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 รายงานการสัมมนา โครงการเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 
(Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ ROC และสถาบัน
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานการสัมมนาเป็นผลการศึกษาใน
เรื่องความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างการเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด (Inclusive Growth) การเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทาง
น้ า และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ เพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายใน
กลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด และสภาพการณ์ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ท าการศึกษาโครงการฯ นี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษาด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ส านักงานจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากร และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในพ้ืนทีแ่ละอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 3–16  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตจังหวัดหนองบัวล าภู 3–38 
ตารางที่ 3–17  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตจังหวัดหนองคาย 3–41 
ตารางที่ 3–18  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตจังหวัดบึงกาฬ 3–44 
ตารางที่ 3–19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตกลุ่มจังหวัด 3–48 
ตารางที่ 3–20  แสดง GPP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 3–57 
ตารางที่ 3–21  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอุดรธานี 3–58 
ตารางที่ 3–22  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดเลย 3–58 
ตารางที่ 3–23  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดหนองคาย 3–59 
ตารางที่ 3–24  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดหนองบัวล าภู 3–59 
ตารางที่ 3–25  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดบึงกาฬ 3–60 
ตารางที่ 3–26  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุ่มจังหวัด 3–60 
ตารางที่ 3–27  แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดหนองบัวล าภู 3–67 
ตารางที่ 3–28  แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดหนองคาย 3–70 
ตารางที่ 3–29  แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดบึงกาฬ 3–73 
ตารางที่ 3–30  แสดงข้ อ เ สนอ โครงการที่ เ หมาะสมส าหรั บกลุ่ มจั งหวั ดภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
3–74 

ตารางที่ 3–31  แสดงการน าเข้าข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 3–86 
ตารางที่ 3–32  แสดงจุดผ่านแดนในจังหวัดเลย 3–94 
ตารางที่ 3–33  แสดงจุดผ่านแดนในจังหวัดบึงกาฬ 3–95 
ตารางที่ 3–34  แสดงจุดผ่านแดนในจังหวัดหนองคาย 3–95 
ตารางที่ 5–1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขในวงเล็บ) 
5-6 

ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 5-7 
ตารางที่ ก–1   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุดรธานี 
ก–2 

   



 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ ก–2   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน

จังหวัดอุดรธานี  
ก–3 

ตารางที่ ก–3   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดอุดรธานี  

ก–4 

ตารางที่ ก–4   แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานี 

ก–6 

ตารางที่ ก–5   แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

 ก–7 

ตารางที่ ก–6   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย 

ก–9 

ตารางที่ ก–7   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดเลย  

ก–10 

ตารางที่ ก–8   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดเลย  

ก–11 

ตารางที่ ก–9  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดเลย 

ก–13 

ตารางที่ ก–10   แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดเลย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก–14 

ตารางที่ ก–11   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ก–16 

ตารางที่ ก–12   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดหนองบัวล าภู เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 

ก–18 

ตารางที่ ก–13   แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดหนองบัวล าภู เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 

ก–18 

ตารางที่ ก–14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ก–20 

ตารางที่ ก–15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดหนองบัวล าภู (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก–21 

ตารางที่ ก–16  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย 

ก–23 

ตารางที่ ก–17  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดหนองคาย 

ก–24 

ตารางที่ ก–18  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดหนองคาย  

ก–25 

ตารางที่ ก–19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดหนองคาย 

ก–27 
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ตารางที่ ก–20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ

จังหวัดหนองคาย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 
ก–28 

ตารางที่ ก–21  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบึงกาฬ 

ก–30 

ตารางที่ ก–22  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดบึงกาฬ  

ก–32 

ตารางที่ ก–23  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดบึงกาฬ 

ก–32 

ตารางที่ ก–24  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดบึงกาฬ 

ก–34 

ตารางที่ ก–25  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดบึงกาฬ  

ก–35 

ตารางที่ ก–26  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ก–37 

ตารางที่ ก–27  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ก–38 

ตารางที่ ก–28  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ก–39 

ตารางที่ ก–29  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด 

ก–41 

ตารางที่ ก–30  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก–42 

ตารางที่ ก–31 แสดงล าดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ก–44 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การเจรจาการค้าเสรีเอเชีย–แปซิฟิก (Free Trade Area Asia–Pacific: FTAAP) ของ 21 
เขตเศรษฐกิจเปิดการค้าเสรี ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ก าหนดให้เกิดผลขึ้นในปี 2563 ในขณะที่การเปิดประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อ
ประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศ คือ เนการาบรูไน ดารุสซาลาม หรือบรูไน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย และการที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เอเชีย–แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement: TPP) ได้แก่ เวียดนาม บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ สร้างโอกาส
การค้าให้กับประเทศตนกับประเทศคู่ค้าส าคัญกับไทยที่หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้แล้ว ตลาดส่งออกของไทยได้แก่อาเซียน เป็นตลาดส่งส่งออกที่ส าคัญของไทย ในปี 
2557 (ม.ค.–พ.ย.) มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 26.2 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) เมื่อ
เกิดการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ท าให้ประเทศสมาชิกสามารถย้ายแรงงาน ทุน ที่เสรี เป็นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย โอกาสคือ อาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่มีประชากรรวมกันกว่า 
590 ล้านคน หากรวมอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ประชากรรวมกันกว่า 2,000 
ล้านคน และอาเซียนบวกหก ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็น
ตลาดที่มีจ านวนประชากรรวมกันกว่า 3,300 ล้านคน หรือเป็นจ านวนกว่าร้อยละ 49 ของประชากร
โลกอาเซียน บวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อาเซียนบวกหก คือ อาเซียนบวกสาม บวกกับ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนบวกสาม กับบวกหก มี GDP รวมกัน
เป็นร้อยละ 22 ของ GDP โลก มีจ านวนประชากรของประเทศภาคีกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนอกจาก
อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก อาเซียนยังเปิดความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนที่อยู่ไกลออกไปอีก 
3 ประประเทศเป็นอาเซียนบวกเก้า ได้แก่ อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก บวกกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520) ประเทศแคนาดา (เริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2520) และประเทศสหภาพโซเวียต ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เริ่มสัมพันธ์กัน
มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534) พัฒนาความสัมพันธ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนอกจากนี้ยังมี นอกจากนี้ไทยยังมี
การเจรจาการค้าเสรีระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจาหลายประเทศ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ส่วนที่อยู่ระหว่างรอการสรุปผลการเจรจาและ
บังคับใช้ คือ ไทย-เปรู ไทย-ชิลี ไทย-อินเดีย และอยู่ระหว่างการเจรจา ไทย-สหภาพยุโรป และ ไทย-
สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ที่ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิก 4 ประเทศ คือ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอรเวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตอนบน ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา หรือกลุ่ม
ประเทศ CLMV (C=Cambodia, L=Laos, M=Myanmar, V=Vietnam) ในอนาคตมุ่งสู่ประเทศ
อุตสาหกรรม โดยกัมพูชามุ่งเน้นการเจริญเติบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
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Direct Investment: FDI) สปป.ลาว และเวียดนาม มุ่งสู่อุตสาหกรรมทันสมัยในปี 2563 ส่วน   
เมียนมาร์มุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในปี 2573 ประเทศเหล่านี้ต่างใช้วิธีการพัฒนา
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยในอดีตที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม ส่งเสริมการส่งออก ผลิตสินค้าทดแทนการ
น าเข้า และผลิตเพ่ือการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่ง การเป็นคู่ค้ากับไทยจาก
การที่ประเทศเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตในอันดับที่สูงของอาเซียน โดยในปี 2557 สปป.ลาว มี
อัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด ร้อยละ 7.5 รองลงมาคือ กัมพูชา ร้อยละ 7.2 เมียนมาร์ ร้อยละ 6.5 
และเวียดนาม ร้อยละ 6.19 ประชากรในกลุ่ม CLMV อายุน้อยกว่า 30 ปี มีมากกว่าร้อยละ 50 โดย
กัมพูชา มีจ านวนร้อยละ 62.4 สปป.ลาว ร้อยละ 69.7 เมียนมาร์ ร้อยละ 52.49 และเวียดนาม ร้อย
ละ 51.65 ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 และในปี 
2588 ไทยจะมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 36 เร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน เช่น มาเลเซียก่อนปี 2593 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หลังปี 2593 ส่วนการเป็นคู่แข่งและภัยคุกคาม จากการที่นโยบายของ
ประเทศเพ่ือนบ้านผลิตสินค้าสินค้าทดแทนการน าเข้า ความเป็นชาตินิยม เช่น สินค้าท่ีส่งออกจากไทย
ต้องพิมพ์ฉลากเป็นภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศคู่แข่งขันของไทยมีการลงทุนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ส าคัญ ได้ แก่ จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย ยุโรป (ประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณา
นิคม) ในขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกลดขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 29 ของโลก เป็นอันดับสามใน
อาเซียนรองจากสิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับ 3 และมาเลเซีย อยู่อันดับ 12 (IMD World Competitiveness 
Yearbook 2014) โดยประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนพยายามพัฒนาขีดความสามารถตนเองให้สูงขึ้น
ใกล้เคียงกับไทย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อเปิดการค้าเสรี ภาษีการค้าเป็นศูนย์เกือบทั้งหมด 
แต่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ปกป้องผลผลิตทางการเกษตร และ/หรืออุตสาหกรรม
ภายในประเทศโดยใช้อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers: NTB) เช่น การใช้บังคับ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures–SPS) มาตรฐานสินค้าหรือสิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายเพ่ือปกป้อง
อุตสาหกรรมที่รัฐยังให้การปกป้อง (Infant Industry) เป็นต้น  

ในขณะเดียวกัน อิทธิพลของจีนที่มีต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตอนบน หรือประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub–region: GMS) นับจากจีนและอาเซียนได้ตกลงเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดย
ในปี 2557 มูลค่าการค้าระหว่างไทย–จีน สูงถึง 2.18 ล้านล้านบาท โดยจีนลงทุนเพ่ิมขึ้นปีละกว่า 
ร้อยละ 40 มองไทยเป็นแหล่งป้อนปัจจัยการผลิต ขายสินค้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นสินค้าที่ไม่มี
คุณภาพ เพราะมีอ านาจการซื้อต่ า จีนได้การขยายเส้นทางคมนาคม การค้า การลงทุนจากจีนตอนใต้
ลงสู่อาเซียนในแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ิมมากขึ้น การลงทุนสร้างรถไฟจากเมือง  
คุนหมิงมาถึงชายแดนจีน–สปป.ลาว ที่เมืองโมหาน–บ่อเต็น เพ่ือเชื่อมต่อกับรถไฟใน สปป.ลาว ที่มี
มูลค่ากว่า 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากชายแดนเมืองบ่อเต็น เส้นทางผ่านเมืองหลวงพะบาง–       
วังเวียง–นครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางกว่า 420 กิโลเมตร โดยจีนกับ สปป.ลาว ได้ตกลงร่วมกัน
ที่จะเลือกวิธีอันมีประสิทธิภาพในการร่วมมือกันลงทุนโครงการรถไฟดังกล่าวเป็นต้น เป็นยุทธศาสตร์
ของจีนให้ภูมิภาคอาเซียนตอนบนเป็นเส้นทางบกอีกเส้นทางหนึ่ง จากหลายเส้นทาง เชื่อมการ
คมนาคมสู่กรุงเทพ ลงใต้ไปมาเลเซีย และสิงค์โปร์ ที่จะส่งผลต่อกลุ่มจังหวัดที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคมเส้นทางสายนี้ จากโครงการการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เส้นทาง
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รถไฟทางคู่เส้นทาง หนองคาย–อุดรธานี–ขอนแก่น–นครราชสีมา–แก่งคอย–กรุงเทพ และเส้นทาง
หนองคาย–อุดรธานี–ขอนแก่น–นครราชสีมา–แก่งคอย–แหลมฉบัง–มาบตาพุด ที่รัฐบาลได้เร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 ผลของการลงทุนก่อสร้างระบบรางท าให้การขนส่งสินค้า 
คน ใช้เวลาลดลง ท าให้มีสินค้าและปัจจัยการผลิตกระจายเข้ามาสู่พื้นท่ีของกลุ่มจังหวัดเร็วขึ้น มีสินค้า
จากประเทศอ่ืนมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น คือ จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ทั้งสินค้าที่ใช้ร่วมกัน
และทดแทนกันกับสินค้าในประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่ผ่าน 2 จังหวัด ไนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ต้องเตรียมพร้อมว่าถนน และ
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) จะเชื่อมกับรถไฟอย่างไร เนื่องจากมีความส าคัญส าหรับจีน เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสินค้า คน โดยผ่านเมืองหลวงของสองประเทศ คือ สปป.ลาว และไทย ไปภาค
อ่ืน ๆ และ ลงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์  

ในด้านวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด
อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ ก าหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567–2560 เป็น “ศูนย์กลางการลงทุนทาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน” และต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัด (Positioning) เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ าโขง”  

โดยทฤษฎีการรวมกลุ่มจังหวัด เมืองเศรษฐกิจหลักใหญ่สร้างความเชื่อมโยงกับเมืองเล็กที่ติด
อยู่ใกล้กันให้เติบโตร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติความเชื่อมโยงนี้ยังไม่ชัดเจน นับแต่การรวมกลุ่มจังหวัด
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างมีการเจริญเติบโตด้วย
ตนเอง พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโต
ขึ้นด้วยตนเองมากกว่าการท าธุรกิจร่วมระหว่างผู้ประกอบการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพราะส่วน
ใหญ่การเติบโตเป็นการเติบโตจากภายในแต่ละจังหวัดผู้ผลิต ไม่ได้ท าการผลิตร่วมกันในแต่ละจังหวัดไม่
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมโดยคนส่วนใหญ่ (Inclusive Growth) แต่ละจังหวัดต่าง
ก าหนดบทบาท ต าแหน่งที่แตกต่างกัน ในกลุ่มจังหวัดและแต่ละจังหวัดพบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ของกลุ่มจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) มากกว่าอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่กระจายปัจจัยการผลิตขั้นกลางไปสาขาการผลิตอ่ืน ๆ 
(ศูนย์ ROC, 2557) ช่องว่างในการขยายตัวของแต่ละจังหวัดมีความเหลื่อมล้ ากันมาก ในปี พ.ศ. 2555 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุดรธานี 95,398.78 ล้านบาท รองลงมา คือ เลย 40,531.24 ล้าน
บาท หนองคาย 36,550.46 ล้านบาท หนองบัวล าภู 19,995.53 ล้านบาท และบึงกาฬ 17,639.47 ล้าน
บาท (สศช., 2557) มีการมองภาพการพัฒนาร่วมกันแต่มีปัญหาในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในภาคเอกชน ยิ่งพัฒนาไปท าให้ช่องว่างของการพัฒนาห่างกันมากขึ้น 

นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ก าหนดพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เร็วขึ้นจากระยะที่สอง ให้พร้อมกับอีก 
5 จังหวัดที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้า คือ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด 
และจังหวัดสงขลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต เพ่ิมการจ้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้
ประชาชนและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน นอกจากนี้ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้พิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองคายเพ่ิมขึ้นอีก ส่วนนิคม
อุตสาหกรรมเอกชนจังหวัดอุดรธานี ก าหนดเริ่มด าเนินการในต้นปี 2557 เน้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา ที่ใช้วัตถุดิบแหล่งใหญ่
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จากจังหวัดบึงกาฬที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากกว่า 8 แสนไร่ พ้ืนที่เขต อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตการผลิตที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนไซยะบุลี ใน 
สปป.ลาว เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้และลาวตอนบน มีความอุดม
สมบูรณ์ของน้ าและดิน เหมาะที่จะไปลงทุนด้านการเกษตร น าผลผลิตที่ ได้เป็นปัจจัยการผลิต
สนับสนุนเขตอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดย่อมที่ท่าลี่ได้ โดยเขื่อนไซยะบุลี ห่างจากด่านชายแดนท่าลี่ 
จังหวัดเลยประมาณ 250 กิโลเมตร และ สปป.ลาว มีแผนการก่อสร้างเขื่อนที่เมืองหลวงพะบาง ซึ่ง
เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อกลุ่มจังหวัด ในกรณีที่เป็นโอกาส จากการที่คุณภาพดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เพราะขาดแร่ธาตุต่าง ๆ อันจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับความต้องการของดิน ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชจ านวนมาก ต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรสูงขึ้น ต้นทุนที่ดินราคาแพงขึ้นจากการเก็งก าไร
มาก มีผลต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม การใช้พ้ืนที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อน   
ไซยะบุลี และเข่ือนหลวงพะบาง (หากท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ) ท าการเกษตรและประมง สามารถน า
ผลผลิตเข้ามาแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารของกลุ่มจังหวัดได้ สามารถปลูกพืชในพ้ืนที่น้ าลดตามชายฝั่ง
ในระยะสั้นในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง ในกรณีที่เป็นภาวะคุกคาม ระดับน้ าจะเป็นปัญหาในเรื่องการ
ขนส่งคนและสินค้าทางน้ า รวมถึงประมงชายฝั่ง เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาด้านศักยภาพ กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แร่โปแตส ที่จะน ามาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การมีสนามบินนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานีจะมีบทบาทและความส าคัญต่อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบนมากขึ้นในการขนส่งทั้งคนและสินค้า ธุรกิจบริการ    
พาณิชยกรรม กลุ่มจังหวัดจะใช้ประโยชน์ให้เกิดการเชื่อมต่อการคมนาคมอยู่เหนือจากเส้นทาง
ระเบียงตะวันออก-ตะวันตก โดยใช้ถนนจากพิษณุโลก ถึงทางแยกบ้านแยง เลี้ยวเข้าอ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก เข้าอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แล้วไปตัวจังหวัดเลยโดยใช้เส้นทางหมายเลข 2013 
เชื่อมต่อกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ โอกาสในการขยายการค้า การลงทุนใน สปป.ลาว และใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางหมายเลข 8 ขยายการค้าการลงทุนเข้าสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้ เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใน
การเดินทางจากกลุ่มจังหวัดไปเวียดนามตอนเหนือ และเขตปกครองพิเศษกว่างสีจ้วง ของจีนตอนใต ้

สภาพความเป็นจริงด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนนัก ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ด้าน
การผลิต เช่น โรงงานผลิตน้ าตาลทราย โรงงานแปรรูปยางพาราขั้นต้น โรงสีข้าว อุตสาหกรรมที่ส าคัญ
อ่ืน ๆ เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการในลักษณะรับจ้ าง
การผลิต หากมีการด าเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วน่าจะมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ คือ 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะและประกอบรถยนต์  และอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง จังหวัดหนองบัวล าภู มี
อุตสาหกรรมประเภทอาหาร ประกอบด้วยการผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหลัก เช่น น้ าดื่ม น้ าแข็งหลอด 
ลูกชิ้น และ แป้งท าขนมจีน อุตสาหกรรมการเกษตรประกอบด้วยการผลิตภัณฑ์สีข้าว เป็นหลัก 
รองลงมาได้แก่ มันเส้นอบข้าว มันเม็ดอัดแข็ง และข้าวโพด จังหวัดบึงกาฬ มีอุตสาหกรรมผลิตยาง
แท่ง STR20 ยางเครพ การสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมท าหมอนยางพารา อุตสาหกรรมดูดทราย 
โม่/ย่อยบดหิน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ จังหวัดหนองคายมีอุตสาหกรรมส าคัญประเภท โรงสีข้าว 
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โรงงานแปรรูปมะเขือเทศ กิจการแปรรูปอาหาร โรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งมีศักยภาพในหลายด้าน
และหลากหลาย ทั้งการแปรรูปสินค้าเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อระดับประเทศและระดับโลก มีอารยธรรมเก่าแก่
ย้อนหลังกว่า 3,000–5,000 ปี ที่บ้านเชียง มีสุสานหอย ที่จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อระดับประเทศ มีวัฒนธรรมเฉพาะ เช่นการแห่ผีตาโขน 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงในกลุ่มจังหวัด ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวนอกจากเน้นการ
ท่องเที่ยวตามจุดเด่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามปกติแล้ว โอกาสในการเชื่อมโยงระหว่าง     
เชียงคาน จังหวัดเลย กับเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเชียงทอง หรือเมืองหลวงพะบาง สปป.ลาว 
ส่วนกลุ่มจังหวัดที่ล าน้ าโขง ซึ่งเหมาะสมกับทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดติดต่อกับภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือด้าน
ตะวันออก ระยะห่างระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดห่างไกลกันมาก เช่น จังหวัดเลย กับจังหวัดบึงกาฬ 
มีความเชื่อมโยงกันยากเพราะมีระยะทางห่างไกลกัน และไม่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกัน โอกาสสร้างความ
ร่วมมือมีความล าบากมากขึ้น มี 3 จังหวัดเป็นเมืองชายแดน คือ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ ต่างมีการขยายตัว เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และ
จีน ความยาวชายแดนของกลุ่มจังหวัดที่ติดต่อ สปป.ลาว ระยะทาง 544 กิโลเมตร มากเป็นอันดับ
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติด
ชายแดน สปป.ลาว จุดผ่านแดนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีจุดผ่านแดนถาวรรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ในพ้ืนที่
จังหวัดเลย 3 แห่ง จังหวัดหนองคาย 2 แห่ง และจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพ
ข้ามแม่น้ าเหืองไทย-ลาว ด่านเชียงคาน และด่านบ้านคกไผ่ ในจังหวัดเลย ด่านสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้ าโขงไทย-ลาว แห่งที่ 1 และด่านท่าเรือวัดหายโศก ในจังหวัดหนองคาย และด่านบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ มีจ านวนจุดผ่อนปรนทั้งสิ้น 11 แห่ง เป็นครึ่ งหนึ่ งของจ านวนจุดผ่อนปรนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่นับรวมท่าเทียบเรือตามธรรมชาติตลอดล าน้ าเหือง และน้ าโขง จุดผ่อน
ปรนมีในพ้ืนที่จังหวัดเลย 5 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ บ้านนาข่า บ้านอาฮี บ้านนากระ
เซ็ง และบ้านหนองผือ จุดผ่อนปรนในจังหวัดหนองคาย 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านม่วง บ้านหม้อ 
บ้านจุมพล และบ้านเปงจาน และจุดผ่อนปรนในจังหวัดบึงกาฬ 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านห้วย
คาด และบ้านบุ่งคล้า  

มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 (ม.ค.–พ.ย.) จ านวนรวม 64,936.78 
ล้านบาท หรือร้อยละ 47.54 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และประมาณการการค้า
ชายแดนตามจุดผ่อนปรนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 25.59 ล้านบาท และปี พ.ศ. 
2558 ประมาณ 26.87 ล้านบาท (ศูนย์ ROC) การค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง การส่งออกในปี 2556 ลดลงร้อยละ 2.44 ปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.41 
(กระทรวงพาณิชย์, 2558) ท าให้ต้องหันมาท าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นเพราะการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในปี 2556/57 (ม.ค.–พ.ย.) ร้อยละ 13.64 เปรียบเทียบ
ในช่วงเดียวกัน (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) ในขณะที่การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดมีการ
ขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน มูลค่าการค้าชายแดนที่เกิดขึ้น เมืองตามชายแดนไม่ได้ประโยชน์
จากการค้าชายแดนมากนัก จังหวัดตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการค้าชายแดน
น้อย พ้ืนที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้ประโยชน์จากการค้าชายแดนมากนัก 
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จังหวัดตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการค้าชายแดนน้อย โดยพิจารณาจากแหล่ง
ผลิตสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในพ้ืนที่ ประโยชน์ที่ได้ส่วนใหญ่ คือ การซื้อมา ขายไป ทางด้านพาณิช
กรรม การบริการ และการขนส่ง ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ชายแดนมีโครงการ
ทางด้านสังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการมากกว่าโครงการทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือสร้างฐานการ
ผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

การพิจารณาถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่
เชื่อมโยงภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็น
เรื่องจ าเป็นและส าคัญในการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงรวมถึงความพร้อมในการอ านวยความสะดวก
ด้านศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) 
การด าเนินการพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) ของด่าน
ศุลกากรในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดก่อนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปลายปี 2558 นี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

2.1. เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในประเด็น 
2.1.1. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
2.1.2. ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน้ า 
2.1.3. พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยง

ภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
2.1.4. การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่

ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
2.1.5. การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) 

ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 
ของกลุ่มจังหวัด 

2.1.6. ปัญหาด้านการค้าชายแดน 
2.2. เพ่ือน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

2.2.1. ไดข้้อเสนอแนะในการสร้างความคิดและแนวทางการด าเนินโครงการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตาม
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) 

2.2.2. ได้ความเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งคน สินค้า ร่วมกันระหว่างเส้นทางราง ทางถนน และ
ทางน้ า ในกลุ่มจังหวัด 

2.2.3. ได้แนวทางในการเสนอพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกันระหว่างเส้นทางราง ทาง
ถนน ในกลุ่มจังหวัด 

2.2.4. ได้แนวทางเสนอเขตพ้ืนที่การผลิตตามความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับบางพ้ืนที่ของแขวง
ที่อยู่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
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2.2.5. ได้ข้อเสนอแนะโครงการในการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่ เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลเกิดจากการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

2.2.6. ทราบปัญหาและผลของปัญหาเพื่อการแก้ไขการค้าชายแดนให้ดีขึ้น 
2.2.7. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

 
3. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3.1. หน่วยงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2. หน่วยงานสนับสนุน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1. ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดและแนวทางการด าเนินการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วง
โซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) เสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2. ได้ความเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งคน สินค้า ร่วมกันระหว่างเส้นทางราง ทางถนน และทางน้ า 
ในกลุ่มจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.3. ได้แนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกันระหว่างเส้นทางราง ทาง
ถนน ในกลุ่มจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4. ได้แนวทางก าหนดเขตพ้ืนที่การผลิตตามความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับบางพ้ืนที่ของแขวงที่
อยู่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เสนอต่ออุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

4.5. ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่ เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) ของกลุ่มจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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4.6. ทราบปัญหาและผลของปัญหาเพ่ือการแก้ไขการค้าชายแดนให้ดีขึ้น เสนอต่อพาณิชย์
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจ กักกัน โรค
พืชและสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในด่าน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.7. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เสนอต่อกลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที ่2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย             

1) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด (Inclusive Growth) 2) ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และ
ทางน้้า 3) พ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายใน
กลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 4) การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิต
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 5) การพัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 6) ปัญหาด้านการค้าชายแดน ซึ่งมีวิธี
การศกึษา 6 ส่วน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด 

3. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดย
คนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดเพ่ือน้าเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

5. การจัดสัมมนาเพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดโครงการ 
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 ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดน ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละ
จังหวัด ข้อมูลเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
อาเซียน และนโยบายรัฐบาล ข้อมูลดังกล่าวได้ท้าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกัน ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ด้านบริษัทและสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่ส่งออก
ต่างประเทศ และด้านสินค้า OTOP ตลอดจนสินค้า OTOP ที่ส่งออกไปต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน้้า 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญ เพื่อรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายในกลุ่ม
จังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิต
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 3) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านการค้าชายแดนที่ส้าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 
  

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด 
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 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส้ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและ
จุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด และเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ (Key Informant) ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1) การจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส้ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่ม
จังหวัด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย อ้าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้้าเหือง (ไทย–ลาว) อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดผ่าน
แดนถาวรบึงกาฬ อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จุดผ่อนปรนบ้านปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึง
กาฬ เป็นต้น  
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informant) ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2558 โดยการสัมภาษณ์หน่วยงาน
ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แก่ 
 (1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส้านักงานจังหวัด ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจั งหวั ด  ส้ านั ก ง านศุ ลกากร  ส้ านั กบริ ห า รยุ ทธศาสตร์ กลุ่ ม จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ว่าการอ้าเภอ
ตามแนวชายแดน เป็นต้น 
 (2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 
 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญของแต่ละจังหวัด มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้  

1) ประเด็นการสัมภาษณ์ส่วนราชการในแต่ละจังหวัด 
1.1) ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 

 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้สภาวการณ์การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
(Mega Project) ของรัฐบาล เช่น รถไฟ ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกับประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงการ 

 ความพร้อมของจังหวัด ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การบริการ กับการเกิด 
Mega Project และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

 จุดยืนของจังหวัดกับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และบริการ 
 
 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด 
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1.2) ประเด็นการสัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัด 
 กิจกรรมของส้านักงานพาณิชย์จั งหวัดย้อนหลัง 3 ปี  ที่ เกี่ยวกับการค้า

ต่างประเทศ (การค้าชายแดน การค้าต่างประเทศ) มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวการค้าการลงทุน 
การติดตามผลการท้าธุรกิจซื้อ-ขายในปัจจุบัน 

 ชนิด จ้านวน มูลค่า และตลาดธุรกิจที่มีการส่งออกในพ้ืนที่ ปัญหา อุปสรรค 
วิธีการด้าเนินการส่งออกเองหรือผ่านตัวแทน Business Matching 

 แผนการตลาดของพาณิชย์จังหวัดในการน้าผลผลิต OTOP, SMEs ของจังหวัด 
- แนวทางการพัฒนา OTOP เป็น SMEs ให้สามารถพ่ึงตัวเองได้ 
- ข้อเสนอในการเปิดตลาดใหม ่
- แนวทางส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP, SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนามี

ในพ้ืนที ่ 
 

1.3) ประเด็นการสัมภาษณ์ อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของจังหวัด แนวทางการด้าเนินการ

และทิศทางพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดมากที่สุด 
 แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดกับพ้ืนที่ชุมชน 
 อุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ

รัฐบาล ได้แก่ ระบบราง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  

1.4) ประเด็นการสัมภาษณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 ความสอดคล้องในการประกาศใช้ผังเมืองรวมของจังหวัด/อ้าเภอ การ

ก้าหนดการใช้พื้นท่ี กับทิศทางการพัฒนาจังหวัด  
 การจัดการเขตอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/ระบบราง บทบาทของผังเมือง

ในการจัดการการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี 
 ข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด/อ้าเภอ (แผนที่) 

 
1.5) ประเด็นการสัมภาษณ์ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน 

 ปัญหา อุปสรรคความเป็นมาในการด้าเนินงาน และการสนับสนุนจากภาครัฐ 
เอกชน  

 บทบาทของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
 แผนด้าเนินงานโครงการ ของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน  

 
1.6) ประเด็นการสัมภาษณ์ ศุลกากรจังหวัด 

 ข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดน 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
 ข้อมูลประเภทสินค้าส่งออก-น้าเข้า-ผ่านแดน 20 อันดับ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิต

จากพ้ืนที ่
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 ข้อมูลต้นทางและปลายทางของสินค้าที่ส่งออกใน สปป.ลาว และเวียดนาม  
 การปรับแก้ไขหรือลดขั้นตอนในการอ้านวยความสะดวกเพ่ือการส่งออก–น้าเข้า 

ในด้านกฎระเบียบของไทยและประเทศคู่ค้า และในด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
เข้าสู่ AEC 
 

2) ประเด็นการสัมภาษณ์ภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด 
2.1) ประเด็นการสัมภาษณ์ หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ภาคเอกชนในพ้ืนที่ก้าหนดจุดยืนในการพัฒนาพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ ใน
สภาวการณ์ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ความพร้อมของภาคเอกชนกับการเกิด Mega Project/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้าน
ทิศทางการลงทุน การค้า และบริการ 

 การสนับสนุนของภาครัฐ เพ่ือให้ภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง
ของนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนจากต่างพ้ืนที่ และการเข้าสู่ AEC 

 
2.2) ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการน้าเข้า–ส่งออกพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนที่

อ้าเภอท่าลี่ 
 สถานการณ์ปัจจุบัน การผลิตข้าวโพด/พืชเศรษฐกิจอ่ืน ใน สปป.ลาว และใน

พ้ืนที ่
 ปัญหา อุปสรรค ที่ยังคงมีอยู่ในการค้าชายแดน การน้าเข้า–ส่งออก พืชผลทาง

การเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินการ ในแต่ละระดับ 
 การใช้ประโยชน์จาก Mega Project ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 

ให้มีการเชื่อมโยงการผลิต หรือใช้ประโยชน์จากโครงการที่ภาครัฐด้าเนินการ โดยภาคเอกชนมีการ
เตรียมความพร้อมรองรับในการใช้ประโยชน์สูงสุด 
 

     
ภาพที่ 2–2 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี           ภาพที่ 2–3 สัมภาษณ์ประธานท่ีปรึกษา สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี  
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ภาพท่ี 2–4 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                 ภาพท่ี 2–5 สัมภาษณ์ ณ หอการค้าจังหวัดเลย      
 

     
ภาพท่ี 2–6 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย        ภาพที่ 2–7 สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดหนองคาย      
 

   
ภาพที่ 2–8 สัมภาษณ์ผู้แทนส้านกังานโยธาธิการ            ภาพที่ 2–9 สัมภาษณเ์จ้าหน้าท่ี ณ จุดผอ่นปรน             

และผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ                                      บ้านปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
 

  
ภาพที่ 2–10 สัมภาษณ์ ณ สา้นักงานโยธาธิการ          ภาพที่ 2–11 สัมภาษณ์ผู้แทนหอการค้าและสภา               

และผังเมืองจังหวัดหนองบัวล้าภ ู                             อุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวล้าภู                                                       



2-8 

 
  
 
 
  
 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคน
ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด ผู้ศึกษาใช้แบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของแต่
ละจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 
1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 
 1.1) การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output Analysis) 
 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นตารางของ Leontief (1953) เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจ  เป็นตารางที่บอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมกับสาขาการผลิตต่าง ๆ ได้ และเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบ โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสาขาการผลิต 
(Sector) เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง และการบริการ เป็นต้น 
 แบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการอธิบายถึงการไหลเวียนของสินค้าและบริการ
ระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุปสงค์ของการใช้ปัจจัยการผลิตและบริการ และปัจจัยการผลิต
ขั้นกลาง (Intermediate Input) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) หรือมูลค่าเพ่ิม ทางด้าน
แถวเป็นการกระจายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบด้วยอุปสงค์ขั้นกลาง (Intermediate 
Demand) และอุปสงค์ข้ันสุดท้าย (Final Demand)  
   
  โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
  แนวคิดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการแสดงถึง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถจ้าลองเป็นรูปแบบตารางธุรกิจ หรือกิจกรรมในเชิง
ปริมาณที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในระบบเศรษฐกิจ แสดงถึงปริมาณของสินค้าและบริการ แต่
ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ละช่วงเวลา ตามแนวนอนที่แสดงถึง การกระจาย
ของผลผลิตระหว่างสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ตามแนวตั้งแสดงถึงปัจจัยในแต่ละสาขาการผลิต 
ที่มีความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจ แบบจ้าลองของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต แสดงให้เห็นว่า 

3. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคน
ในจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 
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ด้านแนวนอน แสดงการแจกแจงผลผลิตของสินค้าในแต่ละสาขาการผลิต คือขายให้กับสาขาการผลิต
หรืออุตสาหกรรมของแต่ละสาขา เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่ส้าคัญ 3 ส่วน 
(ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543) ดังนี้ 

(1) ตารางแสดงการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ (Flow Table) ประกอบด้วย 4 ส่วน 
คือ ส่วนที่หนึ่ง ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยมี
รูปแบบในด้านของการกระจายผลผลิตของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่ง แต่ด้านของโครงสร้าง
การผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่จ้าลองปัจจัยการผลิตผลผลิต
นั้นแสดงถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตหรือมูลค่าความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Transaction Table) ส่วนที่
สอง แสดงถึงมูลค่าเพ่ิมของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Value Added) โดยค่าของมูลค่าเพ่ิมประกอบด้วย 
ค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน ดอกเบี้ย และก้าไร ส่วนที่สาม แสดงถึงมูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละ
สาขาเศรษฐกิจ (Final Demand) ประกอบด้วย การบริโภคของครัวเรือน การลงทุน การใช้จ่ายของ
รัฐบาล และการส่งออก และส่วนที่สี่  คือ ส่วนที่แสดงถึงมูลค่ารวมของผลผลิตของแต่ละสาขา
เศรษฐกิจในแบบจ้าลองปัจจัยการผลิตผลผลิต (Total Output) 

 
ตารางที่ 2–1 แสดงโครงสร้างของแบบจ้าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบ

เศรษฐกิจ 
 ผู้ผลิต  

(Producers) 
อุปสงค์ขั้นสุดท้าย 

[Final Demand ( Fi )] 
มูลค่า

ผลผลิตรวม 
(Total 

Output) X1    X2   X3  ……… Xj C I G X M 

ผู้ผลิต 
(Producers) 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

x11  x12  x13 ……… x1j 

x21  x22  x23 ……..…..x2j 

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

C1 
C2 

… 
… 
… 
Ci 

I1 
I2 

… 
… 
… 
Ii 

G1 
G2 

… 
… 
… 
Gi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

M1 
M2 

… 
… 
… 
Mi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

มูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) 

V1   V2   V3 ………… Vj  
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(GROSS PROVINCIAL PRODUCT) 

ปัจจัยการผลิต
น าเข้าทัง้หมด  
(Total Input) 

X1   X2   X3  ………… Xj 

            ที่มา : องค์ความรู้รายได้ประชาชาติของไทย, 2549 

 
  จากตารางที่ 2–1 พบว่า ทางด้านแนวนอน (Row) ได้แสดงการกระจายผลผลิตของสินค้าใน
แต่ละสาขาการผลิต คือ ขายให้กับสาขาหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 
(Intermediate Demand) เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นสุดท้าย (Final Demand) ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริโภคของครัวเรือน (Personal Consumption: C) การลงทุนภาคเอกชนมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Private Domestic Investment: I) รายจ่ายของรัฐบาล (Government 
Spending: G) การส่งออก (Exports: E) การน้าเข้า (Imports: M) ในขณะที่ทางด้านแนวตั้ง 
(Column) ได้แสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง อัน
ได้แก่ วัตถุดิบต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน 

ส่วนที่ 
1 

ส่วนที่ 
2 

 

ส่วนที่ 
4 

 

ส่วนที่ 3 
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ก้าไร ค่าเช่าที่ดิน และดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ภาษีทางอ้อมสุทธิ และเมื่อรวมราคาสินค้าน้าเข้า 
(Import Goods) มาบันทึกไว้ในแบบจ้าลองแล้ว แบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะ
ของ Demand และ Supply ของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและ
บริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General Equilibrium in The Opened Economics) และจาก
แบบจ้าลองจะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต (Input) ที่เท่ากันกับผลผลิต (Output) เสมอ  
 จากโครงสร้างของแบบจ้าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ สามารถ
อธิบายในรูปคณิตศาสตร์ได้โดย ในแต่ละแนวนอน (Row) จะแสดงถึงการกระจายผลผลิตของ
อุตสาหกรรม โดยสมมติให้มี n สาขาการผลิต คือ 
 

อุปสงค์รวม = อุปสงค์ข้ันกลาง + อุปสงค์ข้ันสุดท้าย 
หรือ 

1

n

ij i i

j

x F X


         (1) 

โดยที่      
ijx   = ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม i เพ่ือการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรม j 

iX    = มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม i 

iF   = อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าอุตสาหกรรม i 
 n    = จ้านวนสาขาของอุตสาหกรรม 
i  = 1, 2, 3… n 
j  = 1, 2, 3… n 
 

            ในท้านองเดียวกัน ในแต่แนวตั้งจะแสดงถึงโครงสร้างการใช้จ่าย (หรือต้นทุน) การผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม j คือ 
 

1

n

ij i j

i

x V X


         (2) 

โดยที่    jX   = มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม j 
 iV    = มูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต j 
 i  = 1, 2, 3… n 
j  = 1, 2, 3… n 

 
 (2) ค่าสัมประสิทธิ์การผลิต (Technical Coefficients) 
 ข้อสมมติให้การใช้ปัจจัยการผลิตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของผลผลิต จากนั้นจึงน้าข้อ
สมมติดังกล่าวมาหาค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง
เป็นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้น
กลางในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจในมูลค่า 1 
หน่วยในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต
ระดับประเทศและระดับภาคมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของ
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ระบบเศรษฐกิจหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถค้านวณหาสัมประสิทธิ์การผลิตได้โดยสมมติให้
ija คือ 

สัมประสิทธิ์ของ Input–Output หรือเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การผลิตหรือค่าสัมประสิทธิ์ทางเทคนิค 
(Technical Coefficient) จะได้สมการการใช้ปัจจัยการผลิต (Input) ที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่า
ของผลผลิต (Output) จะได้ว่า  

ij ij jx a X   หรือ  ij

ij

j

x
a

X
         (3) 

หมายความว่า สาขาการผลิตที่ i ใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขา  j  เท่ากับ 
ija  เมื่อแทนสมการ 

(3) ลงในสมการที่ (1) จะได้ว่า 

1

n

ij j i i

j

a X F X


           (4) 

 
จากความสัมพันธ์ที่แสดงสามารถเขียนสมการ (4) ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ (Matrix Form) ได้ดังนี้ 

AX F X           (5) 

โดยที่  

1 1

11 1

2 2

1

, ,

n

n nn

n n

x F
a a

x F
A X F

a a
x F

   
     
            
 

    
   

 

 
m = 1, 2, 3… n 
n = 1, 2, 3… n 

 
จากสมการ (5) เขียนได้เป็น  

AX F IX          (6) 
โดยที่ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) 
   

จัดสมการใหม่จะได้ 
( )I A X F          (7) 

 
หาก ( )I A  เป็น non-singular Matrix แล้ว เมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix) ก็จะสามารถ
ค้านวณได้เป็น 

1( )X I A F         (8) 
 
โดย   1

 AI  เรียกว่า Leontief Inverse Matrix หรือ Inverse Matrix (ซ่ึงต้ังชือ่ให้ตาม 
Prof. Wassily W. Leontief ผู้คิดค้นทฤษฎี Input–Output Inverse Matrix) สามารถน้าไปใช้
วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต  
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จากนั้นจึงน้าค่า   1
 AI มาสร้างตารางสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต โดยหาค่า 

ija  ได้จาก
ij

ij

j

x
a

X
  จึงแปลความหมายได้ว่า เมื่ออุปสงค์ข้ันสุดท้ายของสาขาที่ i เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยก็จะส่งผลท้า

ให้ความต้องการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
ija  หน่วย การเพ่ิมดังกล่าวเป็นการเพ่ิมโดยตรง 

นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมโดยทางอ้อม ที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสาขาที่เป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขา i 
อีกด้วย ทั้งความต้องการโดยตรงและโดยทางอ้อมสามารถค้านวณได้จาก   ijZAI 

1

 ดังนั้น 
การเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาที่ i มูลค่า 1หน่วย จะท้าให้เกิดการขยายตัวของสาขา j 
เท่ากับ 

ijZ หน่วย 
การค้านวณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตระดับภาคโดยไม่มี

การส้ารวจที่น้ามาใช้โดยทั่วไปมี 3 วิธีหลักประกอบด้วย 
1) วิธีการใช้สัดส่วนแหล่งที่ตั้ง (Location Quotient) เป็นวิธีการเปรียบเทียบสัดส่วนของ

สาขาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อสัดส่วนของสาขาเศรษฐกิจของประเทศ มีวิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ทางตรง 3 วิธี คือ 

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

วิธีการนี้มีข้อสมมติคือ “ฟังก์ชันการผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งจะมีค่า
สัมประสิทธิ์คงที่เสมอ” กล่าวคือ สาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในภูมิภาคหนึ่ง ๆ จะมีการใช้
ปัจจัยการผลิตแต่ละปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่คงที่เสมอเมื่อเทียบกับมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ
นั้น ๆ 

2) วิธีการบัญชีสมดุลของสินค้า (Commodity Balance) เป็นวิธีการประมาณค่าโดยการ
ค้านวณหาดุลการค้าของสาขาเศรษฐกิจแต่ละสาขาในระดับภูมิภาค เมื่อได้ค่าดุลการค้าแล้วจึงน้าค่ า
ไปประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคต่อไป 
           3) วิธีการ RAS Method เป็นการปรับตารางค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ้าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของประเทศที่ถูกใช้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ้าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของภาค เพ่ือให้ได้มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซึ่งแสดงถึงโครงสร้างการผลิต
และแนวนอนซึ่งแสดงถึงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจของแบบจ้าลองปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของภาคให้ค่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน 

วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคมี
หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ข้อมูลในการค้านวณที่แตกต่างกัน แต่วิธีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ 
วิธีการ Location Quotient เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายในการค้านวณ อีกทั้งยังให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความคงเส้นคงวามากที่สุด 

แต่จากผลการศึกษาของ Schaffer and Chu (1969) ท้าการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์แบบ Location Quotient หลาย ๆ วิธี และได้ข้อสรุปว่าวิธีการประมาณค่าทุกวิธี
สามารถที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ้าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาค ได้
ใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาการส้ารวจ แต่วิธีการของ (Cross–Industry Location Quotient: 
CIQ) ให้ค่าประมาณการของการส่งออกและการน้าเข้าระหว่างภูมิภาคได้แม่นย้ากว่าวิธีอ่ืน ๆ 
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(3) ข้อสมมติของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต 
          ข้อสมมติที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตมีค่าคงที่เสมอ กล่าวคือ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของฟังก์ชั่นการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตโดยมีคุณสมบัติของ
การมีผลตอบแทนคงที่จากขนาดการผลิต (Constant Return to Scale) ตลอดจนไม่มีการประหยัด
และการไม่ประหยัดจากภายนอก (External Economies and Diseconomies) และไม่มีการ
ทดแทนกันของปัจจัยการผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 
 ข้อสมมติที่ 2 เพ่ือให้ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจเป็นตัวแทนหรือค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่ถูกรวมอยู่ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ดังนั้นการแบ่งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็นสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรมที่มีความ
เหมือนกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน 
 
2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
  วิ ธี ก ารศึ กษาการจั ดท้ าตารางปัจจั ยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1) น้าข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี 2548 (Input–Output 
of Thailand 2005) จากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็น
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสมบูรณ์ เป็นข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มีขนาด 58 สาขาการ
ผลิต เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด คณะผู้ศึกษาจึง
ปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต เพราะบางสาขาการผลิตไม่มีการ
ผลิตในกลุ่มจังหวัด โดยมีวิธีการจัดกลุ่ม ดังนี้  

(1) การจัดกลุ่มใหม่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ในแต่ละสาขาการผลิตโดยการ
รวมตารางเมทริกซ์ท้ังแนวตั้งและแนวนอน เช่น ตารางที่ 2-2 ทั้งแนวนอนและแนวตั้งในสาขาการผลิต
ที่ 2 และสาขาการผลิตที่ 3 น้ามารวมกันเป็นสาขาการผลิตใหม่ที่ 2 ดังตารางที่ 2–3 เช่น สาขาการ
ผลิตใหม่ที่ 2 = สาขาการผลิตเดิมที่ 2 + สาขาการผลิตเดิมที่ 3  

 
ตารางที่ 2–2 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ 58 สาขาการผลิต ก่อนการปรับเป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) 1 2 3 4 

1 a b c d 
2 e f g H 
3 i j k l 
4 m n o P 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(2) เมื่อมีปรับสาขาการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใหม่จาก 58 สาขาการผลิต 
เป็น 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–3  
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ตารางที่ 2–3 แสดงวิธีการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็น 47 สาขาการผลติ  
สาขาการผลิต (ใหม่) 1 2 4 

1 a b+c d 
2 e+i f+g+j+k H+l 
3 m n+o P 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(3) ในตารางที่ 2-3 ได้แสดงตัวอย่างในการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลิตใหม่จาก 58 
สาขาการผลิตเป็น 47 สาขาการผลิต น้าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จ้านวน 58 สาขา
การผลิต มาปรับให้เป็น 47 สาขาการผลิต และปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I–O Tables) 
เป็น 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–4 ซึ่งสาขาการผลิต (เดิม) คือ สาขาการผลิตที่มี 58 สาขาการ
ผลิต และสาขาการผลิต (ใหม่) คือ สาขาการผลิตที่มีการปรับใหม่ให้เป็น 47 สาขาการผลิต 

 
ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

1 การท้านา การปลูกข้าว 1 
2 ท้าไร่ข้าวโพด การปลูกข้าวฟ่าง 2 
   การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3 ท้าไร่มันส้าปะหลัง การปลูกมันส้าปะหลัง 3 
4 ท้าไร่พืชตระกูลถั่ว การปลูกถ่ัวเขียว 4 
   การปลูกพืชน้้ามัน (งา) 
   การปลูกพืชน้้ามัน (ละหุ่ง) 
   การปลูกพืชน้้ามัน (ถั่วลิสง) 
   การปลูกถ่ัวเหลือง 
5 ท้าไร่ผักและสวนผลไม้ การปลูกพืชผักกินหัว (กระเทียม) 5 
   การปลูกพริกชี้ฟ้า 
   การปลูกพริกชี้หนู 
 

  
การปลูกพืชผักกินหัว (หอมแดงและ
หอมใหญ่) 

   การปลูกพืชผักอ่ืน ๆ 
   การปลูกไม้ผล 
6 ท้าไร่อ้อย การปลูกอ้อย 6 
7 ท้าสวนยางพารา การปลูกต้นยางพารา 7 
8 การปลูกพืชอื่น ๆ การปลูกยาสูบ 8 
   การปลูกปาล์มน้้ามัน 
   การปลูกฝ้าย 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (นุ่น) 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (ปอ) 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (ปอกระเจา) 
   การปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ 
   การปลูกมะพร้าว 
   การท้าไร่กาแฟ 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

9 การปศุสตัว ์ การเลี้ยงโคเนื้อ 9 
   การผลิตน้้านมดิบจากโคนม 
   การเลี้ยงกระบือ 
   การเลี้ยงไก่เนื้อ 
   การเลี้ยงเป็ด 
   การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ 
   การผลิตไข่ไก่ 
   การผลิตไข่เป็ด 
   การเลี้ยงสุกร  
   การปศุสัตว์อื่น ๆ การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 

10 การป่าไม ้ การปลูกไม้ ผลิตไม้ และหาของป่า 10 
11 การประมง ประมงน้้าจืด 11 
12 การท้าเหมืองถ่านหิน

และน้้ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

การท้าเหมืองลิกไนต์และการอัดให้
เป็นก้อน 
การขุดเจาะน้้ามันปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ 

12 

13 การท้าเหมืองแรเ่หล็ก การท้าเหมืองแร่เหล็ก 13 
14 การท้าเหมืองที่ไม่ใช่

เหล็ก 
การท้าเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
ยกเว้นยูเรเนียมและ แร่ทอเรียม 

14 

 
  

การท้าเหมืองหิน ทราย และดิน
เหนียว 

 
  

การท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และ
ปุ๋ย 

   การท้าเหมืองเกลือ 
 

  
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอื่น 

15 โรงฆ่าสัตว ์  - ไม่มีการผลิต 
16 อุตสาหกรรมอาหาร การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ อาหา รและ

เครื่องดื่ม 
15 

17 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง 

18 การผลิตน้้าตาล 
19 การผลิตอาหารอื่น ๆ 
20 อาหารสตัว ์  - ไม่มีการผลิต 
21 

เครื่องดื่ม 
การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ อาหา รและ
เครื่องดื่ม 

15 

22 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

การผลิตยาสูบ 16 

23 การปั่นด้ายทอผ้าฟอก
ย้อม 

การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก การผลิตเครื่อง
แต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อม
สีขนสัตว์ 

17 

24 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
25 การผลิตกระดาษ เยื่อ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก 18 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

กระดาษ กระดาษ 
26 การพิมพ ์ การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการ

ท้าส้าเนาสื่อบันทึก 
19 

27 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้น
มูลฐาน ปิโตรเคม ี

การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 20 

28 การผลิตปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืช 

29 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 
30 โรงกลั่นน้้ามัน

ปิโตรเลียม 
การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม  และ
เชื้อเพลิงปรมาณู 

21 

31 ผลิตภณัฑ์จากยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

22 
32 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 
33 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และ

คอนกรีต 
- ไม่มีการผลิต 

34 ผลิตภณัฑ์อโลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 23 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 24 

36 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

25 

37 ผลิตภณัฑ์โลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ
ประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ 

26 

38 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27 

39 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

28 

 
  

การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร 

40 การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม 

การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง
รถพ่วง การบ้ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์ 

29 
 

41 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น 
ๆ 

การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ 30 

42 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ 
รวมทั้ งการผลิตกระเป๋าเดินทาง 
กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียม
สัตว์ และรองเท้า 

31 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

43 โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์
ไม ้

การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้
ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการ
ผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ 

32 

44 การผลิตอื่น ๆ 
  
  

การผลิตเครื่องจักรส้านักงาน เครื่อง
ท้าบัญชีและ เครื่องค้านวณ 

33 

 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ 
การวัดความเที่ ยง  อุปกรณ์ที่ ใ ช้
ในทางทัศนศาสตร์และนาฬิกา 

 การน้าผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling) 

45 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

การผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่าย
ไฟฟ้า 

34 

 
  

การผลิตก๊าซและการจ่ายเช้ือเพลิง
ชนิดก๊าซผ่านท่อ 

46 การประปา การเก็บน้้า การท้าน้้าให้บริสุทธิ์และ
การจ่ายน้้า (การประปา) 

35 

47 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก่อสร้างภาคเอกชน 36 
48 การก่อสร้างงานบริการ

สาธารณะ 
ก่อสร้างภาครัฐ 37 

49 การค้าส่ง ค้าปลีก การขายส่ง-ขายปลีก (ยกเว้นการขาย
ยานยนต์ และจักรยานยนต์) 

38 

 

  

การขายยานยนต์ และตัวแทนขาย
รถยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยาน
ยนต์ 

50 โรงแรมและภัตตาคาร โรงแรม ค่ายพัก และที่พักช่ัวคราว 39 
   ภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์ 

51 การขนส่ง การขนส่งทางบกและการขนส่งทาง
ท่อล้าเลียง 

40 

   การขนส่งทางน้้า 
   การขนส่งทางอากาศ 
 

  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 

52 การสื่อสาร การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม 41 
53 การเงินและประกันภัย ตัวกลางทางการเงิน ไม่รวมการ

ประกันภัย และ กองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญ 

42 

 

  

การประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาค
บังคับ 

   บริการเสริมสถาบันการเงิน 
54 อสังหาริมทรัพย ์ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 43 



2-18 

ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

55 การบริการธุรกิจ บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

44 

 
  

กิจกรรมด้ านคอมพิ ว เ ตอร์ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

   การวิจัยและพัฒนา 
   บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ 

56 การบริการสาธารณะ การบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

45 

   การศึกษาภาครัฐบาล 
   บริการของโรงพยาบาลภาครัฐบาล 
 

  
บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบ
ไม่ให้ท่ีพัก 

 
  

การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การ
สุขาภิบาลและบริการที่คล้ายคลึงกัน 

57 บริการอื่น ๆ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของ
ใช้ในครัวเรือน 

46 

   กิจกรรมบริการทางการเกษตรอื่น ๆ 
   การศึกษาภาคเอกชน 
   บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน 
   บริการรักษาสัตว์ 
 

  
สถานรับเลี้ ยง เด็ กตอนกลางวัน 
(Day-care) 

 
  

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และ
การกีฬา 

   กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
58 

กิจกรรมที่จ้าแนกไมไ่ด ้
องค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อ่ืน 

47 

   ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
 
(4) เมื่อจัดกลุ่ม GPP เป็น 47 สาขาการผลิตเรียบร้อย โดยน้าข้อมูลตารางใหม่ ค้านวณตาม

แบบ Aij ซึ่งได้น้าข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 47 สาขาการผลิต และผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) 47 สาขาการผลิต มาค้านวณหาค่า Aij ซึ่งเป็นการหาอัตราส่วนระหว่างสาขาการ
ผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ดังตารางที่ 2–5 กับ ผลรวมของมูลค่าปัจจัยการผลิตขั้น
กลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้ายทั้งหมดหักด้วยมูลค่าการน้าเข้า ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง 
(หมวดที่ 600)  
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ตารางที่ 2–5 แสดงปัจจัยการผลติและผลผลติ 47 สาขาการผลติ และสาขาการผลติ หมวดที่ 600 
สาขาการผลิต 1 2 600 

1 a b c 
2 d E f 
3 g H i 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(5) การน้าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2-5 หารกับมูลค่า

ปัจจัยการผลิตขั้นกลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้าย (หมวดที่ 600) ในแต่ละสาขาการผลิต ดังตารางที่ 2-6 
แสดงการค้านวณค่า Aij 

  
ตารางที่ 2–6 แสดงการค้านวณคา่ Aij 

สาขาการผลิต 1 2 600 
1 a/c b/c c 
2 d/f E/f f 
3 g/i H/i i 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(6) เมื่อได้ค่าตารางจากการค้านวณ Aij เรียบร้อย น้าตารางดังกล่าวมาค้านวณด้วยวิธีการ

สัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ (Cross–Industry Location Quotient: CIQ) โดยการค้านวณอัตราส่วนของ
หมวด 209 (ผลรวมของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลตอบแทนการผลิต ค่าเสื่อมราคา ภาษี
ทางอ้อมสุทธิ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 47 สาขาการผลิต ที่ได้จัดกลุ่มใหม่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งหมวด 209 อยู่ในแนวนอนบรรทัดต่อจากสาขาการผลิตสุดท้ายของตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ซึ่งมีวิธีการค้านวณดังตารางที ่2-7 

 
ตารางที่ 2–7 แสดงการค้านวณคา่ที่เตรียมในการไปค้านวณ CIQ 

สาขาการผลิต GPP 209 ค่าที่เตรียมในการไปค านวณ CIQ 
1 a b a/b 
2 d E d/E 
3 g H g/H 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(7) จากตารางที่ 2–7 ได้ค่าที่เตรียมในการไปค้านวณ CIQ น้ามาลงในตารางเมทริกซ์ของ CIQ 
ในแนวนอนแต่ละสาขาการผลิต ดังตารางที ่2–8   
 
ตารางที่ 2–8 แสดงเมทริกซ์ของ CIQ ในแต่ละสาขาการผลิต 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 a/b a/b a/b 
2 d/E d/E d/E 
3 g/H g/H g/H 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
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(8) จากตารางที่ 2–8 ได้ตารางเมทริกซ์ของ CIQ น้าอัตราส่วนของสาขาการผลิตตัวเองใน
แนวตั้ง เพ่ือหาเมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังตารางที่ 2–9 

 
ตารางที่ 2–9 แสดงการค้านวณอตัราส่วนของสาขาการผลติให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ ์

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 a/b (a/b)/( d/E) (a/b)/( g/H) 
2 (d/E)/( a/b) d/E (d/E)/( g/H) 
3 (g/H)/( a/b) (g/H)/( d/E) g/H 

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(9) เมื่อค้านวณตารางค่า CIQ และตารางค่า Aij เรียบร้อย น้าค่าทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน 

เพ่ือหาค่า Rij โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้ 
(9.1) เมื่อค่า CIQ > 1 ก้าหนดให้ค่า Rij = ค่า Aij ในสาขาการผลิตนั้น 
(9.2) เมื่อค่า CIQ < 1 ก้าหนดให้ค่า Rij = ค่า CIQ x ค่า Aij ในสาขาการผลิตนั้น 

 
ตารางที่ 2–10 แสดงตัวอย่างค่า CIQ ในแต่ละสาขาผลติ 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.1* 2.1*  
2    
3    

หมายเหตุ : * เป็นการสมมติตัวเลขค่า CIQ ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าในตรงกัน 
 
ตารางที่ 2–11 แสดงค่าของ Aij 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.25* 0.34*  
2    
3    

หมายเหตุ : * เป็นการสมมติตัวเลขค่า Aij ของแต่ละสาขาการผลิต เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
 (10) ตัวอย่างที่ 1 ในตารางที่ 2–10 ช่องที่ 1/1 มีค่า CIQ = 0.1 < 1 ฉะนั้น ค่า Rij ต้องน้ามา
คูณกับค่า Aij = 0.1 x 0.25 ดังตารางที่ 2–12  

(11) ตัวอย่างที่ 2 ในตารางที่ 2–10 ช่องที่ 1/2 มีค่า CIQ = 2.1 > 1 ฉะนั้น ค่า Rij เท่ากับค่า 
Aij = 0.34 ดังตารางที่ 2–12 
 
ตารางที่ 2–12 แสดงค่าของ Rij 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.1 x 0.25 = 0.025 0.34  
2    
3    
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(12) สร้างตารางเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 47 สาขาการผลิต คือ ตารางเมทริกซ์ 47 x 47 
ดังนี้ตารางที่ 2–13  

 
ตารางที่ 2–13 แสดงเมทริกซเ์อกลักษณ์ 47 สาขาการผลติ (ตาราง I) 

สาขาการผลิต 1 2 3 … 47 
1 1 0 0  0 
2 0 1 0  0 
3 0 0 1 … 0 
… : : :  0 
47 0 0 0  1 

 
(13) น้าตารางเมทริกซ์เอกลักษณ์ (ตารางที่ 2-13) น้ามาลบกับตาราง Rij (ตารางที่ 2–12) ใน

แต่ละสาขาการผลิต จากนั้น น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการ Inverse Matrix เมื่อท้าการ Inverse Matrix 
เรียบร้อยให้ตารางที่ท้าการ Inverse Matrix ค้านวณค่าทวีคูณการผลิต (ค่าสัมประสิทธิ์เทคโนโลยี) 
ดังตารางที่ 2–14 

 
ตารางที่ 2-14 แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ Inverse Matrix และค่าทวีคณูการผลติ  

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 a b c 
2 d E f 
3 g H i 

ค่าทวีคูณการผลิต a+d+g b+E+H c+f+i 
หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

 
(14) จากตารางที่ 2-14 ได้แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ Inverse Matrix ในแต่

ละสาขาการผลิต เพ่ือค่าทวีคูณการผลิต (multiplier type 1) ซึ่งค้านวณจากการน้าผลรวมในแนวตั้ง
ของสาขาการผลิตทั้งหมด ดังตารางที่ 2-14 เช่น สาขาการผลิตที่ 1 น้าผลรวมในแนวตั้งของสดมภ์ที่ 
1 = a + d + g คือ ค่าทวีคูณการผลิตของสาขาการผลิตที่ 1  

  
2.2) ค่าตัวทวีคูณการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ ค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลง

ของสาขาการผลิต เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ภายใต้ข้อสมมติผลผลิตต่อขนาดคงที่ (Constant 
Return to Scale) คือ เมื่อมีลงทุน 1 หน่วย ก็ต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย) ซึ่งแบ่งเป็นผลกระทบ
ทางตรง คือ ค่า 1.00 และค่าที่เกิน 1.00 เป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น จังหวัดอุดรธานี ในสาขาการท้านา 
มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 1.0489 หมายความว่า เมื่อมีเงินลงทุนในการท้านา 1 ล้านบาท มีผลกระทบต่อ
รายได้ของจังหวัดอุดรธานี 1,048,900 บาท 

 
2.3) ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

(Backward Linkage) 
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ตารางที่ 2–15 แสดงตัวอย่างตารางปัจจัยการผลติและผลผลิต 
สาขาการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ 
เกษตรกรรม 1 2 3 
อุตสาหกรรม 4 5 6 
บริการ 7 8 9 
หมายเหตุ : ตัวเลขเป็นตัวเลขสมมตขิองสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
  

ตัวอย่างการค้านวณค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
(1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

  
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้นว่า

เป็นลักษณะต้นน้้ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก แสดงถึงความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือเป็นการผลิต
ต้นน้้ามาก 

 
(2) ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

 
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้น

ว่าเป็นลักษณะปลายน้้ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก ยิ่งมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง หรือเป็นการผลิต
ปลายน้้ามาก 
 การพิจารณาค่าทั้งสองต้องเอามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ง
อุตสาหกรรมใดที่มีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) มากกว่า ความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) หมายความว่า อุตสาหกรรมค่อนข้างมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมต้นน้้า
มาก ในทางกลับกัน ถ้ามีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) มากกว่าค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) หมายความว่า อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรม
ปลายน้้ามาก 

ผลต่างระหว่างค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage) มาก ท้าให้มีความชัดเจนในการเป็นอุตสาหกรรมปลายน้้า หรือต้นน้้า
ที่ชัดเจนมาก เมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) เท่ากัน หมายความว่า อุตสาหกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมกลางน้้า (ซึ่งเป็นกรณี
ที่หาไดย้ากเม่ือพิจารณาในจุดทศนิยมมากกว่า 6 หลัก)  

นอกจากพิจารณาความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) ควรพิจารณาสิ่งอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ผลการจ้างงาน ผลจากรายได้ 
ดุลการค้าของประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษามากขึ้น  
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 เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงใน
การประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ( Inclusive 
Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่
มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด ได้
น้าข้อมูลดังกล่าวน้ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้สรุปประเด็นดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

3) ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน้้า และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายในกลุ่ม
จังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิต
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  

4) ปัญหาด้านการค้าชายแดนที่ส้าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  
  

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด เพื่อน าเสนอให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 
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การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการค้าชายแดนของ

กลุ่มจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดสัมมนาเป็นตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งจัดสัมมนาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
อุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 121 คน ประกอบด้วยจังหวัด
อุดรธานี 55 คน จังหวัดหนองบัวล้าภู 23 คน จังหวัดหนองคาย 18 คน จังหวัดบึงกาฬ 15 คน และ
จังหวัดเลย 10 คน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

(1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส้านักงาน
จังหวัด ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสัตว์ พาณิชย์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด 
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ภาคเอกชนและภาคประชาคมของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ประกอบการชิปปิ้ง ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 การจัดสัมมนา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้สรุปประเด็นดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

3) ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน้้า และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายในกลุ่ม
จังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิต
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  

4) ปัญหาด้านการค้าชายแดนที่ส้าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  
 
 

5. การจัดสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2–12 ถึง ภาพที่ 2-13 น้าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ้านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
 

  
ภาพที่ 2–14 ถึง ภาพที่ 2-15 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               
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 การสรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งการสรุปเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 บทน้า 
 ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายงานการสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 4 รายงานความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4) 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
 รายงานการสัมมนา  
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ ท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งได้ลงนาม MOU 
เพ่ือให้บริการวิชาการกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในความ
เชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
(Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของ
กลุ่มจังหวัด 

ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน้ า และพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญเพ่ือรองรับกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ที่เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด 
และระหว่างกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และปัญหาด้านการค้าชายแดนที่ส าคัญใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
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1. สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที่ 3-1 แสดงล าดับผลติภณัฑม์วลรวมปี 2556 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากภาพที่ 3–1 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ปี 2556 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรืออีสานบน 1 มูลค่ารวมจ านวน 233,564 ล้าน
บาท สูงเป็นอันดับ 3 รองจาก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรืออีสานตอนล่าง 1 
และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรืออีสานตอนกลาง ตามล าดับ 
 

 
              ภาพที่ 3–2 แสดงผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–2 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

จังหวัดอุดรธานี มูลค่า 103,742 ล้านบาท จังหวัดเลย 44,840 ล้านบาท จังหวัดหนองคาย 38,467 
ล้านบาท จังหวัดบึงกาฬ 24,058 ล้านบาท และจังหวัดหนองบัวล าภู 22,458 ล้านบาท ตามล าดับ 
กลุ่มจังหวัดมีสาขาการผลิตการบริการสูงเป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนร้อยละ 33 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดหรือคิดเป็นมูลค่า 77,095 ล้านบาท สาขาเกษตร ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวล
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รวมกลุ่มจังหวัดหรือคิดเป็นมูลค่า 70,165 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 21 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดหรือคิดเป็นมูลค่า 49,505 ล้านบาท สาขาการขายปลีกขายส่ง ร้อยละ 11 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดหรือคิดเป็นมูลค่า 24,977 ล้านบาท และสาขาบริหารราชการ ร้อยละ 
5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดหรือคิดเป็นมูลค่า 11,822 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

 
              ภาพที่ 3–3 แสดงผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแยกตามสาขาการผลิต 

 
จากภาพที่ 3–3 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแยกตามสาขาการผลิตที่สูงสุดของแต่ละ

จังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัดอุดรธานี สาขาการบริการมากที่สุด ร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย สาขาเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 36 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย
จังหวัดบึงกาฬ สาขาเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย สาขาการบริการมากที่สุด ร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย และจังหวัด
หนองบัวล าภู สาขาเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 36 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

1.2 พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 
 

 
            ภาพที่ 3–4 แสดงสัดสว่นเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลกัของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
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 จากภาพที่ 3–4 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 50 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียวของพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า รองลงมาเป็น
ยางพารา ร้อยละ 19 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และ
หนองบัวล าภู มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61, 72 และ 70 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวของ
พืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด ตามล าดับ ส่วนจังหวัดเลย มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดมากเป็น
อันดับ 1 จ านวนร้อยละ 40 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ 
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวหรือกรีดยางพารามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 56 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวของพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดบึงกาฬ 
 

 
            ภาพที่ 3–5 แสดงเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–5 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุดรธานีมี
เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวและอ้อยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46 และ 61 ตามล าดับ จังหวัดเลยมีเนื้อที่เก็บ
เกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95 และ 46 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวของ
พืชเศรษฐกิจหลักแต่ละชนิด ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวยางพารามากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 41 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลักแต่ละชนิด 

 

 
             ภาพที่ 3–6 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด  
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จากภาพที ่3–6 พบว่า พ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปี 2555–2557 มีแนวโน้มลดลง จังหวัดที่มีพ้ืนที่
เก็บเก่ียวมากที่สุดในปี 2557 คือจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 46 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวกลุ่มจังหวัด แต่จังหวัด
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวต่อไร่ได้มากที่สุดคือจังหวัดเลยเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 390 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือจังหวัดหนองคาย ประมาณ 362 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 360 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

ด้านต้นทุนการผลิตของข้าว การให้ความส าคัญในเรื่องปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุน ให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหากลดต้นทุนอันเกิดจากผลผลิต เช่น ในปี 2557 มีรถเกี่ยวนวดข้าวเข้ามา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ปัจจุบันเกษตรกรเป็นผู้ปลูกข้าวมากกว่าเป็นชาวนา เวลาที่ใช้ใน
ไร่นาลดลงเพราะการท าอาชีพนอกภาคการเกษตรมีรายได้สูงกว่าการปลูกข้าวมาก ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงพยายามลดต้นทุนการผลิตของการท านา เช่น ราคาปุ๋ย เป็นต้น แต่เป็นไปได้ยากที่จะท า
ได้ทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด ด้านราคาการรับซื้อพบว่า ราคารับซื้อของโรงสีมีความ
แตกต่าง เกษตรกรรู้ราคาการรับซื้อจากนายหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน และมีต้นทุนจากการขนข้าวไปขาย 
ประมาณ 300–600 บาทตามขนาดของรถที่บรรทุก แต่เมื่อบรรทุกข้าวไปขายให้กับโรงสีที่รับซื้อข้าว
กลับได้ราคาที่ต่ า เกษตรกรต้องจ ายอมขายเนื่องจากมีค่าขนข้าวมาขาย สาเหตุของการขายข้าวได้
ราคาต่ ามาจากสิ่งเจือปน ความชื้นของข้าว แนวทางแก้ไขคือการร่วมมือกับโรงสีรายใหญ่ให้มีการมา
รับซื้อข้าวที่หมู่บ้าน เกษตรกรจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือมีรถส่วนกลางในการบรรทุกข้าวไปขาย เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลง  

การจัดเก็บข้าวควรเก็บในยุ้งฉางที่เป็นฉางพลาสติกปั่นด้วยพัดลม ที่สามารถเก็บข้าว หรือใส่
น้ าเมื่อยังไม่มีการเก็บเกี่ยวข้าวเพ่ือแก้ปัญหาน้ าในฤดูแล้ง ในส่วนของความชื้นควรมีเครื่องวัดความชื้น
ในระดับพ้ืนที่ จัดให้มีค่าใช้จ่ายกลางเพ่ือซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวเป็นของส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองและสามารถน ารถไป
รับจ้างที่อ่ืน เป็นการเพ่ิมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง  

 

 
              ภาพที่ 3–7 แสดงผลติภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว 

 
จากภาพที่ 3–7 พบว่า แสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวคือ การแปรรูปเฉพาะส่วน

เทคโนโลยี หากใช้เทคโนโลยีต่ า ต้นทุนในการแปรรูปก็ต่ า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เช่น 
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ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องงอก ที่อยู่ในลักษณะถุงเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก การแปร
รูปข้าวสามารถท าได้ตามขีดความสามารถของเทคโนโลยีในท้องถิ่น หากไม่ใช้เทคโนโลยีแปรรูปอย่าง
เดียว ต้องการให้กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาขึ้น ควรมีการร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัด การจัดงานเพ่ือให้ภาคเอกชนแต่ละจังหวัดได้รู้จักกัน 
เพ่ือให้เกิดลงทุนร่วมกันตามสาขาการผลิตต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการลงทุนจากต่างชาติ  
 

 
                ภาพที่ 3–8 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–8 พบว่า ในปี 2555–2557 จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัด

อุดรธานีมีแนวโน้มปลูกเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2557 จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดร้อยละ 61 
แต่จังหวัดบึงกาฬมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 11,930 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยมีก าลังการผลิตมากเนื่องจากมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกอ้อย 

 

 
                  ภาพที่ 3–9 แสดงห่วงโซ่อุปทานอ้อย 

 
จากภาพที่ 3–9 พบว่า ผลผลิตอ้อยสดที่เข้าสู่โรงงานแปรรูปในปัจจุบันไม่ได้มีน้ าตาลเป็น

ผลผลิตหลักที่แท้จริง มีทั้งน้ าตาลทรายดิบ กากน้ าตาล และกากอ้อยที่น าไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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เช่น พลังงานท าให้เกิดมูลค่าสูง เป็นต้น การน า by Product ผลิตไฟฟ้า แต่ต้องระมัดระวังเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาหน้าเปิดหีบอ้อยปลายปีจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม มี
ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น การช ารุดของถนนในรอบรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดที่ตั้งโรงงาน การเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งอ้อย จึงควรมีแนวทางแก้ไขให้โรงงาน และต้องระมัดระวังมากขึ้น ในด้านการ
แปรรูปต้องค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นด้วย ไม่ให้กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนที่
อาศัยอยู่รอบรัศมีโรงงานด้วย 

 

 
               ภาพที่ 3–10 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่มนัส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 

  
จากภาพที่ 3–10 พบว่า ในปี 2555–2557 มันส าปะหลังมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวลดลง โดยในปี 

2557 จังหวัดเลยมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวมากที่สุดร้อยละ 46 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวของกลุ่มจังหวัดและมีผลผลิต
ต่อไร่มากที่สุด 3,494 กิโลกรัมต่อไร่ การแปรรูปมันส าปะหลังท าได้มาก แต่ในพ้ืนที่ไม่มีการแปรรูป
มากเท่าที่ควร ภาคเอกชนควรด าเนินการโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน ไม่ต้องกังวลกับการเกิดนิคม
อุตสาหกรรมของ สปป.ลาว เพราะกลุ่มจังหวัดมีความเติบโตของอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าการสนับสนุน
ของภาครัฐมีไม่มาก เพ่ือตอบโจทย์ กลางน้ า และปลายน้ า จังหวัดควรซื้อเทคโนโลยี Transfer มาใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของมันส าปะหลัง หรือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา แต่ต้องใช้เวลา 
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ต้องใช้เวลาในการพัฒนา หน่วยงานรัฐ
ควรร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและท าให้
จังหวัดเดินหน้าต่อไปได ้ 
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                ภาพที่ 3–11 แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง 

 
จากภาพที่ 3–11 พบว่า การน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้านมีทั้งในรูปแบบหัวมัน

สด และมันเส้น หรือมันอัดเม็ด โดยน าเข้าจากประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว เป็นหลัก เนื่องจากทั้ง
สองประเทศนี้มีการปลูกมันส าปะหลังมากแต่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังน้อย จึงเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่น าเข้ามาท าการแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น อาหารสัตว์ พลังงาน และ
เชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

 
               ภาพที่ 3–12 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–12 พบว่า ระหว่างปี 2555–2557 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวหรือพ้ืนที่กรีดยางพาราของ

กลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2557 จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวยางพารามากที่สุดร้อยละ 41 
รองลงมาคือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย ในขณะที่ผลผิตต่อไร่จังหวัดบึงกาฬมีมากที่สุดคือ 258 
กิโลกรัมต่อไร่  

ปัจจุบันมีหลายจังหวัดขอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดหนึ่งมีความ
เหมาะสมที่จะท าเขตนิคมพิเศษอุตสาหกรรมยางพารา ในด้านการสนับสนุน จังหวัดอุดรธานีได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน จังหวัดหนองคายได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกับจังหวัดบึงกาฬ 
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จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดเลย ประเด็นคือการหาผู้ประกอบการมาลงทุน เช่น 
การจัด Road Show ให้ผู้ประกอบการต่างประเทศเข้ามาลงทุน ส าหรับประเทศที่ท าอุตสาหกรรม
ยางพารา เช่น มาเลเซีย สามารถน ายางพาราแปรรูปเป็นสินค้าได้มากกว่าพันชนิด ควรเอาเป็น
แบบอย่างลงมือปฏิบัติทันทีไม่ต้องรอรัฐบาล เนื่องจากต้องใช้เวลาเพราะมีขั้นตอนมาก แต่ประเทศ
เพ่ือนบ้านมีการปกครองแบบสังคมนิยมจึงมกีารบริหารจัดการทีร่วดเร็ว ภาคเอกชนของไทยต้องมีการ
ขับเคลื่อนทีร่วดเร็ว  

 

 
              ภาพที่ 3–13 แสดงห่วงโซ่อุปทานยางพารา 
 
 จากภาพที่ 3–13 พบว่า แสดงห่วงโซ่อุปทานยางพารา การแปรรูปยางพาราเป็นสินค้าเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางการค้า เริ่มจากผลผลิตหลักท่ีได้คือน้ ายางดิบที่สามารถน าไปแปรรูปได้หลายประเภททั้ง
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เช่น ยางแผ่นดิบ ยางเครพชั้น ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง อุปกรณ์กีฬา 
อุตสาหกรรมรองเท้า เป็นต้น 
 

 
                ภาพที่ 3–14 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
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จากภาพที่ 3–14 พบว่า ปี 2555–2557 จังหวัดเลยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก
ที่สุด โดยในปี 2557 มีร้อยละ 95 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด แต่มีการลดลงเนื่องจาก
เกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลังแทน เนื่องจากข้อจ ากัดการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน น าเข้าได้ในระยะเวลา 7 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์–เดือนสิงหาคม)  

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดหนองบัวล าภูมีมากท่ีสุดคือ 681 กิโลกรัมต่อไร่  
 

 
                  ภาพที่ 3–15 แสดงห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด 

 

จากภาพที่ 3–15 พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถน าไปแปรรูปเป็นไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งสามารถ
เพ่ิมมูลค่าได้มาก อีกทั้งการน าไปท าไบโอพลาสติกที่เป็นเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ขึ้นกับความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี เงิน และคน ผู้ประกอบการคนไทยมีมากน้อยเพียงใด  

 

 
               ภาพที่ 3–16 แสดงอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดอุดรธาน ี
 

จากภาพที่ 3–16 พบว่า อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจ านวน 188 โรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์จ านวน 165 
โรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมกลึง เชื่อมโลหะจ านวน 71 โรงงาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีจ านวนโรงงาน
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จ าพวก 2 และ 3 สะสม ในเดือนกรกฎาคม 2558 ทั้งหมด 1,348 โรงงาน เงินทุนทั้งหมด 29,111.33 
ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, สิงหาคม 2558) จังหวัดอุดรธานีจึงถือเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดใหญ่ แต่ต้องระมัดระวังในการที่จะขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง  

 

 
                 ภาพที่ 3–17 แสดงอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเลย 

 
จากภาพที่ 3–17 พบว่า จังหวัดเลยมีอุตสาหกรรมหลักได้แก่ การเกษตรจ านวน 683 โรงงาน 

อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การโม่บดหิน ดูดทราย ขุดตักดินลูกรัง จ านวน 42 โรงงาน และกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลหะจ านวน 2 โรงงาน มีจ านวนโรงงานในจังหวัดจ าพวก 2 และ3 สะสม ในเดือน
กรกฎาคม 2558 ทั้งหมด 471 โรงงาน เงินทุน 4,741.75 ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดเลย, 
สิงหาคม 2558) มีโรงงานแปรรูปในพ้ืนทีน่้อยมาก ต้องเคลื่อนย้ายผลิตผลไปแปรรูปในพื้นทีอ่ื่น  

 

 
               ภาพที่ 3–18 แสดงอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดหนองคาย 

 
จากภาพที่ 3–18 พบว่า จังหวัดหนองคายมีอุตสาหกรรมหลักคือ ยางพาราจ านวน 1 โรงงาน 

อุตสาหกรรมอาหารจ านวน 6 โรงงาน และเครื่องดื่ม ผลิตสุรา จ านวน 1 โรงงาน จ านวนโรงงาน
ทั้งหมดจ าพวก 2 และ 3 สะสม ในเดือนกรกฎาคม 2558 ของจังหวัด จ านวน 672 โรงงาน เงินทุน 
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5,270.11 ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย, สิงหาคม 2558) ความโดดเด่นของจังหวัด
หนองคายคือเป็นเมือง Logistics เป็นเมืองเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 

 
                  ภาพที่ 3–19 แสดงอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดหนองบัวล าภ ู

 
จากภาพที่ 3–19 พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูมีอุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมอาหาร 

จ านวน 20 โรงงาน สิ่งทอ จ านวน 3 โรงงาน และ การเกษตร จ านวน 19 โรงงาน มีโรงงานจ าพวก 2 
และ 3 สะสมในเดือนกรกฎาคม 2558 ในจังหวัดทั้งหมด จ านวน 1,520 โรงงาน เงินทุน 8,219.46 
ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู, สิงหาคม 2558) 

 

 
               ภาพที่ 3–20 แสดงอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดบึงกาฬ 

 
จากภาพที่ 3–20 พบว่า จังหวัดบึงกาฬมีอุตสาหกรรมหลักคือ ผลิตภัณฑ์ยาง จ านวน 9 

โรงงาน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 โรงงาน และอุตสาหกรรมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว คัด 
แยก เมล็ดพันธุ์ จ านวน 1 โรงงาน มีจ านวนโรงงานจ าพวก 2 และ 3 สะสม ในเดือนกรกฎาคม 2558 
จ านวน 275 โรงงาน เงินทุน 5,677.01 ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ, สิงหาคม 2558) ถือเป็น
จังหวัดที่โตเร็วมากจังหวัดหนึ่งหลังจากตั้งเป็นจังหวัดเมื่อปี 2554 
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             ภาพที่ 3–21 แสดงจ านวนรายทีไ่ดป้ระทานบตัรแร่ในกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–21 พบว่า การขอประทานบัตรแร่ในกลุ่มจังหวัด เช่น ทรายแก้ว ทองค า 

ทองแดง หินประดับ หินปูน เหล็ก การขอประทานบัตรใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มจังหวัด มี
การขอประทานบัตรแร่ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุดรธานีมี 1 ราย จังหวัดเลย 28 ราย จังหวัด
หนองบัวล าภ ู5 ราย จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย จังหวัดละ 1 ราย  

 

 
                  ภาพที่ 3–22 แสดงประโยชน์ของแร่ธาตุที่ได้ประทานบัตรในพื้นที่กลุ่มจังหวดั 

 
จากภาพที่ 3–22 พบว่า หินปูนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น หินปูนก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมท าถนน ปูนขาว ทรายแก้ว แคลเซียมคาบาย วัสดุทนไฟ ปุ๋ย สีผม ฟอกหนัง หินบะซอลต์
ใช้ประโยชน์ในการท าพ้ืนรางหมอนและรางรถไฟ แผ่นปูพื้นหรือผนัง แบไรต์ ใช้ท าน้ าโคลนเจาะท าน้ า
บาดาล เป็นส่วนผสมของยารักษาโรค อุตสาหกรรมยาง ท าสี เพ่ิมความแข็งของเหล็กกล้า เป็นน้ ายา
ช่วยในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ เป็นต้น แต่แปรรูปไม่ได้ท าในท้องที่ ควรมีแนวทางในการ
แปรรูปในท้องถิ่น เพราะมีการขอประทานบัตรแร่ แต่ยังไม่มีการแปรรูปในพ้ืนที่ เป็นการขาด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญที่จะเชิญชวนให้นักธุรกิจร่วมมือกัน
ทั้งในจังหวัด และระหว่างจังหวัด เพ่ือสร้างความร่วมมือในการลงทุนซึ่งกันและกัน   
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2. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

 

 
      ภาพที่ 3–23 แสดงตัวอย่างอธิบายแสดงการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
จากภาพที่ 3–23 พบว่า ตัวอย่างอธิบายแสดงการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังของ

อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โจทย์ของการร่วมมือกันในลงทุนระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมี 3 
ประเด็น ได้แก่ (1.) สิ่งที่ด าเนินการไปนั้นเป็นกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสร้างรายได้ในจังหวัดได้
อย่างไร (2.) มีสาขาหรือการผลิตอะไรบ้างที่อยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สร้างความเติบโต และ
สร้างรายได้ให้มากน้อยกว่ากัน (3.) จ าเป็นหรือไม่ทีจ่ังหวัดอุดรธานีจะต้องเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ก่อนตอบค าถามท้ังสามข้อ ต้องรู้จัก ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ซึ่ง
ขึ้นกับลักษณะของแต่ละสินค้า และสินค้านั้นเป็นต้นน้ า กลางน้ า หรือปลายน้ า ถ้าให้เป็นปลายน้ าจะ
ท าให้หาต้นน้ าได้ เช่น อ้อยที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หากเป็นต้นอ้อยก่อนเข้าโรงงาน เช่น ยา
ปราบศัตรูพืช ปุ๋ย แรงงาน ท่อนพันธุ์ หากต้นน้ าเป็นอ้อยที่เข้าโรงงานแล้วจะมีกาก กากน้ าตาล 
น้ าตาลทรายดิบ กลางน้ า เช่น แอลกอฮอล์ สุรา กรดอะซิติก เอทานอล ปลายน้ า เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง
ต่าง ๆ ท าเป็นปุ๋ย น้ าตาลทรายดิบเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวาน เครื่องดื่มต่าง ๆ ขนมหวาน เป็น
ต้น กรณีเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง อ้อยที่เป็นปลายน้ า เช่น ต้นอ้อยที่อยู่ในไร่ เพราะฉะนั้น อ้อย
สามารถท าหน้าที่เป็นได้ทั้งในฐานะทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
จังหวัดได้มากกว่าหากเป็นปลายน้ าที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า หากอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปข้างหน้า
ได้มากเท่าไหร่ มูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่ก็จะได้มากขึ้น ส่งผลท าให้รายได้ การจ้างงานของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
เพราะฉะนั้นจึงควรจับมือกันระหว่างนักธุรกิจด้วยกัน เพ่ือที่เพ่ิมมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนั้น มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอ่ืน เช่น ค่าน้ ามัน ค่าซ่อมอุปกรณ ์ค่าจ้างคนงาน สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดรายได้ที่ทวี
ขึ้นจากการต่อเนื่องของการผลิต  
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ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) ของกลุ่มจังหวัด โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output Tables: I-O 
Tables)  

น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการผลิต จากส านักบัญชีประชาชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการปรับ และจัดกลุ่มสาขาการ
ผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ได้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตกลุ่มจังหวัดจ านวน 47 สาขา เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของแต่ละสาขาการผลิต ได้ให้นิยาม
ของแต่ละสาขาการผลิตดังนี้ 

001 การท านา สาขานี้ประกอบด้วยการท านาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้
ซึ่ง ได้แก่ ฟางข้าว 

002 การท าไร่ข้าวโพด สาขานี้ประกอบด้วยการท าไร่ข้าวโพด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าวโพดหวาน และผลพลอยได้ การปลูกข้าวฟ่าง 

003 การท าไร่มันส าปะหลัง สาขานี้ประกอบด้วยหัวมันสด และผลพลอยได้ซึ่ง ได้แก่ ต้นมัน 
และใบมันส าปะหลัง 

004 การท าไร่พืชตระกูลถั่ว สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกถ่ัวเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดละหุ่ง 
งา ถั่วลิสง ถั่วด า และพืชตระกูลถั่วอ่ืน ๆ 

005 การท าไร่ผัก และสวนผลไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง 
หัวหอม กระเทียม กะหล่ าปลี ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอ่ืน ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ไม้ผล 

006 การท าไร่อ้อย สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ าตาล 
และอ้อยรับประทาน 

007 การท าสวนยางพารา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ ายางดิบ และยาง
แผ่นดิบ 

008 การปลูกพืชอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องเทศ พืช
สมุนไพร เมล็ดพันธุ์พืชกิ่งตอน กิ่งพันธุ์  การปลูกยาสูบ ปาล์มน้ ามัน ฝ้าย พืชเส้นใยอ่ืน (นุ่น ปอ ปอ
กระเจา) มะพร้าว ไร่กาแฟ 

009 การปศุสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือส่งโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือการส่งออก 
เพ่ือท าพันธุ์ การเลี้ยงไว้ใช้งาน รวมทั้งน้ านมสดและผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น มูลสัตว์ เป็นต้น การเลี้ยง
ไก่เนื้อ เป็ด สัตว์ปีกอ่ืน ๆ ไข่ไก่ ไข่เป็ด การเลี้ยงสุกร ปศุสัตว์อ่ืน ๆ การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 

010 การป่าไม้ สาขานี้ประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ 
ไม้ตะแบก และไม้อ่ืน ๆ การปลูกไม้ ผลิตไม้ และหาของป่า 

011 การประมง สาขานี้ประกอบด้วยการประมงน้ าจืดทั้งการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิด 
012 การท าเหมืองถ่านหิน และน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ สาขานี้ประกอบด้วยการท า

เหมืองถ่านหินและลิกไนต์ หิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินอ่อน ขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ การล าเลียงและการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก 
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014 การท าเหมืองแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก ยกเว้นยูเรเนียม และแร่ทอเรียน สาขานี้ประกอบด้วย
การขุดและแต่งแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส โคลัมไบต์ แทนตาไลต์ ซี
โนไทท์ สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะก่ัว ฯลฯ การท าเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว การท าเหมืองแร่
ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การท าเหมืองเกลือ การท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้ง 
อาหารกระป๋องเครื่องชูรส และเครื่องเตรียมอาหารอ่ืน ๆ น้ าดื่มต่าง ๆ โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง การผลิตน้ าตาล การผลิตอาหารอื่น ๆ 

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ซิการ์ บุหรี่ และยาเส้น 
017 การผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า การผลิตเครื่องแต่งกาย สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจากฝ้าย 

ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ การปั่นด้าย ทอผ้า ฟอก ย้อม การผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า  
018 การผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เยื่อกระดาษ สาขานี้ประกอบด้วย 

กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษ
กระดาษ เป็นต้น 

019 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา สาขานี้ประกอบด้วย สถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการพิมพ์และการท าส าเนาสื่อบันทึก เช่น เลตเตอร์เพรส ลิโธกราฟ ออฟเซท การท าเล่ม
หนังสือ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือและแผนที่  

020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูล
ฐานปิโตรเคมี เช่น ก ามะถัน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ อาทิ 
กรดอนินทรีย์ และสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดเกลือ กรดก ามะถัน คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง และ
โลหะออกไซด์ เป็นต้น การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ 

021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สาขานี้ประกอบด้วย การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่ งผลิตน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล ฯลฯ  

022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ยาง เช่น รองเท้ายาง ยางยืด ท่อยาง สายพานยางท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอ่ืน ๆ ยางโฟม 
กระเบื้องยางปูพ้ืน ท่อพีวีซี ของเล่นพลาสติก ภาชนะพลาสติก ฟองน้ า โฟม แผ่นไฟเบอร์ แห อวน  
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 

023 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยิปซัม ปลาสเตอร์ และ
ผลิตภัณฑ์แอสเบสทอส อ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์หินที่มิได้ท าการผลิตเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองหิน และ
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ 

024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งด าเนิน
กิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีทุก
ขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่นลม จนถึงขั้นก่ึงส าเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ 

025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มิใช่เหล็ก การผลิตเครื่องเรือน และการผลิตซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภท
อ่ืน สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่
มิใช่เหล็ก อันประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การถลุงขั้นต้นและขั้นที่สอง การท าโลหะผสม 
การท าให้บริสุทธิ์ การรีด การดึง การหล่อ และการท าเป็นรูปพรรณ กรรมวิธีที่เป็นการผลิตโลหะให้
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เป็นแท่ง ท่อน ท่อ เส้น รูปหน้าตัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องหล่อและอัดบีบเป็นรูปพรรณ รวมทั้ง
สถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการแยกดีบุกออกจากเศษโลหะและการแยกเศษ
โลหะกลับคืนมาใช้ประโยชน์ 

026 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักร
และอุปกรณ์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น 
สะพาน ถังน้ า ประตู มุ้งลวด กรอบหน้าต่าง ราวบันได ประตูเหล็ก เครื่องโลหะซึ่งใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม ส่วนประกอบโลหะส าหรับใช้กับระบบเครื่องระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น 

027 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าส าหรับงานอุตสาหกรรม สาขานี้ประกอบด้วย
การผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องมือดังกล่าว 

028 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และ
เครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน การผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการ
สื่อสาร สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ตัวน า
และอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นต้น 

029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การประกอบรถยนต์
นั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิ๊บ รถยก แชสซี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย และการ
บ ารุงรักษา และบริการซ่อมแซม 

030 การผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ 
รถยนต์ ชุดเบรค GPS อ่ืน ๆ 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสินค้ากระเป๋า รองเท้า ซองใส่
กุญแจ สายหนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ 

032 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการเลื่อยไม้ การท าไม้อัด กรอบประตู 
หน้าต่าง ไม้ปาเก้ เป็นต้น 

033 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มิได้
จัดไว้ในสาขาอ่ืน ๆ เช่น เครื่องเขียน เครื่องท าบัญชีและเครื่องค านวณ การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทาง
การแพทย์ การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และนาฬิกา ของเล่นเด็ก ร่ม ซิป 
กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทียม ภาพวาด การน าผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling) เป็นต้น 

034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช่น 
ผลิตจากพลังน้ า น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ เป็นต้น การส่งและการจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ตามครัว เรื อน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการ
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าที่อุตสาหกรรมปั่นเอง 

035 การประปา สาขานี้ประกอบด้วยกิจการและโรงงานซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการท า
น้ าให้บริสุทธิ์ การจ่ายหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และกิจการสาธารณประโยชน์ 
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036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ส าหรับเป็นที่อยู่
อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนต์และหอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเติม 
การซ่อมทาสี การตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเครื่องท าความเย็น มูลค่าการก่อสร้างใน
สาขานี้ไม่รวมค่าที่ดิน 

037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและต่อเติมงาน
บริการสาธารณะ เช่น การก่อสร้างเข่ือนและโครงการชลประทาน การก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้น 

038 การค้าส่ง ค้าปลีก สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการ
ขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วแก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชย์และใน
งานวิชาชีพอ่ืน ผู้ขายส่งรายอ่ืน ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อสินค้าเพ่ือขายให้แก่สถานประกอบการ 
ธุรกิจประเภทส าคัญ ๆ รวมถึงพ่อค้าขายส่งซึ่งด าเนินการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง ผู้
จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้าเข้า และสมาคมสหกรณ์การซื้อ ส านักงานขายของ
กิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นเพ่ือขายผลิตผลของตนเอง สมาคมสหกรณ์ซึ่งด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการขายผลิตผลการเกษตร ผู้ขายเศษโลหะ ผู้ขายของเก่า รวมทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ผู้ขายส่งซึ่ง
จ าแนกและคัดเกรดสินค้าจ านวนมาก พ่อค้าส่งที่ท าการบรรจุหีบห่อและบรรจุขวด ทั้งนี้ยกเว้นการ
บรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในตู้คอนเทนเนอร์ของสนามบิน ส่วนการค้าปลีก สาขานี้ประกอบด้วย
สถานประกอบการ ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วแก่บุคคล
ทั่วไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานีบริการขาย
น้ ามันเบนซิน ผู้จ าหน่ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ผู้ขายปลีก
ส่วนมากมักด าเนินกิจการซื้อขายที่เป็นของตนเอง แต่บางรายอาจจะเป็นตัวแทนของส านักงานใหญ่ 
และท าหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขายให้โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน สถาน
ประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่น ามาแสดงให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ ามันเบนซิน ได้จัดไว้ในประเภทนี้ด้วย ถึงแม้การขายสิ่งของเหล่านี้
อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน 

039 โรงแรมและภัตตาคารและร้านขายเครื่องดื่ม สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจในการจัดหาที่พักและค่ายพักแรม สถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการ
ขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที เช่น ไนท์คลับ ภัตตาคาร บาร์ ร้าน
กาแฟ หาบเร่แผงลอยที่ขายอาหารส าเร็จรูปและก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้รวมถึงโรงอาหารและสถานที่ใช้
รับประทานอาหารในโรงงานและสถานที่ท างาน เป็นต้น 

040 การขนส่ง สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า สถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซ่ี รถโดยสารประจ า
ทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอ่ืน เช่น สามล้อ เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าทางบกโดย
รถบรรทุก การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่า
รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งและการขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ าล าคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็นต้น การให้บริการเสริมการ
ขนส่งทางน้ าทุกประเภท เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ 
อาคารที่เกี่ยวข้องทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและ
สินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
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ทางอากาศ ทั้งการให้บริการโดยทั่วไป และบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การด าเนินงานเกี่ยวกับท่า
อากาศยาน สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวิทยุการบิน ศูนย์
ควบคุมการบิน สถานีเรดาร์ และการให้เช่าอากาศยาน กิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เช่น 
ตัวแทนการเดินทาง การให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลัง การตรวจสอบ และการชั่งน้ าหนักสินค้า 
เป็นต้น 

041 บริการไปรษณีย์โทรเลขและการสื่อสาร สาขานี้ประกอบด้วยกิจการไปรษณีย์โทรเลข 
โทรศัพท์และการสื่อสารอื่น ๆ 

042 สถาบันการเงิน และการประกันภัย สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน โรงรับ
จ าน า สหกรณ์ทางการเครดิต สถานแลกเปลี่ยนเงินตรา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สถาน
ประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันชีวิต และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน  สถาน
ประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ เป็นต้น 

043 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้า เช่น การให้บริการ การ
เช่า การซื้อ การขาย การจัดการ และการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทน
หรือโดยท าสัญญาจ้าง เป็นต้น 

044 การบริการทางด้านธุรกิจ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้าน
การบัญชี การตรวจสอบบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเช่า
เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งบริการธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ การให้เช่าของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและพัฒนา 
บริการด้านธุรกิจอ่ืน ๆ 

045 การบริการสาธารณะ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บริการสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 
การศึกษาภาครัฐบาล บริการของโรงพยาบาลภาครัฐบาล บริการสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลปละบริการที่คล้ายคลึงกัน 

046 การบริการอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบสถานประกอบการในด้านบริการที่มิได้รวมไว้ในสาขาอ่ืน 
ได้แก่ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมบริการทางการเกษตรอื่น ๆ การศึกษา
ภาคเอกชน บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน บริการรักษาสัตว์ สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day Care) 
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ 

047 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
มิได้จัดไว้ในสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) คือ การแสดงความส าคัญของสาขา
การผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลางให้กับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขา
การท าอ้อยส่งอ้อยไปยังโรงงาน สาขาการแปรรูปน้ าตาล ไปยังสาขาการผลิตหาร เครื่องดื่ม น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น 
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ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) คือ การแสดงความส าคัญของสาขา
การผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการท านาใช้
ปัจจัยการผลิต จากผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 

เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิต
นั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้า และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังหมายความว่าลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีเป็นลักษณะเป็น สาขาการผลิตแบบ
มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า  

เช่นเดียวกัน เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า 1 หมายความว่า 
สาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหมายความว่าลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็น สาขาการผลิต
แบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

 
ตารางที่ 3–1 แสดงผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของสาขาการผลติจ านวน 47 สาขา 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อุดรธานี เลย หนองบัวล าภ ู หนองคาย บึงกาฬ อีสานบน 1 
สาขาการผลติที่มีดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage: FL) มากกว่าดัชนี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage: BL)  

22 15 15 18 10 18 

สาขาการผลติที่มีดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage: BL) มากกว่าดัชนี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage: FL)  

25 32 32 29 37 29 

รวม 47 47 47 47 47 47 
 
จากตารางที่ 3–1 แสดงภาพรวมผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการ

ผลิต ที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage: BL) ของแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดอุดรธานีธานีมีสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 22 สาขา จังหวัดเลย 15 สาขา จังหวัด
หนองบัวล าภู 15 สาขา จังหวัดหนองคาย 18 สาขา และจังหวัดบึงกาฬ 10 สาขา กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบน 1 จ านวน 10 สาขา สาขาการผลิตที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าไป
ข้างหน้า จังหวัดอุดรธานี 25 สาขา จังหวัดเลย 32 สาขา จังหวัดหนองบัวล าภู 32 สาขา จังหวัด
หนองคาย 29 สาขา และจังหวัดบึงกาฬ 37 สาขา กลุ่มจังหวัด 29 สาขา  

จังหวัดอุดรธานี เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 22 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและ
ปลายน้ าเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 
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ตารางที่ 3–2 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 42 การเงินและประกันภัย 
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
3 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
4 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
5 46 บริการอื่น ๆ  
6 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
7 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 7 ท าสวนยางพารา 
9 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
10 1 การท านา 
11 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
12 40 การขนส่ง 
13 41 การสื่อสาร 
14 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
15 10 การป่าไม ้
16 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
17 43 อสังหาริมทรัพย ์
18 11 การประมง 
19 45 การบริการสาธารณะ 
20 6 ท าไร่อ้อย 
21 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
22 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 
 จังหวัดอุดรธานี เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage: BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 25 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่  
 
ตารางที่ 3–3 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดอุดรธาน ี
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
2 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
3 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
4 44 การบริการธุรกิจ 
5 33 การผลิตอื่น ๆ  
6 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
7 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
8 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
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ตารางที่ 3–3 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
9 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
10 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
11 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
12 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
13 35 การประปา 
14 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
15 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
16 9 การปศุสตัว ์
17 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
18 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
19 19 การพิมพ ์
20 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
21 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
22 2 ท าไร่ข้าวโพด 
23 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
24 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
25 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 

 
จังหวัดเลย เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 

FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 15 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–4 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดเลย 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 42 การเงินและประกันภัย 
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
3 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 46 บริการอื่น ๆ  
5 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
6 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
7 7 ท าสวนยางพารา 
8 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 1 การท านา 
10 41 การสื่อสาร 
11 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
12 10 การป่าไม ้
13 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
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ตารางที่ 3–4 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดเลย 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
14 11 การประมง  
15 43 อสังหาริมทรัพย ์

 
จังหวัดเลย เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 

BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 32 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดเลย 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2 44 การบริการธุรกิจ 
3 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
5 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
7 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
8 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
10 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
11 19 การพิมพ ์
12 9 การปศุสตัว ์
13 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
14 35 การประปา 
15 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
16 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
17 40 การขนส่ง 
18 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
19 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
20 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
21 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
22 6 ท าไร่อ้อย 
23 45 การบริการสาธารณะ 
24 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
25 2 ท าไร่ข้าวโพด 
26 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
27 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
28 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
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ตารางที่ 3–5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดเลย 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
29 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
30 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
31 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
32 33 การผลิตอื่น ๆ  

 
จังหวัดหนองบัวล าภู เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 

Linkage: FL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 15 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ า และปลายน้ า 
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–6 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 42 การเงินและประกันภัย 
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
3 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
5 46 บริการอื่น ๆ  
6 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
7 7 ท าสวนยางพารา 
8 1 การท านา 
9 41 การสื่อสาร 
10 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
11 11 การประมง  
12 10 การป่าไม ้
13 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
14 43 อสังหาริมทรัพย ์
15 6 ท าไร่อ้อย 

 
จังหวัดหนองบัวล าภู เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 

Linkage: BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 32 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 
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ตารางที่ 3–7 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 44 การบริการธุรกิจ 
4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
5 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
6 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
7 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
8 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
9 9 การปศุสตัว ์
10 35 การประปา 
11 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
12 40 การขนส่ง 
13 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
14 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
15 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
17 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
18 19 การพิมพ ์
19 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
20 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
21 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
22 2 ท าไร่ข้าวโพด 
23 45 การบริการสาธารณะ 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
25 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
26 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
27 33 การผลิตอื่น ๆ  
28 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
29 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
30 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
31 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
32 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ

 
จังหวัดหนองคาย เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 

Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 18 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและ
ปลายน้ าเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 
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ตารางที่ 3–8 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 42 การเงินและประกันภัย 
2 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
3 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
4 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
5 46 บริการอื่น ๆ  
6 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
7 7 ท าสวนยางพารา 
8 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 1 การท านา 
10 40 การขนส่ง 
11 41 การสื่อสาร 
12 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
13 10 การป่าไม ้
14 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
15 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
16 11 การประมง  
17 43 อสังหาริมทรัพย ์
18 45 การบริการสาธารณะ 

 
จังหวัดหนองคาย เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 

Linkage: BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 29 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–9 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดหนองคาย 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 19 การพิมพ ์
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 44 การบริการธุรกิจ 
4 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
5 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
7 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
8 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
10 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
11 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
12 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
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ตารางที่ 3–9 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
13 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
14 35 การประปา 
15 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
16 9 การปศุสตัว ์
17 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
18 2 ท าไร่ข้าวโพด 
19 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
20 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
21 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
22 6 ท าไร่อ้อย 
23 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
24 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
25 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
26 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
27 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
28 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
29 33 การผลิตอื่น ๆ  

 
จังหวัดบึงกาฬ เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 

Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 10 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและ
ปลายน้ าเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 
 
ตารางที่ 3–10 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดบึงกาฬ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
2 42 การเงินและประกันภัย 
3 46 บริการอื่น ๆ  
4 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
5 7 ท าสวนยางพารา 
6 1 การท านา 
7 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 41 การสื่อสาร 
9 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
10 43 อสังหาริมทรัพย ์
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จังหวัดบึงกาฬ เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage: BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 37 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–11 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดบึงกาฬ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 44 การบริการธุรกิจ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
4 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
5 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
6 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
7 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
8 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
9 35 การประปา 
10 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
11 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
12 9 การปศุสตัว ์
13 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
14 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
15 40 การขนส่ง 
16 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
17 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
18 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
19 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
20 45 การบริการสาธารณะ 
21 2 ท าไร่ข้าวโพด 
22 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
23 6 ท าไร่อ้อย 
24 10 การป่าไม ้
25 11 การประมง  
26 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
27 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
28 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
29 19 การพิมพ ์
30 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
31 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
32 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
33 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
34 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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ตารางที่ 3–11 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
35 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
36 33 การผลิตอื่น ๆ  
37 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้

 
กลุ่มจังหวัด เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 

FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 19 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3–12 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของกลุ่มจังหวัด 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 42 การเงินและประกันภัย 
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
3 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
5 46 บริการอื่น ๆ  
6 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
7 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
8 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
9 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
10 7 ท าสวนยางพารา 
11 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
12 1 การท านา 
13 41 การสื่อสาร 
14 40 การขนส่ง 
15 10 การป่าไม ้
16 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
17 11 การประมง  
18 43 อสังหาริมทรัพย ์
19 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 
กลุ่มจังหวัด เรียงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 

Linkage: BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 28 สาขา
การผลิต เป็นสาขาท่ีควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ได้แก่ 
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ตารางที่ 3–13 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
3 33 การผลิตอื่น ๆ  
4 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
5 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
6 44 การบริการธุรกิจ 
7 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
8 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
9 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
10 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
11 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
12 19 การพิมพ ์
13 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
14 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
15 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
16 35 การประปา 
17 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
18 9 การปศุสตัว ์
19 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม ้
20 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
21 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
22 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
23 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
24 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
25 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
26 2 ท าไร่ข้าวโพด 
27 45 การบริการสาธารณะ 
28 6 ท าไร่อ้อย 
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  ภาพที่ 3–24 แสดงจุด FL และ BL ของสาขาการผลติในกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–24 พบว่า ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่ 3 และ 4 ซึ่งไม่ค่อยได้ผลและ

ประโยชน์เท่าที่ควร จึงส่งผลท าให้จังหวัดมีรายได้ไม่สูง ถ้ากระจุกอยู่ข้างบนเหนือเส้นกราฟแนวนอน 
แสดงถึงมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มาก ท าให้รายได้ของจังหวัดสูงขึ้น มี
มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สาขาการผลิตที่อยู่ใต้แกนกราฟ ต้องสร้างกิจกรรมเพ่ิมเพ่ือท าให้เคลื่อนขึ้นมาอยู่
เหนือแกนกราฟ  
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การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
ค่าตัวทวีคูณผลผลิต เป็นค่าที่แสดงว่า สาขาการผลิตนั้น ๆ ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดมาก

น้อยเพียงใด เมื่อสาขาการผลิตนั้น ๆ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต เป็นการ
วิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม ซ่ึงค่าตัวทวีคูณผลผลิต เป็นค่าท่ีแสดงว่าสาขาการผลิตนั้น ๆ ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดมากน้อยเพียงใด เมื่อสาขาการผลิตนั้น ๆ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท เช่น สาขาการท านา 
(รหัส 001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตเท่ากับ 1.0392 หมายความว่า เมื่อสาขาการท านา (รหัส 001) มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0392 บาท 

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณของจังหวัดอุดรธานี 
 

ตารางที่ 3–14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ 
รหัส
สาขา 

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.5559 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5559  บาท 

2 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.5198 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5198 บาท 

3 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4396 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4396 บาท 

4 44 การบริการธุรกิจ 1.4394 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4394 บาท 

5 33 การผลิตอื่น ๆ  1.4293 ถ้าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4293 บาท 

6 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4260 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.426 บาท 

7 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.3643 ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3643 
บาท 

8 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.3139 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3139 บาท 

9 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3092 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3092 
บาท 

10 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.3061 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3061 บาท 

11 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์เคม ี

1.2851 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 3–14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ 
รหัส
สาขา 

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1.2851 บาท 
12 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2718 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 

บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2718  
บาท 

13 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.2400 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2400 บาท 

14 24 อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า 

1.2221 ถ้าการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2221 บาท 

15 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.2189 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2189 บาท 

16 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2115 ถ้าการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2115 บาท 

17 35 การประปา 1.2023 ถ้าการผลิตการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2023 บาท 

18 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1958 ถ้าการผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1958 บาท 

19 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1954 ถ้าการท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1954 
บาท 

20 9 การปศุสตัว ์ 1.1867 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1867 บาท 

21 41 การสื่อสาร 1.1850 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1850 บาท 

22 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1820 ถ้าการผลิตการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1820 บาท 

23 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1750 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1750 บาท 

24 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1746 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1746 บาท 

25 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.1642 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1642 
บาท 

26 19 การพิมพ ์ 1.1598 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
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ตารางที่ 3–14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ 
รหัส
สาขา 

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1598 บาท 
27 40 การขนส่ง 1.1395 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้

จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1395 บาท 
28 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1318 ถ้าการท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 

จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1318 บาท 
29 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ

ยาสูบ 
1.1197 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 

บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1197 
บาท 

30 46 บริการอื่น ๆ  1.1186 ถ้าการบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1186 บาท 

31 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.1002 ถ้าการท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1002 บาท 

32 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0881 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0881 บาท 

33 42 การเงินและประกันภัย 1.0855 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0855 บาท 

34 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0793 ถ้าอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0793 บาท 

35 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้ 1.0793 ถ้ากิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0793 บาท 

36 12 การท าเหมืองถ่านหินและ
น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.0749 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0749 บาท 

37 10 การป่าไม ้ 1.0740 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0740 บาท 

38 11 การประมง 1.0696 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0696 บาท 

39 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0573 ถ้าการท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0573 บาท 

40 45 การบริการสาธารณะ 1.0522 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0522 บาท 

41 37 การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 

1.0469 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0469 บาท 

42 1 การท านา 1.0392 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0392 บาท 

43 7 ท าสวนยางพารา 1.0321 ถ้าการท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0321 บาท 
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ตารางที่ 3–14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดอุดรธาน ี

ล าดับ 
รหัส
สาขา 

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

44 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0188 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0188 บาท 

45 6 ท าไร่อ้อย 1.0170 ถ้าการท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0170 บาท 

46 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.0000 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

47 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 ถ้าการท าโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

 
จากตารางที่ 3–14 พบว่า สาขาที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดอุดรธานีมากที่สุดคือ 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 1.5559 บาท สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ หากผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.5198 บาท เป็นต้น การผลิตที่มีผลต่อรายได้ของจังหวัดอุดรธานี 
หากมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนหนึ่งบาท โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดก็มีรายได้เพ่ิมข้ึนทั้งสิ้น  
 

การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดเลย 
 

ตารางที่ 3–15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดเลย  

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 15 อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

1.5284 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5284 
บาท 

2 44 การบริการธุรกิจ 1.4793 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4793 บาท 

3 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

1.4182 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4182 
บาท 

4 39 โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1.4084 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4084 บาท 

5 31 ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว ์

1.4066 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4066 บาท 

6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3838 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3838 บาท 

7 32 โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม ้

1.3631 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3631 บาท 



3-36 

ตารางที่ 3–15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดเลย  

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

8 22 ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.3386 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3386 บาท 

9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2559 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2559 บาท 

10 29 การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม 

1.2267 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2267 บาท 

11 20 การผลิตเคมีภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคม ี

1.2051 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2051 บาท 

12 19 การพิมพ ์ 1.2007 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2007 บาท 

13 9 การปศุสตัว ์ 1.1960 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1960 บาท 

14 27 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

1.1875 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1875 
บาท 

15 35 การประปา 1.1701 ถ้าการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1701 บาท 

16 5 ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้

1.1605 ถ้าการท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1605 บาท 

17 30 อุปกรณ์ยานพาหนะ
อื่น ๆ  

1.1546 ถ้าการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1546 บาท 

18 37 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 

1.1478 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1478 
บาท 

18 41 การสื่อสาร 1.1464 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1464 บาท 

20 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1413 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1413 บาท 

21 40 การขนส่ง 1.1413 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1413 บาท 

22 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1155 ถ้าการท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1155 บาท 

23 36 การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

1.0995 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0995 บาท 
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ตารางที่ 3–15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดเลย  

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

24 46 บริการอื่น ๆ  1.0901 ถ้าการบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0901 บาท 

25 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

1.0848 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0848 
บาท 

26 47 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได ้

1.0774 ถ้าการผลิตกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0774 
บาท 

27 42 การเงินและ
ประกันภัย 

1.0735 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0735 บาท 

28 10 การป่าไม ้ 1.0696 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0696 บาท 

29 11 การประมง 1.0626 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0626 บาท 

30 6 ท าไร่อ้อย 1.0625 ถ้าการท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0625 บาท 

31 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0613 ถ้าการอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0613 บาท 

32 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.0590 ถ้าการผลิตการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0590 บาท 

33 45 การบริการสาธารณะ 1.0482 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0482 บาท 

34 1 การท านา 1.0441 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0441 บาท 

35 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0441 ถ้าการท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0441 บาท 

36 7 ท าสวนยางพารา 1.0154 ถ้าการท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0154 บาท 

37 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.0147 ถ้าการท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0147 บาท 

38 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.0087 ถ้าการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0087 บาท 

39 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0044 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0044 บาท 

40 12 การท าเหมืองถ่านหิน
และน้ ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

1.0000 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 
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ตารางที่ 3–15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดเลย  

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

41 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.0000 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

42 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.0000 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

43 21 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

1.0000 ถ้าการท าโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

44 24 อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ 

1.0000 ถ้าการท าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

45 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.0000 ถ้าการผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

46 28 การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.0000 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

47 33 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 ถ้าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

 
จากตารางที่ 3–15 พบว่า ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดเลยที่มีค่าสูงสุดได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.5284 บาท รองลงมา
ได้แก ่สาขาการบริการธุรกิจ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายรายได้เพ่ิมขึ้น 1.4793 บาท 
ตามล าดับ 

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ตารางที่ 3–16 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองบัวล าภ ู

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.5729 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5729 บาท 

2 15 อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

1.5455 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5455 บาท 

3 44 การบริการธุรกิจ 1.4639 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4639 บาท 

4 39 โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1.4214 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4214 บาท 
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ตารางที่ 3–16 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองบัวล าภ ู

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

5 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3652 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3652 บาท 

6 22 ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.3426 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3426 บาท 

7 32 โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม ้

1.2941 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2941 บาท 

8 20 การผลิตเคมีภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคม ี

1.2205 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2205 บาท 

9 9 การปศุสตัว ์ 1.2128 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2128 บาท 

10 35 การประปา 1.1840 ถ้าการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1840 บาท 

11 30 อุปกรณ์ยานพาหนะ
อื่น ๆ  

1.1787 ถ้าการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1787 
บาท 

12 5 ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้

1.1622 ถ้าการท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1622 บาท 

13 40 การขนส่ง 1.1610 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1610 บาท 

14 37 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 

1.1581 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1581 
บาท 

15 29 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 

1.1524 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1524 
บาท 

16 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1417 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1417 บาท 

17 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1399 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1399 บาท 

18 36 การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

1.1388 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1388 บาท 

19 41 การสื่อสาร 1.1372 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1372 บาท 

20 19 การพิมพ ์ 1.1283 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1283 บาท 

21 24 อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ 

1.1282 ถ้าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1282 บาท 
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ตารางที่ 3–16 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองบัวล าภ ู

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

22 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1278 ถ้าการท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1278 บาท 

23 47 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได ้

1.1027 ถ้าการผลิตกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1027 บาท 

24 46 บริการอื่น ๆ  1.0921 ถ้าบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0921 บาท 

25 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

1.0783 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0783 บาท 

26 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0761 ถ้าการอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0761 บาท 

27 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0749 ถ้าการท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0749 บาท 

28 42 การเงินและ
ประกันภัย 

1.0672 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0672 บาท 

29 10 การป่าไม ้ 1.0665 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0665 บาท 

30 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.0620 ถ้าการท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0620 บาท 

31 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.0578 ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0578 บาท 

32 45 การบริการสาธารณะ 1.0502 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0502 บาท 

33 11 การประมง 1.0382 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0382 บาท 

34 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.0279 ถ้าการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0279 บาท 

35 7 ท าสวนยางพารา 1.0277 ถ้าท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0277 บาท 

36 1 การท านา 1.0267 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0267 บาท 

37 6 ท าไร่อ้อย 1.0161 ถ้าการท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0161 บาท 

38 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0142 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0142 บาท 

39 12 การท าเหมืองถ่านหิน
และน้ ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

1.0000 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

40 13 การท าเหมืองแร่
เหล็ก 

1.0000 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 
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ตารางที่ 3–16 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองบัวล าภ ู

ล าดับ 
รหัส
สาขา

การผลิต 
สาขาการผลิต 

ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

41 18 การผลิตกระดาษ 
เยื่อกระดาษ 

1.0000 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

42 21 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

1.0000 ถ้าการผลิตโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

43 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

1.0000 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

44 27 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

1.0000 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

45 28 การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.0000 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

46 31 ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว ์

1.0000 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

47 33 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 ถ้าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

 
จากตารางที่ 3–16 พบว่า สาขาที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตจังหวัดหนองบัวล าภูมากที่สุด คือ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ หากผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
1.5729 บาท  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.5455 บาท สาขาการบริการธุรกิจ หากการ
บริการธุรกิจมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.4639 บาท  

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดหนองคาย 
 

ตารางที่ 3–17 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 19 การพิมพ ์ 1.8179 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.8179 บาท 

2 15 อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

1.4629 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4629 
บาท 

3 44 การบริการธุรกิจ 1.4612 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4612 บาท 

4 31 ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว ์

1.4174 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4174 บาท 
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ตารางที่ 3–17 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

5 39 โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1.4029 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4029 บาท 

6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3901 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3901 บาท 

7 22 ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.3672 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมรีายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3672 บาท 

8 32 โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม ้

1.2921 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2921 บาท 

9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2687 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2687 บาท 

10 29 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 

1.2309 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2309 บาท 

11 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.2230 ถ้าท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2230 บาท 

12 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.2226 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2226 
บาท 

13 20 การผลิตเคมีภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคม ี

1.2133 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2133 บาท 

14 30 อุปกรณ์ยานพาหนะ
อื่น ๆ  

1.2094 ถ้าการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2094 บาท 

15 36 การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

1.1965 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1965 บาท 

16 35 การประปา 1.1858 ถ้าการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1858 บาท 

17 27 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

1.1766 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1766 
บาท 

18 9 การปศุสตัว ์ 1.1760 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1760 บาท 

19 41 การสื่อสาร 1.1616 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1616 บาท 

20 28 การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.1521 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1521 บาท 
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ตารางที่ 3–17 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

21 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.1490 ถ้าการท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1490 บาท 

22 37 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 

1.1457 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1457 
บาท 

23 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1390 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1390 บาท 

24 5 ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้

1.1351 ถ้าการท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1351 บาท 

25 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.1161 ถ้าการท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1161 บาท 

26 6 ท าไร่อ้อย 1.1103 ถ้าการท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1103 บาท 

27 46 บริการอื่น ๆ  1.0927 ถ้าการบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0927 บาท 

28 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

1.0862 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0862 
บาท 

29 42 การเงินและ
ประกันภัย 

1.0790 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0790 บาท 

30 40 การขนส่ง 1.0715 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0715 บาท 

31 47 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได ้

1.0703 ถ้ากิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0703 บาท 

32 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0690 ถ้าอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0690 บาท 

33 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.0593 ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0593 
บาท 

34 10 การป่าไม ้ 1.0566 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0566 บาท 

35 45 การบริการสาธารณะ 1.0502 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0502 บาท 

36 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

1.0434 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0434 
บาท 

37 11 การประมง 1.0417 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0417 บาท 
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ตารางที่ 3–17 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

38 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.0395 ถ้าการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0395 บาท 

39 1 การท านา 1.0377 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0377 บาท 

40 7 ท าสวนยางพารา 1.0232 ถ้าการท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0232 บาท 

41 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0085 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0085 บาท 

42 12 การท าเหมืองถ่านหิน
และน้ ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

1.0000 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

43 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.0000 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

44 21 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

1.0000 ถ้าการท าโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

45 24 อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ 

1.0000 ถ้าการท าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

46 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.0000 ถ้าการท าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

47 33 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 ถ้าการท าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

 
จากตารางที่ 3–17 พบว่า ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดหนองคายที่มีค่าสูงสุดได้แก่การพิมพ์ 

หากสาขาการพิมพ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.8179 บาท สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.4629 
บาท รองลงมาได้แก่สาขาการบริการธุรกิจ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายรายได้
เพ่ิมข้ึน 1.4612 บาท ตามล าดับ 
 

การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดบึงกาฬ 
 

ตารางที่ 3–18 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 44 การบริการธุรกิจ 1.4805 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4805 บาท 
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ตารางที่ 3–18 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

2 15 อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

1.4503 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4503 
บาท 

3 39 โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1.3441 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3441 บาท 

4 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2693 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2693 บาท 

5 29 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 

1.2616 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2616 บาท 

6 22 ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.2604 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมรีายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2604 บาท 

7 30 อุปกรณ์ยานพาหนะ
อื่น ๆ  

1.2551 ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2551 บาท 

8 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2435 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2435 บาท 

9 35 การประปา 1.2340 ถ้าการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2340 บาท 

10 5 ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้

1.1919 ถ้าท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1919 บาท 

11 20 การผลิตเคมีภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคม ี

1.1832 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1832 บาท 

12 9 การปศุสตัว ์ 1.1732 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1732 บาท 

13 32 โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม ้

1.1367 ถ้าการผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1367 
บาท 

14 37 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 

1.1333 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1333 
บาท 

15 24 อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ 

1.1254 ถ้าการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1254 บาท 

16 46 บริการอื่น ๆ  1.1110 ถ้าบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1110 บาท 

17 40 การขนส่ง 1.1020 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1020 บาท 
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ตารางที่ 3–18 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

18 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0989 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0989 บาท 

19 36 การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

1.0913 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0913 บาท 

20 42 การเงินและ
ประกันภัย 

1.0838 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0838 บาท 

21 41 การสื่อสาร 1.0802 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0802 บาท 

22 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

1.0765 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0765 
บาท 

23 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0672 ถ้าท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0672 บาท 

24 45 การบริการสาธารณะ 1.0487 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0487 บาท 

25 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.0439 ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0439 
บาท 

26 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.0318 ถ้าการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0318 บาท 

27 1 การท านา 1.0313 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0313 บาท 

28 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0247 ถ้าการอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0247 บาท 

29 7 ท าสวนยางพารา 1.0101 ถ้าการท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0101 บาท 

30 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0038 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0038 บาท 

31 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 ถ้าท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

32 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0000 ถ้าท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

33 6 ท าไร่อ้อย 1.0000 ถ้าท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

34 10 การป่าไม ้ 1.0000 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

35 11 การประมง 1.0000 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 
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ตารางที่ 3–18 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

36 12 การท าเหมืองถ่านหิน
และน้ ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

1.0000 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

37 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.0000 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

38 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.0000 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

39 19 การพิมพ ์ 1.0000 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

40 21 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

1.0000 ถ้าโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

41 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

1.0000 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

42 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.0000 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

43 27 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

1.0000 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

44 28 การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.0000 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

45 31 ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว ์

1.0000 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

46 33 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 ถ้าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 บาท 

47 47 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได ้

1.0000 ถ้าการผลิตจากกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.0000 บาท 

 
จากตารางที่ 3–18 พบว่า สาขาท่ีมีค่าตัวทวีคูณผลผลิตจังหวัดบึงกาฬมากที่สุด คือ สาขาการ

บริหารธุรกิจ หากการบริการธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.4805 
บาท สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.4503 บาท สาขาโรงแรมและภัตตาคาร หากโรงแรมและ
ภัตตาคารมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.3441 บาท  
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ค่าตัวทวีคูณผลผลิตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

ตารางที่ 3–19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.8302 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.8302 บาท 

2 31 ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว ์

1.5691 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5691 บาท 

3 33 การผลิตอื่น ๆ  1.5464 ถ้าการผลิตอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5464 บาท 

4 15 อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

1.4960 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4960 
บาท 

5 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 

1.4883 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4883 
บาท 

6 44 การบริการธุรกิจ 1.4642 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4642 บาท 

7 39 โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1.4391 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4391 บาท 

8 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3835 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3835 บาท 

9 34 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1.3724 ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3724 
บาท 

10 32 โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม ้

1.3172 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3172 บาท 

11 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.3045 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3045 
บาท 

12 22 ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.2932 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2932 บาท 

13 20 การผลิตเคมีภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคม ี

1.2776 ถ้าการผลิตการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2776 บาท 

14 28 การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.2528 ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2528 บาท 

15 19 การพิมพ ์ 1.2503 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2503 บาท 
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ตารางที่ 3–19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

16 29 การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม 

1.2398 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
12398 บาท 

17 27 เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

1.2307 ถ้าการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2307 
บาท 

18 24 อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ 

1.2210 ถ้าการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2210 บาท 

19 30 อุปกรณ์ยานพาหนะ
อื่น ๆ  

1.2206 ถ้าการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2206 
บาท 

20 35 การประปา 1.2073 ถ้าการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2073 บาท 

21 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1980 ถ้าการผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1980 บาท 

22 9 การปศุสตัว ์ 1.1959 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1959 บาท 

23 41 การสื่อสาร 1.1795 ถ้าการสื่อสารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1795 บาท 

24 5 ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้

1.1791 ถ้าการท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1791 บาท 

25 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1639 ถ้าการค้าส่ง ค้าปลีกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1639 บาท 

26 37 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 

1.1570 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1570 
บาท 

27 36 การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

1.1469 ถ้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1469 บาท 

28 40 การขนส่ง 1.1320 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1320 บาท 

29 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1304 ถ้าการท าไร่พืชตระกูลถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1304 บาท 

30 46 บริการอื่น ๆ  1.1115 ถ้าการบริการอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1115 บาท 

31 12 การท าเหมืองถ่านหิน
และน้ ามันปโิตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาต ิ

1.1054 ถ้าการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1054 บาท 
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ตารางที่ 3–19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ 
รหัส

สาขาการ
ผลิต 

สาขาการผลิต 
ค่าตัว
ทวีคูณ
ผลผลิต 

ผลที่เกิด 

32 47 กิจกรรมที่จ าแนก
ไม่ได ้

1.0993 ถ้าการผลิตกิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0993 
บาท 

33 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ 

1.0925 ถ้าการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0925บาท 

34 42 การเงินและ
ประกันภัย 

1.0833 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0833 บาท 

35 10 การป่าไม ้ 1.0706 ถ้าการป่าไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0706 บาท 

36 43 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0706 ถ้าการอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0706 บาท 

37 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0693 ถ้าการท าไร่มันส าปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
สง่ผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0693 บาท 

38 11 การประมง 1.0671 ถ้าการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0671 บาท 

39 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.0601 ถ้าการท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0601 บาท 

40 45 การบริการสาธารณะ 1.0559 ถ้าการบริการสาธารณะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0559 บาท 

41 6 ท าไร่อ้อย 1.0547 ถ้าการท าไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0547 บาท 

42 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่
เหล็ก 

1.0391 ถ้าการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0391 บาท 

43 1 การท านา 1.0376 ถ้าการท านามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0376 บาท 

44 7 ท าสวนยางพารา 1.0176 ถ้าท าสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0176 บาท 

45 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 1.0144 ถ้าการท าเหมืองแร่เหล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0144 บาท 

46 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0080 ถ้าการปลูกพืชอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0080 บาท 

47 21 โรงกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

1.0000 ถ้าการผลิตโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.0000 
บาท 

 
จากตารางที่ 3–19 พบว่า สาขาที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัดมากที่สุดคือ สาขา

ผลิตภัณฑ์โลหะ หากถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
1.8302 บาท สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หากผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะ
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ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.5691 บาท และสาขาการผลิตอ่ืน ๆ หากการผลิตอ่ืน ๆ มีรายได้
เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1.5464 บาท เพราะฉะนั้นหากผู้ประกอบการ
รวมกลุ่มระหว่างจังหวัดท าให้รายได้ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากสาขาการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ 
หนังสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อาหารเครื่องดื่ม การลงทุน 1 บาทก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังเช่น 3 
สาขาการผลิตตามที่กล่าว 

ล าดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถ้าก าหนดสาขาการผลิต
หนึ่งใดของจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อกระตุ้นสาขาการผลิตนั้นให้ขยายตัวนอกจากจะส่งผลต่อรายได้
ของจังหวัดที่น าการพัฒนา ก็จะท าให้สาขาการผลิตอ่ืนที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นของจังหวัดที่
เป็นสมาชิกมีการขยายตัวมากตามไปด้วย  

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตโดยก าหนดแต่ละจังหวัดน าการพัฒนา 
ก าหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมี
การเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 34 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 34 สาขาของจังหวัด
อ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 13 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
(031) สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขา
การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) สาขาการพิมพ์ (019) 
สาขาท าไร่พืชตระกูลถั่ว (004) สาขาการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (036) สาขาการก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ (037) และสาขาท าไร่อ้อย (006) 
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ภาพที่ 3–25 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดอุดรธานเีป็นจังหวัดน าพัฒนา 

 
จากภาพที่ 3–25 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา จะท าให้สาขา

เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 34 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 34 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 
13 สาขา ต่างเติบโตเอง 

ก าหนดให้จังหวัดเลย เป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัด
เลยเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่ม
กันทั้งหมด 36 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 36 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย 
ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาการพิมพ์ (019) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขา
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) สาขา
การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า (024) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ Linear (อุดรธานี) 
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ภาพที่ 3–26 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดเลยเป็นจังหวดัน าการพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–26 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดน าการพัฒนา จะท าให้สาขา
เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 36 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 34 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 
11 สาขา ต่างเติบโตเอง 

ก าหนดให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมี
การเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 36 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 36 สาขาของจังหวัด
อ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 
สาขาการขนส่ง (040) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) 
สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ Linear (เลย) 
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ภาพที่ 3–27 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–27 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าการพัฒนา จะท าให้
สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 36 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 36 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 
11 สาขา ต่างเติบโตเอง 

ก าหนดให้จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ของจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
จังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 36 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 36 สาขาของ
จังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
(026) สาขาการขนส่ง (040) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า (024) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
(025) สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027 ) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ 
(033) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(028) 
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ภาพที่ 3–28 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดหนองบัวล าภเูปน็จังหวัดน า

การพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–28 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดน าการพัฒนา จะท าให้
สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 36 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 36 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 
13 สาขา ต่างเติบโตเอง 

ก าหนดให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ
จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการ
เกาะกลุ่มกันทั้งหมด 27 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 27 สาขาของจังหวัดอ่ืน
เพ่ิมไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 20 สาขา ประกอบด้วย สาขาการก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาบริการอ่ืน ๆ (046) สาขาการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย (036) สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาท าไร่มันส าปะหลัง (003) สาขา
การบริการสาธารณะ (045) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
(014) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการพิมพ์ (019) สาขา
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สาขาการผลิต 

อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ Linear (หนองบัวล าภู) 
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ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาท าไร่พืชตระกูลถั่ว (004) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
(018) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
สาขาการป่าไม้ (010) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 

 

 
ภาพที่ 3–29 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–29 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าการพัฒนา จะท าให้สาขา
เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 27 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 27 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 
20 สาขา ต่างเติบโตเอง 

โดยสรุป พบว่า เมื่อจัดอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัด โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาคือ หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากจะส่งผลต่อรายได้
ของจังหวัดน าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ของจังหวัดอุดรธานีเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตสูงสุดเป็น
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สาขาการผลิต 

อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ Linear (บึงกาฬ) 
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อันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์เป็นสาขาท่ีก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของ
จังหวัดอุดรธานีหากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของจังหวัดอุดรธานี
เพ่ิมมากข้ึนแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ มี
รายได้สูงขึ้นจากสาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์เช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันใน
อันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตนเอง นอกจากนี้ พบว่าการก าหนดให้จังหวัดเล็ก หรือ
จังหวัดใหญ่เป็นจังหวัดน าการพัฒนาของกลุ่ม ยกเว้น จังหวัดบึงกาฬ จะไม่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด เพราะมีการเกาะกลุ่มของสาขาการผลิตที่ใกล้เคียงกันคือ 36 สาขาการผลิต แต่สิ่งที่พบคือ 
ไม่ได้เกิดผลเชื่อมโยงกันมากนัก และไม่ได้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของการผลิต จึงควรจะตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะสาขาการผลิตต่าง ๆ นี้ขึ้นมาเพ่ือที่จะท างานร่วมกันของคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กรณีภาคเอกชนให้ตั้งคณะกรรมการหาตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาการลงทุนในอุตสาหกรรมใดร่วมกัน และกรณีการจัดท าแผน
จังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด ให้ร่วมกันคิดโครงการที่สนับสนุนกันและเป็นรูปธรรม การวิจัยและพัฒนา
ร่วมกันในสิ่งที่จะสร้างมูลคา่เพ่ิมร่วมกันระหว่างจังหวัด ที่จะท าให้ GPP ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 
ตารางที่ 3-20 แสดง GPP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 

จังหวัด GPP (ปี 2556) 
อุดรธาน ี 103,742 
เลย 44,840 
หนองคาย 38,467 
หนองบัวล าภ ู 22,458 
บึงกาฬ 24,058 
รวม 233,564 

 
จังหวัดอุดรธานีมีมูลค่า GPP เท่ากับ 103,742 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเลย 

44,840 ล้านบาท จังหวัดหนองคาย 38,467 ล้านบาท จังหวัดบึงกาฬ 24,058 ล้านบาท และจังหวัด
หนองบัวล าภู 22,458 ล้านบาท) ก าหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนาภายในกลุ่มจังหวัด 
และท าการจัดล าดับสาขาการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้จากมากไปน้อย โดยใช้ค่าตัวทวีคูณผลผลิต
พิจารณาการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งหมายความว่า หากสาขาการผลิตมี
การเกาะกลุ่มกันตามจังหวัดที่น าการพัฒนา การพัฒนาสาขาการผลิตนั้น ๆ จะส่งผลให้จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เติบโตไปด้วยกัน ตัวอย่างของโครงการที่เสนอภาคเอกชน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
การปรับและยกระดับผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ให้มีความนุ่มด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ในส่วนที่เป็นหนังหยาบ
ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ือให้ได้สินค้าที่หลากหลาย และมีคุณภาพ แต่มีอุปสรรค คือ ไทยมีการ
ส่งออกโคไปเวียดนามและจีนเป็นจ านวนมาก แม้มีการน าเข้าโคจากประเทศเมียนมาร์ และอินเดีย แต่
เมียนมารป์ระสบปัญหาน้ าท่วม โคเสียชีวิตมากและหายากขึ้น ท าให้เกิดการขาดแคลนโคที่เป็นวัตถุดิบ
ส าคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หนังสัตว์  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

 ผลจากค่าตัวทวีคูณผลผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต อธิบายถึงแต่ละสาขาการ
ผลิตที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณ
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ผลผลิต ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การพิจารณาในการเสนอโครงการแต่ละโครงการก าหนด
จากค่าตัวทวีคูณผลผลิตใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการก าหนดโครงการแต่ละโครงการ ถ้าค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตมากแสดงถึงโครงการมีผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาก ได้ดังนี ้
 

จังหวัดอุดรธานี แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี
ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 

 
ตารางที่ 3–21 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอุดรธาน ี

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิตมากในจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 

ราวบันได ประตูเหล็ก 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม - โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า

(Glycemic Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

การบริการธุรกิจ โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การผลิตอื่น ๆ  - โครงการพัฒนาของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและได้

มาตรฐาน  
- โครงการส่งเสริมการผลิตเครื่องประดับจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  

โรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

 
จังหวัดเลย แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัว

ทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–22 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดเลย 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม - โครงการน าพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น ท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมผลิตเนื้อ
แดดเดียวท่ีเก็บได้นานไม่ขึ้นรา 

การผลิตการบริการธุรกิจ - โครงการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ประสบปัญหาเมื่อมาท่องเที่ยว  
- โครงการให้บริการประกันภัยระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร - โครงการถนนอาหารโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารเพิ่มในบริเวณแก่งคุดคู้ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง 
สัตว์  
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ตารางที่ 3–22 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดเลย 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

-โครงการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือจากหนังโค 
การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ - โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านแคน  
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านโหวต 

 
จังหวัดหนองคาย แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–23 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดหนองคาย 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

การบริการธุรกิจ  - โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
- โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ 

โรงแรมและภัตตาคาร  - โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียน
กันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารบริเวณพระธาตุบังพวน 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา  

 
จังหวัดหนองบัวล าภู แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิต

ที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–24 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  - โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 
- โครงการผลิตถั่วเคลือบลาบแผ่น ถ่ัวเคลือบน้ าพริกแผ่น  
- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า
(Glycemic Index)  

การผลิตการบริการธุรกิจ  - โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเช่ือมโยงการ
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ตารางที่ 3–24 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร  - โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียน

กันเป็นเจ้าภาพ 
-โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก - โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

 
จังหวัดบึงกาฬ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–25 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดบึงกาฬ 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตการบริการธุรกิจ - โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

โรงแรมและภัตตาคาร  - โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียน
กันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารบริเวณพระธาตุบังพวน 

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก - โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผล

การวิเคราะหส์าขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–26 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุม่จังหวัด 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร  

การผลิตอื่น  ๆ  - โครงการพัฒนาของที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
และได้มาตรฐาน  
- โครงการส่งเสริมการผลิตเครื่องประดับจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  
- โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างฝีมือเพื่อผลิตของที่ระลึก 
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ตารางที่ 3–26 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุม่จังหวัด 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

บริการธุรกิจ  - โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในกลุ่มจังหวัด 

โรงแรมและภัตตาคาร  - โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียน
กันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารบริเวณพระธาตุบังพวน 
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3. ความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญที่เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด และพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตใน
กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน  
 

การศึกษาความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ
ที่เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด เพ่ือทราบการไหล (Flow) ในภาพรวมของคน 
สินค้า กับการขนส่งระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
จังหวัดอุดรธานี 
 

 
      ภาพที่ 3–30 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมจังหวัดอุดรธานี 

 
จากภาพที่ 3–30 พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีภูมิศาสตร์เชื่อมโยงโดยใช้เส้นทางการคมนาคม

หลักที่เชื่อมโยงจังหวัดโดยรอบ ถนนสายหลัก North–South ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ ทิศเหนือ เชื่อมโยงกับจังหวัดหนองคาย ด้านทิศใต้ เชื่อมโยงกับจังหวัดขอนแก่น โดยถนน
มิตรภาพมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพ–หนองคายที่ผ่านกลุ่มจังหวัดขนานตลอดเส้นทาง และอยู่
ระหว่างการพัฒนาเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่ เส้นทางหมายเลข 22 ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมโยงกับ
จังหวัดสกลนคร ส่วนทิศตะวันตก เส้นทางหมายเลข 210 เชื่อมโยงจังหวัดหนองบัวล าภู และเลย 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ก าหนดร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวม จังหวัด
อุดรธานี ก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 2 แห่ง ในบริเวณต าบลโนนสูง  และหนองไผ่ 
ออกไปทางจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นเขต
นิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 56 ของประเทศไทย เนื้อที่ 2,213–3–12 ไร่ บริหารโดย บริษัทเมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางจังหวัด
ขอนแก่น ก าหนดเป็น Cluster หลักของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้ก าหนดพ้ืนที่
รองรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประมาณ 2,786.7 ไร่ และบริเวณโรงแต่งแร่โปแตซ 1,260 ไร่ โดย
อ้างอิงเขตตามการขอประทานบัตรส ารวจแร่ ค าขอที่ 5/2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547  
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จังหวัดเลย 
 

 
              ภาพที่ 3–31 แสดงรา่งผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมจังหวัดเลย 

 
จากภาพที่ 3–31 พบว่า ข้อเสนอให้จังหวัดเลยควรพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 2013 

เส้นทางเลย–ภูเรือ–ด่านซ้าย–สามแยกบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก เป็นถนนสี่ช่องจราจรตัดจากบ้าน
แยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้าเขตจังหวัดเลยในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย–ภูเรือ–อ าเภอเมือง 
เป็นการตัดจากเส้นระเบียงตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) จาก
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปจังหวัดมุกดาหาร ท าให้เป็นทางลัด เลี่ยงเส้นทางผ่านอุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาวซึ่งมีข้อจ ากัดในการขยายถนนเป็นสี่ช่องจราจร เพราะฉะนั้นทิศทางการเดินทางหากมาจาก
ภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง ภาคตะวันตก ตัดเข้าที่บ้านแยง อ าเภอนครไทย เข้าอ าเภอด่านซ้าย–    
ภูเรือ–จังหวัดเลย–เข้าวังสะพุง–ไปจังหวัดหนองบัวล าภู–เข้าจังหวัดอุดรธานี จะท าให้เข้ามากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้
สะดวกและย่นระยะทางไดม้าก 

  
ด้านโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่จะเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัด

หนองบัวล าภู และเลย ได้มีการศึกษาแนวทางเลือก 2 เส้นทาง 
คือ แนวทางเลือกที่หนึ่ง จาก อ าเภอจัตุรัส– อ าเภอบ้านเขว้า–
อ าเภอเมืองชัยภูมิ–อ าเภอแก้งคร้อ– อ าเภอภูเขียว–อ าเภอชุม
แพ–อ าเภอสี ชมพู–อ าเภอศรี บุ ญเรื อง–อ าเภอเมื อง
หนองบัวล าภู–อ าเภอนากลาง–อ าเภอเอราวัณ–อ าเภอวังสะพุง–
อ าเภอเมืองเลย แนวทางเลือกที่สอง เส้นทางล านารายณ์–ชัย
บาดาล–อ าเภอศรีเทพ– อ าเภอวิเชียรบุรี–อ าเภอบึงสามพัน–
อ าเภอหนองไผ่– อ าเภอเมืองเพชร–อ าเภอหล่มสัก–อ าเภอหล่ม
เก่า–อ าเภอภูเรือ–อ าเภอเมืองเลย–อ าเภอนาด้วง–อ าเภอนา
กลาง– อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

ภาพที่ 3–32 แสดงโครงการก่อสร้างทางรถไฟ  
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ถ้าแนวทางศึกษาเส้นทางรถไฟเส้นทางใดมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ในอนาคตกลุ่ม
จังหวัดฯ จะมีเส้นทางรถไฟสองเส้น คือ เส้นทางรถไฟเดิม กรุงเทพฯ–นครราชสีมา–ขอนแก่น– 
อุดรธานี–หนองคาย และเส้นทางดังที่ได้กล่าว ในการอ านวยความสะดวกขนส่งคนโดยสาร และ
บรรทุกสินค้า พืชผลทางการเกษตร ดังแสดงในภาพที่ 3–32      

 

 
ภาพที่ 3–33 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมชุมชนท่าลี่และชมุชนวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
จากภาพที่ 3–33 พบว่า ได้มีการก าหนดร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมชุมชนท่าลี่ และ

ชุมชนวังสะพุง โดยร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมชุมชนท่าลี่ ได้มีการก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านผือ อ าเภอท่าลี่ ซึ่งใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหือง ไทย–ลาว 
ประมาณ 10 กิโลเมตร การก าหนดเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการน าเข้าวัตถุดิบ คือ ข้าวโพด 
จาก แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ปัจจุบันมีอุปสรรคจากการอนุญาตน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก     
สปป.ลาว ได้ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ในขณะที่ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของลาวเริ่มออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน กว่าจะรอน าเข้าไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป 
ผลผลิตบางส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเก็บรักษาที่ดี หรือไม่มีการอบ ท าให้ผลผลิตที่ได้ขายไม่ได้
ราคา จากปัญหาดังกล่าว เกษตรกรคนลาวส่วนหนึ่งเลิกปลูกข้าวโพดเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลังแทน
และมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี ประกอบกับมีนักลงทุนคนจีนลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลัง และเป็นนโยบายของแขวงสนับสนุนให้ผู้ปลูกมันส าปะหลังขายผลผลิตให้กับโรงงานแปรรูป
ดังกล่าว ดังนั้น เขตอ าเภอท่าลี่จึงเหมาะสมที่จะเป็นเขตปลอดอากร ท าการผลิตในพ้ืนที่เพ่ือส่งออก 
สามารถด าเนินการท าได้โดยไม่ต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ส่วนร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมชุมชนวังสะพุง เดิมมีการก าหนดพ้ืนที่ใกล้ ๆ สี่แยก
อ าเภอวังสะพุง เป็นจุดกระจายสินค้าเพ่ือขนส่งสินค้าออกไปถนนหมายเลข 201 ขึ้นเหนือไปจังหวัด
เลย ลงใต้ไปอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และเส้นทางหมายเลข 210 ไปจังหวัดหนองบัวล าภู ทาง
ทิศตะวันออก เป็นจุดพักและเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคและจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง ในขณะ
ที่สภาพปัจจุบันพ้ืนที่เดิมก าหนดไว้นั้นความเติบโตของเมืองกระจายล้อมพ้ืนที่ อาจต้องพิจารณา
ก าหนดพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมแห่งใหม่ 
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จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดหนองบัวล าภู  มีเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงจังหวัดใหญ่ 
คือ เส้นทางหมายเลข 228 เชื่อมโยงจังหวัดขอนแก่น และเส้นทางหมายเลข 210 เชื่อมโยงกับจังหวัด
อุดรธานี 
 

 
ภาพที่ 3–34 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมจังหวัดหนองบัวล าภ ู

 
จากภาพที่ 3–34 พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูในอนาคตไม่ใช่จังหวัดปิด มีประเด็นในเรื่องของ

ความเชื่อมโยงแต่มีข้อจ ากัด เส้นทางการคมนาคม การเติบโตของจังหวัดหนองบัวล าภูต้องมีการ
เติบโตตามจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น โอกาสในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัด
ขอนแก่น ตามเส้นทาง 228 เข้าอ าเภอภูเวียง–ชุมแพ–ขอนแก่น เน้นการเชื่อมโยงกับเส้น EWEC  
เพราะเส้นทางหมายเลข 2146 จากหนองบัวล าภู–อ าเภออุบลรัตน์ ผ่านอุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพาน
ค า มีความยุ่งยากในการพัฒนาเส้นทางมากกว่าเส้นทางทางหลวง และเส้นจากชัยภูมิ สามารถขน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแหล่งแร่ที่จะขนออกไป ในการผลิตจากแหล่งพ้ืนที่ และมีความคุ้มค่าสูง
มาก เพราะฉะนั้นในอนาคตส่วนบนและล่างของจังหวัดอุดรธานีทางออกเป็นรถไฟ ในอนาคตเส้นทาง
รถไฟจะมีผลต่อการพัฒนามาก จังหวัดเลยและหนองบัวล าภูจะมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น 
เพราะการขนส่งทางรถไฟต้นทุนถูก  
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ภาพที่ 3–35 แสดงเส้นทางการตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรของจังหวัดหนองบัวล าภู 
 
จากภาพที่ 3–35 จังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่บางส่วนติดกับจังหวัดอุดรธานี หากปรับให้

บริเวณที่ติดจังหวัดอุดรธานีเป็นเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม และบริเวณที่ติดจังหวัดเลยให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
และการท่องเที่ยวได้ ในอนาคตถ้ามีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัด
เลยมากยิ่งขึ้น จังหวัดหนองบัวล าภูต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดเลย 
สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือ ถ้ าเอราวัณ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมากราบไหว้ขอพรท้าวเอราวัณ 
การปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ ช่วยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวล าภูบริเวณที่ติดกับ
จังหวัดเลยได้ การอนุรักษ์ความเป็นเมืองสีเขียวต้องควบคู่ไปกับการโตของอุตสาหกรรมที่เป็น 
Intermediate Product ที่จังหวัดหนองบัวล าภูได้เปรียบเนื่องจากราคาที่ดินยังไม่สูง นักลงทุน
สามารถไปลงทุนได้ และมีระยะทางไม่ไกลจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย 

 

 
  ภาพที่ 3–36 แสดงความเชื่อมโยงของจังหวัดหนองบัวล าภูกับกลุม่จังหวัด 
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จากภาพที่ 3–36 การเชื่อมโยงของจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อเส้นทางของจังหวัดเลยและ
จังหวัดอุดรธานีเป็นเส้นทางหลัก จังหวัดหนองบัวล าภูไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นทางผ่าน จึงควร
สร้างถนนตัดขึ้นเหนือ ไปด่านบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามคือด่านประเพณีบ้านหนองดา 
ห่างจากตลาดสีไค ตลาดขายส่งผลไม้ใหญ่ ประมาณ 10 กิโลเมตร ใกล้ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ 
หากตัดถนนจากจังหวัดหนองบัวล าภู เชื่อมโยงไปบ้านหม้อ ถนนผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวที่จังหวัด
เลย ที่มคีวามโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนจากจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ของจังหวัดหนองบัวล าภูโดยแท้ และเนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภูติดกับจังหวัดขอนแก่น 
บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ควรตัดถนนสี่ช่องทางจราจรไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ ท า
ให้จังหวัดหนองบัวล าภูสามารถขยายตัวได้เหมือนกับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัด
หนองคาย นอกเหนือจากนี้คือเส้นไปสามแยกบ้านแยง อ าเภอนครไทย ผ่านทางอ าเภอด่านซ้าย ที่ท า
ใหจ้ังหวัดหนองบัวล าภูไดเ้ส้นทางตัดไปสู่ EWEC ด้วย  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ 

จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ตารางที่ 3–27 แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดหนองบัวล าภ ู
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากใน

แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 
- โครงการผลิตถั่วเคลือบลาบแผ่น ถ่ัวเคลือบน้ าพริกแผ่น  
- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า
(Glycemic Index)  

การผลิตการบริการธุรกิจ 
- โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุด
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร 
- โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
เวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
- โครงการสง่เสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

ผลิตภณัฑ์จากยางและพลาสติก 
โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น 
อุปกรณ์การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื้นสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและ
ยางในรถยนต์ เป็นต้น 

 
จากตารางที่ 3–27 พบว่า ตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดหนองบัวล าภู 

ที่จะท าให้เกิดค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามสาขาการผลิต ได้ดังนี้ สาขาการ
ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน สาขาการผลิตการบริการธุรกิจ เช่น 
โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือหาจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภายใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สาขาการผลิตโรงแรมและภัตตาคาร เช่น โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัด
โดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และสาขาผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก 
เช่น โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์การกีฬา 
เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื้นสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 
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จังหวัดหนองคาย 

 

 
ภาพที่ 3–37 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมจังหวัดหนองคาย 

 

 
ภาพที่ 3–38 แสดงบริเวณพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
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  ภาพที่ 3–39 แสดงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

 
จากภาพที่ 3–37, 3–38 และ 3–39 กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายได้

ก าหนดให้พ้ืนที่สาธารณะระหว่างวัดป่าสามัคคีธรรมและส านักสงฆ์วัดป่าเทพเทวาประธานพรเป็น
พ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการขับเคลื่อนต้องใช้เวลา ประเด็นคือ ข้อก าหนดการใช้พ้ืนที่สามารถ
ท าอุตสาหกรรมใดได้ อุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ คือ การท าประมง และอุตสาหกรรมที่มี BOI 
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกันแล้ว คือ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเครื่อง
เรือน อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมนิคม
เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งที่น่าสนใจ คือ การเชิญดิสนีย์แลนด์มาลงทุนใน
พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด จะสร้างรายได้อย่างมาก เนื่องจากประชากรในลุ่มน้ าโขงมีจ านวนหลายร้อยล้าน
คนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะการเดินทางมีความสะดวกสบาย เช่น จังหวัดอุดรธานีมี
สนามบินนานาชาติ ในปัจจุบันสาเหตุที่ชาวต่างชาติไม่นิยมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพราะการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมมีไม่มากพอ ในอนาคตหากมีการลงทุนจากผู้ประกอบการมาก จังหวัด
หนองบัวล าภู หรือจังหวัดหนองคาย ต้องท ารถไฟความเร็ว หรือแอร์พอร์ทลิ้งค์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มจังหวัดมากข้ึน  
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  ภาพที่ 3–40 แสดงเส้นทางรถไฟจากประเทศจีนเข้าประเทศไทย 
 
จากภาพที่ 3–40 จังหวัดหนองคายเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟความเร็วจากจีนสู่กรุงเทพมหานคร 

ที่มีแผนให้สถานีต้นทางจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ลงมาตามเส้นทาง จิ่งหง บ่อเต็น–โมหาน เข้าสู่
นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นระยะทางประมาณ 421 กิโลเมตร สปป.ลาว ได้วางศิลาฤกษ์ในการจะ
ก่อสร้างทางรถไฟสายนี้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เส้นทางนี้จะเชื่อมต่อและเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟนี้จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการ
ขนส่งสินค้าและการโดยสารของประชากรในพ้ืนที่ด้วย 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ 

จังหวัดหนองคาย 
 

ตารางที่ 3–28 แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดหนองคาย 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมาก
ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
- โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลงั  
- โครงการน้ าดืม่ผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

การบริการธุรกิจ 
- โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตรแ์หล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจดุเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวดั  
- โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑจ์ากหนัง 

โรงแรมและภัตตาคาร 
- โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวดัโดยให้แตล่ะจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
เวียนกันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสรมิให้มีร้านอาหารบริเวณพระธาตุบังพวน 

ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา  
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จากตารางที่ 3–28 พบว่า โครงการที่เหมาะสมของสาขาการผลิตที่ค่าตัวทวีคูณสูงเป็น 
โครงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่ใช้
น้ า เพราะติดน้ าโขง ดึงน้ าบาดาลได้ โดยวิธีการดึงน้ าบาดาลปัจจุบันใช้วิธีการเจาะแบบดึงน้ าโดยการ
ทแยงขวาง ท าให้น้ าที่ได้มีความสะอาด เป็นวิธีการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสวีเดนใช้ใน
ปัจจุบัน และอ าเภอศรีเชียงใหม่ได้น าวิธีการนี้มาใช้  

 
จังหวัดบึงกาฬ 

 
             ภาพที่ 3–41 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมจังหวัดบึงกาฬ 

 
จากภาพที่ 3–41 จังหวัดบึงกาฬโดยลักษณะทางภูมิประเทศใกล้กับกลุ่มจังหวัดสกลนคร 

นครพนม และมุกดาหาร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความห่างกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มาก เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ควรท า เช่น การสร้างถนนสี่ช่องจราจรจากจังหวัดหนองคาย
มาท่ีจังหวัดบึงกาฬ และการสร้างสนามบินเนื่องจากระยะทางที่ไกล หากไม่มีการสร้างการคมนาคมที่
ดี การติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นอกจากเส้นทางเชื่อมต่อในกลุ่มจังหวัดแล้ว
ต้องมีเส้นที่เชื่อมไปจังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น ประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกับจังหวัดนครพนม คือเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงและข้ามไปที่เวียดนาม
ที่มีเส้นทางสั้นที่สุด ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมียอดส่งออกมาก เนื่องจากสินค้าในกลุ่มจังหวัดต้อง
ส่งออกผ่านจังหวัดนครพนม ด้วยเหตุที่มีความใกล้ และในอนาคตจังหวัดบึงกาฬมีโครางการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 ท าให้สามารถเป็นเช่นเดียวกับนครพนมได้ แต่การตรวจตราสินค้า คน 
ที่เข้า-ออก เจ้าหน้าที่ความมั่นคงไม่ควรถืออาวุธในมือเนื่องจากท าให้ประชาชนที่ข้ามฝั่งมามีความตื่น
ตระหนก หลายรายไม่กล้าข้ามมาซื้อสินค้าจากฝั่งไทยและหันไปใช้สินค้าจากประเทศอ่ืน เช่น จีน 
และเวียดนามแทน  

จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่ปลูกยาง 562,378 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) แต่ประมาณ
การกันว่ามีการปลูกมากกว่าการส ารวจเท่าตัว ภาคเอกชนในพ้ืนที่เห็นว่าควรมีพืชอาหาร ได้แก่ ไม้ผล 
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ทดแทนเพ่ิมขึ้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการปลูกยางพารา ลักษณะการปลูกยางพาราของไทย
ประมาณ 10 ต้นต่อไร่ ในขณะที่จีนปลูกประมาณ 200 ต้นต่อไร่ กรีดยางได้เมื่อยางอายุได้ 7 ปี แต่
ปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุ์ยาง กรีดยางได้เมื่ออายุ 4 ปี การกรีดยางเพ่ือให้ต้นยางให้น้ ายางได้ 25–38 
ปี ควรกรีดยางแบบ 3 บั้ง หรือ 4 บั้ง รอบล าต้นยาง ซึ่งยาง 1 ต้น ให้น้ ายางประมาณ 250–280  
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี น้ ายางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มข้น มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อกรีดน้ า
ยางไหลออกมายังภาชนะที่รองรับ หากไม่รีบเก็บแล้วใช้น้ ากรดหยอดเพ่ือให้น้ ายางละลาย ท าให้ไม่
สามารถผลิตเป็นยางแผ่นรมควันได้ เพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ผลิตยางก้นถ้วย 
หรืออุปนิสัยของเกษตรกรในภาคอีสานที่ไม่นิยมความยุ่งยากในการผลิต เน้นความสะดวกสบายเป็น
หลัก ในความเป็นจริงสามารถผลิตเป็นยางแผ่นได้ แต่มีความยุ่งยาก มีขั้นตอนพิถีพิถันมากขึ้น จึงไม่
เป็นที่นิยมในการผลิตมากนัก ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีโรงงานยางพาราที่จดทะเบียนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 8 แห่ง ทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 2,489 ล้านบาท  
 
การแปรรูปยางพารารูปแบบต่าง ๆ 

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม น้ ายางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด 
เช่น ยางแท่ง ยางแผ่น ยางเครพ และยางก้อนถ้วย ยางยานพาหนะ ล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน ล้อ
รถจักรยานยนต์ ล้อรถจักรยาน และล้อรถอ่ืน ๆ ทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหล่รถยนต์ ยาง
ยืด และยางรัดของ ถุงมือยางทางการแพทย์ รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา รองเท้ายางและพ้ืนรองเท้าที่
ท าจากยางธรรมชาติรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาบางชนิด สายพานล าเลียง ใช้งานในการล าเลียงของหนักชนิด
ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ฟองน้ า ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา  สารประกอบ
เครื่องส าอาง การแปรรูปเป็นเซรั่ม ถ้าแปรรูปแล้วราคาสูงมาก สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและวิศวกรรม ยางรอง
คอสะพาน แผ่นยางกันน้ าซึม ยางกันชนหรือกันกระแทก ยางคั่นรอยต่อคอนกรีต บล็อกยางปูพ้ืน 
แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ า ฝายยาง แผ่นยางปูพื้น การใช้ยางพาราผสมยางมะตอยท าผิวถนน  

นอกจากน้ ายางพาราแล้ว เมื่อยางให้น้ ายางจนครบอายุแล้ว ไม้ยางพารามีความเหมาะสมใน
การน าไปผลิตเป็นก้อนเชื้อเห็ด เมื่อสิ้นสุดจากกระบวนการเป็นก้อนเชื้อเห็ดแล้วยังสามารถน าไปผลิต
เป็นปุ๋ยหมักได้ การน าต้นยางพาราไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ของเล่นเด็ก ตลอดจนเผา
เป็นถ่านจ าหน่าย ซึ่งได้ทั้งถ่านไม้ น้ าส้มควันไม้ และสามารถน าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  
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ภาพที่ 3–42 แสดงความเชื่อมโยงของจังหวัดบึงกาฬออกสู่ทะเล 

 
จากภาพที่ 3–42 พบว่า นอกจากเส้นทางการเชื่อมโยงทางบกแล้ว จังหวัดบึงกาฬสามารถ

สร้างความเชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เนื่องจากอยู่ห่างจากท่าเรือวุ๋งอ๋างใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
7 ชั่วโมง ที่ท่าเรือฯมีนักลงทุนจากหลายประเทศเข้าไปลงทุนอยู่ในพ้ืนที่กว่า 26 บริษัท จังหวัดบึงกาฬ
สามารถเชื่อมโยงในเรื่องการผลิตจาก สปป.ลาว ไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวุ๋งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ ประเทศ
เวียดนาม โดยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 ที่ถ้ามีการสร้างแล้วเสร็จจะท าให้จังหวัดบึงกาฬเติบโต
ได้มากขึ้น  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ 

จังหวัดบึงกาฬ 
 
ตารางที่ 3–29 แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดบึงกาฬ 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากใน

แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตการบริการธุรกิจ 
โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

โรงแรมและภัตตาคาร 
โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
เวียนกันเป็นเจ้าภาพ  

ยางและผลิตภณัฑ์พลาสติก 
โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น 
อุปกรณ์การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื้นสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยาง
ในรถยนต์ 

 
จากตารางที่ 3–29 ความโดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬมีด้านยางพารา การท าอุตสาหกรรมควร

ใช้เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยางพาราแปรรูปได้หลาย
อย่างหากมีเทคโนโลยีที่รองรับการแปรรูปได้ และตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับจังหวัด
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บึงกาฬ ที่จะท าให้เกิดค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามสาขาการผลิต ได้ดังนี้ 
สาขาการผลิตการบริการธุรกิจ เช่น โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือหาจุด
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น 
โครงการท าน้ าดื่มผสมวิตามิน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร เช่น โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดย
ให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และสาขายางและผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น  
โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง เช่น อุปกรณ์การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยาง
ปูพื้นสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ 

กลุ่มจังหวัด 
 
ตารางที่ 3–30 แสดงข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละ

จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์

- โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์แบบครบวงจร  

การผลิตอื่น  ๆ 

- โครงการพัฒนาของที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นและได้มาตรฐาน  
- โครงการส่งเสริมการผลิตเครื่องประดับจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  
- โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างฝีมือเพื่อผลิตของที่ระลึก 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
- โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

บริการธุรกจิ 
โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุด
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภายในกลุ่มจังหวัด 

โรงแรมและภัตตาคาร 
- โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารบริเวณพระธาตุบังพวน 

 
จากตารางที่ 3–30 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อพิจารณาจากสาขาการผลิตมีค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละจังหวัด ได้
ดังนี้ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เช่น โครงการน าเทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับใช้ในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง 
สาขาบริการธุรกิจ เช่นโครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือหาจุดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในกลุ่มจังหวัด และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร เช่น โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัด
โดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  

ประเด็นของสินค้าเกษตรที่เป็นปัญหาในปัจจุบันคือ พ่อค้าชาวจีนรู้ทุกขั้นตอนการซื้อขาย
สินค้าเกษตรของเกษตรชาวสวนในพ้ืนที่ เช่น ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร รู้ราคา รู้ต้นทุน อีกทั้งมี
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การตกเขียวสวนผลไม้ของชาวสวนท าให้ เกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้ พ่อค้าจีนสามารถซื้อ
ผลผลิตไดใ้นราคาที่ต่ าเพราะรู้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 13 กลุ่ม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม จากทีค่ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ได้ก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังต่อไปนี้ 
 หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการเลี้ยง การขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า โดยมีเงื่อนไข ต้องใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน าโรค
เข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ านวนสัตว์ ระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ โดยมีเงื่อนไข ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท า
ให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และการ
ตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น 

กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยมีเงื่อนไข ต้องใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี การอบไอน้ า ฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น 

กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นจากน้ ามันถั่วเหลือง) โดยมีเงื่อนไข       

1) ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและน้ ามันดิบและน้ ามันกึ่งบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทาง
การเกษตร 2) ผลผลิตภัณฑ์น้ ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร หรือ
น้ ามันดิบ 

กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ (ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส าอาง) 

กิจกรรมแปรรูปยางขั้นต้น 
กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือ สิ่งปรุงแต่ง

อาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) โดยมี
เงื่อนไข 1) ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท าให้เจือจางเท่านั้น 2) ส าหรับ
โครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 

กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น 
กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 2) ต้องมี

พ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้าห้องเย็น และ
คลังสินค้า 3) ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง 
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 หมวด 2 เซรามิก  
2. เซรามิก การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบื้องเซรามิก) โดยมีเงื่อนไข 

ต้องมีข้ันตอนการเผา และ/หรือการอบ 
  
 หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ โดยมีเงื่อนไข เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล 

ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดข้ึนในประเทศเท่านั้น 
กิจการผลิตด้ายหรือผ้า 
กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ กิจการผลิต Non–

Woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products) จาก Non–Woven Fabric 
กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม 
กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน 
กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 
 
5. อัญมณีและเครื่องประดับ 
กิจการอัญมณี และเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วนรวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน 

 
 หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และช้ินส่วน  
กิจการผลิตเครื่องยนต์ อเนกประสงค์หรืออุปกรณ์ 
กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมีเงื่อนไข 

ต้องมีข้ันตอนข้ึนรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม 
กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร โดยมีเงื่อนไข ต้องมีขั้นตอนการ

ประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืน ๆ 
กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) โดยมีเงื่อนไข   

1) ต้องมีข้ันตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี 2) ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการ
ใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนพ. 
 
 หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED 
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กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กิจการผลิต Wire Harness 
กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product) 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base 

Plate หรือ Peripheral) โดยมีเงื่อนไข การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral ส าหรับ Hard Disk Drive  
กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit Board 

และ/หรือ ชิ้นส่วน โดยมีเงื่อนไข ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ าอื่น ๆ 
กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทั่วไป 
กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง 
กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน 
กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
 

 หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก 
9. เคมีภัณฑ์และพลาสติก การผลิตพลาสติก 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม (Plastic Product for Industrial 

Goods) โดยมีเงื่อนไข ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging) โดยมี

เงื่อนไข ต้องมีการผลิตการเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป 
กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics Packaging) โดยมีเงื่อนไข ต้อง

ได้รับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal 
Standard 209 E Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบ
เปิดด าเนินการ 

กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics Packaging) 
โดยมีเงื่อนไข ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 
หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล โดยมีเงื่อนไข ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษ
พลาสติกในประเทศเท่านั้น 

10. การผลิตยา 
กิจการผลิตยา โดยมีเงื่อนไข 1) กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GMP ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 2) กรณีการผลิตยาแผนโบราณ 
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ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 3) ในกรณีการ
ปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้น าเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้
นับเป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการ 
 
 หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

11. กิจการโลจิสติกส์ 
กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือส่งออก หรือโรงพักสินค้า 

เพ่ือตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ 
(รพท.) (Inland Container Depot: ICD) 

กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย (Distribution Center: DC) โดยมีเงื่อนไข     
1) ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 2) ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้า
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประทศด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution 
Center: IDC) โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 2) ต้องจัด
ใหม้ีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 3) ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 3.1 
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 3.2 ต้องกระจายสินค้า
ไปต่างประเทศตั้งแต่ 1 ประเทศข้ึนไป 

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 2) ที่ดินที่

เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีที่ดิน
ทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่ 3) เงื่อนไขอ่ืนมีดังนี้ (3.1) มาตรฐานของถนนหลัก กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะ
กลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน กรณีที่ดินเกินกว่า 500–1,000 ไร่ ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทางไม่
น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 20 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้
ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน (3.2) มาตรฐานของถนนสายรอง
ต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร  ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง (3.3) ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้ าเสีย และการบ าบัดน้ าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งหลัง
การบ าบัดด้วย  (3.4) ระบบระบายน้ าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ าฝนโดยเด็ดขาด (3.5) ต้อง
จัดให้มีรวบรวม จัดเก็บ และก าจัดขยะที่ เหมาะสมตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ            
(3.6) โรงงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3.7) ต้องมีบริการ
สาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ใช้ได้เพียงพอ (3.8) ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจ านวนที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 
2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
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กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีที่ดินไม่
น้อยกว่า 100 ไร่ 2) ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณี และเครื่องประดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 3) ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ  
4) ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 5) ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์
ธุรกิจ 

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีที่ดินไม่
น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่าหรือขาย โดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
50,000 ตารางเมตร 2) ต้องตั้งในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่าน
ชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: 
ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 3) จัดตั้งให้มีพ้ืนที่บางส่วน
หรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 4) ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยน
ถ่ายข้ึน–ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 
50 ตู้ 5) ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม   
โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 6) ต้องมีผู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของที่จดทะเบียน 7) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไข ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไข ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 

อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส าหรับซ่อมบ ารุงเรือ เป็นต้น 
กิจการสวนสนุก โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย

กว่า 500 ล้านบาท 2) ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม โดยมีเงื่อนไข ต้องมีเงินลงทุน (ไม่

รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท 
กิจการสวนสัตว์เปิด โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่

น้อยกว่า 500 ล้านบาท และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 2) ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 3) ต้องจัดที่ดินเป็นพ้ืนที่สีเขียวและที่จอดรถอย่างละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของที่ดินทั้งหมด 

กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 2) ต้องจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 
12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องมีพ้ืนที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่
น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร 2) ต้องมีห้องส าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า 

กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีเงื่อนไข 1) ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ าบัด และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 2) ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส าหรับผู้มา
ใช้บริการ 
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การพัฒนาพื้นที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว 
 

 
                 ภาพที่ 3–43 แสดงกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นท่ีติดต่อกับพ้ืนที ่สปป.ลาว 

 
 จากภาพที่ 3–43 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีพ้ืนที่ติดต่อ
กับ สปป.ลาว ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โดยติดกับแขวงไซยะบุลี 
เวียงจันทน์ และบอลิค าไซ มีความยาวตามแนวพรมแดนประมาณ 544 กิโลเมตร โดยจังหวัดเลยมี
พรมแดน 214 กิโลเมตร จังหวัดหนองคายมีพรมแดน 210 กิโลเมตร และจังหวัดบึงกาฬมีพรมแดน 
120 กิโลเมตร  

 
สภาพแวดล้อมพอสังเขปของ สปป.ลาว 
 จ านวนประชากร 6,644,009 คน รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP) ต่อหัว 1,725 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60,375 บาท (1 เหรียญ ประมาณ 35 บาท) 
 อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ร้อยละ 7.5 ท าให้เกิดการเหลื่อมล้ าในการ

กระจายรายได ้
 คนลาวอายุไม่เกิน 29 ปี จ านวนร้อยละ 67 
 ค่าแรงขึ้นต่ าประมาณเดือนละ 902,000 กีบ หรือประมาณเดือนละ 3,608 บาท (คิด 1 

บาท เท่ากับ 250 กีบ)  
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ภาพที่ 3–44 แสดงสัดส่วนสาขาการผลิตของ สปป.ลาว 

 
จากภาพที่ 3–44 พบว่า สปป.ลาว เป็นตลาดขนาดเล็กส าหรับประเทศไทยที่มีอัตราความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรประมาณ 6.6 ล้านคน อ านาจซื้อกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง
ของแขวง ตลาดในชนบทอ านาจซื้อต่ า แต่ประชาชนมีการออม เพราะค่าใช้จ่ายด้านอาหารมีน้อย 
อาศัยป่า แหล่งน้ า เป็นแหล่งอาหาร การสร้างโรงงานใน สปป.ลาว ควรเป็นโรงงานที่ไม่อาศัยตลาดใน
ประเทศ หากอาศัยตลาดในประเทศต้องเป็นสินค้าที่ผูกกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
เช่น การก่อสร้าง การใช้สี กระเบื้อง ปูน บันเทิง สินค้าในบ้านและครัวเรือนที่จ าเป็น และต้องใช้เป็น
ประจ า หรือเพ่ือประโยชน์จากการได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized 
System of Preferences–GSP) และ การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most–
Favored  Nation Treatment–MFN สปป.ลาว เป็นแหล่งป้อนปัจจัยการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การส่งสินค้าไปแปรรูปที่ สปป.ลาว เพื่ออาศัยสิทธิพิเศษ GSP และ MFN  

 

 
ที่มา : จากการศึกษาของ ROC 

              ภาพที่ 3–45 แสดงการเรียงล าดับประเภทของสินค้าท่ีคนลาวนิยมอุปโภคบรโิภค 
 

จากภาพที่ 3–45 พบว่า ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของคนลาวที่มีต่อสินค้าไทย 
สินค้าไทยที่คนลาวนิยมอุปโภคบริโภคมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม 
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เช่น ผงชูรส น้ าปลา น้ ามันพืช สบู่ ผงซักฟอก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด จากทั้งหมด 35 ชนิด 
รองลงมาคือ ของใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ กระทะ อุปกรณ์นึ่งข้าว ไม้แขวนเสื้อ จากทั้งหมด 20 ชนิด 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ แอร์ ล าโพง กล่าวได้ว่า  สปป.ลาว น าเข้าสินค้า
จากไทยเกือบทุกชนิด เนื่องจากเห็นว่าคุณภาพและรสชาติของสินค้าไทยที่ส่งให้ลาวไม่มีความแตกต่าง
จากสินค้าที่อุปโภคบริโภคในประเทศ แต่ปัจจุบันสถานการณ์การค้าชายแดนมียอดขายลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดผ่อนปรนต่าง ๆ เนื่องจากหลายเงื่อนไขที่ประเทศไทยไม่อยู่ในภาวะปกติ 
และเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ไม่ดีเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปคนลาวในเขตพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ในเขตเมือง มีวิถี
การด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนไทยสมัยก่อน คือ ปลูกผัก ปลูกข้าว หาของป่า เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็น
ซื้อ และมีการท าสวนยางพารา เพราะฉะนั้นจึงมีรายได้เหมือนข้าราชการประจ า มีรายได้ประจ า จึงมี
อ านาจซื้อ แต่สาเหตุที่ซื้อสินค้าไทยลดลงเกิดจากการถูกแย่งตลาด และสินค้าเลียนแบบที่มีคุณภาพ
หรือรสชาติใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่า  

ประชากร สปป.ลาวอายุไม่เกิน 30 ปีประมาณร้อยละ 70 ซึ่งในอนาคตจะเป็นกลุ่มคน
แรงงานที่มีอ านาจซื้อ ขณะที่ประชากรเวียดนามอายุไม่เกินสามสิบปีมีประมาณร้อยละ 60 ประเทศ
กัมพูชามีประมาณร้อยละ 60 เช่นกันกับประเทศเมียนมาร์ ในขณะที่ประเทศไทยประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต ข้อเสนอ คือ การใช้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านในรูปแบบไปเช้าเย็น
กลับ อาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าแรงงานเพ่ือนบ้าน มาจากหลายพ้ืนที่ หลายแขวง การเดินทางจึงมี
ความไม่สะดวก ต้องท าพ้ืนที่ (Zoning) และบริหารจัดการแรงงานให้เข้าอยู่ในพ้ืนที่เป็นช่วง ๆ 
ระยะเวลาการจ้างงาน เป็นต้น 

 

 
              ภาพที่ 3–46 แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว 

 
จากภาพที่ 3–46 พบว่า นิคมอุตสาหกรรมตามแนวรถไฟหรือแนวถนน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ นิคมอุตสาหกรรมในอนาคต คือ นิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน สปป.ลาว 
ที่มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายแขวง เนื่องจาก สปป.ลาว อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงท าให้ไทยมีความวิตก แต่ไทยยังมีศักยภาพในเรื่องการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมากกว่า สปป.ลาว ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนว่าจะท าอย่างไร การร่วมมือกันระหว่าง
ภาคเอกชนที่จับมือกัน ในจังหวัดเพ่ือท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน การที่เกิดความวิตกและให้
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ความส าคัญกับเขตเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ้านเท่ากับเป็นการโฆษณาให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนเขต
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรกังวลคือผู้ประกอบการคนไทยสามารถ
รวมตัวในการยกระดับธุรกิจให้สูงขึ้นได้หรือไม่ สามารถท าได้โดยการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจ 
สาขาต่อสาขา สินค้าต่อสินค้า เมืองต่อเมือง จังหวัดต่อจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จัด
งานเพ่ือให้ผู้ประกอบการท าความรู้จักกันและกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม หลังจากนั้นหาโอกาสท า
การค้าร่วมกัน เพ่ือยกความร่วมมือระหว่างจังหวัดจะสร้างขีดความสามารถให้กับกลุ่มจังหวัด  

ปัญหาจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ ราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการคาดการณ์
ว่าจะเป็นพ้ืนที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัดท าได้ยาก 
ตัวอย่างเช่น จังหวัดขอนแก่น มีความคิดเรื่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศจีน แต่ไม่
สามารถท าได้เนื่องจากราคาที่ดินในบริเวณที่จัดตั้งมีราคาสูงมาก ปัญหาด้านการขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงินของนักลงทุนที่มีความยุ่งยากและล าบาก การหาตลาดในต่างประเทศต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวน
มาก ดังนั้น หากสถาบันการเงินของประเทศไม่ให้ความช่วยเหลือการขับเคลื่อนจึงเป็นไปได้ยากเพราะ
ติดปัญหาทางด้านการเงิน กรณีประเทศจีน รัฐส่งคนจีนไปอาศัยในประเทศลาวเพ่ือประกอบธุรกิจใน
พ้ืนที่โดยมีเงินทุนให้ และน าผลผลิตที่ได้ส่งขายกลับประเทศจีน เช่น กล้วย ปลูกบริเวณแขวงบ่อแก้ว 
เนื่องจากว่าประเทศจีนมีลมแรง แมลงศัตรูพืชมาก ท าให้การดูแลรักษาท าได้ยาก จึงมาปลูกที่    
สปป.ลาว แทน นอกจากนั้นจีนมีการสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือการลงทุนในพ้ืนที่ของ สปป.ลาว เช่น 
สร้างทางรถไฟ เขตเศรษฐกิจบึงธาตุหลวง สนามกีฬา 450 ปี เพ่ือดึงผู้บริโภคทั้งคนลาว และคนไทย 
บริเวณวตี้าปาร์ค (VITA Park) มีโรงงานประมาณ 30 โรงงาน มีการยกเว้นภาษีวัตถุดิบที่เข้ามาในเขต
เศรษฐกิจไซเสดถา และการถือครองรัฐวิสาหกิจเชื้อเพลิง เป็นความพยายามลดการน าเข้าเชื้อเพลิง
จากไทยเนื่องจากลาวถือประเทศตนเองว่าเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย และลาวมีโครงการต่อท่อน้ ามัน
จากเวียดนามเข้าแขวงค าม่วนเพ่ือให้เป็นจุดกระจายน้ ามันน าไปกลั่นใช้ภายในประเทศ เพ่ือลดการ
พ่ึงพาน้ ามันจากไทย  

เขตเศรษฐกิจพิเศษในนครหลวงเวียงจันทน์ 5 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ติดจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
เขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณสะพาน เป็นของประเทศเวียดนาม เป็นสนามกอล์ฟล่องแถ่ง ขนาด 18 

หลุม 
เขตที่ 2 บริเวณสถานีรถไฟท่านาแล้ง เรียกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษดงโพสี 
เขตที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 10–15 ปี ปัจจุบันก าลัง

ก่อสร้างประมาณร้อยละ 20–30 มีการก่อสร้างคอนโดมีเนียม จ านวน 6 หลัง ๆ ละ 18 ชั้น มีถนน
สองช่องจราจรระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ คนจีนได้สัมปทานพ้ืนที่แลกกับการสร้างสนามกีฬา 
450 ปี ให้ลาว  

เขตที่ 4 วีต้าปาร์ค เขตนิคมอุตสาหกรรมมีประมาณ 30 โรงงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
เป็นเขต One stop service ที่มีสิทธิพิเศษทางด้านภาษี มีมาตรการยกเว้นภาษี มีการออกใบอนุญาต
ให้เรียบร้อยในการน าเข้าวัตถุดิบที่มีการน าเข้ามา จีนไต้หวันเป็นผู้ลงทุนซึ่งเคยลงทุนที่เมืองเฉิ นตู 
รัฐบาลลาวโดยกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า ถือหุ้นร้อยละ 30 นักลงทุนไทยตั้งโรงงาน จ านวน 5 
โรงงาน คือ บริษัทซีพี ท าโรงงานบรรจุอาหารสัตว์ โรงงานเครื่องปรุงรส โรงงานประกอบ
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 2 โรงงาน และโรงงานอาหารเสริม 

เขตที่ 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชเสดถา ประเทศจีนกับ สปป.ลาว ลงทุนเพ่ือท าโรงกลั่น
น้ ามันปิโตรเคมีลาว–จีน โดยมีรัฐบาลลาวโดยรัฐวิสาหกิจเชื้อไฟลาว ถือหุ้นร้อยละ 20 รัฐบาลจีน ถือ
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หุ้นร้อยละ 70–75 และเอกชนคนลาวถือหุ้นอีกร้อยละ 5 น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามา 
ด าเนินการก่อสร้างในปี 2558 และเสร็จสิ้นในปี 2559 เริ่มผลิตน้ ามันในปี 2560 รัฐบาลมีนโยบาย
เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนหนึ่งลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และผลิตเพ่ือการ
ส่งออก ผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าและผลิตน้ ามันบางชนิดเพ่ือการส่งออก ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงกลั่น
น้ ามันที่แขวงค าม่วนที่จะด าเนินการสร้างท่อส่งน้ ามันจากท่าเรือ Honla เมืองดงเฮ่ย จังหวัดกว่างบิงห์ 
เวียดนาม น าวัตถุดิบมากลั่น เมื่อกลั่นน้ ามันเรียบร้อยแล้วสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) สปป.ลาว ประกาศเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย (Battery of Asia) 
โดยในปี 2558 สปป.ลาว สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า โดยประมาณ 3,000 เมกกะวัตต์ โดยในปี 2559 
มีโครงการก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าอีก 29 เขื่อน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 
7,000 เมกกะวัตต์ ตามแผนในปี 2563 จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 10,000 เมกกะวัตต์ เป็น
รายได้หลักในการจ าหน่วยกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ไทย เวียดนาม จีน กัมพูชา การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตไทย ท าสัญญากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ประมาณ 7,000 
เมกกะวัตต์ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งให้ไทยได้ครบตามจ านวน 

 

 
              ภาพที่ 3–47 แสดงแผนที่การสร้างเขื่อนใน สปป.ลาว 

 
 จากภาพที่ 3–47 พบว่า แสดงเขื่อนกั้นล าน้ าโขง ที่ก่อสร้างแล้วรวมทั้งอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง และอยู่ระหว่างในการก่อสร้างในจีน สปป.ลาว และกัมพูชาขั้นตอนการวางแผน 

ในอนาคตเชื่อว่าเมื่อเขื่อนไซยะบุลียกระดับน้ าขึ้นมาเหนือท้ายเขื่อนจะสูงขึ้น และในตัวเขื่อน
จะมีจุดปล่อยผ่านเรือที่เป็นเรือสินค้า สินค้าจากจีนตอนใต้จะลงมาถึงหลวงพะบาง ไซยะบุลี ที่ท่าเรือ
น้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของลาวต่อไปในอนาคต จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ได้ประโยชน์ 
นอกจากการท่องเที่ยวแล้วยังมียุทธศาสตร์สี่วัฒนธรรมล้านช้าง 4 เมือง 2 ประเทศ เชื่อมโยงจังหวัด
เลย จังหวัดหนองคาย แขวงหลวงพะบาง และนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งการขับเคลื่อนสามารถท า
ร่วมกับจังหวัดหนองบัวล าภูได้ เนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภูห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไม่มาก 
ประวัติศาสตร์ของทั้งสองเมืองมีความสัมพันธ์กัน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันได้ การ
ท่องเที่ยวทางน้ าจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ าโขงใน สปป.ลาว และสามารถใช้ท่าเรือน้ าจืด
ของหลวงพะบางขนส่งสินค้าได้ ประตูส าหรับเรือสัญจรเหนือเขื่อนไปไต้เขื่อน (Nevigation Lock) 
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ออกแบบส าหรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 500 ตัน ประตูน้ ามีความกว้าง 12 เมตร ยาว 283 เมตร 
ความยาวเหนือเขื่อน 144 เมตร ความยาวใต้เข่ือน 139 เมตร  

 

 
              ภาพที่ 3–48 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดใน สปป.ลาว 
 

 
                 ภาพที่ 3–49 แสดงผลผลิตข้าวโพดใน สปป.ลาว 

 
จากภาพที่ 3–48 และภาพที่ 3–49 พบว่า ในปี 2556 แขวงที่ติดกับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

แขวงบอลิค าไซ เวียงจันทน์ และไซยะบุลี มีผลผลิต รวมกัน 401,375 ตัน โดยมีเนื้อที่ผลิตกว่า 
445,938 ไร่ สปป.ลาว จึงเป็นประเทศที่ไทยมีการน าเข้าผลผลิตข้าวโพดมากที่สุด ทั้งการน าเข้าเพ่ือ
การเลี้ยงสัตว์ และน าเข้าเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่า แต่จากนโยบายการอนุญาตน าเข้า 7 เดือน ท าให้
จังหวัดเลยเสียโอกาส เกษตรกรคนลาวน าข้าวโพดไปขายให้พ่อค้าคนจีน และมีการเปลี่ยนไปปลูกมัน
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ส าปะหลังมากขึ้น ข้าวโพดเป็นพืชส าคัญเรื่องการแปรรูปที่ไม่ใช่เฉพาะอาหารสัตว์ หากยกระดับด้วย
เทคโนโลยีจะสามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ ไบโอพลาสติก เป็นต้น 

 
การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 
 
ตารางที่ 3–31 แสดงการน าเข้าขา้วโพดเลีย้งสัตว์ของไทย 

ประเทศ 2555 2556 2556 (ม.ค.-ต.ค.) 2557 (ม.ค.-ต.ค.) ร้อยละ (56/57) 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

กัมพูชา 44,738 192.2 65,412 292.7 65,412 293.0 27,220 122.3 -58.38 -58.25 
ลาว 154,156 538.0 116,742 458.6 116,742 458.6 1,188 5.1 -98.98 -98.88 

สหรัฐอเมริกา 602 17.9 681 26.6 579 22.8 469 16.2 19.00 28.95 
มาเลเซีย - - 0.058 - 0.058 - - - - - 

อื่นๆ 506 21.0 - - 0.71 0.30 2.00 0.70 181.69 133.33 
รวม 200,002 770.2 182,836 777.9 182,734 774.1 28,879 144.3 -84 -81 

 
 จากตารางที่ 3–31 พบว่า ประเทศไทยที่มีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว มากที่
สุดแต่ปริมาณน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2556 มีปริมาณลดลงมาก รองลงมาคือ
ประเทศกัมพูชาซึ่งมีปริมาณน าเข้าลดลงเช่นกัน 

 

 
               ภาพที่ 3–50 แสดงการน าเข้าข้าวโพดเพื่อการแปรรูป 

 
จากภาพที่ 3–50 พบว่า การน าเข้าข้าวโพดเพ่ือการแปรรูปไทยมีนโยบายให้บุคคลทั่วไป

สามารถน าเข้าข้าวโพดได้เป็นระยะเวลา 7 เดือนต่อปี คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม แต่ช่วงที่
ผลผลิตข้าวโพดของ สปป.ลาว ออกผลผลิตคือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ท าให้ไม่สามารถส่งผล
ผลิตเข้ามาขายที่ไทยแบบถูกกฎหมายได้ ต้องลักลอบน าเข้าไทยบริเวณช่องห้วยพร้าว จังหวัดอุตรดิตถ์
แทน จากข้อมูลปี 2558 พ้ืนทีป่ลูกข้าวโพดทีไ่ซยะบุลีลดลงมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังแทน เนื่องจาก
ติดปัญหาไทยน าเข้าข้าวโพดในช่วงเดือนมีนาคม–กรกฎาคม ขยายเป็น 8 เดือน เป็น เดือนกุมภาพันธ์–
กันยายน เดือนพฤศจิกายนข้าวโพดลาวเริ่มออกต้องขายให้พ่อค้าคนจีนและเวียดนามซึ่งไม่ได้ราคาดี 
คนลาวจึงเริ่มส่งเสริมให้ปลูกมันส าปะหลัง โดยมีจีนลงทุนและตั้งโรงงานแปรรูปทีเ่มืองไซยะบุลี 
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ภาพที่ 3–51 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวเผือกมัน (มันส าปะหลัง มันแดง) ทุกชนิดใน สปป.ลาว 

 

 
               ภาพที่ 3–52 แสดงผลผลติเผือกมัน (มันส าปะหลัง มนัแดง) ทุกชนิดใน สปป.ลาว 

 
จากภาพที่ 3–51 และภาพที่ 3–52 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังและมันแดงในปี 

2556 ที่ติดกับพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดจ านวน 401,375 ไร่ และผลผลิตมันส าปะหลังมีมากที่แขวงบอลิค าไซ 
ข้อมูลมาจากศูนย์สถิติแห่งชาติลาว (2556)  มีผลผลิตในพ้ืนที่ที่ติดกับกลุ่มจังหวัด 485,035 ตัน เป็น
โอกาสของไทยในการน าเข้าผลผลิตมันส าปะหลังจาก สปป.ลาว เพ่ือการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าต่อไปใน
อนาคต ด้านศักยภาพการแปรรูป ควรแปรรูปด้วยการยกระดับเทคโนโลยีที่มากกว่ากว่าแปรรูปเป็น
อาหารสัตว์ เช่น การแปรรูปไบโอพลาสติก การท าถุงพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยข้าวโพดและ
มันส าปะหลัง จะสามารถตีตลาดได้ทั้งประเทศ การน าข้าวโพดไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนยานอวกาศที่อยู่
ในขั้นตอนการวิจัย เพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การผลิตในประเทศ
ไทยในอนาคตต่อไป 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า–
ส่งออก มันส าปะหลังเส้น ได้แก่ กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร สมาคมมัน
ส าปะหลัง 4 สมาคม ผู้ส่งออกมันเส้น และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ในการจัดระเบียบการน าเข้า
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มันเส้น ในช่วงปลายปี 2558 ผลผลิตมันส าปะหลังเริ่มออกสู่ตลาด มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้ามัน
ส าปะหลัง (กรกฎาคม 2558) จ านวนทั้งสิ้น 44 ราย ในกรุงเทพฯ 10 ราย ในปริมณฑล 6 ราย ภาค
ตะวันออก 20 ราย ภาคเหนือ 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ราย เป็นผู้ประกอบการในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดจ านวน 2 ราย 
 
เขตปลอดอากร 
 

 
                    ภาพที่ 3–53 แสดงเขตปลอดอากรในประเทศไทย 

 
ข้อเสนอในการตั้งเขตปลอดอากร 

 เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพ้ืนที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 8 แห่ง 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรดังกล่าว สามารถ
กระท าได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นหลักการที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก จึงเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้  

ข้อเสนอการจัดตั้งเขตปลอดอากรท่าลี่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม สามารถท าได้เลยโดยรัฐ
ไม่ต้องมีการลงทุน อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจตามกฎหมาย เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก เขตปลอด
อากรในประเทศไทย ปัจจุบันมีจ านวน 82 แห่ง (กรกฎาคม 2558) ในภาคเหนือ 1 แห่งที่จังหวัด
ล าพูน กรุงเทพฯ 6 แห่ง ภาคกลางรวมปริมณฑล 28 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 16 แห่ง 
พระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ปทุมธานี 5 แห่ง เพชรบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร จังหวัดละ 1 แห่ง 
ภาคตะวันออก 43 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 21 แห่ง ระยอง 15 แห่ง ฉะเชิงเทรา 6 แห่ง และ
ปราจีนบุรี 1 แห่ง ภาคใต้ 4 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 3 แห่ง และระนอง 1 แห่ง แต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีเขตปลอดอากร 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อน าเข้าไปใช้ในเขต
ปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นอากรส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของ
ดังกล่าวที่จ าเป็น และของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใช้ใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ ของที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือ
น าเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้แก่ 

(ก) ของต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ข) ของที่ใช้เพ่ือการอุปโภค–บริโภคภายในเขตปลอดอากร 
(ค) ของใช้ส่วนตัวของบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากร 
(ง) รถยนต์ ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทุกประเภทและทุกขนาดที่ต้องจด

ทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีส าหรับการใช้รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เว้นแต่ยาน
ยนต์ส าหรับใช้งานพิเศษ ตามประเภทพิกัด 87.05 และรถใช้งานตามประเภทพิกัด 87.09 

2. ให้ยกเว้นอากรขาออกส าหรับของที่ปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 97 เบญจวรรคสุดท้าย 

3. ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับการน าเข้าและการผลิตของที่กระท าในเขตปลอด
อากร รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ ตามมาตรา 97 ฉ  

4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
หรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ ส าหรับของที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ตามมาตรา 97 สัตต  

5. ได้รับยกเว้นอากรส าหรับเศษวัสดุของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ที่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากรให้น าออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือก าจัดหรือท าลาย ตามมาตรา 97 
นว วรรคสอง 

6. ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนอากร หากน าของที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นอากรหรือ
คืนเงินอากรเมื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้น าของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 97 อัฎฐ 

7. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าต่างประเทศที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากร ตาม
มาตรา 81(2) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 

8. เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 ส าหรับการให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรเพ่ือใช้
ผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออก และการให้บริการที่กระท าในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือใช้
ผลิตสินค้าเ พ่ือส่งออก ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 

9. เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกัน
หรือไม่หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ตาม
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มาตรา 80/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2544 
 

การจัดตั้งเขตปลอดอากร 
ผู้ประสงค์ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขต

ปลอดอากรที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2546 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร 
1. เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 หรือบริษัท จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประสงค์ที่
จะขอจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา จะต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท ในเขตพ้ืนที่อ่ืน 
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในจ านวนที่
อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของกิจการ 

2. เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
3. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในท่ีดินหรือพ้ืนที่ที่ขอ

จัดตั้ง 
4. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร  
1. สถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ

กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเห็นว่าเหมาะสม และเป็นพื้นที่ที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรได้ โดยมีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ 

2. การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องไม่เป็นการจัดตั้งเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่จะมีเหตุแสดงชัดเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีที่มี
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรอยู่ก่อนแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

3. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีประตูเข้า–ออก และรั้วรอบขอบชิดที่เหมาะสม มี
ความม่ันคงแข็งแรงฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบเขตปลอดอากร เว้นแต่โดยสภาพของกิจการ
ไม่จ าเป็นต้องมีรั้ว หรือโดยสภาพแวดล้อมสามารถด าเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทนได้ 

4. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบควบคุมก าจัดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่จ าเป็น และห้ามมิให้จัดที่อยู่อาศัยภายในเขต
ปลอดอากร 

5. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ส านักงาน เช่นที่ท าการส านักงานศุลกากร สถานที่ตรวจของเข้า–ออก สถานีตรวจสอบ 
(Checking Post) ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบ
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คอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (Thai 
Customs Electronics System: TCES) ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องชั่งน้ าหนัก และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบบริหารการจัดการในเขตปลอดอากรพร้อมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบควบคุมบัญชีสินค้าน าเข้า–ส่งออกโดย
อัตโนมัต ิ 

6. ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัด
ให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตลอดเวลา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติม
ตามที่กรมศุลกากรก าหนด รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ก ากับการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี  

7. ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องด าเนินการจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บน ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และช าระค่าธรรมเนียมส าหรับเขตปลอดอากรตามที่รัฐมนตรีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยค่าธรรมเนียมประจ าปีจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุก ๆ ปี และจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมประจ าปีของปีถัดไปก่อนวันที ่31 ธันวาคม ของปีปัจจุบัน 

 
การขออนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร 

          ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องยื่นแบบค าขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด
อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

(1) รายละเอียดโครงการจัดตั้งเขตปลอดอากร อย่างละ 2 ชุด ได้แก่ โครงการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ประเภทของกิจการหรือประเภทอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาด าเนินการในเขตปลอดอากร 
แผนงาน แผนการบริหารจัดการ ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และขนาดของการลงทุนแผนการดูแลรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ และผลที่จะเกิดจากการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ 

(2) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 2 ชุด 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ออก

โดยกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอ 2 ชุด 
(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 2 ชุด 
(5) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี 2 ชุด 
(6) ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิใน

การบริหารจัดการในทีด่ินหรือพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 2 ชุด 
(7) แผนที่โดยสังเขป  แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างขนาดไม่ต่ า

กว่า 40 x 60 เซนติเมตร 3 ชุด 
(8) หนังสือรับรองการก่อสร้าง และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ส านักงาน สิ่ง

อ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อมที่จะเปิดด าเนินการ 2 ชุด 
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(9) กรณีท่ีผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพ่ือประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
               - หนังสืออนุญาตให้เป็นเขตประกอบอุตสาหกรรม หรือเป็นเขตอุตสาหกรรมประเภท
อาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 
               - หนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ ใช้ พ้ืนที่ ในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป หรือ 
              - หนังสือส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการเขต
อุตสาหกรรม หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ หรือ 
              - หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              - กรณีที่พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศอยู่ก่อนแล้ว ให้แสดงหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้
ประกอบการตามท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
              (กรณีการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเกี่ยวกับปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว ให้
ด าเนินการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 10/2547 ลงวันที่ 23 มกราคม 2547) 
 

การเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
 คุณสมบัติของผู้ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

(1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีฐานะการเงินมั่นคง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินหรือพ้ืนที่ที่ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร กรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันพร้อมค าร้องขอประกอบกิจการซึ่งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะ
พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(2) ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 
(3) ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการอ่ืนใดที่อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ 

(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 

 
การขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ที่ ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด

อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

(1) รายละเอียดการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร อย่างละ 2 ชุด ได้แก่ วัตถุประสงค์
ประเภทของกิจการ แผนงานและกระบวนการผลิต และแหล่งเงินทุน 

(2) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 2 ชุด 
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(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  (บอจ.5) ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค าขอ 2 ชุด 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 2 ชุด 
(5) ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ขอประกอบกิจการ 2 ชุด 
(6) หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร 2 ชุด 
(7) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี หรือผลการ

ด าเนินงานอย่างอ่ืน 2 ชุด 
(8) แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร อย่างละ 3 ชุด 
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4. การค้าชายแดนและปัญหาด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
 

 
            ภาพที ่3–54 แสดงจดุผ่านแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากภาพที่ 3–54 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจุดผ่านแดนถาวร 6 

แห่ง และมีจุดผ่อนปรน 11 แห่ง นับเป็นครึ่งหนึ่งของจุดผ่อนปรนทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชี้ให้เห็นประโยชน์และความส าคัญกับการค้าชายแดน และเห็นถึงความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีต่อสินค้าไทย  

 
ตารางที่ 3–32 แสดงจุดผา่นแดนในจังหวัดเลย 

จังหวัด 
จุดผ่านแดน

ถาวร 
จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

เลย √  ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแมน่้ า
เหือง ไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง 
ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 

บ้านคอนผึ้ง เมืองแก่นท้าว 
แขวงไซยะบุลี  

 √  ด่านเชียงคาน บ้านเชียงคาน 
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียง
คาน  

เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน์  

 √  ด่านคกไผ่ บ้านคกไผ่ ต าบล
ปากชม อ าเภอปากชม 

บ้ านวั ง  เมื องซะนะคาม 
แขวงเวียงจันทน์  

  √ บ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว 
อ าเภอนาแห้ว 

บ้านเหมืองแพ่  
เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี  

  √ บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน 
อ าเภอด่านซ้าย 

บ้านนาข่า  เมืองบ่อแตน 
แขวงไซยะบุลี  

  √ บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่า
ลี่ (ปัจจุบันได้ยกเลิกการเปิด
จุดผ่อนปรนแห่งนี้เป็นท่าเทียบ
เรือ) 

บ้านนาแก่งม้า  
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี  
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ตารางที่ 3–32 แสดงจุดผา่นแดนในจังหวัดเลย 

จังหวัด 
จุดผ่านแดน

ถาวร 
จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

  √ บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่ 

บ้านเมืองหมอ  
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี  

  √ บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ 

บ้านแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว 
แขวงไซยะบุลี  

 
จังหวัดเลยมีจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าเหือง ไทย–ลาว 

บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ ด่านเชียงคาน บ้านเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
และด่านคกไผ่ บ้านคกไผ่ ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จุดผ่อนปรน 5 จุด ได้แก่ บ้านเหมืองแพร่ 
ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอ
ท่าลี่ (ปัจจุบันได้ยกเลิกการเปิดจุดผ่อนปรนแห่งนี้เป็นท่าเทียบเรือ) บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอ
ท่าลี่ และบ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 

 
ตารางที่ 3–33 แสดงจุดผา่นแดนในจังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัด จุดผ่านแดน

ถาวร 
จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

บึงกาฬ √  ด่านบึงกาฬ บ้านพันล า ต าบล
วิศิษฐ์ อ าเภอเมือง 

เมืองปากซัน  
แขวงบอลิค าไซ  

  √ บ้านห้วยคาด ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด 

บ้านทวย เมืองท่าพะบาด 
แขวงบอลิค าไซ  

  √ บ้านบุ่งคล้า ต าบลบุ่งคล้า 
อ าเภอบุ่งคล้า 

บ้านปากกะดิ่ง  
เมืองปากกะดิ่ง  
แขวงบอลิค าไซ  

 
จังหวัดบึงกาฬมีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ ด่านบึงกาฬ บ้านพันล า ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง 

และมีจุดผ่อนปรน 2 จุด ได้แก่ บ้านห้วยคาด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด และบ้านบุ่งคล้า ต าบล
บุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า 
 
ตารางที่ 3–34 แสดงจุดผา่นแดนในจังหวัดหนองคาย 

จังหวัด 
จุดผ่านแดน

ถาวร 
จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

หนองคาย √  ด่ านสะพานมิตรภาพข้ าม
แม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 1 
บ้านเหล่าจอมมณี ต าบลมีชัย 
อ าเภอเมือง 

บ้านดงพูสี  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน์  

 √  ด่านท่าเสด็จ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง 

บ้านท่าเดื่อ  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน์  

  √ บ้ านม่ ว ง  ต า บลบ้ า นม่ ว ง บ้านโคกแห่ เมืองสังทอง 
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ตารางที่ 3–34 แสดงจุดผา่นแดนในจังหวัดหนองคาย 

จังหวัด 
จุดผ่านแดน

ถาวร 
จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

อ าเภอสังคม แขวงเวียงจันทน์  
  √ บ้านหม้อ ต าบลบ้านหม้อ 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
บ้านหนองดา  
เมืองสีโคดตะบอง  
นครหลวงเวียงจันทน์  

  √ บ้ า น จุ ม พล  ต า บ ล จุ ม พล 
อ าเภอโพนพิสัย 

บ้านโดนใต้  เมืองปากงึม 
นครหลวงเวียงจันทน์  

  √ บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง 
อ าเภอรัตนวาปี 

บ้านทวย เมืองท่าพะบาด 
แขวงบอลิค าไซ  

 
จังหวัดหนองคายมีจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด ได้แก่  ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–

ลาว แห่งที่ 1 บ้านเหล่าจอมมณี ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง และด่านท่าเสด็จ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
และมีจุดผ่อนปรน 4 จุด ได้แก่ บ้านม่วง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม บ้านหม้อ ต าบลบ้านหม้อ 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ บ้านจุมพล ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย และบ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอ
รัตนวาปี จุดผ่านแดนในจังหวัดหนองคายยังมีปัญหาเรื่องสินค้าผิดกฎหมายตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) คือเรื่องของ สัตว์ พืช ที่เป็น
ของต้องห้ามต่าง ๆ เพราะตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านเปงจานเป็นป่า ท าให้สัตว์ป่าถูกจับน ามาลักลอบ
ขายที่ประเทศไทย  

 

 
ภาพที่ 3–55 แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนของจุดผ่านด่านถาวรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 
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      ภาพที่ 3–56 แสดงกราฟการประมาณการมลูค่าการค้าผา่นจดุผ่อนปรนของแตล่ะจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–55 และภาพที่ 3–56 พบว่า มูลค้าด่านชายแดนของจังหวัดหนองคายและบึง

กาฬลดลง เพราะปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรของ สปป.ลาว ตกต่ าทั้งจ ากัดพ้ืนที่ ตรงข้ามจุดผ่อน
ปรนบางแห่งท าให้ไม่มีความสะดวกในการเดินทาง การข้ามมาซื้อสินค้าล าบาก ในฤดูฝนน้ าขึ้นสูงและ
ไหลเชี่ยวกราก เรือเล็กข้ามยากล าบาก ด้านสินค้า ปัจจุบันพ่อค้าจีนและเวียดนามน าสินค้าจากจีน
และเวียดนามส่งถึงร้านค้าลาวบางส่วน ในขณะที่ร้านที่มีสินค้าไทยจ าหน่ายในตัวเมืองมีราคาแพง
มากกว่าประมาณหนึ่งบาท เพราะสินค้าจากจีนและเวียดนามบางส่วนแย่งตลาดสินค้าไทยไปได้
พอสมควร  

 
ปัญหาด้านการค้าชายแดน 
1) การตรวจค้นสินค้าผ่านแดนบางชนิดเช่น สินแร่ กรมวิชาการเกษตรถือเป็นสินค้าต้องขอ

อนุญาตผ่านแดนประเทศไทยเพ่ือไปประเทศที่สามก่อนซึ่งท าให้เสียเวลา ฉะนั้นผู้น าเข้าต้องศึกษา
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสินค้าที่ตนน าเข้าให้ถูกต้องก่อน มิฉะนั้นจะเสียเวลา เพราะกระบวนการขอ
อนุญาตใช้ระยะเวลากว่า 2 เดือน 

2) การตรวจตรารถต้องสงสัยที่ต้องท าการ รื้อ ค้น สิ่งของ สินค้า ที่อยู่ด้านในกระบะบรรทุก
ที่เข้ามาไทย เมื่อตรวจแล้วต้องใช้เวลาจัดเก็บ สินค้า ท าให้เสียเวลา เมื่อรถไทยข้ามไปก็ถูกท าการ
ตรวจค้นในลักษณะเดียวกันท าให้ผู้ประกอบการไทยเสียเวลาในกระบวนการตรวจสอบมากทั้งที่เป็น
รถที่เคยเข้าออกประจ า และหลังตรวจค้นแล้วไมพ่บมีอะไรผิดกฎหมาย 

3) รถบรรทุกปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการขับและควบคุมสูง คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้อย เพราะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะรถบรรทุกรุ่นใหม่  
ๆ นอกจากต้องมีทักษะในการขับขี่รถบรรทุกอย่างดีแล้ว ต้องมีความช านาญในเส้นทางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูฝนและฤดูหนาว ในตอนเช้า ซึ่งส่วนใหญ่มีเมฆหมอกมากและถนนลื่น ต้องมีความรู้เรื่อง
ภาษา การประกันภัย การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น ต้องใช้ทักษะและความช านาญคุณสมบัติลักษณะ
อย่างนี้หาได้ยาก 
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4) มีการปลอมสินค้าของไทยจ าหน่ายใน สปป.ลาว โดยเฉพาะสินค้าที่ขายดี มีข้อมูลว่าแหล่ง
ปลอมสินค้าแหล่งใหญ่โดยคนจีนตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เมืองหลักซาว แขวงบอลิค าไซ เช่น ผงซักฟอกบาง
ยี่ห้อ ยาสระผม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ท าให้สินค้าไทยขายลดน้อยลง เพราะมีการปลอมที่เหมือนและ
ใกล้เคียงทั้งประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ และรสชาติ บางครั้งก าหนดราคาขายต่ ากว่าท าให้ สินค้าไทย
ขายได้น้อยลง ต้องขอความร่วมมือจาก สปป.ลาว ช่วยปราบปรามสินค้าปลอมของไทย 

5) ใน สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ เมื่อเจ้าแขวงคนใหม่เข้ามาบริหารงานแต่
ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเดิมเพราะไม่ต้องการเข้าไปก้าวล่วงในอ านาจ ของผู้บริหารคนเดิมที่ตนมาแทน
ต าแหน่งได้ตรากฎระเบียบไว้ ซึ่งปกติเมื่อออกกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบเดิมต้องตกไป ท าให้
ผู้ประกอบการไทยบางคนที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายของแขวง ทั้งนี้ เพราะไม่มีวิธีการแจ้งกฎระเบียบใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
ชาวต่างชาติอ่ืน ทราบได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยท าผิดกฎระเบียบโดยไม่ได้เจตนา ซึ่ง
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นอย่างมาก 

6) ในแต่ละแขวงมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันแม้ว่าเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน 
ท าการผลิตสินค้าในเมืองและแขวงเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตและการขนส่งมีความแตกต่าง
กัน ท าให้ต้นทุนแตกต่างกัน ราคาขายสินค้าก็แตกต่างกัน ท าให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบใน
ตลาด 

7) การท าจุดตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว (One Stop Service) เจ้าหน้าที่ไทยต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าการในพ้ืนที่ศุลกากรลาว 1 ราย ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าที่ประเทศไทยอีก 1 ราย โดยทางการ สปป.ลาว กฎหมายอนุญาตพร้อมที่ส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ปประจ าที่ประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่
ตรงกันข้ามซ่ึงเป็นต่างประเทศ อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการออกกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะออกกฎหมาย
ภายในไม่ช้า 

8) ประเทศไทยยังไม่ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกันในการน ารถยนต์จากไทยไปเวียดนาม 
เหมือนกับที่ สปป.ลาว มีข้อตกลงกับเวียดนาม ยกเว้นจังหวัดนครพนมได้ท าความตกลงเฉพาะกับ 
จังหวัดฮาติงห์ที่อนุญาตให้รถจากนครพนมไปยังจังหวัดฮาติงห์ได้ ทั้งรถส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถ
โดยสาร ส่วนกรอบระหว่างประเทศยังไม่ได้ท าข้อตกลงกับประเทศเวียดนาม และในขณะนี้อยู่ในขั้น
ของกรมการขนส่งทางบกก าลังด าเนินการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้เพียงใด 

9) สปป.ลาว ได้จ ากัดโควตาปริมาณน าเข้าปูนซีเมนต์ต่อปีไม่เกิน 1 ล้านตัน เพ่ือปกป้อง
โรงงานปูนซีเมนต์ที่กลุ่มบริษัท SCG ของไทยเข้าไปลงทุน เดิม สปป.ลาว มีการน าเข้าจากไทยตาม
ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปีละประมาณ 2 ล้านตัน ปัจจุบันโรงงานปูนซีเมนต์ค าม่วน โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์แห่งแรกของ สปป.ลาว ที่บ้านโพวา เมืองมะหาไช แขวงค าม่วน คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2560 ก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ 1.8 ล้านตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการท าเหมืองแบบ Semi–open cut ที่รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม ลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ พร้อมมีแผนฟ้ืนฟูด้วยการปลูกต้นไม้กลับคืนในพ้ืนที่ที่ท าเหมืองเสร็จแล้ว  
ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการส่งออกปูนของบริษัทปูนรายอ่ืนออกไปยัง สปป.ลาว 

10) ธนาคารกลาง สปป.ลาว ปรับกฎระเบียบเพ่ิมทุนจดทะเบียนส าหรับการเปิดสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศใน สปป.ลาว ในอัตราที่สูงข้ึน 
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11) กลุ่มมิตรผลย้ายฐานการผลิตไปยัง สปป.ลาว ซึ่งมีแรงงานราคายังถูก และไม่ติดขัดเรื่อง
โควตาการปลูกอ้อย และได้สิทธิ์ GSP และ MFN 

12) ปี 2555 สปป.ลาว ออกกฎหมายเพ่ือสงวนอาชีพส าหรับคนลาว หนึ่งในนั้นคือ อาชีพ
ขายปลีก เพ่ือป้องกันไม่ให้ต่างชาติแย่งอาชีพคนลาว รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมต่ ากว่า 3 
ดาว ให้คนลาวเป็นผู้ด าเนินการ หากเป็นโรงแรมที่สูงกว่าระดับ 3 ดาวขึ้นไป คนต่างชาติสามารถถือ
หุ้นไดร้้อยละ 60 

13) ผู้ประกอบการขนาดย่อมของไทย ไม่สามารถเป็นผู้ค้าปลีกได้ สามารถส่งสินค้ามาฝั่ง 
สปป.ลาว สามารถลงทุนการค้าแบบขายส่ง แต่ต้องให้คนลาวเป็นผู้จ าหน่ายรายย่อยไม่สามารถ
ด าเนินการค้าปลีกได้ เช่น กรณรี้านสะดวกซ้ือเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมงในประเทศไทย เป็นต้น 

14) ตามจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ 
500 เหรียญ หรือกว่า 20,000 บาท แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับเจตนาการฝ่าฝืน 

15) ปัญหาการส่งออกโคเป็น ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการโคเนื้อที่สูง ใน
ขณะเดียวกันก็มีการส่งออกโคเนื้อในอัตราที่สูง โดยในปี 2557 การส่งออกโคผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร) ประมาณ 9,800 ตัวต่อปี และผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 
(นครพนม) ประมาณ 51,000 ตัวต่อปี ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 8,400 ตัวต่อ
ปี รวมโดยประมาณ 70,000 ตัว ท าให้โคในไทยลดลงเกือบหมดไป โคที่ส่งออกไปเวียดนาม และจีน 
ต้องน าเข้าจากเมียนมาร์ทางด่านแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปี 2558 เมียนมาร์ประสบปัญหาน้ าท่วม โค 
และสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ตายจ านวนมาก ท าให้การน าเข้าโคจากเมียนมาร์ลดลง ไทยต้องเร่งแพร่พันธุ์โคใน
ประเทศให้เพิ่มขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาจ านวนโคในประเทศที่ลดลง การพัฒนาด้านปศุสัตว์ พัฒนาโคเนื้อเช่น
ที่โพนยางค า จังหวัดสกลนคร 

16) การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านหม้อเป็นจุดผ่านแดนถาวร ติดปัญหาพ้ืนที่ที่ตั้งและรอบ
ข้างใกล้เคียงเป็นของเอกชน มีการศึกษาก าหนดจุดตั้งศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน
ก่อนเลี้ยวเข้าตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกรงว่าเมื่อตรวจนับสินค้า ณ จุดที่ก าหนดแล้วจะมีสินค้าที่
ลักลอบซุกซ่อนเข้าไปในรถระหว่างที่จะไปลงท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้าข้ามไปลาว ปัจจุบัน ณ จุดผ่อน
ปรนบ้านหม้อมีการส่งออกโดยใช้ พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2480 มาตรา 5 ทวิ โดยยื่นเอกสาร
ที่ด่านศุลกากรหนองคายแจ้งวันต้องการขนสินค้าออกเพ่ือให้ศุลกากรไปด าเนินตรวจปล่อยที่จุดผ่อน
ปรนบ้านหม้อ 

17) มูลค่าการค้าตามจุดผ่านแดนชั่วคราวมีแนวโน้มลดลง เพราะคนลาวข้ามมาได้ยากขึ้ น 
เช่นที่จุดผ่อนปรนบ้านปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ คนลาวฝั่งตรงข้ามต้องข้ามจุดที่
ทางการลาวก าหนด โดยสภาพพ้ืนที่หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามที่ข้ามมาซื้อสินค้าในวันเปิดจุดผ่อนปรนบ้าน
ปากคาดมีจ านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านทวย บ้านหงส์ทอง และบ้านไซพูทอง อยู่กระจายตามริมน้ าโขง
ไม่สะดวกในการเดินทางออกตามจุดที่ทางการก าหนด จึงท าให้จ านวนคนลาวที่ข้ามมาลดลง เพราะ
หากมีการฝ่าฝืนออกนอกจากจุดที่ก าหนดทางการลาวก็ปิดด่านไม่ให้ข้ามมาฝั่งไทย 

18) ความแออัดของช่องทางการจราจรที่ด่านหนองคาย การผ่านเข้า–ออก ยังไม่มีการแยก
ประเภทรถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการ
สัญจร โดยเฉพาะในช่วงเช้า รถขนส่งสินค้าฝั่งไทยจะจอดรอออกตั้งแต่ 6  นาฬิกา ซึ่งเวลาดังกล่าว
สามารถข้ามไป สปป.ลาว ได้แล้ว แต่ยังไม่ข้ามเพราะต้องเสียค่าล่วงเวลาให้กับหน่วยงานของ      
สปป.ลาว แต่ถ้าข้ามหลังจากเวลา 08.30 น. ไม่ต้องการเสียค่าล่วงเวลา จึงจอดรอเวลาออกท าให้
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การจราจรติดขัดทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว และอีกช่วงที่การจราจรติดขัดคือ เวลาที่รถไฟวิ่งข้ามจาก
หนองคาย–ท่านาแล้ง ในช่วงเวลา 07.30 น. และ 14.45 น. และช่วงขากลับจากท่านาแล้ง–หนองคาย 
เวลา 10.00 น. และ 17.00 น. 

 
สิ่งท่ีควรท า 
1) การเพ่ิมขีดความสามารถของห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มจังหวัด โดยประโยชน์จากใช้ระบบ

คมนาคมขนส่งระบบราง และถนน การใช้ล าน้ าสาขาแม่น้ าโขงเพ่ือการขนส่งทางน้ าให้มากขึ้น 
เชื่อมโยงกิจกรรมกับเมืองหลวงของ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ผ่านทางด่านท่าลี่ ท าให้เกิดความ
สะดวกในการท าธุรกรรม ด้านเวลา มีความรวดเร็ว เสริมสร้างบทบาทห่วงโซ่อุปทานในจังหวัด 
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น 

2) การก าหนดต าแหน่งของกลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง Logistics ของชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ หนองคาย การขนส่งปัจจัยการผลิตจากภาคการเกษตรในชนบทสู่ตลาดในเมืองมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น การขนส่งเพ่ือให้สอดรับกับชนิดสินค้าและบริการ เช่นสินค้าเน่าเสียง่าย 
สินค้าท่ีน้ าหนักมาก สินค้าท่ีต้องท าเวลาให้ทัน การบริการการท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมการค้าและบริการตามแนวชายแดน ให้มีความคล่องตัวในพิธีการส่งออก น าเข้า 
ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการเพ่ิมโอกาสการค้าการลงทุนเพ่ือให้สอดรับกับ
ประเด็นการพัฒนาสินค้าในพื้นที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 

 
            ภาพที่ 3–57 แสดงการประมูลแตงโมของพ่อค้าคนจีนท่ีเมืองยู่ ใกล้ชายแดนเมยีนมาร-์จีน (หมู่แส-่รุ่ยลี่) 

 
จากภาพที่ 3–57 เส้นทางสินค้าจากไทยเข้าจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง R3A จากอ าเภอเชียง

ของ–ห้วยซาย–หลวงพะบาง–บ่อเต็น–โมหาน–จิ่งหง–คุนหมิง และเส้นทางขนส่งแตงโมจากพ้ืนที่ปลูก
บริเวณเมืองย่างกุ้ง พะโค ขนส่งไปยังชายแดนเมียนมาร์–จีน เมืองหมู่แส่–รุ่ยลี่ ในขณะที่สินค้าจาก
เมียนมารเ์ข้าจีนทางด่านหมู่แส่–รุ่ยลี่ ซึ่งอาหารทะเลส่วนใหญ่ที่น าเข้าของจีนตอนใต้ และซีกตะวันตก
ไดน้ าเข้าจากเมียนมาร์ และประเทศอินเดีย เป็นกลุ่มประเทศ MIC’s ประกอบด้วยประเทศเมียนมาร์ 
อินเดีย และจีน (Myanmar, India และ China) จีนมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์ มีการ
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากเจ๊าผยู่ไปคุนหมิง การก่สร้างเส้นทางรถไฟ เพ่ือบรรทุกอาหาร และผลไม้
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จากจีนส่งไปเมืองเนปิดอว์ เมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ เมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน ใน
ประเทศเมียนมาร์ และเมืองซิตตเว ของประเทศเมียนมาร์ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนมาลงทุน 
ส าหรับเส้นทางขนส่งแตงโมจากพ้ืนที่ปลูกบริเวณเมืองย่างกุ้ง พะโค ขนส่งไปยังชายแดนเมียนมาร์–จีน 
เมืองหมู่แส่–รุ่ยลี่ ผ่านเมืองมัณฑะเลย์ เมืองลาโช รถบรรทุกแตงโมไปรวมกันที่เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
ซึ่งเป็นตลาดประมูลผลไม้ชายแดน ไม่อนุญาตให้พ่อค้าจีนไปซื้อแตงโมถึงสวนแตงโมด้านในของ
ประเทศ วิธีการดังกล่าวควรพิจารณาด าเนินการตามแนวชายแดนทั้งหมด เพ่ือเป็นผลประโยชน์ของ
เกษตรกรของกลุ่มจังหวัด การจัดท าพ้ืนที่ซื้อ–ขาย สินค้าบริเวณชายแดน และการขยายไปสู่การลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ การจัดท าพ้ืนที่การขนถ่ายสินค้า โกดังสินค้า เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา 

 
1. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย

โรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด โดยกลุ่มจังหวัดมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวมากเป็นอันดับ 
1 คิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวพืชเกษตรหลัก รองลงมาเป็นยางพารา ร้อยละ 19 ในราย
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวมาก คิดเป็นร้อยละ 
61, 72 และ 70 ตามล าดับ ส่วน จังหวัดเลยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดมากเป็นอันดับ 1 จ านวน
ร้อยละ 40 จังหวัดบึงกาฬ มียางพารามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 56 มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกรรม จึงควรเน้นหนักไปที่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามที่ได้กล่าว 
ในขณะที่พ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามคือ แขวงไซยะบุลีของ สปป.ลาว มีการปลูกพืชเกษตร ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลังมาก ข้อมูลจากศูนย์สถิติแห่งชาติลาว กระทรวงแผนการและ
การลงทุน พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2555 มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 61,040 เฮกตาร์ (ประมาณ 381,500 ไร่-1 เฮกตาร์ ประมาณ 6.25 ไร่) ลดลงเล็กน้อย
จากปี 2553 ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูก 63,020 เฮกตาร์ (ประมาณ 393,875 ไร่) ในขณะที่มัน
ส าปะหลังในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 3,315 เฮกตาร์ (ประมาณ 20,718 ไร่) เพ่ิมขึ้นจากปี 
2553 มีพ้ืนที่เพาะปลูกเพียง 600 เฮกตาร์ (ประมาณ 3,750 ไร่) แต่ผลผลิตคุณภาพต่ ากว่าของ
ไทย  

โอกาสในการเข้าไปลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือการส่งออก ในลักษณะการท า
เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ต้องมีการจัดการคุณภาพข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่ดี  

2. สินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ 
ประเภทอาหาร ได้แก่สับปะรด มะพร้าวแก้ว มะคาเดเมีย ถั่วคั่วทราย น้ ามันงาด าดิบสกัดเย็น 
กล้วยอบน้ าผึ้ง น้ าสลัด หมูปิ้ง ไส้เป็ดทอดกรอบ พิซซ่า ปลาร้าบอง น้ าผึ้ง น้ าพริกปลาป่น ปลา
อบรมควัน สับปะรดกวน แคปหมูไร้มัน ปลาส้ม มะม่วงแช่อ่ิม กล้วยตาก แจ่วบองสมุนไพร ข้าว
ฮางงอก ส้มฝัก ตลาดส าคัญในต่างประเทศ คือ สปป.ลาว จีน เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี
ใต ้ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฝรั่งเศส สินค้า OTOP 
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่กาแฟคั่วบด ชากระชายด า ไวน์องุ่น ไวน์ลิ้นจี่ ไวน์มะเขือเทศ น้ าเสาวรส 
น้ าลูกยอผสมกระชายด า งาด าผงข้าวกล้องงอก ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น จีน อิตาลี 
เยอรมนี เซนิก้า สินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อไหมมัดหมี่ ชุดตรี ผ้าถุง
ทอมอื ผ้าพันคอ ผ้าขิดไหม กระเป๋าผ้า รองเท้าหนัง ผ้าคลุมไหล่ เสื้อสุภาพบุรุษ ส่งออกประเทศ 
สปป.ลาว ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ สิงคโปร์ ฮ่องกง บรูไน
สินค้า OTOP ประเภทของใช้ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา  ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็ดรากไม้ไผ่ เสื่อกก โคม
ไฟติดฝาผนัง ไม้พาย กรอบรูปไม้ จานอเนกประสงค์ ช้อน ชุดสลัด ที่นอน มีดพร้า มวยนึ่งข้าว 
หมอนอิง อาสนะ ส่งออกประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ 
อังกฤษ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สบู่สมุนไพร ลูก
ประคบสมุนไพร เจลกวาวเครือสมุนไพร ส่งออกประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 
จีน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สินค้า OTOP ที่มีการส่งออกควรมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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เช่น มาตรฐาน อย., มอก., GMP, Q, Organic Thailand, IFORM เป็นต้น และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs ที่มีความพร้อมในการส่งออก
มีมาตรฐานสากลตามที่ประเทศน าเข้าก าหนด 

3. การจัดท าโครงการ Road Show ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด ขอให้มี
การศึกษาตลาดก่อนน าสินค้าในกลุ่มจังหวัดไปจ าหน่าย และสินค้าที่น าไปจ าหน่ายต้องมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐาน อย., มอก., GMP, Q, Organic Thailand, IFORM เป็นต้น 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไปแสดงและจ าหน่ายในต่างประเทศควรมีศักยภาพในการผลิต
ได้ตามความต้องการของลูกค้าถ้ามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก และต้องมีมาตรฐานสากลรับรอง 

4. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ยางพารา และข้าวโพด ให้เป็นอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางเกษตรและอาหาร เพราะแนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียน
ในปัจจุบันที่มีการลดภาษีน าเข้า ท าให้เกิดการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี  (Non-Tariff Barriers: 
NTB) มากขึ้น การด าเนินการเรื่อง Food Safety อาจมองว่าเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษีที่สามารถ
น ามาใช้กีดกันทางการค้าได้ ดังนั้นการสร้างจุดแข็งด้านนี้ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารไทย
นับเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งในเวทีอาเซียน
และเวทีโลก 

5. ยางพาราต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีในการปลูกกว่าจะกรีดได้ การสร้างรายได้เสริมก่อนการกรีด
ยางด้วยการปลูกพืชในสวนยาง ได้แก่  
1) การปลูกพืชแซมยางเป็นการเสริมรายได้ในช่วง 3 ปีแรก ควรปลูกพืชล้มลุกและเป็นพืชอายุ

สั้น โดยต้องพิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพ้ืนที่ การคมนาคม และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้แก่ สับปะรด ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พืชผัก โดยปลูกห่างแถว
ยางประมาณ 1 เมตร หรือหญ้าอาหารสัตว์ เช่น หญ้ารูซี่ หญ้าโคไร หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าขน 
ปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5-2 เมตร ส่วนหญ้าอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนไม่แนะน าให้ปลูกแซม
ยางเพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง กล้วย (เช่น กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วย
หอม กล้วยเล็บมือนาง) และมะละกอ ปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหว่างแถวยาง หรือปลูกพืช
ล้มลุกอายุสั้นชนิดต่าง ๆ ในระบบหมุนเวียน เช่นถั่วเขียว ข้าวโพด ถั่วลิสง หรือข้าวไร่ 
ข้าวโพด หรือปลูกในระบบผสมผสานได้อีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ และถั่วลิสง หรือถั่วเขียว
และข้าวไร่ เป็นต้น มันส าปะหลัง ควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ปลูกห่างแถวยางด้านละ 2 
เมตร และ ไถตัดรากมันส าปะหลังด้วยไถเดินตามปีละครั้ง ห่างแถวมันส าปะหลัง 50 
เซนติเมตร เพ่ือป้องกันระบบรากมันส าปะหลังเข้ามาอยู่ในแถวของต้นยาง อ้อย แนะน าให้
ปลูกในเขตปลูกยางดิบ และควรปลูกอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ปลูกระหว่างแถวยาง 
ห่างแถวยาง 2.2 เมตร ปลูกครั้งเดียวไว้ตอ 2 ครั้ง เก็บเกี่ยว 3 ครั้ง ในเวลา 3 ปี แต่ต้อง
ระมัดระวังไฟไหม้สวนยางหลังการเก็บเกี่ยว การปลูกพืชแซมยางชนิด  ต่าง ๆ ควรปลูกต้น
ฤดูฝน และเกษตรกรควรปฏิบัติบ ารุงรักษาพืชแซมยางตามชนิดของพืชนั้น  ๆ เพ่ือให้ได้รับ
ผลผลิตคุ้มค่า และควรน าเศษซากของพืชแซมทิ้งไว้ในที่เดิมหรือน าไปคลุมโคนต้นยาง โดย
เว้นห่างจากโคนต้นยางเล็กน้อย 
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2) การปลูกพืชร่วมยางเพ่ือเสริมรายได้ ควรพิจาณาถึงตลาด ผลตอบแทน ความคุ้นเคยกับการ
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยาง และพืชร่วมยางต้องไม่รบกวนต่อการปฏิบัติงานในสวนยาง ชนิด
ของพืชร่วมยาง ได้แก่ ขิง ข่า ขม้ิน ผักพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

6. ผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ ผลผลิตหลัก ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ข้าว ราคาตกต่ า
ในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว แต่มีราคาสูงในช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวตามวัฏจักรของราคา ซึ่งราคา
ขึ้นกับตลาดภายใน และตลาดต่างประเทศ ขึ้นกับปริมาณข้าวในประเทศ และผู้แข่งขันของไทย 
เช่นเดียวกันกับมันส าปะหลัง ราคาขึ้นอยู่กับหน้าโรงงาน และราคารับซื้อจากต่างประเทศ ส่วน
ยางพารา ราคาตกต่ าเพราะปริมาณการผลิตที่มากเกิน นอกจากนี้ ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ก็
ปฏิเสธการรับซื้อยางพาราของไทย เพราะญี่ปุ่นจะรับซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร
พิจารณาตั้งแต่วิธีการปลูก การกรีดยาง การเก็บรักษา การแปรรูปต่าง ๆ ถ้าไม่ได้มาตรฐาน ท าให้
มาตรฐานเป็นมาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) เริ่มน ามาใช้แล้ว และ
ถูกน ามาใช้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งเกษตรกรยังปรับตัวไม่ได้ว่าจะต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตของตนเองอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว และ
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพก็เกินความต้องการของตลาดในต้นฤดูกาลผลิต ก็จะมีการประท้วงเพ่ือ
เรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคา ซึ่งน าไปสู่การบิดเบือนในกลไกราคา กลไกตลาด การปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตไปสู่การเป็น GAP หรือ อินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน เช่น ข้าว ขับเคลื่อนได้ช้า เพราะราคา
ที่จ าหน่ายไมแ่ตกต่างจากการผลิตทั่วไป และแนวโน้มของข้าวอินทรีย์มีแนวโน้มราคาลดลงเพราะ
มีผู้ผลิตเพิ่มมากข้ึน 

7. ให้ชาวสวนยาง กรีดยางเปลี่ยนการใช้กรดซันฟูริกเป็นกรดฟอร์มิก เพ่ือลดปัญหากลิ่นก ามะถัน  
8. ปัญหาน้ ายางไหลเลอะถนนในพ้ืนที่มีการกรีดยางมาก เช่น จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย น้ ายางที่

ไหลลงพื้นถนนท าให้ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ลื่นไถลได้ง่าย  
9. การก าหนดราคาผลผลิตการเกษตรจะต้องให้เกษตรกรผู้ผลิตสร้างอ านาจการต่อรองผลผลิตของ

ตนเองได้โดยผ่านสถาบันการเกษตร สินค้าแต่ละชนิด และ/หรือ เกษตรกรพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพดี หรือมีการแปรรูปในเบื้องต้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) ก็สามารถสร้างอ านาจต่อรองราคาสินค้ากับผู้ซื้อได้  

10. เกษตรกรผู้ผลิตมุ่งการผลิตเพ่ือต้องการขายสินค้าให้ได้รายได้มาก โดยมุ่งเน้นในด้านปริมาณการ
ผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงเพ่ิมผลผลิตโดยใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี 
ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง โดยไม่ค านึงถึงต้นทุนของการผลิตในไร่ นา สวน และต้นทุนของการ
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และต้นทุนที่เกิดข้ึนกับผู้อยู่ร่วมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลได้
สุทธิ จึงไม่คุ้มกับการลงทุนที่มุ่งคิดแต่หารายได้เพียงอย่างเดียว กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ มักมีอาชีพ
อ่ืนที่เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริม ให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตแบบประณีตน้อย เพราะ 
ต้องใช้เวลาในกระบวนการผลิตเหล่านั้น เช่น กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นต้น ฉะนั้น ควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตให้มุ่งสู่ผลผลิตเกษตรปลอดภัย 

11. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมี การรณรงค์ให้
ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ โดยหันมามุ่งสู่การบริโภคสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยมากขึ้น
ทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้สูงอายุ วัยกลางคน วัยหนุ่มสาว และวัยเด็ก ถ้าผู้บริโภคหันมาปรับเปลี่ยน
บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมากขึ้น จะท าให้ผู้ผลิตหันไปผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้นตามไปด้วย การก าหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยให้
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ชัดเจน ด้วยการรณรงค์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งมุ่งสู่กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่ม
ผู้บริโภค ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขอนามัยด้านอาหารและโภชนาการโดยส่วนรวมของ
ประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

12. ข้อเสนอแนะด้านการตลาด การเล่าเรื่อง (Story) คุณค่าทางโภชนาการ การคัดสรร คัดเลือก
วัตถุดิบ ความละเอียดอ่อน ความร่วมมือในการผลิตจากวัตถุดิบที่บริสุทธิ์ ประณีตในการผลิตแต่
ละขั้นตอนแสดงถึงคุณภาพ ของแท้ บนบรรจุภัณฑ์ แสดงถึงชั้นของคุณภาพสินค้า บอกกรรมวิธี
การในการปรุงเพื่อการได้การแปรรูปสินค้าที่จะบริโภคอย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น มีการเสนอว่า 
ข้าวของจังหวัดหนองบัวล าภู  เขียนเล่าเรื่องราวบนบรรจุภัณฑ์ของข้าวไว้ และบอกวิธีในการ
รับประทานอย่างมีคุณค่า ซึ่งข้าวเหล่านี้คนชั้นสูงในสมัยโบราณบริโภค ส่วนชนชั้นล่างบริโภคข้าว
หัก ซึ่งไม่มีความประณีตเท่าใดนัก อีกประเด็นหนึ่ง ในทางประวัติศาสตร์ หนองบัวล าภูกับ
เวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปกครองและ
ประชาชนในอดีตอย่างใกล้ชิดกัน ซึ่งนับถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันมากกว่า 200 ปี ก็จะท าให้
ข้าวที่ผู้บริโภคจะซื้อมีความน่าสนใจมากข้ึน 

13. การสนับสนุนของสถานศึกษาในพ้ืนที่ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น ข้าว แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 
40 ชนิด มากกว่าการท าข้าวถุง ข้าวกล้องจ าหน่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการในเมืองที่มีขีด
ความสามารถและศักยภาพสูงควรแปรรูปข้าวด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าการท าข้าวบรรจุถุงขาย ซึ่ง
การท าข้าวบรรจุถุงควรให้โอกาสกับกลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่รอบนอกที่มีทุน ความรู้
ความสามารถ การศึกษา ไม่สูง มีการศึกษาวิจัยทดลองด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปใน
เชิงพาณิชย์   

14. การยกระดับ หรือการวิจัยเพ่ือแปรรูปผลไม้ท้องถิ่นที่มีคุณค่าสูงแต่ถูกละเลย เช่น มะขามป้อม มี
วิตามินซี และดี สูงกว่าผลไม้ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น แอปเปิล 

15. การยกระดับอาหารพื้นบ้านของไทยอีสาน หรือคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จักให้มี
มาตรฐาน สุขอนามัยสูงขึ้น เช่น ไก่ย่าง แหนมเนือง บรรจุในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 

16. ผลกระทบในเชิงนโยบายการจ าน าข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาในพ้ืนที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ส่งผลท าให้มีผลต่อการบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) ทั้งการผลิตไม่มีผลกระทบเท่าใดนัก 
โดยในปี 2557 สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวต่อพืชเศรษฐกิจอ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดอุดรธานีคิดเป็นร้อยละ 46 หนองบัวล าภู ร้อยละ 20 หนองคาย 
ร้อยละ 13 บึงกาฬ ร้อยละ 12 และเลย ร้อยละ 9 ตามล าดับ  

17. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงกว่าบิดา มารดา ที่
บิดา มารดา ท างานอยู่ในภาคการเกษตร ให้ไปท างานในภาคการเกษตร เพราะเชื่อว่า สามารถที่
จะยกระดับขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ปลอดภัย ตามความต้องการของตลาด มีความรู้ในการบริหารจัดการการผลิต การเงิน บัญชี การ
บรรจุหีบห่อ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง การก าหนดราคาขาย การตลาด การขนส่ง 
มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ดี มีความสามารถในด้านภาษา บางคนส าเร็จการศึกษามา
นาน มีทักษะและประสบการณ์ กลับไปท างานในภาคการเกษตรที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
ล้มละลายในธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ได้ก าไรทางธุรกิจน้อย มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่อยู่ใน
เมือง เพราะปัญหามลพิษต่าง ๆ มีเงื่อนไขชีวิตส่วนตัวที่ต้องกลับมาท างานในภาคการเกษตร เช่น 
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กลับมาดูแลพ่อ แม่ ที่แก่เฒ่า ไม่มีใครสืบทอดท าการผลิตในภาคการเกษตรที่พ่อ แม่ เคยท ามา
ก่อน เป็นต้น นอกจากผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการเกษตร และ
ไม่ใช่การเกษตรที่อยากไปท างานด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่
เรียกว่า Smart Farmer เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในภาคการเกษตรให้สูงขึ้น และเพ่ิม
จ านวนของเกษตรกรในภาคการเกษตรที่ลดลงอันเกิดจากลูกหลานของเกษตรกรที่เข้าไปศึกษาใน
เขตเมือง แล้วเข้าสู่แรงงานในเขตเมืองโดยไม่กลับไปท างานในภาคการเกษตร ประกอบกับ
เกษตรกรที่ท างานในภาคการเกษตรมีอายุสูงขึ้น ประมาณ 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ 
เป็นนโยบายที่น่าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายที่ดีมาก แต่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่
รู้จัก Smart Farmer (ศูนย์ ROC, 2557) ฉะนั้น ถ้าต้องการให้เกษตรกรที่ท าการเกษตรอยู่พัฒนา
ตนเองเป็น Smart Farmer ไปด้วยการฝึกอบรม หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วแต่เงื่อนไข
ของแต่ละคน จ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่แนวคิดนี้ให้กว้างขวางมากขึ้น และทั่วถึง แล้วหาเกษตรกร
ที่มีศักยภาพในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรกรเหล่านั้นให้ได้ตามลักษณะและมาตรฐานของความเป็น Smart Farmer ของกลุ่ม
จังหวัดต่อไป  

18. ประชาชนในพ้ืนที่มีการคัดค้านการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ควอตซ์ในพ้ืนที่บ้านพรสวรรค์ 
และบ้านสนามชัย ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นพ้ืนที่ เขาภูหินกาบแก้ว 
ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ป่าเก่ากลอยนากลาง และเป็นป่าต้นน้ า ห้วยถ้ าเต่า  และล าห้วยเดื่อ ไหลลงล า
พะเนียงผ่านตัวอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู เกรงว่าหลังจากที่บริษัทมาขอสัมปทานได้รับอนุญาต
แล้ว จะท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปลี่ยนไป อาจเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
ป่าไม้ และแหล่งน้ า สารเคมีจากโลหะหนักปนเปื้อนและฝุ่นละออง ไหลลงที่ท ากินแหล่งน้ าอาหาร
ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรตามแนวล าพะเนียงก่อนไหลลงไปสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ที่จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งตามแนวล าพะเนียงมีการเพาะปลูกอ้อยมาก โดยการเพาะปลูกอ้อยนั้นมีราคาอ้อย
ขั้นต้นและขั้นสุดท้ายที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ปลูกอ้อย
เพ่ิมขึ้น ในการก าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายตาม 
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 หมวดที่ 7 มาตราที่ 49-57 มีขั้นตอนในการ
ก าหนดราคาก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยหรือเปิดหีบในแต่ละปี คณะกรรมการบริหาร ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานละ 1 คน ผู้แทนชาวไร่อ้อย 5 คน ผู้แทนโรงงาน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 คน รวมทั้งหมด 13 คน ต้องจัดท าประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายที่จะผลิต
ในฤดูการผลิตนั้น เพ่ือก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นต้นโดยจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดไว้ ซึ่งราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นนั้น ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ในปีนั้น โดยต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อย
น้ าตาลทรายด้วย ก าลังการผลิตของโรงงานน้ าตาลก าลังการผลิตต่ ากว่าที่เป็นจริง เพราะท าให้
เกิดการสนับสนุนการปลูกอ้อยมากขึ้นทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการกระจายจุดรับซื้ อเพ่ือแย่งซื้อ
อ้อยจากเกษตรกรรายย่อยต่าง ๆ เพ่ิมจากโควตา และอาจมีการข้ามเขต ปัญหาฤดูหีบอ้อย 
ปัญหามลพิษ เขม่าควันไฟ กระทบพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรได้รับ
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ผลกระทบทางเดินระบบหายใจ เสื้อผ้าซักล้างตากไว้ปนเปื้อน การเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก
อ้อยบรรทุกน าหนักเกินมาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ถนนช ารุดเร็วกว่าก าหนด รวมถึงสภาพของ
รถบรรทุกอ้อยไม่ดี เช่น ไม่มีไฟสัญญาณ ตัวถังบรรทุกเก่า ช ารุด การตกกระจายของอ้อยขณะ
ขนส่งท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ยานพาหนะร่วมทาง การขับเคลื่อนที่ช้าของรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุก
น้ าหนักมากเกนิกว่าที่ก าหนดท าให้การเคลื่อนตัวของจราจรช้า โดยเฉพาะถนนสองช่องจราจร 

19. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
บางยุทธศาสตร์ก าหนดจากผู้มีส่วนได้เสีย ภาคธุรกิจ เอกชน สถาบันทางธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัด 
บางยุทธศาสตร์อาจต้องมีการทบทวนร่วมกันระหว่างรัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน 
สถาบันทางธุรกิจต่าง ๆ บางยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยตรง 

20. การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดเล็ก ท าให้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใน
แผนพัฒนาจังหวัดไม่มีการต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรมของผู้บริหารที่มาใหม่ ท า
ให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง  

21. ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนเป็นสิ่งจ าเป็น 
แหล่งข้อมูลควรมีการอ้างอิงเพียงแหล่งเดียว เช่น ข้อมูลด้านสาธารณสุข ของกระทรวง
สาธารณสุขแล้วเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ทุกหน่วยงานต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกัน ท าให้ซ้ าซ้อนกัน   

22. การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชนมีน้อย
เพราะ แผนและโครงการต่าง ๆ จะท าให้สอดคล้องกับหน่วยงานของตนเอง เพราะมีผลต่อการ
ประเมินความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้น การบูรณาการตามแนวนอนของเนื้องาน
ที่ต้องท าให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนที่จึงมีไม่มาก เพราะผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่สามารถให้ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่และเงินเดือนที่จะเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดท าได้น้อยมาก ท าให้การบูรณาการไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในเนื้องานและโครงการ นอกจากนี้ การประสานแผนระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละระดับ ตั้งแต่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อบต. เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร กับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แทบประสานกันไม่ได้  เป็นประเด็นที่
คล้ายกันกับทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น การรวมกลุ่มจังหวัด มีจังหวัดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจน า 
และเชื่อว่าจะมีการบูรณาการและความเชื่อมโยงท าให้จังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่เล็กกว่าเติบโตตามไป
ด้วย ในความเป็นจริง ความเชื่อมโยงเหล่านี้แทบไม่เกิดขึ้น ความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอยู่ 2 ส่วน คือ
ความเชื่อมโยงที่เกิดจากโครงการของกลุ่มจังหวัดซึ่งสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน 
และความเชื่อมโยงที่เกิดจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัด และระหว่างจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดเพ่ือท าการผลิตในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านี้
พิจารณาได้ 2 ส่วน คือ กลไกราคา และกลไกตลาดในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และความเชื่อมโยง
ที่เกิดจากการท าธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ซึ่งพบว่า 
ผู้ประกอบการที่ควรจะเชื่อมโยงการผลิตกันนั้นไม่รู้จักกัน หรือรู้จักกันแต่ไม่ท าธุรกิจร่วมกัน 
เพราะถือว่าเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกรงว่าจะรู้ความลับทางธุ รกิจของ
ตน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ระหว่าง
กลุ่มจังหวัดก็ไม่รู้จักกัน ซึ่งกรรมการหรืออดีตกรรมการรู้จักกันบ้าง แต่สมาชิกส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จัก
กัน เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และผู้ ว่าราชการจังหวัด
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ในแต่ละจังหวัด หาวิธีการให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีโอกาสรู้จักกันเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตร่วมกัน ซึ่งพบว่า ความเชื่อมโยงในการผลิตในแต่
ละจังหวัดเกิดจากสายตระกูลในการท าธุรกิจ ซึ่งมักเป็นธุรกิจที่เหมือนกัน หรือเป็นธุรกิจที่เป็น
ศูนย์การกระจายสินค้า หรือการควบคุมงานตามสาขาย่อยจังหวัดต่าง ๆ ที่มาจากส่วนกลาง  

23. การเตรียมตัวเพ่ือปรับเข้าสู่กลุ่มความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-
Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซึ่งสินค้าของไทยที่จะมี
ผลกระทบในกลุ่มจังหวัดซึ่งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ในปี 2557 จ านวน 
740,531 ไร่ ในด้านการขออนุญาตการน าเข้า และมีโควตาการน าเข้า รวมถึงอัตราภาษี เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น้ ามันถั่วเหลือง ฯลฯ ถ้าไทยเข้าร่วมกลุ่ม TPP ก็
จะท าให้ไทยถูกเรียกร้องจากประเทศสมาชิกให้เปิดรับสินค้าเหล่านี้มากขึ้น และจะมีผลต่อ
ปริมาณสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น้ ามันถั่วเหลือง ในประเทศที่จะ
มากขึ้นตามไปด้วย จนอาจเกิดปัญหาล้นตลาดและกลายเป็นตัวฉุดราคาสินค้าของไทยให้ตกต่ าลง
ได้ หรือกรณี ข้าว ญี่ปุ่นจะถูกข้าวของประเทศสมาชิก TPP เข้ามาตีตลาดส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นจะต้องยกเว้นภาษีน าเข้าข้าวในสัดส่วนร้อยละ 1 ของ
ความต้องการบริโภคภายในประเทศ  

24. การเปิดเสรีอาเซียนในปลายปี 2558 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 
Measures: NTMs) เป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ โดย
องค์การการค้าโลก (WTO) อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และเพ่ือคุ้มครอง
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ พืชและสัตว์ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล 
หรือไม่มีผลต่อการกีดกันทางการค้าอย่างแอบแฝง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ความตก
ลงที่ก ากับดูแล มีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical 
Barriers to Trade: TBT) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) มาตรการตอบ
โต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) เป็นต้น ส่วนอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-
Tariff Barriers: NTBs) เป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการ
สร้างอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศคู่ค้า หรือเพ่ือกีดกันการน าเข้าท่ีไม่สอดคล้องกับความตก
ลงระหว่างประเทศ โดยทั่วไปพบว่าประเทศต่าง ๆ น ามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้อย่างเข้มงวด
เกินไป จนท าให้ประเทศอ่ืนมองว่าเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม กลายเป็นอุปสรรคทางการค้าที่
มิใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก าหนดคุณภาพที่เกินมาตรฐานสากลหรือการเข้มงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า และใช้เวลาในการตรวจสอบนานมากจนอาจท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย
ตลอดจนการปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ไม่เป็นธรรม เช่น การบริหารโควตาภาษี (Tariffs Rate 
Quatas: TRQs) สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
(Trade-Related Environmental Measures) การปิดฉลากสินค้าตัดแต่งสารพันธุกรรม 
(Genetically Modified Organisms: GMOs) มาตรฐานแรงงาน (Trade and Labour 
Standard) เป็นต้น การใช้มาตรการฝ่ายเดียวและอ้างว่าประเทศคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามความตกลง
ของ WTO อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา  กฎระเบียบเกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบสินค้าและพิธีการศุลกากรเงื่อนไขการลงทุนและนโยบายการแข่งขัน เป็น
ต้น ในกรณีของกลุ่มจังหวัด เช่น การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ถั่วลิสง ซึ่งอาจเป็น
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มาตรการชะลอหรือการจ ากัดการน าเข้ามากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการน าเข้าในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดน โดนเฉพาะที่จังหวัดเลย 

25. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ ไซเตส 
(CITES) การยกระดับการห้ามน าเข้าสินค้าที่ผิดกฎ CITES ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับต ารวจในพื้นที่ควรท าอย่างต่อเนื่องและถาวร เช่น ที่จุดผ่อนปรนบ้าน
เปงจาน อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และเปลี่ยนทัศนคติ การบริโภค ในการซื้อ และ
บริโภคสัตว์ป่าของผู้ซื้อและผู้บริโภคในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย 

26. โอกาสในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรี
เชียงใหม่ ตรงข้ามกับด่านท้องถิ่นหนองดา ซึ่งใกล้กับตลาดสีไค ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ขนาด
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นการยกระดับการค้าในพ้ืนที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ให้มีความ
สะดวก และลดต้นทุนการขนส่งของผู้ค้าในตลาดสีไค และท าให้ส่งสินค้าได้เพ่ิมและหลากหลาย
มากขึ้น ท าให้มูลค่ามากยิ่งขึ้น กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 544 
กิโลเมตร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลยเลย ประมาณ 214 กม. จังหวัดหนองคาย ประมาณ 210 กม. 
และจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 120 กม. มีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 11 แห่ง  
1) จุดผ่านแดนในจังหวัดเลย เป็นจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพข้าม

แม่น้ าเหือง ไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่  ตรงข้ามกับ บ้านคอนผึ้ง เมือง
แก่นท้าว แขวงไซยะบุลี ด่านเชียงคาน บ้านเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน ตรง
ข้ามกับ เมืองซะนะคาม  แขวงเวียงจันทน์ และด่านคกไผ่ บ้านคกไผ่ ต าบลปากชม อ าเภอ
ปากชม ตรงข้ามกับบ้านวัง เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ จุดผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่ บ้าน
เหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว ตรงข้ามกับ บ้านเหมืองแพ่ เมืองบ่อแตน แขวงไซ
ยะบุลี บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย ตรงข้ามกับ บ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวง
ไซยะบุลี บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ (ปัจจุบันได้ยกเลิกการเปิดจุดผ่อนปรนแห่งนี้เป็น
ท่าเทียบเรือ) ตรงข้ามกับ บ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี  บ้านนากระเซ็ง 
ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ ตรงข้ามกับ บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี บ้านหนอง
ผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ ตรงข้ามกับ บ้านแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว แขวง ไซยะบุลี   

2) จุดผ่านแดนในจังหวัดหนองคาย เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง จุดผ่อนปรน 4 แห่งจุดผ่าน
แดนถาวร ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 1 บ้านเหล่าจอมมณี 
ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับ บ้านดงพูสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ 
ด่านท่าเสด็จ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับ บ้านท่าเดื่อ เมืองหาดซายฟอง นคร
หลวงเวียงจันทน์ บ้านม่วง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม ตรงข้ามกับ บ้านโคกแห่ เมืองสังทอง 
แขวงเวียงจันทน์ บ้านหม้อ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามกับ บ้านหนองดา 
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ บ้านจุมพล ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย ตรงข้าม
กับ บ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอ
รัตนวาปี ตรงข้ามกับ บ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิค าไซ   

3) จุดผ่านแดนในจังหวัดบึงกาฬ ด่านบึงกาฬ บ้านพันล า ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับ 
เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ บ้านห้วยคาด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด ตรงข้ามกับ บ้าน
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ทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิค าไซ บ้านบุ่งคล้า ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า ตรงข้ามกับ 
บ้านปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิค าไซ  

จุดผ่อนปรนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโอกาสที่จะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า การบริการ เช่น จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย แต่ทาง สปป.ลาว บางส่วนเห็นว่าหากเปิดจุดผ่านแดนจุดนี้ซึ่งใกล้นครหลวง
เวียงจันทน์ ท าให้การควบคุม ป้องกัน การเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายของลาว ยากแก่การ
ควบคุม เพราะใกล้นครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมอีก 
เช่น ที่อ าเภอท่าบ่อ เดิมเคยเปิดจุดผ่อนปรน แต่ได้ปิดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2518 ซึ่งถ้ามีการเปิดจุดผ่านแดนและยกระดับจุดผ่อนปรนที่มี
ศักยภาพ มีมูลค่าการค้าที่มากท าให้คนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

27. การบริหารจัดการจุดผ่อนปรนที่ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ต้องไม่ให้จุดผ่อนปรน หรือจุด
ผ่านแดนถาวรในพื้นที่เดิมได้รับผลกระทบ เช่น มูลค่าการค้าลดลงเพราะไปเพ่ิมขึ้นในจุดผ่านแดน
ถาวรที่เปิดใหม่  

28. มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) อีกประเภทหนึ่งที่ไทยได้รับผลกระทบ 
ได้แก่ Tier 3 (เทียร์ 3: ประเทศท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน ช่วยเหลือเหยื่อ หรือจับกุมผู้ค้า
มนุษย์) ได้แก่ การน าเข้าแรงงานเด็ก สตรี ไปท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มี
กระบวนการค้ามีนายหน้าทั้งในภาคการเกษตร บริการ และภาคอุตสาหกรรม น าเข้าแรงงานเด็ก 
และสตรี ผ่านจุดผ่อนปรน หรือท่าเทียบเรือ ในเขตพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ท่าเทียบเรือบ้าน
ปากโสม ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล
ทางการเกษตรของไทย คนลาวข้ามฝั่งมากว่า 700 คนต่อวัน ซึ่งมีทั้งแรงงานเด็ก สตรี (ศูนย์ 
ROC, 2557) 

ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา การอนุญาตเข้าเมืองตาม
วัตถุประสงค์ที่แจ้งเข้าเมือง  

29. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ซึ่งให้สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และไม่กระเทือนกับความมั่นคงของประเทศ การ
เตรียมการบริหารจัดการแรงงานที่เข้าสู่เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมี
ลักษณะของการอพยพไปเช้า เย็นกลับ อาจมีจ านวนน้อยเพราะแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามของประเทศ เพราะมาจากเมือง และชนบทของแขวงต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนน้อยมี
ภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวง
เวียงจันทน์ ซึ่งแรงงานมีค่าใช้จ่ายที่สูงทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เพราะค่าใช้จ่ายในนคร
หลวงเวียงจันทน์สูงกว่าพ้ืนที่ทั่วไปใน สปป.ลาว และไม่สามารถควบคุมให้แรงงานข้ามฝั่งมา
ท างานในเขตอุตสาหกรรมได้ทุกวัน ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหารจัดการคนงานใน
แรงงาน รวมถึงการวางแผนการผลิตสินค้า ควรมีหอพักของแรงงาน และจ ากัดพ้ืนที่ในการ
เดินทางของแรงงาน ถ้าต้องการออกนอกพ้ืนที่ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายกรณีตาม
ความจ าเป็น 

30. การบริหารจัดการแรงงานจาก สปป.ลาว และเวียดนามตามจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน
ต่าง ๆ แรงงานของเวียดนามที่ท างานในโรงงาน สถานประกอบการต่าง ๆ มักขอวีซานักท่องเที่ยว
เพ่ือเข้ามาแต่มีการลักลอบท างาน เมื่อวีซาหมดอายุก็ข้ามไป สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนสะพาน
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มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ที่จังหวัดหนองคาย แล้วกลับเข้ามาท างานในประเทศไทยต่อ และท า
ลักษณะดังกล่าวนี้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะท างานกับธุรกิจคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลไทยยัง
ไม่มีบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือการจ้างแรงงาน 
เช่นเดียวกับที่รัฐบาลไทยมีความร่วมมือด้านแรงงานกับรัฐบาล สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ์
โดยต าแหน่งงานที่อนุญาตได้แก่ กรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน ซึ่งแรงงานประเทศเหล่านี้ 
นายจ้างจะต้องไปขึ้นทะเบียนการใช้แรงงานต่างด้าวกับส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพ้ืนที่ 1-10 ซึ่งมีแรงงานลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ในเขตพ้ืนที่ของ
กลุ่มจังหวัดที่เข้ามาท างานรับจ้างทั่วไปทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการเกษตร  

31. การขยายตัวของการสืบทอดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ในจังหวัดใหญ่มีมากกว่าจังหวัดเล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับจ านวนของนักธุรกิจที่ท าอยู่ ปกติจังหวัดเล็กมีน้อยกว่าจังหวัดใหญ่ เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม่ใน
จังหวัดอุดรธานีมีมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ มี
บางส่วนที่ไม่มาสืบทอดธุรกิจ แต่ไปท างานที่เมืองใหญ่ หรือในกรุงเทพ หรืออยู่ต่างประเทศไม่
ยอมกลับ ท าธุรกิจอยู่ต่างประเทศ ผู้สืบทอดธุรกิจมีความรู้ความสามารถในวิชาการ เทคโนโลยี ที่
ช่วยในการท าธุรกิจ มีความคิดใหม่ มีการแตกไลน์ทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น  มีการรวมกลุ่มของนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ในหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC ของหอการค้า 
(Young Enterprenuer: YEC) เพ่ือเข้ามาท าความรู้จักซึ่งกันและกันในการพ่ึงพาการท าธุรกิจซึ่ง
กันและกัน หรือมีการลงทุนร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงซึ่งไม่เคยมี
ฐานทางธุรกิจมาก่อน เช่น เป็นลูกของข้าราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับที่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่
ผู้บริหาร ลูกของเกษตรกรที่มีสมองดีและมีโอกาสศึกษาและส าเร็จการศึกษาในระดับสูงเข้ามามี
บทบาทในการลงทุนท าธุรกิจมากขึ้น คนเหล่านี้พยายามก าหนดทิศทางของเมืองร่วมกัน รวมทั้ง
เข้าไปมีบทบาทในการบริหารในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละระดับ  เหล่านี้
ชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในอีกทางหนึ่ง 

32. ปัญหาการแย่งกันใช้น้ าของภาคการเกษตรที่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาแหล่งน้ าส าหรับใช้ในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี มีแหล่งน้ าหลักคือหนองนาตาล ในหน้าแล้วมีปัญหาน้ าแล้งไม่พอใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ของประชาชนโดยรอบหนองน้ านาตาล  และได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาปัญหาดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดค าตอบที่ชัดเจนใน
ขณะนี้ การด าเนินการก่อตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานียังไม่สามารถด าเนินการ
ไดใ้นขณะนี้ ประเภทของอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้น้ า
มาก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่โรงงานแปรรูปยางพาราที่มี
มลพิษทางกลิ่น คาดการณ์ว่าเมื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วจะมีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดและ
ใกล้เคียงกว่าสองหมื่นคน  

แนวทางแก้ไข  
1) ขุดลอกหนองนาตาลให้กว้าง และลึกขึ้น ให้รองรับปริมาณการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นของภาค

การเกษตร และอุตสาหกรรม 
2) ขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ในพ้ืนที่นิคม และใกล้เคียง  
3) ต่อระบบประปาเข้านิคมอุตสาหกรรม 
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33. การบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดเลยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว เป็นหลักใน
การดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดแล้วกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
อ่ืน ๆ การท าเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันตามแนวเส้นทาง 1). เส้นทางหมายเลข 210 
จากอุดรธานี-หนองบัวล าภู-เลย 2). เส้นทางหมายเลข 211 เลียบล าน้ าโขงจากหนองคาย-บึงกาฬ 
3). เส้นทางหมายเลข 211 เชื่อมโยงกับ 2195 เลียบล าน้ าโขง และล าน้ าเหือง จากหนองคาย-เลย 
ซึ่งตามแนวเส้นทางดังกล่าวแต่ละเส้นทางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ จุดชมวิวแม่น้ าโขง 
ทิวท้ศน์ของ สปป.ลาว สถานที่แหล่งธรรมมะ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของ
จังหวัดเลย ได้แก่ ภูกระดึง ภูเรือ ภูสวนทราย ภูป่าเปาะ ภูบ่อบิด ภูทอก และภูหลวง  
1) สถิติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย ในปี 2557 นักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน

จังหวัดเลย 1,581,961 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.57 เป็นคนไทย 1,548,723 คน 
(ร้อยละ 97.9) เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.59 เป็นคนต่างชาติ 33,228 (ร้อยละ 2.1) 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.71 แต่ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน คนไทย
ประมาณ 990.75 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.11 คนต่างชาติ ประมาณ 1,250.92 
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 41.68  

2) โอกาสดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวเมืองหลวงพะบาง สปป.ลาว ให้มาเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ประมาณการนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางในปี 2557 จ านวนกว่า 7 แสน
คน เป็นคนต่างชาติกว่า 5 แสนคน คนไทยกว่า 5 หมื่นคน ที่เหลือเป็นคนลาว มีบริษัทน า
เที่ยวของไทยไปตั้งเป็นบริษัทน าเที่ยวน านักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองหลวงพะบาง จ านวนกว่า 
76 บริษัท ถ้าหน่วยงานราชการในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร่วมกับภาคเอกชน จัดสรร
งบประมาณ บริหารจัดการ การให้ผลตอบแทนบริษัทน าเที่ยวให้มีการจัดตารางเที่ยวแวะพัก
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จัดตารางเส้นทางท่องเที่ยวตามความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น 
ชมธรรมชาติ ธรรมะ หรือ วัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมและให้เกิดความเชื่อมโยงในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด จัดให้มีกิจกรรมในทุกเดือนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

3) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเอราวัณ จังหวัดหนองบัวล าภู กับภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถ้ า
เอราวัณต้องมีอารยสถาปัตย์ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาบัวลุ่มภู ของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง การศึกษาเก่ียวกับเรื่องทางชีววิทยา เช่น การผสม
พันธุ์บัวเพ่ือสร้างสายพันธุ์ใหม่เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ส่วนเรื่อง
ปางช้าง เป็นการด าเนินการในเรื่องเก่ียวกับช้าง การแสดงของช้าง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติ แล้วเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว หนองบัวล าภู-ถ้ าเอราวัณ-ภูกระดึง-ปางช้าง และ
เส้นทางเชื่อมโยงเมืองต้องห้ามพลาด (จังหวัดเลย) พลัส (+) กับจังหวัดชัยภูมิ  

4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เทศกาล ประเพณี สถานที่แหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นหน้ากาก ผีตาโขน กับ ประเทศญี่ปุ่น หรือกับประเทศจีน แต่
จีนถือค าว่า ผี เป็นสิ่ งอัปมงคล หากต้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอาจต้องเรียกว่า 
หน้ากากตาโขน ในงานเทศการมีการเชิญชวนให้น าหน้ากากจากญี่ปุ่น และจีน เข้าร่วมด้วย
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน 

5) มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพ่ิมเติม ได้แก่ ประเพณีผีโขนน้ าที่อ าเภอเชียงคาน 
จงัหวัดเลย หรือในเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างผีตาโขนในไทยกับผีปู่-ย่า ใน สปป.ลาว 
โดยใช้พระธาตุศรีสองรักเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น โดยประวัติพระธาตุศรีสองรัก 
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ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อ
ปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพ่ือ เป็นสักขีพยานในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาค
นหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  กษัตริย์ทั้งสอง
พระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ 
เพ่ือขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลัง 
เพ่ือต่อสู้กับหงสาวดีกับเชียงใหม่ จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ าดินแดนของกัน
และกัน และเพ่ือเป็นที่ระลึกในการท าไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพ่ือ
เป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ าน่านและแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสอง
ราชอาณาจักร (วิกิพีเดีย) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวผีตาโขนที่สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยว
หน้ากากนานาชาติได้ โดยเชิญญี่ปุน จีน เข้าร่วมด้วย 

6) การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
คนสูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น เมื่อมาท่องเที่ยวก็ต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพ การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เพ่ือป้อนสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

34. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น แต่ยังขาดมัคคุเทศก์ที่สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สมมุติว่าทัวร์ลงที่จังหวัดอุดรธานี จะเกิดปัญหาว่า
หามัคคุเทศก์น้อยรายที่จะพาชม พาเที่ยวพร้อมให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเร่ง
พัฒนามัคคุเทศก์คนในพ้ืนที่ห้าจังหวัดให้รู้ประวัติศาสตร์ รู้ภูมิประเทศของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง การสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน แก่มัคคุเทศก์ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  

35. การพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และปรับตัวเข้าสู่
ตลาดเสรีอาเซียนมีการด าเนินการทุกโรงเรียน ในทุกระดับ แต่ไม่สามารถประเมินผลได้ว่า เนื้อหา 
หลักสูตรที่ท าการสอนนั้นท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มาก
น้อยเพียงใด 

ท าการประเมินผลผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วกับการน าเอาความรู้ไปใช้เพื่อการเตรียมตัว
เข้าสู่อาเซียน ว่าน าไปใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด 

36. การตื่นตัวในการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนาม ให้กับแรงงานคนเวียดนาม โดยเฉพาะภาษา
พูดให้กับแรงงานไร้ฝีมือ และภาษาเขียนให้กับแรงงานมีฝีมือ เป็นโอกาสให้แรงงานเวียดนามเข้า
มาหางานท าในไทยได้ง่ายและมากขึ้นในอนาคต รวมถึงท างานกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามได้ 

37. การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เห็นความจ าเป็นและความส าคัญในการ
พัฒนาอาชีพที่ส าคัญเพ่ือเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาและฝึกทักษะ อาชีพต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
โครงการการเรียนร่วมระหว่างหลักสูตรพ้ืนฐานกับหลักสูตรอาชีวศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
จบแล้วรับใบประกาศนียบัตรสองใบพร้อมกัน ได้ใบประกาศนียบัตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
กศน. และใบประกาศหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพของ ปวช.  

38. การศึกษาเพ่ือสอดรับกับอนาคตในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ธุรกิจการ
น าเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ เพ่ือตอบโจทย์ด้านการผลิต การบริการ ในอนาคต การวิจัยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นให้ตรงกับความต้องการตลาดในอนาคต ที่มีการแข่งขันมากขึ้น 
แต่ละประเทศมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้ามากข้ึน  
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39. การสนับสนุนคลัสเตอร์ และยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นนโยบายส าคัญ เป็นโอกาสที่
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ ากับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
แต่ก็เป็นดาบสองคมเมื่อน าเงินมาลงทุนแล้วไม่สามารถหาตลาดได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนก็จะท า
ให้ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินได้  

40. การพัฒนามุ่ง GDP ที่เพ่ิมขึ้น เป็นการมองมิติเดียว ควรจะมองถึงความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness: GNH) เหมือนภูฎาน คือ Happiness แต่ก่อนคนแก่ คนเฒ่า ปู ่
ย่า ตา ยาย คนสมัยก่อนถึงจนแต่ก็มีความสุข คนทุกวันนี้รวยแต่ทุกข์เหมือนกับว่ายิ่งพัฒนา
ความสุขยิ่งลดลงแล้วความแตกแยกของครอบครัวก็จะมากข้ึน  
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) พบว่ามีน้อยมาก การประกอบธุรกิจในจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกัน
หรือท าธุรกิจร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจในสายตระกูล ระหว่างเครือญาติกันเองจากการ
รู้จักกัน ท าธุรกิจด้านพาณิชยกรรม การค้า ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง 
แว่นตา ร้านทอง เป็นต้น การรวมกลุ่มขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า สมาชิกมีน้อยรายที่รู้จักกลุ่มจังหวัด และน้อย
รายที่รู้จักกันระหว่างสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นการรู้จักกันในกลุ่มคณะกรรมการ และมีน้อยรายในกลุ่ม
คณะกรรมการที่มีการประกอบธุรกิจร่วมกัน  หรือมีความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วม
สร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

 ผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่
ละจังหวัด พบว่า  

1). จังหวัดอุดรธานี มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 22 สาขาการผลิต  

2). จังหวัดเลย มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 15 สาขาการผลิต 

3). จังหวัดหนองบัวล าภู มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 15 สาขาการผลิต  

4). จังหวัดหนองคาย มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 18 สาขาการผลิต  

5).จังหวัดบึงกาฬ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง 10 สาขาการผลิต  

6). กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 1 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(FL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง จ านวน 10 สาขาการผลิต  
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การผลิตตามสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่ามีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

การสร้างรายได้จากการผลิตที่จะท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตต้นน  าซึ่งเป็น
ผู้ป้อนปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตกลางน  า และปลายน  า เป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ส่วนสาขาการผลิตกลางน  า และ/หรือ ปลายน  า ซึ่งเป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตต้นน  า และ/หรือ กลางน  า เป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage: BL) โดยสาขาการผลิตต่าง ๆ เป็นทั งสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) และเป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) โดยสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด ถ้าภาคราชการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการลงทุนในสาขาการ
ผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) สามารถสร้างรายได้
ให้กับจงัหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น ดังนี  

 
จังหวัดอุดรธานี แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 3) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 4) การปลูกพืช
อ่ืน ๆ 5) บริการอ่ืน ๆ 6) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 7) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
เหล็ก 8) ท าสวนยางพารา 9) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 10) การท านา 11) อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า 12) การขนส่ง 13) การสื่อสาร 14) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 15) การป่าไม้     
16) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 17) อสังหาริมทรัพย์ 18) การประมง 19) การบริการสาธารณะ 20) ท าไร่
อ้อย 21) การท าเหมืองแร่เหล็ก 22) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

 
จังหวัดเลย แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 15 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) บริการอ่ืน ๆ 5) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี    
6) การท าเหมืองแร่เหล็ก 7) ท าสวนยางพารา 8) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การท านา 10) การ
สื่อสาร 11) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 12) การป่าไม้ 13) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 14) การประมง      
15) อสังหาริมทรัพย์ 

 
จังหวัดหนองบัวล าภู แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า

ที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 15 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 5) บริการอ่ืน ๆ  
6) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 7) ท าสวนยางพารา 8) การท านา 9) การสื่อสาร 10) ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้11) การประมง 12) การป่าไม ้13) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 14) อสังหาริมทรัพย์ 15) ท าไร่อ้อย 

 
จังหวัดหนองคาย แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 18 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 4) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 5). บริการอ่ืน ๆ    
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6) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 7) ท าสวนยางพารา 8) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การท านา      
10) การขนส่ง 11) การสื่อสาร 12) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 13) การป่าไม้ 14) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้   
15) การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 16) การประมง  17) อสังหาริมทรัพย์ 18) การบริการสาธารณะ 

 
จังหวัดบึงกาฬ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 10 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 2) การเงิน
และประกันภัย 3) บริการอ่ืน ๆ 4) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 5) ท าสวนยางพารา 6) การท านา 7) การท า
เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 8) การสื่อสาร 9) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 10) อสังหาริมทรัพย์ 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 19 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ         
5) บริการอ่ืน ๆ 6) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 7) การท าเหมืองแร่เหล็ก 8) ผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก 9) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 10) ท าสวนยางพารา 11) การท า
เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 12) การท านา 13) การสื่อสาร 14) การขนส่ง 18) การป่าไม้ 19) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 20) การประมง 21) อสังหาริมทรัพย์ 22) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

 
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่ามีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
สาขาการผลิตกลางน  า และ/หรือ ปลายน  า ซึ่งเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตต้นน  า  

และ/หรือ กลางน  า เป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ซึ่ง
สาขาการผลิตต้นน  าซึ่งเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตกลางน  า และปลายน  า เป็นสาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) สาขาการผลิตต่าง ๆ เป็นทั งสาขาการ
ผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และเป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) โดย
สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(FL) 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) สามารถลดต้นทุนของการผลิตจากการที่ผู้ใช้ปัจจัยการผลิตใช้
วัตถุดิบที่หาได้ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ช่วยให้ผู้ป้อนปัจจัยการผลิตในพื นที่สามารถผลิตสินค้าได้
จ านวนมากขึ น มีโอกาสที่จะท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ น ซึ่งความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) ในการแพร่กระจายความรู้จากผู้ลงทุนต่างชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ทักษะ และเทคนิค ที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
ของผู้ผลิตในพื นที่ (Lui & Lin, 2004) ถ้าภาคราชการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการลงทุนในสาขาการผลิตที่เป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิต รวมถึงการหาตลาดส าหรับผู้ใช้ปัจจัย
การผลิต สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น 

ผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่ มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่
ละจังหวัด พบว่า  
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1) จังหวัดอุดรธานี มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 25 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดเลย มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (FL) 32 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดหนองบัวล าภู มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 32 สาขาการผลิต 

4) จังหวัดหนองคาย มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 29 สาขาการผลิต 

5) จังหวัดบึงกาฬ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 37 สาขาการผลิต 

6) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 1 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 29 สาขาการผลิต 

 
จังหวัดอุดรธานี แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 2) 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 3) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 4) การบริการธุรกิจ 5) การผลิตอ่ืน ๆ 6) 
โรงแรมและภัตตาคาร 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 9) ผลิตภัณฑ์
อโลหะ 10) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 11) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 12) 
อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 13) การประปา 14) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 15) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 16) การ
ปศุสัตว์ 17) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 18) การค้าส่ง ค้าปลีก 19) การพิมพ์ 20) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
21) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 22) ท าไร่ข้าวโพด 23) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 24) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 25) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 

 
จังหวัดเลย แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 32 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม     
2) การบริการธุรกิจ 4) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 4) โรงแรมและภัตตาคาร 5) ผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 9) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 10) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 11) การพิมพ์ 12) การปศุสัตว์ 
13) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 14) การประปา 15) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 16) การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 17) การขนส่ง 18) การค้าส่ง ค้าปลีก 19) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 20) การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 21) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 22) ท าไร่อ้อย 23) การบริการสาธารณะ 24) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 25) ท าไร่ข้าวโพด 26) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 27) การ
ผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 28) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 29) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า     
30) ผลิตภัณฑ์โลหะ 31) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 32) การผลิตอ่ืน ๆ 

 
จังหวัดหนองบัวล าภู แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 32 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม 3) การบริการธุรกิจ 4) โรงแรมและภัตตาคาร 5) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 6) ผลิตภัณฑ์
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จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
9) การปศุสัตว์ 10) การประปา 11) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 12) การขนส่ง 13) การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 14) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 15) การค้าส่ง ค้าปลีก 16) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 
17) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 18) การพิมพ์ 19) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 20) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ    
21) ท าไร่มันส าปะหลัง 22) ท าไร่ข้าวโพด 23) การบริการสาธารณะ 24) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม    
25) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 26) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 27) การผลิตอ่ืน ๆ 28) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 29) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 30) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 31) การ
ท าเหมืองแร่เหล็ก 32) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

 
จังหวัดหนองคาย แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 29 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) การบริการธุรกิจ 4) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 5) โรงแรมและภัตตาคาร 6) ผลิตภัณฑ์
อโลหะ 7) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 8) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 9) ผลิตสิ่งทอ
เสื อผ้า 10) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 11) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 12) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 
13) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 14) การประปา 15) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 16) การปศุสัตว์ 17) การ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 18) ท าไร่ข้าวโพด 19) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ     
20) การค้าส่ง ค้าปลีก 21) ท าไร่มันส าปะหลัง 22) ท าไร่อ้อย 23) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 24) 
การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 25) การท าเหมืองแร่เหล็ก 26) โรงกลั่น
น  ามันปิโตรเลียม 27) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 28) ผลิตภัณฑ์โลหะ 29) การผลิตอ่ืน ๆ 

 
จังหวัดบึงกาฬ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 37 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การบริการธุรกิจ 2) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม 3) โรงแรมและภัตตาคาร 4) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 5) การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 6) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 7) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 8) ผลิตสิ่งทอ
เสื อผ้า 9) การประปา 10) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 11) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 12) การ
ปศุสัตว์  13) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 14) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 15) การขนส่ง        
16) การค้าส่ง ค้าปลีก 17) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 18) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 19) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 20) การบริการสาธารณะ 21) ท าไร่ข้าวโพด 22) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 23) ท าไร่อ้อย 24) 
การป่าไม้ 25) การประมง 26) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 27) การท า
เหมืองแร่เหล็ก 28) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 29) การพิมพ์ 30) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม     
31) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 32) ผลิตภัณฑ์โลหะ 33) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 34) การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 35) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 36) การผลิตอ่ืน ๆ 37) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 28 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) ผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ 3) การผลิตอ่ืน ๆ 4) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 5) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก       
6) การบริการธุรกิจ 7) โรงแรมและภัตตาคาร 8) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 9) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้   
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10) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 11) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 12) การพิมพ์   
13) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 14) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 15) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 
16) การประปา 17) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 18) การปศุสัตว์ 19) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 20) การค้าส่ง ค้า
ปลีก 21) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 22) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 23) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว     
24) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 25) ท าไร่มันส าปะหลัง 26) ท าไร่ข้าวโพด 27) การบริการสาธารณะ 
28) ท าไร่อ้อย 

 
การเพิ่มรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสาขาการผลิตตามผลการวิเคราะห์ค่าตัว

ทวีคูณ (Multiplier) ผลผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ (Multiplier) ผลผลิต เป็นค่าที่แสดงว่าสาขาการผลิตนั น ๆ ส่งผลต่อรายได้ของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากน้อยเพียงใด เมื่อสาขาการผลิตนั น ๆ มีรายได้เพ่ิมขึ น 1 บาท เช่น สาขาการ
ท านามีค่าตัวทวีคูณผลผลิตเท่ากับ 1.0392 หมายความว่า เมื่อสาขาการท านามีการสร้างรายได้
เพ่ิมขึ น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ น 1.0392 บาท  

 
ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน

วงเล็บ) 
ล าดับ อุดรธานี เลย หนองบัวล าภ ู หนองคาย บึงกาฬ กลุ่มจังหวัด 

1 ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว์ 
(1.5559) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.5284) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.5729) 

การพิมพ ์
(1.8179) 

การบริการ
ธุรกิจ 
(1.4805) 

ผลิตภณัฑ์
โลหะ 
(1.8302) 

2 ผลิตภณัฑ์
โลหะ 
(1.5198) 

การบริการ
ธุรกิจ 
(1.4793) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.5455) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4629) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4503) 

ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว ์
(1.5691) 

3 อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4396) 

การผลิต
ผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 
(1.4182) 

การบริการ
ธุรกิจ (1.4639) 

การบริการ
ธุรกิจ 
(1.4612) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.3441) 

การผลิตอื่น ๆ 
(1.5464) 

4 การบริการ
ธุรกิจ 
(1.4394) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.4084) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.4214) 

ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว ์
(1.4174) 

ผลิตภณัฑ์
อโลหะ
(1.2693)   

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4960) 

5 การผลิตอื่น ๆ 
(1.4293) 

ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว ์
(1.4066) 

ผลิตภณัฑ์
อโลหะ 
(1.3652) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.4029) 

การผลิตยาน
ยนต์และการ
ซ่อมแซม
(1.2616)  

การผลิต
ผลิตภณัฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 
(1.4883) 

 
จากตารางที่ 5-1 เมื่อจัดล าดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยให้สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากเป็นล าดับต้นเป็นสาขาการผลิตน าของแต่ละจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ภาคราชการจะสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนการผลิตในสาขาการ



5-7 

ผลิตดังกล่าวผ่านการจัดท าโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่
เพ่ิมขึ นจากสาขาการผลิตดังกล่าวของจังหวัดนั น ๆ แล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ นของสาขาการผลิต
ชนิดเดียวกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดด้วย   

ควรจัดตั งคณะกรรมการเฉพาะสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตสูงขึ นมาเพ่ือที่จะท างาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ร่วมกันคิดโครงการที่สนับสนุนกันอย่างเป็นรูปธรรม มี
การศึกษาวิจัย น าผลการวิจัยและพัฒนาร่วมกันเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตระหว่างจังหวัด 
ที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ น 

ในส่วนภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ ให้จัดตั งคณะกรรมการหรือกลุ่มคลัสเตอร์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าและเพ่ือหาตลาดทั งในและต่างประเทศ มีการพิจารณาการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) เพ่ือเพ่ิมการผลิตในสาขาการผลิตกลางน  า และปลายน  าให้มากขึ น 
หากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มาก ส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิตในพื นที่ให้
มากขึ น รวมถึงการหาตลาดของสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) เพ่ิมมากขึ น ทั งใน
และตา่งประเทศ 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติโครงการต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัว

ทวีคูณผลผลิตสูงในล าดับต้นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม - โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน  าตาลต่ า
(Glycemic Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 
- โครงการน าพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น ท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมผลิตเนื อ
แดดเดียวท่ีเก็บได้นานไม่ขึ นรา 
- โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน  าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน  าตาล 

การบริการธุรกิจ - โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
- โครงการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ประสบปัญหาเมื่อมาท่องเที่ยว  
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ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

- โครงการให้บริการประกันภัยระยะสั นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
การผลิตอื่น ๆ  - โครงการพัฒนาของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและได้

มาตรฐาน  
- โครงการส่งเสริมการผลิตเครื่องประดับจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  
- โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างฝีมือเพื่อผลิตของที่ระลึก 

โรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
-โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา  
- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื นสระ ยางปูพื นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก - โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื นสระ ยางปูพื นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

 
ความเชื่อมโยงในการขนส่งคน สินค้า ระหว่างทางราง ทางถนน และทางน  า และพื นที่

เศรษฐกิจที่ส าคัญเพื่อรองรับกับเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ มี 3 
จังหวัดติด สปป.ลาว ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ ความยาวตามแนวชายแดนระยะทาง
ประมาณ 544 กิโลเมตร ในเขตพื นที่จังหวัดเลย ประมาณ 214 กม. จังหวัดหนองคาย ประมาณ 210 
กม. และจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 120 กม. มีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน 11 แห่ง ไม่
นับรวมท่าเทียบเรือตลอดแนวแม่น  าเหือง และแม่น  าโขง ความเชื่อมโยงในการคมนาคมทางบกที่
ส าคัญและเชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเข้าด้วยกัน ได้แก่  

1. เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ จากจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น เข้า
สู่พื นที่กลุ่มจังหวัดที่จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย ซึ่งมีเส้นทางรถไฟเส้นทางเดิมจากกรุงเทพ-หนองคาย-
ท่านาแล้ง เวียงจันทน์ ขนานกับเส้นทางหมายเลข 2 คาดการณ์ว่า หลังจากปี 2562 โครงการเส้นทาง
รถไฟรางคู่ส่วนขยายเพ่ิมเติมจากจังหวัดขอนแก่น-หนองคาย รวมถึงเส้นทางรถไฟความเร็วจาก
กรุงเทพ-หนองคาย ตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างผ่านพื นที่กลุ่มจังหวัด และ
ผ่านพื นที่ต าบลโนนสูง และต าบลหนองไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั ง เขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมแห่งที่ 56 ของประเทศ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีออกมาทางจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 
20 กิโลเมตร ก าหนดเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) หลักของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยี มีพื นที่
ประมาณ 5,000 ไร่ ก าหนดเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 2,213 -3-12 ไร่ พื นที่รองรับ
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประมาณ 2,786.7 ไร่ พื นที่บริเวณโรงแต่งแร่โปแตซ 1,260 ไร่ (อ้างอิง
เขตตามการขอประทานบัตรส ารวจแร่ ค าขอที่ 5/2547 วันที่ 29 ต.ค.47) นอกจากนี  สามารถ
เชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ส าหรับนิคม
อุตสาหกรรมหนองคาย บริหารงานโดยบริษัท นาคา คลีนเพาเวอร์ จ ากัด ในพื นที่ต าบลโพนสว่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ านวนพื นที่ประมาณ 2,960 ไร่ ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
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อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมประกอบ
ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ให้ท้องที่ต าบล
ค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง 
ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลหาดค า ต าบลหินโงม อ าเภอเมือง
หนองคาย และต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ต่างอยู่ตามแนวเส้นทางหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตามแนวเส้นทางรถไฟ ในการพัฒนา
เป็นจุดขนส่ง จุดพักและกระจายสินค้า จุดตั งโรงซ่อมบ ารุง ในสถานีนาทา จังหวัดหนองคาย 
อุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ คือ การท าประมง และอุตสาหกรรมที่มี BOI ส่งเสริมการลงทุน
ร่วมกันแล้ว คือ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมนิคม
เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. เส้นทางเลียบตามแนวล าน  าโขง 2 เส้นทาง จากจังหวัดหนองคายไปทางตะวันออก 
และตะวันตก  

เส้นทางที่หนึ่ง ไปทางตะวันออก ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 212 ไปจังหวัดบึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ ถึง จังหวัดอุบลราชธานี การเชื่อมโยงจังหวัดบึงกาฬให้มีกิจกรรม
รว่มกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต้องพัฒนาเส้นทางหมายเลข 212 เป็นถนนสี่ช่องจราจร ในอนาคตควรที่
จะพัฒนาการขนส่งระบบรางระหว่างบึงกาฬ-หนองคาย รองรับพื นที่นิคมอุตสาหกรรมบึงกาฬ 
สนามบินบึงกาฬ และสะพานข้ามแม่น  าโขงแห่งที่ 5 ซึ่งหากโครงการก่อสร้างสะพานฯ แล้วเสร็จ การ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมในพื นที่กลุ่มจังหวัดกับเขตอุตสาหกรรมในท่าเรือน  าลึกวุ๋งอ๋าง 
จังหวัดฮาติงห์ เวียดนามที่มีการลงทุนจากยุโรปและอเมริกา กว่า 26 ประเทศ  

เส้นทางท่ีสอง ไปทางตะวันตก ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 211 ไปอ าเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ 
สังคม จังหวัดหนองคาย เข้าสู่พื นที่จังหวัดเลยที่อ าเภอปากชม สิ นสุดที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
การพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมน  าโขง เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 2195 จากอ าเภอเชียง
คาน เป็นถนนเลียบล าน  าเหือง ถึงอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

3. พัฒนาเส้นทางจากจังหวัดหนองบัวล าภูเชื่อมโยงกับด่านบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามกับด่านบ้านหนองดา เมืองสีโคตะบอง ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์ 
ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยพัฒนาขยายช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างถนนหมายเลข 2097, 2098, 
2048, 2066 ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร นอกจากนี  จังหวัดหนองบัวล าภูจะโตได้ด้วยการพ่ึง
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น การพ่ึงพาการเติบโตของจังหวัดอุดรธานี ด้วยการ
พัฒนาพื นที่นิคมอุตสาหกรรมตามแนวถนน 210 ในเขตพื นที่จังหวัดหนองบัวล าภูก่อนเข้าเขตพื นที่
จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบขั นกลางเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตของ
อุตสาหกรรมขั นปลาย ในส่วนการเชื่อมโยงกับจังหวัดขอนแก่นโดยขยายเส้นทางจราจรเส้นทาง 228 
เข้าอ าเภอภูเวียง–ชุมแพ–ขอนแก่น เน้นการเชื่อมโยงกับระเบียงตะวันออก–ตะวันตก (East–West 
Economic Corridor: EWEC) เพราะเส้นทางหมายเลข 2146 จากหนองบัวล าภู–อ าเภออุบลรัตน์ 
ผ่านอุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานค า มีความยุ่งยากในการขยายพื นผิวจราจรมากกว่า 
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4. พัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 2013 เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดเลย–อ าเภอภูเรือ–
อ าเภอด่านซ้าย–สามแยกบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นการตัดจากเส้นระเบียง
ตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) จากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไป
จังหวัดมุกดาหาร ท าให้เป็นทางลัด เลี่ยงเส้นทางผ่านอุทยานแห่งชาติน  าหนาวซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ขยายถนนเป็นสี่ช่องจราจร เพราะฉะนั นทิศทางการเดินทางหากมาจากภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง 
ภาคตะวันตก ใช้เส้นทางเข้าที่บ้านแยง อ าเภอนครไทย เข้าอ าเภอด่านซ้าย–ภูเรือ–จังหวัดเลย–เข้า
อ าเภอวังสะพุง–ไปจังหวัดหนองบัวล าภู–เข้าจังหวัดอุดรธานี เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่ง
สามารถน าเข้าผลผลิตจาก แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ได้แก่ ถั่วสิสง มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
ผ่านจุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนถาวร เข้าสู่เส้นทางนี  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการใช้เส้นทางดังกล่าวใน
การขนส่งสินค้า ผลไม้ ล าไย จากล าพูน เชียงใหม่ หรือกระเทียม ผลไม้ จากจีนที่เข้ามาทางภาคเหนือ 
และส่งออกไปเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ด่านบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

 
การพัฒนาพื นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตรง

ข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
1. การจัดท าเขตปลอดอากรเพ่ือการส่งออกในพื นที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งเคยมีการ

ก าหนดพื นที่ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดหนองคาย ใกล้สะพานมิตรภาพแม่น  าเหือง เป็น เขต
อุตสาหกรรม ในการพัฒนาเป็นเขตปลอดอากรเพ่ือการส่งออก เพราะตรงข้ามคือพื นที่เกษตรที่ส าคัญ
ในภาคเหนือของของ สปป.ลาว คือแขวงเวียงจันทน์ และไซยะบุลี ในปี 2555 พื นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพด 
แขวงไซยะบุลีสูงที่สุด จ านวนประมาณ 381,500 ไร่ (61,040 เฮกตาร์) พื นที่เก็บเกี่ยวเผือกมันทุก
ชนิด ของแขวงเวียงจันทน์สูงเป็นอันดับสอง รองจากแขวงสาละวัน จ านวนประมาณ 46,656 ไร่ 
(7,465 เฮกตาร์) และมีแนวโน้มปลูกเพ่ิมขึ น เช่นเดียวกับท่ีแขวงไซยะบุลี มีแนวโน้มปลูกมันส าปะหลัง
เพ่ิมขึ น โดยลดพื นที่ปลูกข้าวโพดลง  

ปัจจุบันแขวงไซยะบุลีอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุลี จะแล้วเสร็จเปิดด าเนินการจ่าย
ไฟฟ้าได้ประมาณปี 2562 ท าให้มีการเก็บกักน  าใช้เพ่ือการเกษตรในพื นที่  

2. การชักชวนธุรกิจท าสวนสนุกที่มีมาตรฐานเช่น ดิสนีย์แลนด์มาลงทุนในพื นที่ในกลุ่มจังหวัด 
จะสร้างรายได้อย่างมาก เนื่องจากประชากรในกลุ่มประเทศลุ่มน  าโขง ประเทศเวียดนามมีประชากร
ประมาณ 94 ล้านคน สปป.ลาว ประมาณ 6 ล้านคน เมียนมาร์ ประมาณ 56 ล้านคน และประชากร
ในจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่าซีจ้วง มีประชากรรวมกันกว่า 102 ล้านคน 
และไทย ประมาณ 65 ล้านคน รวมกันกว่า 323 ล้านคน สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะการ
เดินทางมีความสะดวกสบาย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานีมีสนามบินนานาชาติ สาเหตุที่ชาวต่างชาติไม่นิยม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน เพราะการท่องเที่ยวและกิจกรรมมีไม่มากพอ ในอนาคตหากมีการ
ลงทุนจากผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ น จังหวัดหนองบัวล าภู หรือจังหวัดหนองคาย ต้องท ารถไฟ
ความเร็ว หรือแอร์พอร์ทลิ งค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกลุ่ม
จังหวัดมากขึ น 
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ปัญหาด้านการค้าชายแดน 
1. กลุ่มจังหวัดมีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 11 แห่ง ไม่รวมท่าเทียบเรือตาม

ธรรมชาติตามแนวล าน  าเหือง และล าน  าโขง จังหวัดเลยมีจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง คือ 1) จุดผ่านแดน
ถาวรด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น  าเหือง บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ ตรงข้ามกับด่าน
บ้านคอนผึ ง เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว 2) ด่านเชียงคาน บ้านเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
ตรงข้ามกับด่านเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 3) ด่านคกไผ่ บ้านคกไผ่ ต าบลปากชม 
อ าเภอปากชม ตรงข้ามกับด่านบ้านวัง เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ มีจุดผ่อนปรน 5 แห่ง คือ 1) 
บ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ง อ าเภอนาแห้ว ตรงข้ามกับด่านบ้านเหมืองแพ่ เมืองย่อแตน แขวงไซยะ
บุลี 2) บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย ตรงข้ามกับด่านบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไซยะ
บุลี 3) บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอ  ท่าลี่ (ปัจจุบันได้ยกเลิกการเปิดจุดผ่อนปรนแห่งนี ) ตรงข้ามกับ
ด่านบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวง  ไซยะบุลี 4) บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ ตรงข้าม
กับด่านบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวง  ไซยะบุลี 5) บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
ตรงข้ามกับด่านบ้านแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี  

มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดโดยรวมในปี 2557 จ านวน 72,772 ล้านบาท เพ่ิมจาก
ปี 2556 จ านวน 71,792 ล้านบาท ในมูลค่าไม่สูงมากนัก สินค้า 10 อันดับแรก เป็นสินค้าที่ผลิตจาก
ส่วนกลาง หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล ในภาคกลาง หรือภาคตะวันออก มีน้อยมาที่
ผลิตในพื นที่กลุ่มจังหวัด หรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าการค้าชายแดนโดยรวม ในปี 2557 
ได้แก่ ล าดับที่ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2. น  ามันดีเซล 3. ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 
4. น  ามันเบนซิน 5. สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ 6. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอ่ืน ๆ 7. วงจรพิมพ์ 8. 
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 9. เหล็กและเหล็กกล้า 10. ไก่ สินค้าน าเข้า 10 อันดับแรก โดยรวมใน
ปี 2557 ได้แก่ 1. ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 2. เชื อเพลิงอ่ืน ๆ 3. เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ติดตั ง 4. ผักและของปรุงแต่งจากผัก 5. ไม้แปรรูป 6.ธัญพืช 7. ปุ๋ย 8. ลวดและสายเคเบิลที่หุ้มฉนวน 
9. ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ 10. กาแฟ ชา เครื่องเทศ ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในพื นทีก่ลุ่มจังหวัดน้อยมาก  

2. ปัจจุบันการค้าชายแดนมียอดขายลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดผ่อนปรนต่าง ๆ 
เนื่องจากหลายเงื่อนไขที่ประเทศไทยไม่อยู่ในภาวะปกติ และเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ไม่ดี
เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปคนลาวในเขตพื นที่ที่ไม่ใช่ในเขตเมือง มีวิถีการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนไทย
สมัยก่อน คือ ปลูกข้าว ปลูกผัก หาของป่า อีกสาเหตุที่คนลาวซื อสินค้าไทยลดลงเกิดจากการถูกแย่ง
ตลาด และสินค้าเลียนแบบที่มีคุณภาพหรือรสชาติใกล้เคียงกันกับสินค้าไทย แต่ราคาถูกกว่าซึ่งผลิต
จากจีน เวียดนาม และบางส่วนผลิตใน สปป.ลาว 

3. ก าหนดต าแหน่งของกลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง Logistics ของชายแดนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย หารบริการการขนส่งปัจจัยการผลิตจากภาคการเกษตรในชนบทสู่ตลาด
ในเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ น การขนส่งเพ่ือให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าและบริการ เช่น สินค้า
เน่าเสียง่าย สินค้าที่น  าหนักมาก สินค้าท่ีต้องท าเวลาให้ทัน การบริการการท่องเที่ยว 

4. การก าหนดพื นที่ด่านชายแดนเป็นจุดซื อขาย และกระจายสินค้าของไทยไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน ให้เป็นจุดประมูลการซื อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ควรให้ผู้ซื อคนจีน หรือต่างชาติอ่ืน
เข้าไปซื อถึงพื นที่สวนปลูกผลไม้ พืชสวนทางการเกษตร ถึงแหล่งผลิต ป้องกันการกดราคารับซื อจาก
เกษตรกร  
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5. การเปิดการค้าเสรี ท าให้ภาษีการน าเข้าสินค้าเป็นศูนย์ แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-
Tariff Measures: NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามันพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: 
AD) เป็นต้น และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ได้แก่ กฎระเบียบ
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสินค้าและพิธีการศุลกากร การปิดฉลากสินค้าตัดแต่งพันธุกรรม 
(Genetically Modified Organisms: GMOs) เป็นต้น ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
รายการส่งออก-น าเข้า ได้แก่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด่านมีภาระงานเพ่ิมขึ นจากการตรวจสอบ
เอกสารที่เพ่ิมขึ น เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 
และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยกรมศุลกากรใช้ระบบ           
E-Paperless อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือให้การด าเนินการพิธีการศุลกากร
เป็นไปแบบไร้เอกสาร แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ท าให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารก ากับการส่งออก -
น าเข้า ตามที่ได้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 9 ฉบับ กระทรวงการคลัง 269 ฉบับ กระทรวงพาณิชย์ 57 ฉบับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 331 ฉบับ กระทรวงอุตสาหกรรม 60 ฉบับ กระทรวงคมนาคม 26 
ฉบับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ฉบับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 65 
ฉบับ กระทรวงพลังงาน 5 ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข 305 ฉบับ กระทรวงวัฒนธรรม 10 ฉบับ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ รวมกว่า 1,146 ฉบับ (คลังข้อมูลทางการค้าของไทย, ธันวาคม 2558)  
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 

เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้ คณะผู้ศึกษาได้น าเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ซึ่งได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชี
ประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการปรับ และจัดกลุ่ม
สาขาการผลิตขนาด 47 สาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของแต่ละสาขาการผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ
ข้างหลัง ระหว่างสาขาการผลิตหนึ่งกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงไปข้างหลัง
ของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มา
จากสาขาการผลิตต้นน้ าอ่ืน ๆ ในขณะที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึง
ความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และความ
เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรือการเชื่อมโยงไปข้างหลัง สามารถมีอิทธิพลที่
สูงกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อสาขาอ่ืน ๆ ต่ า 
 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มจังหวัด ในแง่ของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ค่าตัวทวีคูณผลผลิต เป็นค่าที่
แสดงว่า สาขาการผลิตนั้นส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มากน้อยเพียงใดเมื่อมีรายได้ใน
สาขาการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น สาขาการท านา (001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.0392 สามารถแปลความหมายได้ว่า สาขาการท านา (001) มีรายได้ 1 ล้าน
บาท ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานี มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0392 ล้านบาท 
  
1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 
1.1 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดอุดรธานี 

 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
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ตารางที่ ก-1 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
อุดรธานี 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8754 1.1032 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9267 0.8446 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8906 0.8723 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9533 0.8541 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0069 0.9515 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8566 0.8755 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8693 1.1576 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8582 1.3413 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9996 0.8674 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9047 1.0012 FL 
011 การประมง 0.9009 0.9198 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9054 1.3587 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8423 0.8423 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9956 0.9282 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2126 1.0306 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9432 0.8424 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0073 0.9919 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1002 0.8986 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9769 0.8568 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0825 1.1077 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8423 0.8423 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1067 1.2328 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0713 0.9334 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0294 1.0583 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9807 1.2155 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.2801 0.8933 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9894 1.0067 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0267 0.8517 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0445 0.9083 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0205 0.8475 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3105 0.8424 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1028 0.8819 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.2040 0.9281 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1492 1.5137 FL 
035 การประปา 1.0127 0.8684 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9165 0.8826 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.8819 0.8434 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9898 0.8423 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2012 0.9430 BL 
040 การขนส่ง 0.9598 1.0482 FL 
041 การส่ือสาร 0.9981 1.0329 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9143 1.6330 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9091 0.9281 FL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2124 1.2118 BL 
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ตารางที่ ก-1 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
อุดรธานี 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

045 การบริการสาธารณะ 0.8863 0.8896 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9422 1.3027 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9091 0.9723 FL 

หมายเหต:ุ FL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) , BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 
 
 จากตารางที่ ก–1 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขาการ
ผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 25 สาขา และสาขาการ
ผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 22 สาขาการผลิต 
จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) มีค่า 1.3105 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.2801 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2126 
สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2124 และสาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) เท่ากับ 1.2040  ซึ่งได้แก่ 
การผลิตเครื่องใช้ส านักงาน การน าของใช้เก่ามาใช้ใหม่เป็นต้น สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 
1.6330 รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.5137 สาขาการท าเหมืองถ่าน
หินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) เท่ากับ 1.3587 สาขาการปลูกพืช  อ่ืน ๆ (008) เช่น 
ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น เท่ากับ 1.3413 และสาขาการบริการอ่ืน ๆ (046) เช่น 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริ การรักษาสัตว์ เป็นต้น เท่ากับ 1.3027 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-2 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุดรธานี  

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9267 0.8446 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8906 0.8723 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9533 0.8541 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0069 0.9515 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9996 0.8674 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9956 0.9282 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2126 1.0306 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9432 0.8424 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0073 0.9919 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1002 0.8986 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9769 0.8568 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0713 0.9334 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.2801 0.8933 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0267 0.8517 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0445 0.9083 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0205 0.8475 BL 



ก-4 

ตารางที่ ก-2 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุดรธานี  

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3105 0.8424 BL 
032 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1028 0.8819 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.2040 0.9281 BL 
035 การประปา 1.0127 0.8684 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9165 0.8826 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.8819 0.8434 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9898 0.8423 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2012 0.9430 BL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2124 1.2118 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-3 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุดรธานี  

รหัส
สาขาการ

ผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
001 การท านา 1.1032 0.8754 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8755 0.8566 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.1576 0.8693 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.3413 0.8582 FL 
010 การป่าไม ้ 1.0012 0.9047 FL 
011 การประมง 0.9198 0.9009 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.3587 0.9054 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8423 0.8423 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1077 1.0825 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8423 0.8423 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2328 1.1067 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0583 1.0294 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2155 0.9807 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0067 0.9894 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.5137 1.1492 FL 
040 การขนส่ง 1.0482 0.9598 FL 
041 การส่ือสาร 1.0329 0.9981 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.633 0.9143 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9281 0.9091 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.8896 0.8863 FL 
046 บริการอื่น ๆ  1.3027 0.9422 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9723 0.9091 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 



ก-5 

 
ภาพที่ ก-1 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดอุดรธานี 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-1 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก-1 เห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ า
ที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขา

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 



ก-6 

การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น 
ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น และ สาขาการบริการอ่ืน ๆ (046) เช่น การซ่อม
ของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการ
ผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการ
ผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขา
การผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0392 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1002 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0573 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1318 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1954 
006 ท าไร่อ้อย 1.0170 
007 ท าสวนยางพารา 1.0321 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0188 
009 การปศุสัตว ์ 1.1867 
010 การป่าไม ้ 1.0740 
011 การประมง 1.0696 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0749 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1820 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4396 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1197 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1958 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.3061 
019 การพิมพ ์ 1.1598 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2851 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3139 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2718 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2221 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1642 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5198 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1746 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2189 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2400 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2115 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.5559 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3092 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.4293 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3643 
035 การประปา 1.2023 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0881 



ก-7 

ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0469 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1750 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4260 
040 การขนส่ง 1.1395 
041 การส่ือสาร 1.1850 
042 การเงินและประกันภัย 1.0855 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0793 
044 การบริการธุรกิจ 1.4394 
045 การบริการสาธารณะ 1.0522 
046 บริการอื่น ๆ  1.1186 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0793 

  
 จากตารางที่ ก-5 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.5559 รองลงมาคือ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.5198 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4396 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.4394 สาขาการผลิต
อ่ืนๆ (033) เท่ากับ 1.4293 เช่น การผลิตปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 
(039) เท่ากับ 1.4260 สาขาการไฟฟ้าและธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.3643 สาขาผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3139 และสาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 
1.3092 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
006 ท าไร่อ้อย 1.0170 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0188 
007 ท าสวนยางพารา 1.0321 
001 การท านา 1.0392 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0469 
045 การบริการสาธารณะ 1.0522 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0573 
011 การประมง 1.0696 
010 การป่าไม ้ 1.0740 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 1.0749 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0793 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0793 
042 การเงินและประกันภัย 1.0855 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0881 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1002 
046 บริการอื่น ๆ  1.1186 
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ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1197 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1318 
040 การขนส่ง 1.1395 
019 การพิมพ ์ 1.1598 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1642 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1746 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1750 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1820 
041 การส่ือสาร 1.1850 
009 การปศุสัตว ์ 1.1867 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1954 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1958 
035 การประปา 1.2023 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2115 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2189 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2221 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2400 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2718 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2851 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.3061 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3092 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3139 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3643 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4260 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.4293 
044 การบริการธุรกิจ 1.4394 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4396 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5198 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.5559 
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1.2 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดเลย 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 
ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป 

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป 

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
001 การท านา 0.9139 1.1355 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8882 0.8808 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9139 0.9075 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9764 0.9101 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0158 1.0430 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9301 0.9091 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8888 1.1722 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8792 1.4038 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0469 0.9046 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9362 1.0138 FL 
011 การประมง  0.9301 0.9658 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาต ิ
0.8753 0.8753 BL 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8753 1.1954 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8829 1.1698 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3378 1.0532 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9495 0.8754 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0993 0.9636 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8753 0.8753 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0510 0.8980 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0548 1.2473 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8753 0.8753 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1717 1.1612 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2112 0.9217 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.8753 0.8753 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2414 0.9471 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8753 0.8753 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0395 0.9117 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8753 0.8753 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0737 0.8960 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0107 0.8830 BL 
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ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป 

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป 

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2312 0.8755 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1931 0.8861 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8753 0.8753 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9269 1.4383 FL 
035 การประปา 1.0242 0.8968 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9624 0.9099 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0047 0.8762 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9990 0.8753 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2328 0.9609 BL 
040 การขนส่ง 0.9990 0.9638 BL 
041 การส่ือสาร 1.0035 1.0630 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9397 1.5132 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9290 0.9522 FL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2948 1.0822 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9175 0.9164 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9542 1.2957 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9431 0.9978 FL 

หมายเหตุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) , BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
 จากตารางที่ ก-6 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 32 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 15 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่า 1.3378 
รองลงมาคือ สาขาการบริหารธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2948 สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
(025) เท่ากับ 1.2414 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2328 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ (031) เท่ากับ 1.2312 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ 
สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 1.5132 รองลงมาคือ 
สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.4383 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ 
พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น เท่ากับ 1.4038 สาขาการบริการอ่ืน ๆ (046) เช่น การ
ซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น เท่ากับ 1.2957 และ
สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เทา่กับ 1.2473 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย  
รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8882 0.8808 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9139 0.9075 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9764 0.9101 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9301 0.9091 BL 
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ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย  
รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
009 การปศุสัตว ์ 1.0469 0.9046 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซ

ธรรมชาติ 
0.8753 0.8753 BL 

015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3378 1.0532 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9495 0.8754 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0993 0.9636 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8753 0.8753 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0510 0.8980 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8753 0.8753 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1717 1.1612 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2112 0.9217 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.8753 0.8753 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2414 0.9471 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8753 0.8753 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0395 0.9117 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8753 0.8753 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0737 0.8960 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0107 0.8830 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2312 0.8755 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1931 0.8861 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8753 0.8753 BL 
035 การประปา 1.0242 0.8968 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9624 0.9099 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0047 0.8762 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9990 0.8753 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2328 0.9609 BL 
040 การขนส่ง 0.9990 0.9638 BL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2948 1.0822 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9175 0.9164 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย  

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไปข้างหน้า 

(FL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 

(BL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
001 การท านา 1.1355 0.9139 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0430 1.0158 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.1722 0.8888 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.4038 0.8792 FL 
010 การป่าไม ้ 1.0138 0.9362 FL 
011 การประมง  0.9658 0.9301 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.1954 0.8753 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1698 0.8829 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2473 1.0548 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.4383 0.9269 FL 



ก-12 

ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดเลย  
รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไปข้างหน้า 

(FL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 

(BL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
041 การส่ือสาร 1.0630 1.0035 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.5132 0.9397 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9522 0.9290 FL 
046 บริการอื่น ๆ  1.2957 0.9542 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9978 0.9431 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

ภาพที่ ก-2 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ 
สาขาการผลิตในจังหวัดเลย 

  
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-2 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 



ก-13 

ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก-2 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ า
ที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขา
การปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น สาขาการบริการอ่ืน ๆ 
(046) เช่น การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น และสาขา
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อ
การผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ 
มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

001 การท านา 1.0441 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0147 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0441 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1155 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1605 
006 ท าไร่อ้อย 1.0625 
007 ท าสวนยางพารา 1.0154 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0044 
009 การปศุสัตว ์ 1.1960 
010 การป่าไม ้ 1.0696 
011 การประมง 1.0626 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0087 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5284 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0848 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2559 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.2007 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2051 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3386 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3838 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.4182 



ก-14 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1875 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2267 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1546 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4066 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3631 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0590 
035 การประปา 1.1701 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0995 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1478 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1413 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4084 
040 การขนส่ง 1.1413 
041 การส่ือสาร 1.1464 
042 การเงินและประกันภัย 1.0735 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0613 
044 การบริการธุรกิจ 1.4793 
045 การบริการสาธารณะ 1.0482 
046 บริการอื่น ๆ  1.0901 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0774 

  
 จากตารางที่ ก-9 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิตประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.5284 รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ (044) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ 
เท่ากับ 1.4793 สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) เท่ากับ 1.4182 สาขาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.4084 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4066 สาขาการผลิต
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3838 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.3631 สาขา
การผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3386 และสาขาผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
(017) เท่ากับ 1.2559 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเลย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย

ไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 



ก-15 

ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเลย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย
ไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0044 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0087 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0147 
007 ท าสวนยางพารา 1.0154 
001 การท านา 1.0441 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0441 
045 การบริการสาธารณะ 1.0482 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0590 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0613 
006 ท าไร่อ้อย 1.0625 
011 การประมง 1.0626 
010 การป่าไม ้ 1.0696 
042 การเงินและประกันภัย 1.0735 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0774 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0848 
046 บริการอื่น ๆ  1.0901 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0995 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1155 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1413 
040 การขนส่ง 1.1413 
041 การส่ือสาร 1.1464 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1478 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1546 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1605 
035 การประปา 1.1701 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1875 
009 การปศุสัตว ์ 1.1960 
019 การพิมพ ์ 1.2007 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2051 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2267 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2559 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3386 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3631 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3838 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4066 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4084 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.4182 
044 การบริการธุรกิจ 1.4793 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5284 
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1.3 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดหนองบัวล าภู 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 
ตารางที่ ก-11 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด

หนองบัวล าภู 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 
ดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
001 การท านา 0.9061 1.1501 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9373 0.8879 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9486 0.9146 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9953 0.9036 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0257 1.0402 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8967 0.9166 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9070 1.1670 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8950 1.4103 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0703 0.8994 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9412 1.0207 FL 
011 การประมง  0.9162 1.0338 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ

ธรรมชาติ 
0.8825 0.8825 BL 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8825 0.8825 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9071 1.1701 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3639 1.0605 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9517 0.8828 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0060 0.9792 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8825 0.8825 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9957 0.8853 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0771 0.8867 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8825 0.8825 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1849 1.1127 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2049 0.9363 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9957 1.3181 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8825 0.8825 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3882 0.8956 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8825 0.8825 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8825 0.8825 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0171 0.9529 BL 
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ตารางที่ ก-11 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
หนองบัวล าภู 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 
ดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0402 0.8874 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8825 0.8825 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1421 0.8927 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8825 0.8825 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9335 1.4715 FL 
035 การประปา 1.0449 0.9029 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0050 0.9144 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0220 0.8834 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0076 0.8825 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2544 0.9033 BL 
040 การขนส่ง 1.0247 1.0130 BL 
041 การส่ือสาร 1.0036 1.0696 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9418 1.5844 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.2919 1.0508 BL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9269 0.9233 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9638 1.2946 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9731 1.0034 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9061 1.1501 FL 

หมายเหต ุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
 จากตารางที่ ก-11 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 32 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 15 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.3882 รองลงมาคือ 
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3639 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 
1.2919 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2544  และสาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) 
ค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 1.2049 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากท่ีสุด ได้แก่ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
1.5844 รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
เท่ากับ 1.4715 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น 
เท่ากับ 1.4103 สาขาการบริการอ่ืน ๆ (046) เช่น การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน 
การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น เท่ากับ 1.0034 และสาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) เท่ากับ  
1.1701 ตามล าดับ 
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ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองบัวล าภู  
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9373 0.8879 BL 
003 ท าไร่มนัส าปะหลัง 0.9486 0.9146 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9953 0.9036 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0703 0.8994 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8825 0.8825 BL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8825 0.8825 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3639 1.0605 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9517 0.8828 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0060 0.9792 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8825 0.8825 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9957 0.8853 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0771 0.8867 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8825 0.8825 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1849 1.1127 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2049 0.9363 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8825 0.8825 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3882 0.8956 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8825 0.8825 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8825 0.8825 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0171 0.9529 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0402 0.8874 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8825 0.8825 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1421 0.8927 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8825 0.8825 BL 
035 การประปา 1.0449 0.9029 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0050 0.9144 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0220 0.8834 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0076 0.8825 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2544 0.9033 BL 
040 การขนส่ง 1.0247 1.0130 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.2919 1.0508 BL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9269 0.9233 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองบัวล าภู  
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 1.1501 0.9061 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0402 1.0257 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9166 0.8967 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.1670 0.9070 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.4103 0.8950 FL 
010 การป่าไม ้ 1.0207 0.9412 FL 
011 การประมง  1.0338 0.9162 FL 



ก-19 

ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองบัวล าภู  
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1701 0.9071 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.3181 0.9957 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.4715 0.9335 FL 
041 การส่ือสาร 1.0696 1.0036 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.5844 0.9418 FL 
045 การบริการสาธารณะ 1.2946 0.9638 FL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0034 0.9731 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1501 0.9061 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชือ่มโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

 
ภาพที่ ก-3 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดหนองบัวล าภู 

  
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-3 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี

Q2 Q1 

Q4 Q3 
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ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 

จากภาพที่ ก-3 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ า
ที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขา
การปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น สาขาการบริการอ่ืน ๆ 
(046) เช่น การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น และสาขา
การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการ
ขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
  
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภ ู

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0267 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0620 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0749 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1278 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1622 
006 ท าไร่อ้อย 1.0161 
007 ท าสวนยางพารา 1.0277 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0142 
009 การปศุสัตว ์ 1.2128 
010 การป่าไม ้ 1.0665 
011 การประมง 1.0382 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0279 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5455 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0783 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1399 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1283 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2205 
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ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภ ู
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3426 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3652 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1282 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5729 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1524 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1787 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2941 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0578 
035 การประปา 1.1840 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1388 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1581 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1417 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4214 
040 การขนส่ง 1.1610 
041 การส่ือสาร 1.1372 
042 การเงินและประกันภัย 1.0672 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0761 
044 การบริการธุรกิจ 1.4639 
045 การบริการสาธารณะ 1.0502 
046 บริการอื่น ๆ  1.0921 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1027 

  
 จากตารางที่ ก-14 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
เท่ากับ 1.5729 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่าตัวทวีคูณ เท่ากับ 
1.5455 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.4639 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 
1.4214 สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3652 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3426 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม ้(032) เท่ากับ 1.2941 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต

จากน้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
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ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต
จากน้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0142 
006 ท าไร่อ้อย 1.0161 
001 การท านา 1.0267 
007 ท าสวนยางพารา 1.0277 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0279 
011 การประมง 1.0382 
045 การบริการสาธารณะ 1.0502 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0578 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0620 
010 การป่าไม ้ 1.0665 
042 การเงินและประกันภัย 1.0672 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0749 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0761 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0783 
046 บริการอื่น ๆ  1.0921 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1027 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1278 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1282 
019 การพิมพ ์ 1.1283 
041 การส่ือสาร 1.1372 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1388 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1399 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1417 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1524 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1581 
040 การขนส่ง 1.1610 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1622 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1787 
035 การประปา 1.1840 
009 การปศุสัตว ์ 1.2128 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2205 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2941 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3426 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3652 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4214 
044 การบริการธุรกิจ 1.4639 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5455 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5729 
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1.4 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดหนองคาย 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 
ตารางที่ ก-16 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด

หนองคาย 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8924 1.1243 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9882 0.8609 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9598 0.8757 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0517 0.8600 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9762 1.0381 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9549 0.8720 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8799 1.1480 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8673 1.4334 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0113 0.8908 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9087 1.0303 FL 
011 การประมง  0.8958 0.9525 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8600 0.8600 BL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8600 0.8600 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8940 1.1294 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2581 1.0518 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9341 0.8635 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0910 0.9454 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0514 1.2288 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5634 0.8611 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0434 1.4665 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8600 0.8600 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1758 1.1265 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1955 0.9234 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.8600 0.8600 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8973 0.9714 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8600 0.8600 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0119 0.9474 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9908 0.8616 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0586 0.8812 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0400 0.8606 BL 



ก-24 

ตารางที่ ก-16 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
หนองคาย 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2189 0.8600 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1112 0.9008 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8600 0.8600 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9109 1.4498 FL 
035 การประปา 1.0197 0.8845 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0290 0.8911 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9853 0.8609 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9795 0.8600 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2065 0.9246 BL 
040 การขนส่ง 0.9215 1.0997 FL 
041 การส่ือสาร 0.9990 1.0542 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9279 1.6275 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.2566 1.0947 BL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9032 0.9058 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9397 1.2976 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9205 0.9859 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.8924 1.1243 FL 

หมายเหตุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) , BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
จากตารางที่ ก-16 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 29 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 18 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5634 รองลงมาคือ สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 1.2581 สาขา
บริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2566 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.2189 และสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2065 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 
1.6275 รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เท่ากับ 1.4665 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.4498 สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้นเท่ากับ 1.4334  และสาขาการ
บริการสาธารณะ (045) เท่ากับ 1.2976 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9882 0.8609 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9598 0.8757 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0517 0.8600 BL 



ก-25 

ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

006 ท าไร่อ้อย 0.9549 0.8720 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0113 0.8908 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8600 0.8600 BL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8600 0.8600 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2581 1.0518 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9341 0.8635 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0910 0.9454 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5634 0.8611 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8600 0.8600 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1758 1.1265 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1955 0.9234 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.8600 0.8600 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8600 0.8600 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0119 0.9474 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9908 0.8616 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0586 0.8812 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0400 0.8606 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2189 0.8600 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1112 0.9008 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.8600 0.8600 BL 
035 การประปา 1.0197 0.8845 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0290 0.8911 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9853 0.8609 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9795 0.8600 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2065 0.9246 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.2566 1.0947 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย  
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 1.1243 0.8924 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0381 0.9762 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.1480 0.8799 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.4334 0.8673 FL 
010 การป่าไม ้ 1.0303 0.9087 FL 
011 การประมง  0.9525 0.8958 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1294 0.8940 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2288 1.0514 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.4665 1.0434 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9714 0.8973 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.4498 0.9109 FL 
040 การขนส่ง 1.0997 0.9215 FL 
041 การส่ือสาร 1.0542 0.9990 FL 



ก-26 

ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย  
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหลงั 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

042 การเงินและประกันภัย 1.6275 0.9279 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9058 0.9032 FL 
045 การบริการสาธารณะ 1.2976 0.9397 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9859 0.9205 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1243 0.8924 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

 
ภาพที่ ก-4 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดหนองคาย 

 
เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-4 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง

สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้

ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 



ก-27 

ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 

จากภาพที่ ก-4 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
(020) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใย
ต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น และสาขาการบริการสาธารณะ (045) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการ
ผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการ
ผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขา
การผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0377 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1490 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.1161 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.2230 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1351 
006 ท าไร่อ้อย 1.1103 
007 ท าสวนยางพารา 1.0232 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0085 
009 การปศุสัตว ์ 1.1760 
010 การป่าไม ้ 1.0566 
011 การประมง 1.0417 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0395 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4629 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0862 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2687 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2226 
019 การพิมพ ์ 1.8179 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2133 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3672 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3901 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0434 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1766 
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ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1521 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2309 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2094 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4174 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2921 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0593 
035 การประปา 1.1858 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1965 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1457 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1390 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4029 
040 การขนส่ง 1.0715 
041 การส่ือสาร 1.1616 
042 การเงินและประกันภัย 1.0790 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0690 
044 การบริการธุรกิจ 1.4612 
045 การบริการสาธารณะ 1.0502 
046 บริการอื่น ๆ  1.0927 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0703 

 
 จากตารางที่ ก-19 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.8179 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่าตัวทวีคูณ เท่ากับ 1.4629 สาขาการ
บริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.4612 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4174 สาขาการ
โรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.4029 สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3901 
สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3672 สาขาโรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม ้(032) เท่ากับ 1.2921 ตามล าดับ 
  
ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0085 
007 ท าสวนยางพารา 1.0232 
001 การท านา 1.0377 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0395 
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ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
011 การประมง 1.0417 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0434 
045 การบริการสาธารณะ 1.0502 
010 การป่าไม ้ 1.0566 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0593 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0690 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0703 
040 การขนส่ง 1.0715 
042 การเงินและประกันภัย 1.0790 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0862 
046 บริการอื่น ๆ  1.0927 
006 ท าไร่อ้อย 1.1103 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.1161 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1351 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1390 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1457 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1490 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1521 
041 การส่ือสาร 1.1616 
009 การปศุสัตว ์ 1.1760 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1766 
035 การประปา 1.1858 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1965 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2094 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2133 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2226 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.2230 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2309 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2687 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2921 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3672 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3901 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4029 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4174 
044 การบริการธุรกิจ 1.4612 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4629 
019 การพิมพ ์ 1.8179 
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1.5 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดบึงกาฬ 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 
ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบึง

กาฬ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9385 1.1719 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9100 0.9100 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9712 0.9352 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9100 0.9100 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0846 1.0087 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9100 0.9100 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9192 1.2024 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9134 1.2691 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0676 0.9273 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9100 0.9100 BL 
011 การประมง  0.9100 0.9100 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9100 0.9100 BL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9100 0.9100 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9389 1.1610 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3198 1.0626 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9796 0.9115 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1316 0.9130 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9100 0.9100 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9100 0.9100 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0767 0.9838 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9100 0.9100 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1470 1.1435 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1551 0.9695 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0242 1.1316 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9100 0.9100 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9100 0.9100 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9100 0.9100 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9100 0.9100 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1481 0.9334 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1421 0.9105 BL 
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ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบึง
กาฬ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.9100 0.9100 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0344 0.9296 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9100 0.9100 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9500 1.5710 FL 
035 การประปา 1.1229 0.9286 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9931 0.9399 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0313 0.9108 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0000 0.9100 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2232 0.9456 BL 
040 การขนส่ง 1.0029 1.0010 BL 
041 การส่ือสาร 0.9830 1.1425 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9863 1.4258 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9325 0.9771 FL 
044 การบริการธุรกิจ 1.3473 0.9852 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9543 0.9435 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0110 1.2843 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9100 0.9100 BL 

หมายเหต ุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage 

 
จากตารางที่ ก-21 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 29 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 18 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการบริการธุรกิจ (044) มีค่า 1.3473 รองลงมาคือ 
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับ 1.3198 สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2232 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.1551 และ
สาขาการผลิตยานยนต์และซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.1481 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า เท่ากับ 1.5710 รองลงมาคือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า เท่ากับ 1.4258 สาขาการบริการอ่ืน ๆ (046) เช่น การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษา
ในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็นต้น เท่ากับ 1.2843 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น 
ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น เท่ากับ 1.2691 และสาขาท าสวนยางพารา (007) 
เท่ากับ 1.2024 ตามล าดับ 
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ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดบึงกาฬ เรียงล าดับจากน้อยไปมาก 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9100 0.9100 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9712 0.9352 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9100 0.9100 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0846 1.0087 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9100 0.9100 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0676 0.9273 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9100 0.9100 BL 
011 การประมง  0.9100 0.9100 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9100 0.9100 BL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9100 0.9100 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3198 1.0626 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9796 0.9115 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1316 0.9130 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9100 0.9100 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9100 0.9100 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0767 0.9838 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9100 0.9100 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1470 1.1435 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1551 0.9695 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9100 0.9100 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9100 0.9100 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9100 0.9100 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9100 0.9100 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1481 0.9334 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1421 0.9105 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.9100 0.9100 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0344 0.9296 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9100 0.9100 BL 
035 การประปา 1.1229 0.9286 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9931 0.9399 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0313 0.9108 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0000 0.9100 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2232 0.9456 BL 
040 การขนส่ง 1.0029 1.0010 BL 
044 การบริการธุรกิจ 1.3473 0.9852 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9543 0.9435 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9100 0.9100 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบึงกาฬ 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 1.1719 0.9385 FL 
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ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบึงกาฬ 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

007 ท าสวนยางพารา 1.2024 0.9192 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.2691 0.9134 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1610 0.9389 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1316 1.0242 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.5710 0.9500 FL 
041 การส่ือสาร 1.1425 0.9830 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.4258 0.9863 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9771 0.9325 FL 
046 บริการอื่น ๆ  1.2843 1.0110 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

ภาพที่ ก-5 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ 
สาขาการผลิตในจังหวัดบึงกาฬ 

 
เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-5 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง

สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้

ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 
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ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 

จากภาพที่ ก-5 เห็นได้ว่าสาขาท่ีมีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ าที่มี
ศักยภาพสูง คือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการ
บริการอ่ืน ๆ (046) เช่น การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล การศึกษาในภาคเอกชน การบริการรักษาสัตว์ เป็น
ต้น สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เช่น ยาสูบ พืชเส้นใยต่าง ๆ มะพร้าว ไร่กาแฟ เป็นต้น และสาขาท า
สวนยางพารา (007) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว 
ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้ เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0313 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0672 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0000 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1919 
006 ท าไร่อ้อย 1.0000 
007 ท าสวนยางพารา 1.0101 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0038 
009 การปศุสัตว ์ 1.1732 
010 การป่าไม ้ 1.0000 
011 การประมง 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0318 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4503 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0765 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2435 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.0000 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1832 
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ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2604 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2693 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1254 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2616 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2551 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1367 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0000 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0439 
035 การประปา 1.2340 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0913 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1333 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0989 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3441 
040 การขนส่ง 1.1020 
041 การส่ือสาร 1.0802 
042 การเงินและประกันภัย 1.0838 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0247 
044 การบริการธุรกิจ 1.4805 
045 การบริการสาธารณะ 1.0487 
046 บริการอื่น ๆ  1.1110 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0000 

 
 จากตารางที่ ก-24 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการบริการธุรกิจ (044) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.4805 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่าตัวทวีคูณ เท่ากับ 1.4503 
สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3441 สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 
1.2693 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2616 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2604 สาขาการผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 
1.2551 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ  

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
002 ท าไร่ข้าวโพด      1.0000  
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว      1.0000  
006 ท าไร่อ้อย      1.0000  
010 การป่าไม ้      1.0000  
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ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ  
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

011 การประมง      1.0000  
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ      1.0000  
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก      1.0000  
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ      1.0000  
019 การพิมพ ์      1.0000  
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม      1.0000  
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก      1.0000  
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ      1.0000  
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม      1.0000  
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้      1.0000  
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์      1.0000  
033 การผลิตอื่น ๆ       1.0000  
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้      1.0000  
008 การปลูกพืชอื่น ๆ       1.0038  
007 ท าสวนยางพารา      1.0101  
043 อสังหาริมทรัพย ์      1.0247  
001 การท านา      1.0313  
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก      1.0318  
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ      1.0439  
045 การบริการสาธารณะ      1.0487  
003 ท าไร่มันส าปะหลัง      1.0672  
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ      1.0765  
041 การส่ือสาร      1.0802  
042 การเงินและประกันภัย      1.0838  
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย      1.0913  
038 การค้าส่ง ค้าปลีก      1.0989  
040 การขนส่ง      1.1020  
046 บริการอื่น ๆ       1.1110  
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้      1.1254  
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ      1.1333  
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้      1.1367  
009 การปศุสัตว ์      1.1732  
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี      1.1832  
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้      1.1919  
035 การประปา      1.2340  
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า      1.2435  
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ       1.2551  
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก      1.2604  
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม      1.2616  
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ      1.2693  
039 โรงแรมและภัตตาคาร      1.3441  
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม      1.4503  
044 การบริการธุรกิจ      1.4805  
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1.6 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage: BL) จากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input–Output 
Analysis) สามารถสรุปความเชื่อมโยงโดยพิจารณาระหว่างดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และ
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ค่าดัชนีประเภทใดที่มีค่ามากให้ถือสรุปการเชื่อมโยงในสาขาการ
ผลิตนั้น ซึ่งการค านวณดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ค านวณทศนิยม 6 ต าแหน่ง ส่วนตารางที่แสดงได้น าตัวเลขดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 
ตารางที่ ก-26 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8564 1.0783 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8749 0.8306 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8826 0.8562 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9330 0.8383 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9732 0.9660 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8705 0.8578 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8399 1.1394 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8320 1.3701 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9870 0.8516 BL 
010 การป่าไม ้ 0.8837 0.9790 FL 
011 การประมง  0.8807 0.9115 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9124 1.3381 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8372 1.2312 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8576 1.1166 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2348 1.0076 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9017 0.8258 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9888 0.9690 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0767 0.9046 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0319 0.8388 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0545 1.1700 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8254 0.8254 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0674 1.2280 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1419 0.9092 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0078 1.2796 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2284 1.2045 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5106 0.8628 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0158 0.9402 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0340 0.8307 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0233 0.8620 BL 
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ตารางที่ ก-26 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0075 0.8289 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2951 0.8255 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0872 0.8624 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.2764 0.9061 BL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1327 1.4994 FL 
035 การประปา 0.9965 0.8510 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9467 0.8646 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9549 0.8264 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9606 0.8254 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1878 0.9072 BL 
040 การขนส่ง 0.9343 1.0090 FL 
041 การส่ือสาร 0.9735 1.0286 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.8941 1.5475 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8836 0.9106 FL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2085 1.1782 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.8715 0.8715 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9174 1.2813 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9073 0.9536 FL 

หมายเหต ุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
จากตารางที่ ก-26 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 28 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 19 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.5106 รองลงมาคือ 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 1.2951 สาขาการผลิต
อ่ืน ๆ (033) เท่ากับ 1.2764 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2348  และ
สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) เท่ากับ 1.2284 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เท่ากับ 1.5475 รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) มีค่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 1.4994 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3701 สาขาการท า
เหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม (012) เท่ากับ 1.3381 และสาขาบริการอ่ืน ๆ (046) เท่ากับ 
1.2813 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-27 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8749 0.8306 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8826 0.8562 BL 
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ตารางที่ ก-27 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9330 0.8383 BL 
005 ท าไรผ่ักและสวนผลไม้ 0.9732 0.9660 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8705 0.8578 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9870 0.8516 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2348 1.0076 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9017 0.8258 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9888 0.9690 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0767 0.9046 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0319 0.8388 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1419 0.9092 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2284 1.2045 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5106 0.8628 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0158 0.9402 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0340 0.8307 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0233 0.8620 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0075 0.8289 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2951 0.8255 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0872 0.8624 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.2764 0.9061 BL 
035 การประปา 0.9965 0.8510 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9467 0.8646 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9549 0.8264 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9606 0.8254 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1878 0.9072 BL 
044 การบริการธุรกิจ 1.2085 1.1782 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.8715 0.8715 BL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-28 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 1.0783 0.8564 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.1394 0.8399 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.3701 0.8320 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9790 0.8837 FL 
011 การประมง  0.9115 0.8807 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.3381 0.9124 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.2312 0.8372 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1166 0.8576 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1700 1.0545 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8254 0.8254 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2280 1.0674 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2796 1.0078 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.4994 1.1327 FL 
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ตารางที่ ก-28 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

040 การขนส่ง 1.0090 0.9343 FL 
041 การส่ือสาร 1.0286 0.9735 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.5475 0.8941 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9106 0.8836 FL 
046 บริการอื่น ๆ  1.2813 0.9174 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9536 0.9073 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

 
ภาพที่ ก-6 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-6 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง

สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้

ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
ได้มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

2) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายบน (Quadrant 2: Q2) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี

Q2 

Q4 

Q1 

Q3 
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ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 

จากภาพที่ ก-6 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ า
ที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม (012) และสาขา
บริการอ่ืน ๆ (046) ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 1.5475 1.4994 1.3701 1.3381 
และ 1.2813 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว 
ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-29 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0376 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0601 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0693 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1304 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1791 
006 ท าไร่อ้อย 1.0547 
007 ท าสวนยางพารา 1.0176 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0080 
009 การปศุสัตว ์ 1.1959 
010 การป่าไม ้ 1.0706 
011 การประมง 1.0671 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.1054 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0144 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0391 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4960 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0925 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1980 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.3045 
019 การพิมพ ์ 1.2503 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2776 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2932 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3835 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2210 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.4883 
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ตารางที่ ก-29 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.8302 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2307 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2528 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2398 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2206 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.5691 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3172 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.5464 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3724 
035 การประปา 1.2073 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1469 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1570 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1639 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4391 
040 การขนส่ง 1.1320 
041 การส่ือสาร 1.1795 
042 การเงินและประกันภัย 1.0833 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0706 
044 การบริการธุรกิจ 1.4642 
045 การบริการสาธารณะ 1.0559 
046 บริการอื่น ๆ  1.1054 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0993 

 
 จากตารางที่ ก-30 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.8302 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) มีค่าตัวทวีคูณ เท่ากับ 1.5691 สาขาการ
ผลิตอ่ืน ๆ (033) เท่ากับ 1.5464 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4960 
สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) เท่ากับ 1.4883 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 
1.4642 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.4391 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 
1.3835 และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.3724 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-30 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม     1.0000  
008 การปลูกพืชอื่น ๆ      1.0080  
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก     1.0144  
007 ท าสวนยางพารา     1.0176  
001 การท านา     1.0376  
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก     1.0391  
006 ท าไร่อ้อย     1.0547  
045 การบริการสาธารณะ     1.0559  



ก-43 

ตารางที่ ก-30 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
002 ท าไร่ข้าวโพด     1.0601  
011 การประมง     1.0671  
003 ท าไร่มันส าปะหลัง     1.0693  
010 การป่าไม ้     1.0706  
043 อสังหาริมทรัพย ์     1.0706  
042 การเงินและประกันภัย     1.0833  
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ     1.0925  
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได ้     1.0993  
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ     1.1054  
046 บริการอื่น ๆ      1.1115  
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว     1.1304  
040 การขนส่ง     1.1320  
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย     1.1469  
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ     1.1570  
038 การค้าส่ง ค้าปลีก     1.1639  
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้     1.1791  
041 การส่ือสาร     1.1795  
009 การปศุสัตว ์     1.1959  
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า     1.1980  
035 การประปา     1.2073  
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ      1.2206  
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้     1.2210  
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม     1.2307  
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม     1.2398  
019 การพิมพ ์     1.2503  
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้     1.2528  
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี     1.2776  
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก     1.2932  
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ     1.3045  
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้     1.3172  
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ     1.3724  
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ     1.3835  
039 โรงแรมและภัตตาคาร     1.4391  
044 การบริการธุรกิจ     1.4642  
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก     1.4883  
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม     1.4960  
033 การผลิตอื่น ๆ      1.5464  
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์     1.5691  
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ     1.8302  



ก-44 

การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เป็นการเปรียบเทียบล าดับ
ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดเพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยให้
สาขาการผลิตของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดเป็นจังหวัดผู้น า 

 
ตารางที่ ก-31 แสดงล าดับมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัภายในกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 
1 อุดรธาน ี 85,286.70 
2 เลย 38,140.17 
3 หนองคาย 32,190.16 
4 หนองบัวล าภ ู 17,235.64 
5 บึงกาฬ 23,924.87 

 
จากตารางที่ ก-31 พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัดมากที่สุดภายในกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ถ้าก าหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จากนั้นท าการจัดอันดับสาขาการผลิตที่สร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่จังหวัดจากมากไปน้อย และประเมินการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในแต่ละ
จังหวัด แสดงดังภาพที่ ก-6 การเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิต หมายความว่า หากมีการพัฒนาสาขา
การผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากจะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดน าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผล
ต่อรายได้ของจังหวัดในที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น สาขาการปศุสัตว์ (009) ของจังหวัด
อุดรธานีเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขา
การปศุสัตว์เป็นสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของจังหวัดอุดรธานี  หากมีการพัฒนาสาขาการผลิต
ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของจังหวัดอุดรธานีเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดเลย 
หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาการปศุสัตว์เช่นกัน เนื่องจากสาขาการ
ผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-45 

 
ภาพที่ ก-7 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรณี 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก-7 พบว่า สาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 33 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 14 
สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) สาขาการผลิต
อ่ืน ๆ (033) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) 
สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการผลิตเครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) สาขาการพิมพ์ 
(019) สาขาท าไร่พืชตระกูลถั่ว (004) สาขาการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (036) สาขาการก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ (037) และสาขาท าไร่อ้อย (006) 
 นอกจากนี้ได้ท าการเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดฯ ในกรณี
ที่จังหวัดน าการพัฒนาเป็นจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด แสดงดังภาพที่ ก-8 ถึงภาพที่ ก-11 
 
 



ก-46 

 
ภาพที่ ก-8 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรณี 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก-8 พบว่า เมื่อจังหวัดเลยเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 36 สาขาการผลิต ส่วนสาขา
การผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาการพิมพ์ (019) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขา
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) สาขา
การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า (024) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
 



ก-47 

 
ภาพที่ ก-9 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรณี 

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-9 พบว่า เมื่อจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 36 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 
สาขาการขนส่ง (040) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) 
สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 

 
 
 
 

 



ก-48 

 
ภาพที่ ก-10 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรณี 

จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-10 พบว่า เมื่อจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิต

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 36 สาขาการ
ผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 
สาขาการขนส่ง (040) สาขากรก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตอ่ืน ๆ (033) 
สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
 
 
 
 



ก-49 

 
ภาพที่ ก-11 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-11 พบว่า เมื่อจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 27 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาการก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ (037) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาบริการอ่ืน ๆ (046) สาขาการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย (036) สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาท าไร่มันส าปะหลัง (003) สาขา
การบริการสาธารณะ (045) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
(014) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการพิมพ์ (019) สาขา
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาท าไร่พืชตระกูลถั่ว (004) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
(018) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
สาขาการป่าไม้ (010) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 

 



คณะผู้ศึกษา 
 

คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  ประธานที่ปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท      ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์      ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ       ที่ปรึกษา 
อาจารย์วีระ ภาคอุทัย        ที่ปรึกษา 
อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ที่ปรึกษา 
 
คณะผู้ศึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี      หัวหน้าโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม         นักวิจัย 
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์        นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ       นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย์        นักวิจัย 
นางสาวกิตติยา สุขสกล ผู้ช่วยวิจัย 
นางสาวภคริดา พิจารณ์ ผู้ช่วยวิจัย 
นางสาวณิชา ทองบ่อ ผู้ช่วยวิจัย 
 
 
งบประมาณ 
 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย  
 
จัดท าโดย 
 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 


