   0   55   17   39   1   12   -     8   -     36   21   8   20   9   0  
039  21   0   8   0   2   2   2   0   0   -     1   -     1   1   0   2   1   0  
040  72   2   87   0   4   7   6   0   5   -     7   -     11   13   6   11   3   0  
041  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
042  -     -     2   -     0   6   -     0   0   -     0   -     1   -     0   0   0   -    
043  19   0   69   0   2   0   2   0   2   -     2   -     9   1   0   5   1   0  
044  58   9   6   0   22   242   5   7   5   -     16   -     29   14   4   5   5   0  
045  2,854   47   442   0   653   115   65   4   75   -     41   -     167   156   77   109   78   2  
046  594   -     88   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
047  487   -     85   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
048  0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
049  3,760   103   1,792   1   213   237   171   17   62   -     117   -     309   162   22   82   24   2  
050  102   5   39   0   11   15   31   1   5   -     11   -     19   19   5   8   4   0  
051  1,293   72   951   0   136   153   192   6   40   -     109   -     502   88   48   189   29   1  
052  152   9   40   0   14   14   19   1   5   -     9   -     16   12   5   15   3   0  
053  651   10   229   0   38   19   14   0   11   -     7   -     22   17   8   22   10   0  
054  431   -     26   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
055  2,254   87   1,724   2   144   168   257   18   29   -     247   -     173   135   33   339   24   0  
056  110   -     4   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-18 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

057  39   2   23   0   2   2   1   0   1   -     2   -     4   0   1   1   1   0  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-19 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
002  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
003  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
004  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     40   -     -     -     -    
005  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
006  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
007  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
009  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
010  0   -     -     -     0   0   153   0   1   -     297   49   -     5   0   -     0   -    
011  -     -     -     -     -     -     -     0   -     -     -     -     -     87   0   -     -     -    
012  0   2   -     -     -     -     -     0   10,861   -     -     -     -     0   -     -     -     -    
013  0   -     -     0   -     -     -     0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
014  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     134   1,096   -     -     -     -     -     -    
015  -     -     -     -     -     29   -     0   -     -     -     -     -     123   -     -     -     -    
016  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     346   5   -     -     -    
017  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
018  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
019  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
020  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     19   -     -     -     -    
021  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
022  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0   17   -     -     1   -    
023  0   -     -     0   0   9   1   0   -     -     1   -     2   0   0   -     -     -    
024  0   1   9   0   0   5   1   0   0   0   17   2   22   14   10   0   28   3  
025  3   6   40   3   0   4   9   0   2   1   50   5   21   8   15   2   326   5  
026  1   10   13   1   0   0   2   0   6   0   5   12   223   6   35   8   131   4  
027  44   179   1,132   15   1   137   60   1   47   144   46   117   -     0   1   -     -     0  
028  -     -     -     -     -     -     2   0   -     -     1   32   -     0   -     -     -     1  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-19 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

029  47   131   486   33   1   48   201   0   1   0   1,973   249   67   77   30   2   126   7  
030  89   745   683   96   4   20   68   1   2,280   19   735   2,900   1,008   323   16,642   69   517   139  
031  0   21   19   14   0   20   0   0   0   0   324   2   1   0   71   0   0   -    
032  35   56   1,256   13   0   26   108   1   6   16   522   106   845   23   13   1   46   11  
033  3   0   -     -     0   0   5   -     -     25   11,121   11,803   -     -     0   -     -     14  
034  9   75   236   7   0   0   7   0   -     -     5,503   733   19   14   0   -     6   3  
035  976   1,940   2,198   182   4   0   0   1   -     1   5,113   6,247   1   0   7   -     -     1  
036  688   789   9,222   38   1   -     47   15   -     0   763   1,081   -     0   -     -     -     -    
037  135   1,153   1,031   44   2   34   182   0   69   8   6,187   3,208   35   23   133   11   23   28  
038  7   1,250   178   59   1   4   17   0   45   1   145   450   1   5   28   4   0   8  
039  1   134   8,214   33   0   0   1   0   100   2   2,149   1,462   65   35   17   27   137   20  
040  8   57   141   272   0   3   11   0   19   2   122   332   127   8   2,285   14   156   11  
041  -     -     -     -     6   -     -     -     -     -     -     1   -     -     264   -     -     -    
042  0   0   0   0   0   77   8   0   -     0   1   -     77   0   0   -     1   -    
043  8   12   25   2   1   0   292   0   1   -     1,333   245   35   2   10   -     8   0  
044  5   59   380   5   0   103   18   13   9   18   34   53   54   14   33   6   119   8  
045  23   92   394   17   1   12   48   0   1,504   256   528   80   585   344   118   63   392   714  
046  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     20   8   -     -     -     -     -     27  
047  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     257   -     -     -     -     -     -    
048  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
049  52   305   2,201   39   1   46   138   3   84   13   3,595   3,425   91   205   335   6   209   37  
050  4   43   86   3   0   23   13   0   47   2   357   339   1,554   18   280   24   394   42  
051  37   248   999   15   1   36   141   1   118   12   3,415   7,314   1,365   90   1,927   122   618   78  
052  4   45   76   4   0   3   6   0   28   2   66   40   399   66   72   407   934   18  
053  7   21   45   4   0   5   18   0   107   60   340   440   434   34   115   44   493   579  
054  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     125   9   -     -     -     -     -     -    
055  29   116   786   19   1   28   104   1   184   37   1,971   1,593   651   314   1,309   354   1,989   945  
056  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2   -     -     -     -     -     -    
057  1   3   37   1   0   0   1   0   6   0   46   14   8   11   14   3   167   11  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-19 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษา กรณกีารใช้ปัจจัยการผลิตนอกพืน้ที่ศกึษาของกจิกรรมการผลิต 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-20 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษากรณกีารใช้ปัจจยัการผลิตนอกพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพื้นที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Imp sales 

001  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     3,926  
002  -     -     -     -     27   2   -     -     -     -     -     45  
003  -     -     -     -     5   501   -     -     -     -     -     538  
004  -     22   0   -     18   9   94   -     -     16   -     4,089  
005  -     2,142   -     -     3,898   3   -     -     -     -     -     15,265  
006  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     10,953  
007  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
008  -     -     -     -     44   149   -     -     -     -     -     1,603  
009  -     -     -     -     260   0   -     -     -     -     -     675  
010  -     3   0   -     -     -     79   -     -     -     -     723  
011  -     103   0   -     24   1   1,524   2   -     6   -     3,515  
012  -     -     -     -     91   0   -     -     -     -     -     11,540  
013  -     -     -     -     -     16,777   -     -     -     -     -     16,789  
014  -     0   -     -     1,835   13   -     -     -     -     -     3,210  
015  -     72   6   -     -     -     4,257   -     -     2   -     4,680  
016  -     402   63   -     3,778   81   10,870   -     -     185   -     25,088  
017  -     -     -     -     234   0   -     -     -     -     -     11,651  
018  -     -     -     -     689   105   -     -     -     -     -     794  
019  -     -     -     -     1,608   0   -     -     -     -     -     1,609  
020  -     24   38   -     -     0   156   -     -     3   -     11,367  
021  -     -     -     -     8,929   10   -     -     -     -     -     8,948  
022  -     -     0   -     336   261   1,277   -     -     -     -     1,896  
023  0   2   3   -     668   5   50   -     -     5   -     1,324  
024  2   77   8   -     1,118   1,481   2,566   78   2   61   -     5,686  
025  24   1,680   15   -     1,103   48   175   -     -     935   -     5,784  
026  408   1,123   52   -     65   92   2,407   -     -     642   -     5,292  
027  1   735   118   -     2,967   205   -     -     -     294   -     23,909  
028  33   0   816   -     1,287   378   227   -     -     3   -     26,919  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-20 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษากรณกีารใช้ปัจจยัการผลิตนอกพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพื้นที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Imp sales 

029  27   7,320   770   -     2,996   12   5,679   -     -     482   -     23,814  
030  386   2,800   771   -     25,326   0   15,028   -     -     7,110   -     93,766  
031  7   66   2   -     727   42   226   18   0   0   -     1,837  
032  6   95   91   -     1,041   734   4,688   118   3   80   -     13,479  
033  -     21   0   -     939   1   12   -     -     132   -     24,984  
034  0   18   2   -     2,277   103   944   1,022   27   49   -     12,221  
035  7   1   258   -     4,193   14   -     -     -     0   -     22,507  
036  1   12   411   -     -     -     -     -     -     -     -     13,216  
037  9   301   288   -     6,513   3,442   1,874   6,582   173   158   -     38,630  
038  10   73   16   -     20,304   17,486   35   8,318   219   384   -     51,226  
039  20   214   528   -     5,708   31,104   5,154   17,243   453   1,504   -     74,409  
040  27   300   55   -     17,129   1,607   9,889   19,702   518   747   -     54,312  
041  -     0   0   -     -     531   9   3,972   104   21   -     5,013  
042  1   1   16   -     113   93   638   -     -     0   -     1,036  
043  6   43   16   -     99   506   1,927   1,506   40   296   -     6,640  
044  52   1,962   317   -     2,841   915   9,656   5,394   142   1,748   -     24,445  
045  21   2,444   268   -     -     -     4,670   -     -     1,770   -     22,024  
046  -     85   -     -     -     -     -     -     -     -     -     977  
047  -     783   -     -     12   0   -     -     -     -     -     3,136  
048  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0  
049  56   4,180   204   -     -     -     16,483   5,773   152   834   -     57,111  
050  59   550   135   -     -     -     25,309   -     -     3,307   -     33,166  
051  67   1,015   256   -     -     -     21,525   1,868   49   2,237   -     52,607  
052  153   431   260   -     -     -     3,095   -     -     1,285   -     7,911  
053  25   405   17   -     -     -     2,635   -     -     107   -     11,237  
054  -     148   -     -     -     -     -     -     -     -     -     891  
055  185   1,310   409   -     -     -     2,997   -     -     10,137   -     33,049  
056  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     132  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-20 แสดงตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของพืน้ที่ศกึษากรณกีารใช้ปัจจยัการผลิตนอกพื้นที่ศึกษาของกิจกรรมการผลิต 055-058 (แนวนอน) และรายได้ของพื้นที่ศกึษา 

กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 
Re-exported imports 

 from Non-EWEC 
Re-exported imports  

from Aboard 
C IP IG G X Total  Imp sales 

057  132   225   145   -     -     -     6,085   -     -     193   -     7,365  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-21 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-008 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  1.0573   0.0002   0.0001   0.0003   0.0042   0.0002   0.0001   0.0036   0.0957   0.0005   0.0085   0.0002   0.0005   0.0002   0.0604   0.0117   0.6511   0.0028  
002  0.0000   1.1368   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0183   0.0000   0.0172   0.0000   0.0001   0.0000   0.0115   0.0048   0.0097   0.0000  
003  0.0000   0.0000   1.1979   0.0010   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0102   0.0001   0.0018   0.0000   0.0001   0.0000   0.0064   0.0016   0.0870   0.0004  
004  0.0000   0.0000   0.0000   1.1441   0.0006   0.0000   0.0000   0.0000   0.0020   0.0000   0.0010   0.0000   0.0000   0.0000   0.0013   0.0230   0.0004   0.0000  
005  0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   1.0003   0.0001   0.0000   0.0001   0.0078   0.0006   0.0021   0.0002   0.0008   0.0002   0.0050   0.0631   0.0001   0.0001  
006  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.1075   0.0000   0.0000   0.0004   0.0001   0.0009   0.0000   0.0001   0.0000   0.0003   0.0141   0.0000   0.2730  
007  0.0001   0.0002   0.0001   0.0002   0.0007   0.0002   1.0614   0.0002   0.0001   0.0003   0.0003   0.0007   0.0007   0.0044   0.0002   0.0006   0.0001   0.0002  
008  0.0248   0.0389   0.0245   0.0859   0.0699   0.0465   0.0090   1.0694   0.0098   0.0282   0.0075   0.0005   0.0005   0.0003   0.0062   0.0902   0.0329   0.0122  
009  0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0002   0.0000   0.0000   0.0001   1.0954   0.0005   0.0018   0.0002   0.0006   0.0002   0.6902   0.0545   0.0000   0.0000  
010  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   1.0119   0.0000   0.0000   0.0002   0.0007   0.0002   0.0002   0.0000   0.0000  
011  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0140   0.0003   1.0658   0.0001   0.0006   0.0002   0.0089   0.1392   0.0000   0.0000  
012  0.0001   0.0002   0.0001   0.0004   0.0007   0.0004   0.0003   0.0004   0.0011   0.0006   0.0011   1.0274   0.0015   0.0034   0.0016   0.0030   0.0017   0.0010  
013  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   1.0002   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000  
014  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   0.0002   0.0003   0.0004   0.0004   0.0004   0.0002   1.0013   0.0002   0.0012   0.0000   0.0002  
015  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0000   0.0000   0.0001   0.0012   0.0005   0.0012   0.0002   0.0006   0.0002   1.0008   0.0347   0.0000   0.0000  
016  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0001   0.0000   0.0001   0.0275   0.0005   0.0280   0.0002   0.0009   0.0004   0.0174   1.1568   0.0001   0.0000  
017  0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0004   0.0001   0.0000   0.0004   0.1151   0.0006   0.0135   0.0003   0.0008   0.0003   0.0726   0.0154   1.0415   0.0044  
018  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0015   0.0002   0.0032   0.0001   0.0003   0.0002   0.0010   0.0531   0.0001   1.0313  
019  0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0003   0.0001   0.0001   0.0001   0.0015   0.0006   0.0326   0.0002   0.0008   0.0003   0.0020   0.0377   0.0010   0.0001  
020  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0808   0.0001   0.0860   0.0000   0.0001   0.0000   0.0509   0.0152   0.0000   0.0000  
021  0.0001   0.0002   0.0001   0.0002   0.0005   0.0002   0.0001   0.0002   0.0001   0.0011   0.0002   0.0005   0.0015   0.0005   0.0002   0.0006   0.0001   0.0002  
022  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
023  0.0002   0.0021   0.0001   0.0017   0.0006   0.0002   0.0004   0.0007   0.0003   0.0016   0.0029   0.0004   0.0005   0.0007   0.0004   0.0010   0.0006   0.0004  
024  0.0002   0.0033   0.0002   0.0025   0.0008   0.0003   0.0005   0.0010   0.0004   0.0024   0.0044   0.0004   0.0004   0.0007   0.0005   0.0012   0.0008   0.0005  
025  0.0004   0.0006   0.0006   0.0012   0.0017   0.0006   0.0004   0.0006   0.0008   0.0010   0.0011   0.0028   0.0017   0.0012   0.0011   0.0059   0.0006   0.0007  
026  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0030   0.0022   0.0001   0.0001   0.0003   0.0000   0.0001  
027  0.0001   0.0004   0.0001   0.0009   0.0027   0.0002   0.0011   0.0009   0.0009   0.0011   0.0053   0.0007   0.0066   0.0037   0.0012   0.0057   0.0003   0.0015  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-21 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-008 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

029  0.0001   0.0002   0.0001   0.0004   0.0004   0.0002   0.0001   0.0004   0.0032   0.0007   0.0012   0.0013   0.0146   0.0097   0.0023   0.0015   0.0001   0.0002  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  0.0001   0.0004   0.0001   0.0005   0.0014   0.0004   0.0002   0.0004   0.0003   0.0007   0.0007   0.0015   0.0014   0.0093   0.0004   0.0012   0.0002   0.0004  
032  0.0005   0.0015   0.0004   0.0037   0.0082   0.0007   0.0021   0.0041   0.0025   0.0039   0.0143   0.0014   0.0071   0.0015   0.0044   0.0130   0.0012   0.0028  
033  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0003   0.0001   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000   0.0006  
034  0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0001   0.0005   0.0009   0.0002   0.0032   0.0002   0.0002   0.0004   0.0007   0.0002   0.0005   0.0001   0.0002  
035  0.0002   0.0002   0.0003   0.0015   0.0006   0.0003   0.0002   0.0006   0.0002   0.0030   0.0003   0.0006   0.0073   0.0018   0.0003   0.0016   0.0002   0.0004  
036  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000   0.0002   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000  
037  0.0009   0.0005   0.0016   0.0077   0.0025   0.0011   0.0010   0.0027   0.0007   0.0122   0.0005   0.0004   0.0145   0.0046   0.0014   0.0076   0.0008   0.0009  
038  0.0017   0.0046   0.0006   0.0067   0.0039   0.0046   0.0011   0.0039   0.0016   0.0211   0.0057   0.0114   0.0043   0.0257   0.0015   0.0067   0.0023   0.0063  
039  0.0005   0.0010   0.0006   0.0017   0.0016   0.0015   0.0015   0.0014   0.0016   0.0075   0.0020   0.0067   0.0031   0.0060   0.0016   0.0037   0.0010   0.0015  
040  0.0001   0.0002   0.0001   0.0002   0.0004   0.0001   0.0001   0.0003   0.0001   0.0007   0.0002   0.0009   0.0037   0.0035   0.0002   0.0005   0.0001   0.0002  
041  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0003   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
042  0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0002   0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0001   0.0002   0.0004   0.0001   0.0001  
043  0.0001   0.0001   0.0001   0.0011   0.0022   0.0001   0.0001   0.0015   0.0003   0.0020   0.0005   0.0003   0.0002   0.0019   0.0004   0.0007   0.0001   0.0001  
044  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
045  0.0011   0.0020   0.0012   0.0035   0.0065   0.0034   0.0026   0.0036   0.0100   0.0055   0.0093   0.0101   0.0122   0.0300   0.0141   0.0271   0.0156   0.0087  
046  0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   0.0006   0.0005   0.0002   0.0002   0.0005   0.0003   0.0003   0.0004   0.0002   0.0016   0.0006   0.0024   0.0002   0.0005  
047  0.0005   0.0006   0.0003   0.0010   0.0008   0.0004   0.0002   0.0007   0.0029   0.0018   0.0024   0.0016   0.0011   0.0041   0.0021   0.0022   0.0005   0.0015  
048  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0008   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000  
049  0.0187   0.0331   0.0127   0.0402   0.0508   0.0371   0.0209   0.0267   0.0291   0.0257   0.0452   0.0151   0.0364   0.0276   0.0543   0.0826   0.0208   0.0210  
050  0.0003   0.0006   0.0003   0.0008   0.0035   0.0006   0.0003   0.0014   0.0006   0.0101   0.0008   0.0032   0.0116   0.0029   0.0010   0.0029   0.0005   0.0006  
051  0.0035   0.0130   0.0056   0.0164   0.0131   0.0136   0.0048   0.0108   0.0076   0.0122   0.0135   0.0189   0.0561   0.0368   0.0116   0.0393   0.0074   0.0141  
052  0.0006   0.0009   0.0008   0.0016   0.0032   0.0010   0.0006   0.0020   0.0010   0.0014   0.0014   0.0058   0.0089   0.0025   0.0014   0.0035   0.0009   0.0010  
053  0.0228   0.0302   0.0325   0.0563   0.0410   0.0293   0.0207   0.0171   0.0202   0.0174   0.0305   0.0120   0.0249   0.0299   0.0221   0.0377   0.0231   0.0246  
054  0.0008   0.0012   0.0010   0.0020   0.0034   0.0012   0.0009   0.0008   0.0010   0.0011   0.0016   0.0046   0.0017   0.0040   0.0056   0.0036   0.0009   0.0014  
055  0.0003   0.0005   0.0004   0.0009   0.0016   0.0006   0.0004   0.0005   0.0012   0.0009   0.0019   0.0808   0.0038   0.0027   0.0012   0.0072   0.0007   0.0013  
056  0.0001   0.0002   0.0001   0.0003   0.0003   0.0002   0.0002   0.0001   0.0002   0.0002   0.0003   0.0007   0.0007   0.0004   0.0022   0.0009   0.0002   0.0003  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-21 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-008 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

057  0.0003   0.0006   0.0004   0.0015   0.0008   0.0041   0.0006   0.0004   0.0006   0.0045   0.0011   0.0096   0.0010   0.0014   0.0007   0.0020   0.0004   0.0017  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Backward 
Linkage 

 1.1369   1.2752   1.2835   1.3882   1.2319   1.2581   1.1330   1.1590   1.5714   1.1898   1.4224   1.2269   1.2380   1.2286   2.0706   1.9841   1.9059   1.4191  

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-22 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  0.0593   0.0387   0.0119   0.0006   0.0037   0.0020   0.0118   0.0035   0.0037   -     0.0076   -     0.0023   0.0009   0.0004   0.0055   0.0003   0.0003  
002  0.0015   0.2157   0.0003   0.0000   0.0004   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   -     0.0020   -     0.0001   0.0001   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000  
003  0.0136   0.0115   0.0024   0.0000   0.0004   0.0002   0.0010   0.0003   0.0005   -     0.0010   -     0.0003   0.0001   0.0001   0.0007   0.0000   0.0000  
004  0.0036   0.0116   0.0004   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   -     0.0005   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
005  0.0159   0.0204   0.0079   0.0001   0.0003   0.0003   0.0005   0.0006   0.0003   -     0.0028   -     0.0001   0.0003   0.0004   0.0004   0.0003   0.0004  
006  0.0170   0.0048   0.0276   0.0001   0.0001   0.0001   0.0043   0.0011   0.0003   -     0.0011   -     0.0003   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001  
007  0.0002   0.0005   0.0003   0.0002   0.0005   0.0033   0.0008   0.0012   0.0007   -     0.0026   -     0.5170   0.0072   0.0013   0.0015   0.0006   0.0007  
008  0.0226   0.0393   0.0194   0.0657   0.0007   0.0009   0.0055   0.0027   0.0004   -     0.0188   -     0.0046   0.0005   0.0004   0.0011   0.0002   0.0003  
009  0.0083   0.0187   0.0003   0.0001   0.0219   0.0112   0.0004   0.0010   0.0005   -     0.0097   -     0.0005   0.0004   0.0003   0.0006   0.0002   0.0003  
010  0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0001   0.0083   0.0021   0.0001   -     0.0018   -     0.0005   0.0001   0.0003   0.0014   0.0001   0.0003  
011  0.0088   0.0711   0.0003   0.0001   0.0005   0.0003   0.0004   0.0013   0.0002   -     0.0159   -     0.0001   0.0004   0.0003   0.0006   0.0002   0.0003  
012  0.0026   0.0031   0.0015   0.0011   0.0127   0.0090   0.0064   0.0056   0.0110   -     0.0141   -     0.0031   0.0092   0.0490   0.0103   0.0138   0.0608  
013  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0005   0.0004   0.0010   -     0.0019   -     0.0001   0.0002   0.0008   0.0050   0.0238   0.2658  
014  0.0014   0.0005   0.0008   0.0001   0.0005   0.0003   0.0015   0.0010   0.0041   -     0.0077   -     0.0006   0.0008   0.1553   0.0924   0.0051   0.0091  
015  0.0017   0.0138   0.0001   0.0001   0.0001   0.0003   0.0003   0.0004   0.0002   -     0.0009   -     0.0001   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0003  
016  0.0192   0.3453   0.0010   0.0001   0.0009   0.0006   0.0006   0.0020   0.0003   -     0.0245   -     0.0002   0.0008   0.0005   0.0010   0.0003   0.0004  
017  0.0944   0.0607   0.0189   0.0004   0.0051   0.0027   0.0117   0.0038   0.0058   -     0.0116   -     0.0037   0.0013   0.0006   0.0087   0.0004   0.0004  
018  0.0641   0.0181   0.1030   0.0004   0.0003   0.0003   0.0163   0.0042   0.0009   -     0.0043   -     0.0011   0.0004   0.0004   0.0004   0.0003   0.0002  
019  1.1442   0.0133   0.0297   0.0001   0.0003   0.0004   0.0008   0.0010   0.0004   -     0.0053   -     0.0003   0.0005   0.0004   0.0006   0.0003   0.0004  
020  0.0013   1.0841   0.0001   0.0000   0.0016   0.0008   0.0001   0.0002   0.0001   -     0.0021   -     0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000   0.0001  
021  0.0002   0.0004   1.1088   0.0002   0.0003   0.0004   0.0009   0.0009   0.0007   -     0.0010   -     0.0004   0.0007   0.0008   0.0007   0.0006   0.0007  
022  0.0000   0.0000   0.0000   1.0664   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   -     0.0000   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
023  0.0003   0.0011   0.0004   0.0003   1.3495   0.6476   0.0019   0.0034   0.0203   -     0.0047   -     0.0241   0.0046   0.0009   0.0052   0.0011   0.0004  
024  0.0003   0.0014   0.0004   0.0003   0.0012   1.0351   0.0010   0.0012   0.0043   -     0.0022   -     0.0024   0.0011   0.0009   0.0017   0.0013   0.0004  
025  0.0036   0.0029   0.0038   0.0294   0.0051   0.0088   1.3554   0.3135   0.0050   -     0.0119   -     0.0019   0.0049   0.0097   0.0083   0.0050   0.0040  
026  0.0002   0.0002   0.0002   0.0008   0.0002   0.0003   0.0006   1.0013   0.0005   -     0.0006   -     0.0001   0.0004   0.0005   0.0008   0.0005   0.0010  
027  0.0023   0.0046   0.0051   0.0016   0.0450   0.0247   0.0158   0.0170   1.2733   -     0.0761   -     0.0253   0.1845   0.0055   0.0268   0.0154   0.0087  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.0000   -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-22 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

029  0.0010   0.0068   0.0029   0.0012   0.0100   0.0076   0.0134   0.0725   0.0011   -     1.0521   -     0.0022   0.0119   0.0104   0.0340   0.0029   0.0057  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.0000   -     -     -     -     -     -    
031  0.0004   0.0010   0.0005   0.0005   0.0010   0.0057   0.0016   0.0024   0.0014   -     0.0017   -     1.1015   0.0152   0.0028   0.0032   0.0012   0.0014  
032  0.0072   0.0126   0.0054   0.0014   0.0049   0.0114   0.0108   0.0349   0.0114   -     0.0212   -     0.0111   1.0372   0.0024   0.0086   0.0040   0.0074  
033  0.0001   0.0001   0.0002   0.0000   0.0001   0.0001   0.0002   0.0001   0.0002   -     0.0002   -     0.0001   0.0001   1.0464   0.0152   0.0002   0.0011  
034  0.0008   0.0003   0.0077   0.0002   0.0003   0.0004   0.0006   0.0009   0.0011   -     0.0064   -     0.0004   0.0007   0.0006   1.0745   0.0014   0.0004  
035  0.0003   0.0007   0.0015   0.0003   0.0006   0.0006   0.0010   0.0024   0.0010   -     0.0012   -     0.0010   0.0009   0.0191   0.0016   1.2452   0.0050  
036  0.0000   0.0001   0.0001   0.0003   0.0000   0.0000   0.0001   0.0004   0.0001   -     0.0001   -     0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0007   1.0406  
037  0.0008   0.0026   0.0076   0.0004   0.0012   0.0012   0.0016   0.0112   0.0024   -     0.0035   -     0.0021   0.0017   0.0014   0.0025   0.0049   0.0043  
038  0.0033   0.0054   0.0042   0.0036   0.0093   0.0078   0.0192   0.0116   0.0129   -     0.0074   -     0.0050   0.0110   0.0163   0.0166   0.0138   0.0087  
039  0.0016   0.0028   0.0018   0.0032   0.0048   0.0048   0.0070   0.0068   0.0055   -     0.0042   -     0.0028   0.0052   0.0069   0.0087   0.0072   0.0038  
040  0.0001   0.0004   0.0003   0.0001   0.0002   0.0003   0.0005   0.0007   0.0007   -     0.0005   -     0.0003   0.0006   0.0014   0.0011   0.0006   0.0016  
041  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   -     0.0000   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
042  0.0001   0.0003   0.0002   0.0002   0.0003   0.0024   0.0006   0.0011   0.0003   -     0.0004   -     0.0004   0.0003   0.0002   0.0009   0.0003   0.0002  
043  0.0002   0.0004   0.0011   0.0002   0.0004   0.0003   0.0011   0.0007   0.0013   -     0.0014   -     0.0008   0.0006   0.0009   0.0026   0.0009   0.0003  
044  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0002   0.0000   -     0.0000   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
045  0.0217   0.0274   0.0128   0.0084   0.1147   0.0813   0.0457   0.0422   0.0828   -     0.0376   -     0.0283   0.0809   0.1153   0.0863   0.1249   0.0437  
046  0.0022   0.0013   0.0015   0.0005   0.0024   0.0019   0.0038   0.0021   0.0024   -     0.0024   -     0.0009   0.0020   0.0023   0.0017   0.0013   0.0005  
047  0.0010   0.0019   0.0012   0.0013   0.0026   0.0028   0.0040   0.0038   0.0029   -     0.0025   -     0.0016   0.0030   0.0038   0.0049   0.0030   0.0032  
048  0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   -     0.0000   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000  
049  0.0241   0.0661   0.0314   0.0211   0.0449   0.0820   0.1321   0.1336   0.0622   -     0.0781   -     0.0663   0.0741   0.0387   0.0631   0.0399   0.0343  
050  0.0009   0.0021   0.0010   0.0012   0.0015   0.0023   0.0056   0.0059   0.0043   -     0.0032   -     0.0016   0.0041   0.0044   0.0032   0.0035   0.0051  
051  0.0096   0.0321   0.0148   0.0083   0.0142   0.0215   0.0448   0.0427   0.0327   -     0.0374   -     0.0279   0.0338   0.0563   0.0589   0.0361   0.0259  
052  0.0015   0.0040   0.0016   0.0021   0.0029   0.0040   0.0077   0.0080   0.0054   -     0.0061   -     0.0023   0.0057   0.0068   0.0095   0.0051   0.0058  
053  0.0162   0.0354   0.0172   0.0079   0.0435   0.0495   0.0536   0.0367   0.0472   -     0.0300   -     0.0316   0.0397   0.0531   0.0668   0.0643   0.0358  
054  0.0020   0.0043   0.0014   0.0017   0.0042   0.0050   0.0050   0.0049   0.0057   -     0.0038   -     0.0028   0.0046   0.0034   0.0055   0.0035   0.0048  
055  0.0036   0.0057   0.0061   0.0207   0.0048   0.0063   0.0137   0.0316   0.0102   -     0.0147   -     0.0031   0.0087   0.0114   0.0194   0.0067   0.0098  
056  0.0012   0.0007   0.0011   0.0011   0.0015   0.0017   0.0047   0.0019   0.0032   -     0.0027   -     0.0006   0.0019   0.0040   0.0043   0.0025   0.0012  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-22 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

057  0.0010   0.0023   0.0016   0.0138   0.0018   0.0025   0.0034   0.0052   0.0031   -     0.0038   -     0.0019   0.0021   0.0034   0.0043   0.0030   0.0024  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Backward 
Linkage 

 1.5880   2.1988   1.4702   1.2684   1.7235   2.0535   1.8288   1.8347   1.6365   1.0000   1.5555   1.0000   1.8859   1.5660   1.6411   1.6722   1.6472   1.6083  

 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-23 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001 0.0004   0.0004   0.0004   0.0007   0.0006   0.0085   0.0007   0.0019   0.0008   0.0002   0.0006   0.0002   0.0005   0.0310   0.0007   0.0002   0.0004   0.0001  
002 0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0014   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0038   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
003 0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0010   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0058   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000  
004 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0036   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
005 0.0003   0.0003   0.0003   0.0004   0.0005   0.0012   0.0004   0.0005   0.0001   0.0001   0.0003   0.0003   0.0006   0.0574   0.0019   0.0003   0.0004   0.0001  
006 0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0002   0.0007   0.0001   0.0003   0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   0.0047   0.0002   0.0001   0.0001   0.0000  
007 0.0010   0.0085   0.0025   0.0294   0.0059   0.0381   0.0013   0.0049   0.0002   0.0002   0.0072   0.0009   0.0004   0.0005   0.0098   0.0005   0.0003   0.0002  
008 0.0004   0.0003   0.0003   0.0008   0.0007   0.0018   0.0022   0.0006   0.0002   0.0001   0.0005   0.0009   0.0003   0.0143   0.0006   0.0002   0.0008   0.0006  
009 0.0004   0.0003   0.0003   0.0005   0.0007   0.0789   0.0012   0.0038   0.0001   0.0001   0.0003   0.0002   0.0007   0.0404   0.0005   0.0002   0.0003   0.0001  
010 0.0003   0.0002   0.0001   0.0002   0.0011   0.0002   0.0436   0.0004   0.0001   0.0000   0.0026   0.0004   0.0001   0.0005   0.0001   0.0000   0.0002   0.0000  
011 0.0004   0.0002   0.0002   0.0004   0.0005   0.0016   0.0006   0.0005   0.0001   0.0000   0.0003   0.0001   0.0003   0.0321   0.0004   0.0001   0.0002   0.0001  
012 0.0061   0.0048   0.0048   0.0059   0.0064   0.0042   0.0055   0.0066   0.1299   0.0138   0.0038   0.0019   0.0024   0.0105   0.0020   0.0046   0.0023   0.0039  
013 0.0058   0.0013   0.0012   0.0023   0.0016   0.0001   0.0002   0.0140   0.0000   0.0000   0.0007   0.0004   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
014 0.0018   0.0031   0.0013   0.0026   0.0022   0.0006   0.0008   0.0195   0.0002   0.0007   0.0352   0.0410   0.0001   0.0006   0.0002   0.0001   0.0004   0.0004  
015 0.0002   0.0002   0.0002   0.0003   0.0005   0.0696   0.0008   0.0044   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0007   0.0475   0.0005   0.0002   0.0002   0.0001  
016 0.0006   0.0004   0.0004   0.0007   0.0007   0.0029   0.0009   0.0006   0.0001   0.0001   0.0005   0.0002   0.0005   0.0468   0.0008   0.0002   0.0003   0.0001  
017 0.0006   0.0005   0.0006   0.0009   0.0009   0.0108   0.0010   0.0013   0.0008   0.0002   0.0009   0.0003   0.0007   0.0477   0.0010   0.0003   0.0005   0.0002  
018 0.0003   0.0002   0.0002   0.0004   0.0004   0.0006   0.0028   0.0004   0.0012   0.0002   0.0003   0.0001   0.0004   0.0175   0.0009   0.0002   0.0005   0.0001  
019 0.0005   0.0005   0.0006   0.0006   0.0006   0.0009   0.0006   0.0007   0.0002   0.0001   0.0005   0.0004   0.0024   0.0492   0.0024   0.0003   0.0004   0.0001  
020 0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0059   0.0001   0.0003   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0077   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000  
021 0.0007   0.0006   0.0006   0.0008   0.0010   0.0012   0.0007   0.0010   0.0003   0.0003   0.0007   0.0006   0.0015   0.1019   0.0062   0.0007   0.0018   0.0004  
022 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0005   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
023 0.0013   0.0014   0.0017   0.0036   0.0077   0.0898   0.0085   0.0229   0.0003   0.0005   0.0015   0.0004   0.0024   0.0051   0.0021   0.0004   0.0024   0.0004  
024 0.0009   0.0012   0.0019   0.0021   0.0100   0.0157   0.0017   0.0040   0.0004   0.0006   0.0011   0.0004   0.0024   0.0075   0.0025   0.0005   0.0036   0.0005  
025 0.0055   0.0039   0.0050   0.0096   0.0037   0.0091   0.0104   0.0093   0.0019   0.0027   0.0030   0.0012   0.0025   0.0047   0.0037   0.0041   0.0196   0.0020  
026 0.0005   0.0003   0.0003   0.0009   0.0013   0.0003   0.0004   0.0011   0.0005   0.0002   0.0003   0.0002   0.0004   0.0007   0.0007   0.0008   0.0006   0.0003  
027 0.0171   0.0068   0.0122   0.0163   0.0155   0.0242   0.0106   0.0298   0.0008   0.0079   0.0047   0.0016   0.0020   0.0029   0.0012   0.0006   0.0008   0.0003  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-23 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

029 0.0141   0.0077   0.0077   0.0170   0.0163   0.0210   0.0271   0.0066   0.0005   0.0004   0.0115   0.0021   0.0008   0.0061   0.0015   0.0009   0.0018   0.0005  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031 0.0021   0.0180   0.0052   0.0625   0.0122   0.0801   0.0026   0.0102   0.0005   0.0003   0.0152   0.0019   0.0009   0.0011   0.0210   0.0010   0.0006   0.0003  
032 0.0291   0.0090   0.0338   0.0222   0.0186   0.0203   0.0297   0.0257   0.0011   0.0043   0.0090   0.0026   0.0097   0.0080   0.0022   0.0014   0.0016   0.0006  
033 0.0008   0.0002   0.0002   0.0002   0.0003   0.0001   0.0004   0.0004   0.0001   0.0014   0.0263   0.0230   0.0000   0.0002   0.0001   0.0001   0.0003   0.0003  
034 0.0057   0.0101   0.0087   0.0087   0.0085   0.0005   0.0029   0.0146   0.0003   0.0001   0.0531   0.0059   0.0004   0.0032   0.0003   0.0004   0.0007   0.0006  
035 0.1739   0.0413   0.0124   0.0598   0.0485   0.0011   0.0021   0.0056   0.0005   0.0003   0.0141   0.0129   0.0001   0.0008   0.0010   0.0005   0.0003   0.0002  
036 0.0096   0.0016   0.0037   0.0043   0.0024   0.0001   0.0003   0.0414   0.0001   0.0000   0.0005   0.0004   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
037 1.0314   0.0193   0.0048   0.0190   0.0280   0.0041   0.0087   0.0042   0.0007   0.0005   0.0129   0.0060   0.0002   0.0026   0.0016   0.0007   0.0004   0.0003  
038 0.0104   1.2921   0.0143   0.1006   0.0777   0.0080   0.0148   0.0087   0.0066   0.0016   0.0059   0.0079   0.0005   0.0035   0.0043   0.0029   0.0008   0.0008  
039 0.0066   0.0804   1.7785   0.1366   0.0693   0.0043   0.0055   0.0138   0.0243   0.0060   0.0835   0.0441   0.0054   0.0241   0.0080   0.0383   0.0144   0.0049  
040 0.0009   0.0008   0.0006   1.1854   0.0028   0.0005   0.0006   0.0024   0.0003   0.0001   0.0007   0.0010   0.0003   0.0004   0.0088   0.0005   0.0004   0.0001  
041 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.0647   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000  
042 0.0005   0.0005   0.0007   0.0012   0.0027   1.2538   0.0106   0.0083   0.0001   0.0001   0.0005   0.0002   0.0040   0.0004   0.0003   0.0001   0.0002   0.0000  
043 0.0064   0.0028   0.0016   0.0027   0.0215   0.0005   1.1410   0.0038   0.0002   0.0001   0.0164   0.0025   0.0007   0.0009   0.0010   0.0002   0.0004   0.0002  
044 0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0003   0.0000   1.1894   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
045 0.0494   0.0415   0.0410   0.0502   0.0561   0.0365   0.0481   0.0389   1.1929   0.1259   0.0251   0.0100   0.0217   0.0952   0.0183   0.0419   0.0209   0.0359  
046 0.0010   0.0008   0.0017   0.0020   0.0010   0.0011   0.0013   0.0014   0.0005   1.0281   0.0010   0.0004   0.0011   0.0039   0.0009   0.0017   0.0005   0.0036  
047 0.0022   0.0025   0.0037   0.0033   0.0028   0.0032   0.0027   0.0038   0.0025   0.0015   1.0026   0.0019   0.0014   0.0062   0.0020   0.0027   0.0093   0.0094  
048 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0003  
049 0.0622   0.0997   0.1578   0.0921   0.0758   0.0838   0.1087   0.1253   0.0168   0.0100   0.0705   0.0427   1.0080   0.0660   0.0390   0.0108   0.0158   0.0046  
050 0.0042   0.0039   0.0033   0.0055   0.0065   0.0090   0.0041   0.0073   0.0019   0.0011   0.0038   0.0030   0.0099   1.0043   0.0092   0.0037   0.0044   0.0012  
051 0.0377   0.0318   0.0325   0.0313   0.0412   0.0332   0.0433   0.0381   0.0090   0.0057   0.0446   0.0656   0.0173   0.0248   1.1377   0.0320   0.0136   0.0040  
052 0.0052   0.0081   0.0051   0.0080   0.0076   0.0049   0.0048   0.0099   0.0035   0.0029   0.0032   0.0019   0.0069   0.0132   0.0073   1.1378   0.0197   0.0024  
053 0.0430   0.0377   0.0290   0.0437   0.0580   0.0415   0.0612   0.0422   0.0561   0.1040   0.0311   0.0215   0.0699   0.0483   0.0491   0.0919   1.1213   0.0808  
054 0.0051   0.0079   0.0044   0.0057   0.0109   0.0045   0.0060   0.0078   0.0032   0.0034   0.0062   0.0017   0.0064   0.0107   0.0092   0.0076   0.0324   1.0060  
055 0.0085   0.0046   0.0061   0.0181   0.0307   0.0057   0.0079   0.0266   0.0125   0.0044   0.0079   0.0053   0.0030   0.0151   0.0148   0.0169   0.0091   0.0069  
056 0.0012   0.0007   0.0021   0.0017   0.0010   0.0013   0.0010   0.0028   0.0018   0.0071   0.0020   0.0005   0.0005   0.0041   0.0018   0.0045   0.0045   0.0066  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-23 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

057 0.0030   0.0028   0.0053   0.0046   0.0066   0.0024   0.0032   0.0058   0.0033   0.0019   0.0029   0.0014   0.0016   0.0063   0.0045   0.0058   0.0126   0.0024  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Backward 
Linkage 

1.5597  1.7613   2.1997  1.9667  1.7348  1.9909  1.6350  1.7741  1.4781  1.3398  1.5158  1.3186   1.1928  1.8944  1.3832  1.4194  1.3223   1.1828  

 
 
  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-24 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 055-060 (แนวนอน) 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

001  0.0016   0.0027   0.0043           -    
002  0.0002   0.0001   0.0004           -    
003  0.0002   0.0004   0.0006           -    
004  0.0001   0.0001   0.0001           -    
005  0.0019   0.0061   0.0040           -    
006  0.0003   0.0003   0.0002           -    
007  0.0057   0.0005   0.0013           -    
008  0.0057   0.0010   0.0022           -    
009  0.0014   0.0012   0.0019           -    
010  0.0004   0.0001   0.0002           -    
011  0.0010   0.0010   0.0010           -    
012  0.0035   0.0017   0.0058           -    
013  0.0001   0.0000   0.0003           -    
014  0.0007   0.0002   0.0008           -    
015  0.0014   0.0007   0.0017           -    
016  0.0017   0.0014   0.0037           -    
017  0.0023   0.0042   0.0067           -    
018  0.0010   0.0008   0.0007           -    
019  0.0016   0.0026   0.0015           -    
020  0.0004   0.0002   0.0016           -    
021  0.0035   0.0002   0.0014           -    
022  0.0000   0.0000   0.0000           -    
023  0.0043   0.0006   0.0068           -    
024  0.0035   0.0007   0.0041           -    
025  0.0323   0.0101   0.0055           -    
026  0.0385   0.0005   0.0006           -    
027  0.0034   0.0016   0.0051           -    
028  -     -     -             -    
029  0.0103   0.0098   0.0201           -    
030  -     -     -             -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-24 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 055-060 (แนวนอน) 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

031  0.0121   0.0010   0.0028           -    
032  0.0068   0.0010   0.0088           -    
033  0.0004   0.0001   0.0004           -    
034  0.0013   0.0003   0.0016           -    
035  0.0023   0.0001   0.0046           -    
036  0.0002   0.0000   0.0007           -    
037  0.0026   0.0003   0.0035           -    
038  0.0083   0.0008   0.0041           -    
039  0.0490   0.0036   0.1394           -    
040  0.0023   0.0002   0.0005           -    
041  0.0000   0.0000   0.0000           -    
042  0.0025   0.0001   0.0043           -    
043  0.0033   0.0003   0.0018           -    
044  0.0002   0.0000   0.0001           -    
045  0.0311   0.0147   0.0508           -    
046  0.0041   0.0005   0.0028           -    
047  0.0154   0.0024   0.0126           -    
048  0.0001   0.0000   0.0003           -    
049  0.0538   0.0203   0.0580           -    
050  0.0232   0.0014   0.0051           -    
051  0.0395   0.0049   0.0206           -    
052  0.0645   0.0020   0.0187           -    
053  0.0695   0.0083   0.0256           -    
054  0.0291   0.0012   0.0154           -    
055  1.0557   0.0017   0.0071           -    
056  0.0066   1.0028   0.0027           -    
057  0.1181   0.0019   1.0441           -    
058  -     -     -    1 

Backward Linkage  1.7293   1.1188   1.5189  1 
  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-25 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

001  1.0573   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0003   0.1552   0.0000   0.0014   0.0001   0.0010   0.0010   0.0004   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
002  0.0000   1.1368   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0234   0.0000   0.0002   0.0000   0.0002   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
003  0.0000   0.0000   1.1979   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0478   0.0000   0.0003   0.0000   0.0004   0.0004   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
004  0.0000   0.0000   0.0000   1.1441   0.0000   0.0000   0.0000   0.0073   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
005  0.0017   0.0001   0.0001   0.0178   1.0003   0.0000   0.0014   0.1751   0.0001   0.0085   0.0004   0.0025   0.0012   0.0005   0.0004   0.0003   0.0002   0.0001  
006  0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   1.1075   0.0004   0.1232   0.0000   0.0006   0.0001   0.0013   0.0007   0.0002   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
007  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.0614   0.0111   0.0000   0.0002   0.0000   0.0005   0.0003   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
008  0.0006   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   1.0694   0.0000   0.0017   0.0001   0.0005   0.0005   0.0005   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000  
009  0.0594   0.1182   0.0203   0.0903   0.0121   0.0006   0.0005   0.0383   1.0954   0.0072   0.0789   0.0060   0.0012   0.0026   0.0038   0.0760   0.0744   0.0010  
010  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0014   0.0000   1.0119   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
011  0.0009   0.0197   0.0006   0.0083   0.0006   0.0002   0.0002   0.0052   0.0003   0.0007   1.0658   0.0010   0.0003   0.0005   0.0007   0.0137   0.0015   0.0004  
012  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0006   0.0001   1.0274   0.0004   0.0006   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
013  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0001   1.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
014  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0018   0.0002   0.0000   0.0070   0.0002   0.0023   0.0008   1.0013   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
015  0.0116   0.0231   0.0040   0.0177   0.0024   0.0001   0.0002   0.0075   0.2138   0.0043   0.0155   0.0026   0.0004   0.0006   1.0008   0.0149   0.0145   0.0002  
016  0.0026   0.0112   0.0012   0.3805   0.0355   0.0075   0.0007   0.1270   0.0197   0.0046   0.2840   0.0057   0.0022   0.0033   0.0405   1.1568   0.0036   0.0134  
017  0.6257   0.0973   0.2690   0.0307   0.0001   0.0001   0.0005   0.1982   0.0001   0.0031   0.0002   0.0140   0.0010   0.0004   0.0001   0.0002   1.0415   0.0001  
018  0.0025   0.0004   0.0011   0.0003   0.0003   0.5743   0.0009   0.0678   0.0001   0.0022   0.0002   0.0074   0.0017   0.0018   0.0002   0.0002   0.0041   1.0313  
019  0.0867   0.0231   0.0641   0.3829   0.0581   0.0588   0.0015   0.2072   0.0195   0.0250   0.1162   0.0320   0.0034   0.0250   0.0131   0.1251   0.1435   0.1053  
020  0.0080   0.4649   0.0077   0.1761   0.0106   0.0023   0.0005   0.0511   0.0062   0.0039   0.1338   0.0054   0.0012   0.0014   0.0148   0.3185   0.0131   0.0042  
021  0.0094   0.0026   0.0062   0.0251   0.0157   0.0517   0.0010   0.0961   0.0004   0.0086   0.0025   0.0099   0.0095   0.0078   0.0005   0.0035   0.0156   0.0916  
022  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0013   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
023  0.0009   0.0011   0.0003   0.0009   0.0002   0.0000   0.0006   0.0011   0.0086   0.0048   0.0011   0.0265   0.0023   0.0014   0.0002   0.0009   0.0013   0.0001  
024  0.0004   0.0004   0.0001   0.0005   0.0001   0.0000   0.0031   0.0011   0.0033   0.0031   0.0006   0.0143   0.0013   0.0008   0.0003   0.0005   0.0005   0.0001  
025  0.0012   0.0002   0.0003   0.0003   0.0001   0.0011   0.0004   0.0036   0.0001   0.1103   0.0004   0.0057   0.0069   0.0020   0.0002   0.0003   0.0013   0.0019  
026  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0000   0.0027   0.0001   0.0005   0.0005   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000  
027  0.0003   0.0002   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000   0.0003   0.0002   0.0001   0.0010   0.0001   0.0074   0.0104   0.0040   0.0001   0.0001   0.0005   0.0001  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
029  0.0008   0.0022   0.0003   0.0041   0.0007   0.0003   0.0014   0.0125   0.0017   0.0246   0.0154   0.0127   0.0262   0.0102   0.0005   0.0116   0.0013   0.0005  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-25 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031  0.0009   0.0002   0.0004   0.0003   0.0001   0.0003   0.9672   0.0107   0.0003   0.0236   0.0003   0.0099   0.0026   0.0029   0.0002   0.0003   0.0014   0.0005  
032  0.0001   0.0001   0.0001   0.0003   0.0001   0.0000   0.0057   0.0005   0.0001   0.0018   0.0005   0.0124   0.0040   0.0016   0.0002   0.0006   0.0002   0.0001  
033  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0003   0.0001   0.0000   0.0019   0.0001   0.0204   0.0050   0.0947   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
034  0.0006   0.0002   0.0002   0.0003   0.0001   0.0000   0.0008   0.0007   0.0001   0.0179   0.0006   0.0089   0.0649   0.1162   0.0001   0.0004   0.0009   0.0000  
035  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0007   0.0001   0.0061   0.1579   0.0033   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
036  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0023   0.1532   0.0005   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
037  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0003   0.0002   0.0000   0.0027   0.0002   0.0032   0.0458   0.0014   0.0001   0.0002   0.0000   0.0000  
038  0.0001   0.0001   0.0000   0.0004   0.0002   0.0000   0.0110   0.0006   0.0001   0.0057   0.0006   0.0104   0.0416   0.0098   0.0003   0.0004   0.0001   0.0001  
039  0.0006   0.0005   0.0003   0.0019   0.0010   0.0002   0.0182   0.0027   0.0007   0.0236   0.0031   0.0591   0.2336   0.0230   0.0016   0.0024   0.0008   0.0004  
040  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0064   0.0002   0.0000   0.0013   0.0002   0.0022   0.0128   0.0014   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
041  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0001   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
042  0.0004   0.0007   0.0002   0.0007   0.0001   0.0000   0.0097   0.0006   0.0064   0.0012   0.0007   0.0018   0.0006   0.0004   0.0183   0.0006   0.0006   0.0000  
043  0.0001   0.0001   0.0000   0.0002   0.0001   0.0002   0.0006   0.0013   0.0002   0.5008   0.0005   0.0043   0.0022   0.0009   0.0004   0.0004   0.0001   0.0003  
044  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0027   0.0004   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
045  0.0004   0.0001   0.0001   0.0003   0.0002   0.0004   0.0006   0.0006   0.0001   0.0046   0.0003   0.5551   0.0020   0.0012   0.0003   0.0003   0.0004   0.0007  
046  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0060   0.0001   0.0004   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  
047  0.0005   0.0004   0.0003   0.0015   0.0008   0.0002   0.0355   0.0032   0.0005   0.3227   0.0027   0.0317   0.0834   0.4294   0.0011   0.0021   0.0009   0.0003  
048  0.0002   0.0002   0.0001   0.0009   0.0006   0.0001   0.0044   0.0055   0.0002   0.0425   0.0011   0.0154   0.0452   0.4772   0.0008   0.0009   0.0003   0.0001  
049  0.0007   0.0007   0.0004   0.0043   0.0021   0.0003   0.0031   0.0023   0.0015   0.0089   0.0043   0.0274   0.0021   0.0016   0.0049   0.0032   0.0010   0.0006  
050  0.0080   0.0101   0.0048   0.0680   0.0369   0.0029   0.0007   0.0230   0.0167   0.0178   0.0749   0.0229   0.0022   0.0021   0.0634   0.0535   0.0127   0.0051  
051  0.0004   0.0003   0.0002   0.0023   0.0031   0.0004   0.0318   0.0025   0.0005   0.0068   0.0023   0.0110   0.0035   0.0013   0.0016   0.0023   0.0007   0.0006  
052  0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0000   0.0003   0.0002   0.0000   0.0007   0.0002   0.0047   0.0006   0.0002   0.0001   0.0001   0.0000   0.0000  
053  0.0004   0.0003   0.0002   0.0012   0.0008   0.0003   0.0014   0.0043   0.0004   0.0182   0.0014   0.0177   0.0035   0.0043   0.0011   0.0012   0.0005   0.0005  
054  0.0001   0.0000   0.0000   0.0002   0.0001   0.0000   0.0003   0.0017   0.0000   0.0023   0.0002   0.0148   0.0008   0.0021   0.0001   0.0002   0.0001   0.0001  
055  0.0002   0.0002   0.0001   0.0008   0.0005   0.0001   0.0031   0.0038   0.0002   0.0053   0.0009   0.0032   0.0019   0.0010   0.0008   0.0008   0.0003   0.0001  
056  0.0072   0.0029   0.0031   0.0125   0.0398   0.0017   0.0063   0.0165   0.0052   0.0331   0.0237   0.0382   0.0099   0.0062   0.0096   0.0158   0.0116   0.0025  
057  0.0013   0.0013   0.0006   0.0023   0.0030   0.0001   0.0021   0.0042   0.0009   0.0073   0.0026   0.0150   0.0124   0.0029   0.0027   0.0050   0.0021   0.0002  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-25 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 001-018 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 

Forward 
Linkage 

 2.3970   2.5171   1.9327   3.1662   1.6100   2.4812   2.4540   3.7349   2.2955   2.6066   2.8387   2.7830   2.9965   3.3868   1.2652   3.2754   2.0731   2.0346  

  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-26 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

001  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0006   0.0012   0.0043   0.0021   0.0015   -     0.0009   -     0.0003   0.0030   0.0004   0.0007   0.0040   0.0025  
002  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0008   0.0017   0.0006   0.0004   0.0005   -     0.0001   -     0.0001   0.0009   0.0000   0.0001   0.0005   0.0003  
003  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0003   0.0018   0.0008   0.0005   -     0.0003   -     0.0001   0.0009   0.0001   0.0002   0.0018   0.0012  
004  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0002   0.0001   0.0002   -     0.0000   -     0.0000   0.0003   0.0000   0.0000   0.0004   0.0003  
005  0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0010   0.0017   0.0065   0.0034   0.0136   -     0.0014   -     0.0016   0.0209   0.0008   0.0007   0.0045   0.0029  
006  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0004   0.0006   0.0026   0.0017   0.0011   -     0.0008   -     0.0004   0.0018   0.0001   0.0005   0.0029   0.0019  
007  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0003   0.0006   0.0008   0.0005   0.0028   -     0.0002   -     0.0001   0.0026   0.0001   0.0009   0.0008   0.0006  
008  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0004   0.0008   0.0009   0.0009   0.0017   -     0.0005   -     0.0002   0.0041   0.0003   0.0014   0.0019   0.0012  
009  0.0006   0.2421   0.0001   0.0001   0.0008   0.0013   0.0047   0.0034   0.0072   -     0.0187   -     0.0005   0.0099   0.0012   0.0014   0.0027   0.0019  
010  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   -     0.0001   -     0.0000   0.0002   0.0000   0.0003   0.0005   0.0003  
011  0.0025   0.0457   0.0000   0.0000   0.0013   0.0026   0.0011   0.0010   0.0074   -     0.0013   -     0.0002   0.0100   0.0008   0.0003   0.0007   0.0004  
012  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0031   0.0339   0.0010   -     0.0014   -     0.0005   0.0010   0.0001   0.0003   0.0013   0.0010  
013  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0017   0.0006   -     0.0011   -     0.0000   0.0003   0.0000   0.0000   0.0011   0.0003  
014  0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0002   0.0003   0.0009   0.0011   0.0038   -     0.0074   -     0.0020   0.0007   0.0002   0.0005   0.0028   0.0017  
015  0.0003   0.0473   0.0001   0.0000   0.0003   0.0005   0.0019   0.0021   0.0030   -     0.0042   -     0.0002   0.0053   0.0003   0.0003   0.0013   0.0008  
016  0.0058   0.0165   0.0002   0.0001   0.0009   0.0014   0.0128   0.0067   0.0161   -     0.0032   -     0.0008   0.0184   0.0007   0.0012   0.0070   0.0068  
017  0.0007   0.0000   0.0001   0.0001   0.0022   0.0044   0.0057   0.0037   0.0040   -     0.0011   -     0.0006   0.0070   0.0004   0.0008   0.0039   0.0025  
018  0.0001   0.0000   0.0002   0.0001   0.0013   0.0022   0.0056   0.0055   0.0163   -     0.0017   -     0.0011   0.0157   0.0111   0.0016   0.0065   0.0037  
019  1.1442   0.0093   0.0004   0.0002   0.0017   0.0025   0.0505   0.0214   0.0428   -     0.0139   -     0.0017   0.0669   0.0024   0.0118   0.0078   0.0060  
020  0.0019   1.0841   0.0001   0.0001   0.0009   0.0015   0.0058   0.0049   0.0120   -     0.0133   -     0.0006   0.0165   0.0004   0.0007   0.0027   0.0024  
021  0.0161   0.0002   1.1088   0.0001   0.0014   0.0017   0.0288   0.0186   0.0513   -     0.0217   -     0.0012   0.0271   0.0033   0.0601   0.0223   0.0143  
022  0.0000   0.0000   0.0000   1.0664   0.0000   0.0000   0.0009   0.0002   0.0001   -     0.0000   -     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002  
023  0.0000   0.0019   0.0001   0.0001   1.3495   0.0015   0.0120   0.0051   0.1386   -     0.0229   -     0.0007   0.0075   0.0004   0.0008   0.0027   0.0018  
024  0.0000   0.0008   0.0001   0.0001   0.4930   1.0351   0.0157   0.0051   0.0578   -     0.0132   -     0.0029   0.0134   0.0003   0.0007   0.0020   0.0015  
025  0.0001   0.0000   0.0001   0.0001   0.0008   0.0006   1.3554   0.0057   0.0208   -     0.0132   -     0.0005   0.0071   0.0004   0.0006   0.0021   0.0012  
026  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0312   1.0012   0.0022   -     0.0071   -     0.0001   0.0023   0.0000   0.0001   0.0005   0.0008  
027  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0066   0.0019   0.0038   0.0037   1.2733   -     0.0008   -     0.0003   0.0057   0.0003   0.0008   0.0015   0.0011  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.0000   -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-26 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

029  0.0004   0.0011   0.0001   0.0001   0.0020   0.0013   0.0122   0.0063   0.1021   -     1.0521   -     0.0005   0.0143   0.0004   0.0067   0.0025   0.0013  
030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.0000   -     -     -     -     -     -    
031  0.0001   0.0001   0.0002   0.0001   0.0366   0.0048   0.0069   0.0053   0.1184   -     0.0075   -     1.1016   0.0260   0.0004   0.0015   0.0074   0.0028  
032  0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0030   0.0010   0.0073   0.0066   0.3669   -     0.0177   -     0.0065   1.0372   0.0003   0.0010   0.0026   0.0018  
033  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0002   0.0045   0.0023   0.0034   -     0.0048   -     0.0004   0.0007   1.0464   0.0003   0.0181   0.0007  
034  0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0021   0.0009   0.0080   0.0078   0.0341   -     0.0324   -     0.0009   0.0055   0.0315   1.0745   0.0032   0.0017  
035  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0003   0.0025   0.0024   0.0100   -     0.0014   -     0.0002   0.0013   0.0002   0.0007   1.2452   0.0076  
036  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0004   0.0005   -     0.0002   -     0.0000   0.0002   0.0001   0.0000   0.0004   1.0406  
037  0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0003   0.0003   0.0032   0.0029   0.0132   -     0.0081   -     0.0003   0.0113   0.0010   0.0034   0.2059   0.1312  
038  0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0014   0.0016   0.0095   0.0078   0.0220   -     0.0188   -     0.0125   0.0146   0.0012   0.0258   0.2062   0.0915  
039  0.0006   0.0004   0.0011   0.0007   0.0103   0.0151   0.0697   0.0444   0.2239   -     0.1052   -     0.0207   0.3129   0.0068   0.1254   0.3505   1.2067  
040  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0006   0.0005   0.0039   0.0038   0.0088   -     0.0069   -     0.0072   0.0060   0.0002   0.0037   0.0499   0.0414  
041  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0002   -     0.0002   -     0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0011   0.0006  
042  0.0000   0.0014   0.0001   0.0001   0.0186   0.0043   0.0044   0.0014   0.0154   -     0.0100   -     0.0109   0.0065   0.0001   0.0002   0.0011   0.0008  
043  0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0031   0.0008   0.0090   0.0034   0.0121   -     0.0231   -     0.0006   0.0170   0.0007   0.0026   0.0036   0.0060  
044  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0002   0.0006   -     0.0001   -     0.0000   0.0002   0.0000   0.0002   0.0002   0.0139  
045  0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0007   0.0011   0.0092   0.0245   0.0049   -     0.0024   -     0.0007   0.0036   0.0007   0.0016   0.0051   0.0074  
046  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0002   0.0013   0.0010   0.0051   -     0.0002   -     0.0000   0.0014   0.0014   0.0001   0.0003   0.0003  
047  0.0003   0.0003   0.0008   0.0006   0.0061   0.0058   0.0284   0.0322   0.0585   -     0.1064   -     0.0403   0.0562   0.5276   0.5158   0.2686   0.1015  
048  0.0002   0.0001   0.0008   0.0004   0.0017   0.0022   0.0110   0.0214   0.0184   -     0.0189   -     0.0050   0.0156   0.4389   0.0547   0.2343   0.0740  
049  0.0022   0.0007   0.0026   0.0021   0.0132   0.0178   0.0331   0.0504   0.0342   -     0.0105   -     0.0034   0.0835   0.0012   0.0051   0.0034   0.0048  
050  0.0086   0.0095   0.0331   0.0371   0.0054   0.0104   0.0115   0.0177   0.0095   -     0.0147   -     0.0008   0.0129   0.0012   0.0081   0.0040   0.0049  
051  0.0011   0.0003   0.0050   0.0009   0.0056   0.0087   0.0226   0.0459   0.0098   -     0.0093   -     0.0362   0.0088   0.0008   0.0022   0.0124   0.0096  
052  0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0002   0.0003   0.0048   0.0093   0.0009   -     0.0010   -     0.0003   0.0011   0.0002   0.0004   0.0012   0.0025  
053  0.0003   0.0003   0.0020   0.0015   0.0087   0.0172   0.1672   0.0504   0.0090   -     0.0148   -     0.0015   0.0092   0.0046   0.0063   0.0059   0.0084  
054  0.0000   0.0000   0.0002   0.0001   0.0007   0.0013   0.0084   0.0121   0.0015   -     0.0019   -     0.0004   0.0018   0.0030   0.0027   0.0020   0.0017  
055  0.0001   0.0002   0.0005   0.0004   0.0019   0.0020   0.0330   0.3959   0.0046   -     0.0104   -     0.0035   0.0046   0.0009   0.0014   0.0047   0.0054  
056  0.0046   0.0029   0.0007   0.0006   0.0065   0.0106   0.2538   0.1265   0.0514   -     0.2407   -     0.0069   0.0166   0.0045   0.0072   0.0076   0.0091  
057  0.0003   0.0023   0.0005   0.0003   0.0084   0.0068   0.0159   0.0170   0.0196   -     0.0576   -     0.0023   0.0171   0.0023   0.0050   0.0269   0.0485  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-26 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 019-036 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 

058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
Forward 
Linkage 

 2.5866   3.4193   1.5909   1.1657   3.3773   1.6386   3.9100   3.1403   5.2788   1.0000   3.8896   1.0000   2.3406   5.4107   3.2904   3.8728   8.4384   5.0280  

  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-27 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

001 0.0142   0.0064   0.0004   0.0013   0.0006   0.0015   0.0008   0.0004   0.0021   0.0011   0.0005   0.0000   0.0134   0.0012   0.0056   0.0050   0.0255   0.0017  
002 0.0009   0.0017   0.0001   0.0004   0.0002   0.0003   0.0001   0.0001   0.0004   0.0001   0.0001   0.0000   0.0023   0.0002   0.0020   0.0007   0.0033   0.0003  
003 0.0080   0.0007   0.0001   0.0004   0.0003   0.0003   0.0003   0.0001   0.0007   0.0002   0.0001   0.0000   0.0028   0.0004   0.0028   0.0019   0.0113   0.0007  
004 0.0017   0.0004   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0004   0.0000   0.0004   0.0002   0.0009   0.0001  
005 0.0166   0.0060   0.0004   0.0036   0.0009   0.0018   0.0097   0.0007   0.0052   0.0049   0.0003   0.0000   0.0145   0.0054   0.0084   0.0105   0.0183   0.0030  
006 0.0075   0.0076   0.0004   0.0014   0.0010   0.0014   0.0006   0.0004   0.0028   0.0038   0.0002   0.0000   0.0112   0.0010   0.0093   0.0036   0.0139   0.0011  
007 0.0033   0.0008   0.0002   0.0003   0.0002   0.0003   0.0001   0.0001   0.0010   0.0010   0.0000   0.0000   0.0030   0.0003   0.0015   0.0010   0.0046   0.0004  
008 0.0071   0.0024   0.0002   0.0010   0.0003   0.0004   0.0027   0.0002   0.0011   0.0007   0.0001   0.0000   0.0030   0.0009   0.0028   0.0027   0.0031   0.0003  
009 0.0072   0.0039   0.0007   0.0017   0.0029   0.0015   0.0021   0.0012   0.0124   0.0056   0.0018   0.0000   0.0129   0.0014   0.0076   0.0051   0.0141   0.0015  
010 0.0016   0.0006   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0003   0.0002   0.0001   0.0002   0.0000  
011 0.0009   0.0024   0.0001   0.0004   0.0285   0.0004   0.0006   0.0003   0.0020   0.0006   0.0003   0.0001   0.0036   0.0004   0.0024   0.0013   0.0038   0.0004  
012 0.0008   0.0052   0.0005   0.0026   0.0041   0.0006   0.0004   0.0027   0.0024   0.0009   0.0002   0.0000   0.0013   0.0015   0.0036   0.0057   0.0016   0.0012  
013 0.0018   0.0001   0.0000   0.0007   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0004   0.0007   0.0006   0.0002   0.0000  
014 0.0060   0.0080   0.0003   0.0065   0.0005   0.0002   0.0017   0.0004   0.0048   0.0025   0.0003   0.0000   0.0016   0.0009   0.0048   0.0017   0.0027   0.0007  
015 0.0043   0.0011   0.0002   0.0009   0.0008   0.0008   0.0008   0.0004   0.0054   0.0023   0.0004   0.0000   0.0075   0.0007   0.0036   0.0023   0.0048   0.0025  
016 0.0280   0.0059   0.0006   0.0026   0.0090   0.0016   0.0018   0.0009   0.0121   0.0104   0.0005   0.0000   0.0133   0.0025   0.0143   0.0066   0.0095   0.0018  
017 0.0118   0.0085   0.0006   0.0021   0.0013   0.0017   0.0010   0.0007   0.0299   0.0038   0.0005   0.0000   0.0143   0.0017   0.0115   0.0073   0.0249   0.0020  
018 0.0126   0.0217   0.0009   0.0032   0.0021   0.0017   0.0010   0.0008   0.0154   0.0081   0.0013   0.0000   0.0133   0.0019   0.0202   0.0073   0.0246   0.0028  
019 0.0200   0.0187   0.0016   0.0051   0.0055   0.0031   0.0038   0.0035   0.0633   0.0622   0.0015   0.0000   0.0252   0.0049   0.0225   0.0187   0.0265   0.0067  
020 0.0089   0.0044   0.0004   0.0018   0.0047   0.0012   0.0009   0.0013   0.0113   0.0053   0.0004   0.0000   0.0098   0.0017   0.0107   0.0069   0.0082   0.0020  
021 0.0984   0.0129   0.0010   0.0049   0.0021   0.0036   0.0094   0.0016   0.0202   0.0238   0.0010   0.0000   0.0178   0.0031   0.0190   0.0106   0.0152   0.0026  
022 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0000  
023 0.0048   0.0088   0.0008   0.0011   0.0007   0.0012   0.0010   0.0021   0.0558   0.0115   0.0006   0.0000   0.0078   0.0014   0.0056   0.0059   0.0119   0.0023  
024 0.0037   0.0056   0.0006   0.0013   0.0007   0.0088   0.0006   0.0138   0.0301   0.0070   0.0005   0.0000   0.0109   0.0017   0.0064   0.0062   0.0103   0.0021  
025 0.0027   0.0078   0.0005   0.0013   0.0008   0.0012   0.0013   0.0008   0.0095   0.0078   0.0004   0.0000   0.0099   0.0023   0.0075   0.0067   0.0062   0.0012  
026 0.0019   0.0005   0.0000   0.0002   0.0001   0.0002   0.0001   0.0012   0.0009   0.0004   0.0000   0.0000   0.0010   0.0002   0.0007   0.0007   0.0004   0.0001  
027 0.0031   0.0040   0.0003   0.0013   0.0005   0.0005   0.0011   0.0014   0.0131   0.0038   0.0002   0.0000   0.0035   0.0013   0.0042   0.0036   0.0042   0.0010  
028  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
029 0.0062   0.0030   0.0003   0.0013   0.0011   0.0008   0.0016   0.0017   0.0080   0.0051   0.0003   0.0000   0.0059   0.0013   0.0064   0.0054   0.0036   0.0009  rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-27 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

030  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
031 0.0127   0.0072   0.0007   0.0027   0.0018   0.0030   0.0031   0.0025   0.0209   0.0068   0.0006   0.0000   0.0176   0.0023   0.0167   0.0072   0.0131   0.0024  
032 0.0045   0.0067   0.0006   0.0021   0.0010   0.0010   0.0011   0.0021   0.0254   0.0061   0.0005   0.0000   0.0084   0.0025   0.0086   0.0075   0.0070   0.0016  
033 0.0012   0.0031   0.0002   0.0016   0.0005   0.0002   0.0005   0.0007   0.0113   0.0022   0.0002   0.0000   0.0014   0.0008   0.0045   0.0028   0.0029   0.0004  
034 0.0042   0.0065   0.0006   0.0025   0.0011   0.0018   0.0029   0.0009   0.0174   0.0033   0.0005   0.0000   0.0046   0.0013   0.0096   0.0080   0.0076   0.0013  
035 0.0041   0.0028   0.0003   0.0007   0.0003   0.0003   0.0005   0.0008   0.0128   0.0013   0.0002   0.0000   0.0015   0.0007   0.0030   0.0022   0.0037   0.0004  
036 0.0003   0.0002   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0004   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0001   0.0002   0.0002   0.0002   0.0000  
037 1.0314   0.0025   0.0003   0.0013   0.0004   0.0006   0.0043   0.0010   0.0060   0.0012   0.0001   0.0000   0.0027   0.0010   0.0037   0.0026   0.0029   0.0007  
038 0.0814   1.2921   0.0142   0.0046   0.0014   0.0023   0.0081   0.0057   0.0213   0.0042   0.0007   0.0000   0.0184   0.0039   0.0132   0.0173   0.0108   0.0046  
039 0.1154   0.0807   1.7785   0.0205   0.0083   0.0199   0.0261   0.0474   0.1189   0.0495   0.0055   0.0000   0.1646   0.0186   0.0765   0.0620   0.0470   0.0146  
040 0.0134   0.0168   0.0040   1.1855   0.0002   0.0011   0.0013   0.0041   0.0043   0.0017   0.0001   0.0000   0.0028   0.0009   0.0022   0.0028   0.0021   0.0006  
041 0.0005   0.0003   0.0001   0.0001   1.0647   0.0001   0.0003   0.0002   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000  
042 0.0034   0.0016   0.0001   0.0006   0.0003   1.2538   0.0003   0.0094   0.0037   0.0011   0.0002   0.0000   0.0030   0.0018   0.0027   0.0020   0.0023   0.0005  
043 0.0129   0.0052   0.0003   0.0014   0.0007   0.0189   1.1410   0.0017   0.0086   0.0024   0.0002   0.0000   0.0070   0.0014   0.0063   0.0036   0.0062   0.0012  
044 0.0001   0.0001   0.0000   0.0001   0.0000   0.0002   0.0001   1.1894   0.0001   0.0000   0.0000   0.0000   0.0001   0.0000   0.0001   0.0001   0.0001   0.0000  
045 0.0061   0.0128   0.0084   0.0031   0.0028   0.0011   0.0010   0.0028   1.1929   0.0048   0.0013   0.0001   0.0060   0.0037   0.0073   0.0146   0.0315   0.0036  
046 0.0005   0.0003   0.0002   0.0002   0.0001   0.0001   0.0001   0.0010   0.0128   1.0281   0.0001   0.0000   0.0004   0.0002   0.0005   0.0012   0.0059   0.0004  
047 0.2079   0.0225   0.0562   0.0154   0.0076   0.0100   0.1784   0.0062   0.0491   0.0189   1.0026   0.0000   0.0495   0.0144   0.0707   0.0258   0.0341   0.0137  
048 0.0914   0.0286   0.0283   0.0215   0.0105   0.0040   0.0262   0.0046   0.0187   0.0068   0.0018   1.0000   0.0286   0.0110   0.0990   0.0151   0.0225   0.0036  
049 0.0050   0.0027   0.0050   0.0092   0.0042   0.1077   0.0100   0.0058   0.0585   0.0304   0.0019   0.0000   1.0077   0.0521   0.0379   0.0783   0.1062   0.0197  
050 0.0107   0.0035   0.0042   0.0025   0.0031   0.0020   0.0025   0.0030   0.0488   0.0195   0.0016   0.0000   0.0121   1.0043   0.0103   0.0281   0.0139   0.0062  
051 0.0172   0.0106   0.0035   0.1310   0.1192   0.0036   0.0069   0.0057   0.0233   0.0110   0.0013   0.0000   0.0179   0.0230   1.1420   0.0389   0.0352   0.0134  
052 0.0013   0.0013   0.0032   0.0015   0.0007   0.0003   0.0003   0.0009   0.0100   0.0041   0.0003   0.0000   0.0009   0.0018   0.0062   1.1379   0.0124   0.0021  
053 0.0055   0.0028   0.0088   0.0080   0.0021   0.0040   0.0044   0.0093   0.0372   0.0089   0.0085   0.0000   0.0101   0.0153   0.0196   0.1459   1.1213   0.0655  
054 0.0024   0.0013   0.0015   0.0010   0.0004   0.0004   0.0011   0.0013   0.0316   0.0308   0.0042   0.0002   0.0014   0.0020   0.0028   0.0088   0.0400   1.0060  
055 0.0046   0.0034   0.0036   0.0057   0.0007   0.0053   0.0039   0.0147   0.0066   0.0087   0.0017   0.0000   0.0041   0.0097   0.0068   0.0573   0.0083   0.0070  
056 0.0149   0.0082   0.0065   0.0096   0.0030   0.0055   0.0076   0.0735   0.0769   0.0262   0.0065   0.0000   0.0380   0.0147   0.0209   0.0426   0.0243   0.0070  
057 0.0176   0.0048   0.0291   0.0035   0.0012   0.0261   0.0061   0.0195   0.0309   0.0166   0.0039   0.0001   0.0127   0.0061   0.0101   0.0474   0.0087   0.0106  
058  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-27 แสดงค่าสัมประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 037-054 (แนวนอน) 
กิจกรรมการ

ผลิต 
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 

Forward 
Linkage 

4.8528  3.8493   4.3721  2.9318  2.2129  2.1990  2.2439  3.1539  4.2432  1.7647  4.1222  2.6420   1.7859  1.5752  3.7459  2.2043  2.0380   1.3253  

  

rIS
NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-28 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 055-060 (แนวนอน) 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

001  0.0028   0.0000   0.0011   -    
002  0.0005   0.0000   0.0002   -    
003  0.0011   0.0000   0.0004   -    
004  0.0001   0.0000   0.0001   -    
005  0.0061   0.0000   0.0011   -    
006  0.0022   0.0000   0.0057   -    
007  0.0007   0.0000   0.0004   -    
008  0.0008   0.0000   0.0002   -    
009  0.0068   0.0001   0.0012   -    
010  0.0001   0.0000   0.0001   -    
011  0.0020   0.0000   0.0004   -    
012  0.0887   0.0000   0.0037   -    
013  0.0003   0.0000   0.0000   -    
014  0.0020   0.0000   0.0004   -    
015  0.0022   0.0002   0.0005   -    
016  0.0151   0.0001   0.0015   -    
017  0.0062   0.0001   0.0013   -    
018  0.0110   0.0001   0.0048   -    
019  0.0498   0.0007   0.0050   -    
020  0.0111   0.0001   0.0015   -    
021  0.0455   0.0003   0.0042   -    
022  0.0006   0.0000   0.0001   -    
023  0.0109   0.0001   0.0015   -    
024  0.0110   0.0001   0.0015   -    
025  0.0134   0.0002   0.0012   -    
026  0.0031   0.0000   0.0002   -    
027  0.0076   0.0001   0.0008   -    
028  -     -     -     -    
029  0.0146   0.0001   0.0013   -    
030  -     -     -     -    rIS

NED KKU



  

ตารางท่ี ญ-28 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารเชือ่มโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) ของพื้นที่ศึกษาในกจิกรรม 055-060 (แนวนอน) 
กิจกรรมการผลิต 055 056 057 058 

031  0.0109   0.0001   0.0023   -    
032  0.0129   0.0001   0.0011   -    
033  0.0052   0.0001   0.0005   -    
034  0.0183   0.0002   0.0014   -    
035  0.0032   0.0000   0.0005   -    
036  0.0004   0.0000   0.0000   -    
037  0.0049   0.0000   0.0006   -    
038  0.0111   0.0001   0.0024   -    
039  0.0828   0.0012   0.0255   -    
040  0.0073   0.0000   0.0007   -    
041  0.0003   0.0000   0.0000   -    
042  0.0027   0.0000   0.0004   -    
043  0.0067   0.0000   0.0009   -    
044  0.0004   0.0000   0.0000   -    
045  0.0587   0.0003   0.0055   -    
046  0.0021   0.0001   0.0003   -    
047  0.0729   0.0008   0.0092   -    
048  0.0464   0.0002   0.0043   -    
049  0.0375   0.0003   0.0071   -    
050  0.0363   0.0004   0.0053   -    
051  0.0890   0.0004   0.0095   -    
052  0.0190   0.0002   0.0023   -    
053  0.0762   0.0015   0.0368   -    
054  0.0284   0.0011   0.0035   -    
055  1.0557   0.0003   0.0414   -    
056  0.0427   1.0028   0.0164   -    
057  0.0204   0.0003   1.0441   -    
058  -     -     -    1 

Forward Linkage  3.0391   1.1712   1.8518   -    
 rIS

NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-1 

ภาคผนวก ฎ 
ความเชื่อมโยงไปของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่กระจายไปยังกิจกรรมอ่ืน 

 
1. ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิต 

 
ตารางที่ ฎ-1 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมอาหารสตัว์ที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 020 อาหารสตัว ์ 1.0841 
2 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.3453 
3 002 ท าไร่ข้าวโพด 0.2157 
4 011 การประมง 0.0711 
5 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0661 
6 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0607 
7 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 0.0393 
8 001 การท านา 0.0387 
9 053 การเงินและการประกันภัย 0.0354 
10 051 การขนส่ง 0.0321 
11 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0274 
12 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.0204 
13 009 การปศุสตัว ์ 0.0187 
14 018 การผลิตน  าตาล 0.0181 
15 015 โรงฆ่าสัตว ์ 0.0138 

 
ตารางที่ ฎ-2 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.7785 
2 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.1578 
3 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0410 
4 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0338 
5 051 การขนส่ง 0.0325 
6 053 การเงินและการประกันภัย 0.0290 
7 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0143 
8 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 0.0124 
9 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 0.0122 
10 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 0.0087 
11 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.0077 
12 055 การบริการธุรกิจ 0.0061 
13 057 บริการอื่น ๆ 0.0053 
14 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0052 
15 052 การสื่อสาร 0.0051 

 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-2 

ตารางที่ ฎ-3 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 015 โรงฆ่าสัตว ์ 1.0008 
2 009 การปศุสตัว ์ 0.6902 
3 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0726 
4 001 การท านา 0.0604 
5 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0543 
6 020 อาหารสตัว ์ 0.0509 
7 053 การเงินและการประกันภัย 0.0221 
8 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0174 
9 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0141 
10 051 การขนส่ง 0.0116 
11 002 ท าไร่ข้าวโพด 0.0115 
12 011 การประมง 0.0089 
13 003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.0064 
14 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 0.0062 
15 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.0056 

 
ตารางที่ ฎ-4 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลติสิ่งทอกระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 1.0351 
2 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.6476 
3 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0820 
4 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0813 
5 053 การเงินและการประกันภัย 0.0495 
6 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 0.0247 
7 051 การขนส่ง 0.0215 
8 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0114 
9 009 การปศุสตัว ์ 0.0112 
10 012 การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.0090 
11 025 การผลิตกระดาษ  เยื่อกระดาษ 0.0088 
12 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0078 
13 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.0076 
14 055 การบริการธุรกิจ 0.0063 
15 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0057 

 
 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-3 

ตารางที่ ฎ-5 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลติภณัฑ์จากหนังสัตว์ที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง 1.2538 
2 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.0898 
3 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0838 
4 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0801 
5 009 การปศุสตัว ์ 0.0789 
6 015 โรงฆ่าสัตว ์ 0.0696 
7 053 การเงินและการประกันภัย 0.0415 
8 007 ท าสวนยางพารา 0.0381 
9 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0365 
10 051 การขนส่ง 0.0332 
11 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 0.0242 
12 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.0210 
13 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0203 
14 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 0.0157 
15 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0108 

 
ตารางที่ ฎ-6 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมอุตสาหกรรมอาหารที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 016 อุตสาหกรรมอาหาร 1.1568 
2 011 การประมง 0.1392 
3 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 0.0902 
4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0826 
5 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.0631 
6 009 การปศุสตัว ์ 0.0545 
7 018 การผลิตน  าตาล 0.0531 
8 051 การขนส่ง 0.0393 
9 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0377 
10 053 การเงินและการประกันภัย 0.0377 
11 015 โรงฆ่าสัตว ์ 0.0347 
12 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0271 
13 004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.0230 
14 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0154 
15 020 อาหารสตัว ์ 0.0152 

 
 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-4 

ตารางที่ ฎ-7 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1854 
2 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.1366 
3 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.1006 
4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0921 
5 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0625 
6 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 0.0598 
7 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0502 
8 053 การเงินและการประกันภัย 0.0437 
9 051 การขนส่ง 0.0313 
10 007 ท าสวนยางพารา 0.0294 
11 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0222 
12 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 0.0190 
13 055 การบริการธุรกิจ 0.0181 
14 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.0170 
15 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 0.0163 

 
ตารางที่ ฎ-8 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงสีข้าวและผลิตภณัฑ์จากแป้งที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 1.0415 
2 001 การท านา 0.6511 
3 003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.0870 
4 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 0.0329 
5 053 การเงินและการประกันภัย 0.0231 
6 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0208 
7 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0156 
8 002 ท าไร่ข้าวโพด 0.0097 
9 051 การขนส่ง 0.0074 
10 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0023 
11 012 การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.0017 
12 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0012 
13 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0010 
14 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.0010 
15 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.0009 
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ฎ-5 

ตารางที่ ฎ-9 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมโรงแรมและภตัตาคารที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 050 โรงแรมและภัตาคาร 1.0043 
2 021 เครื่องดื่ม 0.1019 
3 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0952 
4 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0660 
5 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.0574 
6 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0492 
7 053 การเงินและการประกันภัย 0.0483 
8 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0477 
9 015 โรงฆ่าสัตว ์ 0.0475 
10 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0468 
11 009 การปศุสตัว ์ 0.0404 
12 011 การประมง 0.0321 
13 001 การท านา 0.0310 
14 051 การขนส่ง 0.0248 
15 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.0241 

 
ตารางที่ ฎ-10 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลังของกิจกรรมผลิตภณัฑ์จากยางที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 1.1015 
2 007 ท าสวนยางพารา 0.5170 
3 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0663 
4 053 การเงินและการประกันภัย 0.0316 
5 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0283 
6 051 การขนส่ง 0.0279 
7 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 0.0253 
8 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.0241 
9 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0111 
10 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0050 
11 008 การปลูกพืชอื่น ๆ 0.0046 
12 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0037 
13 012 การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.0031 
14 055 การบริการธุรกิจ 0.0031 
15 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.0028 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-6 

2. ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิต 
 
ตารางที่ ฎ-11 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 1.2452 
2 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.3505 
3 047 การก่อสร้างอาคาร 0.2686 
4 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.2343 
5 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.2062 
6 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 0.2059 
7 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 0.0499 
8 057 บริการอื่น ๆ 0.0269 
9 021 เครื่องดื่ม 0.0223 
10 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี 0.0181 
11 051 การขนส่ง 0.0124 
12 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0078 
13 056 การบริการสาธารณะ 0.0076 
14 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0074 
15 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0070 

 
ตารางที่ ฎ-12 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลติภณัฑ์จากพลาสติกที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 1.0372 
2 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.3129 
3 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0835 
4 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0669 
5 047 การก่อสร้างอาคาร 0.0562 
6 021 เครื่องดื่ม 0.0271 
7 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.0260 
8 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.0209 
9 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0184 
10 057 บริการอื่น ๆ 0.0171 
11 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 0.0170 
12 056 การบริการสาธารณะ 0.0166 
13 020 อาหารสตัว ์ 0.0165 
14 018 การผลิตน  าตาล 0.0157 
15 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0156 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 

ฎ-7 

ตารางที่ ฎ-13 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ขั นมูลฐาน ปิโตรเคมีที่กระจายไปยัง
กิจกรรมอื่น 

ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 
1 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี 1.2733 
2 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.3669 
3 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.2239 
4 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.1386 
5 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง 0.1184 
6 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.1021 
7 047 การก่อสร้างอาคาร 0.0585 
8 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 0.0578 
9 056 การบริการสาธารณะ 0.0514 
10 021 เครื่องดื่ม 0.0513 
11 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0428 
12 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0342 
13 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 0.0341 
14 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0220 
15 025 การผลิตกระดาษ  เยื่อกระดาษ 0.0208 

 
ตารางที่ ฎ-14 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลติผลติภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กกระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.2067 
2 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0406 
3 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 0.1312 
4 047 การก่อสร้างอาคาร 0.1015 
5 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0915 
6 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0740 
7 057 บริการอื่น ๆ 0.0485 
8 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 0.0414 
9 021 เครื่องดื่ม 0.0143 
10 044 การผลิตอื่น ๆ 0.0139 
11 051 การขนส่ง 0.0096 
12 056 การบริการสาธารณะ 0.0091 
13 053 การเงินและการประกันภัย 0.0084 
14 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 0.0076 
15 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0074 
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ฎ-8 

ตารางที่ ฎ-15 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลติภณัฑ์โลหะที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.0314 
2 047 การก่อสร้างอาคาร 0.2079 
3 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.1154 
4 021 เครื่องดื่ม 0.0984 
5 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0914 
6 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0814 
7 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0280 
8 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0200 
9 057 บริการอื่น ๆ 0.0176 
10 051 การขนส่ง 0.0172 
11 005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.0166 
12 056 การบริการสาธารณะ 0.0149 
13 001 การท านา 0.0142 
14 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 0.0134 
15 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 0.0129 

 
ตารางที่ ฎ-16 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าที่กระจายไปยัง

กิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 1.1929 
2 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.1189 
3 056 การบริการสาธารณะ 0.0769 
4 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0633 
5 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0585 
6 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.0558 
7 047 การก่อสร้างอาคาร 0.0491 
8 050 โรงแรมและภัตตาคาร 0.0488 
9 053 การเงินและการประกันภัย 0.0372 
10 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.0316 
11 057 บริการอื่น ๆ 0.0309 
12 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 0.0301 
13 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.0299 
14 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0254 
15 051 การขนส่ง 0.0233 
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ฎ-9 

ตารางที่ ฎ-17 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.7785 
2 047 การก่อสร้างอาคาร 0.0562 
3 057 บริการอื่น ๆ 0.0291 
4 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0283 
5 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0142 
6 053 การเงินและการประกันภัย 0.0088 
7 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0084 
8 056 การบริการสาธารณะ 0.0065 
9 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0050 
10 050 โรงแรมและภัตตาคาร 0.0042 
11 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 0.0040 
12 055 การบริการธุรกิจ 0.0036 
13 051 การขนส่ง 0.0035 
14 052 การสื่อสาร 0.0032 
15 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0016 

 
ตารางที่ ฎ-18 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 047 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0026 
2 053 การเงินและการประกันภัย 0.0085 
3 056 การบริการสาธารณะ 0.0065 
4 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.0055 
5 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.0042 
6 057 บริการอื่น ๆ 0.0039 
7 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0019 
8 009 การปศุสตัว ์ 0.0018 
9 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0018 
10 055 การบริการธุรกิจ 0.0017 
11 050 โรงแรมและภัตตาคาร 0.0016 
12 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0015 
13 018 การผลิตน  าตาล 0.0013 
14 051 การขนส่ง 0.0013 
15 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.0013 
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ฎ-10 

ตารางที่ ฎ-19 แสดงความเช่ือมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตกระดาษ  เยื่อกระดาษที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 025 การผลิตกระดาษ  เยื่อกระดาษ 1.3554 
2 056 การบริการสาธารณะ 0.2538 
3 053 การเงินและการประกันภัย 0.1672 
4 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.0697 
5 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ 0.0505 
6 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.0331 
7 055 การบริการธุรกิจ 0.0330 
8 026 การพิมพ ์ 0.0312 
9 021 เครื่องดื่ม 0.0288 
10 047 การก่อสร้างอาคาร 0.0284 
11 051 การขนส่ง 0.0226 
12 057 บริการอื่น ๆ 0.0159 
13 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 0.0157 
14 016 อุตสาหกรรมอาหาร 0.0128 
15 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 0.0122 

 
ตารางที่ ฎ-20 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมผลติภณัฑ์เคมีอื่น ๆ ที่กระจายไปยังกิจกรรมอื่น 
ล าดับ รหัส กิจกรรม ค่าตัวทวีคูณ 

1 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 1.0521 
2 056 การบริการสาธารณะ 0.2407 
3 047 การก่อสร้างอาคาร 0.1064 
4 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.1052 
5 057 บริการอื่น ๆ 0.0576 
6 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 0.0324 
7 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 0.0231 
8 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม 0.0229 
9 021 เครื่องดื่ม 0.0217 
10 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.0189 
11 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.0188 
12 009 การปศุสตัว ์ 0.0187 
13 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 0.0177 
14 053 การเงินและการประกันภัย 0.0148 
15 050 โรงแรมและภัตตาคาร 0.0147 

 rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-1 

ภาคผนวก ฏ  
รหัสพิกัดศุลกากร 

 
ตารางที่ ฏ-1 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการส่งออก 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

001 - 
002 1005 
003 0714 
004 0708 0713 0802 1201 1202   
005 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0709 0710 0711 0712 0803 0804 0805 0806 

0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0904 2001 
006 - 
007 - 
008 0601 0602 0603 0604 0801 0902 0905 0906 0909 0910 1203 1206 1207 1211 

1213 1301 1302 
009 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0202 0203 0204 0206 0207 0209 0210 0408 

0409 
010 - 
011 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0511 1605 
012 2701 2705 2711 
013 - 
014 2501 2503 2505 2507 2508 2510 2512 2514 2515 2516 2517 2519 2520 2521 

2522 2523 2526 2530 2715 6802 6804 6806 6815 6903 7113 7403 8112  
015 - 
016 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0410 1212 1214 1501 1504 1507 1508 1509 

1510 1511 1513 1515 1516 1517 1518 1521 1522 1601 1602 1603 1604 1901 
1902 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2105 2106 2306 2308 2309  

017 1006 1101 1102 1105 1106 1208 1903 
018 1701 1702 1703 2303 
019 1704 1805 1806 1904 1905 2101 2102 2103 2104 2209 2301 2302 
020 - 
021 2009 2201 2202 2203 2204 2206 2207 2209 
022 2401 2402  
023 1404 5003 5006 5007 5101 5201 5202 5203 5204 5205 5207 5208 5209 5210 

5211 5212 5303 5401 5402 5403 5406 5407 5501 5503 5504 5505 5506 5508 
5509 5510 5511 5512 5513 5514 5514 5516 5601 5607 5609 5801 5802 6812 

024 1401 3005 4601 5602 5603 5604 5703 5704 5705 5804 5806 5807 5808 5811 
5901 5904 5906 5907 5911 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6101 6102 6103 
6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 
6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 
6215 6216 6217 6301 3302 6303 06304 6305 6306 6307 6309 6310 6502 6504 
6505 6506 6507 6812 9404 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-2 

ตารางที่ ฏ-1 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการส่งออก 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

025 4706 4707 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 
4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 

026 4901 4902 4903 4904 4907 4908 4909 4910 4911 
027 2801 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2811 2812 2814 2815 2817 2818 

2819 2820 2821 2823 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2832 2833 2834 2835 
2836 2839 2840 2842 2843 2846 2847 2849 2852 2853 2901 2902 2903 2904 
2905 2907 2910 2912 2915 2916 2917 2918 2921 2922 2923 2924 2927 2928 
2929 2930 2931 2933 2935 2936 2937 2942 3301 3801 3802 3804 3805 3806 
3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3819 3820 3822 3823 
3824 3825 3826 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 
3912 3913 3914 3916 

028 3101 3102 3103 3104 3105 
029 3003 3004 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 

3213 3214 3215 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3401 3402 3406 3501 3502 
3503 3505 3506 3507 3605 3701 3702 3707 9602 9613 

030 2707 2710 2712 2713 2714 3403 3404 3405  
031 0401 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 

4014 4015 4016 4017 5604 5902 
032 3915 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 4202 5608 5903 

9618 
033 6807 6810 6811 
034 6807 6808 6809 6811 6812 6815 6901 6902 6904 6905 6906 6907 6908 6910 

6911 6912 6914 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7013 
7014 7016 7019 7020 

035 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 
7215 7216 7217 7218 7219 7220 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 

036 - 
037 5909 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 

7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7404 
7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7415 7418 7419 7508 7601 7604 7605 
7606 7607 7608 7609 7610 7612 7614 7615 7616 7801 7804 7806 7901 7903 
7904 7905 7907 8003 8007 8101 8102 8108 8109 8201 8202 8203 8204 8205 
8206 8207 8208 8209 8211 8212 8213 8214 8215 8301 8302 8303 8304 8305 
8306 8307 8308 8309 8310 8311 8480 8481 8482 8484 8487 9403 

038 8402 8403 8404 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 
8417 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8429 8430 8431 8433 8435 
8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8448 8451 8452 8455 
8456 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8470 8471 
8472 8473 8474 8475 8477 8479 8483 8486 8501 8502 8503 8504 8505 8506 
8507 8509 8511 8512 8514 8515 8543 8545 8546 8547 8548 9024 9025 9031 

039 8418 8450 8508 8510 8513 8516 8517 8518 8519 8521 8523 8525 8527 8530 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-3 

ตารางที่ ฏ-1 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการส่งออก 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

8531 8532 8533 8534 8535 8536 8538 8539 8540 8541 8542 8544 9033 9405 
040 6813 7007 7009 8427 8432 8601 8602 8603 8606 8608 8609 8701 8702 8703 

8704 8705 8706 8707 8708 8709 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8801 8803 
8903 8905 8907 

041 - 
042 4101 4104 4107 4201 4202 4203 4205 4206 4302 4304 5702 5703 6405 
043 4401 4403 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4418 4419 

4420 4421 4504 4602 9403 
044 2703 3002 3005 3006 3603 3604 3606 4202 5910 6401 6402 6403 6404 6406 

6601 6603 6702 6703 6704 6805 6909 6913 7015 7017 7018 7117 8522 8526 
8528 8529 8537 8715 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9010 9011 
9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9026 9027 9028 
9029 9030 9032 9101 9102 9105 9106 9108 9111 9201 9202 9206 9207 9208 
9209 9301 9304 9306 9401 9402 9403 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9603 
9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9615 9616 9617 9619 9701 

045 - 
046 - 
047 9406 
048 - 
049 - 
050 - 
051 8428 
052 - 
053 - 
054 - 
055 - 
056 - 
057 - 
058 - 

 
ตารางที่ ฏ-2 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการน าเข้า 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

001 - 
002 1005 
003 0714 
004 0708 0713 0802 1202 
005 0601 0702 0703 0704 0706 0709 0712 0803 0804 0805 0810 0813 
006 - 
007 - 
008 0602 0603 0604 0801 0901 0902 0908 0910 1008 1104 1206 1207 1211 1301 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-4 

ตารางที่ ฏ-2 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการน าเข้า 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

1401 1404 
009 0106 0208 0409 0410 0501 0506 0511 
010 2005 
011 0301 0303 7101 
012 2701 2703 2710 
013 2511 2603 2609 7403 
014 2501 2505 2508 2516 2517 2522 7103 8112 
015 - 
016 1212 1518 1901 1902 2006 2007 2008 2106 2309 
017 1006 1106 1208 
018 1702 1703 2303 
019 1704 1806 1905 2101 2103 
020 2301 2302 
021 2203 2208 
022 2401 2402 
023 5004 5109 5201 5204 5205 5207 5303 5401 5402 5403 5501 5508 5509 5601 

5604 5609 
024 5208 5209 5210 5211 5212 5301 5309 5407 5408 5512 5513 5514 5515 5516 

5602 5603 5607 5608 5701 5702 5703 5705 5801 5802 5804 5806 5807 5808 
5810 5904 5906 5907 5911 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6102 6103 6104 
6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6201 
6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 
6216 6217 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6405 6501 
6502 6504 6505 6506 6507 

025 4707 4801 4802 4804 4806 4808 4810 4811 4814 4816 4817 4818 4819 4820 
4821 4822 4823 9704 

026 4901 4902 4903 4906 4908 4909 4910 4911 
027 2801 2803 2804 2806 2807 2808 2811 2812 2815 2817 2818 2821 2826 2827 

2828 2830 2833 2834 2835 2836 2839 2843 2847 2849 2852 2853 2901 2902 
2903 2905 2915 2916 2918 2922 2923 2926 2936 2942 3802 3805 3809 3810 
3811 3812 3814 3815 3819 3820 3822 3823 3824 3825 3826 

028 3101 3104 3105 3808 
029 3003 3004 3005 3207 3208 3210 3212 3213 3214 3215 3301 3304 3305 3307 

3401 3402 3404 3405 3406 3505 3506 3602 9613 
030 3403 
031 4001 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4014 4015 4016 4017 4202 
032 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3914 3915 

3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 4202 5903 9003 
033 3816 
034 6802 6804 6805 6808 6809 6810 6812 6813 6815 6907 6908 6910 6911 6912 

6913 6914 7001 7002 7003 7004 7007 7009 7010 7011 7013 7016 7019 7020 

rIS
NED KKU



 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-5 

ตารางที่ ฏ-2 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการน าเข้า 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

035 2619 6406 7204 7207 7210 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7219 7222 7225 
7226 7228 7229 7303 7304 7305 7306 

036 - 
037 4202 7113 7114 7115 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7314 7315 7317 7318 

7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7404 7407 7408 7409 7415 7419 
7508 7601 7602 7604 7606 7607 7608 7609 7610 7612 7615 7616 7801 7806 
7907 8108 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 
8213 8214 8215 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8308 8309 8310 8311 8480 
8481 8484 9403 9604 

038 8401 8402 8403 8408 8409 8411 8412 8413 8414 8417 8419 8420 8421 8422 
8423 8424 8425 8426 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8435 8436 8437 8438 
8440 8441 8442 8443 8445 8446 8448 8451 8452 8454 8455 8456 8458 8459 
8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8471 8473 8474 8475 
8476 8477 8482 8483 8486 8487 8502 8514 8515 8543 9024 

039 8415 8418 8450 8470 8472 8479 8501 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 
8510 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8529 
8530 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8544 
8545 8546 8547 8548 9405 

040 8427 8701 8702 8703 8704 8705 8707 8708 8709 8711 8712 8713 8715 8716 
041 8526 8708 8714 8802 8803 8903 8906 8907 
042 4101 4102 4201 4202 4203 4205 4304 
043 4401 4402 4403 4407 4408 4409 4410 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 

4419 4420 4421 4601 4602 6406 9403 
044 6401 6402 6403 6404 6406 6506 6601 6602 6603 6702 6703 6704 7017 7018 

7117 7118 8528 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9010 9011 9012 
9013 9015 9017 9018 9019 9020 9021 9023 9025 9026 9027 9028 9029 9030 
9031 9032 9033 9101 9102 9103 9105 9106 9107 9111 9112 9113 9114 9201 
9202 9205 9206 9207 9208 9209 9304 9305 9307 9401 9402 9403 9404 9503 
9504 9505 9506 9507 9508 9601 9602 9603 9605 9606 9607 9608 9609 9610 
9611 9612 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9701 9703 

045 - 
046 - 
047 9406 
048 - 
049 - 
050 - 
051 8609 
052 - 
053 - 
054 - 
055 - 

rIS
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ฏ-6 

ตารางที่ ฏ-2 แสดงรหสัพิกัดศลุกากรของการน าเข้า 
กิจกรรมการผลิต รหัสพิกัดศุลกากร 

056 - 
057 - 
058 - 

 
ค าอธิบายของรหัสศุลกากร  
ที่มา : 
http://www.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=customs_tariff_and_st
atistic&ini_menu=menu_interest_and_law_160421_01&lang=th&left_menu=menu_cu
stoms_tariff_and_statistic 
 

rIS
NED KKU



ภาคผนวก ฐ 
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่ศึกษา 

 
ตารางที่ ฐ-1 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดทีศึ่กษา 
รหัส กิจกรรมการผลิต ชัยภมู ิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี พ้ืนท่ีศึกษา 
051 การขนส่ง 759.36  3,515.55  661.06  915.15  467.82  6,149.94  2,845.01  663.95  1,823.60  1,631.14  1,798.80  21,231.37  
016 อาหาร 22.34  1,391.97  7.26  38.29  11.78  2,397.65  18.04  10.48  157.44  130.44  45.07  4,230.77  
019 ผลิตอาหารอื่น ๆ 1,931.21  6,981.87  1,734.99  1,446.84  624.67  13,946.20  2,137.83  1,033.48  4,139.34  1,293.05  5,331.13  40,600.61  
031 ผลิตภัณฑ์จากยาง 67.85  137.74  42.71  29.88  424.03  2,022.76  2,086.20  98.04  198.95  320.84  761.69  6,190.68  
043 โรงเล่ือยและ

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
71.27  371.79  64.21  12.87  14.44  2,411.39  80.67  16.31  137.80  4.12  43.00  3,227.87  

042 ผลิตภัณฑ์จากหนัง 0.00   649.10  0.00  0.03  5.54  731.97  0.32  0.09  0.00   0.00    93.03  1,480.08  
017 โรงสีข้าวและ

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
653.57  2,076.05  1,299.01  1,854.34  145.71  4,047.78  1,764.93  322.00  247.14  91.83  2,354.37  14,856.72  

024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 606.00  2,439.05  0.00   77.31  0.00    827.93  220.08  00.00   0.00    4.73  544.90  4,720.00  
ประชากรแต่ละจังหวัด 958,611  1,741,718  926,484       830,488  350,327  2,503,468  1,269,472  541,275       451,565  572,664      1,725,004  11,871,077  

 
ตารางที่ ฐ-2 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดทีศึ่กษาต่อประชากรของแต่ละจังหวัด 
รหัส กิจกรรมการผลิต ชัยภมู ิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี พ้ืนท่ีศึกษา 
051 การขนส่ง 792.14  2,018.44  713.51  1,101.95  1,335.37  2,456.57  2,241.10  1,226.64  4,038.40  2,848.34  1,042.78  19,815.23  
016 อาหาร 23.30  799.19  7.84  46.11  33.62  957.73  14.21  19.36  348.66  227.78  26.13  2,503.93  
019 ผลิตอาหารอื่น ๆ 2,014.59  4,008.61  1,872.66  1,742.16  1,783.11  5,570.75  1,684.03  1,909.34  9,166.65  2,257.95  3,090.50  35,100.36  
031 ผลิตภัณฑ์จากยาง 70.78  79.08  46.10  35.98  1,210.38  807.98  1,643.36  181.13  440.58  560.26  441.56  5,517.19  
043 โรงเล่ือยและ

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
74.35  213.46  69.31  15.49  41.23  963.22  63.54  30.13  305.15  7.19  24.93  1,808.00  

042 ผลิตภัณฑ์จากหนัง 0.00    372.68  0.00   0.03  15.82  292.38  0.25  0.16  0.00    0.00    53.93  735.25  
017 โรงสีข้าวและ

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
681.79  1,191.95  1,402.09  2,232.83  415.92  1,616.87  1,390.29  594.89  547.30  160.35  1,364.85  11,599.13  

024 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 632.17  1,400.37  0.00    93.09  0.00   330.71  173.37  0.00    0.00    8.26  315.88  2,953.85  
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ตารางที่ ฐ-3 แสดงร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของอุตสาหกรรมต่อประชากรของ 8 อุตสาหกรรม 
รหัส กิจกรรมการผลิต ชัยภมู ิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี พ้ืนท่ีศึกษา 
051 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 
016 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 
019 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 
031 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 
043 โรงเล่ือยและ

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 

042 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 
017 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 

024 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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ฑ-1 

ภาคผนวก ฑ  
มูลค่าการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว และเวียดนาม 

 
ตารางที่ ฑ-1 แสดงมลูค่าสินค้าสง่ออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ในปี พ.ศ.2557 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต ลาว เวียดนาม รวม 

1 030 โรงกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม    23,766.75           36.91  23,803.66  
2 040 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม    17,764.08           82.18  17,846.26  
3 021 เครื่องดื่ม      2,154.00     7,132.97  9,286.97  
4 037 ผลิตภณัฑ์โลหะ      6,549.31        830.92  7,380.23  
5 005 ท้าไร่ผักและสวนผลไม้            78.11     7,257.85  7,335.96  
6 038 เครื่องจักรอุตสาหกรรม      4,453.47     2,206.65  6,660.12  
7 039 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า      5,656.47        516.38  6,172.85  
8 016 อุตสาหกรรมอาหาร      5,076.82           12.90  5,089.72  
9 035 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า      4,931.66             6.06  4,937.73  
10 029 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ      4,303.28           29.33  4,332.61  
11 044 การผลิตอื่น ๆ      2,849.55        396.73  3,246.28  
12 027 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั นมลูฐาน ปิโตรเคม ี      3,053.11        151.36  3,204.47  
13 034 ผลิตภณัฑ์อโลหะ      2,945.48             0.56  2,946.04  
14 019 การผลิตอาหารอื่น ๆ      2,890.71             2.71  2,893.43  
15 032 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก      2,675.81        193.71  2,869.52  
16 014 การท้าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก      1,928.71             3.73  1,932.44  
17 024 ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า      1,418.68        229.75  1,648.44  
18 028 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช      1,525.64  0.00    1,525.64  
19 031 ผลิตภณัฑ์จากยาง      1,219.20           70.05  1,289.25  
20 025 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ      1,155.36             7.60  1,162.96  
21 033 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี      1,064.21             0.17  1,064.38  
22 009 การปศุสตัว ์          949.59           17.63  967.23  
23 023 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม          764.51        126.80  891.31  
24 018 การผลิตน ้าตาล          718.90  0.00       718.90  
25 017 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง          379.46             8.02  387.49  
26 022 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ          329.39                0.00       329.39  
27 042 ผลิตภณัฑ์จากหนัง            63.34           75.40  138.74  
28 043 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้          128.32             0.93  129.25  
29 051 การขนส่ง          100.57             6.86  107.43  
30 012 การท้าเหมืองถ่านหินและน ้ามัน

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
88.15 0.00    88.15 

31 026 การพิมพ ์            64.29             0.91  65.20  
32 011 การประมง            53.13  0.00       53.13  
33 008 การปลูกพืชอื่น ๆ            44.12             4.09  48.21  
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ฑ-2 

ตารางที่ ฑ-1 แสดงมลูค่าสินค้าสง่ออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ในปี พ.ศ.2557 
ล าดับ รหัส กิจกรรมการผลิต ลาว เวียดนาม รวม 
34 002 ท้าไร่ข้าวโพด            44.53  0.00       44.53  
35 004 ท้าไร่พืชตระกูลถั่ว            18.99             0.26  19.25  
36 047 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย            11.85             0.10  11.94  
37 003 ท้าไร่มันส้าปะหลัง              0.69             1.88  2.56  
38 058 กิจกรรมที่จ้าแนกไมไ่ด ้ 0.00    0.00    0.00    
39 057 บริการอื่น ๆ 0.00    0.00    0.00    
40 056 การบริการสาธารณะ 0.00    0.00    0.00    
41 055 การบริการธุรกิจ 0.00    0.00    0.00    
42 054 อสังหาริมทรัพย ์ 0.00    0.00    0.00    
43 053 การเงินและประกันภัย 0.00    0.00    0.00    
44 052 การสื่อสาร 0.00    0.00    0.00    
45 050 โรงแรมและภัตตาคาร 0.00    0.00    0.00    
46 049 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.00    0.00    0.00    
47 048 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.00    0.00    0.00    
48 046 การประปา 0.00    0.00    0.00    
49 045 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ 0.00    0.00    0.00    
50 041 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 0.00    0.00    0.00    
51 036 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.00    0.00    0.00    
52 020 อาหารสตัว ์ 0.00    0.00    0.00    
53 015 โรงฆ่าสัตว ์ 0.00    0.00    0.00    
54 013 การท้าเหมืองแรเ่หล็ก 0.00    0.00    0.00    
55 010 การป่าไม ้ 0.00    0.00    0.00    
56 007 ท้าสวนยางพารา 0.00    0.00    0.00    
57 006 ท้าไร่อ้อย 0.00    0.00    0.00    
58 001 การท้านา 0.00    0.00    0.00    

รวม 101,220.24 19,411.40 120,631.67 
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ฒ-1 

ภาคผนวก ฒ 
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลการศึกษา 

 
ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( EWEC)  สู่ ก า ร พั ฒ น า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอผลของการศึกษาทั้งหมดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในส่วนภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 และเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่
ประชุมฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ดังนี้  

 
1.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 

1.1 ข้อเสนอแนะอุตสาหกรรมการขนส่ง 
1.1.1 การพัฒนาเส้นทางจากจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-มหาสารคาม ผ่านอ าเภอบรบือ–

บุรีรัมย์ เพ่ือไปยังท่าเรือในภาคตะวันออก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เส้นทางบางช่วงยังเป็นถนนสอง
ช่องทางจราจร การคมนาคมยังไม่คล่องตัว ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตเส้นทางดังกล่าวมีความส าคัญ ซึ่ง
มีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคตะวันออกที่ส าคัญอีก
เส้นทางหนึ่ง 

1.1.2 ปัญหา ที่ เป็นอุปสรรค ในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ สปป.ลาว และเวียดนาม มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน มีขั้นตอนการตรวจตราที่
ค่อนข้างยุ่งยาก และมีการเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานกว่า  
การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือมาบตาพุด ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้การขนส่งสินค้าผ่าน
ท่าเรือในภาคตะวันออกของไทยเหมือนเดิม 

1.2 ข้อเสนอแนะอุตสาหกรรมอาหาร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารที่ส าคัญของประเทศ ควรมี 

การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเพ่ือขายและแปรรูปให้มากขึ้น โดยมีวัตถุดิบในพ้ืนที่เพียงร้อยละ 80 ซึ่ง
พ้ืนทีย่ังมีการน าเข้าของวัตถุดิบกว่าร้อยละ 20  

1.3 ข้อเสนอแนะอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
ควรมีการแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้มากกว่าเดิมก่อนส่งออกจากพ้ืนที่

และส่งออกไปต่างประเทศ ควรมีมาตรการออกมาเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับ เช่น ไม่สามารถ
ส่งออกยางพาราดิบได้ควรมีการแปรรูปยางพาราก่อนการขายและส่งออก เป็นต้น 

1.4 ข้อเสนอแนะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การเขียนเรื่องราว (Story) 

ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเป็นจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา 
1.5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนัง เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ก่อให้เกิดมลภาวะ  

การพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องระมัดระวังดูความเหมาะสม ผลได้ -เสีย ที่จะเกิดขึ้น
จากอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

1.6 ข้อเสนอของทีมที่ปรึกษาทั้ง 8 อุตสาหกรรม ควรจัดล าดับความส าคัญของแต่ละอุตสาหกรรม
จากมากไปน้อย ควรมีการพัฒนาโครงการที่เป็นรูปธรรม หรือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาให้มากข้ึน 
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ฒ-2 

จากผลการศึกษาก าหนดอุตสาหกรรมที่เหมาะสมทั้ง 8 ประเภทแล้ว การสนับสนุนให้เกิด 
การลงทุนในอุตสาหกรรมใดก่อนหลังยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น หน่วยงานราชการต้องให้
ความส าคัญจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนับสนุนให้โครงการที่มีความเหมาะสมบรรจุในโครงการแผนงาน 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น และระยะกลาง อีกทั้งหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ต้อง
สนับสนุนให้มากกว่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) 

1.7 ควรพิจารณาผลรับที่ได้จากการสนับสนุนประมาณในแต่ละกิจกรรมการผลิตแล้วจะท าให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนเท่าใด เป็นต้น  

1.8 ในแต่ละอุตสาหกรรม ควรให้ความส าคัญในอุตสาหกรรมกลางทาง และอุตสาหกรรม
ปลายทางให้มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นทาง และ ควรมีการส่งเสริมใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มากข้ึนในแตล่ะข้ันตอนการผลิต 
 
2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตารางที่ ฒ-1 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของพื้นที่ศึกษา 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 มี แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์  แหล่ ง
ท่องเที่ยวประเภทสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิ  

 มี เ ส้ น ท า ง เ ช่ื อ ม โ ย ง จ า ก
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง
ส ายหลั ก และสายรอง ไป
จังหวัดต่าง ๆ 

 มีอาหารที่มช่ืีอเสียงและเป็นที่
ยอมรับ ได้แก่ หม่ า ชัยภูมิ ไก่
ย่างเขาสวนกวาง ขอนแก่น 
ไก่งวง และข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุ ล า ร้ อ ง ไ ห้ มห าส า รค าม  
ข้ า ว เ ห นี ย ว เ ข า ว ง  แ ล ะ 
กุ้งก้ามกราม กาฬสินธุ์ 

ไม่มีข้อเสนอแนะ  จุดเด่นของแต่ละพื้นที่ เช่น 
หม่ าของจังหวัดชัยภูมิมี
ความอร่อยมากกว่าหม่ า 
เมืองพลหรือไม่ ไก่งวงที่
จั งหวัดมหาสารคาม มี
ค ว า ม เ ด่ น จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ 
เพราะมี ผู้ ประกอบการ
เลี้ยงและจ าหน่ายไก่งวง
เพียงไม่กี่รายของจังหวัด 

ด้าน
อุตสาหกรรม 

 มีจ านวนโรงงานขนาดใหญ่ใน
ด้านต่าง ๆ จ านวนมาก ได้แก่ 
โ ร ง งาน พลั ง ง านทดแทน
ทั้งหมด 158 แห่ง มีโรงงาน
ขนาดใหญ่ ประเภทโรงสีข้าว 
312 แห่ง จาก 555 แห่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงงานน้ าตาล 17 แห่ง จาก 
19 แห่ ง ในภาคฯ โรงงาน 
แป้งมัน 79 แห่ง จาก 103 

ไม่มีข้อเสนอแนะ  ข้อมูลโรงงานแป้งมันควร
ก าหนดตามนิยามของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็น
อุตสาหกรรม 9(2) และ
ปรั บปรุ งข้ อมู ล ให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน 
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 โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

ฒ-3 

ตารางที่ ฒ-1 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของพื้นที่ศึกษา 
ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ 

แห่งในภาคฯ มีโรงกลึง โรง
หล่อจ านวนมากในทุกจังหวัด
ที่ศึกษา  

 มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่
ศึกษา 3 จังหวัด  

 มีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
และสุรนารี ที่เปิดด าเนินการ
ผลิตเพื่อการส่งออกทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ด้าน
การเกษตร 

 ดินและหินที่มีความแตกต่าง
จากภูมิภาคอื่นของไทย เช่น ดิน
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็ นสี แดง การน าจุ ด เด่ น
ดังกล่าวไปผลิตสินค้าให้มากขึ้น 
เช่น สีโคลน น ามาผลิตผ้าหมัก
โคลน หรือน าหินมาแกะสลัก
เพื่อการส่งออกให้มากขึ้น 

 คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง
เ นื่ อ ง จ า ก เ ก ษ ต ร ใ ช้
สารเคมีมาก เพื่อต้องการ
เพิ่มผลผลิตท าให้ผลผลิตมี
ส า ร ต ก ค้ า ง ส่ ง ผ ล ต่ อ
สุขภาพผู้บริโภค 

 เกษตรกรมีการถือครอง
ที่ดินน้อย  

 ก า ร ป ลู ก ข้ า ว อิ น ท รี ย์ 
เกษตรกรต้องให้เวลากับ
อยู่ ใ นนาม าก  มี ค ว าม
ละเอียดและประณีต ซึ่ง
ไ ม่ ต ร ง กั บ นิ สั ย ข อ ง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป
ในปัจจุบัน  

 เกษตรกรมีความรู้และใส่
ใจในการปรับปรุงบ ารุงดิน
น้อย 

 มคี่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน
ในฤดูแล้ง 

 คุณภาพดินเสื่ อม ไม่ ใ ช่
เพราะสาเหตุจากการใช้
สารเคมีมากไป แต่มีอีก
หลายสาเหตุที่ส่งผลท าให้
คุณภาพดินเสื่อม 

ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 มีแร่โปแตสในพื้นที่  มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้
ท า ล า ย ป่ า  ร ว ม ถึ ง มี
ทรัพยากรแร่ธาตุ จ านวน
มาก เช่น โปแตส ก๊าซ
ธรรมชาติ แต่ไม่สามารถ
น า ขึ้ น ม า แ ป ร รู ป เ พื่ อ 
เชิงธุรกิจได้ 
 

 ในการน าทรัพยากรแร่มา
ใช้ประประโยชน์ซึ่งต้อง
หารือพูดคุยกับกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน หรือ NGOs 
ให้เข้าใจและหาแนวทาง
ร่วมมือกันพัฒนาน าสินแร่
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น 
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ภาคผนวก ฒ 
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลการศึกษา 

 
เอกสารการประชุมน าเสนอผลการศึกษาโครงการการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่ 

การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
(EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายงานภาคผนวก 
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC)  

สู่การพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

เสนอ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
 
 

คณะผู้วิจัย 
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

ธันวาคม 2559 rIS
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คณะที่ปรึกษา 

 
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี   ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์  หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม    คณะที่ปรึกษา 
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์    คณะที่ปรึกษา 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  คณะที่ปรึกษา 
ดร.จีรนันท์ เขิมขันธ์    คณะที่ปรึกษา 
นางสาวกนกพร จรบุรมย์    คณะที่ปรึกษา 
นางสาวพีรยา ไผ่แสวง    คณะที่ปรึกษา 
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การน าเสนอผลการศึกษา 
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกจิ (EWEC)  

สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

น าเสนอโดย 

รศ.สุเมธ แก่นมณี  
และ  

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน ์
26 ธันวาคม 2559 

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 

สนับสนุนโครงการโดย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
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ประเด็นการน าเสนอ 

1. หลักการเหตุผลของโครงการ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

3. ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษา 

4. กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 

5. ข้อมูล และการใช้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห ์

6. ผลการศึกษา 

2 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
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ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
สะหวันนะเขต กว่างตร ิ

เถือ เทียน เว้ (เว)้ 

ดานัง 

แม่สอด 
เมาะล าเลิง  

หรือเมาะละแหม่ง 

มิตรภาพ 

1. หลักการเหตุผล 

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง หรือ GMS 

2. มีถนนมิตรภาพผ่านตอนกลางของภาคฯ จาก จ.นครราชสีมา ตัดกับเส้น EWEC ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ผ่าน 
จ.อุดรธานี สิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย ระยะทางประมาณ 478 กม. 

3. มีเส้น EWEC ผ่านตอนกลางของภาคฯ จาก จ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ-์สะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 384 กิโลเมตร 
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EWEC 
EWEC 

EWEC 

สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
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1. หลักการเหตุผล (ต่อ) 

4. ความเช่ือมโยงทางกายภาพ เส้นทางมิตรภาพ และ EWEC ต่างมุ่งสู่ชายแดนไทย-สปป.ลาว 
ทางตอนบน และตะวันออก ของภาคฯ 

5. มูลค่าการค้าชายแดนของภาคฯ มีอัตราขยายตัวโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2554-58 ประมาณปีละ 
20.04% ปี 2558 มีมูลค่า 279,884 ล้านบาท 

6. แม้ว่าเศรษฐกิจในภาคฯ ในด้านการส่งออกและน าเข้ากับ สปป.ลาว และเวียดนาม มีแนวโน้ม
เติบโตค่อนข้างดี แต่ยังขาดความเช่ือมโยงและสนับสนนุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนและกว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
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1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ ากัด โอกาส ภัยคุกคาม และขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณและประเมินปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และโอกาสในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวในพื้นที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก และพื้นที่
จุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่ส าคัญของภาค 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา 

อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

พื้นที่ศึกษากลุ่มประตูการค้า 

พื้นที่ศึกษากลุ่มระเบียงเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่ศึกษากลุ่มเชื่อมโยงการค้า 

1. กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC)  
ได้แก่ จ. ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร 

2. กลุ่มเชื่อมโยงด้านการค้า  
ได้แก่ จ.อุดรธานี และนครราชสีมา  

3. กลุ่มประตูการค้าได้แก่ จ.เลย 
หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี 

ด่านท่าล่ี 

ด่านหนองคาย 
ด่านเชียงคาน 

ด่านนครพนม 

ด่านมุกดาหาร 

ด่านช่องเม็ก 

ด่านเขมราฐ 
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สัมภาษณ์เชิงลึกภาคีท่ีเกี่ยวข้องใน
กลุ่มจังหวัดท่ีศึกษาท้ังในประเทศและ
สปป.ลาว และเวียดนาม ได้แก่ 
ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า ชิปปิ้ง 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลภาคสนาม 

 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 และแนวทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 

- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ EWEC ใน
ด้านการผลิต การค้าการลงทุน การ
ท่องเท่ียว 

- ทบทวนข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับ EWEC และเครื่องมือใน
การศึกษา 

 

ข้อมูลจากเอกสาร 

- ศักยภาพ 
- ผลกระทบ 
- ข้อจ ากัด 
- โอกาส 
- ประโยชน์ 

วิเคราะห์และประเมิน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ 

- การผลิต 
- การค้า การลงทุน 
- การท่องเท่ียว 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลุ่มท่ีศึกษา 

วิเคราะห์ 
SWOT ใน
แต่ละด้าน 

วิเคราะห์ 
PESTE 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
และไปข้างหลังของสาขาการผลิต 
ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(I/O Table) 

 
 

- GPP 58 สาขาการผลิต 
- สินค้าส่งออก-สินค้าน าเข้า ตาม

ความต้องการสินค้าของ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
(Foreign Demand) และตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดตามแนว EWEC ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การเชื่อมโยงการ
พัฒนาห่วงโซ่
อุปทาน (Supply 
Chains) 

ข้อ
เสนอแนะคลัส

เตอร์ 
(Cluster) ท่ี
เหมาะสมของ
พื้นท่ีศึกษา  

ข้อเสนอโครงการท่ี
ส าคัญ (Flagship 
Project) ของพื้นท่ี
ศึกษา  

 
 
 

- นโยบาย 
- เศรษฐกิจ 
   การผลิต 
   การค้า 
   การลงทุน  
   การท่องเที่ยว 
- สังคม
วัฒนธรรม 
- เทคโนโลย ี
- สิ่งแวดล้อม 

 
ช้อมูลเชิง

คุณภาพ/ปริมาณ 
 

พัฒนาองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่ 

สศช. ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือที่เก่ียวข้อง  

จัดระบบข้อมูล  ท่ี
จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้
ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต 

การเพิ่ม S-Curve 
และ New Engine 
of Growth  ของ

พื้นที่ศึกษา 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในแต่ละพื้น ท่ีท าการศึกษา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดสัมมนา
เพื่อเผยแพร่
ผลการศึกษา
ให้ทุกภาค
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 
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5. ข้อมูล และการใช้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ 

PESTE Analysis 

SWOT Analysis 

I/O Table 

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไป  

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
พื้นที่จังหวัดที่ศึกษา 

• I/O Table หรือ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
• วิเคราะห์ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดที่ศึกษาการ

เช่ือมโยงกับการน าเข้าส่งออกของพื้นที่ที่ศึกษา  
• เป็นเครื่องมือที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดในเศรษฐกิจพื้นที่ที่
ศึกษา ทั้งด้าน Supply และ Demand 

1. ข้อมูล I/O ของประเทศ ปี 2553 มี
การจัดกลุ่ม 58 สาขาการผลิต 

2. ข้อมูล GPP ปี 2557 ของพ้ืนท่ี
ศึกษา น ามาจัดกลุ่มใหม่เป็น 58 
สาขาการผลิตตามข้อมูล I/O ของ
ประเทศ 

3. ข้อมูลสินค้าน าเข้า-ส่งออกของพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ค่าทวีคูณ • ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
• ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

ความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BW) 
• การลงทุนในกิจกรรมท่ีมีค่าความเช่ือมโยงไปข้างหลัง ซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตข้ันกลาง หรือข้ันต้น และท าให้เกิดมูลค่า
ผลผลิตโดยรวมในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้น  

• เมื่อมีการกระตุ้นยอดขาย (อุปสงค์ขั้นสุดท้าย) สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
1 บาท สามารถกระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมไปยังอุตสาหกรรมขั้น
กลาง หรือขั้นต้น 

ความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FW) 
• เมื่อเกิดการลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีมค่ีาการเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า ส่งผลท าใหเ้กิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเช่ือมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมข้ันกลาง หรือ ข้ันปลาย ตามจ านวนค่าทวีคูณ  

• เมื่อมีการลงทุนขยายการผลิตกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้า
เพิ่มขึ้น 1 บาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนค่าทวีคูณ  
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จุดแข็งของพ้ืนที่ศึกษา 

 จุดแข็งของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานบันการศึกษาชั้น
น าหลายแห่ง รวมถึงมีศูนย์กลางทางด้านบริการการแพทย์ โรงพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่ง
สามารถใช้ส าหรับการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ  

 จุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเส้นทางเชื่อมโยงจากเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ ทั้งสายหลักและสายรองไปจังหวัดต่าง ๆ มีอาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ หม่ า ชัยภูมิ ไก่ย่างเขาสวน
กวาง ขอนแก่น ไก่งวง และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มหาสารคาม ข้าวเหนียวเขาวง และกุ้ง
ก้ามกราม กาฬสินธ์ุ เป็นต้น  

 จุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศึกษามีต้นแม่น้ าหลายสาย และมีแหล่งน้ าใต้ดินที่มี
คุณภาพ เช่นในจังหวัดหนองคาย และมีระบบชีวภาพที่หลากหลายในพื้นที่แม่น้ าโขง แม่น้ าชี 
แม่น้ ามูล ลุ่มน้ าสงคราม ลุ่มน้ ายาม ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าอูน เป็นต้น มีเข่ือนเก็บกักน้ าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
การชลประทาน แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด การประมง 6 เข่ือน 
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จุดแข็งของพ้ืนที่ศึกษา (ต่อ) 

 ด้านเกษตรกรรมมีการเลี้ยงโคนม และโคเนื้อมากในจังหวัดนครราชสีมา และบางจังหวัด เช่น
มหาสารคาม และขอนแก่น เป็นต้น 

 ด้านอุตสาหกรรมมีจ านวนโรงงานพลังงานทดแทนทั้งหมด 158 แห่ง มีโรงงานขนาดใหญ่ 
ประเภทโรงสีข้าว 312 แห่ง จาก 555 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานน้ าตาล 17 
แห่ง จาก 19 แห่งในภาคฯ โรงงานแป้งมัน 72 แห่ง จาก 86 แห่งในภาคฯ มีโรงกลึง โรงหล่อ
จ านวนมากในทุกจังหวัดที่ศึกษา รวมถึงมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด และมีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสุรนารี ที่เปิดด าเนินการผลิตเพื่อการ
ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 
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 จุดอ่อนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีจุดอ่อนทางด้านการเกษตร คือมีระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมและ
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร  

 คุณภาพดินเสื่อมโทรมลงเนื่องจากเกษตรใช้สารเคมีมาก เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตท าให้ผลผลิตมีสาร
ตกค้างส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกรมีการถือครองที่ดินน้อย การปลูกข้าวอินทรีย์ เกษตรกรต้องให้
เวลากับอยู่ในนามาก มีความละเอียดและประณีต ซึ่งไม่ตรงกับนิสัยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปัจจุบัน 
เกษตรกรมีความรู้และใส่ใจในการปรับปรุงบ ารุงดินน้อย ควรมีวิธีไม่ใช้สารเคมี มีค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินใน
ฤดูแล้ง  

 เกษตรกรไม่มีข้อมูลข่าวสาร เข้าใจตลาดสินค้าที่ตนเองผลิตน้อย ไม่มีการแปรรูปข้าว ยางพารา และมัน
ส าปะหลังที่หลากหลาย ทั้งที่มีขีดความสามารถและความรู้สูง ส่วนใหญ่แปรรูปข้าวถุง และแป้ง แรงงานใน
ภาคเกษตรเริ่มลดลง เกษตรกรที่มีหน้ีสินต้องการขอกู้เงินเพื่อลงทุน  

 ด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ศึกษายังไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอ ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวน้อย ขีดความสามารถของธุรกิจน าเที่ยว และ
มัคคุเทศก์ รวมถึงมัคคุเทศก์น้อยไม่สามารถแข่งขันได้ 
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 จุดอ่อนด้านอ่ืน ๆ ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ซื้อมาขายไป เป็นการค้าปลีก ค้าส่ง ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าจากส่วนกลาง ไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นผู้ผลิต ใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถ่ินน้อยมาก  

 ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนมาก และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่สูง มีเครือข่ายการผลิตสินค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม บริการ และการค้าทั้งในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในพื้นที่ศึกษาร่วมกัน
น้อย  

 แม้รัฐมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เช่น จากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถืออย่างทั่วถึง แต่ยังมี
ช่องว่างในความรู้ในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี (Digital Divided)  

 การค้าที่เกี่ยวกับความงามมีมากหลากหลาย ส่วนใหญ่ไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และไม่พัฒนาตราสินค้า
ให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่รักความสวยงาม  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงมีทรัพยากร แร่ธาตุ 
จ านวนมาก เช่น โปแตส ก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่สามารถน าขึ้นมาแปรรูปเพื่อเชิงธุรกิจได้ 
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 โอกาสในด้านนโยบายของรัฐ  
– ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์  
– ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนที่ให้ผลพลอยได้  
– สถาบันการเงินให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าเพื่อผู้ประกอบการกู้เงินไปลงทุน ประชารัฐสร้างโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ในท้องถิ่น

ในการเสริมสร้างความรู้โดยเพิ่มนวัตกรรม  
– ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพและการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า  
– การเพิ่มขีดความสามารถยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการตลาดต่างประเทศ  
– การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งนอกจากได้รับการส่งเสริมจากเกษตรและสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดแล้ว ในปัจจุบัน

หอการค้ามีโครงการส่งเสริมหนึ่งหอการค้าหนึ่งสหกรณ์ เป็นต้น  
– จากการที่มีแหล่งแร่ทองแดงและแร่ยิปซั่มที่ใกล้กับจังหวัดมุกดาหาร และใช้ถนนเส้น R9 ขนส่งแร่ ถ้ามีผู้ประกอบการให้ความ

สนใจและลงทุนกับบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือจากรัฐบาลจากสปป.ลาว ถือเป็นโอกาสในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 การส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น  

– การส่งเสริมด้านไอที มีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย เกิดการใช้ e-Business และ e-Marketing  
– รัฐบาลส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความแตกต่าง วิจัยและพัฒนาอย่าง

สม่ าเสมอ มีหน่วยงานของรัฐบาลช่วยในการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม จากยาง ไหม 
ข้าว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการผลิต 

– มีการขยายตัวของธุรกิจความสวยความงาม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีก าลังซื้อในตลาดประเทศเกิดใหม่ในอาเซียน  
– มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับความงาม อาหารเสริม สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว 

เพื่อแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง และมากข้ึนในอนาคต 
– โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จาก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เพื่อลดต้นทุนการ

ขนส่งผลผลิตการเกษตร และการขนส่งผู้โดยสาร 

โอกาสของกลุ่มที่ศึกษา 
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• ด้านการท่องเที่ยวมีโอกาส  
– การท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ โปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน 

รับประทานข้าว 3 ประเทศ เป็นโอกาสซ่ึงกันและกันในการจัดเส้นทางการท่องเท่ียว  

– การเข้าสู่ภาคท่องเท่ียวและบริการ จังหวัดขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้ ที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับจังหวัดตา่ง ๆ  ได้ 

– สร้างการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับจังหวัดเลยกับเมืองต้องห้ามพลาด พลัส จังหวัดชัยภูมิ  

– การยกระดับศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปก์าฬสินธุ์สู่อนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ มีเส้นทางเช่ือมโยงกราบไหว้
พระธาตุอิงฮัง พระธาตุโพน แขวงสะหวันนะเขต พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ จังหวัดมุกดาหาร และพระธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม เส้นทางไดโนเสาร์บ้านพะลานไซ เมืองพิน แขวงสะหวันนะเขต พิพิธภัณฑ์สิรินธร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อ าเภอภูเวียง ในจังหวัดขอนแก่น 

• โอกาสด้านอ่ืนๆ  
– โอกาสในด้านการเปิดเสรีอาเซียนท าให้การค้า การลงทุน การผลิตสินค้า และการท่องเท่ียว ระหว่างไทย-สปป.ลาว มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคนชั้นกลางในประเทศเพื่อนบ้านมีอ านาจซื้อสูงขึ้น 

– การมีสื่อโฆษณาโทรทัศน์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สื่อโฆษณาจากวิทยุท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการใช้สินค้าและบริการสินค้าไทยของ
คนลาว  

– โอกาสจากการขยายความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ได้แก่ ด้านการค้า การท่องเท่ียว การศึกษา 
เกษตรกรรม การกีฬา และวัฒนธรรม คมนาคมขนส่ง และการแลกเปลี่ยน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

– มีพลังงานไฟฟ้าส ารองจากนโยบายแบตเตอรี่ของเอเชียของ สปป.ลาว 

– ผู้ประกอบการมีความกะตือลือร้นแสวงหาโอกาสและลู่ทางในการท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 

 

โอกาสของกลุ่มที่ศึกษา (ต่อ) 
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อุปสรรคของกลุ่มพื้นที่ศึกษา 
• อุปสรรคด้านนโยบายและกฎหมาย  
      - ประเทศคู่ค้าของไทยใช้มาตรการกีดกันการน าเข้าโดยไม่ใช้ภาษีเพื่อปกป้องประโยชน์ประเทศของตนมากขึ้นจากการเปิดเสรี
อาเซียน ภาษีส่งออกเป็นศูนย์ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท าให้ต้นทุนการขนย้ายสูงใกล้เคียงก่อนเปิดเสรีอาเซียน 
      - กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน พิธีการศุลกากร การน าเข้า-ส่งออก ไป สปป.ลาว ยังมีความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย
ของแต่ละแขวง รัฐบาล และมีมาตรการลดการขาดดุล เช่น รัฐบาล สปป.ลาว เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%  
      - สปป.ลาว มีนโยบายปิดป่าและห้ามมีการส่งออกไม้ รัฐบาลไทยประกาศวันหยุดช่วงระยะเวลาหลายวันติดต่อกัน เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวท าให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าหรือส่งสินค้าล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการตลาดและต้นทุนการผลิตเพิ่ม  
• อุปสรรคด้านอ่ืน ๆ  
      - สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นมิตรทางธุรกิจมากกว่าไทย เพราะมีความผูกพันร่วมกันในการท าสงครามลัทธิ มีลัทธิเศรษฐกิจ
เดียวกันต่างพยายามลดการพึ่งพาสินค้าและบริการจากไทย โดยเฉพาะการค้าตามแนวชายแดน สปป.ลาว ที่มีมูลค่าสินค้าน าเข้า
มาก  
      - มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรม มีนโยบายผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้า  
      - ผู้ขายส่งขายปลีกในพื้นที่ชายแดนมีการขายสินค้าได้ลดลงเพราะความต้องการซื้อใน สปป.ลาว ลดลง  
      - ผู้น าเข้าสินค้าจากแขวงตรงข้ามมีการสั่งซ้ือสินค้าโดยตรงจากแหล่งผลิตใหญ่ หรือผู้ขายส่งรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย
ของไทยและผู้ประกอบการคนลาวไม่นิยมใช้การช าระค่าสินค้าผ่านธนาคารพาณิชย์ เพราะค่าธรรมเนียมสูง  
      - สภาพถนน R9 เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้ามาก ประกอบกับมีช่วงถนนท่ีตัดผ่านภูเขา
สูง ไหล่ทางแคบ มีชุมชนอยู่ 2 ข้างทาง รถไม่สามารถท าความเร็วได้ เพราะมีกฎหมายจ ากัดความเร็ว วิ่งไม่เกิน 40 กิโลเมตร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูมรสุม ซ่ึงในเวียดนามมีมรสุมรุนแรงมากกว่าสปป.ลาว และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
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อุปสรรคของกลุ่มพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
• อุปสรรคด้านอ่ืนๆ  
- คนไทยบางกลุ่มใช้ค าพูดและการแสดงออกมีลักษณะดูถูกและเหยียดหยาม คน สปป.ลาว ซึ่งมีผลต่อการท า

ธุรกิจและความมั่นคง  
- ถนนใน สปป.ลาว ประมาณร้อยละ 50 ยังเป็นถนนลูกรังเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าของไทยไปในพื้นที่

ชั้นในที่ทุรกันดารของ สปป.ลาว ในฤดูฝน  
- สินค้าจากจีนและเวียดนามที่ทดแทนสินค้าไทยแต่ราคาถูกกว่าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน  
- นิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชนผู้ประกอบการมาลงทุนน้อยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และประกอบกับ

คนในพื้นที่ป่ันราคาที่ดินให้แพงมีผลต่อต้นทุนการลงทุนและแรงจูงใจที่ผู้ประกอบการภายนอกมาลงทุนใน
พื้นที่  

- ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ศึกษาลดลงเพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับเวียดนามและ สปป.ลาว  

- แรงงานจาก สปป.ลาวและเวียดนามที่เป็นแรงงานไร้ทักษะซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาเป็นแรงงานกึ่งทักษะ  
- ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานินญา เกิดขึ้นบ่อย มีผลต่อเสถียรภาพการผลิตและ

ราคาผลผลิตภาคการเกษตร 
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ข้อมูลชนิดสินค้าและมูลค่าการส่งออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านในภาคอีสาน 

ล าดบั ชนิดสนิค้าและมลูคา่การสง่ออกไป สปป.ลาว และเวียดนาม มลูคา่(ลบ.) ร้อยละ 
1 น า้มนัส าเร็จรูป แก๊ส 23,803.66  19.73  

2 ชิน้สว่นยานยนต์ 17,846.26  14.79  

3 เคร่ืองดื่ม 9,286.97  7.70  

4 ผลติภณัฑ์โลหะ 7,380.23  6.12  

5 ผกัและผลไม้ 7,335.96  6.08  

6 เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 6,660.12  5.52  

7 เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ 6,172.85  5.12  

8 ผลติภณัฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมนัและน า้มนั ไอศกรีม แยม) 5,089.72  4.22  

9 เหลก็และเหลก็กล้า 4,937.73  4.09  

10 ผลติภณัฑ์เคมีอ่ืน ๆ 4,332.61  3.59  

11 การผลติอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบือ้งมงุหลงัคา กระจกนิรภยั ฯลฯ) 3,246.28  2.69  

12 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ปิโตรเคมี 3,204.47  2.66  

13 ผลติภณัฑ์อโลหะ 2,946.04  2.44  

14 อาหารอ่ืน ๆ (ซอส ขนม ช็อกโกแลต) 2,893.43  2.40  

15 ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิ 2,869.52  2.38  

16 การท าเหมืองท่ีไมใ่ช่เหลก็ 1,932.44  1.60  

17 สิง่ทอเสือ้ผ้า 1,648.44  1.37  

18 ปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืช 1,525.64  1.26  

19 ผลติภณัฑ์จากยาง 1,289.25  1.07  

20 กระดาษ เย่ือกระดาษ 1,162.96  0.96  

21 อ่ืน ๆ (เช่น ซีเมนต์และคอนกรีต ปศสุตัว์ ด้ายทอผ้า น า้ตาล เป็นต้น)  5,067.08  4.20  

รวม 120,631.65  100.00 ที่มา : ส านักงานศลุกากรเขต 4, 2558 

การสง่ออก 
สว่นใหญ่เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม 
รองลงมาเป็นสนิค้าสนิค้าอปุโภคบริโภค 
ซึง่มีการผลติในภาคอีสานน้อยมาก 
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ข้อมูลชนิดสินค้าและมูลค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านด่านในภาคอีสาน 

ล าดบั ชนิดสนิค้าน าเข้าจาก สปป.ลาวและเวียดนาม มลูคา่ (ลบ.) ร้อยละ 
1 เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้  26,512.70   46.38  

2 เหมืองแร่เหลก็  16,847.23   29.47  

3 ผลติภณัฑ์โลหะ  3,307.07   5.79  

4 เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม  2,519.39   4.41  

5 ผลติชิน้สว่นยานยนต์  1,657.52   2.90  

6 โรงเล่ือยและผลติภณัฑ์ไม้  1,313.47   2.30  

7 ผลติอ่ืน ๆ (เฟอร์นิเจอร์ กระเบือ้งมงุหลงัคา กระจกนิรภยั)  894.70   1.57  

8 มนัส าปะหลงั  720.36   1.26  

9 ผกัและผลไม้  484.73   0.85  

10 อปุกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ  437.83   0.77  

11 ปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืช  376.89   0.66  

12 พืชอ่ืน ๆ (ปอแก้ว มนัเทศ แห้ว พืชสมนุไพร)   365.74   0.64  

13 ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิ  316.07   0.55  

14 ผลติภณัฑ์ใบยาสบู  261.06   0.46  

15 เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ปิโตรเคมี  233.58   0.41  

16 พืชตระกลูถัว่  172.74   0.30  

17 ผลติภณัฑ์อโลหะ  109.54   0.19  

18 ผลติภณัฑ์อาหาร (พาสต้า นมและครีม เนย ไขมนัและน า้มนั ไอศกรีม แยม)  106.94   0.19  

19 ผลติน า้ตาล  104.99   0.18  

20 การพมิพ์  88.58   0.15  

21 อ่ืน ๆ (เช่น กระดาษ เหมืองท่ีไมใ่ช่เหลก็ อาหารอ่ืนๆ สิง่ทอเสือ้ผ้า เป็นต้น)  328.48   0.57  

รวม 57,159.60  100.00  

ที่มา : ส านักงานศลุกากรเขต 4, 2558 

การน าเข้า 
สว่นใหญ่เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม 
รองลงมาเป็นสนิค้าเกษตร ซึง่สว่นใหญ่
น าเข้าไปใช้ในพืน้ท่ีเขคอตุสาหกรรมใน
สว่นกลางและภาคตะวนัออก 
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ข้อมูลสินค้าส่งออก-น าเข้า ผ่านด่านในพื้นที่ศึกษา 
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มูลค่าการส่งออก 

มูลค่าการน าเข้า 

1 

3 
2 

1 
2 3 

ด่านหนองคาย
ส่งออกไป สปป.
ลาวมากที่สุด 

ด่านนครพนมส่งออกไป
เวียดนามมากที่สุด 

ด่านมุกดาหาร
น าเข้าจาก สปป.

ลาวมากที่สุด 

ด่านนครพนมน าเข้าจาก
เวียดนามมากที่สุด 

ด่านนครพนม 
มูลค่าส่งออกสูงสุด 

ด่านนครพนม 
มูลค่าน าเข้าสูงสุด 
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สินค้าที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษาต้องการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

 1) ด้านเกษตร เช่น มันส าปะหลังที่เป็นหัวและเป็นเส้นตากแห้ง ถั่วลิสง ปอกระเจา 
ข้าวโพด กล้วย กะหล่ าปลี กาแฟคั่วไม่บด แครอท หัวบีต มะพร้าว เมล็ดละหุ่ง ผลไม้แห้ง 
ขมิ้น เปลือกไม้บง เศษไม้ ถ่านไม้ ขี้เล่ือย หนังดิบที่ฟอกเบื้องต้น แร่แบไรต์ เป็นต้น  
 2) ด้านอุตสาหกรรม เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝาน ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้
แปรรูปส าหรับพื้นปาร์เกต์ ซุงไม้เล่ือยและซุงไม้บาง เฟอร์นิเจอร์ ประตูไม้ หน้าต่างไม้ พา
เลท แคโทด ผลพลอยได้จากแร่ทองแดงบริสุทธิ์ เคร่ืองสูบลม ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ รถ
แทรกเตอร์ส าหรับใช้ในการเกษตร เคร่ืองบดถนน เคร่ืองจักรไฟฟ้า เคร่ืองกะเทาะเปลือก
ข้าว เคร่ืองขัดข้าวทรงกรวยที่ใช้ไฟฟ้า ยางนอกที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ กระดาษที่น ากลับมา
ใช้ใหม่ กรวด หิน  ทรายธรรมชาติทุกชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ลวดและ
เคเบิลท่ีหุ้มฉนวน ของท าด้วยเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น  
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สินค้าที่ผู้ประกอบการใน สปป.ลาว ต้องการน าเข้าสินค้าจากไทย 
 1) ด้านเกษตร เช่น มังคุด ลูกนัต ส้มท้ังสดและแห้ง พืชผักสดหรือแช่เย็น ถ่ัวลิสงคั่ว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าว
เหนียว ร าข้าว สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟและชา เนื้อสัตว์ โคมีชีวิต กระบือมีชีวิต ล าไย สุกรมีชีวิต เนื้อ
ปลา ปุ๋ยเคมี โคส าหรับท าพันธุ์ สุกรส าหรับท าพันธุ์ แกะมีชีวิต แพะมีชีวิต ไก่ส าหรับท าพันธุ์ ปุ๋ยจากสัตว์ ปุ๋ยจากพืช 
เป็นต้น  

 2) สินค้าอุตสาหกรรม เช่น 
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ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองจักร เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่ง
ดีเซล แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอ แทรกเตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่
แข็ง เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร สิ่งก่อสร้าง เช่น 
หลังคา ประตูน้ า หอคอย โครงสร้างประตู และ
หน้าต่าง สารประกอบอะมิโน ยางนอกชนิดอัดลม 
เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูป
ต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ยางใน โพลิเมอร์ 
เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องขัดขาว เครื่องแก้ว 
รองเท้าที่ใช้พื้นรองเท้าด้วยพลาสติก น้ ามันหล่อลื่น 
เสื่อและสิ่งปูลาด เครื่องจักรส าหรับเก็บเก่ียวราก 
กระเบ้ืองมุงหลังคา เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์
แบบอิงค์เจ็ต ไม้อัดพลายวูด 

ด้านอาหาร สิ่งสกัดจากมอลต์ นมและครีม น้ าแร่และ
น้ าอัดลม ผลไม้ น้ าพืชผัก ผงโกโก้ ผงชูรส น้ ามันจาก
เมล็ดปาล์ม นมถั่วเหลือง น้ ามันจากถั่วเหลือง ขนมปัง 
เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่ อาหารเด็กทารก 
คอร์นเฟล็ก ครีมเทียมแยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม และ
ผลไม้กวน ธัญพืช ผงโกโก้ บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม 
เค้ก ขนมจากช็อกโกแลต น้ าปลา ยารักษาโรค 
เครื่องโทรศัพท์ เส้นหมี่พร้อมปรุง น้ าเชื่อมกลูโคส แวฟ
เฟิล เวเฟอร์ แป้งหยาบ หมากฝรั่ง กะปิ ไอศกรีม ซอส
พริก ซอสถั่วเหลือง อาหารเสริม มาม่า เป็นต้น 

สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
rIS

NED KKU



สินค้าที่ผู้ประกอบการในเวียดนามต้องการน าเข้าสินค้าจากไทย 

 1) ด้านเกษตร เช่น มังคุด มะม่วง มะขาม ทุเรียน เกรปฟรุ้ต ส้มโอ ล าไย เงาะ ผลไม้สดอ่ืน 
ๆ ขนุน ส้ม มันส าปะหลัง ล าไยแห้ง มะพร้าว ลูกนัต ลิ้นจี่ ขิง ขมิ้น ต้นกล้ากล้วยไม้ กล้วยทั้งสดหรือ
แห้ง พืชผักแห้ง อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อะโวคาโด ฝรั่ง ลางสาด มะเฟือง ผลไม้เชื่อม ล าไยแห้ง 
พรุนแห้ง มะขามแห้ง พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ น้ าพืชผัก พืชสมุนไพร ธัญพืช ข้าวเหนียว ข้าว
หอมมะลิไทย สัตว์เลื้อยคลาน งู เต่า เน้ือสัตว์ปีกแช่แข็ง ปลา เป็นต้น 

 2) สินค้าอุตสาหกรรม เช่น 
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ด้านอาหาร น้ าอัดลม น้ าผลไม้ น้ าแร่
ธรรมชาติและน้ าแร่เทียม ขนมปัง เพสทรี 
เค้ก บิสกิตและขนมเบเกอรี่ สิ่งสกัด หัวเชื้อ
และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา ขนมจาก
ช็อกโกแลต ซอส ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
เป็นต้น 

ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองจักร อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ 
ของอ่ืน ๆ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์ ยางแข็ง อุปกรณ์ส าหรับ
ออกก าลังกาย แป้นไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า คอนโซลไฟฟ้า 
โต๊ะควบคุมด้วยไฟฟ้า ตู้ควบคุมด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์ที่
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่อง
ท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ กาต้มน้ า โปรเจก
เตอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอ วัตถุทอ
สังเคราะห์ ยางนอกชนิดอัดลม เป็นต้น  
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สินค้าเกษตรที่ผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่ศึกษา รวมถึงส่งออกไป สปป.ลาว เวียดนาม และประเทศอื่นๆ 

 1) พืชไร่ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ้อยโรงงาน มัน
ส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน หม่อนเลี้ยงไหม ปอ หมาก ถั่วดาวอินคา 
เผือกหอม มันแกว มันพร้าว ยาสูบ มะเขือเทศโรงงาน  แตงโม สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่ว
เขียวผิวมัน หญ้าเนเปียร์ ปอแก้ว เป็นต้น  

 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 กรนีโอ้ค ฟินเลย์ บัตเตอร์เฮด บล็อกโคลี ผักโขม 
มะเขือเทศ เชอร์รี่) ผักกาดขาว ผักบุ้ง หม่อน กก คะน้า กวางตุ้ง หัวผักกาด ไผ่เลี้ยงหรือไผ่กิม
ซุง หอมแดง พริก เป็นต้น  

 3) ปศุสัตว์และประมง เช่น เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด แพะ แกะ 
ปลานิลกระชัง โคพ้ืนเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ โคพันธุ์ สัตว์น้ า เป็นต้น 

24 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
rIS

NED KKU



โรงงานสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ีศึกษา รวมถึงส่งออกไป สปป.ลาว เวียดนาม  
และประเทศอื่น ๆ 

 1) โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น โรงน้ าตาล โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว โรงมันเส้น โรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังและเอทานอล โรงงานผลิตยางเครป ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่งเอสทีอาร์ 
20 โรงอบเมล็ดพืชและไซโล โรงสีข้าวโพด เก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง โรงอบพืชและ
เมล็ดพืช ผลิตเครื่องหนัง สกัดน้ ามันปาล์ม ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และน้ าผลไม้ 
โรงงานผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ หมูหยอง โรงงานผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม ผลิตไม้แปรรูป ผลิตน้ ามันปาล์ม
ดิบ เป็นต้น  

 2) โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น ผลิตหลังคาแผ่นโลหะรีดลอน ซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ลม แสงอาทิตย์ กากอ้อย น้ า ก๊าซชีวภาพ) 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้ ด้วยการใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐ์กรรม ผลิต
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (โอริง ประเก็นยาง ซีลยาง) รีดลอนสังกะสี ซักอบรีด
เสื้อผ้า ดูดทรายและกรวด ผลิตเครื่องบดย่อยพลาสติก ซ่อมรถแทรกเตอร์และซ่อมเครื่องจักรส าหรับใช้ใน
การเกษตร ท าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้วยโลหะ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โม่ บด หรือย่อยกรวด ผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ผลิตชิ้นส่วนของรองเท้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตเครื่องจักร (พลูเลย์ เฟือง) โรง
กลึงโลหะ ผลิตกันสาด เหล็กดัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตขวดพลาสติกส าเร็จรูป ผลิต
ห้องเย็นในการถนอมอาหาร เป็นต้น 
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6. ผลการศึกษา 
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ค่าทวีคูณ FW 

ผ่าน 3 เกณฑ์ 10 กิจกรรม 

น ากิจกรรมการผลิต 58 สาขา มาคัดเลือก
ดูค่าตัวทวีคูณมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย 

26 กิจกรรม  

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

8 กิจกรรมเป้าหมาย 

28 กิจกรรม  

36 กิจกรรม 

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

11 กิจกรรม 

29 กจิกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

คัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมือนกันของขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ค่าทวีคูณ BW 

ผ่าน 2 เกณฑ์ 19 กิจกรรม 

มีเคร่ืองหมาย* 

ขั้นท่ี 1 

คดักรองกจิกรรมการผลติในขัน้ตน้จากเกณฑ ์3 ดา้น 
1. ความตอ้งการจาก สปป.ลาว และเวยีดนาม ทีม่มีูลค่า

การสง่ออก > 100 ลา้นบาท 
2. ความตอ้งการจากพืน้ทีศ่กึษา โดย มูลค่าการน าเขา้

ลบมูลค่าการสง่ออกมคี่ามากกว่าศูนย ์[(M-X) > 0] 
3. มูลค่าการผลติทีเ่กดิจากการผลติของพืน้ทีศ่กึษา 
     มูลค่าการผลติรวม > 8,000 ลา้นบาท 

ท าไรพ่ชืตระกลูถ่ัว ผลติภัณฑจ์ากพลาสตกิ 

การปลกูพชือืน่ ๆ* 
ผลติภัณฑซ์เีมนตแ์ละ
คอนกรตี* 

การปศสุตัว*์ ผลติภัณฑอ์โลหะ* 

การประมง* 
อตุสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา้* 

การท าเหมอืงแรเ่หล็ก 
การผลติผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ช่

เหล็ก 

การท าเหมอืงทีไ่มใ่ช่

เหล็ก* 
ผลติภัณฑโ์ลหะ* 

โรงฆา่สตัว*์ เครือ่งจักรอตุสาหกรรม* 

อตุสาหกรรมอาหาร* 
การผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟ้า* 

โรงสขีา้วและผลติภัณฑ์
จากแป้ง* 

การผลติยานยนตแ์ละการ
ซอ่มแซม* 

การผลติอาหารอืน่ ๆ* อปุกรณ์ยานพาหนะอืน่ ๆ 

อาหารสตัว ์ ผลติภัณฑจ์ากหนังสตัว*์ 

การป่ันดา้ยทอผา้ฟอก
ยอ้ม* 

โรงเลือ่ยและผลติภัณฑไ์ม*้ 

ผลติสิง่ทอเสือ้ผา้* การผลติอืน่ ๆ* 

การผลติกระดาษ เยือ่
กระดาษ* 

การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต*ิ 

การพมิพ ์ การกอ่สรา้งประเภทอาคาร 

การผลติเคมภีัณฑข์ัน้มลู
ฐาน ปิโตรเคม*ี 

โรงแรมและภัตตาคาร* 

ผลติภัณฑเ์คมอีืน่ ๆ* การขนสง่* 

ผลติภัณฑจ์ากยาง* การบรกิารธรุกจิ* 

การขนสง่ 

อตุสาหกรรมอาหาร 

การผลติอาหารอืน่ ๆ 

ผลติสิง่ทอเสือ้ผา้ 

โรงสขีา้วและผลติภัณฑจ์ากแป้ง 

ผลติภัณฑจ์ากยาง 

โรงเลือ่ยและผลติภัณฑไ์ม ้

ผลติภัณฑจ์ากหนังสตัว ์

การขนสง่ 
โรงเลือ่ยและ
ผลติภัณฑไ์ม ้

อตุสาหกรรมอาหาร การผลติน ้าตาล 

การผลติอาหารอืน่ ๆ เครือ่งดืม่ 

ผลติสิง่ทอเสือ้ผา้ อาหารสตัว ์

โรงสขีา้วและ
ผลติภัณฑจ์ากแป้ง 

ผลติภัณฑจ์ากหนัง
สตัว ์

ผลติภัณฑจ์ากยาง   

6.1 กรอบแนวคิดในการคัดเลือกกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 
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1. ขอ้มูล GPP ปี 2557 ของพืน้ทีศ่กึษา 
น ามาจัดกลุ่มใหม่เป็น 58 สาขาการ
ผลติตามขอ้มลู I/O ของประเทศ 

2. วเิคราะหโ์ดย I/O 
3. ไดค้่าทวคีูณ และความเชือ่มโยงไป

ขา้งหนา้ ความเชือ่มโยงไปขา้งหลัง 

ข้อมูลที่ได้จากการค านวณ I/O 
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NED KKU



สไลด์ใช้ประกอบการบรรยาย ROC มข. 
28 

อ้อย 
ปุ๋ย 

แรงงาน 

ท่อนพันธุ์ 

ยาปราบศัตรูพืช 

เกิดการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

กากน้ าตาล 

น้ าตาลทรายดิบ 

กากอ้อย 

ปุ๋ย 

เชื้อเพลิงชีวมวล 

เกิดการเชื่อมโยงไปข้างหน้า(Forward Linkage) 

ตัวทวีคูณ(สร้างรายได้) เกิดตามขั้นตอนการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 

ต้นทาง ปลายทาง 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

แอลกอฮอล์ 

สุรา/เบียร์ 

กรดอะซิติก 

เอธานอล 

ใช้ในอุตสาหกรรม 
ขนส่ง 

รถบรรทุก 

น้ ามัน ซ่อมรถ คนงาน 

ขนมหวานต่างๆ 

น้ ามัน
แก็สโซ
ฮอลล์ 

ขนมหวาน 

เครื่องดื่ม 

โรงงาน 

ตัวอย่างอธิบาย 

เชื่อมโยงข้างหน้าจะสร้างมลูค่าเพิ่มมากกว่าข้างหลัง ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้มากขึ้น 
rIS

NED KKU



1. การได้มาของกิจกรรมการผลิต หรือ อุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสมที่เพ่ิมมูลค่า 
GPP มากในสาขาการผลิตนั้น ๆ ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เกิดจากการวิเคราะห์โดย
ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table) และคัดกรอง
กิจกรรมการผลิตในขั้นต้นจากผลการวิเคราะห์ I/O ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3 ด้าน และ
เปรียบเทียบรวมกับข้อมูลการประชุมในพื้นที่ได้กิจกรรมการผลิตที่เหมาะสม 8 ประเภท  

2. อุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสม 8 ประเภท ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมขนส่ง 
2. อุตสาหกรรมอาหาร 
3. อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 
4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง 
5. อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม ้
6. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์
7. อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 
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ล าดบั อตุสาหกรรมการผลติ 

คา่ทวคีณู 

(FW) 

คา่เฉลีย่ 

2.8371 

คา่ทวคีณู 

(BW) 

คา่เฉลีย่ 

1.5231 

การ

เชือ่มโยง

ทีโ่ดดเดน่ 

ล าดบัมลูคา่เพิม่ใน

การผลติตอ่มลูคา่

การผลติทีเ่กดิจาก

การผลติ 

1 การขนสง่ 3.7459 1.3832 FW 0.33 

2 อาหาร 3.2754 1.9841 FW/BW 0.20 

3 ผลติอาหารอืน่ ๆ 2.5866 1.5880 BW 0.29 

4 ผลติภัณฑจ์ากยาง 2.3406 1.8859 BW 0.17 

5 โรงเลือ่ยและผลติภัณฑไ์ม ้ 2.2439 1.6350 BW 0.37 

6 ผลติภัณฑจ์ากหนังสตัว ์ 2.1990 1.9909 BW 0.31 

7 โรงสขีา้วและผลติภัณฑจ์ากแป้ง 2.0731 1.9059 BW 0.16 

8 ผลติสิง่ทอเสือ้ผา้ 1.6386 2.0535 BW 0.27 

6.2 อุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา 8 ประเภท 

1. อุตสาหกรรมอาหาร มีความโดดเด่นทั้งการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง  
2. การขนส่ง มีความโดดเด่นมากในการเชื่อมโยงไปข้างหน้า  
3. การผลิตอาหารอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์จากยาง โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
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6.3 จ านวนร้อยละของรายได้ต่อหัวต่อ GPP ของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมการผลิตในพืน้ที่ศึกษา 
แสดงรอ้ยละผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ตอ่ประชากรของ 8 อตุสาหกรรม 

รอ้ยละ GPP ตอ่

ประชากร 

ชยั 

ภมู ิ

ขอน 

แกน่ 

กาฬ 

สนิธุ ์

มหาสาร 

คาม 

มกุดา 

หาร 

นคร 

ราช 

สมีา 

อดุร 

ธานี 
เลย 

หนอง 

คาย 

นคร 

พนม 

อบุล 

ราช 

ธานี 

กลุม่ที่

ศกึษา 

การขนสง่ 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 

ผลติอาหารอืน่ 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 

ผลติภณัฑจ์าก

ยาง 

1.28 1.43 0.84 0.65 21.94 14.64 29.79 3.28 7.99 10.15 8.00 100.00 

โรงเลือ่ยและ

ผลติภณัฑไ์ม ้

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

ผลติภณัฑจ์าก

หนงัสตัว ์

0.00 50.69 0.00 0.00 2.15 39.77 0.03 0.02 0.00 0.00 7.33 100.00 

โรงสขีา้วและ

ผลติภณัฑจ์าก

แป้ง 

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

ผลติสิง่ทอเสือ้ผา้ 21.40 47.41 0.00 3.15 0.00 11.20 5.87 0.00 0.00 0.28 10.69 100.00 

ล าดับ 1 

ล าดับ 2 

ล าดับ 3 

ล าดับ 4 

ล าดับ 5 

ล าดับ 6 

การได้มาของพื้นที่ที่เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม ก าหนดโดย ค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละ
อุตสาหกรรมต่อจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดเทยีบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ศึกษาใน
อุตสาหกรรมน้ัน แล้วน าค่าที่ได้มาจัดเรียงล าดับจากมากไปน้อยของแตล่ะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ท าให้รายได้ต่อหัวต่อ GPP ของจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษามีค่าสูงจากมากไปหาน้อย 
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อตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมในแตล่ะจงัหวดัของแตล่ะกลุม่พืน้ทีศ่กึษา 

จงัหวดัในกลุม่

พืน้ทีศ่กึษา 

อตุสาหกรรม 

ขนสง่ อาหาร 
ผลติอาหาร

อืน่ ๆ 

ผลติภณัฑ์

จากยาง 

โรงเลือ่ยและ

ผลติภณัฑไ์ม ้

โรงสขีา้วและ

ผลติภณัฑ์

จากแป้ง 

ผลติภณัฑ์

จากหนัง

สตัว ์

สิง่ทอ

เสือ้ผา้ 

กลุม่ระเบยีงเศรษฐกจิ 

ชยัภูม ิ               √ 

ขอนแกน่ √ √ √   √ √ √ √ 

มหาสารคาม           √     

กาฬสนิธุ ์           √     

มกุดาหาร √     √     √   

กลุม่เชือ่มโยงการคา้ 

นครราชสมีา √ √ √ √ √ √ √ √ 

อดุรธาน ี √     √   √     

กลุม่ประตกูารคา้ 

เลย √               

หนองคาย √ √ √   √       

นครพนม  √ √   √         

อบุลราชธาน ี     √     √ √ √ 

6.4 อุตสาหกรรม 8 ประเภท ทีเ่หมาะสมในแต่ละพื้นที่ศึกษา 
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อุดรธานี 

ชัยภูมิ 

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม 
เลย 

EWEC EWEC 

การขนส่ง 

อาหาร 
ผลิตอาหารอื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์จากยาง 

โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 

โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

ผลิตส่ิงทอเส้ือผ้า 

แสดงอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 

6.5 พ้ืนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมท้ัง 8 ประเภท 
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมขนส่ง 

6.5.1 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมขนส่ง 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น อุตสาหกรรม
ก่อสร้างงานบริการสาธารณะ ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ก่อสร้างที่อยู่
อาศัย ค้าส่งและค้าปลีก อาหารอื่น ๆ บริการ
สาธารณะ น้ าตาล การเงินและประกันภัย 
เป็นต้น 

2. จ.นครราชสีมาเหมาะสมเป็นจุดกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตร จ.ขอนแก่นเป็นศูนย์
รวบรวมการกระจายสินค้าขั้นกลางและขั้น
สุดท้าย จ.อุดรธานี เป็นจุดรวบรวมและจุด
กระจายสินค้าเข้าไป สปป.ลาวตอนบน 
รวมถึงพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของ สปป.
ลาว ตอนเหนือและใต้ จ.หนองคาย นครพนม 
และเลย มีความเหมาะสมเป็นจุดกระจายการ
ขนส่งและสถานที่พักสินค้า 
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พัฒนาบริการขนส่งและ
เครือข่ายโลจิสติกส ์

ส่งเสริมธุรกิจการค้า
และบริการในพ้ืนท่ี 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกทางการค้า  

ปรับปรุงระบบการพัฒนา
และจัดการก าลังคน  

•โครงการพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ในระดับฟาร์ม
ให้กับกลุ่มและ
สถาบันเกษตรกร  
•โครงการสร้างความ
เป็นมืออาชีพด้านการ
จัดการโลจิสติกส์
ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 

•โครงการพัฒนาจุด
ผ่านแดนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ขนส่ง 
•โครงการขยายฐาน
การผลิตและโซ่
อุปทานของธุรกิจไป
ยังเมืองชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน  
•โครงการบริหาร
จัดการขนส่งทางถนน
คู่ขนานล าน้ าโขง  
•โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้าน  
โลจิสติกส์  

•โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
ความปลอดภัยของ
การขนส่งสินค้า 
•โครงการพัฒนา
ระบบให้บริการ
ขนส่งทางราง 
บริการยกขนตู้ ใน
สถานีรถไฟ 
•โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
การบริการ         
โลจิสติกส์ครบวงจร 
•โครงการพัฒนา
คนขับรถบรรทุกให้
ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยร่วม
ทั้ง 3 ประเทศ  

•โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ
และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
•โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่ง
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการน าข้า-
ส่งออกและการขนส่ง
สินค้าชายแดน ข้าม
แดน  

•โครงการจัดหาบริการ
สนับสนุนโดยเฉพาะ
บริการประกันภัย
ส าหรับการขนส่ง
สินค้าข้ามแดน 
•โครงการปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาค
ธุรกิจ 
•โครงการพัฒนา
บุคลากรทางธุรกิจ
ส าหรับการค้า
ชายแดน 
• โครงการพัฒนา
ก าลังคนด้านโลจิ
สติกส์ 
 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนส่ง 
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1. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 

• การพัฒนาหลักสูตรร่วม 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ด้านกฎหมายการขนส่งข้าม

พรมแดน การขนส่งในแต่ละประเทศ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งของแต่ละประเทศ ระบบ

ควบคุมติดตามดูแลเส้นทางขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการเปลี่ยนขนถ่าย

สินค้า การใช้ภาษา พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในการขับขี่ยานพาหนะของแต่ละประเทศ 
เส้นทางขนส่ง รวมถึงการระมัดระวังความปลอดภัยจากสภาพเส้นทางขนส่งในแต่ละประเทศ 

สภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ  
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถด้านโลจิสติกส ์ 

• รัฐจัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนลงทุนก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า จุดพักรถบรรทุก ลานเก็บตู้คอนเทน

เนอร์ ลานเปลี่ยนถ่ายโหมดการขนส่ง และคลังบรรจุสินค้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการเชื่อมต่อระบบราง 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมขนส่ง 
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3. โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 

• การพิจารณายุบรวม ยกเลิก ยกระดับ หรือเพิ่ม จุดผ่อนปรน และการพัฒนาจุดผ่านแดนที่มี
ศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ในด้านการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและโล

จิสติกส์ 

4. โครงการบริหารจัดการขนส่งทางถนนคู่ขนานล าน้ าโขง 

• การบริหารจัดการระบบการขนส่งทางน้ าโขง การสร้างท่าเทียบเรือน้ าโขงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการส่งสินค้าไปจีนในอนาคต เชื่อมโยงกับระบบขนส่งทางถนนเพื่อ

การกระจายสินค้าทางน้ าซึ่งมีต้นทุนต่ า รองรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าโขงที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นในอนาคต  

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมขนส่ง (ต่อ) 
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อุดรธาน ี

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธาน ี

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของอุตสาหกรรม
อาหาร 

6.5.2 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง 

2. จ.นครราชสีมา และขอนแก่น  
เหมาะสมเป็น  ICT City/ R&D แปรรูป
การเกษตร จ.หนองคาน และนครพนม 
เหมาะสมเป็นพื้นที่แปรรูปการเกษตร 
ประมงน้ าจืด ปศุสัตว์ 
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ยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิม
ความเข้มงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐาน 

• โครงการส่งเสริมมาตรฐานการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

• โครงการยกระดับการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ 

• โครงการพัฒนาระบบการสืบค้น
ย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการ
ผลิตของห่วงโซ่คุณค่า 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหารให้
มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและเกิดการเชื่อมโยงกันอย่าง
ครบวงจร 

• โครงการยกระดับการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
อาหารให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค 

ขยายช่องทางการตลาดและสร้าง
ความเชื่อมั่นของอาหารในพ้ืนท่ี 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการของผู้บริโภค 

• โครงการบูรณาการวิจัยและ
พัฒนาอาหารอย่างมีระบบ
และสร้างเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนาที่ชัดเจนในพื้นที่ 

• โครงการสนับสนุนการลงทุน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุก
ประเภท 

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ของ OTOP และ SMEs ให้
สามารถรักษาคุณภาพสินค้า
ก่อนน าไปสู่ผู้บริโภค 
 

• โครงการส่งเสริมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย 
• โครงการพัฒนาช่องทาง

การตลาดใหผู้้บริโภคสามารถ
เข้าถึงไดอ้ย่างสะดวกขึ้น 
• โครงการศึกษาวิเคราะห์ความ

ต้องการของตลาดอาหารทั้งใน
และต่างประเทศ 
• โครงการประชาสัมพันธก์ารเป็น

แหล่งผลิตสินค้าอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 
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1. โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่คุณค่า 

• เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการบริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเป้ือน 
มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้น ๆ ได้ และช่วยลดความ

สูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของผู้ผลิตให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วและ

รองรับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการคลสัเตอร์อาหารให้มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเกิด

การเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร 

• การพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการแบ่งงานกันตาม

พื้นที่เพื่อผลิต (Division of Labor) และเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความเชื่อมโยง ได้แก่ 

อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการสนับสนุนด้าน
แรงงาน พัฒนาแรงงานในทุกมิติเข้าสู่อุตสาหกรรม การสนับสนุนให้เกิดการลงทุน หรือการ

ร่วมลงทุนในกิจการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรม มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพ้ืนที่พ้ืนที่ที่
เหมาะสมของอุตสาหกรรม
อาหารอื่น ๆ 

6.5.3 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. พื้นที่ศึกษามีโรงงานผลิตน้ าแข็งมูลค่า
การลงทุนสูงสุด แต่สร้างมูลค่าจากการ
แปรรูปได้น้อย การเลือกการท าขนม
ปังและการท าไอศกรีมซึ่งมีจ านวน
ผู้ประกอบการและมูลค่าการลงทุนเป็น
อันดับ 2 และ 3  

3. น้ านมเป็นวัตถุดิบในการท าไอศกรีม 
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม โดยพื้นที่ จ.
นครราชสีมามีการเล้ียงโคนมมากที่สุด
ในอีสาน รองลงมาคือ จ.ขอนแก่น ซึ่ง
การท าไอศครีมมีการเชื่อมโยงการผลิต
ไปต้นทาง 

41 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 

อุตสาหกรรมผลิตอาหารอ่ืน ๆ ได้แก่ การผลิตขนมปัง เส้นก๋วยเต๋ียวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ขนมชนิดต่าง ๆ น้ าแข็ง ผงชูรส ชา กาแฟ และ
เครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปต่าง ๆ  ซีอิ้ว เต้าหู้ น้ าปลา ไข่เค็ม เครื่องแกง เกลือ เครื่องชูรส และเครื่องเตรียมอาหารอื่น ๆ rIS
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ยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิม
ความเข้มงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐาน 

• โครงการส่งเสริมมาตรฐานการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

• โครงการยกระดับการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ 

• โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบ
ตลอดการผลิตของห่วงโซ่คุณค่า 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหารให้
มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและเกิดการเชื่อมโยงกันอย่าง
ครบวงจร 

• โครงการยกระดับการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ ์
อาหารอ่ืน ๆ ให้เหมาะกับกลุ่ม
ผู้บริโภค 

ขยายช่องทางการตลาดและสร้าง
ความเช่ือมั่นของอาหารอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนท่ี 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการของผู้บริโภค 

• โครงการบูรณาการวิจัยและ
พัฒนาอาหารอย่างมีระบบ
และสร้างเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนาที่ชัดเจนในพื้นที่ 

• โครงการสนับสนุนการลงทุน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุก
ประเภท 

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ของ OTOP และ SMEs ให้
สามารถรักษาคุณภาพสินค้า
ก่อนน าไปสู่ผู้บริโภค 
 

• โครงการส่งเสริมการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย 
• โครงการพัฒนาช่องทาง

การตลาดให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกข้ึน 
• โครงการศึกษาวิเคราะห์ความ

ต้องการของตลาดอาหารทั้งใน
และต่างประเทศ 
• โครงการประชาสัมพันธ์การเป็น

แหล่งผลิตสินค้าอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 
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 โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาอาหารอย่างมีระบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและ

พัฒนาที่ชัดเจนในพื้นที ่
 การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษาด้วยการก าหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

ที่มีการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

การแปรรูปเพิ่มมูลค่า สนับสนุนสถาบันศึกษาเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าใน

พื้นที่ศึกษาเพื่อเป้าหมายในเชิงพาณิชย ์

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่น ๆ 
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพ้ืนที่พ้ืนที่ที่
เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง 

6.5.4 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. โรงงานผลิตยางแท่ง ยางเครป ตั้งอยู่ใน จ.
อุดรธานีมากที่สุด 19 แห่ง ผลิตเพื่อส่ง
สินค้าไปยังบริษัทแม่และส่งออกให้ลูกค้า
ในต่างประเทศ อุตสาหกรรมขั้นปลาย 
โรงงานผลิต ซ่อม หล่อยางใน จ.
นครราชสีมา 31 แห่ง อุบลราชธานี 22 
แห่ง ขอนแก่น 21 แห่ง 

3. จ.มุกดาหาร และนครพนม ร่วมมือกับ
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการแปร
รูปยางพาราด้วยเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สูงขึ้น ส่วน จ.อุดรธานี และนครราชสีมา 
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและน ายางไปใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น 
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ผลิตภัณฑ์จากยาง ได้แก่ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครปและยางแท่ง รวมทั้งเศษยาง การผลิตยางนอกและยางในเพื่อใช้กับยานพาหนะทุกชนิด 
รวมทั้งการหล่อดอกยาง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น รองเท้ายาง ยางยืด ท่อยาง สายพานยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม 
กระเบื้องยางปูพ้ืน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ rIS
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สร้างเสถียรภาพและการบรหิาร
จัดการของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา 

• โครงการพัฒนาระบบการซื้อขาย
ยางล่วงหน้า 

• โครงการพัฒนาตลาดกลางการซื้อ
ขายยางพารา 
 

พัฒนากลไกในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมแปรรูป 

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากยาง 

• โครงการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
ทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

• โครงการสร้างบุคลากรการวิจัย
ด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ  

• โครงการการวิจัยและพัฒนาด้าน
ไมย้างพารา 

• โครงการเปิดวิชาการแปรรูปและ
การตลาดผลิตภัณฑ์ยางพาราใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

 

• โครงการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากยางขั้นปลายในพื้นที่ 

• โครงการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการผลิต
ยางในรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายใน
ประเทศเวียดนาม 

• โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิต
ในพื้นที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความ
หลากหลาย  

• โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย การ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

• โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากัดด้าน
ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมยาง 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 
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 โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมระหว่างผู้ผลิตในพื้นที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความ

เชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย  
 การแปรรูปขั้นสุดท้ายของยางพาราได้หลายผลิตภัณฑ์ แต่ในพื้นที่ศึกษามีการแปรรูปได้ไม่

มากนัก และมูลค่าไม่สูง การร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตในพื้นที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความหลากหลาย การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากต่างประเทศมาแปร

รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่ม GPP ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC 
EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมโรงเล่ือย
และผลิตภัณฑ์ไม ้

6.5.5 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม ้

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. ใน 3 จังหวัดที่เหมาะสม มีโรงงานแปรรูป 
ประเภทโรงเล่ือย ไส ซอยไม้ ท าวงกบ ขอบ
ประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บาน
ประตู ท าส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร โรงงานท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือ
ย่อยไม้โรงงานท าไม้อัด ไม้วีเนียร์ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็น SMEs ส่วนจังหวัดชายแดนอื่นมี
การน าเข้าไม้จาก สปป.ลาว เป็นการน าเข้า
มาพักสินค้าและส่งต่อเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน 
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โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเล่ือยไม้ การท าไม้อัด กรอบประตู หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ่ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่ อื่น ๆ เช่น ตะกร้า ลัง ไม้แขวนเส้ือ ไม้จิ้มฟัน และหลอดด้าย การผลิตเครื่องเรือนและ
เครื่องตกแต่งท าด้วยไม้ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า จาก By Product ของไม้ เป็นต้น     rIS
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ด้านวัตถุดิบ 

• โครงการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราและไม้เศรษฐกิจ 

• โครงการพัฒนาคุณภาพการ
รวบรวมวัตถุดิบ 

• การก าหนดนโยบายปลูกป่าไม้
เชิงเศรษฐกิจระยะยาวเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้า 
 

พัฒนากระบวนการผลิต 
ส่งเสริมวิจัยพัฒนาและ
การตลาด 

• โครงการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และปริมาณวัตถุดิบไม ้

• โครงการเผยแพร่ความรู้ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ 
ซึ่งเป็นไม้ป่าปลูก ใหป้ระชาคมโลก
มีความเข้าใจยิ่งขึ้น 

• โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต 
• โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
• โครงการส่งเสริมการพัฒนาการออกแบบ

และการผลิตสินค้าที่ระลึกจาก By 
Product จากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
รูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้า
ได้เอง (Original Design 
Manufacturer: ODM) 
 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์จากไม้ 
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 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง 

(Original Design Manufacturer: ODM) 

 ไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหายากมากข้ึน ต้องใช้ไม้ให้น้อยลง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุด การ

ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแปรรูปไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความ

แตกต่างของสินค้า Niche Market โดยเน้นคุณภาพ รูปแบบที่โดดเด่นสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้ามากขึ้น การพัฒนาผู้ประกอบการใช้แบรนด์สินค้าไทยจากการรับจ้างผลิต (Original 

Equipment Manufacturer: OEM) เป็นการผลิตที่มีดีไซน์ของตนเอง (Original Design 
Manufacturer: ODM) เพื่อหลีกหนีการแข่งขันในด้านราคา การพัฒนาสินค้าในตลาดระดับกลางถึง

บน ซึ่งไทยมีศักยภาพการผลิตในระดับสูงกว่าคู่แข่ง รวมถึงการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน  

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์จากไม้ 
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 

6.5.6 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และขอนแก่น 
มีโรงงานผลิตและประกอบรองเท้า 

3. วัตถุดิบหลักส าหรับอุตสาหกรรม
ขั้นต้นที่ส าคัญ คือ หนังดิบคุณภาพดี
เพื่อป้อนให้โรงงานฟอกหนังแต่
เนื่องจากจ านวนโคและกระบือได้
ลดลงมากประกอบกับการเล้ียงและ
ช าแหละโคและกระบือในลักษณะที่ไม่
ถูกต้อง จึงท า ให้เกิดการขาดแคลน
หนังดิบคุณภาพดีในประเทศ และต้อง
มีการน าเข้าจากต่างประเทศ ราคาสูง 

50 

สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ได้แก่ การฟอกและการแต่งส าเร็จหนังสัตว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การพิมพ์ลาย และการย้อมสี การผลิตผลิตภัณฑ์

หนังสัตว์และหนังเทียม เช่น กระเป๋า ซองใส่กุญแจ สาย หนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเส้ือผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์

อื่น ๆ การผลิตรองเท้าที่ท าด้วยหนัง ผ้า และวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่รวมการผลิตที่ท าด้วยไม้ ยาง หรือพลาสติก   
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง 
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1. โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง  

    อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ช่างฝีมือ ต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ข้ึนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต่ ากว่าและอาศัยความได้เปรียบของแรงงานราคา

ถูก เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย จึงยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแรงงานฝีมืออย่างเพียงพอทั้งนัก

ออกแบบ วิศวกรเคมี และนักการตลาด  

2. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

   ถึงแม้ว่าการผลิตรองเท้าและเครื่องหนังจะต้องอาศัยแรงงานฝีมือมาก แต่การมีเครื่องจักรอุปกรณ์

เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจะท าให้กระบวนการด าเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การออกแบบการ

ผลิต การควบคุมคุณภาพ และอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง

รวดเร็ว 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง 
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3. โครงการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

   เพื่อให้อุตสาหกรรมรองเท้า เครื่องหนัง และฟอกหนัง พัฒนาจนสามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหรืออุตสาหกรรม

สนับสนุนควรมีการนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เพื่อผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องจักร

ป้อนให้กับผู้ผลิตหนังฟอก รองเท้า และเครื่องหนัง ซ่ึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจะประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม

พลาสติก และสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและโพลิเมอร์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบ และ

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร 

4. โครงการศึกษาตลาดเชิงรุก  

   ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นประกอบด้วย ข้อมูลทางการตลาด เช่น แนวโน้มตลาดเป้าหมายแนวโน้มผลิตภัณฑ์ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค ช่องทางการจัดจ าหน่าย แนวนโยบายของคู่แขง่ ข้อมูลทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับ

กระบวนการผลิต การออกแบบ การวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทดสอบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ เช่น แหล่ง

วัตถุดิบ อุปสงค์ อุปทาน และราคาของวัตถุดิบในอนาคต แนวโน้มวัตถุดิบชนิดใหม่ๆ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และ

ผู้ประกอบการ มาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบ และพิธีการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลและองค์

ความรู้เหล่านี้จะต้องมีหรือหาได้ง่ายในประเทศ และต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอๆ 

5. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง  

   เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หนังในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายชนิด 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง (ต่อ) 

53 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 
rIS

NED KKU



อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าว
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

6.5.7 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้งนั้นส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ โรงสี
ข้าว นครราชสีมา มีโรงสีข้าวมาก
ที่สุด รองลงมาคือจังหวัด
อุบลราชธานี และขอนแก่น โรงงาน
ที่ผลิตอาหารจากแป้งมีจ านวน 75 
แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาจ านวน 17 แห่ง จังหวัด
ขอนแก่นจ านวน 15 แห่ง จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 8 แห่ง   

54 สไลด์ประกอบการบรรยายศนูย์ ROC มข. 

โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ได้แก่ โรงสีข้าว การสีข้าว การขัดข้าว การผลิตข้าวนึ่ง ข้าวหัก และผลพลอยได้ เช่น ร าข้าว และแกลบ การผลิต
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทุกชนิด เช่น แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู มันเส้น มันอัดเม็ด และผลพลอยได้ การบดข้าวโพด การท าแป้งและการป่นแป้ง 
เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งถั่ว และแป้งอื่น ๆ   rIS
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• โครงการการพัฒนา
พ้ืนที่และแปลงปลูก  

• โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้เมล็ด
พันธุ์ดี 

• โครงการปรับปรุงดินให้
เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่
ปลูก  

• โครงการจัดการระบบ
น้ า 

• โครงการพัฒนาระบบ
การเกี่ยวนวด 

• โครงการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าว 

พัฒนากระบวนการแปรรปู 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

การพัฒนาระบบการตลาด 
และการกระจายสินค้า 

• โครงการยกระดับมาตรฐานของ
โรงสี 

• โครงการการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในด้านระเบียบวิธีการ 
ขั้นตอนในการส่งออกให้แก่สถาบัน
เกษตรกรและโรงสีเอกชน  

• โครงการสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาที่พร้อมจัดต้ังศูนย์
ตรวจรับรอง DNA 

• โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มี
ความหลากหลายและสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

• โครงการก าหนดเป้าหมายและสร้าง
เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม 

• โครงการการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าทราบถึง
คุณค่าเฉพาะของข้าวหอมมะลิ 

• โครงการการสร้าง Story Behind  
• โครงการพัฒนาศูนย์การกระจายสินค้า

และโลจิสติกส์ 
• โครงการส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าวหอม

มะลิในช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น 
 

การเพ่ิมผลผลิต พัฒนา
คุณภาพ  
และลดต้นทุนการผลิต 
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 โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า 

 ข้าวสามารถแปรรูปได้มาก สภาพปัจจุบันมีการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีต่ า มีมูลค่าเพิ่มน้อย 

ไม่มีการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมากนัก ทั้งในรูปของการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง

มากนัก และต้นทุนไม่สูง และการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึน และมีต้นทุนที่สูงข้ึน พื้นที่ศึกษามี
ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สามารถแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีที่สูงได้ และมีผู้ประกอบการหลายระดับ ทั้งที่

มีความรู้สูง และไม่มีความรู้สูง และที่มีเงินทุนมาก และไม่มีเงินทุนมาก ส าหรับการแปรรูปข้าวที่
หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและการแปรรูปใช้เทคโนโลยีค่อนข้างต่ า เป็นการแปรรูปข้าวที่

ใช้เทคโนโลยีที่สูงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
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อุดรธานี 

ชัยภูม ิ

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

หนองคาย 

นครพนม เลย 

EWEC 
EWEC 

แสดงพื้นที่พื้นที่ที่
เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอเส้ือผ้า 

6.5.8 พื้นที่ที่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้า 

1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 

2. พ้ืนที่เป้าหมาย คือจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแหล่ง
ใหญ่ของภาค โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
เป็นเครือข่ายผลิตเส้นไหมและการฟอกย้อม 
โดยส่งเสริมให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา 
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ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า ได้แก่ การผลิตสินค้าส่ิงทอถักส าเร็จรูป ส่ิงทอถักท่ีใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าสักหลาดและผลิตภัณฑ์สักหลาด ผ้าส าลี และ
ผ้าม่าน การถักถุงเท้า เครื่องแต่งกายช้ันใน เครื่องแต่งกายช้ันนอก ผ้าถัก ผ้าลูกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเทียม ท้ังท่ีถักด้วยมือและเครื่องจักร การผลิตเครื่องแต่งกาย 
โดยการตัดและเย็บจากผ้า หนังสัตว์ และวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งผ้าเช็ดหน้า เน็คไท ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมหน้า และส่ิงตัดเย็บส าเร็จรูปทุกชนิด การผลิตพรม เส่ือ หมอน ท่ีนอน 
และเครื่องปูลาดอื่น ๆ การอัดปอเบล การผลิตผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและปอกระเจา เช่น การท าเชือก กระสอบ แห อวน และผลิตภัณฑ์จากป่านและปออื่น ๆ  rIS
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การสร้างและขยายความ
เช่ือมโยงเครือข่ายการ
ผลิตของผู้ประกอบการ 

• โครงการสร้างและ
ขยายเครือข่ายการ
ผลิตกับผู้ประกอบการ
อื่นในภูมิภาค 

• มาตรการสนับสนุน
การขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
 

พัฒนากระบวนการ
ผลิต 

สนับสนุนและพัฒนา 
การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
สิ่งทอ 

• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของแรงงานให้สูงขึ้น  

• โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าแต่
ละขั้นตอน 

• โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

• โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นใย
สังเคราะห์ โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต 

• มาตรการลดภาษีน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือ
เป็นปัจจัยการผลิตของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  

• โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการ
ผลิต 

• โครงการมุ่งเน้นการ
ออกแบบและการสร้าง
ตราสินค้าของ
ผู้ประกอบการ 
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 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าแต่ละขั้นตอน 

 ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ต้องน าเข้าวัตถุดิบเส้นใย สารเคมีฟอกย้อม จากต่างประเทศ
และมีราคาสูง ผลิตภัณฑ์ต้องแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ ากว่าไทย การ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอเสื้อผ้าจากต้นทาง-กลางทาง-

ปลายทาง ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย ทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ และ

อุตสาหกรรมป่ันด้าย เป็นวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมการทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งส าเร็จ 

จนกระทั่งถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เสื้อผ้าส าเร็จรูป และสุดท้ายผู้ประกอบการ

ส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละ

อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าจะสามารถก าหนดการผลิตแต่ละขั้นตอนตามความต้องการ

ของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ภาคเอกชน 

การรวมกลุ่มกัน แบ่งหน้าที่การผลิต การก าหนดคลัสดตอร์การผลิตให้ชัดเจน 

ภาคราชการ 

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนับสนุนให้โครงการที่มีความเหมาะสมบรรจุในโครงการ 

แผนงาน ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทั้งแผนระยะส้ัน และระยะกลาง 

2. หน่วยงานราชการในพื้นที่ต้องสนับสนุนให้มากกว่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการ

เพิ่มขึ้นของ GPP  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ขอขอบคุณ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Regional Operation Center: ROC) 

สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
http://neroc.kku.ac.th 

Email: roc@kku.ac.th 

Tel: 09 1358 4053 Fax: 0 4320 2214  
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