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ก ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations 

หรือ ASEAN) กอต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพและ

ความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ มี

สมาชิกผูกอต้ังเริ่มแรกจํานวน 5 ประเทศไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส 

สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย ในเวลาตอมาไดมีสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมเปน 10 ประเทศ โดยในการประชุมสุดยอดผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนในป 

2546 ไดเห็นชอบรวมกันกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมที่จะไปสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ในป 2563 (ค.ศ.2020) และเรงรัดในการรวมตัวกันเร็วข้ึนภายในป 2558 (ค.ศ.2015) การรวม

เปนประชาคมอาเซียน ประกอบดวยสามเสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 

Community) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยจะนํารองในการรวมตัวตามเสา

หลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามพิมพเขียวเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 

ประกอบดวยสารัตถะที่สําคัญ 4 เรื่องคือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การสรางอาเซียนใหเปนภูมิภาค

ที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกอาเซียนและ 

การเช่ือมโยงของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก 
 

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่มีการเคลื่อนยายสินคา 

บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมืออยางเสรี และมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากข้ึน ประเทศสมาชิกตางจะ

ไดรับผลที่จะเกิดข้ึนทั้งดานบวก หรือดานลบ ข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอม ความตระหนักของแตละภาค

สวนที่เกี่ยวของในการสรางภูมิคุมกัน หรือการจะสรางใหเกิดประโยชนจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียน  
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สามารถเช่ือมโยงติดตอกับประเทศเวียดนาม และประเทศจีน และ

ที่สําคัญในปจจุบันที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรม

เมืองทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ นําแนวทางการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวาย 

เปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เปนโอกาสของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเสนทางที่มีศักยภาพแหงใหมน้ี ในการ

เปดประตูการคาฝงตะวันตกของภูมิภาค และเปนสะพานเช่ือมโยงเศรษฐกิจและการคา ระหวางเอเชีย

ตะวันออกกับประเทศในฝงตะวันตก จึงมีความจําเปนที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ซึ่ง

ไดมีการบริหารงานเปนกลุมจังหวัด 5 กลุมจังหวัด คือกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ โดยจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางการ

บริหารกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวยจังหวัดสกลนคร นครพนม 
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ข ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมุกดาหาร โดยจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด โดยจังหวัดขอนแกนเปน

ศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด และ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ และ

ศรีสะเกษ โดยจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด โดยทั้ง 5 กลุมจังหวัด จะตองรวมกัน

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีความเช่ือมโยงระหวางกันและกันภายในจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อเตรยีมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใชทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ในการที่ตลาดการคาและการลงทุนของทุกประเทศเปน

ตลาดเดียวในการสงออกและนําเขาสินคา ไมมีการเก็บภาษีซึ่งกันและกัน มีการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี 

โดยการศึกษาพิจารณาความสอดคลองและความชํานาญการผลิตของประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวก

สาม (ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) และอาเซียนบวกหก 

(อาเซียนบวกสาม รวมกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) กับความชํานาญของไทย และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมกับพิจารณาถึงศักยภาพดานการตลาดของประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสาม 

อาเซียนบวกหก ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชํานาญสามารถผลิตและตรงกับความตองการของตลาด  

ผลการศึกษาพบวา ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเนนการ

เช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในจังหวัดของกลุมจังหวัดกับระหวางกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภายใน

และระหวางสาขาการผลิต รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และประเทศอื่น ๆ ในภาคการคาการลงทุน 

ธุรกิจบริการ การทองเที่ยว รวมถึง การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

โครงสรางพื้นฐาน ศูนยกระจายสินคา และนิคมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากความสามารถใน

การผลิตของแตละกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนปจจัยพื้นฐานในการสนับสนุน และพัฒนาไปสูการ

เช่ือมโยงกับกลุมจังหวัดและประเทศอื่น ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ไดแก ขาว ออย

โรงงาน มันสําปะหลัง และยางพารา ซึ่งตองรักษาฐานการผลิต และขยายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ภายในประเทศ รวมถึงการขยายฐานการผลิตพืชพลังงานทดแทนไปยังประเทศเพื่อนบาน สนับสนุนการเกษตร

แบบขอตกลง (Contract Farming) เพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรมแปรรูป

ตอเน่ือง และโรงงานเอธานอลที่เพิ่มข้ึน จะตองพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาสังคมใหมีขีดความสามารถสูงเพื่อสรางฐานการผลิตเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีขีด

ความสามารถในการวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการ และสรางความเขมแข็งใหกับกลุม

เกษตรกรตาง ๆ เชน กลุมการผลิต กลุมการตลาด ใหเขมแข็งอยางครบวงจรในดานกระบวนการผลิตโครงการ

ตนนํ้าในการผลิตของภาคการเกษตร จําเปนที่จะตองเพิ่มทั้งดานปริมาณและคุณภาพการจัดการในดานปจจัย
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ค ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การผลิตไดแก ดิน นํ้า ปุย เมล็ดพืช กระบวนการกลางนํ้า การแปรรูป โดยคํานึงถึงขีดความสามารถการผลิต

เทคนิคการผลิตที่เหมาะสม ลดตนทุนการผลิตผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) และ

กระบวนการปลายนํ้าคํานึงถึงมาตรฐานผลผลิตที่จะถึงมือผูบริโภคในกรณีที่ผลผลิตเปนผลผลิตสุดทายและ

กรณีที่เปนผลผลิตข้ันกลางก็ตองคํานึงคุณภาพของผลผลิตเหลาน้ันที่จะเปนปจจัยการผลิตของโรงงานตอไป  
 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีกลุมนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากข้ึน เน่ืองจากพื้นที่ภาคกลางและ

ปริมณฑลที่เปนเขตอุตสาหกรรมประสบภัยพิบัตินํ้าทวมเมื่อป 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองเตรียม

ความพรอมสําหรับพื้นที่ที่เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวไดแก อุตสาหกรรม

การแปรรูปการเกษตรดานอาหาร และอุตสาหกรรมตอเน่ือง รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเอธานอล

การจัดพื้นที่อุตสาหกรรมใกลแหลงปจจัยการผลิต การต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ ม

จังหวัดตอนกลาง และตอนลาง 1 และพิจารณาจัดต้ังเขตเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองชายแดน  
 

ดานการบริการ จําแนกเปนการทองเที่ยว สุขภาพ และการศึกษา  
 

การทองเที่ยวสวนใหญเปนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม กลุมนักทองเที่ยวจะ

เปนกลุมเฉพาะที่มีความสนใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมควรมีแนวทางเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวมาเที่ยวใน

ตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมากข้ึน การพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก ปาย 

สัญลักษณ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ของที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยว 

และบริการที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางสถานที่ทองเที่ยวใหม (Man Made) การทําการตลาดเช่ือมโยงกับ

จังหวัดทองเที่ยวหลักของประเทศใหเกิดการเที่ยวตอเน่ืองมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ดานสุขภาพเช่ือมโยงกับธุรกิจโรงพยาบาลที่ไดเปรียบเรื่องมาตรฐานการบริการแกผูมีรายไดสูง

จากประเทศเพื่อนบาน ยังมีฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการแพทยที่ดีพัฒนาเปนศูนยกลาง

การบริการดานสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุน สงเสริมธุรกิจรักษาสุขภาพที่

เกี่ยวของ เชน การดูแลผูสูงอายุ ธุรกิจสปา 
 

ดานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจะมีความพรอมและดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน

บาน โอกาสของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรผลิตกําลังคนให

สอดคลองกับความตองการกับแรงงานในอนาคตและพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาบริการแกประชาชนใน

พื้นที่และจากประเทศเพื่อนบานและมีการจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

การคามีการคาปลีกจํานวนมาก แตปจจุบันมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากมีการคาขนาดใหญเกิดข้ึน 

การสรางภูมิคุมกันแกผูประกอบการรายยอยในการพัฒนาทักษะ ความรูในดานการผลิต การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี การตลาด ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในและภายนอกประเทศ ในสาขาภาคการ

ผลิตที่เกี่ยวของกับผูผลิต และผูประกอบการดานการคาชายแดน สนับสนุนใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมาก
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ง ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้ึนตามจุดผอนปรนการคา จุดผอนปรนช่ัวคราว และจุดผอนปรนถาวรสนับสนุนใหดานชายแดนที่มีศักยภาพ

ขยายเวลาทําการ 24 ช่ัวโมง และมีการอํานวยความสะดวกการผานแดนของคน สินคา รวมถึงการนําเขา-

สงออกความปลอดภัยของพืชและอาหาร สนับสนุนเงินทุนหรือแหลงสินเช่ือใหภาคเอกชนเปนทุนเริ่มตนที่จะ

ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานหรือในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  
 

การพัฒนาคน ตองพัฒนาผูประกอบการและแรงงานตามความตองการของตลาดในอนาคต 

รวมถึงพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมและสามารถสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ ใน

อาเซียน  
 

วิสัยทัศนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน “อีสาน

มีขีดความสามารถในการแขงขันและมีภูมิคุมกันที่ดีสูประชาคมอาเซียน” กําหนดพันธกิจสรางความเขมแข็งใน

การพัฒนาขีดความสามารถในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การคาและการลงทุน สรางความเช่ือมโยง

ดานการผลิตและการตลาดภายใน และระหวางภาคการผลิต สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของการ

รวมกลุมคลัสเตอร (Cluster) โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ยางพารา ผาไหมและสิ่งทอ ช้ินสวนยานยนตและ

อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยวและบริการสุขภาพ การสรางภูมิคุมกันใหกับภาคประชาสังคม โดยมีเปาประสงคการ

พัฒนาภาคเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขีดความสามารถในการแขงขันและเติบโตอยางมี

เสถียรภาพสังคมมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย GPP ของภาคการผลิตของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและแขงขันไดในประชาคม

อาเซียน เปาประสงคเพื่อใหทุกภาคการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวมากข้ึน การผลิต

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ตอเน่ือง การตลาดและการบริการ ตามหวงโซอุปทานการผลิต  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคนใหมีคุณภาพ เปาประสงคเพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะของคน เพิ่ม

ความสามารถของผูประกอบการและทักษะฝมือแรงงานและภาคประชาสังคม ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทัง้ใน

ปจจุบันและอนาคต 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เปาประสงคภายใตพื้นฐานที่แตกตางกัน 

เพื่อความเปนเอกภาพ และเอื้ออาทรตอกัน มีความเปนอยูรวมกันที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคม 

 

แนวทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนป 2558 และหลังป 2558 ในดานเชิงรุก

และดานเชิงรับ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 

การบริหารยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ จําเปนที่จะตองบูรณาการงานและการทํางานรวมกบัหลาย

หนวยงาน ซึ่งจะตองหาจุดเช่ือมโยงระหวางงานของแตละหนวยงานที่จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิด
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จ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประสิทธิภาพในการทํางานของทุกหนวยงานรวมกันพิจารณาวาโครงการใดเปนโครงการตนนํ้า (Upstream) 

โครงการกลางนํ้า (Midstream) และ/หรือ โครงการปลายนํ้า (Downstream) เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี

ปองกันความซ้ําซอนและการเกี่ยงงาน หรือเลือกปฏิบัติงานระหวางกัน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ภาคสวนที่เปนภาคี ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ในสวนของจังหวัด/กลุมจังหวัดซึ่งเปนภาครัฐจะเปนภาคี

หลักในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ภาคชุมชนและภาคประชาสังคมตองตะหนักในการมีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักในการดูแลรับผิดชอบสังคมและมีสวนรวมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาควิชาการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย ตองเพิ่มบทบาทในการเขา

รวมการพัฒนาทองถ่ิน การศึกษาวิจัยเพื่อคนหาองคความรูหรือนวัตกรรม การสนับสนุนและรวมกับพื้นที่

กําหนดประเด็นการพัฒนาและใหพื้นที่ขับเคลื่อนไดดวยตนเอง 
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 ช ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คํานํา 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center : ROC)  

รวมกับ สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสวนพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะทํางาน ขอขอบคุณจังหวัด/กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผูที่ใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ทํา

ใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ได

สําเร็จ ซึ่งไดเสนอรางยุทธศาสตรฯ ในที่ประชุมเชิงยุทธศาสตรรวมระหวางเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญของ

ไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร กับผูวาราชการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ และไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 

ศูนย ROC และสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ

กระทรวงมหาดไทย ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานครั้งน้ี และจะไดเผยแพรยุทธศาสตรฯแก

จังหวัด/กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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ฌ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปผูบริหาร  ก 
คํานํา    ช 
สารบัญ   ฌ 
สารบัญตาราง  ฏ 
สารบัญแผนภูมิ  ฒ 
สารบัญภาพ  ท 
สวนท่ี 1 บทนํา 

1.1 ภูมิหลังทีเ่กี่ยวของ  1 
1.2 หลักการและเหตุผล  3 
1.3 วัตถุประสงค   4 

สวนท่ี 2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
2.1 ขอบเขตการศึกษา 5 
2.2 วิธีการศึกษา  5 

สวนท่ี 3 บริบทสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.1 บริบทสิง่แวดลอมทั่วไป  11 

3.1.1 ขอมูลพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   11 
3.1.2 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  15 
3.1.3 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   17 
3.1.4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   19 
3.1.5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  21 
3.1.6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  23 

3.2 สถานการณของภาคและบรบิทการเปลี่ยนแปลง  25 
3.2.1 สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายใน (ประเทศ/ภาค/  25 

 กลุมจังหวัด/จังหวัด) 
(1) ดานเศรษฐกิจ  25 

(1.1) GDP  25 
(1.2) ดานเกษตรกรรม  27 
(1.3) ดานอุตสาหกรรม  41 
(1.4) ดานการคา  47 
(1.5) การคาชายแดน  48 
(1.6) การทองเที่ยว  58 
(1.7) แรงงาน  60 
(1.8) รายไดเฉลี่ยตอหัว (Per capita )  61 
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 ญ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญ (ตอ) 

 

           หนา 

(2) ดานสังคม          62 

(2.1) โครงสรางประชากรเขาสูสงัคมผูสงูอายุ      62 

(2.2) พื้นที่มีปรับเปลี่ยนเปนสงัคมเมืองมากข้ึน       63 

(2.3) ผูสงูอายุ           63 

(2.4) นโยบายการศึกษา          63 

(2.5) ดานสาธารณสุข         64 

(2.6) สถาบันครอบครัว          65 

(2.7) ความยากจน          66 

(2.8)   รายไดตอครัวเรือน คาใชจายตอครัวเรือน หน้ีสินตอครัวเรอืน    67 

(3) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม        67 

(3.1) ดานทรัพยากรธรรมชาติ        70 

(3.2) ดานสิ่งแวดลอม         72 

(3.3) สถานการณภัยพิบัติ        74 

(4) ดานการเมอืง          74 

(4.1) สภาวะการเมือง         74 

(4.2) นโยบายของรัฐบาล         74 

3.2.2 สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก (โลก/อาเซียน)    75 

(1) ดานเศรษฐกิจ          75 

(1.1) ภาวะเศรษฐกิจโลก         75 

(1.2) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่ยูโร (ยูโรโซน)      75 

(1.3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน        76 

(1.4) ภาวะเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน       77 

(1.5) การขยายโอกาสและการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน     77 

(2) ดานสังคม          81 

(3) ดานสิ่งแวดลอม           82 

(4) ดานการเมอืง          83 
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 ฎ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญ (ตอ) 
 

           หนา 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหศักยภาพและความตองการของกลุมจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1 ศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       85 

4.1.1 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1       87 

4.1.2 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2       89 

4.1.3 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง       91 

4.1.4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1       93 

4.1.5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2       96 

4.2 ความตองการของกลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       98 

4.3 สรปุภาพรวมศักยภาพและความตองการของกลุมจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  102 

สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

5.1 วิสัยทัศน                   109 

5.2 พันธกิจ                   109 

5.3 เปาประสงค                   109 

5.4 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย                 110 

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร                  110 

สวนท่ี 6 การบริหารยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 6.1 บทนํา          117 

 6.2 การประเมินสถานการณที่ผานมา       117 

 6.3 ปจจัยทีเ่ปนความเสี่ยง/ขอจํากัดตอการบรหิารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจงัหวัด 119 

 6.4 ปจจัยเสริมสรางประสทิธิภาพการบริหารจัดการ      120 

 6.5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบัติ    121 

ภาคผนวก ก นิยามศัพท          125 

ภาคผนวก ข สมมุติฐานของการพยากรณในบริบทสิง่แวดลอมและบรบิทการเปลี่ยนแปลง   131 

ภาคผนวก ค อธิบายแผนภูมิในสถานการณของภาคและบรบิทการเปลี่ยนแปลง   137 

คณะผูจัดทํา           145 
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 ฏ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางที่ 2-1  : ความชํานาญในการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน        7 

ตารางที่ 2-2  : กําหนดการประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมจงัหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     9 

ตารางที่ 2-3  : กําหนดการสัมภาษณผูใหขอมลูสําคัญ         9 

ตารางที่ 3-1  : มูลคาผลิตภัณฑภาค/ประเทศ 2550-2553        25 

ตารางที่ 3-2  : โครงสรางผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกตามสาขาการผลิต ป 2551-2553   26 

 ณ ราคาคงที่ ป2531 

ตารางที่ 3-3  : โครงสรางการผลิตรายสาขาจําแนกรายกลุมจังหวัด ป 2553 ณ ราคาคงที่ ป 2531   27 

ตารางที่ 3-4  : พื้นที่เพาะปลกูพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2551-2554    28 

ตารางที่ 3-5  : พื้นที่เพาะปลกูและผลผลิตตอไรของขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554   29 

ตารางที่ 3-6  : พื้นที่เพาะปลกูและผลผลิตตอไรของมันสําปะหลงัในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    31 

  ป 2552-2554 

ตารางที่ 3-7  : พื้นที่เพาะปลกูและผลผลิตตอไรของออยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     33 

  ป 2552-2554 

ตารางที่ 3-8  : โรงงานนํ้าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         35 

ตารางที่ 3-9  : พื้นที่เพาะปลกูและผลผลิตตอไรของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    36 

  ป 2552-2554 

ตารางที่ 3-10 : พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    38 

  ป 2552-2554 

ตารางที่ 3-11 : พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรของปาลมนํ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    39 

  ป 2552-2554 

ตารางที่ 3-12 : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554     40 

ตารางที่ 3-13 : ปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          41 

ตารางที่ 3-14 : จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป2553     42 

ตารางที่ 3-15 : โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        43 

ตารางที่ 3-16 : ธุรกิจวิสาหกจิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554       44 

ตารางที่ 3-17 : การจางงานของธุรกจิวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554     45 

ตารางที่ 3-18 : จํานวนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และสินคาเดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    46 

  ป 2554 

ตารางที่ 3-19 : สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554      48 

ตารางที่ 3-20 : การขนสงโดยสารระหวางประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554     49 
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 ฐ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญตาราง(ตอ) 

 

           หนา 

ตารางที่ 3-21 : ประมาณการมูลคาการขนสงโดยสารระหวางประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป2554   49 
ตารางที่ 3-22 : การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    50 

  กับสปป.ลาว  

ตารางที่ 3-23 : การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    53 

  กับราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตารางที่ 3-24 : การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    55 

  กับสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  

ตารางที่ 3-25 : การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    57 

    กับประเทศจีน 

ตารางที่ 3-26 : จํานวนผูมาเย่ียมเยือน และ สถานทีท่องเทีย่ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     59 

ตารางที่ 3-27 : จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    59 

   ป 2551-2552 

ตารางที่ 3-28 : การจางแรงงานแบงเปนรายสาขา         60 

ตารางที่ 3-29 : รายไดเฉลี่ยตอหัว           61 

ตารางที่ 3-30 : โครงสรางประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        62 

ตารางที่ 3-31 : รอยละประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปที่มีงานทํา แยกตามระดับการศึกษา ป 2552    64 

ตารางที่ 3-32 : ดานสาธารณสุข ป 2553          64 

ตารางที่ 3-33 : จํานวนการหยารางของครัวเรือน         65 

ตารางที่ 3-34 : เสนความยากจนและจํานวนคนจน ป 2552-2553       65 

ตารางที่ 3-35 :รายไดตอครัวเรือน คาใชจายตอครัวเรือน หน้ีสินตอครัวเรือน      66 

ตารางที่ 3-36 : พื้นที่ชลประทาน/พื้นทีร่ับประโยชนและพื้นที่การเกษตรของ      67 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2552        

ตารางที่ 3-37 : พื้นที่ปาไมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        68 

ตารางที่ 3-38 : สภาพปญหาทรัพยากรดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2554     70 

ตารางที่ 3-39 : ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     71 

ตารางที่ 3-40 : คุณภาพแหลงนํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       71 

ตารางที่ 3-41 : อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      72 

ตารางที่ 3-42 : การเกิดไฟไหมปาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554      72 

ตารางที่ 3-43 : สถานการณภัยแลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2549 และ ป 2552     73 

ตารางที่ 3-44 : ความเสียหายจากอุทกภัยในภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2553    74 
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 ฑ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญตาราง(ตอ) 

 

                หนา 

ตารางที่ 4-1 : แสดงภาพรวมสาขาการผลิตโดยดูจาก GPP      85 

ตารางที่ 4-2 : แสดง GPP 3 อันดับสงูสุด และ 3 อันดับนอยสุด     86 
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 ฒ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญแผนภูมิ 

หนา 

แผนภูมิที่ 3-1  : สัดสวนมลูคาผลิตภัณฑของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2553      25 

แผนภูมิที ่3-2  : เปรียบเทียบผลิตภัณฑของกลุมจังหวัดในป 2552 และ ป 2553     25 

แผนภูมิที ่3-3  : อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑภาคและกลุมจังหวัด      26 

แผนภูมิที ่3-4  : โครงสรางผลิตภัณฑของกลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกตาม     26 

 สาขาการผลิต ป 2553 

แผนภูมิที ่3-5  : เปรียบเทียบโครงสรางผลิตภัณฑกลุมจงัหวัดแยกตามสาขาการผลิต ป 2553    27 

แผนภูมิที ่3-6  : เปรียบเทียบพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    28 

  ป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-7  : สัดสวนพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554    28 

แผนภูมิที ่3-8  : พื้นที่การเพาะปลูกขาวของกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     29 

  ป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-9  : สัดสวนพื้นที่การเพาะปลูกขาวของกลุมจังหวัดป 2554      29 

แผนภูมิที ่3-10 : เปรียบเทียบพืน้ที่การเพาะปลกูขาวของจงัหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554   30 

แผนภูมิที ่3-11 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรของขาวของกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    31 

  ป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-12 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรของขาวของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2554   31 

แผนภูมิที ่3-13 : เปรียบเทียบพืน้ที่การเพาะปลกูมันสําปะหลังของกลุมจงัหวัด      31 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-14 : สัดสวนพื้นทีก่ารเพาะปลูกมันสําปะหลังของกลุมจงัหวัด      31 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-15 : เปรียบเทียบพืน้ที่การเพาะปลกูมันสําปะหลังของจังหวัด      31 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-16 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรมันสําปะหลังของกลุมจงัหวัด      32 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-17 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรมันสําปะหลังของจังหวัด       32 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-18 : เปรียบเทียบพืน้ที่ปลูกออยโรงงานของกลุมจังหวัด       33 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2553-2554 
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 ณ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) 

หนา 

แผนภูมิที ่3-19 : สัดสวนพื้นทีเ่พาะปลกูออยโรงงานของกลุมจังหวัด       33 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-20 : เปรียบเทียบพืน้ที่เพาะปลูกออยโรงงานของจังหวัด       34 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-21 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรออยโรงงานของกลุมจังหวัด      34 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2553 และป 2554 

แผนภูมิที ่3-22 : เปรียบเทียบผลผลิตตอไรออยโรงงานของจังหวัด       34 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-23 : เปรียบเทียบพืน้ที่เพาะปลูกยางพาราของกลุมจังหวัด       36 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2553 และ ป 2554 

แผนภูมิที ่3-24 : สัดสวนพื้นทีเ่พาะปลกูยางพาราของกลุมจงัหวัด       36 
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1 ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ภูมิหลังที่เกีย่วของ 
 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ 

ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี

สมาชิกผูกอต้ังเริ่มแรกจํานวน 5 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆ เขาเปนสมาชิก

เพิ่มเติมไดแก ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(เปนสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร (เปนสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540) และราชอาณาจักรกัมพูชา (เปนสมาชิกเมื่อ 30 

เมษายน 2542) ตามลําดับ รวมสมาชิกอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประกอบดวยประชากรประมาณ 600 ลานคน มีพื้นที่ (ที่เปนแผนดิน) โดยรวมประมาณ 12,375,967 ตาราง

กิโลเมตร  
 

อาเซียนกอต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

ซึ่งนโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรฐัมนตร ีและ

เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน  
 

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน 

เปนการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมของอาเซียน ในดานการเมืองและความมั่นคง 

ดานสังคม-วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ โดยอาเซียนไดลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area - AFTA) ในป 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกันเพื่อชวยสงเสริมการคาภายในอาเซียนใหมี

ปริมาณเพิ่มข้ึน ลดตนทุนการผลิตสินคา และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 
  
ตอมาในป 2546 อาเซียนไดกําหนดทิศทางที่แนชัดวาความรวมมือจะตองเดินทางไปสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในป 2558 ทั้งน้ี ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนน้ันถือเปนเพียงหน่ึงในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีก

สองเสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ซึ่งสมาชิกผูนําอาเซียนไดลงนามรวมกันใน

ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord 

II) เพื่อจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ.2020) ตอมา ผูนําอาเซียนได

เห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วข้ึนกวาเดิมอีก 5 ป คือภายในป 2558 (ค.ศ.2015) 

ในดานเศรษฐกิจ ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบที่จะเรงรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป 2558 
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และเปลี่ยนแปลงอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมืออยางเสรี 

และมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากข้ึน  

 

ในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามหลักการที่จะสงเสริม

ระบบเศรษฐกิจแบบเปด มองบริบทภายนอก และสงเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคลองกับกฎเกณฑในกรอบพหุ

ภาคี และยึดมั่นในระบบกฎเกณฑ เพื่อความสอดคลองของการปฏิบัติตามพันธกรณีในดานเศรษฐกิจ กลุม

ประเทศอาเซียนไดจัดทําแผนงานในเชิงบูรณาการในดานเศรษฐกิจตาง ๆ หรือพิมพเขียวเพื่อจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อกําหนดทิศทาง/แผนงานในดานเศรษฐกิจที่

จะตองดําเนินงานใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มีองคประกอบที่สําคัญ 4 เรื่อง ดังน้ี 
 

1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว จะนําไปสูการใชกฎระเบียบการคาในประเทศสมาชิก

ทั้งหมดเปนอยางเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในดานมาตรฐาน คุณภาพ 

ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและขอกีดกันตาง ๆ รวมถึงการมี

มาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา เงื่อนไขการเคลื่อนยายบุคคลสัญชาติอาเซียน และประเภทบริการ

และการลงทุนที่เสรีมากข้ึน 
 

2) การสรางอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง (Highly Competitive 

Economic Region) ในเวทีการคาโลก ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร 

การจัดระบบการคาใหมีการแขงขันที่เปนธรรม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  
 

3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกอาเซียน โดยพัฒนา SMEs และ

เสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนในการลดชองวางการ

พัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิก 
  
4) การเช่ือมโยงของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก ดวยการเนนและปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ใหมีทาทีรวมกัน โดยการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียนกับประเทศคู

เจรจาตาง ๆ เพื่อใหเครือขายการผลิต/จําหนายภายในอาเซียนเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสวนอื่นของโลก  
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1.2 หลักการและเหตผุล 
 

นโยบายของรัฐบาลที่ผานมาและโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปจจุบัน ใหความสําคัญที่ประเทศไทยกาวสู

การเปนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเปนนโยบายหลักที่ทุกภาคสวน

ตองนําไปกําหนดวิธีการปฏิบัติใหสอดคลองตามภารกิจที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะภาครัฐ ไดแกจังหวัด/กลุมจังหวัด

ที่จะตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินตามประเด็นและทิศทางความตองการพัฒนาของพื้นที่ใหสอดคลอง

กัน เพื่อที่จะไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใหเหมาะสมและทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งที่ผานมาน้ัน ในการจัดทํา

แผนจังหวัด/กลุมจังหวัดไมมีความเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน ในสวนของการจัดทําบาง

โครงการมีผลลัพธไมสอดคลองกับยุทธศาสตรทําใหไมแกปญหาของพื้นที่ หรือมีความซ้ําซอนบางโครงการ

ระหวางกระทรวงที่ลงพื้นที่ (Function Based) กับโครงการจากแผนงานจากจังหวัด/กลุมจังหวัด (Area 

Based) และในทางปฏิบัติการจัดทําแผนจังหวัดและกลุมจังหวัดมีระยะเวลาการจัดทําแผนที่กระช้ันกับ

ระยะเวลาที่กําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของมีการโยกยายบอย ทําใหเน้ือหาของแผนขาดความตอเน่ือง 
  
จากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน

ภูมิภาคที่มีพื้นที่ติดตอกับ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สามารถเช่ือมโยงติดตอกับประเทศเวียดนาม 

และประเทศจีน ที่ไทยไดหารือกับจีนเกี่ยวกับวิธีการสําหรับการศึกษาความเปนไปได สําหรับความรวมมือดาน

การพัฒนาระบบรถไฟฟาความเร็วสูงเช่ือมตอเสนทางและระบบรางในกลุมประเทศอาเซียน และที่สําคัญใน

ปจจุบันที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวาย 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ นําแนวทางการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวาย เปนกรอบ

ในการกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เปนโอกาสของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเสนทางที่มีศักยภาพแหงใหมน้ี ในการเปด

ประตูการคาฝงตะวันตกของภูมิภาค และเปนสะพานเช่ือมโยงเศรษฐกิจและการคา ระหวางเอเชียตะวันออก

กับประเทศในฝงตะวันตก  
 

โดยที่ผานมา ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมประชาคมอาเซียนของจังหวัด/กลุมจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไมชัดเจน แตมีสวนที่เกี่ยวของในระดับหน่ึง จึงมีความจําเปนรวมกันที่จะตอง

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความเช่ือมโยงระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัดใหมี

ความพรอม มีขีดความสามารถในการแขงขันในสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลง และเพื่อเปนการสราง

ภูมิคุมกันตนเองของจังหวัด/กลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
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1.3 วัตถุประสงค  
 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
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สวนท่ี 2 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

2.1 ขอบเขตการศึกษา  
 

2.1.1 การศึกษาและกําหนดยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

 

2.1.2 พื้นที่การศึกษา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กลุม คือ  

 

1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู 

หนองคาย เลย และบึงกาฬ โดยจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด 

2. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวยจังหวัดสกลนคร นครพนม และ

มุกดาหาร โดยจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด 

3. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 

มหาสารคาม และรอยเอ็ด โดยจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด 

4. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย และสุรินทร โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด 

5. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 

อํานาจเจริญ และศรีสะเกษ โดยจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางการบริหารกลุมจังหวัด 

 

2.1.3 ระยะเวลาการศึกษา ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 

   

2.1 วิธีการศึกษา  
 

2.2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสรางความสัมพันธระหวางประเทศต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป 

โดยยึดหลักของความเทาเทียมกัน และมีกระบวนการยกเลิกวิธีการเลือกปฏิบัติทางดานการคา การชําระเงิน

ระหวางประเทศของ 2 ประเทศหรือหลายประเทศ โดยการรวมกลุมอาเซียนเปนรูปแบบหน่ึงของการรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดพัฒนาเปนเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และจะกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Cooperation - AEC) ซึ่งเปนเสาหลักหน่ึงของประชาคม

อาเซียนในป 2558  
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ตามทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกจิสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ มีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความ

รวมมือกันทางเศรษฐกจิ มีข้ันตอนการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 5 ข้ันตอน คือ 

 

1) ความรวมมือจัดต้ังเขตการคาเสรี (Free Trade Area / Agreement : FTA) เปนการรวมมือกัน

ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคา ยกเลิกภาษีทางการคาระหวางกัน มีการเคลื่อนยาย

สินคาโดยเสรีระหวางประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกยังจัดเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุมไดตาม

นโยบายของตนเอง 

  

2) สหภาพศุลกากร (Custom Union) ประเทศสมาชิกนอกจากจะยกเลิกภาษีทางการคาลด

อุปสรรคระหวางกันแลวยังใชระบบภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน หรือมี Common 

Custom Policy  

 

3) ตลาดรวม (Common Market) เปนการขยายความรวมมือดานการคา การเปดโอกาสใหทุน 

แรงงาน การประกอบการเคลื่อนไหวอยางเสรีภายในกลุม  

 

4) สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) เปนการรวมตัวกันต้ังแตข้ันตอนที่ 1 + 2 + 3 รวม

กับการกําหนดนโยบายสังคม เศรษฐกิจ การเงิน การคลังรวมกัน เชนสหภาพยุโรป 

 

5) สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เปนรูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจข้ันสูงสุด 

มีวัตถุประสงครวมเปนชาติเดียวกัน โดยสหภาพจะเปนผูกําหนดนโยบายใหประเทศสมาชิกปฏิบัติ เหมือนกับ

เปนชาติเดียวกัน ซึ่งสมาชิกแตละประเทศจะยินยอมสละอํานาจอธิปไตยของตนเองเพื่อใหสวนรวมทําการ

ตัดสินใจกําหนดนโยบายตาง ๆ 

  

การรวมกลุมประชาคมอาเซียนอยูในระดับที่ 3 ซึ่งตลาดการคาและการลงทุนของทุกประเทศเปน

ตลาดเดียวในการสงออกและนําเขาสินคา ไมมีการเก็บภาษีซึ่งกันและกัน มีการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี 

(เริ่มจากแรงงานมีฝมือ 7 สาขา คือ สาขาแพทย ทันตแพทย พยาบาล การบัญชี วิศวกรรม สถาปตยกรรม 

และการสํารวจ) ในอนาคตจะมีการเคลื่อนยายในสาขาอื่น ๆ มากข้ึน ในดานความมั่นคง มีการสนับสนุนเพื่อ

สรางความมั่นคงภายในกลุมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการเปนตลาดเดียวและเพื่อสรางอํานาจการตอรอง

นอกกลุม ในดานสังคมและวัฒนธรรม มุงเช่ือมโยงและสนับสนุนเสริมสรางความเขาใจเพื่อเพิ่มความสัมพันธ

ทางดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในดานเศรษฐกิจ 

 

จากทฤษฎีดังกลาวไดนํามาประยุกตใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการ

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเริ่มตนพิจารณาจากหลักการรวมกลุมจังหวัดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 

2551 ระบุความสําคัญของจังหวัด/กลุมจังหวัดใหบริหารงานเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนา
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กลุมจังหวัด และสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ

แขงขันและการรวมกันอยางย่ังยืน โดยพิจารณาศักยภาพความถนัดและความตองการของพื้นที่ เพื่อสราง

ทักษะ ความรูความชํานาญในการผลิตดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการคา การลงทุน รวมถึงดาน

การบริการ ภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัด จากหลักการพิจารณาถึงความสอดคลองและความ

ชํานาญการผลิตของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กับโอกาสทางการตลาดในประเทศ

ในกลุมอาเซียน อาเซียนบวกสาม (ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศ จีน ญี่ปุน และเกาหลี

ใต) และอาเซียนบวกหก (อาเซียนบวกสาม รวมกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมกับ พิจารณาถึงศักยภาพดานการตลาดของประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสาม 

อาเซียนบวกหก ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชํานาญสามารถผลิตและตรงกับความตองการดังกลาว ดัง

แสดงในตารางที่  2-1 

 

ตารางท่ี 2-1 : ความชํานาญในการผลติของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนบวกสาม และบวกหก 

ลําดับ ประเทศ การผลิตสินคาสําคัญ/สินคาสงออกท่ีสําคัญ 

1. บรูไน ดารุสซาลาม นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ ขาว ผลไม ไก โค กระบือ แพะ ไข 

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา ขาว ผัก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง สิง่ทอ ยางพารา ประมง ปาไม      

ปศุสัตว 

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขาว ยาสูบ ขาวโพด นํ้ามันปาลม เมล็ดกาแฟ เครื่องเทศ ประมง นํ้ามัน

และกาซ เครื่องใชไฟฟา ไมอัด ยางพารา เสื้อผาสําเรจ็รปู 

4. สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ขาว ยางพารา เมล็ดกาแฟ ขาวโพด ใบยาสบู สินแรโลหะอืน่ ๆ เศษโลหะ

และผลิตภัณฑ เช้ือเพลิงอื่น ๆ ไมซงุ ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

จากพืช ถานหิน ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

5. มาเลเซีย ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติเหลว สินคาอิเลก็ทรอนิกส ยางพารา

ผลิตภัณฑเคมี ขาว 

6. สาธารณรัฐแหงสหภาพ 

เมียนมาร 

กาซธรรมชาติ ขาว ไมและผลิตภัณฑ ประมง พืชตระกลูถ่ัว ยางพารา ออย

ปาลม 

7. สาธารณรัฐฟลิปปนส สินคาอิเล็กทรอนิกส ไมแกะสลักและเฟอรนิเจอรไม เสื้อผา และ

เครื่องนุงหม มะพราว ออย ขาว 

8. สาธารณรัฐสิงคโปร เครื่องจักรและสวนประกอบ อุปกรณอิเลคทรอนิกส สินคาอปุโภค  

บริโภค เคมีภัณฑ ยา และสินคาแรเช้ือเพลิง  

9. ราชอาณาจักรไทย 

 

ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพด เหลก็ เหล็กกลาและผลิตภัณฑ   

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักร นํ้ามันสําเรจ็รปู เคมีภัณฑ 

คอมพิวเตอร อปุกรณและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา 
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ลําดับ ประเทศ การผลิตสินคาสําคัญ/สินคาสงออกท่ีสําคัญ 

10. สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

พริกไทย ขาว กาแฟ เมล็ดมะมวงหมิพานต อาหารทะเล ยางพารา เสื้อผา

สําเร็จรูป นํ้ามันดิบ ถานหิน สินคาช้ินสวนคอมพิวเตอร 

11. สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครือ่งคอมพิวเตอร เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็กกลา และผลิตภัณฑผาผืน 

12. สาธารณรัฐเกาหล ี เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เครื่องจกัรกลและ

สวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็กกลา โสม 

13. ญี่ปุน รถยนตและสวนประกอบรถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิค คอมพิวเตอร 

เครืองจักร รถบรรทุก 

14. สาธารณรัฐออสเตรีย ถานหิน ทองคํา เครื่องเพชรพลอย แรเหล็ก นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ 

อลูมเินียมออกไซต 

15. สาธารณรัฐอินเดีย ซอฟทแวร ผลิตภัณฑปโตรเลียม สิ่งทอ อญัมณี เคมีภัณฑ เครือ่งหนัง 

16. นิวซีแลนด เน้ือสัตว อาหารทะเล ขนเกะ ผลิตภัณฑนม ไม พืขผกัและผลไม 

ที่มา:  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2555) 

 สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี(2555) 

 

2.2.2 การไดมาของขอมูล 

 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ไดแก ขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลเกี่ยวของกับดานการคา การลงทุน การบริการ ในภาคเศรษฐกิจ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมประชาคมอาเซียน ขอมูลประเทศสมาชิกอาเซียน 

รวมถึงอาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก โดยศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก 

เอกสารสิ่งพิมพ และขอมูลจากการสืบคนทางสื่อออนไลน  

 

2. การเก็บรวมรวมขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับกลุมจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเปน

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่จังหวัด/กลุมจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตารางที่ 2-2  
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ตารางท่ี 2-2: กําหนดการประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันจัดประชุมกลุมยอย กลุมจังหวัด ตอ.น. สถานที่จัดประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 กลุมจังหวัดตอนกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 43 คน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 กลุมจังหวัดตอนลาง 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 66 คน 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กลุมจังหวัดตอนลาง 2 หองประชุมศูนย OTOP จังหวัดอุบลราชธานี 65 คน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กลุมจังหวัดตอนบน 2 โรงแรมหนองหานดิเอลลิแกนท จังหวัดสกลนคร 62 คน 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุมจังหวัดตอนบน 1 โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 102 คน 

 

 จากการประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดนําเสนอบริบทสิ่งแวดลอม

และการเปลี่ยนแปลงปจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจน

ศักยภาพและแนวโนมของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในเรื่องประเด็นตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไดรวบรวมไวในสวนที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพและความตองการของกลุมจังหวัดของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

3. การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญประกอบการจัดทํา

ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 2-3 

 

ตารางท่ี 2-3: กําหนดการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 
วันสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง ประเด็นการสัมภาษณ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 

2555 
นายทรงศักดิ์ จิระสุข 

กรรมการที่ปรึกษา หอการคา  

จังหวัดอุบลราชธานี 
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน 

วันที่ 7 กรกฎาคม 

2555 

พ.ต.ท.อนุสรณ  นุชนนท นายดานพรมแดนพิบูลมังสาหาร 

การคาชายแดน 
นายณรงค  ชาพุมพวง 

นักวิชาการศุลกากรชํานาญการดาน

พิบูลมังสาหาร 

วันที่ 10 กรกฎาคม 

2555 
นายธนัชชยั  สามเสน 

รองประธานหอการคา  

จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นความพรอมของจังหวัดที่

จะเขาสูประชาคมอาเซียน 

วันที่ 11 กรกฏาคม 

2555 

นายประเสริฐ วิทยาภัทร ประธานหอการคา จังหวัดหนองคาย 
การลงทุนและการคาในพื้นที่

จังหวัดหนองคาย นายกฤษฎา บุตรเจริญ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

หนองคาย 
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สวนท่ี 3 บริบทส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

3.1 บรบิทสิ่งแวดลอมทั่วไป 

 

3.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1)  สภาพทางภูมิศาสตร 
 
1.1) ท่ีต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูระหวางละติจูดประมาณ 14 องศา 8 ลิปดา 18 ลิปดา

เหนือ (บริเวณเขาใหญ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา) ถึง 18 องศา 26 ลิปดา 33 ลิปดาเหนือ (อําเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ)  

ทิศเหนือ    ติดกับ สปป.ลาว 
ทิศใต   ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทอืกเขาพนมดงรกักั้นเขตแดน 
ทิศตะวันออก  ติดกับ แมนํ้าโขงฝงตรงขามแมนํ้าโขงคือสปป.ลาว 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ภาคกลางและบางสวนของภาคเหนือ  

 

ตอนบน 1  

ตอนบน 2  

ตอนกลาง 

ตอนลาง 1  ตอนลาง 2  
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1.2) ภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 108.9 ลานไรเปนภาคที่มีพื้นที่กวาง

มากที่สุดลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผนดิน 2 ดาน คือ ดาน

ตะวันตกและดานใตของภาค ทําใหมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน 2 เขตใหญ 

ไดแกบริเวณแองที่ราบโคราช เกิดข้ึนบริเวณที่ราบลุมแมนํ้ามูลและชีลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขาและ

แองสกลนครอยูทางตอนเหนือของภาค ต้ังแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนํ้าโขงมีแมนํ้าสงครามและหวยนํ้าก่ํา

ไหลผานภูเขาที่แบงระหวางแองที่ราบโคราชและแองสกลนครไดแก ทิวเขาภูพาน ดานตะวันตกของภาค มี

ภูเขาวางตัวแนวเหนือ-ใต ไดแก ภูเขาเพชรบูรณและภูเขาดงพญาเย็น สวนตอนใตของภาคมีภูเขาสันกําแพง

และภูเขาพนมดงรัก 

 

1.3) ลักษณะภูมิอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแบบทุงหญาเขตรอน คือ  มีอากาศ

รอนช้ืนสลับกับฤดูแลง มีฝนตกปานกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฤดู 3 ฤดู คือ 1) ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น 

เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด ไดแกจังหวัดเลย 2)  ฤดูฝนชวง

เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน จังหวัดที่มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด คือ นครพนม 

และจังหวัดทีม่ีฝนตกนอยที่สุดคือนครราชสีมา 3) ฤดูรอนชวงเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคมอากาศจะรอนและแหง

แลงมาก เพราะอยูไกลจากทะเล จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานี 

 

 ปจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผลทําใหมีอากาศหนาวเย็นกวาภาคอื่น ๆ และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต ทําใหมีฝนตก

เปนบริเวณกวาง 

 

1.4) แหลงนํ้า ลุมนํ้าหลักที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ 1) แมนํ้าโขง  แมนํ้าโขงมี

ตนกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผานมณฑลชิงไหประเทศจีนและบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสูทะเลจีนใต       

2) แมนํ้ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร เปนแมนํ้าสายสําคัญของตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตนนํ้าเกิด

จากสองทิวเขา คือ ทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาปูน ซึ่งทอดตัวขนานอยูทางดานตะวันออก ในเขตอําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ไหลผานอําเภอโชคชัยแลวมีลําพระเพลิงไหลมาบรรจบทางฝงตะวันตก มาบรรจบที่ อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชาสีมา 3) แมนํ้าชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร เปนแมนํ้าสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตน

กําเนิดที่ทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนํ้ามูลจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ียังมีลํานํ้าสาขายอย ไดแก ลํา

ปาว ลํานํ้าอูน ลํานํ้าสงคราม ลําเสียว ลํานํ้าเลย ลํานํ้าพอง และลําตะคอง รวมทั้งบึงขนาดใหญที่กระจายอยูในพื้นที่

ที่เปนแหลงนํ้าธรรมชาติหลักของภาค  

 

 แหลงนํ้าบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมรอยละ 80 ของพื้นที่ โดยสวนใหญ

อยูในรอยแตกของหินทรายและหินดินดานสวนที่เหลือจะอยูในกรวดทราย หินปูน หินแปรอื่น ๆ คุณภาพของนํ้า

บาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้ังแตเค็มจัด กรอยและจืดจึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องคุณภาพของนํ้าบาดาล 
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1.5) ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
ปาไม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไมคงเหลือจํานวน 17.3 ลานไรหรือรอยละ 16.4 ของ

ภาค ในป 2552 สภาพปาสวนใหญเปนปาแดงหรือปาเต็งรังสลับทุงหญาเขตรอน 
 

 ดิน สภาพดินเปนดินทรายและขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหินทําใหดินเค็มและแหงไม
เหมาะในการเพาะปลูกพืช และทํานา 
 
 ทรัพยากรนํ้า เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนดินปนทรายไมสามารถอุมนํ้าไดจึงทําให
ขาดแคลนนํ้าเปนปญหาสําคัญ 
 
 ทรัพยากรแรธา ตุ  แรที่ สํ า คัญของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ไดแก  แร เกลือหิน   
แรทองแดง แรเหล็ก แรทองคํา โปแตซ และกาซธรรมชาติ  
 

1.6) การใชประโยชนท่ีดิน พื้นที่รวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 108.9 ลานไร ในป 
2553 จําแนกการใชประโยชนที่ดินออกเปนพื้นที่ปาไม 17.3 ลานไร พื้นที่นอกการเกษตร 23.3 ลานไร และพื้นทีถื่อ
ครองทางการเกษตร 68.3 ลานไร 

 
2) การปกครอง 

 
2.1)  การบริหารราชการสวนภูมิภาค (ป พ.ศ.2554) ไดแบงการปกครองออกเปนระดับ

จังหวัด 20 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษสกลนคร สุรินทร หนองคายหนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 
และอุบลราชธานี ระดับอําเภอ 306 อําเภอ ระดับตําบล 2,511 ตําบล และระดับหมูบาน 30,430 หมูบาน  

 
2.2)  การบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ป พ.ศ. 2554) จําแนกเปน องคการบริหารสวน

จังหวัด 20 แหง เทศบาล 354 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 2,419 แหง   
 
2.3)  การจําแนกพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จําแนกออกเปน 5 กลุมจังหวัด 

คือ  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย 

หนองบัวลําภู และบึงกาฬ  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวยจังหวัดสกลนคร นครพนม และ

มุกดาหาร 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 

มหาสารคาม และรอยเอ็ด 
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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย และสุรินทร 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  

 

3) ประชากรและแรงงาน 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีประชากรมากที่สุดถึง 21.58 ลานคน คิดเปนรอยละ 

33.6 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2554 แยกเปนเพศชาย 10.7 ลานคน เพศหญิง 10.8 ลานคน จํานวน

ประชากรที่อยูในวัยแรงงาน 12.7 ลานคน หรือรอยละ 34.1 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ สูงที่สุดเมื่อเทียบ

กับภาคอื่น ๆ  แรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตร รอยละ 53.4  สวนที่เหลือทํางานอยูใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสวนประชากรที่อยูในวัยสูงอายุเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 10.9 ของประชากรรวมทัง้

ภาคเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
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3.1.2 ขอมูลพ้ืนฐานกลุมจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

1.1) สภาพทางภูมิศาสตร 
 

1.1.1) ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี กลุมจังหวัดตอนบน 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด

เลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รวมประมาณ 21.5 ลานไร คิดเปนรอย

ละ 19 ของพื้นที่ภาค มีพื้นที่เปนอันดับ 3 ของภาค รองจากกลุมจังหวัดตอนลาง 1 และกลุมจังหวัดตอนลาง 2 

และมีพื้นที่ปาไมประมาณ 4.0 ลานไร หรือรอยละ 23 ของภาค โดยมีอาณาเขตดังน้ี 

 ทิศเหนือ   ติดกับ   สปป.ลาว 

 ทิศใต  ติดกับ   จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 

 ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดสกลนคร นครพนม 

 ทิศตะวันตก  ติดกับ   จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ  
 

1.1.2) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของกลุมจังหวัดตอนบน 1 เปนที่ราบ

สูงสลับภูเขา บางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนหรือลอนลึก มีระดับความสูงเฉลี่ยของพื้นที่สูงกวา

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 200 เมตร เปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญหลายสาย อาทิ นํ้าพอง นํ้าเลย นํ้าชี นํ้าโมง 

และหวยหลวง มีชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว ระยะทางตามแนวชายแดนยาวประมาณ 527 กิโลเมตร โดยมี

แมนํ้าโขงกั้นเขตแดนระหวางประเทศไทยและ สปป.ลาว 
 

1.1.3) ภูมิอากาศ พื้นที่กลุมจังหวัดตอนบน 1 อยูในเขตรอนช้ืน มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน 

ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ในฤดูหนาวก็จะหนาวมากเน่ืองจากพื้นที่เปนที่สูง  ในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่

แนนอน ข้ึนอยูกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก 

 

1.1.4) แหลงนํ้า พื้นที่กลุมจังหวัดตอนบน 1 มีแหลงนํ้าที่สําคัญที่เปนแหลงนํ้าเพื่อ

การเกษตรและแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ไดแก ลุมนํ้าหวยหลวงอยูในเขตจังหวัดอุดรธานีหนองคาย 

ลุมนํ้าหวยโมงอยูในเขตจังหวัดหนองคาย สวนลุมนํ้าลําพะเนียงอยูในเขตจังหวัดหนองบัวลําภูและลุมนํ้าเลยใน

เขตจังหวัดเลย 

 

1.2)  การปกครอง กลุมจังหวัดตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัดคือ อุดรธานี เลย 

หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ แบงเขตการปกครอง 45 อําเภอ 334 ตําบล 3,547 หมูบาน เทศบาล55 

แหง และองคการบริหารสวนตําบล 304 แหง 
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1.3) ประชากร กลุมจังหวัดตอนบน 1  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,593,082 คน แยกเปน

ชายจํานวน 1,801,875 คน แยกเปนหญิงจํานวน 1,791,207 คน จังหวัดอุดรธานี มีจํานวนประชากรมากที่สุด 

จํานวน 1,548,107 คน รองลงมาเปนจังหวัดเลย 624,920 คน หนองคายจํานวน 509,870 คน จังหวัด

หนองบัวลําภูจํานวน 502,551 คนและ จังหวัดบึงกาฬ มีจํานวนประชากรนอยที่สุดจํานวน 407,634 คน 

(ทะเบียนราษฎร, 2554) 
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2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

 

2.1) สภาพทางภูมิศาสตร 

 

2.1.1) ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี กลุมจังหวัดตอนบน 2 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่รวมประมาณ 12.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 15 ของพื้นที่ภาค ซึ่ง

มีพื้นที่นอยสุดของภาค มีพื้นที่ปาไมประมาณ 2.62 ลานไร หรือรอยละ 15 ของภาค โดยมีอาณาเขตดังน้ี 

  ทิศเหนือ   ติดกับ   จังหวัดบึงกาฬ และสปป.ลาว 

  ทิศใต  ติดกับ   สปป.ลาว โดยมีแมนํ้าโขงกั้นพรมแดน 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ และรอยเอ็ด 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ   จังหวัดอุดรธานี และกาฬสินธุ 

 

2.1.2) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของกลุมจังหวัดตอนบน 2 เปนที่ราบ

สูง เปนที่ราบกวางใหญ มีหนองนํ้าขนาดใหญบางเล็กบางที่มีระดับความสูงเฉลี่ยของพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล

ประมาณ 100 - 200 เมตร และมีพื้นที่ปาเปนปาไมช้ืนเขตรอนบางแหงเปนปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่

ราบสลับปาไมและมีแมนํ้าโขงเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทย กับ สปป.ลาว 

 

2.1.3) ภูมิอากาศ พื้นที่กลุมจังหวัดตอนบน 2 จัดอยูในกลุมจังหวัดที่มีฝนตกชุกทั้งน้ี

เพราะไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนทะเลจีนใตประเภทอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู หรือแบบทุงหญา

เขตรอนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีอากาศชุมช้ืนและมีฝนตกชุกตลอดฤดู สภาพภูมิอากาศแบงออกได

เปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่แนนอน ข้ึนอยูกับปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก 

 

2.1.4) แหลงนํ้า แมนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้าโขง แมนํ้าสงคราม แมนํ้าอูน แมนํ้ากํ่า   

ลําน้ํายามที่มีความสําคัญในการใชประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชที่

สําคัญไดดี และมีสภาพใชงานไดในฤดูแลงทุกแหงเชนเดียวกัน แหลงนํ้าจืดธรรมชาติ คือหนองหารเปนแหลง

เพาะพันธุสัตวนํ้าจืดที่ใหญที่สุด มีเข่ือนกักเก็บนํ้า ไดแก เข่ือนนํ้าอูน เข่ือนนํ้าพุง ในจังหวัดสกลนคร เปนตน 

 

2.2) การปกครอง กลุมจังหวัดตอนบน 2 ประกอบดวย 3 จังหวัดคือ นครพนม มุกดาหาร 

และสกลนคร แบงเขตการปกครอง 37 อําเภอ 269 ตําบล มี 3,052 หมูบาน 31 เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล 261 แหง 
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2.3) จํานวนประชากร ประชากรของกลุมจังหวัดภาคตอนบน 2 มีจํานวนประชากรรวม

ทั้งสิ้น 2,168,700 คน เปนชาย 1,084,196 คน  เปนหญิง 1,084,504 คน โดยจังหวัดสกลนครมีประชากร

มากที่สุดจํานวน 1,123,351 คนนครพนมจํานวน 704,768 คน และจังหวัดมุกดาหารมีประชากรนอยที่สุดใน

กลุมจังหวัดจํานวน 340,581 คน (ทะเบียนราษฎร, 2554) 
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3) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

 

3.1) สภาพทางภูมิศาสตร 

 

3.1.1) ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี  กลุมจังหวัดตอนกลางครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 

ขอนแกน มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด มีพื้นที่ของกลุมจังหวัด รวม 19.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 17 ของ

พื้นที่ภาค โดยจังหวัดขอนแกน มีพื้นที่มากที่สุด รองลงมา ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ และ จังหวัด

มหาสารคาม และมีพื้นที่ปาไมประมาณ 1.80 ลานไร หรือรอยละ 10 ของภาค โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ  จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู และเลย 

ทิศใต ติดกับ  จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร 

ทิศตะวันออก ติดกับ  จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร 

ทิศตะวันตก ติดกับ  จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ  

 

3.1.2) ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของกลุมจังหวัดตอนกลาง เปนพื้นที่

ราบลุมนํ้าชีประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่กลุมจังหวัด ลักษณะของพื้นที่จะอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

ประมาณ 200 เมตร และเทลาดจากทางทิศตะวันตกไปสูทางทิศตะวันออก ดานทิศเหนือและทิศตะวันตก

ลักษณะของพื้นที่จะเปนพื้นที่ภูเขาที่สําคัญ ไดแก เทือกเขาภูพานทางตอนเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ และ

จังหวัดรอยเอ็ด สวนทางทิศตะวันตกประกอบดวยเทือกเขาภูเกา-ภูพานคํา เทือกเขาในพื้นที่อุทยานแหงชาติ  

ภูเวียง  อุทยานแหงชาติภูผามาน  อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว จังหวัด

เพชรบูรณและเทือกเขาเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงกระมัง จังหวัดชัยภูมิ  

 

3.1.3) ภูมิอากาศ พื้นที่กลุมจังหวัดตอนกลาง จัดอยูในกลุมที่มีฝนตกสลับกับแหงแลง

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 

36.35 องศาเซลเซียสมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่แนนอน ข้ึนอยูกับ

ปรากฏการณทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก 

 

3.1.4) แหลงนํ้า มีแม นํ้าที่ไหลผาน คือ แมนํ้าชี ลํานํ้าพอง และแมนํ้ามูล ลํานํ้า

ปาว สวนใหญเปนแหลงนํ้าธรรมชาตินอกจากน้ียังมีชลประทาน เข่ือนอุบลรัตน โครงการนํ้าพอง-หนองหวาย 

ทดนํ้าจากเข่ือนอุบลรัตนซึ่งมีเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักนํ้าไวใชอยางเพียงพอในชวงขาดแคลนนํ้า 
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3.2) การปกครอง กลุมจังหวัดตอนกลาง ประกอบดวย 4 จังหวัดคือกาฬสินธุ ขอนแกน 

มหาสารคาม และรอยเอ็ด มีเขตพื้นที่การปกครองรวม 77 อําเภอ 660 ตําบล 8,304 หมูบาน 85 เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบล 635 แหง 

 

3.3) ประชากร ประชากรของกลุมจังหวัดตอนกลางมีประชากรทั้งสิ้น 4,992,515 คน โดย

แบงออกเปนชาย 2,480,917 คน หญิง 2,511,598 คนจังหวัดขอนแกนมีประชากรมากที่สุดจํานวน 

1,766,066 คน รองลงมาเปนจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 1,305,058 คน และ จังหวัดกาฬสินธุจํานวน 981,655 

คน จังหวัดมหาสารคามมีประชากรนอยที่สุดในกลุมจังหวัดจํานวน 939,736 คน (ทะเบียนราษฎร, 2554)  
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4) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

 

4.1) สภาพภูมิศาสตร 
 

4.1.1) ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี กลุมจังหวัดตอนลาง 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ต้ังอยูบริเวณตะวันตกและทิศใตของภาค มีพื้นที่ประมาณ 32.4 ลานไร คิดเปนรอย

ละ 28 ของภาคและมีพื้นที่ปาไม 5.59 ลานไร คิดเปนรอยละ 32 ของพื้นที่ภาค โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่

มากที่สุด รองลงมาไดแก จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ   ติดกับ จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

ทิศใต ติดกับ จังหวัดปราจีนบุรี สระแกว และประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันตก  ติดกับ จังหวัดเพชรบูรณลพบุรี และสระบุรี 
 

4.1.2) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของกลุมจังหวัดตอนลาง 1 เปนที่ราบ

สูงโคราชประกอบดวยเทือกเขาสูงดานทิศใตและทิศตะวันตก สูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 250 เมตร พื้นที่ราบสูง

ลอนต้ืน สูงจากระดับนํ้าทะเลระหวาง 200 เมตรอยูตอนกลางของกลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนและพื้นที่ราบและ

ที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า อยูทางตอนเหนือของกลุมจังหวัด มีหินที่รองรับสวนใหญประกอบเปนหินแข็ง มีรอยแตก

รอยแยกและรอยคดโคงทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ 
 

4.1.3) ภูมิอากาศ พื้นที่กลุมจังหวัดตอนลาง 1 จัดอยูในกลุมที่เปนแถบของลมมรสุม

เขตรอนลักษณะของลมฟาอากาศและปริมาณนํ้าฝน ข้ึนอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมเปนสําคัญลมมรสุมที่พัด

ผานคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดู

หนาว โดยมีฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางเดนชัดในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงทีแ่นนอน ข้ึนอยูกับปรากฏการณ

ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก 

 

4.1.1) แหลงนํ้า พื้นที่กลุมจังหวัดตอนลาง 1 เปนแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธาร และลํา

นํ้ายอยหลายสาขากอใหเกิดแหลงนํ้าที่สําคัญ เชน ลํานํ้ามูล ลํานํ้าชี ลําประทาว เปนตนและแหลงนํ้าใตดินมี

ปริมาณนํ้าใตดินที่ขุดไดจะมีคุณภาพดีเปนบางพื้นที่ของจังหวัดและบางแหงจะมีปญหานํ้าเค็ม เน่ืองจากมีแร

ธาตุปนอยูมากแหลงนํ้าชลประทาน เปนแหลงนํ้าที่กักเก็บไวใชในฤดูแลง ไดแกการกอสรางเข่ือนอางเก็บนํ้า 

ฝาย เปนตน ซึ่งมีเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักนํ้าไวใชอยางเพียงพอในชวงขาดแคลนนํ้า 
 

4.2) การปกครอง กลุมจังหวัดตอนลาง 1 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา 

บุรีรัมย และสุรินทร ประกอบดวย 88 อําเภอ 761 ตําบล 10,023 หมูบาน 112 เทศบาล และองคการบริหาร

rIS
NED KKU



 

22 ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนตําบล 750 แหง 

 

4.3) ประชากร กลุมจังหวัดภาคตอนลาง 1 มีประชากรทั้งสิ้น 6,652,232 คน โดยแบง

ออกเปน ชาย 3,307,702 คน หญิง 3,344,530 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุดจํานวน

2,585,325 คน รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมยจํานวน 1,559,085 คน จังหวัดสุรินทรจํานวน 1,380,399 คน 

และจังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดที่มีประชากรนอยที่สุดจํานวน 1,127,423 คน (ทะเบียนราษฎร, 2554)  
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5) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

 

5.1) สภาพภูมิศาสตร 

 

5.1.1) ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี กลุมจังหวัดตอนลาง 2 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดศรีษเกษ 

จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยูบริเวณชุดดินแองโคราช มีพื้นที่ประมาณ 

23.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 28 ของภาคและมีพื้นที่ปาไม 3.27 ลานไร คิดเปนรอยละ 19 ของพื้นที่ภาคโดยมี

ชายแดนติดกับสปป.ลาวและประเทศกัมพูชา โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดมกุดาหารและ สปป.ลาว 

ทิศตะวันออก ติดกับ สปป.ลาว โดยพรมแดนบางชวงใชแมนํ้าโขงเปนตัวกําหนด 

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดรอยเอ็ด และสรุินทร 

ทิศใต ติดกับ ประเทศกัมพูชา 

 

5.1.2) ภูมิประเทศ ต้ังอยูในบริเวณที่เรียกวา แองโคราช โดยสูงจากระดับนํ้าทะเล

เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงตํ่า เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแมนํ้าโขงเปน

แนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสปป.ลาว ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมอยูทางตอนกลางและตอนเหนือ

ของกลุมจังหวัด ซึ่งมีระดับความสูงระหวาง 150-200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีลํานํ้าสําคัญหลาย

สายไหลผานพื้นที่ราบน้ีไปลงแมนํ้ามูล ไดแก หวยทับทัน หวยสําราญ และหวยขะยุง 

 

5.1.3) ภูมิอากาศ พื้นที่กลุมจังหวัดตอนลาง 2 อยูในแถบของลมมรสุมเขตรอน

ลักษณะของลมฟาอากาศ และปริมาณนํ้าฝน ข้ึนอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมเปนสําคัญ ลมมรสุมที่พัดผาน คือ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ใน

แตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่แนนอน ข้ึนอยูกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก 

 

5.1.4) แหลงนํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญไหลผานกลุมจังหวัด ไดแก  แมนํ้า

โขง  แมนํ้ามูล  แมนํ้าชี  ลําเซบก  ลําเซบาย  ลําโดมใหญ  ลําโดมนอย และแหลงนํ้าชลประทาน เปนแหลงนํ้า

ที่กักเก็บไวใชในฤดูแลง ไดแก เข่ือนสิรินธร เข่ือนปากมูล หวยศาลาเปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่ดัดแปลงทําเปน

เข่ือนเก็บนํ้าเข่ือนราษีไศลอางเก็บนํ้าพุทธอุทยาน   ซึ่งมีเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักนํ้าไวใชอยางเพียงพอ

ในชวงขาดแคลนนํ้า 

 

5.2) การปกครอง กลุมจังหวัดตอนลาง 2 ประกอบดวย 4 จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ 

อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี แบงเขตการปกครอง 59 อําเภอ 487 ตําบล 5,504 หมูบาน เทศบาล 71 แหง 
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และองคการบริหารสวนตําบล 469 แหง 

 

5.3) ประชากร กลุมจังหวัดตอนลาง 2 มีประชากรทั้งสิ้นจํานวน  4,179,354  คน แบงเปน

ชาย 2,094,256 คน หญิง 2,085,298 คน จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรมากที่สุดจํานวน 1,816,057 คน 

จังหวัดศรีสะเกษจํานวน 1,452,203 คน จังหวัดยโสธรจํานวน 538,853 คน และจังหวัดอํานาจเจริญจํานวน

372,241คน (ทะเบียนราษฎร, 2554) 
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3.2 สถานการณของภาคและบริบทการเปลี่ยนแปลง 

 

3.2.1 สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายใน (ประเทศ/ภาค/กลุมจังหวัด/จังหวัด)  

 

1) ดานเศรษฐกิจ  

 

1.1) เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก อัตราการขยายตัวลดลงเพียงเล็กนอย ป 2553 

มูลคาผลิตภัณฑภาค ณ ราคาคงที่ ป 2531 เทากับ 452,253 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.8 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จากแผนภูมิที่ 3-3 พบวาอัตรา

การขยายตัวของผลิตภัณฑภายในประเทศ ในชวงป 2550 -2553 เฉลี่ยรอยละ 3 ตอป หากพิจารณาการ

ชยายตัวของผลิตภัณฑภายในชวงเวลาเดียวกัน เฉลี่ยรอยละ 2 ตอป หากพิจารณาตามกลุมจังหวัด

ตอนลาง 2 มีอัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑของจังหวัด ในชวงป 2550 – 2553 เฉลี่ยรอยละ 3 

ตอป การขยายตัวของกลุมจังหวัดอื่น ในชวงเวลาเดียวกัน เฉลี่ยรอยละ 2 ตอป 

 

ตารางท่ี 3-1 : มูลคาผลิตภัณฑภาค/ประเทศป 2550-2553 ณ ราคาคงท่ี ป 2531  
หนวย : ลานบาท / รอยละ 

ประเทศ/ภาค/

กลุมจังหวดั 
2550 รอยละ 2551 รอยละ 2552 รอยละ 2553 รอยละ 

Percapita  

ป 2553 

อัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ย

(รอยละ) 

ประเทศ 4,259,026 100.0 4,364,833 100.0 4,263,139 100.0 4,596,112 100.0 150,118 3 

ภาคตอ.น. 425,199 10.0 427,589 9.8 443,211 10.4 452,253 9.8 46,728.52 2 

ตอนบน 1 65,988 1.5 65,563 1.5 68,627 1.6 70,480 1.5 50,980.50 2 

ตอนบน 2 33,239 0.8 33,217 0.8 35,482 0.8 36,296 0.8 43,228.33 3 

ตอนกลาง 125,580 2.9 127,744 2.9 128,872 3.0 132,486 2.9 53,770.50 2 

ตอนลาง 1 133,539 3.1 134,271 3.1 139,696 3.3 140,912 3.1 46,713.25 2 

ตอนลาง 2 66,854 1.6 66,794 1.5 70,535 1.7 72,081 1.6 38,950.00 3 

ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาต,ิ สศช. 
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รายไดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากภาคบริการ ภาคการคา และภาคการเกษตร 

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทในการเปนแหลงที่มาของรายไดของภาคมากข้ึน โครงสรางการผลิต 

ในชวงป 2551-2553 ณ ราคาคงที่ ป 2531 ข้ึนอยูกับภาคบริการ รอยละ 42.29 มีแนวโนมสัดสวนเพิ่มข้ึน

เล็กนอย ภาคการคามีสัดสวนรอยละ 21.51 และภาคเกษตรมีสัดสวนรอยละ 18.36 มีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

สวนภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 17.83 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

 

 

ตารางท่ี 3-2 : โครงสรางผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกตามสาขาการผลิต ป 2551-2553 ณ 

ราคาคงท่ี ป 2531 
หนวย : ลานบาท / รอยละ 

สาขาการผลติ 2551 รอยละ 2552 รอยละ 2553 รอยละ 

ผลิตภัณฑภาค 437,793 100.00 443,211 100.00 452,253 100.00 

ภาคเกษตร 85,221 19.47 84,986 19.18 83,054 18.36 

ภาคอุตสาหกรรม 81,849 18.70 76,783 17.32 80,650 17.83 

ภาคการคา 90,589 20.69 97,204 21.93 97,281 21.51 

ภาคบริการ 180,134 41.15 184,238 41.57 191,269 42.29 

ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาต,ิ สศช. 
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หากพิจารณาโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดเทียบตอผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา  
ในป 2553 กลุมจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ 2 อันดับแรกของภาค ไดแก  กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร) รอยละ 31.2 ของภาคและกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด) รอยละ 29.3 ของ
ภาค เน่ืองจากมีการผลิตทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา และภาคบริการในสัดสวนที่สูงกวา
กลุมจังหวัดอื่นๆ สวนกลุมจังหวัดอื่นมีขนาดลดหลั่นลงไป โดยที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร) มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค เพียงรอยละ 8 

 
ตารางท่ี 3-3 : โครงสรางการผลิตรายสาขาจําแนกรายกลุมจังหวัด ป 2553 ณ ราคาคงท่ี ป 2531 

                หนวย : ลานบาท / รอยละ 
ภาค ตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนลาง 1 ตอนลาง 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลิตภัณฑภาค 
70,480  36,296  132,487  140,913  72,081  452,256  

15.6 8.0 29.3 31.2 15.9 100.0 

ภาคเกษตร 
14,268  6,788  19,051  28,644  14,302  83,054  

17.2 8.2 22.9 34.5 17.2 100.0 

ภาคอุตสาหกรรม 
8,205  2,396  40,222  24,289  5,538  80,650  

10.2 3.0 49.9 30.1 6.9 100.0 

ภาคการคา 
15,952  9,081  23,845  29,684  18,720  97,281  

16.4 9.3 24.5 30.5 19.2 100.0 

ภาคบริการ 
32,055  18,031  49,369  58,295  33,520  191,269  

16.8 9.4 25.8 30.5 17.5 100.0 

ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาต,ิ สศช. 

 

 

 

1.2)  ดานเกษตรกรรม มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงผลิตพืชหลักของประเทศ แต

ประสิทธิภาพการผลิตยังตํ่า ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยดานราคา ปริมาณและคุณภาพ โดยพืชเศรษฐกิจของภาคไดแก 

ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมนํ้ามัน มีพื้นที่การเพาะปลูก ในป 2554

คิดเปนรอยละ 77.1, 7.4, 6.0, 6.3, 3.1 และ 0.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวโนมสัดสวนการผลิตขาวและ

มันสําปะหลังเริ่มลดลง ออยโรงงาน และยางพารา มีการเพาะปลูกมากข้ึน เน่ืองจากความตองการของตลาดใน
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ประเทศและการสงออกที่ขยายตัวสูง และมีการสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนจากแรงจูงใจดานราคา

และการขยายตัวของความตองการวัตถุดิบที่มีมากข้ึน  แตประสิทธิภาพภาคการผลิตดานการเกษตรอยูใน

ระดับตํ่า เน่ืองจากประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และปญหาการเกิดอุทกภัยในป 2554

ปจจุบันปาลมนํ้ามันและขาวโพดเลี้ยงสัตวเริ่มมีการขยายการเพาะปลูกในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน

แตพืชเศรษฐกิจจะมีการเพาะปลูกเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูกับปจจัยดานราคาในแตละปซึ่งปจจัยน้ีมีความไม

แนนอน และยังมีการแทรกแซงราคาจากภาครัฐ โดยการแทรกแซงราคาขาว ราคามันสําปะหลัง และราคา

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

ตารางท่ี 3-4 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2551-2554 
          หนวย : ไร / รอยละ 

พ้ืนที่เพาะปลูก 2551 รอยละ 2552 รอยละ 2553 รอยละ 2554 รอยละ 

พืชเศรษฐกิจ  43,009,604  100 53,084,996  100  55,087,131  100  53,070,389  100 

ขาว 34,322,523  79.8 40,938,736  77.1  42,878,827  77.8  40,938,736  77.1 

มันสําปะหลัง 4,043,856  9.4 3,928,340  7.4    4,072,114  7.4    3,928,340  7.4 

ออยโรงงาน 2,521,455  5.9 3,208,248  6.0    3,208,248  5.8    3,208,248  6.0 

ยางพารา 569,668  1.3 3,331,485  6.3    3,182,343  5.8    3,331,485  6.3 

ขาวโพดเลี้ยงสตัว 1,552,102  3.6 1,678,187  3.2    1,745,599  3.2    1,663,580  3.1 

ปาลมน้ํามัน 8,913  0.0 47,982  0.1         75,032  0.1         78,801  0.1 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 
 

1.2.1) ขาว เปนพืชเศรษฐกิจ ในป 2554 มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด มีสัดสวนรอยละ 

77.1 ของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของภาค จํานวน 40,938,736 ไร โดยมีเน้ือที่เพาะปลูกขาวนาป จํานวน 

37,905,880 ไร หรือ รอยละ 93 ของภาค เมื่อเทียบกับเน้ือที่เพาะปลูกขาวทั้งหมดของภาค และเน้ือที่

เพาะปลูกขาวนาปรัง 3,032,856 ไร หรือ รอยละ 7 ของภาค เมื่อเทียบกับเน้ือที่เพาะปลูกขาวทั้งหมดของภาค 

หากพิจารณาภาพรวมของพื้นที่การเพาะปลูกขาว พบวา กลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 

รอยละ 31 รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนกลาง (รอยละ 25) และกลุมจังหวัดตอนลาง 2 (รอยละ 23) 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแนวโนมการเพาะปลูกขาวจะพบวา มีสัดสวนที่ไมเปลี่ยนแปลง สวนผลผลิตตอไรของ

ขาว จะพบวา กลุมจังหวัดตอนบน 2 มีผลผลิตตอไรมากที่สุด อยูที่ 470 กิโลกรัมตอไร และกลุมจังหวัด
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ตอนลาง 2 อยูที่ 412 กิโลกรัมตอไร และกลุมจังหวัดตอนลาง 2 มีพื้นที่การเพาะปลูกในทุงกุลารองไหและทุง

สัมฤทธ์ิซึ่งเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ ปจจุบันการปลูกขาวในภาคไดมีการเปลี่ยนไปทํา

นาหวานมากข้ึน เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน และอัตราคาแรงที่คอนขางสูง  

 

ปจจุบันประเทศไทย สงออกขาวไปแอฟริกามากที่สุด (รอยละ 49.2 ของมูลคาการ

สงออกขาวทั้งหมด) มีแนวโนมลดลง รองลงมา คือ เอเชียตะวันออกกลาง (อิรัก เยเมน ฯลฯ) รอยละ 13.83 

และกลุมเอเชีย (ฟลิปปนส ญี่ปุน อินโดนีเชีย ประเทศจีน ฮองกง ฯลฯ) รอยละ 13.30 ของมูลคาการสงออก

ขาวทั้งหมด (กรมการคาตางประเทศ, 2554) 

 

ตารางท่ี 3-5 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 72,720,000 - 80,676,000 - 78,638,000 - -2.5 461 470 458 -2.6 

ภาคตอ.น. 34,449,428 100 42,878,827 100 40,938,736 100 -4.5 405 421 398 -5.4 

ตอนบน 1 4,479,029 13 4,878,586 11 4,730,978 12 -3.0 381 392 385 -1.9 

ตอนบน 2 3,319,127 10 3,970,431 9 3,823,906 9 -3.7 447 476 470 -1.3 

ตอนกลาง 8,771,186 25 10,909,823 25 10,247,020 25 -6.1 399 415 403 -2.9 

ตอนลาง 1 10,211,088 30 13,042,001 30 12,802,864 31 -1.8 413 413 405 -1.9 

ตอนลาง 2 7,668,998 22 10,077,986 24 9,333,968 23 -7.4 409 423 412 -2.6 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, YoYแสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554  
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1.2.2) มันสําปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจมีเน้ือที่เพาะปลูก รอยละ 7.4 ของพื้นที่

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2554 กลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีการเพาะปลูกมาก

ที่สุด รอยละ 59 ของภาค จากแผนภูมิที่ 3-15 พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุด 

รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนกลาง (รอยละ 15) กลุมจังหวัดตอนบน 1 (รอยละ 11) ตามลําดับ หากพิจารณา

ผลผลิตตอไร จะพบวา กลุมจังหวัดตอนลาง 2 มีผลผลิตตอไรมากที่สุด อยูที่ 3,136 กิโลกรัมตอไร และ

รองลงมามีสัดสวนใกลเคียงกัน สวนกลุมจังหวัดตอนบน 2 มีผลผลิตตอไรนอยที่สุด ในปจจุบันไดมีการนํามัน

สําปะหลัง ไปผลิตเปนพลังงานทดแทนมากข้ึน ประเทศไทยสงออกมันสําปะหลังมากเปนอันดับ 3 ของโลก 
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และสงไปประเทศจีนมากที่สุด (รอยละ 98.5 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังทั้งหมด) รองลงมา ไดแก 

ญี่ปุน นิวซีแลนด ตามลําดับ (กรมการคาตางประเทศ, 2554) 

 

ตารางท่ี 3-6 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-

2554 
ภาค/กลุม

จังหวดั 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 7,668,659 - 7,400,148 - 7,493,889 - 1.3 2,972 3,088 3,431 11.1 

ภาคตอ.น. 4,360,695  100 4,072,114  100 3,928,340  100 -3.5 3,489  3,106  3,051  -1.8 

ตอนบน 1 427,842  10 432,669  11 430,593  11 -0.5 3,528  3,273  3,096  -5.4 

ตอนบน 2 179,414  4 190,123  5 242,788  6 27.7 3,323  3,173  2,980  -6.1 

ตอนกลาง 769,176  18 655,458  16 579,008  15 -11.7 3,421  3,058  3,022  -1.2 

ตอนลาง 1 2,675,069  61 2,429,315  60 2,317,143  59 -4.6 3,532  2,829  3,023  6.9 

ตอนลาง 2 309,194  7 364,549  9 358,808  9 -1.6 3,640  3,197  3,136  -1.9 

  ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, YoY แสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554 
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1.2.3) ออยโรงงาน เปนพืชเศรษฐกิจมีเ น้ือที่ เพาะปลูก รอยละ 6.0 ของพื้นที่

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน โดยในป 2554 กลุม

จังหวัดตอนลาง 1 มีการเพาะปลูกมากที่สุด รอยละ 44 ของภาค รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนกลาง รอยละ 

32 ของภาค ในสวนของกลุมจังหวัดตอนลาง 2  มีพื้นที่การเพาะปลูกนอย (รอยละ 1) เน่ืองมาจากในพื้นที่

กลุมจังหวัดตอนลาง 2 ไมมีโรงงานนํ้าตาลในการรองรับผลผลิต หากพิจารณาผลผลิตตอไร พบวา กลุมจังหวัด

ตอนกลาง มีผลผลิตตอไรมากที่สุด อยูที่ 12,067 กิโลกรัมตอไร และรองลงมา คือ กลุมจังหวัด ตอนลาง 1 

(12,032 กิโลกรัมตอไร) และกลุมจังหวัดตอนบน 2 (11,342 กิโลกรัมตอไร) ตามลําดับ หากพิจารณาจังหวัด 

พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เพาะปลูกออยโรงงานมากที่สุด รองลงมาเปนจังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ 

และจังหวัดอุดรธานี ตามลําดับ 

 

ตลาดสงออกนํ้าตาลทรายที่สําคัญ ไดแก อินโดนีเซีย (รอยละ 24.7 ของปริมาณการ

สงออก) ญี่ปุน (รอยละ 10.7 ของปริมาณการสงออก) เกาหลีใต (รอยละ 6.7 ของปริมาณการสงออก) และ

กัมพูชา (รอยละ 5.3 ของปริมาณการสงออก) (กรมการคาตางประเทศ, 2554) ปจจุบันการเพาะปลูกออย

โรงงานจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับปริมาณโควตาการผลิตของแตละโรงงานนํ้าตาล ซึ่งปจจุบันพื้นที่เพาะปลูก

ออยโรงงานมีไมเพียงพอตอโควตาการผลิตของโรงงาน โดยผลผลิตนํ้าตาลในปจจุบันมีการผลิตเกินความ

ตองการภายในประเทศ 
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 ตารางท่ี 3-7 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของออยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 6,023,000 - 6,310,000 - 7,870,000 - 24.7 10,905 12,192 12,544 2.9 

ภาค ตอ.น. 2,111,756  100 2,269,465  100 3,208,248  100 41.4 9,483  9,663  10,579  9.5 

ตอนบน 1 432,666  20 431,850  19 599,323  19 38.8 10,044  9,675  9,035  -6.6 

ตอนบน 2 114,731  5 104,487  5 148,698  5 42.3 10,534  10,035  11,334  12.9 

ตอนกลาง 669,704  32 718,450  32 1,018,212  32 41.7 10,885  10,543  12,067  14.4 

ตอนลาง 1 887,939  42 1,002,356  44 1,400,594  44 39.7 10,772  10,565  12,032  13.9 

ตอนลาง 2 6,716  0 12,322  1 41,421  1 236.2 5,178  7,498  8,425  12.4 

 ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, YoY แสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554 
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ตารางท่ี 3-8 : โรงงานนํ้าตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาค/กลุมจังหวดั/จังหวดั โรงงานน้ําตาล 

ตอนบน 1  

อุดรธาน ี โรงงานน้ําตาลเกษตรผลโรงงานน้าํตาลกุมภวาปโรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม 

หนองบัวลําภู โรงงานน้ําตาลเอราวัณ 

ตอนบน 2   

มุกดาหาร โรงงานสหเรือง 

ตอนกลาง  

ขอนแกน  โรงงานน้ําตาลขอนแกนโรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียง 

กาฬสินธุ โรงงานน้ําตาลมิตรกาฬสินธุโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน 

มหาสารคาม โรงงานน้ําตาลวังขนาย 

ตอนลาง 1  

นครราชสีมา โรงงานอุตสาหกรรมโคราชโรงงานอุตสาหกรรมอางเวียน (ราชสีมา)โรงงานน้ําตาลครบุรี 

ชัยภูม ิ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 

บุรีรัมย โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย 

สุรินทร โรงงานน้ําตาลสุรินทร 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยโรงงานและน้ําตาล, 2554 

 

1.2.4) ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจมีเน้ือที่เพาะปลูก รอยละ 6.3 ของพื้นที่เพาะปลูก

พืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน โดยในป 2554 กลุมจังหวัดตอนบน 

1 มีการเพาะปลูกมากที่สุด รอยละ 53 ของภาค รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนบน 2 รอยละ 16 ของภาค และ

สัดสวนลดลงตามลําดับ ซึ่งในกลุมจังหวัดตอนกลาง มีเน้ือที่การเพาะปลูกนอยที่สุด รอยละ 7 ของภาค 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมในกลุมจังหวัดไมเหมาะกับการเพาะปลูก หากพิจารณาจังหวัด พบวา จังหวัดบึงกาฬ 

มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมาเปนจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ตามลําดับ 

 

ประเทศไทย สงออกยางพาราไปประเทศจีนมากที่สุด (รอยละ 42.5 ของการสงออกยาง

ทั้งหมด) รองลงมา ไดแก ญี่ปุน (รอยละ 12.4) มาเลเซีย (รอยละ 11.5) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 6.9) และ

เกาหลีใต (รอยละ 6.1) ตามลําดับ (กรมการคาตางประเทศ, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

rIS
NED KKU



 

36 ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 3-9 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554 
         หนวย : ไร / รอยละ 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 17,254,317 - 18,095,828 - 18,781,231 - 3.8 266 253 262 3.6 

ภาค ตอ.น. 2,984,097  100 3,182,343  100 3,331,485  100 4.7 261  228  223  -2.0 

ตอนบน 1 1,489,241  50 1,734,559  55 1,753,768  53 1.1 308  262  201  -23.3 

ตอนบน 2 461,756  15 518,623  16 528,198  16 1.8 240  223  223  0.0 

ตอนกลาง 220,254  7 230,787  7 246,257  7 6.7 236  224  221  -1.3 

ตอนลาง 1 344,184  12 354,705  11 393,499  12 10.9 251  227  231  2.0 

ตอนลาง 2 468,662  16 343,669  11 409,763  12 19.2 270  205  242  17.7 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรYoYแสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554 
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1.2.5) ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชเศรษฐกิจมีเน้ือที่เพาะปลูก รอยละ 3.1 ของพื้นที่

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในป 2554 กลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีการเพาะปลูกมาก

ที่สุด รอยละ 59.1 ของภาค รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนบน 1 รอยละ 39.2 ของภาค และสัดสวนลดลง

ตามลําดับ กลุมจังหวัดตอนบน 2 ไมมีเน้ือที่การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

ตารางท่ี 3-10 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 

2552-2554 
หนวย : ไร / รอยละ 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 7,098,872 - 7,248,382 - 7,031,010 - -3.0 668 665 656 -1.4 

ภาค ตอ.น. 1,678,187  100 1,745,599  100 1,663,580  100 -4.7 557  549  589  7.2 

ตอนบน 1 688,565  41.0 678,942  38.9 652,940  39.2 -3.8 564  574  573  -0.2 

ตอนกลาง 5,170  0.3 7,853  0.4 5,180  0.3 -34.0 403  403  480  19.1 

ตอนลาง 1 939,534  56.0 1,034,592  59.3 982,450  59.1 -5.0 582  546  608  11.4 

ตอนลาง 2 44,918  2.7 24,212  1.4 23,010  1.4 -5.0 678  675  695  2.9 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, YoYแสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554 
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1.2.6) ปาลมนํ้ามัน เปนพืชเศรษฐกิจมี เ น้ือที่ เพาะปลูก รอยละ 0.1 ของพื้นที่

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในป 2554 กลุมจังหวัดตอนลาง 2 และกลุมจังหวัด

ตอนบน 1 มีการเพาะปลูกมากที่สุดสองอันดับแรก รอยละ 47 และ รอยละ 44 ของภาค และสัดสวนลดลง

ตามลําดับ กลุมจังหวัดตอนกลาง มีเน้ือที่การเพาะปลูกนอยที่สุด รอยละ 1 ปาลมนํ้ามันเปนพืชที่เริ่มมีการ

ขยายการเพาะปลูกมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะมีแนวโนมในการขยายการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดตอนลาง 2 และกลุมจังหวัดตอนบน 1 

 

ตารางท่ี 3-11 : พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรของปาลมนํ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-

2554 
                                                                                                                          หนวย : ไร / รอยละ 

ภาค/กลุมจังหวดั เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2552 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

YoY 2552 2553 2554 YoY 

ประเทศ 3,890,000 - 4,077,000 - 4,135,000 - 1.4 2,561 2,315 2,876 24.2 

ภาคตอ.น. 47,982  100 75,032  100 78,801  100 5.0 587  363  668  84.1 

ตอนบน 1 24,742  52 32,590  43 34,440  44 5.7 882  648  1,073  65.6 

ตอนบน 2 3,018  6 4,513  6 5,143  7 14.0 706  119  525  339.7 

ตอนกลาง 400  1 400  1 400  1 0.0 151  118  203  71.5 

ตอนลาง 1 1,368  3 1,327  2 2,099  3 58.2 214  166  264  59.2 

ตอนลาง 2 18,454  38 36,202  48 36,719  47 1.4 985  762  1,274  67.2 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรYoYแสดงการเปลี่ยนแปลงของป 2553-2554 
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1.2.7) หมอนไหม มีการเพาะปลูกหมอนไหมกระจายทั่วทั้งภาค โดยในป 2554 กลุม

จังหวัดตอนลาง 1 มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75 ของภาค แบงเปน จํานวนเกษตรกร รอย

ละ 43 ของภาค และจํานวนวิสาหกิจชุมชนหมอนไหม รอยละ 25 โดยจังหวัดนครราชสีมามีสัดสวนมากที่สุด 

สวนกลุมจังหวัดตอนกลาง พื้นที่ปลูกหมอนไหม ลําดับรองลงมา รอยละ 11 ของภาค ซึ่งการปลูกหมอนเลี้ยง

ไหมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงคใหฟนฟู 

โดยไดผลิตสินคาที่มีช่ือเสียงและสงออกไปตางประเทศ เชน ผาไหม เปนตน 

 

ตารางท่ี 3-12 : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 
ภาค/กลุมจังหวดั พ้ืนที่ปลกูหมอน 

(ไร) 

รอยละ จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 

รอยละ วิสาหกิจชุมชนหมอนไหม 

(หนวย) 

รอยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94,006 100 90,510 100 1,509 100 

ตอนบน 1 7,006 7 5,080 6 125 7 

ตอนบน 2 1,768 2 4,897 5 128 8 

ตอนกลาง 10,381 11 24,934 28 733 49 

ตอนลาง 1 70,654 75 38,604 43 378 25 

ตอนลาง 2 4,197 4 16,995 19 145 10 

ที่มา: ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
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1.2.8) ปศุสัตว สัตวที่มีปริมาณการเลี้ยงมาก ไดแก โคเน้ือ กระบือ สุกร ไก โคนม 

แหลงผลิตสวนใหญอยูในกลุมจังหวัดตอนลาง 1 โดยในป 2553 การผลิตโคเน้ือ คิดเปนรอยละ 36 ผลิตโคนม 

(ป 2552) คิดเปนรอยละ 68 ผลิตกระบือ (ป 2552) คิดเปนรอยละ 31 ผลิตสุกร (ป2553) คิดเปนรอยละ 45 

ผลิตไก (ป 2553) คิดเปนรอยละ 36 ของภาค รองลงมา คือ กลุมจังหวัดตอนกลางแหลงผลิตเน้ือโคคุณภาพดี

ที่สุดของประเทศ คือเน้ือโพนยางคํา อยูที่จังหวัดสกลนคร สวนแหลงเลี้ยงโคนมและสุกรมากที่สุด คือ จังหวัด

นครราชสีมา สัดสวน รอยละ 61 และรอยละ 20 ของภาค ตามลําดับ สวนไกเน้ือมีการเลี้ยงที่มากที่สุด คือ 

จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา 

 

ตารางท่ี 3-13 : ปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                                                                                                                               หนวย : ตัว 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

โคเนือ้ 

(2553) 

รอย

ละ 

โคนม

(2552) 

รอย

ละ 

กระบือ 

(2552) 

รอย

ละ 

สุกร 

(2553) 

รอย

ละ 

ไก  

(2553) 

รอย

ละ 

ภาค ตอ.น. 2,643,360  100 100,620  100 1,358,771  100 1,427,680  100 22,892,592  100 

ตอนบน 1 346,676  13 7,461  7 203,976  15 168,147  12 794,272  3 

ตอนบน 2  239,422  9  4,881  5   163,371  12  118,005  8   371,441  2 

ตอนกลาง   692,163  26  18,094  18  303,618  22  265,355  19 1,665,545  7 

ตอนลาง 1   942,964  36  68,715  68  421,627  31  644,615  45 11,689,055  51 

ตอนลาง 2   422,135  16  1,469  1  283,329  21  231,558  16  8,372,279  37 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 
 

1.3) ดานอุตสาหกรรม มีบทบาทในการสรางรายไดใหกับภาคมากแตยังขยายตัวชาและกระจกุ

ตัวอยูตามเมืองหลักเทาน้ัน เชน  ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานีและอุบลราชธานี โดยอุตสาหกรรมแปรรูป

เกษตรจําพวกอาหารและเครื่องด่ืมยังเปนอุตสาหกรรมหลักของภาค รองลงมาคือ เครื่องแตงกาย 

เครื่องใชไฟฟา อิเลคทรอนิกสและสิ่งทอแตอุตสาหกรรมอาหารเครื่องด่ืมและสิ่งทอมีแนวโนมลดลงเน่ืองจาก

ขาดแคลนแรงงาน  ขณะที่อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสช้ินสวนยานยนตมีสัดสวนเพิ่มข้ึน เปนเพราะ
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อุตสาหกรรมประเภทน้ี มีความตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเน่ืองจากประเทศจีนเริ่มมีสวนแบง

การตลาดมากข้ึนและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนเชนกัน 

 

1.3.1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

 
 

ตารางท่ี 3-14 : จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2553    
                หนวย : แหง 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

การ 

เกษตร 

อา 

หาร 

สิ่ง

ทอ 

ไม/ผลติ 

ภัณฑ

จากไม 

เฟอรน ิ

เจอรและ 

เคร่ืองเรือน 

ยาง อโลหะ โลหะ 

ผลิตภัณฑ

โลหะ 

เคร่ือง 

จักรกล 

ขนสง เคมีปโตร

เคมีและ

ผลิตภัณฑ 

อื่น ๆ รวม 

ภาค ตอ.น. 6,696  976  179   803  435  153  1,463  1,122  696  1,581  244  1,924  16,272  

ตอนบน 1 147  110  12  98  58  18  244  158  66  234  19  357  1,521  

ตอนบน 2 1,982  105  13  103  32  26  141  136  68  226  19  206  3,057  

ตอนกลาง 3,606  259  65  196  119  32  386  297  166  328  68  387  5,909  

ตอนลาง 1 652  358  75  223  138  48  514  323  290  416  101  736  3,874  

ตอนลาง 2 309  144  14  183  88  29  178  208  106  377  37  238  1,911  

ที่มา : สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ
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1.3.2) โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ภ า ค ต ะ วั นอ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ พื้ น ที่ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีขาวเปนสวนใหญ  

 

ตารางท่ี 3-15 : โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หนวย : แหง 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

1.3.3) ธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (SMLEs) ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ก. ธุรกิจวิสาหกิจ ในป 2554 พบวาธุรกิจการคาสง คาปลีก มีจํานวนมากที่สุด 

รอยละ 38 ของการผลิตอื่นทั้งหมด (โดยมีกลุมจังหวัดตอนลาง 1 รอยละ 30 และกลุมจังหวัดตอนกลาง    

รอยละ 27) รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม รอยละ 22 ของการผลิตอื่น (โดยมีกลุมจังหวัดตอนกลาง 

รอยละ 30 และกลุมจังหวัดตอนลาง 1 รอยละ 24) 

 

 
 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

โรงสีขาว ผลิต 

ภัณฑไม 

มันสําปะ 

หลัง 

เกี่ยว 

กับยาง 

ปุย น้ําตาล ทอ

ไหม 

โรงชํา 

แหละ 

พลา

สติก 

โลหะ อื่น รวม 

ภาค ตอ.น. 28,316 1,547 1,527 78 141 32 25 224 177 811 15,473 42,530 

ตอนบน 1 4,839 397 303 17 15 4 1 45 11 173 1,487 7,292 

ตอนบน 2 1,939 152 26 11 12 0 5 18 5 81 885 3,134 

ตอนกลาง 9,036 298 263 19 34 18 15 23 30 190 2,785 12,711 

ตอนลาง 1 7,268 407 731 23 53 10 2 95 101 189 8,879 11,937 

ตอนลาง 2 5,234 293 204 8 27 0 2 43 30 178 1,437 7,456 
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 ตารางท่ี 3-16 : ธุรกิจวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 
  หนวย : ราย / รอยละ 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

การผลิต

อุตสาหกรรม 

การกอสราง การคาสง 

คาปลีก 

โรงแรม

ภตัตาคาร 

การขนสง อสังหาริมทรัพย อื่นๆ รวม 

ภาค 

      212,034  20,454  365,803  112,604  103,466        98,983  81,981  957,668 

22 2 38 12 11 10 5 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 

ตอนบน 1 
       25,055         3,012  57,964  9,315  5,292         5,435  6,667 112,740  

12 15 16 8 5 5 15 12 

ตอนบน 2 
       24,035         1,600  33,765  4,641  3,010         1,678  3,311  72,040  

11 8 9 4 3 2 7 8 

ตอนกลาง 
       62,858         7,324  98,911  14,621  14,291         7,571  15,145  220,721  

30 36 27 13 14 8 34 23 

ตอนลาง 1 
       57,952         4,985  109,972  14,997  7,099         8,197  11,604  214,806  

27 24 30 13 7 8 26 22 

ตอนลาง 2 
       42,134         3,533  65,191  69,030  73,774        76,102  7,597  337,361  

20 17 18 61 71 77 17 35 

 ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ข. จํานวนการจางงานของวิสาหกิจ ปจจุบันพบวา มีการจางงานธุรกิจการคา 

คาปลีก มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 37 ของภาค โดยมีสัดสวนกลุมจังหวัดตอนลาง 1 รอยละ 30 และกลุม

จังหวัดตอนกลาง รอยละ 26 ของการคาสง คาปลีกของภาค รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม รอยละ 

34 ของภาค โดยมีสัดสวนกลุมจงัหวัดตอนลาง 1 รอยละ 33 และกลุมจังหวัดตอนกลาง รอยละ 28  
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ตารางท่ี 3-17 : การจางงานของธุรกิจวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 
     หนวย : คน / รอยละ 

ภาค/กลุม

จังหวดั 

การผลิต

อุตสาหกรรม 

การกอสราง การคาสง 

คาปลีก 

โรงแรม

ภตัตาคาร 

การ

ขนสง 

อสังหาริมทรัพย อื่นๆ รวม 

ภาค 

614,915    66,614  666,458  159,994  62,725  68,119  148,891  1,787,716  

34 4 37 9 4 4 8 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 

ตอนบน 1 
       79,335  9,859  112,292   30,351  7,845  10,473  21,816  271,971  

13 15 17 19 13 15 15 15 

ตอนบน 2 
      50,002  4,613  57,000  14,523  4,954  4,099  12,947  148,138  

8 7 9 9 8 6 9 8 

ตอนกลาง 
    174,582       26,678  174,391  44,763  22,748  18,767  43,404  505,333  

28 40 26 28 36 28 29 28 

ตอนลาง 1 
     200,707       13,882  198,022  42,185  18,333  25,066  40,850  539,045  

33 21 30 26 29 37 27 30 

ตอนลาง 2 
110,289  11,582  124,753  28,172  8,845  9,714  29,874  323,229  

18 17 19 18 14 14 20 18 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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1.3.4) ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2554 

ผลิตภัณฑชุมชนมีจํานวนมากซึ่งกลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีสัดสวนมากที่สุด รอยละ 32 ของภาค รองลงมาคือ 

กลุมจังหวัดตอนลาง 2 (รอยละ 24) และกลุมจังหวัดตอนกลาง (รอยละ 22) ตามลําดับ หากพิจารณา

ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐานของภาค มีเพียงสัดสวน 0.17 เทาของผลิตภัณฑชุมชนทั้งหมดโดยกลุม

จังหวัดตอนบน 2 และกลุมจังหวัดตอนบน 1 สัดสวนอยูที่ 0.22 และ 0.21 เทาของผลิตภัณฑชุมชนทั้งหมด 

ตามลําดับ 

 

 ตารางท่ี 3-18 : จํานวนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และสนิคาเดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 
ภาค/กลุมจังหวดั สินคา OTOP ทั้งหมด รอยละ สินคา OTOP 

ไดรับมาตรฐาน 

รอย

ละ 

สินคา OTOP มาตรฐานตอ

สินคา OTOP 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,017 100      2,376  100 0.17 

ตอนบน 1 1,928 14        397  17 0.21 

ตอนบน 2 1,271 9        285  12 0.22 

ตอนกลาง 3,015 22        406  17 0.13 

ตอนลาง 1 4,467 32        765  32 0.17 

ตอนลาง 2 3,336 24        523  22 0.16 

  ที่มา : จํานวนสินคา : www.thaitambon.com, สินคา OTOP ไดรับมาตรฐาน : สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
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1.4) ดานการคา 

 

1.4.1) หางสรรพสินคา ปจจุบันรานคาขนาดใหญ เชน หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ 

เปนตน ไดมีการกระจายไปยังระดับตําบลขนาดใหญเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอผูประกอบการรายยอย

ทุกระดับพื้นที่จํานวนมากของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 
 

1.4.2) สถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในป 2554 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการประกอบธุรกิจการคาสง คาปลีก มีสัดสวนรอยละ 44 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

โดยมีกลุมจังหวัดตอนลาง 1 และกลุมจังหวัดตอนกลางรอยละ 32 และรอยละ 27 ของภาค รองลงมาคือ 

ธุรกิจการผลิต มีสัดสวนรอยละ 28 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีกลุมจังหวัดตอนกลางและกลุมจังหวัด

ตอนลาง 1 รอยละ 32 และรอยละ 27 ของภาค 
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ตารางท่ี 3-19 : สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 
        หนวย : แหง / รอยละ 

ภาค/กลุมจังหวดั ขายสงขาย

ปลีก 

ที่พักแรมบริการ

อาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

กิจกรรม

อสังหาริมทรัพย 

การผลิต การขนสงและ

สถานที่เกบ็

สินคา 

อื่นๆ รวม 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

287,714 61,324 11,891 180,363 21,922 87,105 640,319 

45 10 2 28 3 14 100 

100 100 100 100 100 100 100 

ตอนบน 1 44,050 10,124 1,438 16,986 1,756 11,707 86,061 

15 17 12 9 8 13 13 

ตอนบน 2 23,906 4,552 341 20,175 1,593 5,325 55,892 

8 7 3 11 7 6 9 

ตอนกลาง 77,703 18,234 4,941 58,387 10,961 32,363 202,589 

27 30 42 32 50 37 31 

ตอนลาง 1 91,827 17,543 3,748 48,453 5,121 23,695 190,387 

32 29 32 27 23 27 29 

ตอนลาง 2 50,228 10,871 1,423 36,362 2,491 14,015 115,390 

17 18 12 20 11 16 18 

ที่มา: ขอมูลป 2554 จาก สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

1.5) การคาชายแดน 

 

1.5.1) การขนสงระหวางประเทศ ประเทศไทย ไดมีขอตกลงระหวางประเทศกับสปป.

ลาวในการขนสงผูโดยสารระหวางประเทศ ใน 11 เสนทาง โดยสวนใหญจะผานเสนทางเมืองหลวงเวียงจันทน 

ทั้งสิ้น 8 เสนทางและเสนทางอื่นอีก 3 เสนทาง การขนสงผูโดยสารระหวางประเทศมีจํานวนมากข้ึน จะเห็นได

วามีประชากรจากประเทศเพื่อนบานผานเขามาในประเทศไทยมากข้ึน แตในทางกลับกัน ตองมีแนวทางการ

ปองกันการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว และปองกันดานความมั่นคงของประเทศ 

 
 

rIS
NED KKU



 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 

ตารางท่ี 3-20 : การขนสงโดยสารระหวางประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 

เสนทาง ลักษณะรถที่ใช 
อัตราคาโดยสาร

(บาท) 

ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

จํานวนเที่ยวตอวัน 

(เที่ยว) 

1. หนองคาย-เวียงจันทน มาตรฐาน 2  55  27 2 12 

2.อุดรธาน-ีเวียงจันทน มาตรฐาน 2  80  77 3 12 

3.อุบลราชธานี -ปากเซ มาตรฐาน 1 (ข) 200  138 3 8 

4.มุกดาหาร  -  แขวงสะหวันนะเขต มาตรฐาน 2   45  17 1 24 

5.ขอนแกน -เวียงจันทน มาตรฐาน 2  180  194 4 4 

6.นครรราชสีมา -เวียงจันทน มาตรฐาน 2  320  384 6.3 2 

7.นครพนม -ทาแขก มาตรฐาน 2  70  29 1.3 16 

8.อุดรธานี -วังเวียง มาตรฐาน 2  320  230 7 2 

9.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -เวียงจันทน แบบ VIP  2 ชั้น  800  635  n.a. 2 

10.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -วังเวียง แบบ VIP  2 ชั้น 1,100  791  n.a. 1 

11.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -หลวงพระบาง แบบ VIP  2 ชั้น   1,500  1,001  n.a. 1 

ที่มา: ขอมูลป 2554 จาก กรมการขนสงทางบก 

 

ตารางท่ี 3-21 : ประมาณการมูลคาการขนสงโดยสารระหวางประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 

2554 
เสนทาง จํานวนผูโดยสารตอป (คน) จํานวนเงนิ (ลานบาท) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 939,802  101.9  

1. หนองคาย-เวียงจันทน                                     216,810  11.9  

2.อุดรธาน-ีเวียงจันทน                                     118,260  9.5  

3.อุบลราชธานี -ปากเซ 70,080  14.0  

4.มุกดาหาร  -  แขวงสะหวันนะเขต                                     275,940  12.4  

5.ขอนแกน -เวียงจันทน 39,420  7.1  

6.นครรราชสีมา -เวียงจันทน 19,710  6.3  

7.นครพนม -ทาแขก                                     157,680  11.0  

8.อุดรธานี -วังเวียง 19,710  6.3  

9.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -เวียงจันทน 11,096  8.9  

10.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -วังเวียง 5,548  6.1  

11.กรุงเทพ (ถนนขาวสาร) -หลวงพระบาง 5,548  8.3  

ที่มา : จากการคํานวณ ROC 
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1.5.2) การคาชายแดน ประเทศไทย - สปป.ลาว 

 

1.5.2.1) การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา 

 

 การสงออก ในป 2554 ดานหนองคายมีการสงออกมากที่สุด รอยละ 61 

ของการสงออกของภาค ตอ.น.ไปสปป.ลาว และยังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ดานมุกดาหาร (รอยละ 

13) และดานพิบูลมังสาหาร (รอยละ 12) ตามลําดับสินคาสงออก 5 อันดับแรก ไดแกนํ้ามันดีเซลรถยนตและ

อุปกรณนํ้ามันเบนซิน เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและสวนประกอบผาผืนและดาย 

 

 การนําเขา ในป 2554 ดานมุกดาหารมีการนําเขามากที่สุด รอยละ 70 

ของการนําเขาของภาค ตอ.น.จากสปป.ลาว และยังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ดานหนองคาย (รอยละ 

10) และดานพิบูลมังสาหาร (รอยละ 6) ตามลําดับสินคานําเขา 5 อันดับแรก ไดแกเสื้อผาสําเร็จรูปไมแปรรูป

เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบผักและของปรุงแตงจากผักผลิตภัณฑโลหะทําดวยเหล็ก 

 

ตารางท่ี 3-22 : การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสปป.ลาว 

ดาน 

การสงออก (ลานบาท) การนําเขา  (ลานบาท) ดุลการคา 

ป 2553 

รอย

ละ ป 2554 

รอย

ละ ป 2553 

รอย

ละ ป 2554 

รอย

ละ 

ป 2553 ป 2554 

ตอ.น.-สปป.ลาว  60,342.8  100  72,744.6  100  19,848.5  100  25,517.7  100 40,494.3  47,226.9  

หนองคาย  35,140.3  58  44,272.5  61    2,899.6  15    2,434.9  10 32,240.7  41,837.6  

บึงกาฬ    3,267.3  5    3,146.2  4      200.4  1      305.8  1 3,066.9  2,840.4  

นครพนม    2,776.4  5    2,917.9  4    1,546.7  8    2,422.9  9 1,229.6  495.0  

มุกดาหาร    9,276.5  15    9,665.4  13  13,024.4  66  17,927.3  70 -  3,747.9  -  8,261.9  

พิบูลมังสาหาร    6,696.4  11    8,578.5  12    1,122.1  6    1,432.5  6    5,574.3     8,498.5  

เขมราฐ    1,444.7  2    1,367.0  2         4.3  0        14.4  0    1,440.4     7,146.0  

เชียงคาน      460.1  1      591.9  1      101.6  1      154.1  1      690.2     1,352.6  

ทาลี ่    1,281.1  2    2,205.3  3      949.3  5      825.8  3      358.5     1,817.3  

ที่มา: กรมเจรจาการคาตางประเทศ 
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1.5.2.2) แนวโนมการคาชายแดนของสินคาสงออก พบวา ทุกดานของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่แนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนดานหนองคายมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนจํานวนมาก (วิธีการ

พยากรณอยูในภาคผนวก ค) 
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1.5.2.3) แนวโนมการคาชายแดนของสินคานําเขา พบวา ทุกดานของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่แนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนดานมกุดาหารมีแนวโนมที่เพิม่ข้ึนจํานวนมาก (วิธีการ

พยากรณอยูในภาคผนวก ค) 

 

 
 

1.5.3) การคาชายแดน ประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา 

 

1.5.3.1) การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา 

 

 การสงออก ป 2554 ดานชองจอมมีการสงออกมากที่สุด รอยละ 59 

ของการสงออกของภาค ตอ.น.ไปกัมพูชาและยังมีแนวโนมที่ลดลง รองลงมาคือ ดานพิบูลมังสาหาร (รอยละ 

26) และดานชองสะงํา (รอยละ 15) ตามลําดับสินคาสงออก 5 อันดับแรก ไดแก นํ้ามันเบนซิน

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบยานพาหนะอื่น ๆ และสวนประกอบเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอสนํ้ามันดีเซล 

 

 การนําเขา ป 2554 ดานชองจอมมีการนําเขามากที่สุด รอยละ 52 ของ

การนําเขาของภาค ตอ.น.จากกัมพูชาและยังมีแนวโนมที่ลดลง รองลงมาคือ ดานชองสะงํา รอยละ 48 สินคา

นําเขา 3 อันดับแรก ไดแก พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่น ๆ ไมแปรรูป ผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ 
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ตารางท่ี 3-23 : การคาชายแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

กัมพูชา 

ดาน 

การสงออก (ลานบาท) การนําเขา (ลานบาท) ดุลการคา 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

2553 รอย

ละ 

2554 รอย

ละ 

2553 2554 

ตอ.น.-ประเทศ

กัมพูชา    2,571.2  100 

   

1,357.7  100      45.2  100      51.3  100 2,274.4     953.4  

ชองจอม    1,600.3  62      804.8  59      11.4  25      26.8  52 1,588.8     778.0  

พิบูลมังสาหาร      251.5  10      353.0  26 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

ชองสะงํา      719.4  28      199.9  15      33.8  75      24.5  48 685.6     175.4  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ค 
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1.5.3.2) แนวโนมการคาชายแดนของสินคาสงออก 

 

 
 

1.5.3.3) แนวโนมการคาชายแดนของสินคานําเขา 

 

 
 

1.5.4) การคาผานแดน ประเทศไทย – ประเทศเวียดนาม 

 

1.5.4.1) การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา 

 

 การสงออก ป 2554 ดานมุกดาหารมีการสงออกมากที่สุด รอยละ 37.8 

ของการสงออกของภาค ตอ.น.ไปประเทศเวียดนาม และยังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ดานบึงกาฬ   

(รอยละ 29.3) และดานนครพนม (รอยละ 25.1) ตามลําดับสินคาสงออก 5 อันดับแรก ไดแก เครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ ผลไมสด

แชเย็น แชแข็ง และแหงเครื่องเทศและสมุนไพร 
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 การนําเขา ป 2554 ดานมุกดาหารมีการนําเขามากที่สุด รอยละ 86.5

ของการนําเขาของภาค ตอ.น. จากประเทศเวียดนาม มีแนวโนมที่ลดลง รองลงมาคือ ดานหนองคาย (รอยละ 

10.4) และดานบึงกาฬ (รอยละ 3.2) ตามลําดับสินคานําเขา 5 อันดับแรก ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องใช

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ กระเปา ผาทออื่น ๆ แผนฟลม ฟอยดแถบทําดวยพลาสติก 

 

ตารางท่ี 3-24 : การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

เวียดนาม 

ดาน 
การสงออก (ลานบาท) การนําเขา (ลานบาท) ดุลการคา 

ป 2553 รอยละ ป 2554 รอยละ ป 2553 รอยละ ป 2554 รอยละ ป 2553 ป 2554 

ตอ.น.-ประเทศ

เวียดนาม 
4,994.3 100.0 6,747.5 100.0 111.8 100.0 317.0 100.0 4,882.6 6,430.6 

หนองคาย 443.7 8.9 525.7 7.8 4.2 3.7 32.8 10.4 439.6 492.9 

บึงกาฬ 1,715.4 34.3 1,978.2 29.3 3.8 3.4 10.0 3.2 1,711.6 1,968.1 

นครพนม 1,359.7 27.2 1,693.1 25.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,359.7 1,693.1 

มุกดาหาร 1,475.6 29.5 2,550.6 37.8 103.9 92.9 274.1 86.5 1,371.7 2,276.4 

ที่มา: จากการคํานวณROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ค 
 

     
 

1.5.4.2) แนวโนมการคาผานแดนของสินคาสงออก 
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1.5.4.3) แนวโนมการคาผานแดนของสินคานําเขา 

 

 
 

1.5.5) การคาผานแดน ประเทศไทย – ประเทศจีน 

 

1.5.5.1) การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา 

 

 การสงออก ผานดานมุกดาหารป 2554 รอยละ 99.9 ของการสงออก

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประเทศจีน และยังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ดานนครพนม สินคา

สงออก 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอส ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และแหง สินคาปศุสัตวอื่น ๆ 

เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน ผาผืนและดาย 

 

 การนําเขา ผานดานนครพนมมากที่สุดในป 2554 รอยละ 65.3 ของ

การนําเขาของภาค ตอ.น. จากประเทศจีน และยังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ดานมุกดาหาร สินคา

นําเขา 5 อันดับแรก ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป กระเปาผาทออื่น ๆ เครื่องใชเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ สวนประกอบ และ

อุปกรณรวมทั้งโครงรถและตัวถัง 
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ตารางท่ี 3-25: การคาผานแดนของสินคาสงออกและนําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

จีน 

ดาน 

การสงออก (ลานบาท) การนําเขา (ลานบาท) ดุลการคา 

ป 2553 รอยละ ป 2554 

รอย

ละ ป 2553 

รอย

ละ ป 2554 

รอย

ละ 

ป 2553 ป 2554 

ตอ.น.-

ประเทศจนี 
8,698.4  100.0 12,654.4  100.0 1,654.7  100.0 2,436.3  100.0  7,043.7   10,218.1  

นครพนม         8.0  0.1 7.1  0.1    943.5  57.0    1,590.4  65.3 -  935.5  -  1,583.3  

มุกดาหาร    8,690.4  99.9 12,647.3  99.9    711.2  43.0      846.0  34.7  7,979.2   11,801.3  

ที่มา: จากการคํานวณROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ค 
 

 
 

1.5.5.2) แนวโนมการคาผานแดนของสินคาสงออก 
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1.5.5.3) แนวโนมการคาผานแดนของสินคานําเขา 

 

 
 

1.6) การทองเท่ียวของภาค สวนใหญเปนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเชิงวัฒนธรรม

การทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก การทองเที่ยวอารยธรรมโบราณ เชน ปราสาทหินพิมาย พนมรุง และบานเชียง 

การทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง การทองเที่ยวดาน

ศิลปวัฒนธรรม เชน เมืองเชียงคาน ประเพณีแหเทียนพรรษา บุญบั้งไฟ และการทองเที่ยวบริเวณเมือง

ชายแดนริมแมนํ้าโขงเช่ือมโยงเพื่อนบาน ในป 2552 มีผูเย่ียมเยือน 22.2  ลานคน สรางรายได 27,213.1 ลาน

บาท 

 

 สวนใหญมาจากการทองเที่ยวอารยธรรมโบราณและชายแดนเพื่อนบาน รอยละ 26.7 และ 

15.8 ตามลําดับ โดยมีคาใชจายตอหัวเฉลี่ย 668.6 บาทตอวัน การทองเที่ยวโดยสวนใหญจะเปนคนไทย  พื้นที่

ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามามากที่สุด  2 อันดับแรกของภาค ไดแก กลุมจังหวัดตอนลาง 1 รอยละ 

36.01 ของภาค  รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนบน 1รอยละ 21.94 ของภาค สวนกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวนอยที่สุด รอยละ 9.19 ของภาค จากตาราง 

3-26 เปนลักษณะการทองเที่ยวมีขอจํากัดเฉพาะกลุม จะพบวา สัดสวนการแบงทางการตลาดของรายไดยัง

คอนขางนอย 
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ตารางท่ี 3-26 : จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน และ สถานท่ีทองเท่ียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประเภทการทองเที่ยว 
ผูเย่ียมเยือน (ลานคน) รายได 

(ลานบาท) 

รอยละ

รายได 

คชจ./หัว 

(บาท/วัน) 2545 2549 2550 2551 2552 

ประเทศ  136.2 144.3 163.7  839,827.2   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.1 21.2 22.3 25.0 22.2 27,213.1 100.0 668.6 

เชิงนิเวศน (ปากชอง ชัยภูมิ เลย) 1.3 3.5 3.9 3.9 2.7 3,234.9 9.5 730.2 

อารยธรรมขอม(นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทรศรีสะเกษ)  
4.5 5.8 6.0 3.0 2.5 7,213.3 26.7 693.1 

เชื่อมเพ่ือนบาน(มุกดาหาร 

อุบลราชธานหีนองคาย นครพนม) 
3.3 4.2 4.5 2.4 2.5 5,346.6 15.8 891.6 

ยุคกอนประวัติศาสตร 

(กาฬสินธุ ขอนแกน อุดรธาน)ี 
2.2 2.9 3.0 2.9 2.3 4,052.0 20.0 746.7 

อ่ืน ๆ 3.9 4.8 4.9 12.8 12.3 7,366.4 36.0 539.3 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  

 

ตารางท่ี 3-27 : จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2551-

2552 

กลุมจังหวดั/

จังหวดั 

ป2551 ป2552 

นักทองเที่ยว 
รอยละ 

รายได 
รอยละ 

นักทองเที่ยว 
รอยละ 

รายได 
รอยละ 

(คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) 

ภาคตอ.น. 13,168,819 100.0 32,848 100.0 13,338,340 100.0 34,513 100.0 

ตอนบน 1 2,773,656 21.06 7,763 23.63 2,673,058 20.04 7,782 22.55 

ตอนบน 2 1,051,324 7.98 3,083 9.39 1,085,733 8.14 3,308 9.58 

ตอนกลาง 2,772,765 21.06 6,908 21.03 2,833,825 21.25 7,220 20.92 

ตอนลาง 1 4,800,795 36.46 10,670 32.84 4,957,265 37.17 11,370 32.94 

ตอนลาง 2 1,770,279 13.44 4,422 13.46 1,788,459 13.41 4,837 14.01 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  
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1.7) แรงงานของภาค มีแนวโนมการเคลื่อนยายจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการมากข้ึน แรงงานสวนใหญอยูในภาคการเกษตร แตมีแนวโนมลดลง จากสัดสวนรอยละ 56.5 ของผูมีงาน

ทําทั้งหมดในป 2549 ลดลงเหลือรอยละ 53.35 ในป 2552 ขณะที่แรงงานภาคอุตสาหกรรมคอนขางคงที่รอย

ละ 15.3 ของผูมีงานทําในภาคในป 2552 และแรงงานภาคบริการมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองจากป 2549 

รอยละ 27.90 เปนรอยละ 31.34 ในป 2552 ปจจุบันปญหาดานแรงงานยังคงมีอยางตอเนืองในเรื่องการขาด

แคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 

ตารางท่ี 3-28 : การจางแรงงานรายสาขา   
                       หนวย : พันคน / รอยละ 

การจางงาน 2549 2550 2551 2552 

ผูมีงานทํา 11,292 11,430 11,996 12,422 

100 100 100 100 

- ภาคเกษตร 6,383 6,387 6,707 6,627 

56.53 55.88 55.91 53.35 

- อุตสาหกรรม 1,759 1,844 1,816 1,902 

15.57 16.14 15.14 15.31 

- บริการและอ่ืนๆ 3,150 3,199 3,472 3,893 

27.90 27.98 28.95 31.34 

กําลังแรงงานปจจุบันรวม 11,486 11,598 12,171 12,619 

อัตราการวางงาน 1.68 1.45 1.45 1.56 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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1.8) รายไดเฉลี่ยตอหัว (Per Capita GRP) ในป 2553 มี GRP เฉลี่ย 46,728.52 บาทตอคน 

เพิ่มข้ึนจากป 2552 ที่มีคาเฉลี่ย 45,766 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับป 2552 จังหวัดที่มีรายได

เฉลี่ยตอหัวสูงที่สุด 3 อันดับแรกของภาค ไดแก จังหวัดขอนแกน (82,211บาท) จังหวัดเลย (70,127บาท) 

และจังหวัดนครราชสีมา (61,136บาท) สวน 3 อันดับสุดทาย ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ (35,986บาท) 

จังหวัดศรีสะเกษ (36,142บาท) และ จังหวัดหนองบัวลําภู (36,734บาท)  
 

ตารางท่ี 3-29 : รายไดเฉลี่ยตอหัว 
                 หนวย : บาท / รอยละ 

ภาค/กลุมจังหวดั ป 2552 ป 2553 YoY 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45,766 46,729 2.1 

ตอนบน 1 45,959 50,981 10.9 

ตอนบน 2 39,281 43,228 10.0 

ตอนกลาง 53,951 53,771 (0.3) 

ตอนลาง 1 46,457 46,713 0.6 

ตอนลาง 2 37,982 38,950 2.5 

ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาต,ิ สศช. 
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2) ดานสงัคม 

 

2.1) โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหอัตราพ่ึงพิงสูงขึ้น ขณะท่ีรายไดตอ

ครัวเรือนตํ่าสุด : ในป 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร ทั้งสิ้น 21.2 ลานคนจําแนกสัดสวนออกเปนวัยเด็ก 

วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ รอยละ 20.6  68.5 และ 10.9ของประชากรภาค ตามลําดับ โดยมีอัตราเกิดลดลงรอยละ 

1.05 ของคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัดสวนประชากรวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง รอยละ 68.5 ในป 2552 สงผลใหอัตราการ

พึ่งพิง เพิ่มข้ึนจากรอยละ 45.9 ในป 2552 ดังน้ัน ตองเพิ่มผลิตภาพและทักษะฝมือแรงงานใหสูงข้ึน เพือ่สรางรายไดให

เพียงพอตอการดํารงชีพ 

 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ภาพท่ี 3-2โครงสรางประชากร 
 

ตารางท่ี 3-30 : โครงสรางประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงสรางประชากร 
2549 2550 2551 2552 

ลานคน รอยละ ลานคน รอยละ ลานคน รอยละ ลานคน รอยละ 

ประชากร 

กลุม 0-14 ป 

  กลุม 15-49 ป 

  กลุม 60+ 

21.2 

4.6 

14.4 

2.1 

100.0 

21.9 

68.1 

10.0 

21.1 

4.5 

14.4 

2.1 

100.0 

21.6 

68.3 

10.1 

21.1 

4.4 

14.4 

2.2 

100 

21.1 

68.5 

10.5 

21.2 

4.4 

14.5 

2.3 

100.0 

20.6 

68.5 

10.9 

อัตราเกิด (คน) 224,376 1.06 226,896 1.08 222,423 1.06 222,045 1.05 

อัตราพ่ึงพิง - 46.9 - 46.4 - 46.1 - 45.9 

อัตราอพยพออก 0.97 4.6 1.06 5.0 0.99 4.7 0.95 4.3 

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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2.2) พ้ืนท่ีมีปรับเปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากขึ้น ป 2552 ของภาคมีสัดสวนประชากรเมือง 

รอยละ 15.8 และประชากรชนบท รอยละ 84.2  เพิ่มข้ึนจากป 2549 เปนสัดสวนประชากรเมือง รอยละ 12.4 

และประชากรชนบท รอยละ 87.6 จะเห็นไดวา มีการเปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองเพิ่มข้ึน เปน

เพราะมีการขยายเขตเมืองตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและคานิยมของวัฒนธรรมตะวันตกสงผลตอวิถีชีวิตของ

ประชาชนเขาสูสังคมเมืองมากข้ึน 

 

 
 

2.3) ผูสูงอาย ุมีแนวโนมผูสูงอายุเพิ่มข้ึน และสังคมยังใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุมาก

ข้ึน  โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ ป 2552 รอยละ 47.5 และป 2551 รอยละ 

45.6 มีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน 

 

 
 

2.4) นโยบายการศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมการศึกษาตอนตน 

ในป 2552 คนในภาคมีการศึกษาระดับประถม รอยละ 61.6 มัธยม รอยละ 24.5 อาชีวะ รอยละ 2.2 

อุดมศึกษา รอยละ 10.4 และไมมีการศึกษา รอยละ 1.4 
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ตารางท่ี 3-31: รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีมีงานทํา แยกตามระดับการศึกษาป 2552 

กลุมจังหวดั ไมไดรับการศกึษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศกึษา 

ประเทศ 3.0 52.6 25.3 3.4 15.3 

ภาคตอ.น. 1.4 61.6 24.5 2.2 10.4 

ตอนบน 1 0.8 60.9 24.1 2.1 12.0 

ตอนบน 2 2.3 61.2 25.1 1.8 9.5 

ตอนกลาง 0.6 60.8 25.0 2.6 10.9 

ตอนลาง 1 2.3 61.3 23.9 2.4 10.1 

ตอนลาง 2 1.1 63.6 24.3 1.7 9.2 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรป 2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ  

 

2.5) ดานสาธารณสุข ประชากรเขาถึงบริการสาธารณสุขมากข้ึน ในป 2553 สัดสวนแพทยตอ

ประชากรของภาค โดยแพทย 1 คน ตอประชากร 6,534 คน ซึ่งจะพบวา กลุมจังหวัดตอนกลาง มีสัดสวน

แพทย 1 คน ตอประชากร นอยที่สุด และกลุมจังหวัด ตอนบน 2 มีสัดสวนแพทย 1 คนตอประชากร มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 3-32 : ดานสาธารณสุขป 2553 
กลุมจังหวดั ผูปวยเขารักษาพยาบาล 

(ลานคร้ัง) 

% โรงพยาบาล (แหง) % แพทยตอประชากร (คน) 

ภาคตอ.น. 57  100 492 100 6,534  

ตอนบน 1 10  17  64 13  6,032  

ตอนบน 2 4  8  39 8  7,180  

ตอนกลาง 14  24  78 16  5,589  

ตอนลาง 1 18  31  235 48  6,935  

ตอนลาง 1 11  20  76 15  6,937  

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

2.6) สถาบันครอบครัว มีการหยารางและแยกกันอยูเพิ่มข้ึนซึ่งในป 2552 มีครอบครัวที่หยา

ราง 27,527 ครอบครัว คิดเปน 4.74 คูตอพันครัวเรือน เพิ่มข้ึนจากป 2550 มีครอบครัวที่หยาราง 24,515

ครอบครัว คิดเปน 4.39 คูตอพันครัวเรือน เน่ืองจากหญิงมีแนวโนมพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน และปจจุบันการ

แตงงานไมนิยมจดทะเบียนสมรสมากข้ึน 
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ตารางท่ี 3-33: จํานวนการหยารางของครัวเรือน 
    หนวย : ครอบครัว/คูตอพันครัวเรือน     

ประเทศ/กลุมจังหวดั/จังหวดั 
2550 2551 2552 

คู สัดสวน คู สัดสวน คู สัดสวน 
ประเทศ 100,420 5.00 109,084 5.29 109,277 5.17 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24,515 4.39 27,201 4.78 27,527 4.74 

ตอนบน 1 4,929 5.21 5,549 5.76 5,669 5.77 

ตอนบน 2 2,271 4.03 2,457 4.27 2,653 4.52 

ตอนกลาง 5,248 4.03 6,526 4.93 6,283 4.67 

ตอนลาง 1  8,612 4.89 8,559 4.76 8,720 4.75 

ตอนลาง 2 3,455 3.40 4,110 3.97 4,202 3.98 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

2.7) ความยากจน สัดสวนคนจนอยูที่ รอยละ 14 โดยมีกลุมจังหวัด ตอนบน 2 มีสัดสวนคน

จนมากที่สุด รอยละ 20 สวนกลุมจังหวัดตอนบน 1 มีสัดสวนคนจนนอยที่สุด รอยละ 7 หากพิจารณาจากเสน

ความยากจนของมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จากป 2552 อยูที่ 1,474 บาทตอคนตอเดือน เพิ่มข้ึนมาอยูที่ 1,583 บาท

ตอคนตอเดือน 

 

ตารางท่ี 3-34 : เสนความยากจน สัดสวนคนจน และจํานวนคนจนป 2552-2553  

ภาค/กลุมจังหวดั 

เสนความยากจน  

(บาท/คน/เดือน) 
สัดสวนคนจน (รอยละ) จํานวนคนจน (พันคน) 

2552 2553 2552 2553 2552 2553 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      1,474       1,583  14  14  3,054.1  3,003.5  

ตอนบน 1      1,465       1,578           10            7       330.2       223.1  

ตอนบน 2       1,480       1,590           15           20       350.7       470.0  

ตอนกลาง      1,487       1,597           14           14       621.3       677.2  

ตอนลาง 1       1,468       1,573           15           13       939.5       839.4  

ตอนลาง 2      1,471       1,577           17           16       812.4       793.8  

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดย สศช. 
การคํานวณ : สดัสวนคนจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพ่ือการบริโภคต่ํากวาเสนความยากจนหารดวย  
จํานวนประชากรทั้งหมดและจํานวนคนจน หมายถึงจํานวนประชากรที่มีรายจายเพ่ือการบริโภคต่ํากวาเสนความยากจน 

 

2.8) รายไดตอครัวเรือน คาใชจายตอครัวเรือน หน้ีสินตอครัวเรือน ในป 2554 รายไดตอ

ครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จากป 2553 จํานวน 14,900 บาทตอครัวเรือน เปน 17,838 บาทตอเดือน และ

คาใชจายตอครัวเรือน และหน้ีสินตอครัวเรือน ป 2554 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2553 เปน 14,367 บาทตอ

เดือน และ 138,369 บาทตอครัวเรือน ตามลําดับแสดงวาประชาชนมีการนําเงินอนาคตมาใชมากข้ึน ดังน้ัน

ควรที่จะมีการบริหารจัดการมากข้ึน 
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ตารางท่ี 3-35 : รายไดตอครัวเรือน คาใชจายตอครัวเรือน หน้ีสินตอครัวเรือน 
                                                                                                                                               หนวย : บาทตอครัวเรือน     

ภาค/กลุมจังหวดั รายไดตอครัวเรือน คาใชจายตอครัวเรือน หนี้สินตอครัวเรือน 

2552 2554 2553 2554 2552 2554 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,900 17,838  13,359 14,367 117,890 138,369 

ตอนบน 1 14,644 18,523  15,966 16,535 98,905 118,838 

ตอนบน 2 15,636 16,143  12,589 13,341 127,869 132,491 

ตอนกลาง 16,576 19,738  12,698 14,502 131,737 146,700 

ตอนลาง 1 14,146 17,699  13,379 13,606 118,517 144,880 

ตอนลาง 2 13,497 17,086  12,166 13,851 112,424 148,937 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาตหิมายเหตุ รายไดตอครัวเรือน หนี้สินตอครัวเรือน เก็บขอมูลทุก 2 ป 
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3) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

3.1) ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.1.1) แหลงนํ้า มีการพัฒนาแหลงนํ้า ทําใหมีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน

เพิ่มข้ึน แตมีสัดสวนที่นอย เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชนํ้า จะเห็นไดวาในป 2552 พื้นที่ชลประทานที่ไดรับ

ประโยชนมากที่สดุ สองอันดับแรก คือ กลุมจังหวัดตอนกลาง รอยละ 29.53 ของภาค และ กลุมจังหวัดตอนลาง 1 

รอยละ 27.34 ของภาค สวนกลุมจังหวัดตอนบน 1 มีพื้นที่ชลประทานที่ไดรับประโยชนมีสัดสวนนอยที่สุด รอยละ 

12.57 หากพิจารณาสัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่เกษตร เห็นไดวา สัดสวนของอันดับแรก คือ กลุมจังหวัด 

ตอนบน 2 รอยละ 21.7 ของภาค และกลุมจังหวัดตอนกลาง รอยละ 20.1 ของภาค สวนกลุมจังหวัดตอนบน 1 

สัดสวนนอยที่สุด รอยละ 10.7 ของภาค 

 

 
 

ตารางท่ี 3-36 : พ้ืนท่ีชลประทาน/พ้ืนท่ีรับประโยชนและพ้ืนท่ีการเกษตรของภาคในป 2552  
                     หนวย : ไร, รอยละ 

กลุมจังหวดั 
พ้ืนที่จังหวดั 

(ไร และ รอยละ) 

พ้ืนที่การเกษตร 

(ไร และ รอยละ) 

พ้ืนทีช่ลประทานที่รับ

ประโยชน (ไร) 

พ้ืนที่

ชลประทาน/

พ้ืนทีเ่กษตร 

พ้ืนทีม่ีศกัยภาพ

ชลประทาน (ไร) 

ภาคตอ.น. 105,533,963 100 58,017,229 100 8,655,151 100 14.9 7,070,694 

ตอนบน 1 21,466,425 20.34 10,088,984 17.39 1,088,420 12.57 10.7 747,731 

ตอนบน 2 12,160,415 11.52 5,293,382 9.12 1,149,901 13.28 21.7 858,307 

ตอนกลาง 19,639,917 18.61 12,735,673 21.95 2,556,004 29.53 20.1 1,632,116 

ตอนลาง 1 32,323,870 30.63 18,696,524 32.23 2,367,328 27.34 12.7 1,711,917 

ตอนลาง 2 19,942,336 18.90 11,202,666 19.31 1,493,498 17.28 13.3 2,120,941 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ กรมชลประทาน 
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3.1.2) การเก็บกักนํ้า ความสามารถในการกักเก็บนํ้ายังตํ่าทั้งที่ปริมาณนํ้าทามีมากซึ่งจะ

เห็นไดในป 2553 ความสามารถในการเก็บกักนํ้าทุกแหงลดลง เมื่อเทียบกับป 2552 

 

 
 

3.1.3) ทรัพยากรปาไม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม รอยละ 16.4 ของ

ประเทศ และความตองการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรมีเพิ่มข้ึน จะเห็นไดวาป 2552 มีพื้นที่ปาไมจํานวน 17.3 

ลานไร เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 1.97 ลานไร  โดยกลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีพื้นที่ปาไมมากที่สุด จํานวน 

5.5 ลานไร (รอยละ 32 ของภาค) รองลงมาคือ กลุมจังหวัดตอนบน 1 จํานวน 4.1 ลานไร (รอยละ 24 ของ

ภาค) สวนกลุมที่นอยที่สุด คือ กลุมจังหวัดตอนกลาง จํานวน 1.8 ลานไร (รอยละ 10 ของภาค) 

 

 
 

ตารางท่ี 3-37 : พ้ืนท่ีปาไมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                   หนวย : ไร 
กลุมจังหวดั/จังหวดั ป 2549 รอยละ ป 2551 รอยละ ป 2552 รอยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,343,675 100   17,222,214 100 17,315,899 100 

ตอนบน 1 3,683,806 24 4,104,876 24 4,103,420 24 

ตอนบน 2 2,441,438 16 2,620,990 15 2,630,773 15 

ตอนกลาง 1,423,094 9 1,801,636 10 1,802,963 10 

ตอนลาง 1 5,060,350 33 5,560,226 32 5,572,898 32 

ตอนลาง 2 2,734,988 18 3,197,486 19 3,205,845 19 

ที่มา : เว็ปไซดกรมปาไม, 2551กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช,  2552 
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3.1.4) ทรัพยากรดิน ในป 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา มีพื้นที่ดินเค็ม 17.8 

ลานไร พื้นที่ดินกรด 27.11 ลานไร พื้นที่ดินคอนขางเปนทราย 30.85 ลานไร และพื้นที่ดินของภาค เกิดปญหา

ดินขาดอินทรียวัตถุ 75.70 ลานไร และการใชประโยชนที่ดินไมมีความถูกตองตามศักยภาพ จํานวน 21.20 

ลานไร มากที่สุดของประเทศดังน้ัน ทําใหพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรที่จะแกไขปญหาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดิน 
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ตารางท่ี 3-38 : สภาพปญหาทรัพยากรดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2554 

สภาพปญหาทรัพยากรดิน 
พ้ืนที่ (ลานไร) 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต รวม 

1.ปญหาการชะลางพังทลายของดิน 53.96 17.87 26.20 10.84 108.87 

2.ปญหาดินขาดอินทรียวตัถ ุ 10.20 75.70 10.90 1.90 98.70 

3. ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชน

ทางดานเกษตรกรรม 
71.39 75.30 37.40 25.75 209.84 

3.1 ดินเค็ม - 17.80 1.60 2.30 21.70 

3.2 ดินเปร้ียวจัด - - 3.28 0.89 4.17 

3.3 ดินกรด 12.38 27.11 11.22 13.56 64.27 

3.4 ดินอินทรีย (พรุ) - - - 0.27 0.27 

3.5 ดินทรายจัด 0.86 2.60 2.30 1.21 6.97 

3.6 ดินคอนขางเปนทราย  1.54 30.85 4.65 2.56 39.60 

3.7 ดินตื้น 13.09 15.53 9.24 3.11 40.97 

3.8 ดินบนพ้ืนที่สูง 55.90 8.50 16.30 15.40 96.10 

4. การใชประโยชนที่ดินไมถูกตองตาม

ศักยภาพ 
6.20 21.20 3.90 4.30 35.60 

         ที่มา : กรมพัฒนาทีด่ิน 

         หมายเหต ุ: พ้ืนที่หนึ่ง ๆ อาจมีปญหาทรัพยากรดินบางชนิดซอนทับกันอยูในที่เดียวกัน 

 

3.2) ดานสิ่งแวดลอม 

 

3.2.1) ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน มีแนวโนมเพิ่มข้ึนป 2551 ขยะ

ชุมชนในเขตเทศบาลของภาคมีทั้งสิ้น 4,267 ตัน/วัน เพิ่มจากป 2549 จํานวน 1,297 ตัน/วัน  ปริมาณขยะมูล

ฝอยชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 10.4 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศ ปริมาณของเสีย

อันตรายของภาค ในป 2551 มีจํานวน 0.168 ลานตัน/ป เปนของเสียอันตรายจากชุมชน รอยละ 72.6 เพิ่มข้ึน

จากป 2549 จํานวน 0.082 ลานตัน/ป หรือรอยละ 79.5  ซึ่งของเสียอันตรายชุมชนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยมี

จํานวน 0.018  0.024 และ 0.122 ลานตัน/ป  ในป 2549  2550 และ 2551 แตของเสียอันตรายจาก

อุตสาหกรรม มีแนวโนมลดลง จํานวน 0.064 0.115 และ 0.046 ในป 2549  2550 และ 2551 ตามลําดับ

ปญหาขยะมูลฝอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญยังคงอยูในเขตเทศบาลหรือเมืองใหญ เน่ืองจากการ

เพิ่มข้ึนของประชากร รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ยังไมมีการคัดแยกขยะ ซึ่งปจจุบัน พื้นที่ที่ใชกําจัดขยะ

หลายแหง เริ่มไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากพื้นที่มีจํากัด และมีปริมาณขยะที่ตองนํามาฝงกลบเพิ่มมากข้ึน 

รวมทั้งยังไมมีการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับไปใชประโยชนเทาที่ควร 
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ตารางท่ี 3-39 : ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศ (ตัน/วัน) 12,912 13,600 14,915 

 - ในเขตเทศบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,970 3,167 4,267 

- รอยละของขยะของภาค/ประเทศ 7.4 7.9 10.4 

ปริมาณของเสียอันตรายในภาค (ลานตัน/ป) 0.082 0.139 0.168 

    - อุตสาหกรรม 0.064 0.115 0.064 

    - ชุมชน 0.018 0.024 0.122 

    - รอยละของเสียอันตรายของภาค/ประเทศ 4.5 7.6 5.4 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 

 

3.2.2) คุณภาพแหลงนํ้า มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะลําตะคองตอนลาง จาก

การสํารวจแหลงนํ้าสําคัญ 10 สาย ไดแก ลํานํ้าชี ลําปาว ลํานํ้ามูล นํ้าอูน นํ้าสงคราม ลําชี ลําเสียวลํานํ้าเลย 

นํ้าพอง ลําตะคอง และแหลงนํ้าน่ิง 1 แหง คือ หนองหาร มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยป 2551 แหลงนํ้าอยูใน

เกณฑดี (4 แหง) แหลงนํ้าอยูในเกณฑพอใช (7 แหง) โดยเฉพาะนํ้าสงครามและนํ้าอูน ที่มีแนวโนมเสื่อมโทรม

ลงตามลําดับ สวนป 2552 แหลงนํ้าอยูในเกณฑดี (5 แหง) แหลงนํ้าอยูในเกณฑพอใช (3 แหง) และอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรม (4 แหง) โดยเฉพาะนํ้าอูนนํ้าสงคราม ลํานํ้าเลย ที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมและลําตะคองตอน

ลางยังคงเสื่อมโทรมเหมือนป 2551 

 

ตารางท่ี 3-40 : คุณภาพแหลงนํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา  : รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย  (2552) 
 

  

แหลงน้ํา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

พอง ดี พอใช พอใช พอใช ดี พอใช 

ชี ดี พอใช พอใช พอใช พอใช ดี 

มูล เสื่อมโทรม พอใช พอใช เสื่อมโทรม ดี ดี 

สงคราม ดี ดี พอใช พอใช พอใช เสื่อมโทรม 

ลําตะคองตอนบน เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช พอใช ดี ดี 

ลําตะคองตอนลาง เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

ลําปาว ดี ดี พอใช พอใช ดี พอใช 

เสียว พอใช พอใช พอใช เสื่อมโทรม พอใช ดี 

เลย พอใช พอใช พอใช เสื่อมโทรม พอใช เสื่อมโทรม 

อูน ดี ดี ดี พอใช พอใช เสื่อมโทรม 

ลําช ี พอใช เสื่อมโทรม พอใช เสื่อมโทรม พอใช ดี 

หนองหาร ดี ดี ดี พอใช พอใช พอใช rIS
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3.2.3) อุณหภูมแิละปริมาณนํ้าฝน 

 

ตารางท่ี 3-41 : อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค/กลุมจังหวดั อุณหภมูิเฉลี่ย (๐C) /ป ความกดอากาศเฉลี่ย/ ป 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย / ป 

(มิลลิเมตร) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27.8 826.12 2,003.40 

ตอนบน 1 27.1 1,009.72 1510 

ตอนบน 2 27.2 676.64 1711.7 

ตอนกลาง 27.6 1,009.69 1113.93 

ตอนลาง 1 27.9 758.83 1389.1 

ตอนลาง 2 29.3 676.32 4,292.10 

ที่มา : สํานักงานสถิต ิ

 

3.3) สถานการณภัยพิบัติ 

 

3.3.1) ไฟไหมปา ยังเปนปญหาในหลายพื้นที่แตมีแนวโนมลดลงโดยป 2554 เกิดไฟไหม

ปาจํานวน 808 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 10,369 ไร คิดเปนรอยละ 40.7 ของพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหมทั้งประเทศ ทั้งน้ี 

ในป 2554 กลุมจังหวัดที่มีพื้นที่ปาถูกไฟไหมมากที่สุด 2 ลําดับแรก คือ กลุมจังหวัดตอนบน 1 (2,246 ครั้ง 

พื้นที่ 808 ไร) กลุมจังหวัด ตอนลาง 1 (4,867 ครั้ง พื้นที่ 197 ไร)  และกลุมจังหวัด ตอนลาง 2 (741 ครั้ง พื้นที่ 

78 ไร) จากการรณรงคของหนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน ที่ใหความสาํคัญถึงอนัตราย และพษิภัย

ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และตอสุขภาพ  รวมทั้งมาตรการในการขอความรวมมือและบทลงโทษ

ผูที่ฝาฝน 

 

ตารางท่ี 3-42 : การเกิดไฟไหมปาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2554 

                                  หนวย : ไร / คร้ัง 

ประเทศ/ภาค/กลุมจังหวัด 

ป  2552  ป 2553  ป 2554  

พ้ืนที่ถูกไฟไหม 

(ไร) 

ดบัไฟปา 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ถูกไฟไหม 

(ไร) 

ดบัไฟปา 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ถูกไฟไหม 

(ไร) 

ดบัไฟปา 

(คร้ัง) 

ประเทศ 5,361 61,084 6,784 83,176 2,492 25,489 

ภาค ตอ.น. 1,267 20,852 1,577 20,589 808 10,369 

ตอนบน 1 431 5,467 596 6,909 218 2,246 

ตอนบน 2 153 880 190 1,327 165 1,390 

ตอนกลาง 267 3,244 280 2,487 150 1,125 

ตอนลาง 1 373 10,687 434 9,204 197 4,867 

ตอนลาง 2 43 574 77 662 78 741 

ที่มา : สํานักควบคุม ปราบปราม และปองกันไฟปา  
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3.3.2) ภัยแลง สถานการณภัยแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมรุนแรงมาก

ข้ึน แมปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าของภาคจะมีแนวโนมคงที่ แตมีความแปรปรวนของสภาพอากาศของภาคสูง 

และลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุมนํ้าตํ่าถึงตํ่ามาก ไมมีแหลงนํ้าชลประทานครอบคลุม 

นํ้าใตดินไมเพียงพอในฤดูแลง บอบาดาลขาดการบํารุงรักษา  ประกอบกับมีการลักลอบตัดไมทําลายปาเพื่อ

ขยายพื้นที่เพาะปลูก จึงทําใหมีพื้นที่ขาดแคลนนํ้าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกลุมจังหวัดตอนลาง 1 ซึ่งภัย

แลงมีความรุนแรงมากข้ึน ในป 2552 จํานวน 7,773 หมูบาน 626,999 ครัวเรือน โดยจังหวัดอุบลราชธานี 

นครราชสีมา และสุรินทร มีพื้นที่การเกษตรเสียหายมากที่สุด ในขณะที่จังหวัดศรสีะเกษ ขอนแกน และสุรินทร 

มีครัวเรือนที่ประสบภัยแลงมากที่สุด ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3-43 : สถานการณภัยแลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2549 และ ป 2552 

หนวย : หมูบาน / ครัวเรือน 

กลุมจังหวดั 

ป 2549 ป 2552 

หมูบาน ครัวเรือน หมูบาน ครัวเรือน 

ประเทศ 31,115 2,960,824 38,170 3,531,570 

รอยละของประเทศ 66.3 64.4 58.1 60.2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20,622 1,905,721 27,317 2,707,241 

ตอนบน 1 3,903 400,021 4,039 460,016 

รอยละของภาค 18.9 21.0 14.8 17.0 

ตอนบน 2 2,073 96,458 2,552 295,814 

รอยละของภาค 10.1 5.1 9.3 10.9 

ตอนกลาง 6,280 509,060 7,203 756,628 

รอยละของภาค 30.5 26.7 26.4 27.9 

ตอนลาง 1 5,283 540,173 7,773 626,999 

รอยละของภาค 25.6 28.3 28.5 23.2 

ตอนลาง 2 3,083 360,009 5,750 567,784 

รอยละของภาค 15.0 18.9 21.1 21.0 

ที่มา : ประมวลขอมูลตามกลุมพ้ืนที่ จากขอมูลรายจังหวัดของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.3.3) นํ้าทวม จากสภาพความแปรปรวนของดินฟาอากาศทําใหเกิดรองมรสุมในชวง

ฤดูฝนที่เคยพาดผานประเทศไทย เริ่มจากตอนบนเลื่อนลงไปยังตอนลางของประเทศ นํ้าทวมมีโอกาสเกิดใน

พื้นที่ลุมนํ้าและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากนํ้าปาไหลหลาก เชน ป 2553 รองมรสุมพาดผานตอนบนและตอนกลาง

ของประเทศยาวนาน ทําใหฝนตกชุกติดตอกันในระยะเวลายาวนาน สงผลใหปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าหลาย

แหงมีปริมาณนํ้าเกินกวาระดับความสามารถในการกักเก็บ จนทําใหนํ้าทวมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยางรุนแรง เน่ืองจากนํ้าปาไหลหลาก และระดับนํ้าในลํานํ้าชีและมูลสูงข้ึน พื้นที่เกษตรเสียหายประมาณ 

2.67 ลานไร ผลผลิตเสียหาย 3.1 ลานตัน  ประมง 35,955 ไร  ปศุสัตว  3.6 ลานตัว รวมทั้งบานเรือน

ประชาชน สินทรัพยอื่น ๆ  และสาธารณูปโภค โดยจังหวัดที่ไดรับความเสียหายทางดานเกษตรกรรมมากที่สุด 
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ไดแก กลุมจังหวัดตอนกลาง และกลุมจังหวัดตอนลาง 1 โดยเฉพาะนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน บุรีรัมย และ

ยโสธร  คิดเปนรอยละ 41.84, 26.61, 11.33, 4.33 และ 4.0 ของความเสียหายของภาค ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3-44 : ความเสียหายจากอุทกภัยในภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2553 
จังหวดั พืช ปศุสัตว ประมง 

 เกษตรกร(ราย) พ้ืนที่  (ไร) เกษตรกร (ราย) รวม(ตัว) เกษตรกร (ราย) พ้ืนที่ (ไร) 

กาฬสินธุ 1,518 10,092 113 2,150 566 588 

นครราชสีมา 152,476 1,770,001 19,668 3,125,954 9,540 13,949 

ขอนแกน 25,926 268,160 5,520 262,045 5,736 3,642 

บุรีรัมย 17,990 306,373 455 5,965 2,569 1,921 

ชัยภูม ิ 69,265 656,780 10,325 351,642 20,936 23,829 

สุรินทร 23,663 210,154 1,294 12,488 1,404 1,129 

รอยเอ็ด 3,614 25,549 2,515 21,033 494 339 

มหาสารคาม 19,910 86,689 824 3,913 4 1,736 

ศรีสะเกษ 22,358 129,957 156 88,030 1,507 631 

หนองคาย 1,247 11,461 207 30,641 489 764 

หนองบัวลําภู 14,468 22,458 677 6,981 4,161 2,482 

อุบลราชธาน ี 17,863 103,206 1,200 30,400 49 57 

รวมทั้งภาค 370,298 3,600,880 42,954 3,941,242 47,455 51,067 

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

4) ดานการเมือง 
 

4.1) สภาวะการเมือง การเมืองในปจจุบันมีหลายพรรค ประจวบกับสภาวะการเมืองที่มีความ

ไมแนนอน จึงสงผลกระทบในทุกดาน อาทิ การทองเที่ยว การคาการลงทุน  และในป 2558 เขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน จะทําใหประเทศไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางดานการเมือง 

 

4.2) นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวของกับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอสังเขป ดังน้ี  

 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ 

 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 

 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 

 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณ

และการผลิตสินคาในทองถ่ินนอกจากน้ี ก็มีนโยบายดานอื่น ๆ อาทิ ดานความมั่นคงแหงรัฐ ดานสังคมและ

คุณภาพชีวิต ดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน 
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3.2.2 สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก (โลก/อาเซียน) 

 

1) ดานเศรษฐกิจ 

 

1.1) ภาวะเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) (16 ก.ค. 2555)

คาดวาเศรษฐกิจโลกจะเติบโตรอยละ 3.6 ในป 2555 นอกจากน้ี ยังปรับการคาดการณของป 2556 จากเดิม

ซึ่งต้ังไวที่รอยละ 4.1 ลงเหลือรอยละ 3.9   และมีแนวโนมปรับลดลงหากผูกําหนดนโยบายในยูโรโซนไม

สามารถเรงดําเนินการกอบกูวิกฤตหน้ีจึงนาเปนหวงในกลุมประเทศยูโรโซน โดยเฉพาะกรีซและสเปน ซึ่งเปน

ผลกอใหเกิดการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศจีน  

 

1.2) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในกลุมยูโรโซน ไดกอใหเกิดความกังวลตอระบบรัฐสวัสดิการ

ของประเทศในกลุมยูโรโซน 2 ประการ ดังน้ี 

 

1.2.1) ผลกระทบของวิกฤตหน้ีสาธารณะที่มีตอความมั่นคงของระบบรัฐสวัสดิการ

ของประเทศกรีซและสเปน สงผลทําใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีไดลดลงในขณะที่จํานวนผูที่ขอรับการชวยเหลือจาก

รัฐในกรณีการวางงานเพิ่มสูงข้ึนทําใหมีสัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP เพิ่มข้ึนและการกูยืมเงินเพื่อมาชดเชย

การขาดดุลมีตนทุนสูงเพราะประเทศมีระดับความนาเช่ือถือที่ตํ่ามาก เมื่อเปนเชนน้ีรัฐบาลของกรีซและสเปน

จึงจําเปนตองกูเงินจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกยูโรโซน เพื่อใหประเทศรอดพนจากสถานะประเทศที่ผิดนัด

ชําระหน้ีซึ่งแนนอนวาเงินกูดังกลาวยอมมาพรอมกับเงื่อนไขการตัดลดงบประมาณเพื่อสรางความมั่นใจแก

ประเทศเจาหน้ีวาประเทศที่กูยืมเงินจะสามารถชําระหน้ีคืนได 

 

1.2.2) ระบบรัฐสวัสดิการที่มากเกินไปของประเทศสมาชิกยูโรโซน อาจทําใหยากตอ

การฟนตัวทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากสัดสวนคาใชจายทางสังคมของรัฐบาลที่คอนขางสูงทําใหระบบการคลังของ

ภาครัฐขาดความยืดหยุนในการตอบสนองกับวิกฤตการณ 

 

จากสถานการณของวิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซน ปญหาที่ประเทศไทยตองเผชิญ ไดแก 

 

ก. จากระบบสวัสดิการของประเทศสําหรับรองรับความเสี่ยงในอนาคต โดยเฉพาะ

แนวโนมเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุของประเทศไทย  ทําใหมีสัดสวนประชากรวัยพึ่งพิงตอประชากรแรงงานเพิ่มข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหรัฐบาลตองจัดงบประมาณในการดูแลประชาชนวัยพึ่งพิงสูงข้ึน 
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ข. การเปดเสรีดานการคาและการลงทุน ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) ซึ่งเปนทิศทางการพัฒนาตามแบบอยางของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปอาจสงผลใหภาคธุรกจิของประเทศ

ไทย ตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรงข้ึนและกระแสการลงทุนจะไหลไปสูเศรษฐกิจเกิดใหมมากข้ึนและยังทําให

เกิดปญหาการวางงานของแรงงานไรฝมือมีมากข้ึนหากไมมีการยกระดับฝมือแรงงานอยางจริงจังอาจจะเปน

ภาระของรัฐที่จะตองดูแลในอนาคตการจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการที่สูงมากข้ึน ทําใหรัฐบาลตอง

จัดเก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน อาจก็ใหเกิดความสามารถในการแขงขันลดลง 

 

ค. รัฐบาลจะแสวงหารายไดจากแหลงใดมาเพื่อจัดสวัสดิการใหแกประชาชนซึ่งมี

ความตองการมากข้ึนในขณะที่สัดสวนประชากรที่มีรายไดถึงเกณฑตองเสียภาษียังมีคอนขางตํ่าฐานภาษี

คอนขางแคบ และชองทางการสรางรายไดของรัฐบาลมีแนวโนมลดลงอันเน่ืองจากการเปดเสรี ซึ่งทําใหอัตรา

ภาษีศุลกากรเปนศูนยและรัฐบาลยังมีนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

 

ง. ทําอยางไรที่ระบบสวัสดิการของประเทศจะมีความย่ังยืนและมีความยืดหยุนใน

ยามที่ตองเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจโดยที่ระบบยังสามารถดําเนินตอไปได แมรัฐบาลจะเกิดปญหาดานงบประมาณ

เพื่อปองกันไมใหประเทศไทย เดินซ้ํารอยของประเทศสมาชิกยูโรโซนที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน 

 

1.3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน ในไตรมาส 2 ป 2555 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

รอยละ 7.6 ลดลง เมื่อเทียบกับป 2554 มีการขยายตัวรอยละ 8.9 ซึ่งมีการชะลอลงเมื่อเทียบกับป 2554 

รัฐบาลประเทศจีนจะพยายามที่จะกระตุนกําลังซื้อภายในประเทศผานการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุน

ภาคเอกชนก็ตามแตก็ยังไมเพียงพอตอการชดเชยการชะลอตัวของการสงออกซึ่งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเทศจีนอยูระดับที่สูงเพราะทางการประเทศจีนไดกําหนดเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวรอยละ 

7.5 ซึ่งเปนการวางฐานตอการเติบโตที่มีพื้นฐานที่มั่นคงและย่ังยืนในระยะยาวแตคาดการณวาเศรษฐกิจ

ประเทศจีนจะสามารถฟนตัวข้ึนไดในครึ่งหลังของป 2555 และยังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของรัฐบาล

ประเทศจีนในการกระตุนเศรษฐกิจตอไปไดเพราะยังมีเงินจํานวนมหาศาลที่จะนํามาใชดําเนินการได 

 

สําหรับประเทศไทย  จําเปนตองปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

เพราะปจจุบันประเทศจีนเปนประเทศคูคาอันดับ 2 ของประเทศไทย การปรับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศจีน

ที่เนนสงเสริมการบริโภคมากข้ึน ทําใหจะตองผลิตสินคาที่สนองความตองการผูบริโภคในประเทศจีนและ

ประเทศจีนผลักดันใหเงินหยวนมีบทบาทมากข้ึนคาดวาจะเปนประโยชนกับภาคเอกชนของประเทศไทย 

เพราะชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมกับประเทศจีนและลดความเสี่ยงจากพึ่งพิงดอลลารสหรัฐฯ คอนขางมาก 
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1.4) ภาวะเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน จากการสํารวจของรอยเตอร (วันที่ 20 

กรกฎาคม 2555) ระบุวา ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญในเอเชีย ไดแก ประเทศจีน ญี่ปุน มีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเปนอยางมากในป 2555 ซึ่งสงผลใหธนาคารกลางตองใชนโยบายการเงินแบบผอน

คลายเปนเวลานานย่ิงข้ึน แมวาเศรษฐกิจอินเดียและประเทศจีนจะไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจเอเชียใหเติบโต

ข้ึนแตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) มีแนวโนมสดใสเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆในเอเชีย 

 

นอกจากน้ีเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปจจัยพื้นฐานที่ดีและไมมีปญหาเรื่องภาวะเงินเฟอ

เหมือนกับอินเดียในขณะที่ปญหาเรื่องการปกครองก็ลดนอยลงอยางมาก และผลสํารวจคาดวา เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ฟลิปปนสมาเลเซียและอินโดนีเซียจะขยายตัวอยางตอเน่ือง เน่ืองจากอัตราเงินเฟอมีแนวโนมปรบั

ลดลง ผูกําหนดนโยบายในอาเซียนจึงอาจมุงความสนใจไปที่การกระตุนเศรษฐกิจ 

 

1.5) การขยายโอกาสและการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน 

 

1.5.1) ประเทศบรูไนดารุสซาลามเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการลงทุนจาก

ตางประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลจึงอนุญาตให

ตางประเทศมาลงทุนเกือบทุกสาขา รวมถึงการอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดรอยละ 100 ในทุกสาขา ยกเวน 

อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรภายในประเทศและที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารแหงชาติ ซึ่งยังตองมีผูถือ

หุนภายในประเทศ โดยตองมีอยางนอยรอยละ 30 ในสาขาการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร 

 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย คือข้ันตอนและกระบวนการสั่งซื้อ

และขนสงของบรูไนมีความลําบาก ขอบังคับในการนําเขาสินคาประเภทอาหารซึ่งจะตองเปนอาหารฮาลาล

เทาน้ัน และปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศบรูไน 

 

1.5.2) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปจจุบันประเทศที่เขาไปลงทุนในกัมพูชา ไดแก 

ประเทศจีน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา เกาหลี สิงคโปร และประเทศไทย  ธุรกิจที่นักลงทุนเขาไปลงทุนในประเทศ

กัมพูชาคือ โรงงานตัดเย็บผาสําเร็จรูป โรงงานรองเทา ถุงเทาและผาลูกไม โรงงานผลิตซีเมนต อุตสาหกรรม

เกษตร กอสราง ทองเที่ยว พลังงานและโรงแรม เปนตน 

 

ประเทศกัมพูชามีความตองการวัสดุกอสรางจํานวนมาก จึงเปนโอกาสทางการคา

ของประเทศไทย ที่สงเสริมการสงออกสินคาประเภทน้ีเขาสูตลาดประเทศกัมพูชาใหมากข้ึน นอกเหนือจาก

สินคาอุปโภคบริโภคที่มีความตองการมากอยูแลว และการลงทุนในประเทศกัมพูชาโดยสวนใหญเปนการผลิต

เพื่อสงออกโดยเฉพาะธุรกิจโรงงานเย็บเสื้อผา สวนการผลิตสินคาเพื่อการบริโภคในกัมพูชายังมีปริมาณนอย 
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ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทยคือ ขาดแคลนเงินตราในประเทศ

ทําใหประเทศกัมพูชาตองพึ่งพาเงินตราจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

ไมมีประสิทธิภาพ มีการลักลอบผลิตสินคาผิดกฎหมาย การลอกเลียนและปลอมแปลงสินคาและผลิตภัณฑ 

การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เปนตน 

 

1.5.3) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนนนโยบายสงเสริมการคาการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยภาค

การลงทุนที่มีการเปดเสรีสําหรับตางประเทศ ไดแก ภาคเกษตร ประมง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและอาหาร 

รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางรวม ๆ ทั้งดานบริการ ไดแก การคา โรงแรมและสปา 

รานอาหารเปนตน 

 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย คือ มาตรการกีดกันทางการคา 

ระบบราชการมีความยุงยากซับซอนโดยเฉพาะการนําเขาสินคา กฎหมายและกฎระเบียบไมมีความชัดเจนโปรงใส 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมสินคาและภาษี ขอมูลดานการคาไมทันสมัยและแหลงขอมูลมีนอย 

 

1.5.4) สปป.ลาว รัฐบาลของสปป.ลาวไดสงเสริมอุตสาหกรรมใหนักลงทุนตางชาติเขา

ไปลงทุนตามบัญชีกิจการสงเสริมการลงทุนไดแก 1) อุตสาหกรรมผลิตเพื่อสงออก เชน  เสื้อผาสําเร็จรูป  เฟอรนิเจอร 

เปนตน 2) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปการปลูกพืชเชิงพาณิชย สินคาหัตถกรรม 3) อุตสาหกรรมการใชเทคโนโลยี

ใหมๆ เชน การวิจัยดานวิทยาศาสตร 4) โครงการที่เกี่ยวกับการการพัฒนาศักยภาพมนุษย  5) โครงการ

สาธารณูปโภคโครงสรางพื้นฐาน 6) อุตสาหกรรมตนนํ้ากลางนํ้าในประเทศ 7) โครงการที่ชวยสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งธุรกิจขนสง 

 

ปญหาและอุปสรรคในการลงทุนของประเทศไทยในสปป.ลาว คือ ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ เสนทางคมนาคมขนสงภายในประเทศไม

สะดวก นโยบายของภาครัฐของประเทศไทย กับบางแขวงของ สปป.ลาว ไมสอดคลองกันประเทศไทย ขาด

แคลนแรงงานไรฝมือ 

 

1.5.5) ประเทศมาเลเซีย ใหความสําคัญกับธุรกิจภายในประเทศมากกวาธุรกิจ

ตางประเทศ แตก็เปดใหตางชาติเขามาเสนอขายถาหากสินคาและบริการเหลาน้ันไมมีอยูในประเทศ 

 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย คือ การเรียกเก็บภาษีและการออก

กฎเกี่ยวกับสินคาในหลาย ๆ ประเภท เชน จํากัดการนําเขาขาวและการกระจายแหลงนําเขาขาวจาก

ตางประเทศ  ซึ่งเปนการจํากัดโอกาสการขยายตลาดขาวของนักลงทุนไทยในมาเลเซีย และมีการควบคุมการ
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นําเขาปศุสัตวเพื่อปองกันโรคระบาดทําใหการสงออกของประเทศไทย ไมไดรับความสะดวกและมีตนทนุในการ

สงออกสูงข้ึน รวมทั้งยังมีการกําหนดการเขามาประกอบธุรกิจของบริษัทตางชาติในลักษณะการรวมทุน และ

จํากัดจํานวนพนักงานตางชาติ 

 

1.5.6) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมารประชาชนสวนใหญในประเทศมีรายไดนอย

และอํานาจซื้อตํ่า ดังน้ัน สินคานําเขาควรเปนสินคาปจจัยในการดํารงชีพ เชน สินคาที่เกี่ยวกับอาหาร ที่อยู

อาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค ตลอดจนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน รองเทาแตะ หมากพลู เปนตน

ธุรกิจที่นาลงทุนในประเทศเมียนมาร ไดแกธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่

ใชวัตถุดิบในเมียนมาร ทั้งพืชผลการเกษตรประมง การแปรรูปไม และการลงทุนปลูกพืชที่ใชผลิตพลังงาน

ทดแทน ไดแก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงาน

ภายในประเทศ ตลอดจนพลังงานไฟฟายังมีความตองการจํานวนมาก 

 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่อง Contract Farming 

ซึ่งเจาหนาที่และประชาชนตามแนวชายแดนเมียนมารไมมีความรูความเขาใจและขาดความรวมมือทําใหการ

ดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ การขนสงสินคาผานแดนจากประเทศไทย ผานประเทศเมียนมารไปสูประเทศจีน 

ปจจุบันการใชเสนทางน้ี ไมมกีฎระเบียบ พิธีการศุลกากร การกําหนดคาธรรมเนียม เปนตน นอกจากน้ียังมีปญหา

จากประเทศไทย ที่ขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทําใหการทํางานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

1.5.7) ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส จุดเดนของเศรษฐกิจฟลิปปนส คือ การมี

เงินตราตางประเทศเขาสูประเทศมาก โดยรายไดจากแรงงานในตางประเทศสูงที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลกรอง

จากอินเดียและเม็กซิโก ซึ่งในปจจุบันฟลิปปนสมีแรงงานในตางประเทศรวมเกือบ 8 ลานคน เน่ืองจาก

ประชากรในประเทศมากกวา 100 ลานคนและสวนใหญมีความรูทางดานภาษาอังกฤษและภาษาสเปน ทําให

เกิดความไดเปรียบแรงงานกวาประเทศอาเซียนอื่นๆหลายประเทศ 

 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทยคือ ปญหาเกี่ยวกับระเบียบข้ันตอน

ทางศุลกากร ปญหาการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด ปญหาการใชมาตรการปองกัน ปญหาดานมาตรการ

สุขอนามัยการสงออกสินคาสัตวปกและผลิตภัณฑจากประเทศไทยไปฟลิปปนส 

 

1.5.8) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร เปนประเทศขนาดเล็กที่มีความสําคัญทาง

การคาและอุตสาหกรรม และเปนศูนยกลางการขนสงทางเรือของเอเชียตะวันนอกเฉียงใตจึงทําใหสิงคโปร

ไดเปรียบทางดานการขนสงและมีบทบาทเปนพอคาคนกลางระหวางประเทศภายนอกกับประเทศภายใน

ภูมิภาค 
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ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย คือ ปญหาทางดานสุขอนามัย เชน

คุณภาพลําไยอบไมอนุญาตใหมีสารตกคางในเน้ือลําไย สุกรตองไดรับรองวาปลอดภัยจากโรคเทาเปอยและตองไดรับ

การรับรองจากองคการโรคระบาดสัตวโลก (Office International des Epizooties, OIE) และปญหาดานความ

เขมงวดในการอนุญาตใหชาวตางชาติเขาไปประกอบอาชีพ 

 

1.5.9) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ โดยเฉพาะพลังงานและแรธาตุ เปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพ การเนนนโยบายเปนมิตรกับทุก

ประเทศ และมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง ความไดเปรียบดานแรงงานที่มีคุณภาพเน่ืองจากไดรับ

การศึกษาสูง 

 

 ปญหาและอุปสรรคทางการคาของประเทศไทย คือ ปญหาดานตนทุนคาขนสงทาง

เรือ ประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนกฎระเบียบบอยครั้งทําใหนักธุรกิจของไทยเกิดความสับสน ขาดขอมูลทาง

การคาที่ทันสมัย ปญหาการลักลอบละเมิดลิขสิทธและปลอมแปลงสินคาของประเทศไทย เปนตน 
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2) ดานสังคม 

 

  ประเทศในกลุมอาเซียนตอนบน โดยเฉพาะสปป.ลาว เมียนมาร และกัมพูชามีการนับถือ

ศาสนาพุทธ เหมือนกัน มีขนบธรรม เ นียมประเพณีใกล เ คีย งกับประเทศไทย  โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับสปป.ลาว ประชาชนที่อาศัยอยูตาม

จังหวัดชายแดนสปป.ลาว นอกจากพูดภาษาทองถ่ินไดแลวยังสามารถพูดภาษาประเทศเวียดนามและจังหวัด

ชายแดนแถบในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตประชาชนก็สามารถพูดภาษาเขมรมีชีวิตความเปนอยู

ผูกพันกับภาคการเกษตร มีประเพณีสนุกรื่นเริงคลายกันมีวัฒนธรรมดนตรีดีด สี ตี เปาทํานองจังหวะลีลา

คลายกันกับสปป.ลาวและกัมพูชาโดยเฉพาะประชาชนที่อยูตามชายแดนมีความผูกพันในลักษณะของเครือ

ญาติและคนรูจักกนัประชาชนของประเทศเพื่อนบานในแถบลุมนํ้าโขง มีการติดตอพึ่งพาชวยเหลือกันมาชา

นานมีความสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกัน ที่ผานมาแมวาบางครั้งแตละประเทศมีความกระทบกระทั่งกันบาง แต

ประชาชนตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประชาชนตามแนวชายแดนของ

ประเทศเพื่อนบานตางก็มีความสัมพันธที่ดีตอกันไมเปลี่ยนแปลง 

 

การเปดประเทศดานเศรษฐกิจมากข้ึนทําใหสังคมประเทศไทย เปนสังคมเปดมากข้ึน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับสปป.ลาวและประเทศกัมพูชามีระยะหางจากประเทศเวียดนามในสวน

ที่ใกลที่สุดมีระยะหางประมาณ 140 กิโลเมตร ความสัมพันธดานสังคมก็มีความสลับซับซอนเชนเดียวกันกับ

เศรษฐกิจมากข้ึนการติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางตอเน่ืองสงผลใหเกิดความกลมกลืน

ทางดานวัฒนธรรม ไมเปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุน การติดตอตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่

มีอยูจํานวนมากตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งสินคาที่ถูกกฎหมายและมีผูหาโอกาสลักลอบนํา

สินคาที่ผิดกฎหมายเขาและออกตามดานตาง ๆ โดยเฉพาะตามจุดผอนปรน นอกจากน้ียังมีการคาแรงงานเด็ก 

การคาประเวณี การคามนุษย และมีนักพนันจํานวนมากเดินทางไปเลนการพนันที่บอนพนันตามแนวชายแดน 

บริษัทพนันตางประเทศและบริษัทพนันตางประเทศที่มีคนไทยถือหุนรวมอยูดวย ที่ทําตัวเปนนายหนาหาลูกคา

นักพนันไปเลนพนันตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบานมีการบริหารจัดการนํานักพนันจากประเทศไทย ไปเลน

พนันตามแนวชายแดนของทั้งสปป.ลาวและประเทศกัมพูชาอยางเปนระบบซึ่งสวนใหญเปนประชาชนที่มีรายได

ปานกลางถึงนอยโดยเฉพาะประชาชนที่อยูในภาคการเกษตร สงผลกระทบตอปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ

ครอบครัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึน 
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3) ดานสิ่งแวดลอม  

 

ปจจุบันทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระดับโลกถูกทําลายเพิ่มข้ึนและสภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ย

บนพื้นผิวโลกเพิ่มสูงข้ึนหรือที่เรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) สงผลใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มมากข้ึน

อยางตอเน่ืองมีปรากฏการณเอลนีโญและลานีญาอุทกภัยและความแหงแลงนอกจากน้ีเกิดภัยพิบัติที่ทําลายทั้ง

ชีวิต ทรัพยสินของประชาชนเชน แผนดินไหว ไฟปา พายุ เปนตน ซึ่ง เหตุการณเหลาน้ี ทําใหภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับผลกระทบเชนเดียวกันกับประชาชนในภาคอื่นยกเวนแผนดินไหว แมนํ้าโขงมีตน

กําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยผานมณฑลยูนนานตอนใตของประเทศจีนเมียนมารสปป.ลาวประเทศไทย ประเทศ

กัมพูชาและประเทศเวียดนาม มีอิทธิพลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่อาศัยอยูติด

ลุมนํ้าโขงอิทธิพลของปรากฏการณเอลนีโญทําใหระดับนํ้าของแมนํ้าโขงลดลงมากในฤดูรอนประกอบกับการ

สรางเข่ือนกั้นแมนํ้าโขงในประเทศจีนจํานวนทั้งหมด 15 เข่ือน มีเข่ือนขนาดใหญ 4 เข่ือนตอนตนนํ้าทําให

ไดรับผลกระทบต้ังแตพรมแดนประเทศจีนจนกระทั่งถึงประเทศเวียดนาม แมนํ้าโขงใชเพื่อการขนสง การ

เพาะปลูกพืช การประมงและอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนสวนหน่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ที่อยูทางตอนใตของแมนํ้า ในฤดูรอนนํ้าโขงที่ลดลงบางพื้นที่จะเกิดเห็นสันดอน

ทําใหเกิดการลักลอบขนสินคาผิดกฎหมายขามประเทศ การแขงขันพัฒนาเศรษฐกิจทําใหแตละประเทศในกลุม

ลุมนํ้าโขงมีความตองการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงมากที่สุด ทําใหแมนํ้าโขงตกเปนเครื่องมือของการพัฒนา

เพื่อเปาหมายทางการคาและการลงทุน เชน โครงการขุดลอกทางนํ้าโครงการระเบิดเกาะแกงเพื่อการเดินเรือ

พาณิชยขนาดใหญและโครงการสรางเข่ือนในลุมนํ้าโขงตอนลางสิ่งเหลาน้ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาของ

แมนํ้าโขง เชน ระดับนํ้าข้ึนลงไมปกติ พันธุพืชพันธุสัตวนํ้าลดจํานวนลง เกิดนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าแหงอยางที่

ไมเคยปรากฏมากอนธรรมชาติของสายนํ้าที่ถูกปรับเปลี่ยน สรางความเดือดรอนใหประชาชนในทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงจังหวัดที่ติดกับแมนํ้าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก เลยบึงกาฬ 

หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีความยาวที่แมนํ้าโขงไหลผานจํานวน 832 

กิโลเมตร 
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4) ดานการเมือง 

 

4.1) การเมืองประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนเผชิญกับการเมืองที่เกิดข้ึนในแตละประเทศ

สมาชิกเปนการแยงอํานาจทางการเมืองระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคาน ซึ่งเปนเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตย 

ชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศไทย การเมืองคอนขางไมมีเสถียรภาพ ซึ่งแตกตางจากประเทศสมาชิกอื่น การเมือง

ภายในกลุมอาเซียนดวยกันเปนเรื่องของพรมแดนที่ยังไมมีความชัดเจนทั้งบนบกและในทะเล และการเมอืงของ

ประเทศมหาอํานาจนอกกลุมอาเซียนที่พยายามเขามามีบทบาทกับกลุมอาเซียน เชน สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศจีนที่เปนหน่ึงของสมาชิกอาเซียนบวกสามตางก็พยายามเขามามีอิทธิพลทางดานการเมือง ซึ่งสงผลตอ

เศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจและกับประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน นอกจากน้ี ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ 

พยายามเขามามีอิทธิพลกับประเทศในกลุมลุมนํ้าโขง เชน ญี่ปุน ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอิทธิพลตอ

ประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง 

 

4.2) ระบบการปกครองประเทศในกลุมอาเซียนมีระบบการปกครองสวนใหญคลายกัน 

เปนระบบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค มีการพัฒนาประชาธิปไตยมาอยางยาวนานมีระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม ยกเวน สปป.ลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีระบบประชาธิปไตยแบบมีพรรคเดียวมีระบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ มีการทํางานสะดวกและรวดเร็ว ประเทศไทย เปนระบบ

ประชาธิปไตยแบบหลายพรรค อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีจุดเดนการบริหารประเทศโดยเนนให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความแตกตางน้ีมีผลตอความเช่ือมโยงในดานการคา การลงทุนกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

4.3) ปญหาทางการเมืองของกลุมประเทศอาเซียน แตละประเทศอาเซียนไดรับ

ผลกระทบจากลัทธิอาณานิคมของชาติตะวันตกในอดีต และทําใหทุกประเทศตองตกเปนเมืองข้ึนของชาติ

ตะวันตก (ยกเวนประเทศไทย) เมื่อไดรับเอกราชทําใหประเทศสมาชิกเหลาน้ีมีความเปนชาตินิยม หลังจากน้ัน

ประเทศในกลุมลุมนํ้าโขง คือ ประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชาเผชิญกับปญหาสงครามกลางเมืองซึ่ง

เกิดจากความขัดแยงดานลัทธิการเมืองการปกครอง เมื่อสงครามสิ้นสุดประเทศเหลาน้ีพยายามเรงรัดการ

พัฒนาประเทศดวยความมุงมั่นและจริงจัง และใชการยกระดับความรวมมือเขาสูประชาคมอาเซียนเปน

เครื่องมือหน่ึงเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศตนใหทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ เหลาน้ีมีผลโดยตรงตอการ

ยกระดับการพัฒนารวมกันกับประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง 
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4.4) ปญหาและอุปสรรคตามแนวชายแดน (ขอมูลจากแบบสอบถามจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

4.4.1) กฎระเบียบการคา การลงทุน ของประเทศเพื่อนบานมีการเปลี่ยนแปลง

บอย ทําใหผูประกอบการรับรูไมทัน 

4.4.2) ระยะเวลาในการเปดดานไมเหมาะสมกับธุรกรรมตามแนวชายแดน สมควร

ขยายเวลาเปดดานมากข้ึน 

4.4.3) อัตราภาษีในแตละแขวง/เมืองของแตละประเทศไมเทากัน 

4.4.4) มีการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคาของประเทศไทย  

4.4.5) ราคาสินคาในตลาดลางของประเทศไทย สงูกวาประเทศจีนและประเทศ

เวียดนาม 

4.4.6) การอพยพเขาของแรงงานประเทศเพื่อนบานเกิดปญหาดานสังคมและวิถี

ชีวิตและการอพยพกลบัของแรงงานเหลาน้ีทําใหขาดแคลนแรงงานไรฝมอื 

4.4.7) ประเทศจีนและประเทศเวียดนามแยงสวนแบงการตลาดสินคาอุปโภค

บริโภคทําใหสวนแบงการตลาดสินคาอปุโภคบริโภคของประเทศไทย ลดลง 

4.4.8) จุดผานแดนไมเพียงพอ ควรเปดจุดผานแดนมากข้ึน และบางจุดผานแดนไม

มีดานศุลกากรประจําจุดผานแดน เชน ดานชองสะงํา 

4.4.9) ผูประกอบการขาดทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาประเทศเวียดนามและ

ภาษาประเทศกมัพูชา 

4.4.10) ดานการขนสงมีกฎระเบียบจราจรที่แตกตางกัน มาตรฐานนํ้าหนักบรรทุก

ตางกันถนนของประเทศเพื่อนบานยังไมไดรับการพฒันาเทาที่ควร

นอกจากน้ีตนทุนการขนสงสูง 
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สวนที่ 4
การวิเคราะหศักยภาพและความตองการของกลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนอื

4.1. ศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางท่ี 4-1 : แสดงภาพรวมสาขาการผลิตโดยดูจาก GPP ป 2553
หนวย : ลานบาท

ภาค/กลุมจังหวัด/
จังหวัด

ผลิตภัณฑประเทศ/ภาค /และจังหวดั (GDP/GRP/GPP)

ภาคเกษตร สัดสวน
(รอยละ)

ภาค
อุตสาหกรรม

สัดสวน
(รอยละ) ภาคการคา สัดสวน

(รอยละ)
ภาคบริการ
(3 สาขา)

สัดสวน
(รอยละ)

ประเทศ 381,401 100 1,974,311 100 610,706 100 348,389 100
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 83,054

21.78
80,650

4.08
97,281

15.93
60,363

17.33
100 100 100 100

ตอนบน 1 14,268
17.2

8,205
10.2

15,952
16.4

9187
15.2

30.0 17.2 33.5 19.3

ตอนบน 2 6,788
8.2

2,396
3

9,081
9.3

5,615
9.3

28.4 10.0 38.0 23.5

ตอนกลาง 19,051
22.9

40,222
49.9

23,845
24.5

14,970
24.8

19.4 41.0 24.3 15.3

ตอนลาง 1 28,644
34.5

24,289
30.1

29,684
30.5

15,962
26.4

29.1 24.6 30.1 16

ตอนลาง 2 14,302
17.2

5,538
6.9

18,720
19.2

10,986
18.2

28.9 11.2 37.8 22.2
ตอนบน 1
อุดรธานี 4,902 5.9 4,805 6 7,613 7.8 4197 7
หนองบัวลําภู 1,936 2.3 493 0.6 1,310 1.3 1042 1.7
หนองคาย 3,710 4.5 2,079 2.6 4,084 4.2 2053 3.4
เลย 3,719 4.5 827 1 2,945 3 1,895 3.1
ตอนบน 2
มุกดาหาร 1,392 1.7 707 0.9 1,173 1.2 1020 1.7
สกลนคร 3,207 3.9 1,050 1.3 5,583 5.7 2768 4.6
นครพนม 2,189 2.6 640 0.8 2,325 2.4 1,827 3
ตอนกลาง
ขอนแกน 6,856 8.3 34,842 43.2 9,842 10.1 6467 10.7
มหาสารคาม 3,537 4.3 1,379 1.7 4,123 4.2 2551 4.2
รอยเอ็ด 4,417 5.3 2,227 2.8 5,844 6 3462 5.7
กาฬสินธุ 4,241 5.1 1,774 2.2 4,037 4.1 2490 4.1
ตอนลาง 1
นครราชสีมา 13,244 15.9 15,783 19.6 11,535 11.9 6938 11.5
ชัยภูมิ 5,099 6.1 2,849 3.5 5,537 5.7 2504 4.1
บุรีรัมย 5,598 6.7 3,562 4.4 6,779 7 3379 5.6
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ภาค/กลุมจังหวัด/
จังหวัด

ผลิตภัณฑประเทศ/ภาค /และจังหวดั (GDP/GRP/GPP)

ภาคเกษตร สัดสวน
(รอยละ)

ภาค
อุตสาหกรรม

สัดสวน
(รอยละ) ภาคการคา สัดสวน

(รอยละ)
ภาคบริการ
(3 สาขา)

สัดสวน
(รอยละ)

สุรินทร 4,703 5.7 2,094 2.6 5,834 6 3141 5.2
ตอนลาง 2
อุบลราชธานี 5,710 6.9 3,548 4.4 9,785 10.1 4671 7.7
อํานาจเจริญ 1,390 1.7 206 0.3 1,023 1.1 871 1.4
ศรีสะเกษ 5,140 6.2 1,059 1.3 5,775 5.9 3939 6.5
ยโสธร 2,063 2.5 725 0.9 2,136 2.2 1505 2.5

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2553
หมายเหตุ: 1. จังหวัดบึงกาฬรวมอยูในจงัหวัดหนองคาย

2. ภาคบริการ 3 สาขาไดแก 1) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 2) การศึกษา 3) การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

ตารางท่ี 4-2 : แสดง GPP 3 อันดับสูงสุด และ 3 อันดับนอยสุด ป 2553
หนวย : ลานบาท

การ
สราง
รายได

จังหวัด/ภาคเกษตร
สัดสวน
(รอย
ละ)

จังหวัด/
ภาคอุตสาหกรรม

สัดสวน
(รอย
ละ)

จังหวัด/ภาคการคา
สัดสวน
(รอย
ละ)

จังหวัด/ภาคบริการ
สัดสวน

(รอย
ละ)

รายได
สูงสุด
3
อันดับ

นครราชสีมา 13,244 15.9 นครราชสีมา 15,783 19.6 นครราชสีมา 11,535 11.9 นครราชสีมา 6938 11.5

ขอนแกน 6,856 8.3 ขอนแกน 34,842 43.2 ขอนแกน 9,842 10.1 ขอนแกน 6467 10.7

อุบลราชธานี 5,710 6.9 อุบลราชธานี 3,562 4.4 อุบลราชธานี 9,785 10.1 อุบลราชธานี 4671 7.7
รายได
ตํ่าสุด
3
อันดับ

หนองบัวลําภู 1,936 2.3 หนองบัวลําภู 493 0.6 หนองบัวลําภู 1,310 1.3 หนองบัวลําภู 1042 1.7

อํานาจเจริญ 1,390 1.7 อํานาจเจริญ 206 0.3 อํานาจเจริญ 1,023 1.1 มุกดาหาร 1020 1.7

มุกดาหาร 1,392 1.7 นครพนม 640 0.8 มุกดาหาร 1,173 1.2 อํานาจเจริญ 871 1.4
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2553
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4.1.1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1) ดานการเกษตร ในป 2553 รายไดจากภาคเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มีสัดสวนใกลเคียงกับกลุมจังหวัดตอนลาง 2 ท่ีรอยละ 17.2 ของภาค อยูในอันดับ 4 ซึ่งกลุมจังหวัด
ตอนบน 1 สามารถสรางรายไดจากภาคการเกษตรรอยละ 30 ซึ่งมากกวารายไดจากภาคอุตสาหกรรม และ
รายไดจากภาคบริการ แตนอยกวารายไดจากภาคการคา เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจใน
กลุมจังหวัดตอนบน 1 ดังนี้

1.1) ขาว กลุมจังหวัดตอนบน 1 พ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอันดับ 4 ของภาค โดยมีการปลูก
มากในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย ตามลําดับ

1.2) ออยโรงงาน มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 3 ของภาค โดยปลูกมากในจังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลําภู เลย ตามลําดับ

1.3) มันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาคโดยมีการปลูกมากในจังหวัด
อุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู ตามลําดับ

1.4) ยางพารา มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 1 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
บึงกาฬ หนองคาย เลย  และอุดรธานี ตามลําดับ

1.5) ปาลมน้ํามัน มีแนวโนมปลูกเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต

1.6) มีการทําปศุสัตวหลากหลาย สวนใหญเลี้ยง ไก กระบือ โคเนื้อ และ สุกร ตามลําดับ
โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

2) ดานอุตสาหกรรม ในป 2553 รายไดจากภาคอุตสาหกรรมเปนอันดับ 3 ของภาค ซึ่งกลุม
จังหวัดตอนบน 1 มีอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ตามลําดับ ในสวนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปสินคาเกษตร ไดดังนี้

2.1) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว กลุมจังหวัดตอนบน 1 มีโรงสีขาวเปนอันดับ 4 ของภาค
ตอ.น.

2.2) อุตสาหกรรมน้ําตาล กลุมจังหวัดตอนบน 1 มีโรงงานน้ําตาลท้ังหมด 4 แหง ตั้งอยูใน
จังหวัดอุดรธานี 3 แหง คือโรงงานน้ําตาลเกษตรผล โรงงานน้ําตาลกุมภวาป โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม
และจังหวัดหนองบัวลําภูมี 1 แหง คือ โรงงานน้ําตาลเอราวัณ
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2.3) อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ป 2552 กลุมจังหวัดตอนบน 1 มีโรงงานแปรรูปยางดิบ
15 แหง อยูในจังหวัดหนองคาย 8 แหง จังหวัดอุดรธานี 6 แหง และจังหวัดเลย 1 แหง

2.4) อุตสาหกรรมการแปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัดอุดรธานีมี 3 แหง และจังหวัดเลย 1 แหง

3) ดานบริการ ในป 2553 สามารถสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 นอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคการผลิตอ่ืน ๆ

3.1) ดานการทองเท่ียว สวนใหญเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน วัด
ถํ้าศรีมงคล พระธาตุหนองคาย (จังหวัดหนองคาย) พระธาตุดอนแกว พระพุทธบาทบัวบก พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ บานเชียง วัดทิพยรัฐนิมิต (จังหวัดอุดรธานี) การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ี ภูกระดึง (จังหวัดเลย)
น้ําตกธารทอง น้ําตกธารทิพย (จังหวัดหนองคาย) น้ําตกเจ็ดสี น้ําตกตาดกินรี บึงโขงหลง ภูทอก (จังหวัดบึง
กาฬ) เปนตน ในป 2552 มีจํานวนผูมาเท่ียวอยูอันดับสามของภาค สวนใหญเปนนักทองเท่ียวในประเทศ
นักทองเท่ียวจากตางประเทศสวนใหญมาจาก สปป.ลาว ผานทางดานท่ีจังหวัดหนองคาย จํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติอ่ืนยังนอย และกลุมนักทองเท่ียวเปนกลุมเฉพาะและไมหลากหลาย

3.2) ดานสุขภาพ ในป 2552 มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผูปวยท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศเพ่ือนบาน จํานวน 64 แหง สวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัด อุดรธานี
หนองคาย ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีเปนท่ีมีผูปวยมาใชบริการมาก เชน โรงพยาบาลนอรทอีสเทอรน-วัฒนา
อุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร และโรงพยาบาลอุดรธานี  โรงพยาบาลรวมแพทยหนองคาย โรงพยาบาล
หนองคายวัฒนา รวมถึงโรงพยาบาลประจําจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

3.3) ดานการศึกษา ในป 2552 จํานวนสถาบันระดับอุดมศึกษาในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยูอันดับ 3 ของภาค เทากับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดมีสถาบันระดับอุดมศึกษาจังหวัดละ 2 แหง สวนจังหวัดเลยมีจํานวน 5 แหง แสดงให
เห็นวามีความพรอมในการใหบริการดานการศึกษา สามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาเปนแรงงานท่ีหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เปนตน

4) ดานการคา ในป 2553 รายไดจากการคาเปนอันดับท่ี 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพ้ืนท่ีติดกับสปป.ลาวหลายดาน ไดแก
ดานหนองคาย ดานทาลี่ ดานเชียงคาน และดานบึงกาฬ ซึ่งมีสัดสวนมูลคาการสงออกสูงสุดท่ีดานหนองคาย
รอยละ 60.9 ของดานในภาค เปนพ้ืนท่ีสําคัญในการทําการตลาดทําการคากับเพ่ือนบานโดยเฉพาะใน
สปป.ลาว นอกจากนีไ้มเพียงแคคาชายแดนเทานั้น ยังมีการคาผานแดนไปประเทศเวียดนาม
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4.1.2. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

1) ดานการเกษตร รายไดจากภาคเกษตรของกลุมจังหวัดตอนบน 2 ในป 2553 มีสัดสวนรอย
ละ 8.2 อยูอันดับท่ี 5 นอยท่ีสุดในภาค ซึ่งกลุมจังหวัดตอนบน 2 สามารถสรางรายไดจากภาคการเกษตรรอย
ละ 28.4 ซึ่งมากกวารายไดจากภาคอุตสาหกรรม และรายไดจากภาคบริการ แตนอยกวารายไดจากภาคการคา
เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจในกลุมจังหวัดตอนบน 2 ดังนี้

1.1) ขาว กลุมจังหวัดตอนบน 2 มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาค โดยมีการปลูก
มากในจังหวัดสกลนคร และนครพนม ตาลําดับ

1.2) ออย มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัดสกลนคร

1.3) มันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
สกลนคร

1.4) ยางพารา มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
นครพนม

หากพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรในกลุมจังหวัดภาคตอนบน 2 ยังอยูใน
เกณฑต่ํากวากลุมจังหวัดอ่ืน ๆ มีพ้ืนท่ีในการทําการเพาะปลูก ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และยางพารา
นอยกวากลุมจังหวัดอ่ืน ๆ ในสวนของการปลูกปาลมในพ้ืนท่ีนี้ยังคงมีนอย รวมถึงการการทําปศุสัตวของกลุม
ยังมีสัดสวนนอยเม่ือเทียบกับกลุมจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) ดานอุตสาหกรรม ในป 2553 รายไดภาคอุตสาหกรรมอยูอันดับ 5 ของภาค

2.1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีอุตสาหกรรมท่ีจะรองรับการแปรรูป
สินคาเกษตรจํานวนนอย มีอยูในจังหวัดมุกดาหาร 1 แหง คือโรงงานน้ําตาลสหเรือง และมีโรงงานแปรรูปน้ํา
ยางพาราท่ีจังหวัดสกลนคร 1 แหง

2.2) จํานวนโรงสีขาวมีนอยกวากลุมจังหวัดอ่ืน เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรนอยจึงทํา
ใหมีโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรไมมาก สงผลใหรายไดจากสาขาอุตสาหกรรมนอยrIS
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3) ดานบริการ ในป 2553 สามารถสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ในอันดับท่ี 4 เม่ือเทียบกับภาคการผลิตอ่ืน ๆ ซึ่งมากกวาภาคอุตสาหกรรม โดยแบง 3 ดานท่ีสําคัญ
คือ ดานการทองเท่ียว ดานสุขภาพ และดานการศึกษา ดังนี้

3.1) ดานการทองเท่ียว สวนใหญเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน
พระธาตุทาอุเทน  พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุพนม พระธาตุศรีคูณ พระธาตุเรณู พระบางวัดไตร พระวัด
มหาชัย ท่ีจังหวัดนครพนม และ วัดศรีบุญเรือง วัดศรีมงคลใต ศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง ศาลเจาแมสองนางพ่ี
นองในจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงปราสาทบานพันนา พระตําหนักภูพานราชนิเวศน  พิพิธภัณฑอาจารยม่ัน พระ
ธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก ท่ีจังหวัดสกลนคร เปนตน ในป 2552 มีจํานวนผูมาเท่ียวอยูอันดับสี่ของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนใหญเปนนักทองเท่ียวในประเทศ นักทองเท่ียวจากตางประเทศสวน
ใหญเปนนักทองเท่ียวมาจากประเทศเพ่ือนบาน คือ สปป.ลาว ขามมาทางดานท่ีจังหวัดนครพนม แตจํานวน
นักทองเท่ียวจากตางชาติยังนอย และเปนกลุมนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม ยังไมมีความหลากหลาย

3.2) ดานสุขภาพ ในป 2552 การรักษาพยาบาลในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผูปวยจํานวน 39 แหง จํานวนนอยกวากลุมจังหวัดอ่ืน เนื่องจากมี 3
จังหวัดในกลุมจังหวัด แตเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดแลวพบวา มีจํานวนโรงพยาบาลท่ีจังหวัดนครพนม 20
แหง รองลงมาจังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร  ตามลําดับ แตจํานวนแพทยตอประชากรยังคงมากกวาจังหวัด
อ่ืน ชี้ใหเห็นวากลุมการบริการดานสุขภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยังไมเพียงพอ
ตอประชากรในพ้ืนท่ี

3.3) ดานการศึกษา ในป 2552 จํานวนสถาบันระดับอุดมศึกษาในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อยูอันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะ
พบวาสถาบันระดับอุดมศึกษาสวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดสกลนคร 3 แหง นครพนม 2 แหง และ
มุกดาหาร 1 แหง ยังคงเปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับกลุมจังหวัดอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เปนตน

4) ดานการคา รายไดจากการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในป 2553
อยูอันดับท่ี 5 ของภาค เปนอันดับ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนของกลุมจังหวัด เนื่องจากกลุม
จังหวัดมีพ้ืนท่ีติดกับ สปป.ลาว จึงมีรายไดจากการคาชายแดนในปริมาณมาก ควรสงเสริมพัฒนาเมืองรวมคา
หลัก 3 ประเทศ และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมีดานท่ีใชในการเขาออกและขนสงสินคาหลาย
ดานไดแก ดานนครพนม ดานมุกดาหาร มีสัดสวนมูลคาการคาชายแดน การนําเขาท่ีมีมูลคาสูงสุดอยูท่ีดาน
มุกดาหาร สัดสวนการนําเขาเทากับรอยละ 70 แตสงออกเพียงรอยละ 13 แสดงใหเห็นวามีการนําเขาสินคา
จากประเทศเพ่ือนบานมากในพ้ืนท่ีกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

rIS
NED KKU



91ศูนยปฏิบตัิการรวมกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.1.3. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

1) ดานการเกษตร รายไดจากภาคการเกษตรของกลุมจังหวัดตอนกลาง ในป 2553 มีสัดสวน
รอยละ 22.9 ของภาค อยูอันดับ 2 ซึ่งกลุมจังหวัดตอนกลางสามารถสรางรายไดจากภาคการเกษตรรอยละ
19.4 ซึ่งมากกวาภาคบริการ แตนอยกวารายไดจากภาคอุตสาหกรรม และรายไดจากภาคการคา เม่ือพิจารณา
พ้ืนท่ีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจในกลุมจังหวัดตอนกลาง ดังนี้

1.1) ขาว กลุมจังหวัดตอนกลาง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 2 ของภาคโดยมีการปลูก
มากในจังหวัด ขอนแกน รอยเอ็ด และ มหาสารคาม ตามลําดับ

1.2) ออยโรงงาน มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 2 ของภาคโดยมีการปลูกมากในจังหวัด
จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ  และมหาสารคาม ตามลําดับ

1.3) มันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอันดับ 2 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
ขอนแกน กาฬสินธุ และมหาสารคาม ตามลําดบั

1.4) ยางพารา มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอันดับ 5 ของภาคโดยมีการปลูกบางในจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ และขอนแกน ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอยท่ีสุดในภาค

1.5) การปลูกปาลมน้ํามันยังคงปลูกในปริมาณนอย

1.6) การทําปศุสัตว เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไก โคเนื้อ กระบือ สุกร และโคนม ตามลําดับ
โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด

1.7) มีเกษตรกรบางสวนทําการเลี้ยงหมอนไหมซึ่งการเลี้ยงหมอนไหมของกลุมจังหวัดอยู
อันดับ 2 รองจากกลุมจังหวัดตอนลาง 1

2) ดานอุตสาหกรรม รายไดจากภาคอุตสาหกรรมในป 2553 อยูอันดับ 1 ของภาค มากกวา
ภาคเกษตร ภาคการคา และบริการ

2.1) จังหวัดขอนแกนมีประเภทอุตสาหกรรมหลายดาน อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส เปนตน

2.2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีโรงสีขาวมากท่ีสุดในภาค

2.3) มีโรงงานน้ําตาลจํานวน 5 แหง ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน 2 แหง คือโรงงานน้ําตาล
ขอนแกน โรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียง จังหวัดกาฬสินธุ 2 แหง คือ  โรงงานน้ําตาลมิตรกาฬสินธุ โรงงาน
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อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน อีกหนึ่งโรงงานอยูท่ีจังหวัดมหาสารคาม คือ  โรงงานน้ําตาลวังขนาย จังหวัด
ขอนแกนมีพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานมากท่ีสุดในกลุมจังหวัด

2.4) มีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังจํานวน 12 แหง อยูในจังหวัดกาฬสินธุ 8 แหง จังหวัด
มหาสารคาม 2 แหง จังหวัดขอนแกน 1 แหง และอีกหนึ่งโรงงานอยูท่ีจังหวัดรอยเอ็ด

2.5) ผลผลิตจากการปลูกยางพาราในกลุมจังหวัดตอนกลางมีผลผลิตนอย แตยังมีแนวโนม
การปลูกเพ่ิมข้ึน มีโรงงานรองรับการแปรรูปยางดิบ 1 แหงท่ีจังหวัดกาฬสินธุ

3) ดานบริการ สรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนอยท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับภาคการผลิตอ่ืนในป 2553 ดังนี้

3.1) ดานการทองเท่ียว สวนใหญเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม เชน กู
มหาธาตุ กูสันตรัตน พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนม่ิงมงคล ศาลเจาพอหลักเมือง ท่ีจังหวัดมหาสารคาม
กูกาสิงห กูพระโกนา ปรางคกู พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ท่ีจังหวัดรอยเอ็ด และการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ี
น้ําตกตาดทอง น้ําตกผานางคอย น้ําตกแกงกะอาม ผาเสวย ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ บางแสน 2 และหาดจอมทอง
ท่ีจังหวัดขอนแกน ในป 2552 มีจํานวนผูมาเท่ียวอยูอันดับสองของกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสวนใหญเปนนักทองเท่ียวในประเทศ มีรายไดและจํานวนนักทองเท่ียงจากชาวตางชาตินอย

3.2) ดานสุขภาพ ในป 2552 มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผูปวยท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ จํานวน 78 แหง เปนอันดับ 2 ของภาค สวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด
ท้ังโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน มีโรงพยาบาลท่ีไดมาตรฐานในการรักษาผูปวยเพราะเปนสถานท่ีผลิต
บุคลากรทางการแพทย เชน โรงพยาบาลศรีนครินทร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน โรงพยาบาลขอนแกนราม โรงพยาบาลรอยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลประจํา
จังหวัดและอําเภอ เปนตน

3.3) ดานการศึกษา ในป 2552 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูอันดับ 2 ของภาค
ทุกจังหวัดในกลุมนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษา แตสวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดขอนแกนจํานวน 5 แหง
จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ จังหวัดละ 2 แหง และจังหวัดรอยเอ็ด 1 แหง ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน เปนกลุมจังหวัดท่ีมีความพรอมดาน
การศึกษาและสามารถผลิตแรงงานหลากหลายสาขาวิชาชีพ

4) ดานการคา ในป 2553 รายไดจากการคาอยูอันดับท่ี 2 ของภาค ต่ํากวารายไดจาก
ภาคอุตสาหกรรม แตมากกวาภาคการเกษตร ควรมุงเนนเปนศูนยกระจายสินคาไปยังกลุมจังหวัดอ่ืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนเพ่ือฐานการสงออกสินคา
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4.1.4. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

1) ดานการเกษตร ในป 2553 รายไดจากภาคเกษตรของกลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีสัดสวนรอย
ละ 34.5 ของภาค อยูอันดับท่ี 1 ซึ่งกลุมจังหวัดสามารถสรางรายไดจากภาคการเกษตรรอยละ 19.4 มากกวา
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แตนอยกวาภาคการคา เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจใน
กลุมจังหวัดตอนลาง 1 ดังนี้

1.1) ขาว กลุมจังหวัดตอนลาง 1 มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 1 ของภาค โดยมีการปลูก
มากในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย ตามลําดับ

1.2) ออยโรงงาน มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 1 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร  และจังหวัดบุรีรัมย ตามลําดับ

1.3) มันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 1 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร  และจังหวัดบุรีรัมย ตามลําดับ

1.4) ยางพารา มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ อันดับ 2 ของภาค นอยกวากลุมจังหวัด
ตอนบน 1 โดยมีการปลูกมากในจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ ตามลําดับ

1.5) มีการเลี้ยงหมอนไหมโดยสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงหมอนไหมอยางแพรหลาย ทําใหมี
การผลิตจากการเลี้ยงหมอนไหมเปนอันดับ 1 ของภาค

1.6) การทําปศุสัตวของเกษตรกร สวนใหญเลี้ยง ไก โคเนื้อ สุกร กระบือ และโคนม
ตามลําดับ ซึ่ง โคนมมีปริมาณการเลี้ยงมากเปนอันดับ 1 ของภาค โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย

2) ดานอุตสาหกรรม ในป 2553 รายไดจากภาคอุตสาหกรรมเปนอันดับ 2 ของภาค

2.1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีโรงสีขาวเปนอันดับ 2 รองจากกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

2.2) มีโรงงานน้ําตาลจํานวน 6 แหง อยูในจังหวัดนครราชสีมา 3 แหง คือโรงงาน
อุตสาหกรรมโคราช โรงงานอุตสาหกรรมอางเวียน (ราชสีมา) โรงงานน้ําตาละครบุรี

2.3) ในป 2552 มีจํานวนโรงงานแปรรูปยางดิบ 2 แหง อยูในจังหวัดบุรีรัมย 1 แหง และ
จังหวัดสุรินทร 1 แหง
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2.4) จํานวนโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังมี 23 แหง โดย 20 แหงตั้งอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา
และมีท่ีชัยภูมิ 3 แหง

จะเห็นไดวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีโรงงานรองรับการแปรรูป
สินคาการเกษตรมาก โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปแปงมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดท่ีมีการ
ปลูกยางมันสําปะหลังมากท่ีสุด รวมถึงโรงงานการแปรรูปออยเปนน้ําตาล เนื่องจากมีพ้ืนท่ีการปลูกยางพารา
นอยจึงทําใหมีอุตสาหกรรมในการแปรรูปยางพารานอยตามไปดวย ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 มีทิศทางขยายฐานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเดิมใหรองรับกับปจจัยการผลิตในทองถ่ินให
หลากหลายมากข้ึน และตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม ณ จังหวัดชายแดนท่ีมีศักยภาพติดกับประเทศกัมพูชา พรอม
เปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และการซอมเครือ่งบิน

3) ดานบริการ ในป 2553 สามารถสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 นอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคการผลิตอ่ืน ๆ ดังนี้

3.1) ดานการทองเท่ียว สวนใหญเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม วัด
ศาลาลอย เข่ือนลําตะคอง วัดเขาจันทรงาม ศาลเจาพอชางเผือก ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมวัน  โบ
ราญสถานเสมา ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทจอมพระ ปราสาทเมืองที ปราสาทบานไพล  ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทยายเหงา ปราสาทหินพลวง ปราสาทตาเมือนธม ตาเมือนโตด วัดบูรพาราม ท่ีจังหวัดสุรินทร
อนุสาวรียเราสู วัดเขาอังคาร  ท่ีจังหวัดบุรีรัมย และการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ี วังน้ําเขียว เข่ือนลําตะคอง
ในจังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแหงชาติตาดโตน เข่ือนจุฬาภรณ ท่ีจังหวัดชัยภูมิ เปนตน ในป 2552 มี
จํานวนผูมาทองเท่ียวอยูอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนนักทองเท่ียวในประเทศ จํานวน
นักทองเท่ียวจากตางชาติยังนอย และกลุมนักทองเท่ียวยังไมหลากหลาย

3.2) ดานสุขภาพ ในป 2552 การรักษาพยาบาล มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผูปวยท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ โรงพยาบาลในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีท้ังหมด
111 แหง มากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 42 แหง
บุรีรัมย 24 แหง สุรินทร 27 แหง และชัยภูมิ 17 แหง ท้ังโรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชน เชน โรงพยาบาล
มหาราช โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลรวมแพทย เปนตน

3.3) ดานการศึกษา ในป 2552 จํานวนสถาบันระดับอุดมศึกษาในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อยูอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัดในกลุมนี้มีสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา กระจุกตัวอยูในจังหวัดนครราชสีมา 9 แหง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย เปนตน

rIS
NED KKU



95ศูนยปฏิบตัิการรวมกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4) ดานการคา ในป 2553 รายไดจากการคาของกลุมจังหวัดตอนลาง 1 อยูอันดับท่ี 1 ของกลุม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดจากการคามากกวารายไดจากภาคอุตสาหกรรม และภาค
การเกษตร รายไดการคามาจากการคาปลีกและคาสง ซึ่งในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มี
พ้ืนท่ีติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีดานชองสะงํา และดานชองจอม มีมูลคาการนําเขาและสงออกปริมาณมาก
ในดานชองจอม
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4.1.5. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

1) ดานการเกษตร ในป 2553 รายไดจากภาคการเกษตรของกลุมจังหวัดตอนลาง 2 มีสัดสวน
ใกลเคียงกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีรอยละ 17.2 ของภาค อยูอันดับ 3 ซึ่งกลุม
จังหวัดสามารถสรางรายไดจากภาคการเกษตรรอยละ 28.9 ซึ่งมากกวาภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แต
นอยกวาภาคการคา เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจในกลุมจังหวัดตอนลาง 2 ดังนี้

1.1) ขาว กลุมจังหวัดตอนลาง 2 มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 3 ของภาค โดยมีการปลูก
มากในจังหวัดอุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ ตามลําดับ โดยเฉพาะขาวหอมมะลิอินทรียตราทุงรวงทองของ
จังหวัดยโสธร มีตราขาวหอมมะลิยโสธรตัวใหม คือ ไกแจเงิน

1.2) ออยโรงงาน มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 5 ของภาค ซึ่งนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุม
จังหวัดอ่ืนในภาค โดยมีการปลูกบางในจังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ตามลําดับ

1.3) มันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 4 ของภาคโดยมีการปลูกมากในจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร ตามลําดับ

1.4) ยางพารา มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนอับดับ 2 ของภาค โดยมีการปลูกมากในจังหวัด
อุบลราชธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ ตามลําดับ

1.5) มีการปลูกปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึน แตนอยกวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 เพราะยังไมไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

1.6) การทําปศุสัตว เกษตรกรสวนใหญเลี้ยง ไก โคเนื้อ กระบือ สุกร และโคนม ตามลําดับ
ซึ่ง ไกมีปริมาณการเลี้ยงมากเปนอันดับ 2 ของภาค เลี้ยงมากในจังหวัด อุบลราชธานี

2) ดานอุตสาหกรรม ในป 2553 รายไดจากภาคอุตสาหกรรมเปนอันดับ 4 ของภาค

2.1) มีจํานวนโรงสีขาวเปนอันดับ 3 ของภาค

2.2) ในป 2552 มีจํานวนโรงงานแปรรูปยางดิบ 6 แหง คือท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 4 แหง และ
ศรีสะเกษ 2 แหง และโรงงานมันสําปะหลัง 2 แหงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญเปนโรงงานแปรรูป
ยางพารา ยังไมมีโรงงานน้ําตาลrIS
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3) ดานบริการ ในป 2553 สามารถสรางรายไดเปนอันดับ 3 เม่ือเทียบกับภาคการผลิตอ่ืน และ
มากกวาภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

3.1) ดานการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และธรรมชาติ เชน
วัดมหาธาตุ พระพุทธบาทยโสธร พระธาตุกองขาวนอย บานทุงนาโอก ยานเมืองเกาบานสิงหทา หมูบานนาสะ
ไมย กูจาน ท่ีจังหวัดยโสธร วัดแจง วัดทุงศรีเมือง วัดบูรพาราม วัดพระธาตุหนองบัว วัดภูเขาแกว ท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ปราสาทบานปราสาท พระธาตุเรืองรอง ประสาทวัดสระกําแพงนอย ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พุทธ
อุทยาน วัดโพธิ์ศิลา วัดไชยาติการาม วัดถํ้าแสงเพชร วัดพระเหลาเทพนิมิต ท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ และยังมี
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก แมน้ําสองสี อุทยานแหงชาติผาแตม อุทยาน
แหงชาติและน้ําตกสําโรง ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ เปนตน ในป 2552 มีจํานวนผูมาเท่ียวอยูอันดับสามของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนนักทองเท่ียวในประเทศ มีนักทองเท่ียวจากตางประเทศยังนอย และกลุม
นักทองเท่ียวเปนกลุมเฉพาะ

3.2) ดานสุขภาพ ในป 2552 การรักษาพยาบาล มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผูปวย 76 แหง
สวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 38 แหง และศรีสะเกษ 20 แหง ยโสธร 11 แหง และ
อํานาจเจริญ 7 แหง โรงพยาบาลท่ีอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดกับเพ่ือนบานท้ังสปป.ลาวและ
กัมพูชา เชน โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิ์ประสงค โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และ
โรงบาลประจําจังหวัดและประจําอําเภอ ท่ีสามารถรองรับผูปวยในพ้ืนท่ีได

3.3) ดานการศึกษา ในป 2552 มีจํานวนสถาบันระดับอุดมศึกษาอยูอันดับ 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทุกจังหวัดในกลุมนี้มีสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา กระจุกตัวอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 5 แหง ศรีสะเกษ 2 แหง จังหวัดยโสธร และอํานาจเจริญ
จังหวัดละ 1 แหง เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอํานาจเจริญ และมหาวิทยาลัยราชฎัชศรีสะเกษ เปนตน

4) ดานการคา ในป 2553 รายไดจากการคาอยูอันดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวา
รายไดจากภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม มีการคาชายแดนกับประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ท่ีดาน
เขมราฐ และดานพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามลําดับ นับเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญในการทําการตลาดทํา
การคากับเพ่ือนบานท้ังสปป.ลาว และประเทศกัมพูชาrIS
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4.2) ความตองการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ของแตละกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
แตละกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรงรัดความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตยัง
ตองการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือสรางโครงการและกิจกรรมรองรับเพ่ือเตรียมความพรอมของแตละกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความแตกตางกัน โดยใหความรูความเขาใจแยกตามกลุมอายุ อาชีพ เพศ
ในเรื่องประชาคมอาเซียน ท่ีเก่ียวของกับดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกผานสื่อ
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน องคกรประชาสังคม ในจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ยังเรงรัดในดานโครงสรางพ้ืนฐานเชน สรางความเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานถนน เรงรัดระบบ
รถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง สาธารณูปโภค ไฟฟา แหลงน้ํา ระบบชลประทานท่ีตองเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนประโยชน
ตอการผลิต รวมถึงการใหความสําคัญกับการแบงหนาท่ีและการแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการผลิตภายในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังภาคการเกษตรซึ่งมีพืชท่ีสําคัญไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา โดย
สรุปเปนดานตาง ๆ ดังนี้

4.2.1) ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสะดวกยิ่งข้ึน
2. พัฒนาดานพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
3. พัฒนาน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4. พัฒนาระบบโทรคมนาคม การสื่อสารแบบไรสายใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
5. เรงพัฒนารถไฟฟาความเร็วสูงและรถไฟรางคู
6. พัฒนาระบบชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร
7. พัฒนาถนนเชื่อมหรือขามประเทศ ทําลานจอดรถสําหรับนักทองเท่ียว และหองสุขา
8. สนับสนุนการใชพลังงานจากธรรมชาติ เพ่ือการเกษตร เชนพลังงานแสงอาทิตย ลม เปนตน
9. ทําดานชายแดนถาวรเพ่ือการคา การลงทุนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน

4.2.2) ดานการเกษตร

1. สนับสนุนดานการลดตนทุนการผลิต
2. สงเสริมการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเกษตร
3. พัฒนาเกษตรกรใหมีความรู มีทักษะ เพ่ิมมากข้ึนและใหความรูการพัฒนาการปลูก ปองกัน

ศัตรูพืช พัฒนาดานการผลิตพืชใหไดมาตรฐาน GAP วิทยาการกอนและหลังการเก็บเก่ียว
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4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบดานบริหารจัดการ เชนยางพารา เรื่องคุณภาพน้ํายางพารา เนื่องจาก
มีปญหาการกรีดกอนกําหนด ทําใหน้ํายางมีคุณภาพต่ํา ขาดโรงงานแปรรูปน้ําในพ้ืนท่ี และออยโรงงาน ควร
สนับสนุนเกษตรกรรายยอยเพ่ิมมากข้ึน

5. ชวยเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร รัฐควรเขามาบริหารจัดการ สรางความ
เขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกรอยางจริงจังมากข้ึน

6. หาชองทางการตลาดเพ่ือเปนเปาหมายแกการสงออก
7. การทํา Timing ตารางการปลูกพืชผลแตละฤดูของเกษตรกร เพ่ือเปนแนวทางใหแก

เกษตรกร
8. จัดทําระบบขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน และประชาชนเขาถึงไดงาย
9. สงเสริมการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมีมาตรฐานในการสงออก
10. สงเสริมการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
11. กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาเกษตร

4.2.3) ดานอุตสาหกรรม

1. จัดอบรมทักษะดานภาษาใหกับแรงงาน ผูประกอบการ และหนวยงานตาง ๆ
2. สรางเครือขาย และพัฒนาคุณภาพสินคา เพ่ือยกระดับสูสากล
3. ใหความรูธรรมาภิบาล และมีแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือใหสังคมของประเทศท้ังภาครัฐ

ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
4. การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ทบทวนเรื่องนโยบายของรัฐ ปริญญาตรี 15,000 บาท เพราะ SMEs ขนาดกลางไดรับ

ผลกระทบทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน
6. เปดโอกาสในการบริการ One Stop Service ดานการสงออก-นําเขาในเขตภาคตาง ๆ
7. สงเสริมจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาในตัวจังหวัด เพ่ือใหโอกาสเขาถึงผูบริโภค
8. สรางโอกาสในการเพ่ิม Value Chain กับกลุมตาง ๆ
9. เรงการปรับตัวใหเร็วตอการเคลื่อนไหวของสินคาในการจัดซื้อของใช (ธุรกิจคาปลีกและ

บริการ)
10. เพ่ิมทักษะความรูการจัดการดานระบบโลจิสติกส
11. ปลูกฝงคานิยมการเรียนรูสายวิชาชีพมากข้ึน
12. ควรอํานวยความสะดวกการคาชายแดน เนื่องจากการสงออกแตละครั้งตองผานหลาย

ข้ันตอนทําใหไมสะดวก
13. สนับสนุนการเขาไปลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือนบาน เพราะยังมีพ้ืนท่ีท่ีนาลงทุน

จํานวนมากและมีแรงงาน
14. สนับสนุนใหเกิดศูนยกระจายสินคา เพ่ือใหเปนศูนยกลางในการกระจายสินคา
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4.2.4) ดานบริการ

1. จัดระเบียบการปฏิบัติใหมีความคลายกับประเทศเพ่ือนบาน
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเขาถึงการบริการดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และ

ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน
3. สงเสริมการจัดทําแผนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
4. จัดสรรงบประมาณดานการทําวิจัย
5. ปรับการเดินทางการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหสะดวกยิ่งข้ึน

เนื่องจากแหลงทองเท่ียวอยูหางไกลกันมาก และเสนทางคมนาคมยังไมสะดวก สภาพของถนนท่ีชํารุด เปนตน
6. ฝกอบรบทักษะดานภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ดานสุขภาพ ความงาม และการตลาด
7. สงเสริมการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน
8. คุณภาพมาตรฐานของสถานบริการทุกดาน เชน การรักษาสุขภาพ การท องเ ท่ียว

สถานพยาบาล

นอกจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ของแตละกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทํา
ใหทราบถึงความตองการของแตละพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ และสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) แต
ละพ้ืนท่ี ซึ่งสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. การลงทุน การคา กับประเทศเพื่อนบาน

จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับสปป.ลาว มีการคา การลงทุนระหวางประเทศ
ไทยกับสปป.ลาว รวมถึงเปนชองทางผานของสินคาเขา-ออก จากสปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา
รวมถึงประเทศจีนดวย ทําใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดท่ีมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ รัฐบาลควร
สงเสริมการเขาไปลงทุนในสปป.ลาว เชน การเขาไปสัมปทานพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร โดยนําเกษตรกรไทยเปน
ผูทําการเกษตร และสงผลผลิตกลับเขามาในประเทศไทย ท้ังนี้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน
ระหวางประเทศไทยกับสปป.ลาว สามารถปรับตัวเขาไดงาย และมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก นอกจากนี้แลว
รัฐบาลควรสงเสริมและเสนอแนะดานการลงทุนในสปป.ลาว ตลอดจนแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร เพ่ือ
สามารถนําไปลงทุนทําการเกษตรในประเทศเพ่ือนบานได

2. การคาชายแดนท่ีดานพิบูลมังสาหาร

ดานพิบูลมังสาหารนั้น เปนดานชายแดน ท่ีเปนเสมือนประตูสูประเทศเพ่ือนบาน ท่ีมีความสําคัญ
ยิ่ง เพราะเปนเสนทางสูเมืองปากเซของ สปป.ลาว ตั้งอยูริมแมน้ําโขง ท่ียังคงสภาพชีวิตความเปนอยูของชาว
ลาว และเปนเขตเศรษฐกิจชายแดนท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่ง สภาพปจจุบันในพ้ืนท่ีพบวา มีการรุกล้ําเขตแดนของ
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พอคาแมคาสงผลตอทัศนียภาพ และความไมเปนระเบียบของพ้ืนท่ี เม่ือทางการตองการจัดระเบียบพ้ืนท่ีจะมี
การชุมนุมประทวงเกิดข้ึน ประเทศไทยและสปป.ลาว มีความสัมพันธท่ีดีตอกันมีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ
กันหลายครั้ง รวมถึงการแกปญหาเรื่องการคามนุษย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของลาว เชน สหพันธ
แมหญิงลาว กัมมาบาลาว เปนตน สวนงานดานศุลกากร โดยท่ัวไปแลวไมมีปญหาเรื่องของการขนสงผานแดน
ทางศุลกากรจะมีระบบท่ีควบคุมการขนสง แตมีปญหาเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน คือ ไฟฟาไมเพียงพอตอ
ความตองการ สภาพของถนนเชื่อมตอมีความลาดชัน ไมเอ้ืออํานวยตอการขนสงโดยสาร รถบรรทุก เปนตน

3. การเตรียมความพรอมของจังหวัดท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียน

จังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน หอการคาจังหวัดอุดรธานีไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน
(MOU) กับหอการคาไทยในการจัดตั้งศูนยเฝาระวัง AEC ท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ใหกับประชาชนในจังหวัดอุดรธานี โดยการมองถึงโอกาสท่ีทางจังหวัดจะไดรับในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของแตละประเทศ รวมถึงเรื่องของภาษา เปนตน สวนการเชื่อมโยงระหวาง
จังหวัด/กลุมจังหวัด มีการประสานงานกันอยูบางแตยังไมมีความชัดเจนเทาท่ีควร และเรื่องของศักยภาพของ
สินคา OTOP ของจังหวัดยังตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน สรางเอกลักษณใหกับสินคา และตองหาชองทางการจัด
จําหนายใหสามารถสงออกไปสูตลาดตางประเทศได

4. การคา การลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัด ท่ี มี มูลค าการสงออกมากท่ีสุดในดานท้ังหมดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตการขนสงสินคาตามแนวชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 มีปริมาณ
การขนสงจํานวนมาก ทําใหเกิดความแออัดโดยเฉพาะชวงท่ีมีการขนสงทางรถไฟ เนื่องจากเสนทางนี้มีการใช
เสนทางรวมกันระหวางการขนสงทางรถยนต และการขนสงทางรถไฟ หากมีการขนสงทางรถไฟในชวงเวลาใด
จะก็ไมสามารถใชเสนทางขนสงทางรถยนตได ทําใหเกิดปญหาการแออัด ดังนั้นจึงมีเสนอแนะใหกอสราง
สะพานคูขนานการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 1 เพ่ือรองรับการขนสงทางรถไฟโดยเฉพาะ เพ่ือลดปญหา
การแออัดในชวงขณะมีการขนสงทางรถไฟ สงผลใหมูลคาการสงออกสุทธิโดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงท่ี 1 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหยายคลังน้ํามันของบริษัท ปตท. จากจังหวัดหนองคาย
ยายไปตั้งท่ีจังหวัดอุดรธานี เพ่ือเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน และเตรียมพรอมกับการเปด
ประชาคมอาเซียนrIS
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4.3 สรุปภาพรวมศักยภาพและความตองการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากทิศทางพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเนนการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในจังหวัดของกลุมจังหวัดกับระหวางกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังภายใน
และระหวางสาขาการผลิต รวมถึงประเทศลุมน้ําโขง และประเทศอ่ืน ๆ ในภาคการคาการลงทุน ธุรกิจบริการ
การทองเท่ียว รวมถึง การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โครงสรางพ้ืนฐาน
ศูนยกระจายสินคา และนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว จากความสามารถในการผลิตของแตละกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนปจจัยพ้ืนฐานในการสนับสนุน และพัฒนาไปสูการเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดและ
ประเทศอ่ืน ๆ ตามทิศทางพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3.1 ภาคการเกษตร

ภาพท่ี 4-1: พื้นท่ีศักยภาพภาคการเกษตร

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว สวนใหญอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2
ปลูกมากในจังหวัด นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน และ ศรีษะเกษ ตามลําดับ หาก
พิจารณาออยโรงงานจะพบวา ออยโรงงานเปนพืชทนแลง สามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีมีน้ํานอย สวนใหญปลูกใน
จังหวัดท่ีมีโรงงานน้ําตาลตั้งอยู ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี และกาฬสินธุ ตามลําดับ
ในสวนปริมาณผลผลิตคอนขางนอยกวาความตองการของโรงงาน นอกจากนี้ มันสําปะหลังก็เปนพืชท่ีสามารถ
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ปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํานอยเชนเดียวกัน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีปลูกพืชกลุมนี้มากจะอยูในกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง 1 โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน
กาฬสินธุ ตามลําดับ ในสวนของยางพาราจะพบวาสวนใหญปลูกในกลุมจังหวัดตอนบน 1 ปลูกมากในจังหวัด
บึงกาฬ หนองคาย เลย บุรีรัมย อุบลราชธานี และ อุดรธานี ตามลําดับ นอกจากนี้ขาวโพดเลี้ยงสัตวก็ถือเปน
พืชท่ีมีความสําคัญเพราะเปนพืชท่ีเกษตรกรมีความตองการมากในอนาคต ซึ่งมีจังหวัดท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ไดมากอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา และเลยตามลําดับ

เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของการขยายตัวของพ้ืนท่ีทางการเกษตรมีแนวโนมไมเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทาง
การเกษตรไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ตนทุนทางการผลิตก็สูงข้ึน และระบบชลประทานยังไมเพียงพอตอ
การเกษตรสงผลทําใหผลผลิตตอไรต่ํา รายไดของเกษตรกรนอยลง ถึงแมวาจะมีการประกันราคาขาวจาก
รัฐบาล แตหากผลผลิตตอไรต่ําก็ทําใหการสงออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง และเสียสวนแบงทาง
การตลาดขาวกับตางประเทศ โดยภาพรวม จึงจําเปนตองเพ่ิมผลผลิตตอไร นอกจากนี้รัฐบาลตองหาตลาด
ตางประเทศเพ่ิมเติม และรวมกําหนดราคาขายรวมกับประเทศเพ่ือนบาน (Cartel Price) ท่ีผลิตขาวสงออก
จํานวนมาก เชนประเทศเวียดนาม เมียนมาร สปป.ลาว กัมพูชา และอินเดีย มากกวาการแขงขันดานราคาของ
ขาวคุณภาพเกรดเดียวกัน

ในดานราคาข้ึนอยูกับกลไกตลาด ซึ่งปจจัยการกําหนดราคาข้ึนอยูกับความตองการท้ังภายในและ
ตางประเทศ ในธุรกิจลานมันมีการรับซื้อมันสดและมันเสนอยูตามอําเภอตาง ๆ และสงไปใหกับผูรับซื้อเพ่ือสง
ตอไปยังโรงงานแปงมันและโรงงานแปรรูปอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงไปใหกับผูประกอบการสงออก สวนใหญ
โรงงานตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา มีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพ ในสวนยางพาราจะปลูกมากในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีจังหวัด เลย และบึงกาฬ และจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยูตามแนวริมน้ําโขงและ
แถบกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในสวนพ้ืนท่ีปลูกนอยท่ีสุดอยูในเขตกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และมีการขยายเนื้อท่ีการเพาะปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนมากในปจจุบัน ทําให
แนวโนมของปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนในระยะเวลา 3 – 5 ป ขางหนา สวนใหญเกษตรกรขายน้ํายางดิบใหกับ
พอคาคนกลาง และนอกจากนี้ยังสงขายใหกับโรงงานแปรรูปยางดิบ ยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางเครพ
น้ํายางขน และยางแทง โรงงานสวนใหญอยูจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ จํานวน 8 แหง และผลผลิตยางพารา
สงไปยังโรงงานแปรรูปยางอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกัน แตมีไมมากนัก และโรงงานดังกลาวสงใหกับ
บริษัทสงออกเกือบท้ังหมด ประมาณรอยละ 80 สงไปยังมาเลเซียเพ่ือสงออกไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ก็ยัง
สงไปยังบริษัทท่ีตองการใชในประเทศเพ่ือนบาน

แนวทางการสรางความพรอมในการปรับโครงสรางภาคการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการ
จะเขาสูประชาคมอาเซียน ตองมีการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชา
สังคมใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือสรางฐานการผลิตเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมีขีดความสามารถใน
การวางแผนการผลิตการตลาดการเงินและการจัดการและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรตาง ๆ เชน
กลุมการผลิต กลุมการตลาดตาง ๆ ใหเขมแข็ง เพ่ือรวมกันยกระดับขีดความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิม
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อยางสรางสรรครวมกันท้ังหมดอยางครบวงจร ในดานกระบวนการผลิตตนน้ําในการผลิตของภาคการเกษตร
จําเปนท่ีจะตองเพ่ิมท้ังดานปริมาณและคุณภาพการจัดการในดานปจจัยการผลิตไดแกดิน น้ํา ปุย เมล็ดพืช
กระบวนการกลางน้ํา การแปรรูป โดยคํานึงถึงขีดความสามารถการผลิตเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม ลดตนทุน
การผลิตผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) และกระบวนการปลายน้ําคํานึงถึงมาตรฐาน
ผลผลิตท่ีจะถึงมือผูบริโภคในกรณีท่ีผลผลิตเปนผลผลิตสุดทายและกรณีท่ีเปนผลผลิตข้ันกลางก็ตองคํานึง
คุณภาพของผลผลิตเหลานั้นท่ีจะเปนปจจัยการผลิตของโรงงานตอไป ซึ่งความคิดท่ีสรางสรรคและหลากหลาย
ของการสรางโรงงานการผลิตใหม ๆ จะเปนการสรางฐานการผลิตใหมเปนการจัดการอยางมีคุณภาพและ
สรางสรรคในการผลิตผลผลิตดานการเกษตร นอกจากนี้ตองมองความเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ีตั้งแต
ระดับตําบลจนกระท่ังถึงระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือสรางความเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีเขา
ดวยกัน และถาปจจัยการผลิตดังกลาวไมเพียงพอก็ตองนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานเปนกระบวนการหาตลาด
ใหมภายในและภายนอกประเทศ แตท้ังนี้ผลผลิตสุดทายเปนผลผลิตท่ีเกิดจากความตองการจากตางประเทศ
การสรางฐานการผลิตใหมเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนแนวทางของการเปนภาคแหงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
ประเทศและเพ่ือพัฒนาเปนศูนยกลางของการแปรรูปผลผลิตในกลุมประเทศลุมน้ําโขงกอนป 2558
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4.3.2 ภาคอุตสาหกรรม

ภาพท่ี 4-2: พื้นท่ีศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุมนักลงทุนสนใจมาลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากข้ึน เนื่องมาจากภัยพิบัติน้ําทวม ท่ีเกิดข้ึนในป 2554 โดยพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีสูง จึงมี
ความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวมนอยกวาภาคอ่ืน ๆ รวมถึงเริ่มมีการกอสรางและลงทุนอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ
ของแตละกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึนดังนั้น เม่ือจํานวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนการจัดระเบียบ
ของอุตสาหกรรมจะทําไดยากมากข้ึน เชนเดียวกัน เพ่ือใหงายตอการจัดระเบียบ และสามารถควบคุมดูแล
อุตสาหกรรมไดท่ัวถึง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยเฉพาะจัดตั้งใกลปจจัยการผลิต จาก
ขอมูลพ้ืนท่ีทางการเกษตรพบวา พ้ืนท่ีท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอยูในกลุมตอนลาง 1
ในจังหวัดนครราชสีมา และตอนกลางในจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปจจัยการผลิตคอนขางสูง แตใน
จังหวัดนครราชสีมาไดมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีขอนแกนเปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีแนวโนม
จํานวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน เพราะเปนจังหวัดท่ีอยูศูนยกลางทุกกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือมี
อุตสาหกรรมรองรับการผลิตสินคาเกษตรมากข้ึนก็จะทําใหมีแรงดึงดูดใจใหเกษตรกรปลูกหรือผลิตสินคา
เกษตรชนิดนั้น ๆ มากข้ึนตามไปดวย เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาการเกษตร และลดตนทุนในการผลิต
เพราะจะลดตนทุนการขนสง การจัดการ และจัดหาวัตถุดิบลดลง เปนตน ซึ่งเปนการสรางการเชื่อมโยงในแต
ละกระบวนการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีติดชายแดนหากมีนิคม
อุตสาหกรรมอยูในพ้ืนท่ีจะสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการอุตสาหกรรมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จะ
เปนการสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมในแตละข้ันตอนการผลิตเม่ือเขาสูกระบวนการดานการตลาด
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4.3.3 ภาคบริการ

ภาพท่ี 4-3: พื้นท่ีศักยภาพภาคบริการ

ภาคบริการ แยกประเภทของการบริการ 3 กลุมหลัก ๆ ท่ีสําคัญ คือ การทองเท่ียว สุขภาพ และ
การศึกษา

1. ดานการทองเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทองเท่ียวสวนใหญเปนเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม กลุมนักทองเท่ียวจะเปนกลุมเฉพาะท่ีมีความสนใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเทานั้น มีสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติบางแตเปนสวนนอย ซึ่งกลุมนักทองเท่ียวคนในภาคยังนิยมออกไปเท่ียวนอกภาคเปน
สวนใหญ พรอมท้ังมีความนิยมเท่ียวตางประเทศมากยิ่งข้ึน จึงเกิดปญหาการขาดดุลการชําระเงิน ควรมี
แนวทางเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวมาเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมากข้ึน การพัฒนาคุณภาพของแหลง
ทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก ปาย สัญลักษณ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน ของท่ีระลึกจากแหลงทองเท่ียว และบริการท่ีเก่ียวของ และสรางสถานท่ีทองเท่ียวใหมจึงเปนปจจัย
สําคัญเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในภาคมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้การทําการตลาดก็เปนสิ่งสําคัญในการทําการ
เชื่อมโยงกับจังหวัดท่ีมีการทองเท่ียวสูง ใหเกิดการเท่ียวตอเนื่องมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีการ
คมนาคมทางอากาศท่ีสะดวก มีสนามบินรองรับหลายจุด เชน จังหวัดขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา
นครพนม อุบลราชธานี เปนตนrIS
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2. ดานสุขภาพ เชื่อมโยงกับธุรกิจโรงพยาบาล เพราะการรักษาพยาบาลเปนสินคาจําเปน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการรักษาจํานวนมาก มีชาวตางชาติเขามารักษาใน
โรงพยาบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางมากเพราะการบริการของประเทศเพ่ือนบานยังไมดีพอ และ
กลุมคนท่ีมีรายไดสูงในประเทศเพ่ือนบานยังมีอยูจํานวนมาก อีกท้ังยังมีฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
บุคลากรดานการแพทยท่ีดี พัฒนาเปนศูนยกลางการบริการดานสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการสรางเสริม
สุขภาพ สนับสนุน สงเสริมธุรกิจรักษาสุขภาพท่ีเก่ียวของ เชน การดูแลผูสูงอายุ ธุรกิจสปา เปนตน

3. ดานการศึกษา ในแงของจํานวนและมาตรฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงดีกวาประเทศ
เพ่ือนบาน และการศึกษาควรผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการกับแรงงานในอนาคต และพัฒนาเปน
ศูนยกลางการศึกษาบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีและจากประเทศเพ่ือนบาน และมีการจัดเตรียมหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
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4.3.4 ภาคการคา

ภาพท่ี 4-4: พื้นท่ีศักยภาพภาคคา

การคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคาปลีกจํานวนมาก แตปจจุบันมีการคาขนาดใหญเกิดข้ึน
สงผลทําใหกลุมการคาปลีกมีรายไดลดลง และบางรายตองปดกิจการลงไป การพัฒนาทักษะ ความรูในดานการ
ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี การตลาด ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอก
ประเทศ ในสาขาภาคการผลิตท่ีเก่ียวของกับผูผลิต และผูประกอบการ จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือสรางภูมิคุมกันให
กลับกลุมธุรกิจการคาปลีก หากธุรกิจการคาปลีกสามารถดําเนินการไดดี ก็จะสงผลทําใหธุรกิจการคาสงดีข้ึน
ดวย ไมเพียงแคการสรางภูมิคุมกันเทานั้น ควรมีแนวทางเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันกับประเทศ
เพ่ือนบานได โดยการสงเสริม และสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนตามจุดผอนปรนการคา จุด
ผอนปรนชั่วคราว จุดผานแดนชั่วคราวและจุดผานแดนถาวรท่ีมี และสนับสนุนเงินทุนหรือแหลงสินเชื่อให
ภาคเอกชนเปนทุนเริ่มตนท่ีจะไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานหรือในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน

การคาชายแดนพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีติดชายแดนหลายกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน กลุมตอนบน 1 ท่ีจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และเลย กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ท่ีจังหวัดนครพนม และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ท่ี
จังหวัดสุรินทร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน สนับสนุนให
ดานชายแดนท่ีมีศักยภาพขยายเวลาทําการ 24 ชั่วโมง และมีการอํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
สินคา รวมถึงการนําเขา-สงออกความปลอดภัยของพืชและอาหาร
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สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
5.1 วิสัยทัศน 

 
“อีสานมีขีดความสามารถในการแขงขันและมีภูมิคุมกันที่ดีสูประชาคมอาเซียน” 

 

5.2  พันธกิจ 

 
5.2.1 พัฒนาขีดความสามารถในภาคการเกษตรใหเขมแข็ง สรางการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตต้ังแต

ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยสรางการเช่ือมโยงกับภาคการผลิตที่เกี่ยวของในการสราง

มูลคาเพิ่ม ใหกับผลิตผลทางการเกษตร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา รวมทั้ง  

ปศุสัตว 

5.2.2 พัฒนาขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง สรางการเช่ือมโยงเครือขายในแตละ

กระบวนการของอุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มและ

ขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร พลังงาน

ทดแทน ใหมีเขตอุตสาหกรรมที่เนนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (อุตสาหกรรมสีเขียว) 

5.2.3 พัฒนาขีดความสามารถในภาคบริการใหเขมแข็ง โดยผลักดันใหเกิดศูนยรวบรวมและกระจาย

สินคา ขยายการเช่ือมโยงการขนสงระหวางภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบาน 

5.2.4 พัฒนาขีดความสามารถในดานการคาและการลงทุน ใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการเขาถึง

สินเช่ือและบริการทางการเงินของกลุมเปาหมายภายใตการดูแลของรัฐ โดยเฉพาะวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอม 

5.2.5 ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของการรวมกลุมคลัสเตอร (Cluster) โดยเฉพาะขาว

หอมมะลิ ยางพารา ผาไหมและสิ่งทอ ช้ินสวนยานยนตและอิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยวและบริการ

สุขภาพ 

5.2.6 สรางภูมิคุมกันใหกับภาคประชาสังคม  

 

5.3 เปาประสงค  
5.3.1 ภาคเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขีดความสามารถในการแขงขัน และเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ 

5.3.2 สังคมมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
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5.4 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 

5.4.1 GPP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

5.4.1.1 GPP ภาคเกษตร  

5.4.1.2 GPP ภาคอุตสาหกรรม 

5.4.1.3 GPP ภาคบริการ 

5.4.1.4 GPP ภาคการคา 

 

5.4.2 ดัชนีความสุขมวลรวมเพิ่มข้ึน 

 

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคนใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและแขงขันไดในประชาคม

อาเซียน 

 

เปาประสงค เพื่อใหทุกภาคการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวมากข้ึน การ

ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ตอเน่ือง การตลาดและการบริการ ตามหวงโซอุปทานการผลิต  

 

แนวทางการพฒันา 
 

ดานการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร/ผูผลิต/

ผูประกอบการรายยอย เพื่อสรางความเขมแข็งใหพรอม

ตอสถานการณการเปล่ียนแปลง  

2. ขยายเขตพื้นที่ชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่เกษตรไม

นอยกวารอยละ 30 และจัดการระบบบริหารการกระจาย

นํ้าสูภาคการเกษตรอยางทั่วถึงและอยางมีประสิทธิภาพ  

3. การสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม แตละประเภท 

4. การสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรรายยอย 

1. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ระบบ

การเกษตรแบบผสมผสาน  

2. สงเสริมการปลูกพืชที่ใชเปนพลังงาน  

3. พัฒนาสินคาเกษตรไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง 

ยางพารา และปศุสัตว ตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมโยงระหวางภาคการเกษตร และ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร 

 

หมายเหตุ : แนวทางการพฒันาเชิงรับ และแนวทางการพัฒนาเชิงรุก เปนการพิจารณาแนวทางการพัฒนา

กอนป 2558 และหลงัป 2558 ในเชิงรับและเชิงรุก 
 

ดานอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. กําหนดเขตและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมเปนคลัสเตอรของ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

3. ยกระดับและพัฒนาสินคาอุตสาหกรรมเปาหมายใหมี

คุณคาสูงและเปนที่ตองการของตลาด  

4. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

5. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส การ

คมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรถไฟรางคู 

ไฟฟา นํ้าประปา ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ที่

สนับสนุนการผลิต การกระจายสินคาระหวางกลุมจังหวัด

และกับประเทศเพื่อนบาน ตามหวงโซอุปทาน 

1. การผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย

ใชฐานการผลิตเดิม คือ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สงเสริม สนับสนุนใหเกิด

อุตสาหกรรมแปรรูปตามหวงโซอุปทาน  rIS
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ดานการบริการ การทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว ส่ิง

อํานวยความสะดวก ปาย/สัญลักษณ ภาษาไทย-

ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ของที่ ระ ลึกจากแหล งท อง เที่ ยว  และบริ การที่

เก่ียวของ 

2. พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการและ

บุคคลากรทางการทองเที่ยว ใหพรอมรองรับตลาด

การทองเที่ยว 

3. สงเสริมและพัฒนา Cluster ทองเที่ยวใหมีความ

เขมแข็ง 

1. สงเสริมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวดานอารยธรรม

โบราณ (อารยธรรมขอม ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนม

รุง ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทตาเมือนธม ตาเมือนโตด)  

2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เชิงประวัติศาสตร (ซากไดโนเสาร 

ชุมชนโบราณบานเชียง)  

3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ที่ มี

เอกลักษณเฉพาะถิ่น (วัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นของภาค 

เชน ประเพณีแหเทียนพรรษา บุญบั้งไฟ ไหลเรือไฟ แห

ปร าส าท ผึ ้ง  แห ผ ีต า โ ขน   ง านช า ง ส ุร ินท ร  บั ้ง ไ ฟ

พญานาค )  

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน อุทยานแหงชาติเขา

ใหญ ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง 

5. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามเมืองชายแดนริมแมนํ้าโขง

เชื่อมโยงเพื่อนบาน โดยใชเมืองชายแดนเปนศูนยกลาง 

6. การสรางแหลงทองเที่ยวใหม (Man Made) ทําตลาดสินคา

ประเทศลุมนาโขง ตลาดหมูบานอาเซียน พิพิธภัณฑ

พญานาค ธรรมอุทยาน อุทยานสัตวนํ้าจืด สวนสัตว อุทยาน

สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร พิพิธภัณฑของทองถิ่น 

การละเลนชนเผา สวนสนุก สถานที่พักผอนประจําเมือง 

7. เปดตลาดการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะใน

กลุมประเทศอาเซียน 

 

 
ดานการบริการการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. สงเสริมสถาบันการศึกษาหลักใหเปนศูนยกลางการศึกษา

ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

2. จัดคลินิกใหบริการคําปรึกษาดานเศรษฐกิจและธุรกิจ

ระหวางประเทศแกผูสนใจกระจายตามกลุมจังหวัดตางๆ 

3. การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

การศึ กษาให ตร ง กับความตองการที่ แท จริ งของ

ตลาดแรงงานของกลุมจังหวัดและจังหวัด 

1. สรางสังคมแหงการเรียนรู โดยสงเสริมการศึกษาทั้งดาน

ปริมาณและคุณภาพในทุกระดับอายุ เพื่อตระหนักรับรู

เรื่องอาเซียนในกลุมนักเรียนนักศึกษาผานการศึกษาทั้งใน

และนอกระบบ เพื่อสรางอัตลักษณอาเซียนบนพื้นฐาน

ของมิตรภาพและความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
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ดานการบริการสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. จัดตั้ง Medical Hub เพื่อเปนศูนยกลางบริการ ทาง

การแพทยแกประชาชนในภาคอยางทั่วถึงและประเทศ

เพื่อนบาน  

2. เสริมสรางความพรอมบูรณาการแนวทางปองกันการเฝา

ระ วังควบคุมและตอบสนองทันเวลาเพื่อแกปญหา

โรคติดตอและโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

3. สรางกลไกใหมีประสิทธิภาพและสามารถปองกันลดการ

สูญเ สียชี วิต  ทรัพย สินท าง สั งคม เ ศรษฐ กิจและ

ส่ิงแวดลอมอันเกิดจากภัยพิบัติและรวมกันกับประเทศ

เพื่อนบานจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเฉพาะระหวาง

จังหวัดตามแนวชายแดนกับเมืองและแขวงของประเทศ

เพื่อนบาน 

 

1. เนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย

และสาธารณสุขแกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

2. สนับสนุน สงเสริมการรักษาสุขภาพที่เก่ียวของกับการ

ดูแลผูสูงอายุ  

3. สงเสริมและสนับสนุนชุมชนในการดูแลและรักษาสุขภาพ

ตนเอง 

 

 

 
ดานการคา การลงทุน 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. สนับสนุนใหดานชายแดนที่มีศักยภาพขยายเวลาทําการ 24 

ชั่วโมง และมีการอํานวยความสะดวกการผานแดนของคน 

สินคา รวมถึงการนําเขา-สงออก 

2.  การพัฒนาทักษะ ความรูในดานการผลิต การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี การตลาด ในสถานการณการเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึ้นภายในและภายนอกประเทศ ในสาขาภาคการผลิตที่

เก่ียวของกับผูผลิต และผูประกอบการ 

3.  ยกระดับจุดผานแดนชั่วคราวที่มีศักยภาพสูงใหเปนจุดผาน

แดนถาวร 

4.  จัดใหมีการประชุมเพื่อขยายขอตกลงดานการขนสง GMS 

CBTA ในเสนทาง R8 และ R12 

5.  จัดใหมีการเจรจารวมกันเพื่อควบคุมการผลิตสินคาเกษตร

แบบพันธสัญญากับ สปป.ลาว ทั้งในดานชนิดสินคา ปริมาณ 

และคุณภาพในการนําเขา-สงออกโดยไมใหกระทบตอการ

ผลิตและจําหนายของเกษตรกรทั้งสองประเทศ  

6.  เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม จัดใหมีการเจรจาเพื่อ

ลดหยอนภาษีสินคาของไทยกับ สปป.ลาว ใหไดรับสิทธิใน

การลดหยอนเทากับประเทศจีนและเวียดนาม  

 

1. สนับสนุนใหกลุมจังหวัด/จังหวัดมีการลงทุนรวมกับ

ภาคเอกชนรายยอยเปนทุนเริ่มตนที่จะไปลงทุนใน

ประเทศเพื่อนบานหรือในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

2. สงเสริม และสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม

มากขึ้นตามจุดผอนปรนทางการคา จุดผานแดน

ชั่วคราว และจุดผานแดนถาวร 

3. กําหนดพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนใหชัดเจน 

4. ออกกฎหมายรวมกันเพื่อคุมครองผูบริโภคในการซ้ือ-

ข า ย สิ น ค า จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ค า อิ เ ล ค ท ร อ นิ ค ส              

(E-Commerce)  
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ดานการคา การลงทุน 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

7.  เพื่อลดตนทุนการเปล่ียนถายสินคาและทําใหตนทุนสินคา

ไทยลดลง จัดใหมีการเจรจาเพื่อปรบัปรุงขอตกลงรวมกันใน

การขนสงสินคาไทย-ลาว-เวียดนาม ใหรถบรรทุกสินคาไทย

สามารถขนสงไปยังประเทศเวียดนามได  

8.  กําหนดใหมีหนวยงานที่เก่ียวของจากภาครัฐรวมกับภาค

ธุรกิจในดานการคาการลงทุนในตางประเทศของแตละกลุม

จังหวัด/จังหวัด เพื่อเจรจาความรวมมือทางธุรกิจในเชิงรับ

และเชิงรุกกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

9.  กําหนดใหมีระบบและแนวทางในทางปฏิบัติรวมกันเพื่อ

ประสานงานของแตละทองถิ่นในกลุมประเทศสมาชิก   
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคนใหมีคณุภาพ 

 

เปาประสงค เพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะของคน เพิ่มความสามารถของผูประกอบการและทักษะฝมือ

แรงงานและภาคประชาสังคม ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 
แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. พัฒนาคน ซ่ึงหมายรวมถึงผูประกอบการ ใหมีความรูและ

ทักษะการผลิตเพื่อยกระดับผลิตภาพและการตลาดทั้งใน

และตางประเทศในแตละสาขาอาชีพของผูประกอบการ

และแรงงานเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานรวมถึงภาค

ประชาสังคมใหมีภูมิคุมกันที่ดี 

2. สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและเขาถึงวิถีชีวิตรวมถึง

ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ประชาชนกลุมประเทศอาเซียน 

3. พัฒนาทักษะดานภาษาที่ จําเปนตองใชของประเทศ

อาเซียนและภาษาอังกฤษรวมถึงความสามารถในการ

ส่ือสารและความเปนเจาของบานที่ด ี

1. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการฝกอบรมทางดาน

เทคนิค วิชาชีพและทักษะ  

2. สงเสริมการเขาถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

อยางเทาเทียม 

3. เรงผลิตและพัฒนาแรงงานที่สนองตอบความตองการของ

ภาคการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. สงเสริมและพัฒนาคุณสมบัติกําลังคนในการเตรียมความ

พรอมที่ดีใหกับแรงงานเพื่อเอ้ือตอการรองรับและเพื่อ

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน 

5. สงเสริมใหมีคานิยมการทํางานรวมกันอยางถูกตองและ

เหมาะสมภายใตวัฒนธรรมรวมกัน รวมถึงความปลอดภัย 

สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม ความม่ันคงในการ

ทํางาน อันเปนสวนหน่ึงของนโยบายจางงานของ

ผูประกอบการ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานความม่ันคง สังคมและวัฒนธรรม 
 

เปาประสงค ภายใตพื้นฐานที่แตกตางกัน เพื่อความเปนเอกภาพ และเอื้ออาทรตอกัน มีความเปนอยู

รวมกันที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคม  

 
แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส  กําลังแรงงานไรโอกาส โดยการฝกอบรม

ฝมือ ปรับปรุงคุณภาพความเปนอยู  เพื่อเปนกําลัง

สงเสริมการพัฒนาประเทศ 

2. สรางความม่ันใจใหกับประชาชนดานสวัสดิการสังคมและ

การคุมกันอยางยั่งยืนจากผลกระทบเชิงลบจากโลกาภิ

วัตนและการรวมตัวโดยพัฒนาคุณภาพความครอบคลุม

เพิ่มความสามารถในการจัดการความเส่ียงดานสังคม 

3. สรางความม่ันใจวาทุกคนมีอาหารเพียงพอตลอดอายุขัย

และใหความม่ันใจในความปลอดภัยดานอาหาร 

4. ลดการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในกลุมเยาวชนและ

กลุมเส่ียงสูงโดยเนนมาตรการปองกันและสงเสริมการ

เขาถึงวิธีการรักษา การฟนฟูเพื่อกลับเขาสูสังคมอีกครั้ง

และการบริการหลังการบําบัดเพื่อใหกลับเขาสู สังคม

อยางเต็มที่ดวยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน

และองคกรภาคประชาสังคม 

5. ปองกันการคาแรงงานที่ผิดกฎหมาย สินคาผิดกฎหมาย 

สินคาดอยมาตรฐาน ธุรกิจผิดกฎหมาย 

1. ลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในดานสังคมและเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  

2. ปกปองสิทธิและผลประโยชน รวมทั้งสงเสริมโอกาสอยาง

เทาเทียมกันดวยการสรางเครือขายรวมกันกับประเทศ

เพื่อนบาน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความ

นาเชื่อถือ ความสามารถของบุคลากรในระบบราชการ

ดวยการฝกอบรมและเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงของการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียน 

4. สนับสนุนสรางคานิยมใหเกิดความภาคภูมิใจชื่นชมและ

ยินดีกับสังคมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม ของ

ทองถิ่น 
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สวนท่ี 6 

การบริหารยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 

6.1 บทนํา 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเกี่ยวของกับภาระงานของหลาย

หนวยงาน จําเปนที่จะตองบูรณาการงานและการทํางานรวมกับหลายหนวยงาน ซึ่งจะตองหาจุดเช่ือมโยง

ระหวางงานของแตละหนวยงานที่จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของทุก

หนวยงาน รวมกันพิจารณาวาโครงการใดเปนโครงการตนนํ้า (Upstream) โครงการกลางนํ้า (Midstream) 

และ/หรือ โครงการปลายนํ้า (Downstream) เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี ปองกันความซ้ําซอนและการ

เกี่ยงงาน หรือเลือกปฏิบัติงานระหวางกัน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เปนภาคี ในลักษณะ

หุนสวนการพัฒนา ที่เกี่ยวของประกอบดวยภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาควิชาการ  

 

6.2 การประเมินสถานการณที่ผานมา 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กําหนดให

จังหวัด/กลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยใหมีการสรางโอกาสและสงเสริมใหเกดิการมสีวน

รวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการแกปญหารวมกันเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

การบริหารการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในระยะเวลาที่ผานมามีขอจํากัด ทั้งความผันผวนทาง

การเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ และความขัดแยงในสังคมไทย สะทอนวาการขับเคลื่อนพัฒนาในระยะตอไปภายใต

บริบทการเปลี่ยนแปลงของภายในและภายนอกประเทศ ตองอาศัยความรวมมือของภาคีตาง ๆ ในลักษณะ

หุนสวนการพัฒนา ภายใตการทํางานอยางบูรณาการตามประเด็นและทิศทางความตองการพัฒนาของพื้นที่ให

สอดคลองกัน เพื่อที่จะไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเหมาะสมและทันกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งที่ผานมาน้ัน ในทางปฏิบัติพบวามีปญหาอุปสรรคของแตละภาคี ดังน้ี 

 

6.2.1 ภาคราชการ การพัฒนากลไกจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบเปนภาคีหลักที่จะขับเคลือ่นการนํา

แผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการทําใหการกระจายอํานาจมุงสูราชการสวนภูมิภาคมากกวา

ทองถ่ิน หนวยงานระดับภาคไมสามารถปรับตัวรองรับการพัฒนาในมิติและรูปแบบใหม การจัดทํายุทธศาสตร

การพัฒนาในระดับจังหวัดถึงชุมชนมีความสอดคลองเช่ือมโยงและบูรณาการกันนอย ไมสามารถสอดประสาน

กับแผนงานระดับภาคและประเทศในทิศทางเดียวกัน ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากความลาชาของการถายโอนบางภารกิจ รวมถึงมีความซ้ําซอนใน

ภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับหนวยงานตาง ๆ สงผลใหการมีสวนรวมและเขาถึงทรัพยากรของประชาชน
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ฐานลางมีขอจากัด ขณะเดียวกันการบริหารงานตาง ๆ ของภาคราชการยังไมสามารถปรับใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงและความแตกตางในเชิงพื้นที่ได ประกอบกับการทํางานตองยึดกฎระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ 

ทําใหขาดความยืดหยุนเปนอุปสรรคตอการทํางานรวมกับภาคีตาง ๆ 

 

6.2.2 ชุมชน ไมสามารถจัดทําแผนชุมชนที่เช่ือมโยงกับแผนระดับอื่น ๆ ในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะแผนทองถ่ินและแผนจังหวัด แมวาไดมีการจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดโดยตรง และจัดทํา

ประชาคมในพื้นที่ เพื่อใหแผนชุมชน แผนทองถ่ิน และแผนจังหวัดสอดคลองเช่ือมโยงกัน แตในทางปฏิบัติ

หลายชุมชนประสบปญหาตาง ๆ อาทิ ไมสามารถเสนอแผนชุมชนไดทันกับกรอบเวลาการจัดทําแผนจังหวัด 

หรือแผนชุมชนถูกนําไปรวบรวมโดยขาดการวิเคราะหในเชิงความเช่ือมโยง และไมสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของแผนจังหวัด นอกจากน้ี ชุมชนยังขาดพลังและมีบทบาทนอยในการติดตามความกาวหนาของแผนงาน/

โครงการ รวมถึงขาดการติดตามและประเมินผลแผนทองถ่ินอยางเปนระบบ 

 

6.2.3 ภาคเอกชน มีบทบาทมากข้ึน แตอยูในวงจํากัด โดยมีสวนรวมพัฒนาที่เนนเฉพาะเรื่องที่

เกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับธุรกิจ ซึ่งมักเปนการพัฒนารายสาขาที่ยังไมไดคํานึงถึงภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ขณะเดียวกัน การทํางานรวมกับทองถ่ิน/ชุมชน ในลักษณะภาคีการพัฒนามีนอย สวนใหญเปนไปใน

ลักษณะคูคาหรือผูใหบริการกับผูรับบริการ โดยบทบาทภาคเอกชนทั้งในระดับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด

และระดับของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีจํากัดในดานของ

ประเด็นความสนใจและไมสามารถดําเนินการดานการบริหารการพัฒนาไดดวยตนเอง ตองอาศัยการสนับสนุน

จากภาครัฐอยูมาก ทั้งน้ี ปจจัยดานกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการบางสวนเปนอุปสรรคตอการเปด

โอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาไดอยางเต็มที่ 

 

6.2.4 สถาบันการศึกษา รวมถึงหนวยงานวิจัยตาง ๆ ในพื้นที่ มีบทบาทนอยในการเขารวมการ

พัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมใหรวมกับทองถ่ิน/ชุมชนในการคนหาความรูที่สอดคลองกับพื้นที่จึงมีความจําเปน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนใหพื้นที่กําหนดประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนไดดวยตนเอง ตองผลักดันให

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชนใหความสําคัญกับการใชความรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนา

พื้นที่มากข้ึน  
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6.3 ปจจัยที่เปนความเสี่ยง/ขอจํากัดตอการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด สูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม ตองคํานึงถึงความ

เสี่ยง/ขอจําดัดดานตาง ๆ ที่จะมีผลตอความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนฯ ในอนาคต ดังน้ี 

 

6.3.1 หนวยงานภาครัฐดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่บรรจุไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน ทาํ

ใหแผนพัฒนาฯ ไดรับความสําคัญนอยลง 

 

6.3.2 ขอจํากัดดานการบริหารการใชจายงบประมาณไมกอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง

เทาที่ควร จากการจัดสรรงบประมาณลงสูพื้นที่มีหลายชองทาง ไดแก งบประมาณกระทรวงตาง ๆ ใน

แผนงาน/โครงการที่เปนภารกิจหลัก จังหวัด/กลุมจังหวัดที่ไดรับจัดสรรเพื่อการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทองถ่ินไดรับงบประมาณตามภารกิจที่ระบุอยูในกฎหมาย ชุมชนไดรับงบประมาณที่

จัดสรรภายใตโครงการตาง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงทําใหมีงบประมาณ

กระจายอยูในพื้นที่ จําเปนตองกําหนดวิธีบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตอบสนอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่อยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

6.3.3 การทุจริตคอรรัปช่ันสงผลตอประสิทธิภาพและความเช่ือมั่นในระยะยาว ผลกระทบจากการ

คอรรัปช่ันมีสวนอยางสําคัญที่กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการกระจายผลประโยชน นํามาสูความขัดแยง

ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคม จําเปนตองกําหนดแนวทางแกไขในระยะยาวที่อยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ของภาคีตาง ๆ เหตุผลสําคัญทําใหการแกปญหาเปนไปอยางลาชา เกิดจากรูปแบบการคอรรัปช่ันมีความ

ซับซอน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขสัมปทานที่มี

ผลประโยชนสูง ขณะที่กลไกตรวจสอบมีประสิทธิภาพคอนขางจํากัดในทางปฏิบัติ 
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6.4 ปจจัยเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

การบริหารแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ จากการพิจารณาจุดแข็ง/

โอกาสของภาคีภาคสวนตาง ๆ  

 

6.4.1 ภาคราชการ เปนภาคีหลักที่จะขับเคลื่อนการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

การมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหจังหวัด/กลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ัง

งบประมาณได และใหถือวาจังหวัด/กลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทําให

จังหวัดสามารถของบประมาณพัฒนาภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดที่ตอบสนองความตองการของคน

ในพื้นที่ 

 

6.4.2 ภาคชุมชนและภาคประชาสังคม ตองตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมกับภาครัฐ

และภาคีพัฒนาภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะเขารวมในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ 

 

6.4.3 ภาคธุรกิจเอกชน มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ซึ่งจะตองตระหนักถึง

ความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบาทในระดับ

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด และระดับคณะกรรมการรวมภาครัฐเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) 

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุมอาชีพและสมาคมการคา และในภาพรวมในบทบาทของสภา

หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

 

6.4.4 ภาควิชาการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย ตองเพิ่มบทบาทในการเขารวมการ

พัฒนาทองถ่ิน การศึกษาวิจัยเพื่อคนหาองคความรูหรือนวัตกรรม การสนับสนุนและรวมกับพื้นที่กําหนด

ประเด็นการพัฒนาและใหพื้นที่ขับเคลื่อนไดดวยตนเอง 

 

 rIS
NED KKU



 121 ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบัติ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบัติอยางเปนระบบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สศช. 

ภาพท่ี 6-1 : แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

ภาคีการพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัด ระยะ 4 ป 
ข้ันตอนการบริหาร

จัดการแผนสูการปฏิบัติ 
แนวทาง

ดําเนินงาน 

ภาครัฐ/จังหวัด/ 

กลุมจังหวัด/หนวย

ราชการสวนทองถ่ิน/

ภูมิภาค 

- แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

- แผนปฏิบัติ

ราชการ 

ความเขาใจวัตถุประสงค 

กระบวนการมีสวนรวม 

ของผูปฏิบัติ 

ภาคประชาสังคม 

ภาคธุรกิจเอกชน 

แผนชุมชน 

แผนขับเคลื่อน

ภาคเอกชน 

การยอมรับเขาเปนงาน

สําคัญ 

กลไก/วิธีการ/เคร่ืองมือ/

บทบาทของผูเกี่ยวของ 

การสรางระบบการติดตาม

ประเมินผล 

- สรางความเขาใจใน

วัตถุประสงคของแผนฯเกิด

การยอมรับ แลวนําไปสูการ

เชื่อมโยงผสมผสาน และ

สอดแทรกไวในแผนระดับ

ตาง ๆ 

- พัฒนากลไก วิธีการ และ

เคร่ืองมือการแปลงแผนฯ ที่

มีประสิทธิภาพสราง

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนแผนฯ สงเสริม

บทบาทของภาคีตางๆ 

- จัดทําระบบการติดตาม

ประเมินผลและสรางตัวชี้วัด

การพัฒนาที่สามารถนําไปใช

กํากับ การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กา
รศ

ึกษ
าก

าร
วิจั

ยแ
ละ

พัฒ
นา

กา
รส

รา
งอ

งค
คว

าม
รู 
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ภาพท่ี 6-2 : การเชื่อมโยงกลไกและกระบวนการของแผนชาติสูแผนระดับพ้ืนท่ี 

ที่มา : ปรบัปรุงจาก สศช. 

ยุทธศาสตรภาคฯ 

สูประชาคม 

อาเซียน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   
นิยามศัพท 
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ภาคผนวก ก : นิยามศพัท 

 
1. YoY 

 

หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว (Original Year on 

Year Basis หรือ Original YoY)   

 

2. Moving average 

 

เปนเครื่องมือสําคัญ เครื่องมือหน่ึงในการวิเคราะหทางเทคนิค เพื่อหาแนวโนมของชุดขอมูลตางๆ ใน

การกําหนดทิศทางในอนาคตภายใตขอกําหนดที่เหมาะสม 

 

3. ธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (SMLEs) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

SME น้ันเปนคํายอ ของคําวา Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษ สําหรับคําที่

ใชกันอยางเปนทางการ ของภาษาไทยคือ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ประเทศไทย ไดมีกฎหมาย 

ธุรกิจSME ประกาศออกมาอยางเปนทางการแลว ซึ่งเรียกวา พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอม พ.ศ. 2543  โดยตาม กฎหมายฉบับน้ีน้ัน ไดใหอํานาจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ใน

การกําหนดวา ใครบางที่จะได ข้ึนช่ือวา เขาขายเปน ธุรกิจSME ซึ่งจะประกาศออกมาเปนกฎกระทรวง กอน

หนาน้ี จะใชเกณฑ ในการวัดวา ธุรกิจไหนเปน SME ดังน้ีคือ 

 

 กิจการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน สองรอยลานบาท 

มีการจางงานไมเกิน สองรอยคน  

 กิจการคาสง ที่มีทรัพยสินถาวรไมเกิน หน่ึงรอยลานบาท มีการจางงานไมเกิน หาสิบคน  

 กิจการคาปลีก ที่มีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน หกสิบลานบาท มีการจางงานไมเกิน สามสิบคน  

 

4. หางสรรพสนิคา 

 

หางสรรพสินคา (อังกฤษ: Department Store) หรือเรียกสั้น ๆ วา หาง คือรานคาขายปลีกขนาด

ใหญซึ่งมีสินคาหลากหลายประเภทแยกตามแผนก โดยไมมีการขายผานตัวแทนจําหนาย หางสรรพสินคามัก

ขายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเสื้อผา เครื่องเรือน เครื่องใชในบาน เครื่องใช ไฟฟา รวมไปถึงสายผลิตภัณฑอื่นๆ 

อยางเชน ฮารดแวร สุขภัณฑ เครื่องสําอาง เครื่องเพชรพลอย เครื่องเขียน ของเลน อุปกรณกีฬา เปนตน 

หางสรรพสินคาบางแหงอาจขายเฉพาะสินคาลดราคา และมีพื้นที่ชําระเงินเปนศูนยกลาง ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู
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บริเวณดานหนาของหาง หางสรรพสินคามักเปนสวนหน่ึงของกลุมของรานคายอยที่อยูภายใตบริษัทเดียวกัน

กับพื้นที่ใกลเคียง 

 

5. รานสะดวกซื้อ 

 

หมายถึง กิจการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคา หรือบรกิารโดยตรงแกผูบริโภคเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบรโิภคคนสุดทาย 

 

6. การคาชายแดน 

 

จะเกี่ยวของกับระบบงานของศุลกากร สามารถแบงแยกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

1. นําเขา (Import) หมายถึง นําเขามาใชหรือบรโิภคในราชอาณาจักร 

      - นํากลับเขามา (Re – Import) หมายถึง สงออกไปกอนแลวจึงนํากลับเขามาภายหลัง 

2. สงออก (Export) หมายถึง สงออกไปนอกราชอาณาจักร 

       - สงกลบัออกไป (Re – Export) หมายถึง นําเขามากอนแลวจึงสงกลบัออกไปภายหลัง 

3. นําผาน หรือ สงผานประเทศ (Transit or Transshipment) หมายถึง ขนสงสินคาผาน

ราชอาณาจักรโดยมิไดใชประโยชนหรือนําไปสรางรายไดใหเกิดข้ึนในประเทศ สินคาประเภทน้ีจะไมมีภาระใน

อันที่จะตองเสียภาษี และไมมีภาระในอันที่จะตองขออนุญาตนําเขาและสงออก   

 

7. การคาผานแดน 

 

หมายถึง การคาที่เกิดข้ึนในรูปแบบตาง ๆ ที่ประชาชนหรือผูประกอบการคาจากประเทศที่หน่ึง

สงผานประเทศที่สองไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศที่สามผานแดนประเทศที่สองมายังประเทศที่หน่ึง 

ทั้งน้ี แตละประเทศจะตองยินยอมใหมีการขนสงสินคาผานแดนกันได ตลาดการคาประเทศใกล เ คียงกับ

ประเทศที่อยูถัดไป เชน จีน อินเดีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ซึ่งมีประชากรรวมกันกวาหน่ึงพันลานคนนับวา

เปนตลาดการคาที่สําคัญที่นาสนใจ การขนสงสินคาทางบกผานแดนไปยังประเทศดังกลาวสามารถยนระยะ

ทางการขนสงสินคา เปนการลดตนทุนคาขนสงไดเปนจํานวนมาก และยังชวยสงเสริมความสามารถในการ

แขงขันของสินคาไทย 

 

8. จุดผานแดนถาวร   

    

มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทั้งสองประเทศ นักทองเที่ยว และยานพาหนะ สามารถสัญจรไปมา

เพื่อการคา การทองเที่ยว และอื่น ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยในสวนของ

ประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใชเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยปกติจุดผานแดนถาวรน้ีจะถูก
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กําหนดใหเปนดานศุลกากรเสมอ ทั้งน้ี โดยอาศัยอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ออกกฎกระทรวง 

ตามนัยมาตรา 4  แหง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  ประกอบมาตรา 3 และมาตรา 14 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร 

(ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 

 

9. จุดผานแดนชั่วคราว  

  

เปนการเปดเพื่อผอนผันใหมีการผานแดนได เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะภายในหวงเวลา ที่กําหนดไว

แนนอนเฉพาะกิจ ไมมีผลกระทบดานความมั่นคงและความปลอดภัย  เมื่อครบกําหนดเวลาหรือบรรลุ

วัตถุประสงคแลว จะปดจุดผานแดนทันที  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามในประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ประกาศเปดจุดผานแดนช่ัวคราว  ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ พิจารณาเปดจุด

ผานแดนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

10. จุดผอนปรน 

  

มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริมความสัมพันธของประชาชน

ในระดับทองถ่ิน  เพื่อการผอนปรนใหมีการคาขายสินคาอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคที่จําเปน ซึ่งระดับทองถ่ิน

ของทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน   ทั้งน้ีการประกาศเปดจุดผอนปรนเปนอํานาจ ของผูวาราชการจังหวัด และตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอนดวย 

 

11. OTOP 

 

  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือเรียกยอวา โอท็อป (OTOP) เปนโครงการกระตุนธุรกิจ

ประกอบการทองถ่ิน ซึ่งไดรับการออกแบบโดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรสมัยที่ยังดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีระหวาง 

พ.ศ. 2544-2549 โครงการดังกลาวมีเปาหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจําหนายในทองถ่ิน

แตละตําบลโดยไดรับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ (OVOP) ที่ประสบความสําเรจ็ของ

ญี่ปุน โครงการโอท็อปกระตุนใหชุมชนหมูบานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑทองถ่ินและการตลาด เลือกผลิตภัณฑที่

โดดเดนมาหน่ึงช้ินจากแตละตําบลมาประทับตราวา "ผลิตภัณฑโอท็อป" และจัดหาเวทีในประเทศและระหวาง

ประเทศเพื่อประชาสัมพันธสินคาเหลาน้ี ผลิตภัณฑโอท็อปครอบคลุมผลิตภัณฑทองถ่ินอยางกวางขวาง ซึ่งรวมไป

ถึงงานหัตถกรรม ฝายและผาไหม เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับแฟช่ัน ของใชในครัวเรือนและอาหาร  rIS
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ภาคผนวก ข 
สมมุตฐิานของการพยากรณ 

ในบริบทสิ่งแวดลอม 

และบริบทการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ข : สมมุติฐานของการพยากรณในบรบิทสิ่งแวดลอมและบรบิทการเปลี่ยนแปลง 

 
1. สมมุติฐานการพยากรณขาว  

 

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เพาะปลูกขาว พบวา ขาวเปนพืชหลักที่เพาะปลูกมานาน จนเกิดความ

เคยชินในการเพาะปลูกขาว ทําใหมีการใชเมล็ดพันธุเดิม ๆ ทําใหผลผลิตตอไรของขาวไมเปลี่ยนแปลง และ

พื้นที่เพาะปลูกขาวคงที่ กับสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย จึงใชพยากรณดวยวิธี Moving Average เฉลี่ย 5 ป 

ต้ังแตป 2550 – ป 2554 โดยกําหนดราคาเปนปจจัยคงที่ 
 

2. สมมุติฐานการพยากรณมันสําปะหลัง 

 

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังเปนพืชหลักที่เพาะปลูกมา

นาน จนเกิดความเคยชินในการเพาะปลูก โดยใชเมล็ดพันธุเดิม ๆ ทําใหผลผลิตตอไรของขาวไมเปลี่ยนแปลง

มากหนัก พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังคงที่ มันสําปะหลังเปนพืชที่ไมไดอาศัยนํ้า จึงใชพยากรณดวยวิธี 

Moving Average เฉลี่ย 5 ป ต้ังแตป 2550 – ป 2554 โดยกําหนดราคาเปนปจจัยคงที่ 
 

3. สมมุติฐานการพยากรณออยโรงงาน 

 

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เพาะปลูกออยโรงงาน พบวา ออยโรงงานมีการเพาะปลูกตามโควตา

โรงงานนํ้าตาล และพื้นที่เพาะปลูกออยโรงงานคงที่ ออยโรงงานเปนพืชที่ตองการนํ้านอย จึงใชพยากรณดวย

วิธี Moving Average เฉลี่ย 5 ป ต้ังแตป 2550 – ป 2554 โดยกําหนดราคาเปนปจจัยคงที่ 
 

4. สมมุติฐานการพยากรณยางพารา 

 

4.1 แนวโนมปริมาณนํ้ายางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2562 

 

1) ประมาณการพ้ืนท่ีตนยางพาราตามอาย ุโดยกําหนด ดังน้ี (ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา, 

2554) 

 ปที่ 1-3 รอยละ 20 ของพื้นที่ปลุกยางพารานอยกวา 6 ป 

 ปที่ 4-5 รอยละ 15 ของพื้นที่ปลุกยางพารานอยกวา 6 ป 

 ปที่ 6 รอยละ 10 ของพื้นทีป่ลกุยางพารานอยกวา 6 ป 
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2) ปริมาณนํ้ายางพาราตอป (กิโลกรัมตอไร) ดังตอไปน้ี 

  
 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 เฉลี่ย 

ปริมาณน้ํายางพารา 164 227 273 305 310 328 329 316 326 307 288.5 

ที่มา: สถาบันวจัิยยางพารา, 2554 

 

1) พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารามากกวา 6 ป และพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ยางพารานอยกวา 6 ป ไดขอมูลจากสถาบันวิจัยยางพารา ดังตารางตอไปน้ี 
 

จังหวดั พ้ืนที่ปลกูยางพารา พ้ืนที่ยางพารา > 6ป พ้ืนที่ปลกูยางพารา < 6 ป 

อุดรธาน ี              295,000  52,000                       243,000  

หนองคาย              637,824  300,671                       337,153  

เลย              382,497  39,375                       343,122  

หนองบัวลําภู                94,288  7,762                         86,526  

สกลนคร              171,665  40,285                       131,380  

นครพนม              140,517  41,544                         98,973  

มุกดาหาร              110,000  25,633                         84,367  

ขอนแกน                38,507  8,336                         30,171  

มหาสารคาม                 3,881  2,071                           1,810  

กาฬสินธุ              137,398  19,838                       117,560  

รอยเอ็ด                24,657  8,082                         16,575  

นครราชสิมา                25,833  4,978                         20,855  

ชัยภูม ิ                31,431  7,012                         24,419  

บุรีรัมย              178,331  75,956                       102,375  

สุรินทร                90,686  32,578                         58,108  

อุบลราชธาน ี              214,856  54,144                       160,712  

อํานาจเจริญ                42,418  4,635                         37,783  

ศรีษะเกษ              176,096  49,162                       126,934  

ยโสธร                49,657  14,969                         34,688  

ภาค ตอ.น.            2,845,542  789,031                     2,056,511  

ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา, 2554 

 

4.2 แนวโนมมูลคายางพาราประมาณการจากราคานํ้ายางพาราดิบ ระดับราคาสูงสุด ราคาปาน

กลาง และราคาตํ่า 

  

ระดับราคานํ้ายางพาราดิบ นําขอมูลขอ 4.1 ที่พยากรณไดมาคูณกับระดับราคานํ้ายางพารา

ทั้ง 3 ระดับ ดังตอไปน้ี 
 ระดับราคาสูง ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาต่ํา 

ราคาน้ํายางพาราตอ กก. 155 97 84 

ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา, 2554 
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5. สมมุติฐานการพยากรณการสงออกและนําเขาของสินคาชายแดนและสินคาผานแดน 
 

 คํานวณ Growth Rate ของการสงออกและนําเขา ต้ังแตป 2550 – ป 2554 นําคา Growth 

Rate มาหาคาเฉลี่ย เพื่อนํามาพยากรณดวยวิธี Moving Average ต้ังแตป 2556 – ป 2562 

 สวนป 2555 จะคํานวณ Growth Rate ของการสงออกและนําเขา ต้ังแตเดือนมกราคม ป 

2555 ถึง เดือนพฤษภาคม ป 2555 เพื่อนํามาพยากรณการสงออกและนําเขาของป 2555 
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ภาคผนวก ค  
 อธิบายแผนภูมิในสถานการณของภาค 

และบริบทการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ค : อธิบายแผนภูมิในสถานการณของภาคและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
 

ตารางท่ี ค-1 : แนวโนมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2555-2562  
                                                                                                                                หนวย : ลานไร  

ภาค/กลุมจังหวัด ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาค ตอ.น. 37.25  37.97  38.70  39.55  38.88  38.47  38.71  38.86  

ตอนบน 1 4.58  4.62  4.66  4.69  4.66  4.64  4.65  4.66  

ตอนบน 2 3.54  3.60  3.65  3.72  3.67  3.64  3.65  3.67  

ตอนกลาง 9.43  9.62  9.80  10.00  9.82  9.73  9.79  9.83  

ตอนลาง 1 11.22  11.48  11.75  12.06  11.86  11.67  11.77  11.82  

ตอนลาง 2 8.47  8.66  8.84  9.08  8.88  8.79  8.85  8.89  

ที่มา: จากการคํานวณโดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   
 

ตารางท่ี ค-2 : แนวโนมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2555-2562  
                                                                                                                                หนวย : ลานไร  

ภาค/กลุมจังหวัด ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาค ตอ.น. 4.09  4.10  4.11  4.06  4.06  4.08  4.08  4.08  

ตอนบน 1 0.42  0.42  0.43  0.43  0.42  0.42  0.42  0.42  

ตอนบน 2 0.19  0.19  0.20  0.20  0.21  0.20  0.20  0.20  

ตอนกลาง 0.68  0.68  0.67  0.65  0.65  0.67  0.66  0.66  

ตอนลาง 1 2.49  2.49  2.48  2.44  2.44  2.47  2.46  2.46  

ตอนลาง 2 0.31  0.32  0.33  0.34  0.33  0.33  0.33  0.33  

  ที่มา: จากการคํานวณ โดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   

 

ตารางท่ี ค-3 : แนวโนมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของออยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2555-2562 
                                                                                                                                    หนวย : ไร  

ภาค/กลุมจังหวัด ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาค ตอ.น. 2.48  2.52  2.52  2.60  2.66  2.56  2.57  2.58  

ตอนบน 1 0.48  0.49  0.49  0.50  0.51  0.49  0.49  0.50  

ตอนบน 2 0.12  0.12  0.12  0.12  0.13  0.12  0.12  0.12  

ตอนกลาง 0.80  0.80  0.80  0.83  0.85  0.81  0.82  0.82  

ตอนลาง 1 1.07  1.09  1.09  1.13  1.16  1.11  1.12  1.12  

ตอนลาง 2 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  

ที่มา: จากการคํานวณ โดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   
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ตารางท่ี ค-4 : แนวโนมปริมาณนํ้ายางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2552-2562  
                                                                                                                                หนวย : พันตัน 

ภาค/กลุม

จังหวัด 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาค ตอ.น. 163  276   392  525  647  789  855  882  911  901  882  

ตอนบน 1 82   139  196  262  322  392  424  437  451  446  437  

ตอนบน 2 23  39  56  76  95  116  126  131  135   134  131  

ตอนกลาง 9  17  25  35   44  55  61  63  65  65  64  

ตอนลาง 1 23   37  51   65  78  93  99  101  105  103  100  

ตอนลาง 2 26   45   65  87  109  133  145  150  155  153  150  

   ที่มา: จากการคํานวณ โดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   

 

ตารางท่ี ค-5 : แนวโนมมูลคายางพาราประมาณการจากราคานํ้ายางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป   

2552-2562  
              หนวย : ลานบาท 

 ที่มา: จากการคํานวณ โดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   

 

ตารางท่ี ค-6 : หางสรรพสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554  
ภาค/กลุมจังหวดั หางสรรพสินคา (แหง) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144 

ตอนบน 1 27 

ตอนบน 2 20 

ตอนกลาง 41 

ตอนลาง 1 35 

ตอนลาง 2 21 

 ที่มา : www.thaibizcenter.com 

 

 

 

 

 

ป 
ระดับราคาสูง 

(155 บาทตอกิโลกรัม) 

ระดับราคาปานกลาง 

(97 บาทตอกิโลกรัม) 

ระดับราคาตํ่า 

(84 บาทตอกิโลกรัม) 

2552              25,264               15,823               13,703  

2553              42,803               26,809               23,216  

2554              60,734               38,040               32,942  

2555              81,318               50,932               44,106  

2556            100,274               62,805               54,387  

2557            122,204               76,540               66,282  

2558            132,438               82,950               71,833  

2559            136,630               85,576               74,107  

2560            141,101               88,376               76,532  

2561            139,559               87,410               75,696  

2562            136,662               85,596               74,124  
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ตารางท่ี ค-7 : แนวโนมการคาชายแดนของสินคาสงออก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาว  
                                                                                                                         หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-สปป.ลาว 110,175      131,162       156,532       187,234       224,427       269,532       324,290  

หนองคาย      73,532       88,119       105,601       126,551       151,656       181,743       217,798  

บึงกาฬ 2,830         2,851          2,872          2,893          2,915          2,936          2,958  

นครพนม 3,664         3,679          3,694          3,710          3,725          3,740          3,756  

มุกดาหาร      12,404       14,130         16,095         18,334         20,885         23,790         27,099  

พิบูลมังสาหาร      11,004       13,844         17,417         21,913         27,568         34,684         43,636  

เขมราฐ 1,664         2,187          2,873          3,776          4,963          6,522          8,571  

เชียงคาน          720            758             799             842             887             935             985  

ทาลี ่ 4,358         5,593          7,179          9,215         11,828         15,182         19,488  

 ที่มา: จากการคํานวณ โดย ROC อธิบายเพ่ิมในภาคผนวก ข   
 

ตารางท่ี ค-8 : แนวโนมการคาชายแดนของสินคานําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาว  
                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-สปป.ลาว 22,515       29,252  38,441  51,028  68,333  92,195  125,186  

หนองคาย 3,978  4,458   4,995  5,597  6,271  7,026  7,873  

บึงกาฬ 520  766  1,127  1,659  2,443  3,596  5,294  

นครพนม 2,540  3,555  4,976  6,965  9,749       13,646       19,101  

มุกดาหาร      12,404       17,187       23,815       32,997       45,721       63,350       87,777  

พิบูลมังสาหาร        1,769         1,935         2,117         2,315         2,532         2,769         3,029  

เขมราฐ            19             33             59  105  186  330            586  

เชียงคาน            92  106  122  141  163  189            218  

ทาลี ่        1,193         1,212         1,230         1,249         1,269         1,288         1,308  

  ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
 

ตารางท่ี ค-9 : แนวโนมการคาชายแดนของสินคาสงออก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

กัมพูชา 
        หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศกัมพูชา 12,197 14,790 17,938 21,759 26,399 32,035 38,882 

ชองจอม          1,689         2,107         2,628         3,278  4,089          5,100  6,362  

พิบูลมังสาหาร        10,279       12,422       15,012       18,141  21,922  26,492  32,014  

ชองสะงํา            228           261           298            340  388  443  506  

  ที่มา: จากการคํานวณ โดยวิธี ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี ค-10 : แนวโนมการคาชายแดนของสินคานําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

กัมพูชา 
  หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศ

กัมพูชา 170  218  283  372  495  669  916  

ชองจอม            132            160             194             235             284             344             416  

ชองสะงํา              38             58               89             137             211             325             500  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
 

ตารางท่ี ค-11 : แนวโนมการคาผานแดนของสินคาสงออก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

เวียดนาม  
   หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศ

เวียดนาม        28,701       41,280         59,752         86,962       127,149       186,629       274,823  

หนองคาย            754            894          1,059          1,255           1,487           1,762           2,087  

บึงกาฬ          1,640         1,891          2,181          2,515           2,900           3,344           3,856  

นครพนม          3,335         4,153          5,172          6,440           8,019           9,986         12,435  

มุกดาหาร        22,971       34,342         51,340         76,752       114,743       171,538       256,445  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
 

ตารางท่ี ค-12 : แนวโนมการคาผานแดนของสินคานําเขา ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ

เวียดนาม 
 หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศ

เวียดนาม          2,883         4,093          5,809          8,246         11,705  16,617         23,591  

หนองคาย              12             16               21               29               40  54               74  

บึงกาฬ              15             24               36               55               85             130             200  

มุกดาหาร          2,856         4,053          5,751          8,161         11,581  16,433         23,318  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ ค-13 : แนวโนมการคาผานแดนของสินคาสงออก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศจนี 
หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศจนี          4,024         5,357          7,176          9,670         13,110         17,880         24,528  

นครพนม          2,374         2,956          3,680          4,583           5,707           7,106           8,849  

มุกดาหาร          1,650         2,402          3,495          5,087           7,403         10,774         15,679  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
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ตารางที่ ค-14 : แนวโนมการคาผานแดนของสินคาสงออก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศจนี  
หนวย : ลานบาท 

ดาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตอ.น.-ประเทศจนี        31,134       48,431         76,820       123,762       201,803       332,062       550,098  

นครพนม        22,971       38,722         65,271       110,025       185,464       312,628       526,982  

มุกดาหาร          8,163         9,709         11,549         13,737         16,339         19,435         23,116  

ที่มา: จากการคํานวณ ROC วิธีการคํานวณอยูภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ ค-15 : สัดสวนประชากรเมืองและชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                               

                                                                                                                                             หนวย : รอยละ 

กลุมจังหวดั 
2549   2552 

เมือง ชนบท เมือง ชนบท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.4 87.6 15.8 84.2 

ตอนบน 1 15.6 84.4 20.4 79.6 

ตอนบน 2  21.2 78.8 27.2 72.8 

ตอนกลาง  13.3 86.7 18.9 81.1 

ตอนลาง 1 16.7 83.3 20.8 79.2 

ตอนลาง 2  14.6 81.4 19.8 80.2 

 ที่มา : ประมวลจากกรมการปกครอง 

 

ตารางที่  ค-16  :  จํานวนชมรมผูสูงอายุในประเทศประเทศไทย  

ป พ.ศ. รวม 

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2549 10,601 262 2.5 1,342 12.7 2,940 27.7 5,143 48.5 914 8.6 

2552 13,662 305 2.2 1,695 12.4 4,298 31.4 6,321 46.3 1,138 8.3 

2551 19,476 330 1.7 1,938 10.0 8,876 45.6 6,954 35.7 1,377 7.1 

2552 20,999 331 1.6 2,287 10.9 9,961 47.5 7,029 33.5 1,391 6.6 

ที่มา  :  รายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองชมรมผูสูงอาย ุ
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ตารางท่ี ค-17 : ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ณ วันท่ี 1 ม.ค. ของ 

 แตละป) 
          หนวย : ลาน ลบ.ม. 

อางเก็บน้ํา ความจุ ป 2551 สัดสวน* ป 2552 สัดสวน* ป 2553 สัดสวน* 

รวมท้ังส้ิน 7,617 6,106 0.80  6,405 0.84  5,205       0.68  

หวยหลวง 113 118 1.04  114 1.01  64       0.57  

นํ้าอูน 520 455 0.88  427 0.82  222       0.43  

นํ้าพุง 165 148 0.90  105 0.64  67       0.41  

จุฬาภรณ 188 144 0.77  151 0.80  141       0.75  

อุบลรตัน 2,264 1,898 0.84  1,977 0.87  1,346       0.59  

ลําปาว 1,430 1,232 0.86  1,072 0.75  1,131       0.79  

ลําตะคอง 324 185 0.57  291 0.90  179       0.55  

ลําพระเพลงิ 110 81 0.74  109 0.99  57       0.52  

มูลบน 141 88 0.62  141 1.00  87       0.62  

ลําแซะ 275 189 0.69  264 0.96  211       0.77  

ลํานางรอง 121 46 0.38  76 0.63  67       0.55  

สิรินธร 1,966 1,522 0.77  16,78 0.85  1,633       0.83  

 ที่มา :  กรมชลประทาน , * สัดสวนปริมาณน้ําในอางตอความจุของอางเก็บกักน้ํา 
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จัดทําโดย 

 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) 

สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารยรงัสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาบุคลากร 

 

คณะผูจัดทํา 

1. รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี 

2. รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย 

3. รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ 

4. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ 

5. อ.วีระ ภาคอุทัย 

6. อ.ศักด์ิชัย เจรญิศิริพรกลุ 

7. นายเกรียงศักด์ิ ภูศรโีสม   

8. นายอนุวรรตน ศรีสวัสด์ิ 

9. นางสาวสริญญา ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

10. นางสาวจรีนันท เขิมขันธ 

11. นายพชร โนนทิง 

 

งบประมาณ 

 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความรวมมือประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) และกรอบ

ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค  

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกจิการพิเศษ สาํนักพัฒนาและสงเสรมิการบรหิารราชการ

จังหวัด  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงมหาดไทย 
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