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 รายงานการสัมมนา โครงการเรื่อง “การบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2” ด าเนินการโดยศูนย์
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ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานการ
สัมมนาเป็นผลการศึกษาในเรื่องความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างการเจริญเติบโต
โดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้า
ให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้ง 3 จังหวัด เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
นครพนม อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของจังหวัด
สกลนครกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ท าการศึกษาโครงการฯ นี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษาด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ส านักงานจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากร องค์การบริหารส่วนต าบล 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 3-13 แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 10 ล าดับของแรกจังหวัดมุกดาหาร 3-33 
ตารางที่ 3-14  แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 10 ล าดับแรกของกลุ่มจังหวัด 3-34 
ตารางที่ 3-15  แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3-38 
ตารางที่ 3-16  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตของจังหวัดสกลนคร 
3-40 

ตารางที่ 3-17  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของจังหวัดนครพนม 

3-40 

ตารางที่ 3-18  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของจังหวัดมุกดาหาร 

3-41 

ตารางที่ 3-19  แสดงด้านสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 
4/2557 

3-46 

ตารางที่ 3-20  แสดงจุดผ่านแดนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 3-57 
ตารางที่ 3-21  แสดงสินค้าส่งออก 5 ล าดับแรกท่ีผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 3-59 
ตารางที่ 3-22  แสดงสินค้าส่งออก 5 ล าดับแรกท่ีผ่านด่านจังหวัดนครพนม ปี 2557 3-59 
ตารางที่ 3-23  แสดงสินค้าน าเข้า 5 ล าดับแรกท่ีผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 3-60 
ตารางที่ 3-24  แสดงสินค้าน าเข้า 5 ล าดับแรกท่ีผ่านแดนจังหวัดนครพนม ปี 2558 3-60 
ตารางที่ 3-25  แสดงกิจกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
3-69 

ตารางที่ 3-26  แสดงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร 

3-69 

ตารางที่ 3-27  แสดงกิจกรรมเป้าหมาย 13 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนครพนม 

3-69 

ตารางที่ 3-28  แสดงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม 

3-70 

ตารางที่ 3-29  แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม 

3-71 

ตารางที่ 3-30  แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร 

3-72 

ตารางที่ 3-31  แสดงอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมไปยังสาขาอ่ืน ๆ 
และอุสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหาร 

3-75 

ตารางที่ 3-32  แสดงอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมไปยังสาขาอ่ืน ๆ 
และอุสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนม 

3-75 



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต ล าดับที่ 1-5 ของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขในวงเล็บ) 
5-4 

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

หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสกลนคร 
ก-2 

ตารางที่ ก-2  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดสกลนคร 

ก-3 

ตารางที่ ก-3  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดสกลนคร 

ก-4 

ตารางที่ ก-4  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสกลนคร 

ก-6 

ตารางที่ ก-5  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสกลนคร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-7 

ตารางที่ ก-6  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

ก-9 

ตารางที่ ก-7  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดนครพนม 

ก-10 

ตารางที่ ก-8  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดนครพนม 

ก-11 

ตารางที่ ก-9  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครพนม 

ก-13 

ตารางที่ ก-10  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครพนม (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-14 

ตารางที่ ก-11  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

ก-16 

ตารางที่ ก-12  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดมุกดาหาร 

ก-17 

ตารางที่ ก-13  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดมุกดาหาร 

ก-18 

ตารางที่ ก-14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดมุกดาหาร 

ก-20 

ตารางที่ ก-15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดมุกดาหาร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-21 

ตารางที่ ก-16  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

ก-23 



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ ก-17  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม

จังหวัด 
ก-25 

ตารางที่ ก-18  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัด 

ก-25 

ตารางที่ ก-19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด 

ก-27 

ตารางที่ ก-20  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-28 

ตารางที่ ก-21  แสดงล าดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ก-30 

   
   
   
 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 2-1  กรอบแนวคิดโครงการ 2-2 
ภาพที่ 2-2  สัมภาษณ์เชิงลึกกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต   2-6 
ภาพที่ 2-3  แสดงสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 2-6 
ภาพที่ 2-4  สัมภาษณ์เชิงลึกรองประธานหอการค้ามุกดาหาร        2-7 
ภาพที่ 2-5  สัมภาษณ์เชิงลึกหอการค้าจังหวัดจังหวัดนครพนม                                                     2-7 
ภาพที่ 2-6  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
2-25 

ภาพที่ 2-7  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

2-25 

ภาพที่ 2-8  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-25 
ภาพที่ 2-9  ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-25 
ภาพที่ 3-1  แสดงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมปี  2556 ของจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-3 

ภาพที่ 3-2  แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3-4 
ภาพที่ 3-3  แสดงสัดส่วนสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 3-4 
ภาพที่ 3-4  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวของพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3-5  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจหลักแยกตามจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3-6  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 3-6 
ภาพที่ 3-7  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 3-6 
ภาพที่ 3-8  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพที่ 3-9  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพที่ 3-10  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารและนครพนม 3-11 
ภาพที่ 3-11  แสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าแยกตามของกลุ่มจังหวัด ผ่านด่านศุลกากรไทย–

ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-12 

ภาพที่ 3-12  แสดงตัวอย่างอธิบายต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย 3-14 
ภาพที่ 3-13  แสดงแผนภาพจุดแสดง FL และ BL ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
3-30 

ภาพที่ 3-14  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของ
กลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-35 

ภาพที่ 3-15  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของ
กลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-36 

ภาพที่ 3-16  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของ
กลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-37 

ภาพที่ 3-17  แสดงความเชื่อมโยงทางถนนระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร 

3-42 

   



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 3-18  แสดงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดนครพนมและ

จังหวัดสกลนคร ที่สามารถเชื่อมโยงไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
3-43 

ภาพที่ 3-19  แสดงพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร                   3-45 
ภาพที่ 3-20  แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 3-45 
ภาพที่ 3-21  แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 3-45 
ภาพที่ 3-22  แสดงร่างพังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 3-47 
ภาพที่ 3-23  แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 3-48 
ภาพที่ 3-24  แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 3-48 
ภาพที่ 3-25  แสดงความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง 3-49 
ภาพที่ 3-26  แสดงความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมระหว่างกลุ่มจังหวัดไปประเทศ

อ่ืน ๆ 
3-50 

ภาพที่ 3-27  แสดงการประมูลแตงโมของพ่อค้าคนจีนที่เมืองยู่ ใกล้ชายแดนเมียนมา-จีน 
(หมู่แส่-รุ่ยลี่) 

3-51 

ภาพที่ 3-28  แสดงจุดผ่านแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-57 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  

จีนหาทางขยายการค้าต่างประเทศมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจภายในขยายตัวลดลง อัตราการ
เจริญเติบโตในปี 2556–2557 ร้อยละ 7.2 และ 7.4 ตามล าดับ คาดว่าปี 2558 อัตราการเจริญเติบโต
เท่ากับร้อยละ 7.2 ดังนั้น นอกจากการมุ่งการค้าต่างประเทศเพ่ือสร้างอิทธิพลการค้า การลงทุนกับ
ประเทศไทยแข่งกับญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ แล้วยังมุ่งขยายการค้า การลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง แม้ว่าเพียงเล็กน้อย ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จีนให้ความส าคัญ 
เพราะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นนักธุรกิจในประเทศไทยมาก มีความสะดวกในการติดต่อการค้า เพ่ือ
สร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของจีนอีกทางหนึ่ง เป็นลักษณะการกระท าเช่นเดียวกันกับ
ประเทศในอาเซียนตอนบน เช่น สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา หรือประเทศที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกับประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการค้าที่เพ่ิมขึ้นมีทิศทางชัดเจนตั้งแต่ ปี 2556 ที่อาเซียนกับจีนตกลง
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันจนถึงปัจจุบันนี้รวมระยะเวลากว่า 12 ปี มูลค่าการค้าระหว่างจีน
กับประเทศอาเซียนตอนบนรวมทั้งประเทศไทย ในปี 2556 มูลค่า 18,840 ล้านเหรียญ เพ่ิมเป็น 
125,343.7 ล้านเหรียญ ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 665.3 ซึ่งเป็นมูลค่าการค้ากับไทย
มากกว่าทุกประเทศในอาเซียนตอนบน โดยมูลค่าการค้าไทย-จีน ในปี 2556 จ านวน 12,700 ล้าน
เหรียญ เพิ่มเป็น 64,261.21 ในปี 2557 หรือเพ่ิมเป็นร้อยละ 505.9  

จีนได้ขยายอิทธิพลการค้าลงสู่อาเซียนตอนบนโดยใช้เส้นทางคมนาคมทางบกจากนครคุนหมิง 
มีเส้นทางหลักที่ส าคัญ 3 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่งจากคุนหมิงเข้าเมียนมา ผ่านด่านรุ่ยลี่–หมู่แส่ 
เส้นทางที่สองจากคุนหมิงเข้าเวียดนามตอนบน ผ่านด่านขื่อโขว–ลาวกาย เส้นทางที่สามจากคุนหมิง
เข้า สปป.ลาว ผ่านด่านโมหาน–บ่อเต็น ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางกระจายสินค้าเข้าในพ้ืนที่ชั้นใน 
สปป.ลาว ตามเส้นทาง R3A ใน สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย–สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ–
ห้วยซาย เข้าไทย ลงสู่กรุงเทพ และพ้ืนที่ชั้นในของไทย และจากเส้น R3A แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 
13 ในลาวตอนเหนือลงสู่เมืองหลวงพะบาง-นครหลวงเวียงจันทน์ ส่วนทางด้านตะวันออกจีนขยาย
อิทธิพลตามเส้นทางจากเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง (นครหนานหนิง) เข้าสู่เวียดนาม ผ่านด่านโยว
อ้ีกวาน-หล่างเซิน และด่านต่งซิน–หม่งก๋าย เข้ากรุงฮานอย–เข้า สปป.ลาว ตามเส้นทางหมายเลข 8, 
9 และ 12 สินค้าจีนได้กระจายในพ้ืนที่ชั้นในและตามแนวชายแดน สปป.ลาว–ไทย ตรงข้ามพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร นอกจากเส้นทางรถยนต์แล้ว จีนได้ลงทุนสร้างรถไฟจากเมือง
คุนหมิงมาถึงชายแดนจีน–สปป.ลาว ที่เมืองโมหาน–บ่อเต็น เพ่ือเชื่อมต่อกับรถไฟใน สปป.ลาว ที่มี
มูลค่ากว่า 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากชายแดนเมืองบ่อเต็น เส้นทางผ่านเมืองหลวงพะบาง–       
วังเวียง–นครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางกว่า 420 กิโลเมตร โดยจีนกับ สปป.ลาว ได้ตกลงร่วมกัน
ที่จะเลือกวิธีอันมีประสิทธิภาพในการร่วมมือกันลงทุนโครงการรถไฟดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท 
ไจแอนต์ คอนโซลิเดเต็ด (Giant Consolidated Ltd.) บริษัทสัญชาติมาเลเซีย จะเป็นผู้ก่อสร้างและ
ผู้ด าเนินการเส้นทางรถไฟมูลค่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสะหวันนะเขตไปเมืองลาวบาว 
ชายแดน สปป.ลาว–เวียดนาม ระยะทาง 220 กิโลเมตร และ สปป.ลาว กับเวียดนามได้ร่วมมือท าท่อ
ส่งน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ จากท่าเรือ Hol La จังหวัดกว่างบิงห์ ในเวียดนามตอนกลาง เข้าไปแขวง
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ค าม่วน ระยะทางกว่า 290 กิโลเมตร เพ่ือประกันความเสี่ยงที่ระบบการสนับสนุนพลังงานของ
ประเทศจะไม่สะดุดหยุดลง ทั้งในยามปกติและในยามท่ีเกิดความขัดแย้ง 

สปป.ลาว มีอัตราการเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นของโลก ในปี 2555 อัตราการเจริญเติบโต
ร้อยละ 8.2 ปี 2556 ร้อยละ 8.3 และปี 2557 ร้อยละ 7.5 มีชนชั้นกลางของประเทศมากขึ้น มีการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในปี 2556 จาก 69 ประเทศ 
จ านวน 2,838 โครงการ มูลค่ารวม 9,960.87 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยฝรั่งเศสมีมูลค่าการลงทุนมาก
ที่สุดจ านวน 2,637.40 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นจีน จ านวน 2,389.05 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เวียดนามเป็นอันดับสาม จ านวน 2,107.88 ล้านเหรียญ โดยไทยเป็นอันดับสี่ มีมูลค่าการลงทุนรวม 
1,481.03 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยมีอันดับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553–54 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 
สปป.ลาว ก าหนดแผนระยะยาวมุ่งสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปี 2563 และเป็นแบตเตอรี่ของ
เอเชีย จากการก่อสร้างเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นในประเทศและผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วมากกว่า 20 
แห่ง และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกว่า 80 แห่ง  

การมุ่งสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมของ สปป.ลาว ได้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จ านวน 10 แห่ง ในพ้ืนที่ตามล าน้ าโขง ติดกับประเทศไทย ในแขวงบ่อแก้ว 
หลวงน้ าทา แขวงละ 1 แห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ 5 แห่ง โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
สปป.ลาว ตอนกลาง ที่มีผลโดยตรงต่อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และส่วนหนึ่งเป็นนักลงทุนจากไทย เพราะแรงจูงใจในเรื่องสิทธิพิเศษ และ
ทรัพยากรการผลิตที่เอ้ือต่อการลงทุน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ที่มีผลต่อกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจ าเพาะในแขวงค าม่วน 2 
แห่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษในแขวงสะหวันนะเขต 1 แห่ง ในแขวงค าม่วนตรงข้ามกับจังหวัด
นครพนม สปป.ลาว พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะภูเขียว และท่าแขก โดยเขตเศรษฐกิจจ าเพาะภู
เขียว มีเนื้อที่ 30,312.5 ไร่ มีนักลงทุนภายในประเทศลงทุนพัฒนาด้วยเงินทุน 708 ล้านเหรียญ 
พัฒนาเมืองใหม่ ด้านการบริการ การค้า การศึกษา ท่องเที่ยว โรงพยาบาล อุตสาหกรรม ส่วนเขต
เศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก เนื้อที่ 6,468.75 ไร่ พัฒนาเป็นส านักงาน สถานบริการด้านสุขภาพ 
ศูนย์การค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม อาคาร ที่พักอาศัยและศูนย์จัดส่งและกระจายสินค้า (Logistics) 
โดยเน้นความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการรักษาเอกลักษณ์ของลาว เป็นการให้บริการ
เบ็ดเสร็จ (One–Stop Service System) และการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พ้ืนที่จองแล้ว กว่าร้อยละ 80 ปัจจุบันมี 8 บริษัทลงทุนเป็นบริษัท
ต่างชาติ 1 บริษัท บริษัทลาว 4 บริษัท และบริษัทร่วมทุนลาว–ต่างประเทศ จ านวน 3 บริษัท ส่วน
แขวงสะหวันนะเขตตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร สปป.ลาวได้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน–เซโน 
ตั้งแต่ปี 2545 (2002) มีเนื้อที่กว่า 18,750 ไร่ ปัจจุบันมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนมากกว่า 57 บริษัท ได้
แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน คือ Zone A, B, C และ D การพัฒนา Zone A หรือ Savan City เป็นเขต
ศูนย์กลางการค้าและบริการ มีเนื้อที่กว่า 1,830 ไร่ ติดสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ลงทุนด้านการ
สร้างการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ส่วนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาทิ สร้างถนน ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นการพัฒนาของรัฐบาลลาวทั้งหมด  ใน Zone 
B หรือ Logistic Park เป็นเขตบริการจัดส่งและกระจายสินค้า มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่เมืองอุ
ทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต รัฐบาลลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 
การสร้างถนนดินแดง คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้ขอให้ธนาคารเพ่ือความร่วมมือ
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ระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Bank International Cooperation: JBIC) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาพ้ืนที่เป็น Zone B1 รวมทั้งการขอ Soft Loans เพ่ือพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่น 
ปัจจุบันมีจ านวน 3 บริษัทเข้าไปลงทุน ได้แก่ บริษัท Double A logistics (ไทย) บริษัท นานน      
โลจิสติกส์ (ไทย) และบริษัท Logitem (ญี่ปุ่น) Zone C หรือ Savan Park เป็นเขตอุตสาหกรรมและ
การค้า มีเนื้อท่ีกว่า 1,266 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลัก 10 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีบริษัทเข้า
มาลงทุนกว่า 24 บริษัท Zone D หรือ Resettlement เป็นเขตบ้านจัดสรร มีเนื้อที่ 708 ไร่ ตั้งอยู่ที่
หลัก 8 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรร 
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการโยกย้ายของประชาชนออกจากพ้ืนที่ Zone A (สถานกงสุลไทยใน
แขวงสะหวันนะเขต) โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ของ สปป.ลาว นั้น Lao 
National Committee for Special Economic Zone ก ากับดูแล และก าหนดสิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุนแก่นักลงทุน ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงปี 2548) ของ      
สปป.ลาว ก าหนดสาขาการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม จ านวน 7 กิจการ คือ กิจการการผลิตสินค้าเพ่ือ
ส่งออก กิจการกสิกรรม–ป่าไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมป่าไม้และหัตถกรรม กิจการอุตสาหกรรม
แปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย กิจการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และการพัฒนา กิจการ
ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวะนานาพันธุ์ กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ฝีมือ
แรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง กิจการก่อสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง กิจการผลิต
วัตถุดิบ อุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญ กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการบริการ ก าหนดนโยบายด้านอากรก าไรนับแต่เริ่มธุรกิจ และธุรกิจมีก าไรจากการผลิตสินค้า
ใหม่ ค้นคว้า และสร้างเทคโนโลยีใหม่ โดยแบ่งการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนใน 3 เขต และ 3 ระดับ 
ตามความสะดวกมาก ปานกลาง หรือน้อย 

ในส่วนของเวียดนาม ได้ก าหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Key Economic Zone) 3 ส่วน ใน
เวียดนามตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ พ้ืนที่เศรษฐกิจทางตอนเหนือจ านวน 8 จังหวัด 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ในเขตกรุงฮานอย จังหวัดวิงห์เฟือก (Vinh Phuc Province) ฮาทาย (Ha Tay 
Province) เหืองเย็น (Hung Yen Province) บั๊กนิงห์ (Bac Ninh Province) ไห่เดื่อง (Hai Duong 
Province) ไฮฟอง (Hai Phong City) และกว่างนิงห์ (Quang Ninh Province) ตอนกลาง 5 จังหวัด 
ได้แก่ เว้ (Thua Thien Hue Province) ดานัง (Da Nang City) กว่างน า (Quang Nam Province) 
กว่างหง่าย (Quang Ngai Province) บิงห์ดิงห์ (Binh Dinh Province) ส่วนตอนใต้ ประกอบด้วย 7 
จังหวัด ได้แก่ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ด่องนาย (Dong Nai Province) บิงห์เดือง (Binh 
Duong Province) ถ่ายนิงห์ (Tay Ninh Province) บิงห์เฟือง (Binh Phuoc Province) บาเรีย–  
วุ๋งเต่า (Ba Ria–Vung Tau Province) และลองอาน (Long An Province) ก าหนดเขตอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมส่งออก มีบริษัทด าเนินการแล้วกว่า 200 บริษัท ภายใต้การบริหารงานของ 
Committee for Economic Zones and Industrial Parks Development ซึ่งเวียดนามได้ศึกษา
แนวทางและรูปแบบต่าง ๆ ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังจากไต้หวัน สิงคโปร์ และจีน เพ่ือน ามา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการและ
อ านวยความสะดวกด้านการผลิตนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน EPZ สามารถท าการผลิต รับช่วงต่อ 
(Sub–contract) และประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพ่ือการส่งออกการจัดตั้ง EPZ ถือก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก
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ในเวียดนามเมื่อปี 2534 เขตที่สองเป็น Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขต
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ การจัดตั้ง IZ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
เวียดนามเมื่อปี 2537 เขตที่สามเขต High–Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมทั้งผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นส าคัญ มี 
Provincial IZ Management Boards บริหารงาน การขออนุมัติใช้ระยะเวลา 15 วัน ถ้าลงทุนนอก
เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัตินานถึง 60 วัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ อาทิสามารถเช่าช่วงต่อ (Sub–lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้สามารถท าธุรกิจ
น าเข้าและส่งออกได้โดยตรงคัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงาน
ชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถด าเนินการผลิตได้อย่างเสรี  ในกรณีของธุรกิจก่อสร้าง 
สามารถเริ่มด าเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้าง สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติ
เพ่ือประกอบการกู้ยืมเงินในกรณีที่ผู้ให้กู้ต่างชาติระบุเงื่อนไขดังกล่าว แต่ทั้ งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารกลางของเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ก่อน จึงจะเปิดบัญชีได้ ได้รับการยกเว้นภาษี
การค้า (Turnover Tax) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) รวมทั้งภาษีน าเข้าสินค้าต้นทุนการจัดตั้งธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาการลงทุนในเชิงพ้ืนที่ จุดอ่อนหนึ่ง คือ การลงทุนของไทยใน สปป.ลาว น้อย 
โดยเฉพาะตามแขวงทางใต้ของ สปป.ลาว ที่ติดชายแดนเวียดนาม ได้แก่ แขวงเซกอง อัตตะปือ และ
แขวงในตอนเหนือ ที่ติดจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนเหนือ ได้แก่แขวงหลวงน้ าทา พงสาลี และหัว
พัน มีนักลงทุนไทยไปลงทุนในแขวงเหล่านี้น้อยมาก การลงทุนของนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ลงทุนใน
นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นการลงทุนด้านพาณิชยกรรม รองลงมาคือ บริการ การเงิน การลงทุน และ
อุตสาหกรรม การลงทุนในแขวงอ่ืนที่ล าดับรองลงมา ได้แก่ แขวงจ าปาสัก ค าม่วน สะหวันนะเขต 
ประเภทการลงทุนที่มากคือ ด้านเกษตร ด้านบริการ และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสการ
ลงทุน ตลาด และการขนส่ง 

ในด้านวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือ กลุ่ม
สนุก ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557–2560) ก าหนดวิสัยทัศน์ “สังคมเข้มแข็ง 
เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ ” 
ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (Positioning) คือ“เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม การค้าชายแดนและการลงทุน”ในการรวมกลุ่มมีหลักคิดเมือง
ใหญ่ดึงเมืองเล็กให้เติบโตขึ้นด้วยกัน แต่ความเชื่อมโยงนี้ยังไม่ชัดเจน แต่ละเมืองต่างก าหนดบทบาท 
ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีสภาพเฉพาะของเมืองต่างกัน นับแต่การรวมกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างมีการเจริญเติบโตด้วยตนเอง พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้นด้วย
ตนเองมากกว่าการท าธุรกิจร่วมระหว่างผู้ประกอบการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ไม่เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมโดยคนส่วนใหญ่ (Inclusive Growth) และยังประสบปัญหา
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งท่ีดิน แรงงาน และปัจจัยการผลิตด้วย 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ก าหนดให้
จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นปลายทางตะวันออกของระเบียงตะวันออก–ตะวันตก 
(East-West Corridor) พร้อมกันอีก 4 จังหวัด คือ จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) จังหวัดสระแก้ว (ด่าน
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อรัญประเทศ) จังหวัดตราด (ด่านคลองใหญ่) และจังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา) ก าหนดพ้ืนที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 11 ต าบล พ้ืนที่ 361,542 ไร่ (ประมาณ 578.5 ตร.กม.) 
ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอหว้านใหญ่ และในเขตอ าเภอดอนตาล และก าหนดให้จังหวัดนครพนม เป็น
พ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ท าให้กลุ่มจังหวัดมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง แต่
ยังขาดการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการผลิตที่ชัดเจนและความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครกับ
จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม จะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างไร นอกจากนี้การเชื่อมโยงเรื่อง
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย และ สปป.ลาว กนพ.ระบุ
สิทธิประโยชน์เบื้องต้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยก าหนดได้รับประโยชน์สูงสุดเทียบเคียงนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนพ้ืนที่ชายแดนใต้ ใช้แรงงานต่างด้าวในลักษณะไป–กลับ รับสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี
เหมือนเขต 3 ของ BOI สิทธิทางการเงิน รัฐจัดเงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนปรนและค้ าประกันสินเชื่อวงเงิน 1–
20 ล้านบาทยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า 
ประปา 2 เท่า หักค่าติดตั้งสิ่งอ านวยสะดวกร้อยละ 25 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขา
เข้าวัตถุดิบผลิตเพ่ือส่งออกสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เป็นต้นเมื่อมองภายในกลุ่มจังหวัด
แล้ว ผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร จะได้ประโยชน์อย่างไรจากเขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 แห่ง มีความร่วมมือในอนาคตเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตระหว่างกัน โดยใช้ปัจจัยการ
ผลิตในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอย่างไรที่จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการผลิตจากภายนอก 
การตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่สองจังหวัด คือจังหวัดมุกดาหาร ในระยะที่หนึ่ง และจังหวัด
นครพนมในระยะท่ีสอง เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสองแห่งจะแตกต่างกันอย่างไร จะแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไปด้านใด เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน และเกิด
ประโยชน์ซึ่งกันและกันกับทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอย่างไร 

ในปัจจุบัน เส้นทางคมนาคมทางถนนที่ส าคัญคือเส้นตามแนวระเบียงตะวันออก–ตะวันตก 
และถนนตามแนวล าน้ าโขงของกลุ่มจังหวัดรวมทั้งการขนส่งตามล าน้ าโขงของจังหวัดนครพนมและ
มุกดาหาร ซึ่งพบว่าไม่ได้อยู่ในเส้นหลักที่ผ่านจังหวัดสกลนคร ประกอบกับเส้นทางการขนส่งคนและ
สินค้าระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงจังหวัดสกลนครมีจ านวนรถบรรทุกหนักใช้เส้นทางผ่านเทือกเขาภู
พานมากขึ้น ซึ่งมีสภาพถนนสองเลน ท าให้มีต้นทุนสูง ล่าช้าในการขนส่งทั้งสินค้าและคน เพราะถนน
คับแคบไม่สามารถขยายได้ เพราะผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน แผนการพัฒนาระบบคมนาคมทาง
ถนน และระบบราง โครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม 
และโครงการพัฒนาสนามบินที่อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ให้บริการครอบคลุมประชากรที่จะใช้
บริการในจังหวัดมุกดาหารยังไม่ชัดเจนและต้องใช้เวลาในการพิจารณาและด าเนินการส่วนการ
เชื่อมโยงการคมนาคมเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกดานัง และหวุ๋งอ๋าง ในเวียดนาม และการเชื่อมโยงสู่ตอนใต้
ของประเทศจีน จะผลักดันให้จังหวัดมุกดาหาร และนครพนมที่เป็นจังหวัดชายแดนเติบโตขึ้น มูลค่า
การผลิตสาขาอุตสาหกรรมจะเพ่ิมขึ้น การพัฒนาด่านชายแดนไทย–สปป.ลาว ให้มีความสะดวกต่อ
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน  

ในด้านการค้าชายแดน ประชาชนของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 อาศัยตามริมน้ าโขง ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีอ านาจซื้อสูง อายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 69.7 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 30.3 ในอนาคต
ชนชั้นกลางจะมากขึ้นรายได้ต่อหัวต่อปี 1,400 เหรียญ (ประมาณ 45,500 บาท: 1 เหรียญ ประมาณ 
32.50 บาท) โดยเฉพาะในเขตเมืองของแขวง ประกอบกับอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 
ที่สูงมากเป็นอันดับต้นของอาเซียน ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การค้าชายแดน
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ขยายตัวมากขึ้น ในปี 2557 มูลค่าการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว ของกลุ่มจังหวัดจ านวน 
153,476.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.07 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการส่งออกผลผลิตจากส่วนกลาง
ของประเทศ นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ได้เกิดจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้
ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชยกรรม ซึ่งมีจ านวนน้อย 

กลุ่มจังหวัดมีจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง คือ ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–ลาว แห่ง
ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม 
ด่านท่าเรือเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม มีจุดผ่อนปรนเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนมจ านวน 4 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ชัย อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอธาตุพนม และบ้านหนาด 
อ าเภอเมือง มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 (ม.ค.–พ.ย.) จ านวน 39,396.31 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 28.84 มูลค่าการค้าตามจุดผ่อนปรนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดในปี 2557 
ประมาณ 29.02 ล้านบาท (ศูนย์ ROC) และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญ
พัฒนาการค้าชายแดนให้มีการส่งออกที่มากขึ้น เมื่อเปิดใช้สะพานฯ แห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม 
มูลค่าการค้าที่ผ่านสะพานฯ แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ลดลง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสะพานข้ามแม่น้ า
โขง 2 แห่ง ท าให้ติดต่อกับเวียดนาม และจีนตอนใต้ได้สะดวกมากขึ้น แต่มีอุปสรรคในการคมนาคม
ขนส่งสินค้า บริการ และคน กับกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ตอนกลาง เพราะมีเทือกเขาภูพานกั้นอยู่ ท าให้
เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA) ก าหนดให้สินค้าผ่านแดนโดยใช้
ถนนหมายเลข 9 สะหวันนะเขต–ลาวบาว เข้าเวียดนาม เพ่ือไปจีน ไม่ต้องเสียภาษี แต่เมื่อเปิดใช้
สะพานฯ แห่งที่ 3 สินค้าผ่านแดนไปจีนส่วนหนึ่งได้ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครพนม ใช้เส้นทาง
หมายเลข 8 มีระยะทางใกล้กว่า แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม GMS CBTA ส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมข้ึนจากการที่ต้องเสียภาษีสินค้า 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

2.1. เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็น 
2.1.1. ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ

เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
2.1.2. ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสาม

จังหวัดเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
2.1.3. การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
2.1.4. อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
2.1.5. อุตสาหกรรมการผลิตที่จังหวัดสกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัด

ได้อย่างไร 
2.2. เพ่ือน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า 

2.2.1. ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 
(Value Chain) 
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2.2.2. ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัด
มุกดาหาร เพ่ือการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า 

2.2.3. ได้แนวทางเพ่ิมมูลค่าการค้าจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ในพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหารและนครพนม 

2.2.4. ได้ข้อเสนอแนะประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัด 

2.2.5. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 

3. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
3.1. หน่วยงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน

ยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.2. หน่วยงานสนับสนุน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1. ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดใน
การแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2. ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดมุกดาหาร 
เพ่ือการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) แขวง
การทางจังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3. ได้แนวทางเพ่ิมมูลค่าการค้าจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร
และนครพนม เพ่ือน าเสนอต่อ ศุลกากรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจกักกันโรค
พืชและสัตว์ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4. ได้ข้อเสนอแนะประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือน าเสนอต่อ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่ม
จังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.5. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือน าเสนอต่อกลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที ่2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย             

1) การศึกษาข้อมูลความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 2) การศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยง
ของเส้นทางคมนาคม เพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสามจังหวัด เมื่อมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 3) การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด    
4) อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม และ    
5) อุตสาหกรรมผลิตที่จังหวัดสกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัดได้อย่างไร ซึ่งมี
วิธีการศึกษา 6 ส่วน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็ง
เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็ง
เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 

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

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงคโ์ครงการบูรณาการศักยภาพและความ
เข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน าเสนอให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

5. การจัดสัมมนาเพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบูรณาการ
ศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและ
ความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดโครงการ 
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 ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดน ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละ
จังหวัด ข้อมูลเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
อาเซียน และนโยบายรัฐบาล ข้อมูลดังกล่าวได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกัน ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ด้านบริษัทและสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่ส่งออก
ต่างประเทศ และด้านสินค้า OTOP ตลอดจนสินค้า OTOP ที่ส่งออกไปต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วม
ของทั้งสามจังหวัดเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และ
นครพนม 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการผลิตที่สกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสอง
จังหวัดได้อย่างไร 
  

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็ง
เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและ
จุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด และเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1) การจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่ม
จังหวัด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นต้น  
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในระหว่างวันที่ 3–5 สิงหาคม 2558 โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานทั้ง
ส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แก่ 
 (1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานศุลกากร ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานอ าเภอตามแนวชายแดน เป็นต้น 
 (2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 
 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้  

1) ประเด็นการสัมภาษณ์ส่วนราชการในแต่ละจังหวัด 
1.1) ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับภายใต้สภาวการณ์การ
ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล เช่น รถไฟ ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

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

 จุดยืนของจังหวัดกับขีดความสามารถในการแข่งขัน เกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว และบริการ 

 ทิศทางและสิทธิพิเศษเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 
 

1.2) ประเด็นการสัมภาษณ์ศุลกากรจังหวัด 
 ข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดน 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็ง
เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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 ข้อมูลประเภทสินค้าส่งออก–น าเข้า–ผ่านเดน 20 อันดับ โดยเฉพาะสินค้าส่งออก
ที่ผลิตจากพ้ืนที่ 

 ข้อมูลต้นทางและปลายทางของสินค้าที่ส่งออก ใน สปป.ลาว และเวียดนาม  
 การปรับแก้ไขหรือลดขั้นตอนในการอ านวยความสะดวกเพ่ือการส่งออก–น าเข้า 

ในด้านกฎระเบียบของไทยและประเทศคู่ค้า และในด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การเข้าสู่ AEC 

 
1.3) ประเด็นการสัมภาษณ์ อุตสาหกรรมจังหวัด 

 ประเภทอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ปัญหา อุปสรรค ทิศทางพัฒนา 
 การจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดมีร่วมกับชุมชน 
 อุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ

รัฐบาล ได้แก่ ระบบราง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.4) ประเด็นการสัมภาษณ์ พาณิชย์จังหวัด 
 กิจกรรม 3 ปีหลัง ที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ (การค้าชายแดน การค้า

ต่างประเทศ) มีการติดตามผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
 ประเภทธุรกิจที่มีการส่งออกในพ้ืนที่ ประเทศที่น าเข้ามูลค่าการค้าปัญหา 

อุปสรรค วิธีการส่งออกสินค้า 
 แผนการตลาดของพาณิชย์จังหวัดในการน าผลผลิต OTOP, SMEs ของจังหวัด 

- การพัฒนา OTOP เป็น SMEs ให้สามารถพ่ึงตัวเองได ้
- การเปิดตลาดใหม ่
- ผลิตภัณฑ์ OTOP, SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนามี และแนวทางในการ

ส่งเสริมพัฒนา 
 ความเป็นมาของการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน 

ปัญหา อุปสรรค ความต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน  
 บทบาทของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
 แผนด าเนินงานโครงการ ด าเนินการของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน  

 
1.5) ประเด็นการสัมภาษณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

 การประกาศใช้ผังเมืองรวมของจังหวัด/อ าเภอ (หรืออยู่ระหว่างการจะ
ประกาศใช้) การก าหนดการใช้พ้ืนที่ กับทิศทางการพัฒนาจังหวัด  

 การจัดการเขตอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/ระบบราง บทบาทของผังเมือง
ในการจัดการการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี 

 ข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด/อ าเภอ (แผนที่) 
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1.6) ประเด็นการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครพนม ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

และบริการ 
 ความพร้อมของจังหวัดและทิศทางในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
2) ประเด็นการสัมภาษณ์ภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด 

2.1) ประเด็นการสัมภาษณ์ หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 ภาคเอกชนในพ้ืนที่มีการก าหนดจุดยืนในการพัฒนาพ้ืนที่ในสภาวการณ์ การ

ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
พ้ืนที ่

 ความพร้อมของภาคเอกชนกับการเกิด Mega Project/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้าน
ทิศทางการลงทุน การค้า และบริการ 

 การสนับสนุนของภาครัฐต่อภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทั้งของนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนจากต่างพ้ืนที่ และการเข้าสู่ AEC 

 
2.2) ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชิปปิ้ง 

 ปัญหา/อุปสรรคในการค้าชายแดน 
 ภาคเอกชนในพ้ืนที่มีการก าหนดจุดยืนในการพัฒนาพ้ืนที่ในสภาวการณ์ การ

ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ระบบราง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
พ้ืนที ่

 ความพร้อมของภาคเอกชนกับการเกิด Mega Project / เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ด้านทิศทางการลงทุน การค้า และบริการ 

 การสนับสนุนของภาครัฐต่อภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทั้งของนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนจากต่างพ้ืนที่ และการเข้าสู่ AEC 
 

  
ภาพที่ 2–2 สัมภาษณ์เชิงลึกกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ภาพที่ 2–3 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สะหวัน-เซโน สปป.ลาว 
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ภาพที่ 2–4 สัมภาษณ์เชิงลึกรองประธานหอการค้า         ภาพที่ 2–5 สัมภาษณ์เชิงลึกประธานหอการค้าจังหวัด 

จังหวัดมุกดาหาร                                                 จังหวัดนครพนม 
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 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคน
ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด ผู้ศึกษาใช้แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของแต่
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 
 แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการอธิบายถึงการไหลเวียนของสินค้าและบริการ
ระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุปสงค์ของการใช้ปัจจัยการผลิตและบริการ และปัจจัยการผลิต
ขั้นกลาง (Intermediate Input) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) หรือมูลค่าเพ่ิม ทางด้าน
แถวเป็นการกระจายผลผลิต (Output Distribution)  
   
  โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
  แนวคิดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการแสดงถึง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถจ าลองเป็นรูปแบบตารางธุรกิจ หรือกิจกรรมในเชิง
ปริมาณที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในระบบเศรษฐกิจ แสดงถึงปริมาณของสินค้าและบริการ แต่
ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ละช่วงเวลา ตามแนวนอนที่แสดงถึง การกระจาย
ของผลผลิตระหว่างสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ตามแนวตั้งแสดงถึงปัจจัยในแต่ละสาขาการผลิต 
ที่มีความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจ แบบจ าลองของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต แสดงให้เห็นว่า 

3. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดย
คนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่อ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 
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ด้านแนวนอน แสดงการแจกแจงผลผลิตของสินค้าในแต่ละสาขาการผลิต คือขายให้กับสาขาการผลิต
หรืออุตสาหกรรมของแต่ละสาขา เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543) ดังนี้ 

(1) ตารางแสดงการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ (Flow Table) ประกอบด้วย 4 ส่วน 
คือ ส่วนที่หนึ่งตารางแสดงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยมี
รูปแบบในด้านของการกระจายผลผลิตของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่ง แต่ด้านของโครงสร้าง
การผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่จ าลองปัจจัยการผลิตผลผลิ ต
นั้นแสดงถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตหรือมูลค่าความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Transaction Table) ส่วนที่
สองแสดงถึงมูลค่าเพ่ิมของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Value Added) โดยค่าของมูลค่าเพ่ิมประกอบด้วย 
ค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน ดอกเบี้ย และก าไร ส่วนที่สามแสดงถึงมูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละ
สาขาเศรษฐกิจ (Final Demand) ประกอบด้วย การบริโภคของครัวเรือน การลงทุน การใช้จ่ายของ
รัฐบาล และการส่งออก และส่วนที่สี่คือ ส่วนที่แสดงถึงมูลค่ารวมของผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
ในแบบจ าลองปัจจัยการผลิตผลผลิต (Total Output) 

 
ตารางที่ 2–1 แสดงโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบ

เศรษฐกิจ 
 ผู้ผลิต  

(Producers) 
อุปสงค์ขั้นสุดท้าย 

[Final Demand ( Fi )] 
มูลค่า

ผลผลิต
รวม 

(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) การน าเข้า (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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ก าไร ค่าเช่าที่ดิน และดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ภาษีทางอ้อมสุทธิ และเมื่อรวมราคาสินค้าน าเข้า 
(Import Goods) มาบันทึกไว้ในแบบจ าลองแล้ว แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะ
ของ Demand และ Supply ของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและ
บริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General Equilibrium in The Opened Economics) และจาก
แบบจ าลองจะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต (Input) ที่เท่ากันกับผลผลิต (Output) เสมอ  
 จากโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ 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    = จ านวนสาขาของอุตสาหกรรม 
 i  = 1, 2, 3… n 
 j  = 1, 2, 3… n 
 

            ในท านองเดียวกัน 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 จากนั้นจึงน าข้อ
สมมติดังกล่าวมาหาค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง
เป็นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้น
กลางในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจในมูลค่า 1 
หน่วยในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต
ระดับประเทศและระดับภาคมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของ
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ระบบเศรษฐกิจหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถค านวณหาสัมประสิทธิ์การผลิตได้โดยสมมติให้
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) ได้ดังนี ้

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
ค านวณได้เป็น 

1( )X I A F         (8) 
 
โดย   1

 AI  เรียกว่า Leontief Inverse Matrix หรือ Inverse Matrix (ซึ่งตั้งชื่อให้ตาม
Prof. Wassily W. Leontief ผู้คิดค้นทฤษฎี Input–Output Inverse Matrix) สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต  
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จากนั้นจึงน าค่า   1
 AI  มาสร้างตารางสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต โดยหาค่า 

ija  ได้จาก
ij

ij

j

x
a

X
  จึงแปลความหมายได้ว่า เมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาที่ i เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยก็จะส่งผลท า

ให้ความต้องการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
ija  หน่วย การเพ่ิมดังกล่าวเป็นการเพ่ิมโดยตรง 

นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมโดยทางอ้อม ที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสาขาที่เป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขา i 
อีกด้วย ทั้งความต้องการโดยตรงและโดยทางอ้อมสามารถค านวณได้จาก   ijZAI 

1

 ดังนั้น 
การเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาที่ i มูลค่า 1หน่วย จะท าให้เกิดการขยายตัวของสาขา j 
เท่ากับ 

ijZ หน่วย 
การค านวณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตระดับภาคโดยไม่มี

การส ารวจที่น ามาใช้โดยทั่วไปมี 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
ค านวณหาดุลการค้าของสาขาเศรษฐกิจแต่ละสาขาในระดับภูมิภาค เมื่อได้ค่าดุลการค้าแล้วจึงน าค่ า
ไปประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคต่อไป 

3) วิธีการ RAS Method เป็นการปรับตารางค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของประเทศที่ถูกใช้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของภาค เพื่อให้ได้มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซึ่งแสดงถึงโครงสร้างการผลิต
และแนวนอนซึ่งแสดงถึงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจของแบบจ าลองปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของภาคให้ค่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน 

วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคมี
หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ข้อมูลในการค านวณที่แตกต่างกัน แต่วิธีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ 
วิธีการ Location Quotient เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายในการค านวณ อีกทั้งยังให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความคงเส้นคงวามากที่สุด 

แต่จากผลการศึกษาของ Schaffer and Chu (1969) ท าการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์แบบ Location Quotient หลาย ๆ วิธี และได้ข้อสรุปว่าวิธีการประมาณค่าทุกวิธี
สามารถที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาค ได้
ใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาการส ารวจ แต่วิธีการของ (Cross–Industry Location Quotient: 
CIQ) ให้ค่าประมาณการของการส่งออกและการน าเข้าระหว่างภูมิภาคได้แม่นย ากว่าวิธีอ่ืน 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 เพ่ือให้ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจเป็นตัวแทนหรือ
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่ถูกรวมอยู่ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ดังนั้น  การแบ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็นสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมือนกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน 
 
2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
  วิ ธี ก ารศึ กษาการจั ดท าตารางปัจจั ยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1) น าข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี 2548 (Input–Output 
of Thailand 2005) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็น
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสมบูรณ์ เป็นข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มีขนาด 58 สาขาการ
ผลิต เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด คณะผู้ศึกษาจึง
ปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต เพราะบางสาขาการผลิตไม่มีการ
ผลิตในกลุ่มจังหวัด โดยมีวิธีการจัดกลุ่ม ดังนี้  

(1) การจัดกลุ่มใหม่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ในแต่ละสาขาการผลิตโดยการ
รวมตารางเมทริกซ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เช่น ตารางที่ 2–2 ทั้งแนวนอนและแนวตั้งในสาขาการ
ผลิตที่ 2 และสาขาการผลิตที่ 3 น ามารวมกันเป็นสาขาการผลิตใหม่ที่ 2 ดังตารางที่ 2-3 เช่น สาขา
การผลิตใหม่ที่ 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 น าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จ านวน 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 การท านา การปลูกข้าว 1 
2 ท าไร่ข้าวโพด การปลูกข้าวฟ่าง 

2 
   การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3 ท าไร่มันส าปะหลัง การปลูกมันส าปะหลัง 3 
4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว การปลูกถ่ัวเขียว 

4 
   การปลูกพืชน้ ามัน (งา) 
   การปลูกพืชน้ ามัน (ละหุ่ง) 
   การปลูกพืชน้ ามัน (ถั่วลิสง) 
   การปลูกถ่ัวเหลือง 
5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ การปลูกพืชผักกินหัว (กระเทียม) 

5 

   การปลูกพริกชี้ฟ้า 
   การปลูกพริกชี้หนู 
 

  
การปลูกพืชผักกินหัว (หอมแดงและ
หอมใหญ่) 

   การปลูกพืชผักอ่ืน ๆ 
   การปลูกไม้ผล 
6 ท าไร่อ้อย การปลูกอ้อย 6 
7 ท าสวนยางพารา การปลูกต้นยางพารา 7 
8 การปลูกพืชอื่น ๆ การปลูกยาสูบ 

8 

   การปลูกปาล์มน้ ามัน 
   การปลูกฝ้าย 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (นุ่น) 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (ปอ) 
   การปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ (ปอกระเจา) 
   การปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ 
   การปลูกมะพร้าว 
   การท าไร่กาแฟ 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

9 การปศุสตัว ์ การเลี้ยงโคเนื้อ 

9 

   การผลิตน้ านมดิบจากโคนม 
   การเลี้ยงกระบือ 
   การเลี้ยงไก่เนื้อ 
   การเลี้ยงเป็ด 
   การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ 
   การผลิตไข่ไก่ 
   การผลิตไข่เป็ด 
   การเลี้ยงสุกร  
   การปศุสัตว์อื่น ๆ การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 

10 การป่าไม ้ การปลูกไม้ ผลิตไม้ และหาของป่า 10 
11 การประมง ประมงน้ าจืด 11 
12 การท าเหมืองถ่านหินและ

น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

การท าเหมืองลิกไนต์และการอัดให้
เป็นก้อน 
การขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ 

12 

13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก การท าเหมืองแร่เหล็ก 13 
14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การท าเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 

ยกเว้นยูเรเนียมและ แร่ทอเรียม 

14 

 
  

การท าเหมืองหิน ทราย และดิน
เหนียว 

   การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 
   การท าเหมืองเกลือ 
 

  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอื่น 

15 โรงฆ่าสัตว ์  - ไม่มีการผลิต 
16 อุตสาหกรรมอาหาร 

กา รผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อ าหา รและ
เครื่องดื่ม 

15 
17 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์

จากแป้ง 
18 การผลิตน้ าตาล 
19 การผลิตอาหารอื่น ๆ 
20 อาหารสตัว ์  - ไม่มีการผลิต 
21 

เครื่องดื่ม 
กา รผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อ าหา รและ
เครื่องดื่ม 15 

22 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ การผลิตยาสูบ 16 

23 การปั่นด้ายทอผ้าฟอก
ย้อม 

การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก การผลิตเครื่อง
แต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อม
สีขนสัตว์ 

17 
24 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
25 การผลิตกระดาษ เยื่อ

กระดาษ 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

18 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

26 การพิมพ ์ การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการ
ท าส าเนาสื่อบันทึก 

19 

27 การผลิตเคมีพันธ์ขั้นมูล
ฐาน ปิโตรเคม ี

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 20 28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพืช 

29 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 
30 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และ
เชื้อเพลิงปรมาณู 

21 

31 ผลิตภณัฑ์จากยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

22 
32 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 
33 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และ

คอนกรีต  - ไม่มีการผลิต 
34 ผลิตภณัฑ์อโลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 23 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 24 
36 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่

เหล็ก 
การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

25 

37 ผลิตภณัฑ์โลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ
ประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ 

26 

38 เครื่องจักรอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27 

39 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 28 

 
  

การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร 

40 
การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง
รถพ่วง การบ ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์ 

29  

41 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอ่ืน ๆ 30 
42 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ 

รวมทั้ งการผลิตกระเป๋า เดินทาง 
กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียม
สัตว์ และรองเท้า 

31 

43 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้
ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการ
ผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ 

32 
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44 การผลิตอื่น ๆ 
  
  

การผลิตเครื่องจักรส านักงาน เครื่อง
ท าบัญชีและ เครื่องค านวณ 

33 
 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ 

การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์และนาฬิกา 

 การน าผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling) 

45 การไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

การผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่าย
ไฟฟ้า 

34 
 

  
การผลิตก๊าซและการจ่ายเช้ือเพลิง
ชนิดก๊าซผ่านท่อ 

46 การประปา การเก็บน้ า การท าน้ าให้บริสุทธิ์และ
การจ่ายน้ า (การประปา) 

35 

47 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก่อสร้างภาคเอกชน 36 
48 การก่อสร้างงานบริการ

สาธารณะ 
ก่อสร้างภาครัฐ 37 

49 การค้าส่ง ค้าปลีก การขายส่ง-ขายปลีก (ยกเว้นการขาย
ยานยนต์ และจักรยานยนต์) 

38 
 

  
การขายยานยนต์  และตัวแทนขาย
รถยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ 

50 โรงแรมและภัตตาคาร โรงแรม ค่ายพัก และที่พักช่ัวคราว 
39 

   ภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์ 
51 การขนส่ง การขนส่งทางบกและการขนส่งทาง

ท่อล าเลียง 

40 
   การขนส่งทางน้ า 
   การขนส่งทางอากาศ 
 

  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 

52 การสื่อสาร การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม 41 
53 การเงินและประกันภัย ตัวกลางทางการเ งิน ไม่รวมการ

ประกันภัย และ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

42  

  

การประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาค
บังคับ 

   บริการเสริมสถาบันการเงิน 
54 อสังหาริมทรัพย ์ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 43 
55 การบริการธุรกิจ บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

44 

   กิ จกรรมด้ านคอมพิ ว เ ตอร์ แล ะ
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   การวิจัยและพัฒนา 
   บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ 

56 การบริการสาธารณะ การบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

45 
   การศึกษาภาครัฐบาล 
   บริการของโรงพยาบาลภาครัฐบาล 
 

  
บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้
ที่พัก 

 
  

การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การ
สุขาภิบาลและบริการที่คล้ายคลึงกัน 

57 บริการอื่น ๆ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้
ในครัวเรือน 

46 

   กิจกรรมบริการทางการเกษตรอื่น ๆ 
    การศึกษาภาคเอกชน 

   บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน 
   บริการรักษาสัตว์ 
 

  
สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day-
care) 

 
  

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และ
การกีฬา 

   กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
58 

กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
องค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อ่ืน 47 

   ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
 
(4) เมื่อจัดกลุ่ม GPP เป็น 47 สาขาการผลิตเรียบร้อย โดยน าข้อมูลตารางใหม่ ค านวณตาม

แบบ Aij ซึ่งได้น าข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 47 สาขาการผลิต และผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) 47 สาขาการผลิต มาค านวณหาค่า Aij ซึ่งเป็นการหาอัตราส่วนระหว่างสาขาการ
ผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ดังตารางที่ 2–5 กับ ผลรวมของมูลค่าปัจจัยการผลิตขั้น
กลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้ายทั้งหมดหักด้วยมูลค่าการน าเข้า ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง 
(หมวดที่ 600)  
 
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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
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(5) การน าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–5 หารกับมูลค่า
ปัจจัยการผลิตขั้นกลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้าย (หมวดที่ 600) ในแต่ละสาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–6 
แสดงการค านวณค่า Aij 

  
ตารางที่ 2–6 แสดงการค านวณคา่ Aij 

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(6) เมื่อได้ค่าตารางจากการค านวณ Aij เรียบร้อย น าตารางดังกล่าวมาค านวณด้วยวิธีการ

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

 
ตารางที่ 2–7 แสดงการค านวณคา่ที่เตรียมในการไปค านวณ CIQ 

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(7) จากตารางที่ 2–7 ได้ค่าที่เตรียมในการไปค านวณ CIQ น ามาลงในตารางเมทริกซ์ของ 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(8) จากตารางที่ 2–8 ได้ตารางเมทริกซ์ของ CIQ น าอัตราส่วนของสาขาการผลิตตัวเองใน

แนวตั้ง เพ่ือหาเมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังตารางที่ 2–9 
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ตารางที่ 2–9 แสดงการค านวณอตัราส่วนของสาขาการผลติให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ ์
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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(9) เมื่อค านวณตารางค่า CIQ และตารางค่า Aij เรียบร้อย น าค่าทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน 

เพ่ือหาค่า Rij โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้ 
(9.1) เมื่อค่า CIQ > 1 ก าหนดให้ค่า Rij = ค่า Aij ในสาขาการผลิตนั้น 
(9.2) เมื่อค่า CIQ < 1 ก าหนดให้ค่า 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 เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
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 ต้องน ามา
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    

 
(12) สร้างตารางเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 47 สาขาการผลิต คือ ตารางเมทริกซ์ 47 x 47 

ดังนี้ตารางที่ 2–13  
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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) น าตารางเมทริกซ์เอกลักษณ์ (ตารางที่ 2–13) น ามาลบกับตาราง Rij (ตารางที่ 2–12) 

ในแต่ละสาขาการผลิต จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการ Inverse Matrix เมื่อท าการ Inverse Matrix 
เรียบร้อยให้ตารางที่ท าการ Inverse Matrix ค านวณค่าทวีคูณการผลิต (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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

 
(14) จากตารางที่ 2–14 ได้แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ Inverse Matrix ในแต่

ละสาขาการผลิต เพ่ือค่าทวีคูณการผลิต (multiplier type 1) ซึ่งค านวณจากการน าผลรวมในแนวตั้ง
ของสาขาการผลิตทั้งหมด ดังตารางที่ 2-14 เช่น สาขาการผลิตที่ 1 น าผลรวมในแนวตั้งของสดมภ์ที่ 
1 = a + d + g คือ ค่าทวีคูณการผลิตของสาขาการผลิตที่ 1  

  
2.2) ค่าตัวทวีคูณการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ ค่าที่แสดงการ

เปลี่ยนแปลงของสาขาการผลิต เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ภายใต้ข้อสมมติผลผลิตต่อขนาดคงที่ 
(Constant Return to Scale) คือ เมื่อมีลงทุน 1 หน่วย ก็ต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย) ซึ่งแบ่งเป็น
ผลกระทบทางตรง คือ ค่า 1.00 และค่าที่เกิน 1.00 เป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น จังหวัดอุดรธานี ใน
สาขาการท านา มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 1.0489 หมายความว่า เมื่อมีเงินลงทุนในการท านา 1 ล้านบาท 
มีผลกระทบต่อรายได้ของจังหวัดอุดรธานี 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 
  

ตัวอย่างการค านวณค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage) 

 
(1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

  
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้นว่า

เป็นลักษณะต้นน้ ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก แสดงถึงความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือเป็นการผลิต
ต้นน้ ามาก 

(2) ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  
=      

                 
 

 
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้น

ว่าเป็นลักษณะปลายน้ ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก ยิ่งมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง หรือเป็นการผลิต
ปลายน้ ามาก 
 การพิจารณาค่าทั้งสองต้องเอามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ง
อุตสาหกรรมใดที่มีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) มากกว่า ความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) หมายความว่า อุตสาหกรรมค่อนข้างมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า
มาก ในทางกลับกัน ถ้ามีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) มากกว่าค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) หมายความว่า อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรม
ปลายน้ ามาก 

ผลต่างระหว่างค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage) มาก ท าให้มีความชัดเจนในการเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ า หรือต้นน้ า
ที่ชัดเจนมาก เมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) เท่ากัน หมายความว่า อุตสาหกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ า (ซึ่งเป็นกรณี
ที่หาได้ยากเม่ือพิจารณาในจุดทศนิยมมากกว่า 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
น าข้อมูลดังกล่าวน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการบูรณาการ
ศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  ซึ่งได้สรุป
ประเด็นดังนี ้

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
2) ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการกระกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ

เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสาม

จังหวัดเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
4) การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
5) อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
6) อุตสาหกรรมการผลิตที่สกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัดได้

อย่างไร 
  

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการบูรณาการศักยภาพและความ
เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการค้าชายแดนของ

กลุ่มจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดสัมมนาเป็นตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งจัดสัมมนาในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
มุจรินทร์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 61 คน ประกอบด้วย
จังหวัดสกลนคร 20 คน จังหวัดนครพนม 19 คน และจังหวัดมุกดาหาร 22 คน มีหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

(1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส านักงาน
จังหวัด ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 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) ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการกระกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ

เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสาม

จังหวัดเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
4) การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
5) อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
6) อุตสาหกรรมการผลิตที่สกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัดได้

อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

5. การจัดสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบูรณาการ
ศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2–6 ถึง ภาพที่ 2-7 น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
ภาพที่ 2–8 ถึง ภาพที่ 2-9 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               
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 การสรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศักยภาพและความ
เข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งการสรุปเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายงานการสัมมนาโครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 4 รายงานความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมการบูรณาการศักยภาพและ
ความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ 4) 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการศักยภาพและ
ความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการสัมมนา 

การบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 โครงการการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม
จั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ย ง เหนื อ  และสถาบันยุทธศาสตร์ ภ าคตะวันออก เฉี ยง เหนื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งได้ลงนาม MOU เพ่ือให้บริการกับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ
ศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นเรื่องความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบ
ธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยกลุ่มคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth)  

1. ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสาม
จังหวัด เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 

2. การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
3. อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
4. อุตสาหกรรมการผลิตที่จังหวัดสกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัดได้

อย่างไร 
 ในการเปิดเสรีอาเซียน ในปลายปี 2558 หากตัวเราเองไม่สามารถที่จะท าให้เราพร้อมบูรณา
การศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คือกลุ่มสนุก มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความ
ร่วมมือ และเชื่อมโยงในการท าธุรกิจ และได้ข้อเสนอประเด็นต่าง ๆ โดยเน้นในสิ่งที่แต่ละจังหวัดมี
ต้นทุนที่ดีอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้าง และจะเป็นอย่างไรต่อไป เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม 
ขนส่ง ทั้งคน สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่มีผลต่อความร่วมมือ ประเด็นการเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่าน 
ประเด็นอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด และความเหมาะสม ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
มุกดาหาร และจังหวัดที่ไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสกลนคร การเชื่อมโยงของแต่ละจังหวัด ในกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งได้พิจารณาทั้ง 6 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ส่วนที่ 2 ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยกลุ่มคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) สภาพปัจจุบันของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีการเชื่อมโยงกันในจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีเครื่องมืออธิบายถึงความเชื่อมโยงเป็น



3-2 

วิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สาขาการผลิตที่มีอยู่ในบัญชีรายได้ประชาชาติ ในกิจกรรมการท าธุรกิจ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศักยภาพด้านการเกษตร ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรแร่ธาตุในพ้ืนที่  
 ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมเพ่ือขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้งสาม
จังหวัดเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
 ส่วนที่ 4 การเพ่ิมมูลค่าการค้าของด่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
 ส่วนที่ 5 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
นครพนม 

ส่วนที่ 6 อุตสาหกรรมการผลิตที่จังหวัดสกลนคร เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
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1. สภาพปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดนิยามให้จังหวัดหลักจังหวัดหนึ่งที่มี

ความเติบโตและเชื่อว่าจังหวัดหลักนั้นจะดึงจังหวัดที่มีอยู่ร่วมกันในกลุ่มเติบโตไปด้วย กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร 

 

 
ภาพที่ 3-1 แสดงล าดับผลิตภณัฑม์วลรวมปี 2556 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากภาพที่ 3–1 พบว่า GPP ปี 2556 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
อยู่ในอันดับที่ 5 ของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 119,351 ล้านบาท ในกลุ่มจังหวัด 
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2556 สูงที่สุด คือ 54,513 ล้านบาท 
รองลงมา จังหวัดนครพนม 42,074 ล้านบาท และจังหวัดมุกดาหาร 22,764 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยกลุ่มจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม แยกเป็นสัดส่วนรายจังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 46 
จังหวัดนครพนม ร้อยละ 35 และจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 19 ในสัดส่วนของ GPP ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พบว่า สาขาการเกษตรน า แต่หากรวมสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขา
การเกษตร มีจ านวนมากกว่าสาขาการเกษตร รวมทั้งหมด ร้อยละ 65 ซึ่งสาขาการผลิตด้าน
การเกษตรมากที่สุด รองลงมา การบริการ อุตสาหกรรม การขายปลีก ขายส่ง และการบริหารราชการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 3–2 
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                    ภาพที่ 3-2 แสดงสัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

  
                           ภาพที่ 3-3 แสดงสัดส่วนสาขาการผลิตผลติภัณฑม์วลรวมของจังหวัด 
 
 จากภาพที่ 3–3 พบว่า จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีสาขาการเกษตรเป็นสาขา
น าการผลิต ร้อยละ 39 และร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของแต่ละจังหวัด รองลงมาเป็น
สาขาการบริการ และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ ส่วนจังหวัดสกลนคร มีสาขาบริการ เป็นสาขาน า
การผลิต ร้อยละ 38 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร รองลงมาเป็นสาขาการเกษตร และสาขา
อุตสาหกรรม ตามล าดับ 
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1.2 ด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
 

 
                    ภาพที่ 3-4 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกจิหลักของกลุ่มจังหวัด 
 
 จากภาพที่ 3–4 พบว่า การขับเคลื่อนภายใต้ฐานการผลิตของกลุ่มจังหวัดที่เกิดรายได้ที่มีอยู่
ในขณะนี้ และการขับเคลื่อนด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม
จังหวัด คือ มันส าปะหลังเป็นตัวน าในการผลิต ร้อยละ 87 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในจังหวัดนครพนม
มากที่สุด ร้อยละ 96 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม รองลงมา จังหวัดสกลนคร 
ร้อยละ 91 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 63 
ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้เป็นพืชชนิดอ่ืน ได้แก่ ข้าว อ้อย 
ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 

 
ภาพที่ 3-5 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพชืเศรษฐกิจหลักแยกตามจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

 



3-6 

 จากภาพที่ 3–5 พบว่า เมื่อพิจารณาเนื้อที่เก็บเกี่ยวตามชนิดพืชที่ปลูกรายจังหวัด จังหวัด
สกลนครสัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังมากที่สุด ร้อยละ 50 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง
ของกลุ่มจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวยางพารามากที่สุด ร้อยละ 35 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยว
ยางพาราของกลุ่มจังหวัด และมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยและข้าวนาปีมากที่สุด ร้อยละ 70 ของเนื้อที่เก็บ
เกี่ยวอ้อยของกลุ่มจังหวัด และ 47 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ  
 

 
                      ภาพที่ 3-6 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลติต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 

 
 จากภาพที่ 3–6 สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 พบว่า จังหวัด
มุกดาหารมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 47 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด รองลงมา
เป็น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดมุกดาหารมี
ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด 3,306 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม 3,138 กิโลกรัมต่อไร่ และ
จังหวัดสกลนคร 3,025 กิโลกรัมต่อไร่และเป็นพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มในการปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงของแต่
ละพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

 
                     ภาพที่ 3-7 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 
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จากภาพที่ 3–7 สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 จังหวัด
สกลนครมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดนครพนมมีผลผลิต
ต่อไร่มากที่สุด 389 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร 364 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัด
สกลนคร 348 กิโลกรมัต่อไร่ แต่ละจังหวัดมีแนวโน้มพ้ืนที่เกบ็เกี่ยวลดลง  

  

 
                     ภาพที่ 3-8 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด 

 
 จากภาพที่ 3–8 สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวหรือพ้ืนที่กรีดยางพาราของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 
พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 35 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวยางพาราของกลุ่ม
จังหวัด รองลงมาเป็น จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัด
มุกดาหารมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด 223 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม 215 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และจังหวัดสกลนคร 201 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งขีดความสามารถในการผลิตต่อไร่ของจังหวัดมุกดาหาร
มีจ านวนมาก และแต่ละจังหวัดมีแนวโน้มพ้ืนที่การปลูกและพ้ืนที่เก็บเกี่ยวขึ้นทุกปี 
 

 
                     ภาพที่ 3-9 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของกลุ่มจังหวัด 
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จากภาพที่ 3–9 สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 พบว่า จังหวัด
มุกดาหารมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 70 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยของกลุ่มจังหวัดมากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัด
นครพนมมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 12,110 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร 12,105 
กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดสกลนคร 11,528 กิโลกรัมต่อไร่ 
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ พบว่า พืชเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร 
เช่น มันส าปะหลัง และอ้อยที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัดมีมากขึ้น แต่ในเรื่องข้าวในพ้ืนที่ เกษตรกรใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะของผู้ปลูกข้าว ไม่ใช่ผู้ขายข้าว เวลาในการดูแลรักษาไร่นาน้อยลง เป็นการ
ปลูกข้าวโดยใช้มือถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือใช้ ในการปลูกข้าว ใช้อุปกรณ์ในการเกษตรมาก
ขึ้น โดยใช้เครื่องทุ่นแรง ในปีที่ผ่านมามีจ านวนมากขึ้น ด้วยวิธีการน ารถเกี่ยวนวดข้าวจากภาคกลาง
เข้ามาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่า การใช้เครื่องจักรเพ่ิมขึ้น และมีหลาย
จังหวัดที่สนับสนุนการปลูกข้าวอนิทรีย์ และข้าว GAP แต่ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่ยังคงมี
การใช้สารเคมีในพ้ืนที่ ต้นทุนในการผลิตทางรัฐได้มุ่งเน้นในเรื่องปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนจาก
ปัจจัยการผลิตมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มองถึงเรื่องการลดต้นทุนอันเกิดจากผลผลิตที่ออก
จากไร่นา ซึ่งศูนย์ ROC ได้น าเสนอรัฐบาลให้มีเครื่องมือกลางของเกษตรกรในชุมชน และลดต้นทุน
จากการขนส่งของเกษตรกรจากนาไปยังโรงสีสู่ลานซื้อข้าวต่าง ๆ เพราะต้นทุนในการขนส่งข้าวจากนา
ไปแหล่งรับซื้อโรงสี ประมาณ 300–600 บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับขนาดของผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 70 มีพ้ืนที่ท านาน้อยต่ ากว่า 40 ไร่ โรงสี ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี การขนส่งข้าวเกษตรกรจากไร่นาไปยังโรงสีต่าง ๆ ซึ่งโรงสีแต่ละที่มีนายหน้าของแต่ละ
โรงสีเอง ในขณะที่การขนส่งข้าวไปขายของเกษตรกรจะขายให้โรงสีที่ให้ราคาสูงและอยู่ใกล้ เพ่ือที่ขาย
ข้าวออกไปโดยที่ไม่ขนกลับ หากขนกลับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนกลับ เช่น ขนข้าวไปขาย 300 
บาท หากขนกลับต้องจ่ายเพ่ิมอีก 300 บาท รวมค่าใช้จ่ายขนไปและกลับเท่ากับ 600 บาท เกษตรกร
จงึจ าเป็นต้องขายข้าวให้กับโรงสีแม้ได้ราคาข้าวต่ า ในปัจจุบันไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องการลดต้นทุน
ได้ ในเรื่องของยุ้งฉาง ศูนย์ ROC เสนอให้มียุ้งฉางพลาสติก ที่สามารถชะลอเวลาในการน าข้าวเปลือก
ไปขายได้ ถ้าหากข้าวหมดสามารถน าไปเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง เพ่ือให้ทางภาครัฐและกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ และบริหารจัดการยุ้งฉางพลาสติกให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนของ
อ้อยปัญหายังน้อย แต่มันส าปะหลัง และยางพารา ปัญหาส่วนใหญ่ต้องมีการแปรรูปให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

 
1.3 ด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด 

 
ตารางที่ 3-1 แสดงข้อมลูอุตสาหกรรมทีส่ าคัญในพื้นที่กลุม่จังหวัด 
จังหวัด โรงสี โรงมัน แปรรูปยางพารา น  าตาล เอทานอล 

กลุ่ม
จังหวัด 

ประ 
เภท 
2* 

ประ 
เภท 
3** 

ประ 
เภท 
2* 

ประ 
เภท 
3** 

ประ 
เภท 
2* 

ประ 
เภท 
3** 

ประ 
เภท 
2* 

ประ 
เภท 
3** 

ประ 
เภท 
2* 

ประ 
เภท 
3** 

สกลนคร 2 12 - 5 - 6 - - - - 
นครพนม - 10 - 4 - 6 - - - - 
มุกดาหาร 4 8 2 9 - 8 - 1 - 1 
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ตารางที่ 3-1 แสดงข้อมลูอุตสาหกรรมทีส่ าคัญในพื้นที่กลุม่จังหวัด 
จังหวัด โรงสี โรงมัน แปรรูปยางพารา น  าตาล เอทานอล 

รวมกลุ่ม
จังหวัด 

6 30 2 18 - 20 - 1 - 1 

หมายเหตุ  
* อุตสาหกรรมประเภท 2 หมายถงึ เครื่องจักรจ าพวกไมเ่กิน 50 แรงม้า และ/หรือ คนงานจ านวนไม่เกิน 50 คน  
** อุตสาหกรรมประเภท 3 หมายถึง เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557 
   
 จากตารางที่ 3–1 พบว่า อุตสาหกรรมที่ส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีโรงสี โรงมันส าปะหลัง 
แปรรูปยางพารา น้ าตาล และเอทานอล พบว่า โรงสีที่เป็นโรงงานประเภท 3 มีจ านวน 30 โรงงาน 
โรงมันส าปะหลัง จ านวน 18 โรงงาน และแปรรูปยางพารา จ านวน 20 โรงงาน จังหวัดมุกดาหารมีโรง
น้ าตาล และโรงงานเอทานอลแห่งละหนึ่งโรงงาน การแปรรูปมันส าปะหลัง เพ่ือที่ท าเอทานอลเป็นสิ่ง
ที่สามารถท าได้ ในเรื่องอุตสาหกรรมแหล่งแร่ มีการให้ประทานบัตรชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหิน
ทราย เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 81 
ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา  
  
 1.4 ด้านการค้าของกลุ่มจังหวัด 
 การส่งออกสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดมุกดาหาร มี
จ านวนบริษัทส่งออกกว่า 10 บริษัท สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร เฟอร์นิเจอร์  
โรงพยาบาล ที่พัก โรงแรม อุปโภคบริโภค อาหารส าเร็จรูป แหนม หมูยอ จังหวัดสกลนคร มีจ านวน
บริษัทส่งออก 9 บริษัท สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร กาแฟปรุงส าเร็จ รับเหมาก่อสร้าง 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การออกแบบ อุปกรณ์สื่อสาร อุปโภคบริโภค จังหวัดนครพนม มีจ านวนบริษัท
ส่งออกกว่า 7 บริษัท สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ แยมผลไม้ เครื่องประดับ ข้าว เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือวัด
ระยะทาง วาล์ว มิเตอร์ ไฟฟ้า กล้วยไม้ และปลาสวยงาม 

สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัดมีการส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่  
จังหวัดสกลนคร สินค้า OTOP ส่งออก ได้แก่ 

1) ประเภทอาหาร สินค้าที่ส่งออก ข้าวฮางงอก เนื้อโคขุน ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว 
จีน ฝรั่งเศส 

2) ประเภทเครื่องดื่ม สินค้าท่ีส่งออก น้ าเม่าพร้อมดื่ม ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว 
3) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย สินค้าที่ส่งออก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอมือย้อมคราม 

ผ้าสไบไหม ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี สวีเดน เยอรมนี  
4) ประเภทของใช้ สินค้าที่ส่งออก ใยบวบขัดผิว โคมไฟกะลามะพร้าว ส่งออกไป

ประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินโดนีเซีย  
5) ประเภทสมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าที่ส่งออก สมุนไพรอบตัว ส่งออกไปประเทศ 

มาเลเซีย เยอรมน ี
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จังหวัดนครพนม สินค้า OTOP ส่งออก ได้แก่ 
1) ประเภทอาหาร สินค้าที่ส่ งออก ส้มปลาชะโด ขนมเทียนแก้ว ขาหมูยัดไส้ 

กระเทียมดอง ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม 
2) ประเภทเครื่องดื่ม สินค้าที่ส่งออก เหล้าอุ ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม 
3) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย สินค้าที่ส่งออก ผ้าไหม เครื่องประดับ เครื่องเงิน 

ผ้าพันคอ งานถักประยุกต์ ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี สวีเดน เยอรมนี 
เวียดนาม ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง  

4) ประเภทของใช้ สินค้าที่ส่งออก เก้าอ้ีไม้ กระจกเพ้นท์ เสื่อนวดจากเส้นกกเกลียว ที่
ใส่ขวดไวน์แบบตั้ง พิณไฟฟ้า ส่งออกไปประเทศ สป.ลาว แคนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
ออสเตรเลีย กัมพูชา   

จังหวัดมุกดาหาร สินค้า OTOP ส่งออก ได้แก่ 
1) ประเภทอาหาร สินค้าที่ส่งออก ขนมหม้อข้าวหม้อแกง ไส้กรอกหมู ไข่เค็ม ข้าว

กล้องแต๋น ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น 
2) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย สินค้าที่ส่งออก ผ้าคลุมไหล เสื้อบุรุษ ผ้าพันคอ เสื้อ

สตรี ผ้าหมักโคลน ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น เยอรมน ีสหรัฐอเมริกา กัมพูชา 
3) ประเภทของใช้ สินค้าที่ส่งออก ไม้กวาดดอกหญ้า กระเป๋าล้อลาก ตะกร้ากล่องนม 

ถังเตี้ย ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์ มาเลเชีย อังกฤษ สเปน อินเดีย 
 

1.5 ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่ จุด

ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–ลาว แห่งที่ 3 และด่านท่าเรือเทศบาลเมือง
นครพนม มีจุดผ่อนปรนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ชัย อ าเภอบ้านแพง จุดผ่อนปรน 
อ าเภอท่าอุเทน จุดผ่อนปรนบ้านหนาด และจุดผ่อนปรนอ าเภอธาตุพนม ส่วนจังหวัดมุกดาหารมี
เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–ลาว แห่งที่ 
2 และด่านท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในปี 2553–2555 จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าสินค้าส่งออก
สูงขึ้นโดยในปี 2555 มีมูลค่า 64,328.5 ล้านบาท และลดลงในช่วงปี 2556–2557 มูลค่า 34,864.6 
ล้านบาท และ 34,726.6 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ จังหวัดนครพนมมูลค่าสินค้าส่งออกเพ่ิมขึ้น 
และเพ่ิมขึ้นมากในปี 2556–2557 มูลค่า 38,261.4 ล้านบาท และ 43,851.7 ล้านบาท ตามล าดับ    
1) ฐานการผลิตที่ส่งออกใน 2 จังหวัดไม่แตกต่างกัน 2) มีสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงไทย–ลาว 2 
แห่ง คือ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมมีจุดเด่น ในเรื่องของระยะทางที่
ใกล้กับพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สปป.ลาว ตอนกลางและตอนบน และเวียดนามตอนกลาง 
และตอนบน โดยใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ซึ่งเส้นทางนี้ยังไม่ได้อยู่ในกรอบความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion Cross–Border 
Transport Aqreement: GMSCBTA) แต่มีการขนส่งในเส้นทางนี้จ านวนมาก ท าให้มูลค่าการค้าที่
มุกดาหารลดลงและเพ่ิมขึ้นที่นครพนม ประเด็นคือ ท าอย่างไรให้ยอดการส่งออกสินค้าของทั้ง 2 
สะพานให้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งมูลค่าการส่งออกและน าเข้าขยายตัวมากขึ้น 3) การส่งออกเป็นไปตาม
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ฤดูกาลของการผลิต เช่น ผลไม้ เป็นการส่งออกตามฤดูกาล ดังนั้น ทั้ง 2 จังหวัดนี้มีส่วนส าคัญ คือ 
เรื่องของโลจิสติกส์ของชายแดนที่เกิดขึ้น ในด้านการค้าของไทยกับ สปป.ลาว ดังแสดงในภาพที่ 3–10  

 

 
                ภาพที่ 3-10 แสดงมูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านศลุกากรมุกดาหารและนครพนม 
 
 ด้านมูลค่าการน าเข้าของกลุ่มจังหวัด ในปี 2556–2557 มีแนวโน้มน าเข้ามากข้ึน โดยการ
ส่งออกมากขึ้นในปี 2553–2555 การส่งออก และน าเข้าของจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มมากขึ้น ใน
อนาคตเมื่อจังหวัดบึงกาฬด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 แล้วเสร็จ ท าให้มี
ระยะทางในการขนส่งไป สปป.ลาว ตอนกลาง และ สปป.ลาว ตอนบน และเวียดนาม สั้นกว่าจังหวัด
นครพนม ทั้งมีโอกาสในการขอสร้างสนามบิน และขอพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ในขณะที่จังหวัดบึงกาฬ
มีการขยายตัว เพราะฐานการผลิตยังเท่าเดิม และผู้ประกอบการส่งออกต้องใช้ต้นทุนต่ าที่สุดในการ
ขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่อยู่เวียดนาม และ สปป.ลาว เข้ามารับและส่งออกสินค้าหรือ
ผู้ประกอบการไทยที่ขนส่งเอง ต้องเลือกพ้ืนที่ที่สะดวกที่สุด ท าให้จังหวัดนครพนมมีมูลค่าส่งออก 
น าเข้าลดลง ซึ่งการน าเข้ามีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สปป.ลาว เริ่มพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น 
สปป.ลาว น าเข้าน้ ามันจากไทยลดลง มีการพ่ึงพาไทยลดลง เพราะมีก่อสร้างท่อน้ ามันจากเวียดนามที่
เข้ามาค าม่วน มีโรงกลั่นน้ ามันตั้งอยู่ในเวียงจันทน์อีกไม่นานมีความพร้อมในการส่งน้ ามันกลับมาไทย 
ท าให้มีมูลค่าเติบโตขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อีกไม่นาน 3–5 ปีข้างหน้า หากไทยไม่ท าอะไร ท าให้
โอกาสด้านการค้าชายแดนของไทยลดลง  
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        ภาพที่ 3-11 แสดงมูลค่าสนิค้าน าเข้าแยกตามของกลุ่มจังหวัด ผ่านด่านศุลกากรไทย–ลาว 

                                     ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
 สิ่งที่จ าเป็น คือ ฐานการผลิตการเกษตรต่าง ๆ ไทยต้องเดินหน้าในเรื่องการค้าการลงทุน
ต่าง ๆ เกิดความเชื่อมโยงขึ้นซ่ึงมี 2–3 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 2) สินค้าที่มีอยู่ ต้อง
มีความเชื่อมโยงในการผลิตซึ่งกันและกัน 3) ต้องมีการร่วมมือกันของสภาอุตสาหกรรม หอการค้า   
โรตารี่ ไลออนส์ สมาคมสตรี นักธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ แต่พบว่าปัญหาในกลุ่มจังหวัดมีการ
รวมตัวกันน้อย ท าให้เสียโอกาส และการรู้จักกันในการร่วมงาน ซึ่งต้องร่วมมือกันให้มากขึ้น  ในเชิง
กลุ่มบุคคล การรู้จัก และการท างานร่วมกันให้มากขึ้น การขับเคลื่อนของ GPP ในกลุ่มจังหวัดเกิดขึ้น
ได้ 2 ส่วน คือ 1) กลไกราคา และกลไกการตลาดของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 2) ภาครัฐ และหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านแผนงาน ซึ่งการรวมกลุ่มจังหวัดผลในการเชื่อมโยงของ
แต่ละจังหวัด และการเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดน้อยมาก 
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2. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) ของกลุ่มจังหวัด  

 
วิเคราะห์โดยน าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชี

ประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการปรับ และจัดกลุ่ม
สาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ได้ตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต (Input–Output Tables: I–O Tables) กลุ่มจังหวัดจ านวน 47 สาขาการผลิตเพ่ือ
ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage: BL) ของแต่ละสาขาการผลิต  

การวิเคราะห์แต่ละสาขาการผลิตเพ่ือดูว่าแต่ละสาขามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร สาขาการ
ผลิตมีความเชื่อมโยงมากน้อยอย่างไรในแตล่ะจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าใครเป็น
ผู้ผลิต หรือผลิตที่ไหนกับใคร และตลาดอยู่ที่ไหน 

ในเรื่องของการเชื่อมโยงกระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ยกตัวอย่างพืชเศรษฐกิจ 
เช่น อ้อย สมมติให้อ้อยเป็นต้นน้ า การผลิตจากต้นน้ าของอ้อย คือ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย แรงงาน ท่อน
พันธุ์ ส่วนของกลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย คือ กากอ้อย กากน้ าตาล น้ าตาลทรายดิบ ซึ่งกากอ้อย
สามารถท าเป็นปุ๋ย เชื้อเพลิงชีวมวล กากน้ าตาลสามารถท าเป็นสุรา เบียร์ และแอลกอฮอล์ ส่งไปผลิต
เป็นกรดอะซิติก และเอทานอล น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ ส่วนน้ าตาลทรายดิบใช้เป็นวัตถุดิบในการท าขนม
หวานต่าง ๆ ในส่วนของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง แป้งมัน สามารถน ามาท าขนมได้ เพราะอ้อยเป็น
กระบวนการผลิตต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สามารถสร้างผลผลิตได้ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญควรมี
กิจกรรมกลางน้ าและปลายน้ าให้มาก เพราะเป็นการเพ่ิมมูลค่า และสร้างสินค้าใหม่ ๆ ได้ ซึ่งเป็นผลการ
เชื่อมโยงของอ้อย เช่น อ้อยเป็นปลายน้ าที่ส่งผลให้กับต้นน้ าเป็นยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และแรงงาน เรียก
ผลของการเชื่อมโยงนี้ว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ส่วนการเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage) ของอ้อยเป็นต้นน้ าส่งเข้าในโรงงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ และรายจ่ายเกิดขึ้นมากมาย 
หากมีผลในการเชื่อมโยงจากกลางน้ ามาก มีรายได้มาก ทิศทางมูลค่าเพ่ิมขึ้น ท าให้รายได้ของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ดังภาพที่ 3–12 
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                      ภาพที่ 3-12 แสดงตัวอย่างอธิบายต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย 
 

จากการวิเคราะห์การผลิตและผลผลิตจาก 58 สาขาการผลิต ภายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสาขาการผลิตและผลผลิตไม่ถึง 58 สาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับ
กลุ่มจังหวัดจึงปรับสาขาการผลิตให้เหลือ 47 สาขาการผลิต เพราะในบางสาขาการผลิตของกลุ่ม
จังหวัดไม่มี เช่น การประมงทะเล จึงนิยามสาขาการผลิต ดังต่อไปนี้ 

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 
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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 
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 ซึ่งผลิตน้ 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 
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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
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 
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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 

036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ส าหรับเป็นที่อยู่
อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนต์และหอพัก กิจกรรมที่เกี่ ยวกับการต่อเติม 
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
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รถบรรทุก การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่า
รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งและการขนส่ งทางน้ า
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ าล าคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็นต้น การให้บริการเสริมการ
ขนส่งทางน้ าทุกประเภท เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ 
อาคารที่เกี่ยวข้องทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ
ประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและ
สินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
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 
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047 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
มิได้จัดไว้ในสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 
 

การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 
การขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจของภาคเอกชนทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีการเชื่อมโยง 2 

ลักษณะ คือ 1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 2) ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อน
ผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลางให้กับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการผลิตอ้อยส่งอ้อยไป
โรงงาน แปรรูปน้ าตาล ไปยังสาขาการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม แก็สโซฮอล์ เป็นต้น 

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัย
การผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการท านาใช้ปัจจัยการผลิต จากปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น เช่น ต้นน้ า คือ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ปลายน้ า คือ ข้าวเปลือก 

เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิต
นั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้า และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังหมายความว่า ลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีเป็นลักษณะเป็น สาขาการผลิต
แบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า  

เช่นเดียวกัน เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า 1 หมายความว่า 
สาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หมายความว่า ลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็น สาขาการ
ผลิตแบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
 
ตารางที่ 3-2 แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เช่ือมโยงไปข้างหน้า และเช่ือมโยงไปข้างหลังของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อีสานบน 2 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL)  

25 27 27 26 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

22 20 20 21 

รวม 47 47 47 47 
 
จากตารางที่ 3–2 พบว่า จังหวัดสกลนคร มีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 

(Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 25 สาขา
การผลิต จังหวัดนครพนม มี 27 สาขาการผลิต จังหวัดมุกดาหาร มี 27 สาขาการผลิต และกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี 26 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่มีดัชนีความ
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เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage: FL) จังหวัดสกลนครมี 22 สาขาการผลิต จังหวัดนครพนม มี 20 สาขาการผลิต จังหวัด
มุกดาหาร มี 20 สาขาการผลิต และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี 21 สาขาการ
ผลิต จากทั้งหมด 47 สาขาการผลิต  

 
 จังหวัดสกลนคร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 25 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และมีปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ า และปลายน้ า 
เพ่ิมเตมิโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-3 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดสกลนคร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
2 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
3 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
4 44 การบริการธุรกิจ 
5 7 ท าสวนยางพารา 
6 1 การท านา 
7 40 การขนส่ง 
8 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
9 42 การเงินและประกันภัย 
10 33 การผลิตอื่น ๆ  
11 41 การสื่อสาร 
12 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
13 10 การป่าไม ้
14 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
15 43 อสังหาริมทรัพย ์
16 11 การประมง 
17 35 การประปา 
18 2 ท าไร่ข้าวโพด 
19 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
20 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
21 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
22 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
23 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
24 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
25 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
 จากตารางที่ 3–3 พบว่า จังหวัดสกลนครมีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ในรหัสสาขาการผลิต 8 คือ การปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น การปลูก
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พืชไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องเทศ พืชสมุนไพร เมล็ดพันธุ์ ตอนกิ่ง และพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น เป็นตัวน า
ของสาขาการผลิตของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการซื้อขายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
รองลงมา รหัสสาขาการผลิต 24 คือ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า แต่ในพ้ืนที่ไม่มีอุตสาหกรรม
เหล็ก มีเตาเพ่ือการแปรรูป โรงหล่อ โรงกลึง อยู่ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ถ้าหากการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากข้ึน ส่งผลให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากขึ้น ถามว่าต้องการผลิตอะไร 
ต้องการตลาดที่ไหน ต้องการท าสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างไร ซึ่งต้องมองอนาคตต่อไป จนกระทั่งความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังสาขาการผลิตในล าดับท้าย ๆ มีน้ าหนักน้อยลง
ตามล าดับ  
 
 จังหวัดสกลนคร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 22 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงข้างหน้า คือ เพิ่มการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดย
พิจารณาความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-4 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดสกลนคร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
3 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
4 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
5 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
6 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
7 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
8 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
9 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
10 9 การปศุสตัว ์
11 19 การพิมพ ์
12 46 บริการอื่น ๆ  
13 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
14 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
15 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
16 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
17 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
18 6 ท าไร่อ้อย 
19 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
20 45 การบริการสาธารณะ 
21 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
22 46 บริการอื่น ๆ  
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จากตารางที่ 3–4 พบว่า จังหวัดสกลนครมีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า ในรหัสสาขาการผลิต  26 คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ รองลงมา 
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
โรงแรมและภัตตาคาร โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตยาน
ยนต์และการซ่อมแซม การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การปศุสัตว์ เป็นต้น เรื่องการแปรรูป เช่น หนังสัตว์ 
เป็นการแปรรูปแล้วส่งไปยังที่อ่ืน ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก โรงแรม
และภัตตาคารให้มีมูลค่าเพ่ิมอีก จนกระทั่งสาขาการผลิตท้าย ๆ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ ท า
ไร่อ้อย การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การบริการสาธารณะ ท าไร่มันส าปะหลั ง และการบริการอ่ืน ๆ ซึ่ง
สาขาการผลิตข้างต้น มีน้อยมากในความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
 
 จังหวัดนครพนม สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุดสนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ิม
โดยพิจารณาความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดนครพนม 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
3 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
5 43 อสังหาริมทรัพย ์
6 7 ท าสวนยางพารา 
7 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
8 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 42 การเงินและประกันภัย 
10 1 การท านา 
11 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
12 40 การขนส่ง 
13 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
14 41 การสื่อสาร 
15 10 การป่าไม ้
16 46 บริการอื่น ๆ  
17 33 การผลิตอื่น ๆ  
18 11 การประมง  
19 35 การประปา 
20 2 ท าไร่ข้าวโพด 
21 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
22 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
23 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
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ตารางที่ 3-5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดนครพนม 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
25 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
26 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
27 10 การป่าไม ้

 
 จากตารางที่ 3–5 พบว่า จังหวัดนครพนมมีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ในรหัสสาขาการผลิต 24 คือ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
รองลงมา การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การปลูกพืชอ่ืน ๆ การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
อสังหาริมทรัพย์ ท าสวนยางพารา เป็นต้น ในเรื่องอุตสาหกรรมการแปรรูปมีขั้นตอนที่ดี ซึ่งประเทศ
เพ่ือนบ้านมีแร่เหล็ก และในนิคมอุสาหกรรมวุ๋งอ๋าง ประเทศเวียดนาม มีอุตสาหกรรมเหล็ก ลงทุนโดย
นักลงทุนคนไต้หวัน มีนักลงทุนต่างชาติกว่า 26 ประเทศลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งต้องมองความ
เชื่อมโยงนี้มีฐานการผลิต และต้องขยายฐานการผลิตต่อไปอย่างไร ในการผลิตการประกอบชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ที่เป็นชิ้นส่วน (Spare Part) แล้วน าเข้ามาประกอบ และน ามาปรับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าขึ้นได้อย่างไร 
เป็นตัวอย่างในเรื่องของฐานการผลิตต่อไป และมีความเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตข้างหน้า เช่น การ
ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การปลูกพืชอ่ืน ๆ การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์ ท า
สวนยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การเงินและ
ประกันภัย การท านา กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ การขนส่ง ท าไร่ผักและสวนผลไม้ การสื่อสาร เป็นต้น 
ส่งผลในการเชื่อมโยงไปข้างหน้าค่อนข้างสูงในหลายสาขาการผลิต เช่น สาขาการผลิต 10 คือ การป่า
ไม้ มีผลความเชื่อมโยงไปข้างหน้าน้อยท่ีสุด 
 

จังหวัดนครพนม สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 20 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงข้างหน้า คือ เพิ่มการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดย
พิจารณาความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-6 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดนครพนม 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
5 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
7 19 การพิมพ ์
8 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
9 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
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ตารางที่ 3-6 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดนครพนม 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
10 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
11 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
12 45 การบริการสาธารณะ 
13 9 การปศุสตัว ์
14 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
15 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
16 6 ท าไร่อ้อย 
17 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
18 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
19 44 การบริการธุรกิจ 
20 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
จากตารางที่ 3–6 พบว่า จังหวัดนครพนมมีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า ในรหัสสาขาการผลิต  26 คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ รองลงมา 
อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ โรงเลื่อย
และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อโลหะ การพิมพ์ ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า การก่อสร้างบริการสาธารณะ เป็นต้น 
ควรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า มีสินค้าใหม่ ๆ มาแปรรูปในสาขาการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นจุดที่สร้างรายได้ 
ซึ่งสาขาการผลิตท้าย ๆ คือ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การบริการธุรกิจ ท าไร่มันส าปะหลัง และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบของจังหวัดนครพนม ยกตัวอย่างเช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ ในการส่งใบ
ยาสูบที่แห้ง เพ่ือแปรรูปส่งไปที่เด่นชัย หรือโรงงานที่กรุงเทพมหานคร ท าการอบ และแปรรูปที่
โรงงาน ซึ่งไม่พบโรงงานในพ้ืนที่ของจังหวัดนครพนม จึงท าให้สาขานี้อยู่ในล าดับท้าย ๆ ของสาขาการ
ผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของจังหวัดนครพนม 

 
 จังหวัดมุกดาหาร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุดสนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ิม
โดยพิจารณาความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-7 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดมุกดาหาร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
4 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
5 7 ท าสวนยางพารา 
6 43 อสังหาริมทรัพย ์
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ตารางที่ 3-7 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดมุกดาหาร 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
7 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 1 การท านา 
9 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 40 การขนส่ง 
12 33 การผลิตอื่น ๆ  
13 41 การสื่อสาร 
14 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
15 10 การป่าไม ้
16 46 บริการอื่น ๆ  
17 11 การประมง  
18 6 ท าไร่อ้อย 
19 35 การประปา 
20 2 ท าไร่ข้าวโพด 
21 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
22 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
23 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
25 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
26 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
27 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
จากตารางที่ 3–7 พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ในรหัสสาขาการผลิต 24 คือ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
รองลงมา การปลูกพืชอ่ืน ๆ การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีลักษณะ
คล้าย ๆ กับจังหวัดนครพนม ฉะนั้นต้องมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดในการรับผิดชอบ 
และการสร้างบทบาทหน้าที่ให้มากขึ้น จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ต้องศึกษาว่ามีความเชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตด้านใด และจังหวัดใดท าหน้าที่ผลิต เพ่ือสร้างความแตกต่างของตนเองไม่ใช่การผลิตที่
แข่งขันกัน ในที่สุดไม่เกิดผลใด ๆ เพราะภาครัฐก าหนดให้ 2 จังหวัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
โครงสร้างมีลักษณะคล้ายคลึงกัน การสร้างมูลค่าเพ่ิมมีความคล้ายกันในแต่ละสาขาการผลิต ใน
กิจกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่นกัน ดังนั้น ต้องสร้างความแตกต่างอย่างไรในเขตพ้ืนที่  เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ ในการรวมกลุ่มจังหวัดก็คล้ายกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจคือการแบ่งหน้าที่ตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากการท าเป็นเวลานาน ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น ณ วันนี้
กลุ่มจังหวัดไม่ได้ท าหน้าที่เหมือนกับในกลุ่มอาเซียน และกลุ่ม EU ซึ่งเราต้องสร้างความโดดเด่นของ
กลุ่มจังหวัด เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และจังหวัดใกล้เคียง เพราะกลุ่ม
จังหวัดไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ภาครัฐต้องน าภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดท าให้ พ้ืนที่สร้างความ
เชี่ยวชาญให้แตกต่างของแต่ละจังหวัด ระหว่างจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
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สกลนคร ความแตกต่างที่เป็นจุดส าคัญในการสร้าง หรือมีจากฐานการผลิตเดิมอยู่แล้วเพ่ือแปลงความ
แตกต่างที่มีในฐานการผลิตเดิมอยู่ ท าให้เกิดความแตกต่างกันให้ได้ และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ได้ มีการค้าขายกับตา่งประเทศ พบว่า ต้องใช้เวลามาก เกิดความยุ่งยาก บางครั้งถูกหลอกโดยการหา
ตลาดให้ได้ หากแต่มีกฎหมายเดียวกัน สังคมเดียวกัน รู้จักกัน ท าไมไม่จับมือกันสร้างโอกาสมากกว่าที่
ต้องมีการค้าขายกับต่างประเทศ หรือก่อนที่การขยับเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องไปสู้หรือแข่งขันกับต่างประเทศ แต่กลุ่มจังหวัดต้องมีการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นก่อน เพ่ือ
สร้างโอกาส ทั้งนี้ ภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรมต้องร่วมมือกัน ส าหรับ
หอการค้าต้องชักชวนสมาชิกบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอ าเภอเมือง น าพ่อค้าเกษตรรายย่อย เข้ามารวมกลุ่ม
ให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เป็นการเริ่มต้นจากกลุ่มพ่อค้าการเกษตรกรรายย่อยก่อน ไป
เริ่มต้นกับกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะกฎหมายต่างกัน สังคมต่างกัน หาตลาดยากมากขึ้น การที่รวมตัวกันได้
ก่อน แต่เบื้องต้นต้องดูตลาดก่อนว่าตลาดตอนนี้ปลายทางอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่มองเรื่องห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) แต่ไม่มองเรื่องห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) ถ้าหากดูเรื่องห่วงโซ่อุปสงค์ 
(Demand Chain) แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือย้อนกลับมาดูเรื่องต้นทาง และปลายทางว่า
อยู่ไหน ต้องดหู่วงโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สลับกัน เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจในการเดินหน้าต่อไป หากย้อนส ารวจที่ปลายทางว่าเป็นอย่างไรแล้วกลับมาดูต้นทาง 
และเริ่มจากต้นทางไปปลายทางนี่คือสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องคิดแล้วเสนอต่อไป ต้องจัดตั้งคณะกรรมการ
ตลาดขึ้นมาสนับสนุน  

อุตสาหกรรมของจังหวัดมุกดาหาร ปัญหาของความเชื่อมโยงไปข้างหน้าคล้ายกันกับความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะผลที่เกิดขึ้น จึงท าให้ โครงสร้างของจังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนมคล้ายกัน รวมทั้งจังหวัดสกลนครมีที่มาที่ไปของรายได้เป็นอย่างไร 
เป็นลักษณะเหมือนกัน เมื่อการรวมกลุ่มแล้วจ าเป็นต้องหาความแตกต่างของแต่ละจังหวัด ถ้าหากไม่
แตกต่างก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้ ต้องเดินหน้าอย่างไรภายใต้ความเหมือนนี้ ต้องมีความแตกต่างมาก
ขึ้นในภาวะของความเป็นกลุ่มเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม กลุ่มวัฒนธรรมต้อง
ขับเคลื่อนร่วมกัน การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นการเชื่อมโยงกันมากที่สุด 
เพราะการท่องเที่ยวเป็นสินค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ว่าพ้ืนที่ได้อะไร มากน้อยเพียงใด การท่องเที่ยวเป็น
สาขาเดียวที่มองเห็นการเชื่อมโยง  

เมื่อมีความเหมือนเกิดขึ้น สิ่งที่กลุ่มจังหวัดพบคือ การสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่
ละสาขาเพ่ิมขึ้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมในแต่ละสาขาการผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
จังหวัด ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ต้องอาศัยฐานของผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ แต่สิ่งที่ส าคัญคือ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ โดยรุ่นใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บางกลุ่มกลับมาท าธุรกิจที่บ้าน ส่วนอีกกลุ่มไม่กลับมาท าธุรกิจที่บ้าน ส่งผลให้คนรุ่นใหม่
ลดลงในแต่ละจังหวัด และคนรุ่นใหม่นี้มีความชาญฉลาดมากกว่าคนรุ่นเก่า เพราะการเรียนสามารถ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ มากขึ้นเป็นสิ่งที่พบในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด ต้องฝากภาคเอกชนไว้ ภาครัฐ
มีหน้าที่ช่วยขับเคลื่อน  สนับสนุน และส่งเสริมเท่านั้น สิ่งที่ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
ไลออนส์ โรตารี่ สภาสตรี นักธุรกิจต่าง ๆ เป็นการด าเนินตามต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน และ
สิ่งที่พบคือ โครงสร้างของคนรุ่นใหม่มีน้อย ในกลุ่มนักธุรกิจต้องน าคนรุ่นใหม่เข้ามาเกาะกลุ่มกัน แต่ก็
ยังเห็นภาพการเกาะกลุ่มนี้ไม่มากนักส าหรับจังหวัดเล็ก ๆ แต่จังหวัดใหญ่มีจ านวนมาก และจังหวัด
เล็ก ๆ เอานักธุรกิจนอกพ้ืนที่เข้ามาแล้วนักธุรกิจในพ้ืนที่จะได้อะไร ถ้าจีน เวียดนาม เกาหลีใต้ 
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สิงคโปร์ มาเลเซียเข้ามา นักธุรกิจในพ้ืนที่จะได้อะไร แต่การสร้างร่วมกัน ท ามูลค่าร่วมกันซึ่งหวังว่า
ภาคเอกชนมีการร่วมมือมากขึ้น ภาครัฐไม่มากนัก ส่วนนักวิชาการมีการขับเคลื่อน แต่ในความเป็น
จริงกลุ่มที่ขับเคลื่อนไปได้บางส่วน แต่ในบางส่วนก็มีความล าบากในการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลังที่มีคล้ายกันของแต่ละจังหวัด ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  

 
จังหวัดมุกดาหาร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 20 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงข้างหน้า คือ เพิ่มการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดย
พิจารณาความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-8 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดมุกดาหาร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
5 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
6 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
7 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
8 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
9 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
10 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
11 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
12 9 การปศุสตัว ์
13 19 การพิมพ ์
14 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
15 45 การบริการสาธารณะ 
16 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
17 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
18 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
19 44 การบริการธุรกิจ 
20 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
จากตารางที่ 3–8 พบว่า สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าความเชื่อมโยง

ไปข้างหน้า ล าดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม โรงแรมและภัตตาคาร ควรเพิ่มการผลิตในกลางน้ า และปลายน้ าให้มากข้ึน  
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กลุ่มจังหวัด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 26 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากท่ีสุดสนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ิม
โดยพิจารณาความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-9 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของกลุ่มจังหวัด 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
4 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
5 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
6 44 การบริการธุรกิจ 
7 7 ท าสวนยางพารา 
8 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 1 การท านา 
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 40 การขนส่ง 
12 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
13 41 การสื่อสาร 
14 33 การผลิตอื่น ๆ  
15 10 การป่าไม ้
16 47 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
17 11 การประมง  
18 43 อสังหาริมทรัพย ์
19 35 การประปา 
20 2 ท าไร่ข้าวโพด 
21 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
22 13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก 
23 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
25 25 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
26 33 การผลิตอื่น ๆ  

 
กลุ่มจังหวัด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 21 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงข้างหน้า คือ เพิ่มการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดย
พิจารณาความต้องการของตลาด 
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ตารางที่ 3-10 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์
4 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
5 19 การพิมพ ์
6 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
7 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
8 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
9 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
10 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
11 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
12 9 การปศุสตัว ์
13 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
14 46 บริการอื่น ๆ  
15 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
17 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
18 6 ท าไร่อ้อย 
19 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
20 45 การบริการสาธารณะ 
21 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
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ภาพที่ 3-13 แสดงแผนภาพจุดแสดง FL และ BL ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

จากภาพที่ 3–13 พบว่า ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่ 3 และ 4 ซึ่งไม่ค่อยได้ผลและ
ประโยชน์เท่าที่ควร จึงส่งผลท าให้จังหวัดมีรายได้ไม่สูง ถ้ากระจุกอยู่ข้างบนเหนือเส้นกราฟแนวนอน 
แสดงถึงมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มาก ท าให้รายได้ของจังหวัดสูงขึ้น มี
มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สาขาการผลิตที่อยู่ใต้แกนกราฟ ต้องสร้างกิจกรรมเพ่ิมเพ่ือท าให้เคลื่อนขึ้นมาอยู่
เหนือแกนกราฟ  

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
ค่าตัวทวีคูณผลผลิต เป็นค่าที่แสดงว่า สาขาการผลิตนั้น ๆ ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดมาก

น้อยเพียงใด เมื่อสาขาการผลิตนั้น ๆ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 บาท การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต เป็นการ
วิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งค่าตัวทวีคูณผลผลิต 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 

 
 
 
 
 



3-31 

การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณของจังหวัดสกลนคร 
 

ตารางที่ 3-11 แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับแรกของจังหวัดสกลนคร 

ล าดับ สาขาการผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิดขึ น 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.6157 
ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6157 บาท 

2 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.4974 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4974 บาท 

3 
อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4896 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4896 บาท 

4 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.3387 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3387 บาท 

5 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3075 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 1.3075บาท 

6 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2801 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2801 
บาท 

7 
ก า ร ผ ลิ ต เ ค มี ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

1.2170 
ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2170 บาท 

8 
การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.1997 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.1997 บาท 

9 การเงินและประกันภัย 1.1561 
ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1561 บาท 

10 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ห ล็ ก แ ล ะ
เหล็กกล้า 

1.1519 
ถ้าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.1519 บาท 

 
จากตารางที่ 3–11 พบว่า จังหวัดสกลนครในเรื่องของการลงทุน ถ้าหากการเชื่อมโยงไป

ข้างหน้ามากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และการเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าเป็นอย่างไรในแต่ละกิจกรรม เช่น สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ลงทุนไป 1 บาท จังหวัด
สกลนครมีรายได้ 1.6157 บาท สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ลงทุนไป 1 บาท มีรายได้ 
1.4974 บาท เมื่อลงทุนไป 1 บาทจะมีรายได้เกิดขึ้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นควรสนับสนุนสาขาการผลิต
ใด ภาครัฐต้องมองว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมและสาขาการผลิต ดังนั้น  ควร
ค านึงถึงว่าต้องส่งเสริมสาขาการผลิตใดมากน้อยกว่ากัน หากสาขาการผลิตใดมีค่าตัวทวีคูณผลผลลิต
น้อยก็ต้องส่งเสริมให้มาก ในทางกลับกันสาขาการผลิตใดมากก็ต้องส่งเสริมให้น้อย แต่สาขาการผลิต
ที่มากแล้วและไปได้ควรมีการส่งเสริมน้อย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนใน
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แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งในพ้ืนที่และการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมภาคเอกชนให้พัฒนาขึ้นไป
มากขึ้น ค าถามว่าการพัฒนาไปได้ขนาดไหนในแต่ละกิจกรรม หากน้อยลงในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ควรมี
การควบคุมให้มากขึ้น เพราะต้องมีการพัฒนาต่อไปจนสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ ถ้าหากมีการพัฒนา
มากแล้วการขยายนั้นสามารถไปได้เองจนถึงจุดสูงสุด นี่คือจุดที่ภาครัฐสามารถช่วยในการขับเคลื่อน
และใช้ได้ทั้งหมด เช่น สาขาการผลิตการเงินและประกันภัย ลงทุนไป 1 บาท จะท าให้จังหวัดมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 1.1561 บาท เป็นต้น 

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณของจังหวัดนครพนม 
 

ตารางที่ 3-12 แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับแรกของจังหวัดนครพนม 

ล าดับ สาขาการผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิดขึ น 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.6047 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6047 
บาท 

2 
อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.5466 
ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5466 บาท 

3 
การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.4697 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4697 บาท 

4 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.4303 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4303 
บาท 

5 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3717 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3717 
บาท 

6 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3630 
ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3630 บาท 

7 การพิมพ ์ 1.3410 
ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3410 บาท 

8 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.3179 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3179 บาท 

9 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2831 
ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2831 บาท 

10 
กา รก่ อส ร้ า ง ง าน บริ ก า ร
สาธารณะ 

1.2755 
ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2755 บาท 

 
จากตารางที่ 3–12 พบว่า จังหวัดนครพนมคล้ายกับจังหวัดอ่ืน หลักคิดคือ แต่ละจังหวัดต้อง

มีการขับเคลื่อนอย่างไร นี่คือฐานของความคิดพ้ืนฐานเพ่ือเดินต่อไปของทุกจังหวัดที่มีลักษณะ
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คล้ายกัน ส าหรับภาครัฐ และกระทรวงมหาดไทยที่ได้ก าหนดกลุ่มจังหวัด ศูนย์ ROC ท าการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกที่ท าการวิเคราะห์ด้านนี้ และเป็นกลุ่มจังหวัดแรก ๆ ของ
ประเทศไทย จากการเอาจังหวัดหลักเป็นตัวน า เช่น จังหวัดสกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น 
และนครราชสีมา มีจังหวัดสมาชิกต่าง ๆ เป็นตัวร่วม โดยเชื่อว่าจังหวัดที่เป็นตัวน าที่มีเศรษฐกิจดีกว่า 
ส่งผลให้จังหวัดสมาชิกมีเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ นี่คือทฤษฎีและเหตุผลของการมี
กลุ่มจังหวัด แต่พบว่าในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ข้อเสนอของจังหวัดเล็ก ๆ ไม่เห็นผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มจังหวัด เพราะ
งบประมาณใช้รวมกัน แล้วสัดส่วนงบประมาณได้ตามขนาดของจังหวัดใหญ่และเล็ก 

 
การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณของจังหวัดมุกดาหาร 
 

ตารางที่ 3-13 แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของแรกจังหวัดมุกดาหาร 

ล าดับ สาขาการผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิดขึ น 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.5731 
ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5731 บาท 

2 
อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4893 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4893 บาท 

3 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3349 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3349 
บาท 

4 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3137 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 1.3137 บาท 

5 
การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.2890 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2890 บาท 

6 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.2832 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2832 บาท 

7 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2798 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2798 
บาท 

8 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2705 
ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2705 บาท 

9 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.2630 
ถ้าผลติภณัฑ์จากหนังสตัว์มรีายไดเ้พิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 1.2630 บาท 

10 
ก า ร ผ ลิ ต เ ค มี ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

1.2177 
ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2177 บาท 
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การวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณของกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3-14 แสดงการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับแรกของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ สาขาการผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิดขึ น 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.6205 
ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6205 บาท 

2 
อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.5166 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5166 บาท 

3 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.4941 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4941 บาท 

4 
การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.4514 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4514 บาท 

5 การพิมพ ์ 1.3402 
ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3402 บาท 

6 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3283 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3283 
บาท 

7 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.3116 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3116 บาท 

8 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2945 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2945 บาท 

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2856 
ถ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2856 
บาท 

10 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2729 
ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2729 บาท 

 
ผลที่เกิดขึ นจากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิตโดยก าหนดแต่ละจังหวัดน าการพัฒนา 
ก าหนดให้จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมี
การเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัด
อ่ืนเพิ่มไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการผลิตจ านวน 43 สาขา
การผลิตเกาะกลุ่มกัน และไม่เกาะกลุ่มกัน 4 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาการพิมพ์ (019) สาขา
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) และสาขาการท านา (001) 
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ภาพที่ 3-14 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด

สกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
  
จากภาพที่ 3–14 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา ท าให้สาขา

เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน  
4 สาขา ต่างเติบโตเอง 
 

ก าหนดให้จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา จะท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมี
การเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัด
อ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) 
สาขาการท านา (001) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) และสาขาการพิมพ์ (019) 
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สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (สกลนคร) 
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ภาพที่ 3-15 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด

นครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–15 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา ท าให้สาขา
เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิมไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน  
4 สาขา ต่างเติบโตเอง 
 

ก าหนดให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดน าการพัฒนา เมื่อน าล าดับค่าตัวทวีคูณผลผลิตของ
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าในการพัฒนา ท าให้สาขาเดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการ
เกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา คือ จังหวัดอ่ืนสามารถที่ท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพ่ิม
ไปด้วย ส่วนที่ไม่เกาะกลุ่มกันมีจ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการ
พิมพ์ (019) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) และสาขาการท านา (001)  
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สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (นครพนม) 
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ภาพที่ 3-16 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด

มุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 
จากภาพที่ 3–16 พบว่า ถ้าก าหนดให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา ท าให้สาขา

เดียวกันในจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีการเกาะกลุ่มกันทั้งหมด 43 สาขา ซึ่งจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดสามารถที่จะท าให้รายได้ของ 43 สาขาของจังหวัดอ่ืนเพิ่มไปด้วย ส่วนสาขาที่ไม่เกาะกลุ่มกัน 4 
สาขา ต่างเติบโตเอง 
  

เมื่อจัดอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัด กรณ ี
1. จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง

ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 43 สาขาการผลิต 
2. จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง

ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 43 สาขาการผลิต  
3. จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความ

เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 43 สาขาการผลิต 
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สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (มุกดาหาร) 
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หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากส่งผลต่อรายได้ของจังหวัด
น าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น สาขาการ
ผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ของจังหวัดมุกดาหารเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิตสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาการผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของ
จังหวัดมุกดาหารหากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากส่งผลให้รายได้ของจังหวัด
มุกดาหารเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ท าให้จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาการ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้าง
รายได้ให้แก่จังหวัดตนเอง 

สรุปได้ว่า แทบไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจังหวัดเล็กหรือใหญ่เป็นจังหวัดน าการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนามีค่าเท่ากับจังหวัดมุกดาหารเป็น
จังหวัดน าการพัฒนา หากจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนาก็มีค่าเท่ากับจังหวัดนครพนมเป็น
จังหวัดน าการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงแล้วการบริหารขึ้นอยู่กับเรื่องของวิธีการและเทคนิค 
โครงการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่เห็น
การเชื่อมโยงกัน หากงบประมาณน้อยโครงการไม่เป็นรูปธรรม แล้วท าการวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยง
กัน ในส่วนการเชื่อมโยงกันก็สามารถด าเนินการต่อไปได้ นี่คือข้อสรุปที่ได้พบโดยการใช้ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต เพ่ือพิสูจน์ให้ดูว่าไม่มีความแตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 3-15 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี 2556 

ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 
1 สกลนคร 54,513 
2 นครพนม 42,074 
3 มุกดาหาร 22,764 

 
จากตารางที่ 3–15 พบว่า จังหวัดสกลนคร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสกลนคร 

(GPP) มากที่สุด 54,513 ล้านบาท เพราะฉะนั้นลองพิจารณาในหลาย ๆ สาขาการผลิตที่สามารถ
น าไปสู่การผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด หรือในนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดที่ก าหนดในหลายด้าน เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม 
พาหนะ ซ่อมแซมยานพาหนะต่าง ๆ การคมนาคม ของจังหวัดระหว่างสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ดีระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหาร อยู่ระหว่างการ
ขยายถนนเป็นสี่ช่องทางจราจรเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนครมีความเชื่อมโยงกัน
ค่อนข้างดี เพราะถนนมีการขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจรเกือบทั้งสายแล้ว ณ จุดนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่
ต้องมาศึกษาในเชิงพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมไม่นิ่ง 
ดังนั้น ก าหนดให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดศูนย์กลางภายในกลุ่มจังหวัด และท าการจัดล าดับสาขาการ
ผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้จากมากไปหาน้อย โดยใช้ค่าตัวทวีคูณในการพิจารณาการเกาะกลุ่มกันของสาขา
การผลิตภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งหมายความว่า หากสาขาการผลิตมีการเกาะกลุ่มกันตามจังหวัดศูนย์กลาง 
การพัฒนาสาขาการผลิตนั้น ๆ ส่งผลให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด เติบโตไปด้วยกัน 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างว่าท าไมจังหวัดนครพนม กับจังหวัดมุกดาหารจึงได้รับการ
ส่งเสริมในสาขาการผลิตที่แตกต่างกัน จังหวัดมุกดาหารมีกิจกรรมเป้าหมายของอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
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อิเล็กทรอนิกส์ 3) กิจการโลจิสติกส์ 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว  
และจังหวัดนครพนมถึงมีกิจกรรมเป้าหมายของอุตสาหกรรม 13 กลุ่ม ได้แก่ทั้ง 5 กลุ่มเหมือนจังหวัด
มุกดาหารเพ่ิมเติมอีก 8 กลุ่ม 1) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องหนัง 3) การผลิตเครื่องเรือน 4) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 5) การผลิตเครื่องมือ
แพทย์ 6) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 7) การผลิตพลาสติก 8) การผลิตยา ซึ่ง
ความแตกต่างตรงนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนในการก าหนด
กิจกรรมเป้าหมายของอุตสาหกรรมทั้ง 2 จังหวัด และไม่ชัดเจนว่ามีเกณฑ์อะไรในพ้ืนที่ของจังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม แต่สิ่งทีเ่ห็นอย่างหนึ่งคือเกณฑ์ออกมาเป็นรูปแบบใด เพราะอะไร ทั้ง 
2 จังหวัดมีแรงดึงดูดใจไม่มากพอที่ท าให้ผู้ประกอบการมาลงทุน ในแง่ของภาครัฐเมื่ อเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเสมือนประกาศให้เขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน ในแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ได้เปรียบมากกว่าในเรื่องของแรงดึงดูดใจ
จากการลงทุน และการบริหารจัดการที่รวดเร็วมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้น และเดิน
ต่อไปอย่างไรกับเป้าหมายอุตสาหกรรม 5 กลุ่มของจังหวัดมุกดาหาร และเป้าหมายอุตสาหกรรม 13 
กลุ่มของจังหวัดนครพนม จึงเสนอให้มี 1) ต้องมีการทบทวนสิทธิพิเศษที่คล้ายกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2) เมื่อมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 จังหวัด การก าหนดนโยบายการเงิน นโยบายด้าน
งบประมาณ นโยบายกิจกรรมอ่ืน ๆ ของภาคเอกชนมีความพิเศษตามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 
จังหวัดนี้ด้วย สมาคมธนาคารไทยควรมีนโยบายที่เสริมให้กับกลุ่มจังหวัดในด้านการเงิน ในเรื่องสิทธิ
พิเศษที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 3) การน าเทคโนโลยีของการผลิตที่ใหม่และแปลก เป็น
หัวใจส าคัญที่สุดในการท าผลผลิตใหม่ ๆ ขึ้นมาต้องมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาให้มากขึ้น แต่สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดคือ การเชิญผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การ  Road Show 
ในต่างประเทศ และทุกประเทศทั่วโลกที่มีขีดความสามารถ ถือเป็นโอกาสในการที่จะท ากิจกรรมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ใช่ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงท า ซึ่งเป็น
โอกาสในการลงทุนมากขึ้น ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอให้มีดิสนีย์แลนด์มาลงในพ้ืนที่ เป็น
เรื่องของการตลาดที่ดี เมื่อมีประชากรของประเทศในลุ่มแม่น้ าโขงกว่า 300 ล้านคน สนามบินต้องมี
การขยายพ้ืนที่มากขึ้น ความต้องการการคมนาคมมีสะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจต้องเดินทางด้วยการใช้
เครื่องบินส่วนตัวมาลงในพ้ืนที่ ในเรื่องของประสิทธิภาพจังหวัดมุกดาหารมีความเป็นไปได้ยาก ต้อง
ขยายสนามบินที่อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรที่มีโอกาสอยู่ ซึ่งแต่ละจังหวัดอยากได้สนามบินเป็น
ของตัวเอง เรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ต้องเน้นเชิงรุก  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ผลจากค่าตัวทวีคูณผลผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต อธิบายถึงแต่ละสาขาการ

ผลิตที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณผลผลิต ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การพิจารณาในการ

เสนอโครงการแต่ละโครงการก าหนดจากค่าตัวทวีคูณผลผลิตใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการก าหนด
โครงการแต่ละโครงการ ถ้าค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากแสดงถึงโครงการมีผลต่อรายได้ของจังหวัดมาก 
และกลุ่มจังหวัดก็จะมากตามไปด้วย 
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ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดสกลนคร 

 
ตารางที่ 3-16 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดสกลนคร 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมาก
ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง 
อุตสาหกรรมอาหารและโครงการ
เครื่องดื่ม 

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า 
(Glycemix Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สูญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

โครงการผลิตยางรถยนต์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ 

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดนครพนม 
 

ตารางที่ 3-17 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดนครพนม 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมาก
ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่ าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

อุตสาหกรรมอาหารและโครงการ
เครื่องดื่ม 

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า 
(Glycemix Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สูญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม โครงการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย 
อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ โครงการน าเข้าวัตถุดิบและผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เพื่อส่งออก 
การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ - โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่าเรือ  
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ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดมุกดาหาร 

 
ตารางที่ 3-18 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดมุกดาหาร 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมาก
ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

อุตสาหกรรมอาหารและโครงการ
เครื่องดื่ม 

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า 
(Glycemix Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สูญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ ตัวอย่างโครงการเครื่องดื่ม 

อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ โครงการน าเข้าวัตถุดิบและผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ เพือ่ส่งออก 
การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร - โครงการถนนอาหารโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัด

ภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  
- โครงการส่งเสริมให้มีร้านอาหารเพิ่มในบริเวณแก่งกะเบา 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม โครงการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย 
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

โครงการผลิตยางรถยนต์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ 
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3. ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั ง 3 จังหวัด 
เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
 

 
ภาพที่ 3-17 แสดงความเชื่อมโยงทางถนนระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดมกุดาหาร 

 
 จากภาพที่ 3–17 พบว่า จังหวัดสกลนคร เชื่อมโยงการคมนาคมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดโดย
ใช้เส้นทางหมายเลข 22 เชื่อมโยงกับจังหวัดนครพนม สภาพถนน 4 ช่องจราจรกับ 2 ช่องจราจร 
เช่นเดียวกับเชื่อมโยงกับจังหวัดมุกดาหาร ด้วยเส้นทางหมายเลข 223 อยู่ระหว่างการขยายเส้นทาง มี
อุปสรรคเทือกเขาภูพาน ก าหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯภูพาน ที่มีข้อจ ากัดในการขยายพ้ืนที่ผิว
จราจรเส้นทางหมายเลข 12 เชื่อมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ในขณะที่เส้นทางหมายเลข 22 จากสกลนคร
เชื่อมโยงไปจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างการขยายช่องทางเป็น 4 ช่องจราจรเช่นเดียวกัน รถบรรทุก
สินค้าจ านวนหนึ่งที่บรรทุกสินค้าเพ่ือส่งออกไป สปป.ลาว เวียดนาม หรือจีน หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
หมายเลข 12 ในการขึ้นภูพาน เมื่อเดินทางมาตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ส่วนหนึ่งใช้เส้นทางไป
จังหวัดอุดรธานีแล้วเข้าจังหวัดสกลนคร บางส่วนใช้เส้นทางเข้าอ าเภอวังสามหมอ ใช้เส้นทาง
หมายเลข 227 เข้าอ าเภอพังโคนเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหมายเลข 22 ไปสกลนคร–นครพนม ส่วน
รถบรรทุกสินค้าที่บรรทุกสินค้าส่งออกทางสะพานข้ามแม่น้ าโขงมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 จังหวัด
มุกดาหาร ใช้เส้นทางอ าเภอสมเด็จเข้าจังหวัดมุกดาหารโดยตรง นอกจากนี้จากอ าเภอพังโคน ใช้
เส้นทางหมายเลข 222 สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดบึงกาฬได้ ปัจจุบันแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างถนนจากอ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางใหม่จะตัดตรงโดยไม่อ้อมไปอ าเภอสมเด็จ ย่นระยะทางกว่า 
20 กิโลเมตร 
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        ภาพที่ 3-18 แสดงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร  

                             ที่สามารถเชื่อมโยงไป สปป.ลาว และเวียดนาม 
 

จากภาพที่ 3–18 จังหวัดมุกดาหารมีสภาพการใช้พ้ืนที่เป็นรูปตัว T มีเส้นทางตามล าน้ าโขง 
ทางหมายเลย 212 จากจังหวัดนครพนม ผ่านจังหวัดมุกดาหารในยังจังหวัดอ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหารเป็นปลายทางเส้น EWEC ในประเทศไทยของเส้นทางหมายเลข 12 
การที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องศึกษา เส้นทางธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานเดิม กลุ่มของการตั้งถิ่น
ฐาน ทุนของการตั้งถิ่นฐานเกิดจากการขยายตัวตามล าน้ าโขงและขยายตามถนนสายหลัก ซึ่งถนนสาย
หลักของจังหวัดมุกดาหารคือ เส้น EWEC หรือหมายเลข 12 การขยายพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือขยายให้เกิดประโยชน์ขึ้น หากมีการขยายพ้ืนที่ต้องท าอย่างไร การใช้พ้ืนที่ที่ติดล าน้ าโขงก็ใช้ได้ 
แต่มีบา้งคนเห็นว่าในพ้ืนที่ติดล าน้ าโขงไม่เหมาะสมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้องดูว่าในพ้ืนที่
มีอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมแบบไหน และขนาดเท่าไหร่ เช่น อุตสาหกรรมยางพาราลงในพ้ืนที่  
ต้องมีการจัดการกลิ่นของยางพารา อุตสาหกรรมต้องมีความเหมาะสมในเชิงพ้ืนที่แต่ละจังหวัด แต่
สิทธิประโยชน์ได้ค่อนข้างน้อย การตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความพร้อมมากกว่าเขต
เศรษฐกิจพิเศษในแขวง  สะหวันนะเขต และเวียดนาม หากน ามาเปรียบเทียบกันเวียดนามได้
อะไรบ้าง สปป.ลาว ได้อะไรบ้าง ปัจจุบันการบริหารและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน    
เซโน เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก ในขณะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยยังคงปรุงแต่งให้ดีก่อนที่
จะข้ึนเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้องเพ่ิมสิทธิประโยชน์อะไร ในขณะที่หลายประเทศน าคนเข้าไป
ในพ้ืนที่ของ สปป.ลาว เช่น แขวงจ าปาสัก มีคนจีนและคนเวียดนามเข้าไปประกอบการ และที่ส าคัญ
วิธีการของจีน ไม่ใช่ว่าส่งคนมาท ามาหากินในพ้ืนที่อย่างเดียว แต่มาศึกษาการตลาดของคนในพ้ืนที่ 
โดยการน าสินค้าจากจีนเข้ามาขายในพ้ืนที่  เพ่ือท าการตลาดอีกด้วย มีการเข้ามาแบบกลุ่มที่เป็น 
ประเภทธุรกิจเดียวกันไม่ได้มาแบบเดียวอย่างผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งเป็นความส าเร็จของจีน เป็น
กลยุทธ์ที่แยบคาย นอกจากยืดในเชิงพ้ืนที่ได้แล้วยังสามารถท าได้อีกหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้
ด้วย มีการปลอมแปลงสินค้าไทย เช่น สบู่ ผงซักฟอก เครื่องปรุงรส เช่น ผงชูรส เป็นต้น ที่เมือง   
หลักซาว แขวงบอลิค าไซ ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือให้ประเทศเพ่ือนบ้านมี
มาตรการดูแลการปลอมแปลงสินค้าของไทย เพราะท าให้สินค้าไทยส่งออกไม่ได้ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
คือ การปลอมมีความเหมือนสินค้าไทยมากขึ้น อีกทั้งรสชาติที่ไม่แตกต่างกันมาก หากไทยยังคิดว่า
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สินค้าไทยเป็นที่ต้องการของคนลาวอยู่ แต่ถ้ารสชาติใกล้เคียงกัน ราคาถูกกว่า  คนลาวเปลี่ยนไปใช้
สินค้าจากจีน  

ปัญหาที่ดิน ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษราคาที่ดินสูงเป็นจุดอ่อนในการมาลงทุน ท าให้
จังหวัดใกล้เคียงได้โอกาส เช่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการท าเส้นทางตัดใหม่จาก
อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินาราย์ ถ้าพ้ืนที่ใกล้เคียงประกาศขายที่ดินใน
ราคาถูกกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยิ่งปิดโอกาสในการมาลงทุนในพ้ืนที่นั้น ๆ เพราะจังหวัดใกล้เคียงหา
โอกาสเพ่ือยกระดับให้มากขึ้น ดังนั้นการขึ้นราคาที่ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็น
ปัญหาและอุปสรรคของการค้าขายได้ เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นที่ โครงการจัดตั้งมีนิคม
อุตสาหกรรมแต่ราคาที่ดินในพ้ืนที่มีราคาสูง ท าให้ผู้ประกอบการไม่กล้ามาลงและสู้กับราคาที่ดินที่
สูงขึ้นได้ เป็นปัจจัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยาก ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 จังหวัด
นี้  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ถ้ามีการเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภูเขียว 
และท่าแขก ในแขวงค าม่วน สปป.ลาว มีโอกาสเชื่อมโยงจาก สปป.ลาว ไปยังเวียดนามที่เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษด้วยกันเอง ว่ามีการเชื่อมโยงการผลิตอย่างไร มีการร่วมมือกันของปัจจัยการผลิตกันได้
อย่างไร โดยอาศัยสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of 
Preferences: GSP) และปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most–Favored Nation 
Treatment: MFN) ที่ประเทศต่าง ๆ ให้กับ สปป.ลาว และเวียดนาม นอกจากนี้ประโยชน์ที่เวียดนาม 
ได้จาก 

1) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก (Trans–Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement: TPP) ในการร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาที่เป็น
ประเทศท่ีมีอิทธิพล อีกกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกลุ่มนั้น 

2) ข้อตกลงร่วมกับประเทศที่เป็นระบบสังคมนิยม ได้แก่ รัสเซีย เป็นต้น 
3) เวียดนามท าการค้าขายกับกลุ่มยุโรปบางกลุ่ม นอกเหนือจากประเทศสังคมนิยมด้วยกันมี

ความสะดวกมากกว่าไทยมากพอสมควร  
การรวมตัวของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ต้องผลักดันเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมของหอการค้า

กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรึกษากงสุลจีน และเอกอัครราชทูตจีนเพ่ือขอสิทธิพิเศษ ท า
ให้เกิดผลประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลาย ๆ เรื่อง เพราะอาณาเขตไม่ไกลกันมากนัก เนื่องจาก
อาณาเขตไม่ได้ติดกันกับจีน ไทยจึงไม่ได้สิทธิพิเศษนี้ เพ่ือให้ได้เป็นวาระของประเทศในการขอสิทธิ
พิเศษนี้ ส่งผลให้สินค้าของไทยสามารถขับเคลื่อนได้ หากแก้กฎหมายเรื่องการส่งออกได้  และให้เป็น
วาระการประชุมแห่งชาติ เพ่ือเจรจากับรัฐบาลจีน โดยการผลักดันจากหอการค้าทั้ง 3 จังหวัดออกไป  

ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค ในระยะสั้นจังหวัดนครพนม มุกดาหาร หรือสกลนครที่มีพ้ืนที่จ านวน
มาก ให้ล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 1) เพ่ือท า Zoning ที่ภาครัฐด าเนินการให้เรื่องนี้ได้
อย่างชัดเจนขึ้น 2) เรื่องการตลาด โดยการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีภาครัฐให้การสนับสนุน แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตอบทิศทางการตลาดว่าต้องผลิตอะไร ตลาดอยู่ที่ไหน ผลิตมากน้อยเพียงใด ปัจจัย
การผลิตที่อยู่ใกล้ที่สุดคือแห่งใด และเสนอให้ท าในรูปแบบสหกรณ์ อุตสาหกรรมสหกรณ์ การลงทุน 
พ้ืนที่ งบประมาณมากหรือน้อย ใครมีที่ดินก็ลงที่ดิน ใครมีเงินก็ลงทุนด้วยเงิน ใครมีทั้ง 2 อย่างก็ลงทุน
เพ่ือมาแบ่งการบริหารจัดการและผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสหกรณ์ ซึ่งการ
ร่วมมือกันท าในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมสหกรณ์ สหกรณ์การลงทุนร่วมกัน สหกรณ์สถาบัน หรือใน
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รูปแบบกองทุนอุตสาหกรรม หากมีเงินลงทุนจ านวนมากดึงต่างชาติมาร่วมลงทุนด้วย ท าให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมสหกรณ์ เพ่ือการขับเคลื่อนให้ได้มากขึ้น 
ส่วนใหญ่แล้วความส าเร็จเกิดจากการร่วมมือของผู้ประกอบการหลายรายที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพูดได้ 2 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน เป็นต้น มี
ความคุ้นเคยและเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้น ถ้าไม่มีเงินทุน ต้องปรึกษาสถาบัน
การเงิน สามารถค้ าประกันให้กันได้หรือไม่ เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการมากข้ึน  

 

  
ภาพที่ 3-19 แสดงพื้นที่จังหวัดมกุดาหาร                  ภาพที่ 3-20 แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

 

 
                  ภาพที่ 3-21 แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวัน 19 มกราคม 2558 ศักยภาพการค้า
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหารมีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือ  สปป.ลาว 
และมีเส้น EWEC ตะวันตกและตะวันออก มีสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ท าให้การค้ามีความสะดวก 
โดยมีสาขาที่ได้รับการอนุมัติในการสร้างอุตสาหกรรม 5 สาขา ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
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ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์         3) กิจการโล
จิสติกส์ 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่หากมีกลุ่มนักลงทุนสนใจ
ลงทุนนอกเหนือจากสาขาที่อนุมัติแล้ว สามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ สภาพปัจจุบันแรงจูงใจยังไม่มาก
พอที่จะให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเพราะสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงสุดใกล้เคียงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ด้านสิทธิประโยชน์ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (คกท.) ที่ 4/2557 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้ออกประกาศ คกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสาระส าคัญของการ
ให้สิทธิประโยชน์ จ าแนกเป็น 2 กรณ ี

1. กรณีเป็นกิจการทั่วไป ตามประกาศ คกท. ให้ได้สิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตั้งสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ าที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม 
น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 
สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ  

2. กรณีเป็นกิจการเป้าหมายส าหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ กนพ.ก าหนด  ให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในระดบัสูงสุด 

 
ตารางที่ 3-19 แสดงด้านสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 4/2557 

กรณีเป็นกิจการทั่วไป สกท. ให้การส่งเสริม กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย ตาท่ี กนพ. ก าหนด 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้ว

ไม่เกิน 8 ปี 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี 

2. กรณีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีอยู่
แล้ว (กลุ่ม A1 A2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 

ลดหย่อนภาษี เ งินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ปี 

3. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการค านวณ
ภาษี เป็นเวลา 10 ปี 

√ 

4. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 
25 ในการค านวณภาษี 

√ 

5. ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร √ 
6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิต 

เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
√ 

7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
ตามที่ BOI จะก าหนด 

√ 

8. สิทธิและประโยชน์ที่มิ ใ ช่ภาษีอากร (ซึ่ งจะก าหนดใน
ภายหลัง) 

√ 

หมายเหตุ : ตัวอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม A 
A1. ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel) กิจการ
บริหารออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการวิจัยและพัฒนา 
A2. ได้แก่ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE) กิจการผลิตสารออก
ฤทธิ์ส าคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredient) กิจการขนส่งสินค้าทางราง 
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A3. ได้แก่ กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 
เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการผลิต
เครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
A4. ได้แก่ กิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber) กิจการอบ–ชุบ
โลหะ (Heat Treatment) กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ 

 
ปัญหาอุปสรรคเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
1. ขาดความสะดวกในการเดินทางของนักลงทุน จังหวัดมุกดาหารไม่มีสนามบินนักลงทุนจะ

เดินทางโดยเครื่องบินมาได้ 3 ทาง คือ ที่สนามบินอุบลราชธานี สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม 
ซึ่งต้องอาศัยสนามบินจากที่อ่ืนแต่การเดินทางปัญหาราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้นมากด้วยรถยนต์จาก
สนามบินต่าง ๆ มาจังหวัดมุกดาหารก็เป็นระยะทางที่ไกลเสียเวลามาก ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ท าให้นัก
ลงทุนไม่อยากมา ข้อเสนอถ้าไม่สามารถก่อสร้างสนามบินมุกดาหารอาจต้องร่วมกับจังหวัดยโสธรใน
การพัฒนาสนามบินเลิงนกทา ซึ่งระยะทางจากมุกดาหารไปสนามบินเลิงนกทาประมาณ 48 กิโลเมตร 
การพัฒนาทั้งทางด่านเชื่อมต่อระหว่างสนามบินเลิงนกทากับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารเป็น
การขนส่งทางถนนหรือระบบราง 

2. ปัญหาการขอใช้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เพ่ิมอยู่ในช่วงของการเสนอรัฐบาลรอ
การพิจารณา  

3. สิทธิประโยชน์ยังไม่จูงใจพอ เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชน์ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน–เซโน แขวงสะหวันนะเขต  

4. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้ลงทุนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
5. รัฐบาลเลือกท่ีจะใช้พ้ืนที่ของรัฐด้วยการเวนคืนที่ดิน 
 

  
             ภาพที่ 3-22 แสดงร่างผงัเมืองรวมจังหวัดนครพนม 
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 

 
                     ภาพที่ 3-23 แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 

 
                   ภาพที่ 3-24 แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
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            ภาพที่ 3-25 แสดงความเช่ือมโยงโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่ง 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอของจังหวัด
นครพนม ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม ประกอบด้วย 10 ต าบล คือ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่อค้อ ต าบลนา
ทราย ต าบลนาราชควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนอง
แสง และต าบลอาจสามารถ ส่วนอ าเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลโนนตาล และ
ต าบลเวินพระบาท ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 13 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 2) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องหนัง 4) การผลิตเครื่องเรือน 5) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 6) การผลิตเครื่องมือ
แพทย์ 7) อุตสาหกรรมยางยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ 9) การผลิตพลาสติก 10) การผลิตยา 11) กิจการโลจิสติกส์ 12) นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม 13) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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                       ภาพที่ 3-26 แสดงความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมระหว่างกลุ่มจังหวัดไปประเทศอื่น ๆ 

 
จากภาพที่ 3–26 พบว่า ภายใต้ข้อจ ากัดของไทยทุกวันนี้ สามารถขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง 

ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ที่ส าคัญคือต้องอาศัยประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ต้องดูว่าเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด สินค้าส่งออกที่ผ่านด่านจังหวัดนครพนมส่งออกไปมากกว่า 
20 ประเทศ นักธุรกิจ ในพ้ืนที่มีค าถามว่า กลุ่มจังหวัดสามารถให้อะไรได้ แล้วต้องท าอย่างไร ต้องการ
ให้ภาคราชการสนับสนุนอย่างไร จะเชื่อมโยงกับท่าเรือหวุ๋งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ประเทศเวียดนาม เป็น
ท่าเรือน้ าลึกที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัด
นครพนม ในขณะที่ เมืองชายแดนของเวียดนาม–จีน เช่น หม่งก๋าย–ต่งซิน หรือหล่างเซิน–         
โหยวอ้ีกวาน ในการขนสินค้าผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ทั้ง 2 แห่งที่จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดนครพนม ในกรณีที่ผ่านด่านสะพานฯ ที่จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะผลไม้ของไทย ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก GMS CBTA  

การค้าระหว่างเวียดนามกับจีน โดยเฉพาะเมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ คนจีนตามแนว
ชายแดนสามารถน าสินค้าเข้าจากเวียดนาม โดยไม่เสียภาษีในมูลค่าไม่เกิน 8,000 หยวนต่อคนต่อวัน 
และคนเวียดนามตามแนวชายแดน สามารถน าเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่เสียภาษี ในมูลค่าไม่เกิน 700 
หยวนต่อคนต่อวัน 
 โครงการรถไฟความเร็วปานกลาง จากจีนมไทยแล้วเสร็จที่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จะต้องท า
อย่างไร และมีกฎเกณฑ์เหมือนกันกับลาว คือ ส่งคนเข้ามาเพ่ือก าหนดเงื่อนไขนี้ เพราะขีด
ความสามารถของจีนสูงมาก ฉะนั้น การเชื่อมโยงต้องมองโอกาสที่เกิดขึ้นกับจังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดนครพนมที่ร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดของแต่ละฝ่าย อย่างน้อยการ
ร่วมกันเป็นคู่ธุรกิจ เพ่ือเดินหน้าและขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
การมองห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือที่เติมเต็มในส่วนที่ขาดไป หากจังหวัดสกลนครไม่ช่วยสนับสนุน 2 จังหวัด 
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารต้องท าหน้าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนจังหวัดสกลนคร ซึ่งที่ต้องออก
แรงเพ่ือผลักดันให้ขยับได้ในเรื่องนี้ ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่เปลี่ยนไป และมี
กองทุนอุตสาหกรรมเมืองของแต่ละจังหวัดเกิดหรืออยู่ในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขตตอ้งมีนโยบายการเงินในพ้ืนที่นี้ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้า และประปา ต้องมี
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ความพิเศษเหมือนกัน ถ้าหากจะขับเคลื่อนจริง ๆ ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดก่อน ตลาดมีแล้ว
ผู้ประกอบการต้องการอะไรเพ่ิมขึ้นอีก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างจาก BOI เขต 3 อย่างไร เขต
เศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ ก็ เช่นกันต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเพ่ือด าเนินการต่อไป แม้แต่การลงทุน
อุตสาหกรรมข้ึนมาต้องเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน เช่น การผลิตกล้องถ่ายรูป ผลิต
เบาะรถยนต์ ต้องมีการผลิตที่เริ่มต้นจากเราก่อน ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้านขาดในเรื่องนี้ และการแปรรูป
อาหาร ตัวอย่าง โรงงานผลิตสี ส าหรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับล่าง และมีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
อีก ในเบื้องต้นต้องวิเคราะห์การส่งออกและน าเข้า สิ่งที่พบคือ การส่งออกผลไม้ไปจีนจ านวนมาก ซึ่ง
จีนมีวิธีการมารับซื้อถึงแหล่ง มาดูกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ต้นทุนเท่าไหร่ มีเทคนิคอย่างไร ท า
เสมือนกับเป็นผู้บริโภค แต่จริง ๆ แล้วเป็นผู้ผลิตหรือผู้รับซื้อ แตกต่างจากเมืองชายแดนจีน กับเมียน
มา เมืองลุ่ยลี่ มณฑลยูหนาน–หมู่แส่ รัฐฉาน ก าหนดพ้ืนที่ท าตลาดประมูลแตงโม ไม่ให้พ่อค้าคนจีน
เข้าไปรับซื้อถึงสวน ซึ่งไทยสามารถท าได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถท าต่อไปได้ ความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษา เพ่ือต้องการความรวดเร็วในเรื่องเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา งานวิจัยของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่มาเลเซีย พบว่า ยางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ 3,000 
กว่าชนิด ต้องถามว่าจังหวัดพาผู้ประกอบการ ไปซื้อเทคโนโลยีหรือการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่
เกิดในพื้นที่ การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาได้แต่ยังไม่
เกิดข้ึน เพราะอยากโตขึ้นจากการซื้อมาอย่างเดียว กรณีเกาหลีใต้พัฒนาจากการซื้อเทคโนโลยีในช่วง
โซเวียตและรัสเซียแตกดึงนักวิทยาศาสตร์เข้ามา ท าให้ประเทศเกาหลีใตม้ีเทคโนโลยีที่ดีข้ึน เช่นกัน  
 

 
                   ภาพที่ 3-27 แสดงการประมูลแตงโมของพ่อค้าคนจีนที่เมืองยู่ ใกล้ชายแดนเมียนมา-จีน (หมู่แส่-รุ่ยลี่) 
 

จากภาพที่ 3-27 พบว่า เส้นทางสินค้าจากไทยเข้าจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง R3A จากอ าเภอ
เชียงของ–ห้วยซาย–หลวงพะบาง–บ่อเต็น–โมหาน–จิ่งหง–คุนหมิง ในขณะที่สินค้าจากเมียนมาเข้าจีน
ทางด่านหมู่แส–่รุ่ยลี่ ซึ่งอาหารทะเลส่วนใหญ่จีนตอนใต้ และซีกตะวันตกได้จากเมียนมา และประเทศ
อินเดีย ซึ่งเรียก 3 ประเทศนี้ว่า MIC’s หรือ Myanmar, India, China คือ เป็นกลุ่มประเทศต่างหาก 
และมีน าเข้าก๊าซธรรมชาติ การคมนาคมทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว อาหาร และผลไม้จากจีนส่งไป
เมืองเนปิดอว์ เมืองหลวงของประเทศเมียนมา เมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉานในประเทศเมียนมา 
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และเมืองซิตตเว ของประเทศเมียนมา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนมาลงทุน ผลไม้ เส้นทาง
ขนส่งแตงโมจากพ้ืนที่ปลูกบริเวณเมืองย่างกุ้ง พะโค ขนส่งไปยังชายแดนเมียนมา–จีน เมืองหมู่แส่– 
รุ่ยลี่ ผ่านมัณฑะเลย์ ลาโช แตงโมส่งไปรวมกันที่เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) ซึ่งเป็นตลาดประมูลผลไม้
ทั้งหมด ไม่อนุญาตให้พ่อค้าจีนไปซื้อถึงสวนแตงโม วิธีการดังกล่าวจังหวัด กลุ่มจังหวัด สามารถน าไป
พิจารณาตามแนวทางและหน้าที่ของชายแดนกลุ่มจังหวัดที่มีความจ าเป็น และความต้องการอย่างไร 
เพ่ือเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด และรายได้สูงสุดของประเทศไทย  
 

ล าน้ าโขงท่ีสามารถเชื่อมโยงภาคอื่น ๆ ในตอนเหนือของน้ าโขงในประเทศจีนมีเขื่อน 5 เขื่อน 
ที่แล้วเสร็จ ได้แก่ เขื่อนกอนเกาเคียว (Gongguoqiao) เขื่อนเซียวหวาน (Xiaowan) เขื่อน   จิ่งหง 
(Jinghong) และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนต้าฮัวเคียว (Dahuaqiao) เขื่อนนัวซาดู 
(Nuozhadu) เขื่อนเมียวเว่ย (Miaowei) เขื่อนหวงดง (Huaondeng) เขื่อนหวูนั่งหลง 
(Wunonglong) แขวงไซยะบุรี ใน สปป.ลาว จะสร้างเขื่อนไซยะบุลีเสร็จในปี 2561 และอยู่ระหว่าง
การศึกษา เพ่ือสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงตอนบนของ สปป.ลาว อีก 3 เขื่อน คือ เขื่อนปากแบ่ง เขื่อน
หลวงพะบาง และเขื่อนปากลาย ส าหรับเขื่อนไซยะบุลี มีความส าคัญคือ มีประตูเรือสัญจร 
(Navigation Lock) ขนาดความกว้าง 12 เมตร ความยาวด้านเหนือเขื่อน 144 เมตร ความยาวด้าน
ใต้เขื่อน 139 เมตร สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 500 ตัน เปิดใช้ด าเนินการได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 ท าให้เรือสินค้าสามารถสัญจร 1) เพ่ือขนส่งสินค้าผ่านได้ ต่อไปเรือขนส่งสินค้าของ
จีนที่มาทางเชียงแสนและเชียงของ จะล่องเรือเข้ามาทางหลวงพะบางและแขวงไซยะบุรี 2) เมื่อ สปป.
ลาว สร้างเขื่อนไซยะบุลีแล้วเสร็จคาดการณ์ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ต้องยอมรับว่าต่อไป สปป.
ลาว ควบคุมระดับน้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี 2562 นั่นหมายความว่าการส่งสินค้า
ทางเรือต้องด าเนินการในเรื่อง 1) การขนส่งสินค้า 2) การท่องเที่ยว 3) ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ าลง  
 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน ในแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว โดยศักยภาพมาก ในระยะ
ยาวแข่งขันกับจังหวัดมุกดาหารไม่ได้ เพราะต่อไปทรัพยากรลดลง ต้องเตรียมการพัฒนาการขยายตัว
ไว้ แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน มีการบริหารจัดการรวดเร็วและเข้มแข็งมาก สามารถ
ด าเนินการได้ดี แต่ในเรื่องของก าลังคนการบริหารจัดการแข่งขันกับประทศไทย และจังหวัดมุกดาหาร 
หรือจังหวัดนครพนมไม่ได้ ตรงข้ามจังหวัดนครพนมมีเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก และภูเขียว มี
ผู้ประกอบการคนไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว เพ่ือมอง
สถานการณ์ ให้ผู้ประกอบการไทยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน ท าการตลาดและเชื่อมโยงการ
ผลิตร่วมมือกันระหว่างประเทศ หาโอกาสการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ระหว่างกัน โดยการเพ่ิม
เทคโนโลยี และสร้างความแตกต่างเพราะนอกจากจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนมต้องสร้าง
ความแตกต่างด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนแตกต่างกับเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก และภู
เขียวอย่างไร อุตสาหกรรมที่มีอยู่มีเทคโนโลยีสูง และมีความจ าเพาะมากกว่า เพราะขีดความสามารถ
ของไทยมากกว่า สปป.ลาว สิ่งที่ต่างกันอยู่ที่เทคโนโลยีการผลิตแต่ละที่มีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด และต้องตรวจสอบแนวโน้มในอนาคต ซึ่งตอนนี้ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสะหวันเขต–
ลาวบาว โดยบริษัทจากต่างประเทศมาเลเซียยังชะลอการก่อสร้างอยู่ และโครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟจากเวียงจันทน์ลงมาถึงแขวงค าม่วน เพ่ือท าการเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศจีน สินค้าของ
จีนจะขนส่งมาทางนี้ได้ง่ายมากขึ้น ดูความคุ้มค่าของสินค้าไทยและสินค้าจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
กลุ่มจังหวัดส่งไปประเทศจีนได้มากน้อยเพียงใด  



3-53 

ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด 
1. เพ่ิมห่วงโซ่อุปทานพิจารณาจากสาขาการผลิตในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามความ

ต้องการของตลาดให้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการผลิตในขั้นกลางน้ าและปลายน้ า  
2. ตั้ งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมของจั งหวัดและกลุ่มจั งหวัด โดยระดมทุนจาก

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดและหรือ
แต่ละจังหวัด โดยพิจารณาการผลิตที่มีความเป็นไปได้ในด้านทุน เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด 

3. ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงภาคเอกชน เช่น สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา สนับสนุนและเปิดโอกาสพิเศษทางด้านการเงินให้ผู้ประกอบการเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นให้เหมาะสมกับสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในด้าน
สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่เหมาะสมกับปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ควรจัด
ระดับความส าคัญของกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5. ก าหนดบทบาทในการผลิตที่ชัดเจนแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความแตกต่างกันในการ
มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน และเสริมสร้างเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกันและกัน 

6. เชื่อมโยงการผลิตร่วมกันระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม และจังหวัด
สกลนครกับมุกดาหาร โดยจังหวัดสกลนครท าหน้าที่ส่งเสริมในด้านปัจจัยการผลิตที่มีอยู่และมี
ทรัพยากรแตกต่างในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด 

7. ให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ในทางน้ าและทางอากาศมากขึ้น เช่น ล า
น้ าโขง สนามบินที่ต้องสร้างข้ึนในจังหวัดมุกดาหาร และเชื่อมโยงระหว่างทางบกและทางน้ าให้มากข้ึน 

8. เสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านโลจิสติกส์ซึ่งกันและกัน เช่น มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน    
โลจิสติกสร์่วมกัน เพ่ือประหยัดในการลงทุน สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

9. จัดพ้ืนที่เพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิต เช่น พ้ืนที่การเพาะปลูก ให้ชัดเจนว่า
พ้ืนที่ไหนจะท าการปลูกสินค้าอะไรและอย่างไร ส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทใดตามความต้องการ
ของตลาด ทั้งนี้เพ่ือวางแผนในการให้บริการจัดท าถนนการขนส่งให้สะดวกและรวดเร็ว และเสียต้นทุน
ต่ าสุด ในการน าปัจจัยการผลิตเหล่านั้นเข้าโรงงาน  

10. จัดระบบการขนส่งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชนิดสินค้าและบริการ เช่น สินค้าเน่า
เสียง่าย สินค้าที่มีน้ าหนักมาก บริการเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น ทางด้านการแพทย์ รวมถึงระบบความ
ปลอดภัยในการให้และใช้บริการโลจิสติกส์ ทั้งด้านของการจัดเก็บสินค้า การขนย้ายสินค้าหรือปัจจัย
การผลิต ค านึงถึงความปลอดภัย และการเปลี่ยนพาหนะก่อนการขนส่ง 

11. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ใช้บริการ อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อ
เหตุการณ์ในหลาย ๆ ช่องทาง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน  
รัฐบาล สปป.ลาว ได้ออกค าสั่งให้นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2545 ว่า

ด้วยว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาโดย JICA แต่เนื่องจาก
ประกาศฉบับนี้ระบุอ านาจหน้าที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนไม่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาในการ
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บริหารงาน จึงได้มีการออกค าสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 148/นย ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 ว่าด้วย
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน มาทดแทนและมีผลบังคับใช้แทนฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 
2545 โดยที่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเขต เซโน เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางค้า 
การลงทุน และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัย จุดเด่นในด้านที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน เซโน ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–
ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) ในการดึงดูด และส่งเสริมการลงทุน และสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่
ทันสมัยของประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับความรู้ความสามารถด้านฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมของประเทศ  

รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน โดย
ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ได้รับการยกเว้นภาษีก าไร (อากร
ก าไร) เป็นระยะเวลา 2–10 ปีนับตั้งแต่เริ่มผลก าไร หลังจากนั้นจะเสียในอัตราร้อยละ 8–10 ตามปกติ
จะยกเว้นภาษีก าไรเป็นระยะเวลา 2–7 ปี หลังจากนั้นจะเสียในอัตราร้อยละ 10–20 ส าหรับนักลงทุน
ต่างชาติ และในอัตราร้อยละ 35 ส าหรับนิติบุคคลลาว เสียภาษีรายได้บุคคล (อากรรายได้ส่วนบุคคล) 
ส าหรับคนต่างชาติในอัตรา ร้อยละ 5 ตามปกติคนต่างชาติเสียในอัตราร้อยละ 10 ได้รับการยกเว้น
ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้า (อากรตัวเลขธุรกิจ) และภาษีสรรพสามิต (อากาชมใช้) ตามปกติจะ
เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 5–10 และภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 5–90 ได้รับการยกเว้น
ภาษใีนการส่งออก และยกเว้นภาษีในการน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต  ได้รับสัมปทานเช่าที่ดินระยะเวลานานสุดถึง 99 ปี และสามารถขอต่อสัมปทานได้ 
นอกจากนี้ หากเช่าที่ดินเกิน 30 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 12 ปี 

นักลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป พร้อมคู่สมรส และบุตรอายุ
ต่ ากว่า 21 ปี จะได้รับ Foreign ID Card ซึ่งอนุญาตให้ท างานใน สปป.ลาว ได้ และได้รับวีซ่าประเภท
เข้าออกได้หลายครั้ง มีอายุอย่างน้อย 1 ปี หากมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป จะ
ได้รับ Permanent Resident ID Card หรือได้รับวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง มีอายุอย่างน้อย 1 ปี หรือ
ได้รับหนังสือเดินทางลาว 

ประเภทธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน 
 ธุรกิจการผลิตและการแปรรูป เช่น การผลิตสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือการส่งออก การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบชิ้นส่วนให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป การแปรรูปสินค้าน าเข้า เพ่ือส่งขายต่อ
ภายในหรือต่างประเทศ การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าหัตถกรรม โรงงานรับบรรจุ หีบห่อ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 ธุรกิจการค้า เช่น ร้านค้าปลอดภาษี การขายส่งสินค้าผ่านแดนปลอดภาษี การขายส่งสินค้า
และผลิตภัณฑ์ภายใน (เช่น สินค้าหัตถกรรม ไม้เนื้อหอม และอ่ืน ๆ) ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์ประชุม การส่งออก น าเข้า และการค้าผ่านแดน 
 ธุรกิจบริการ และการจัดส่งกระจายสินค้า (Logistics) เช่น ระบบโกดังเก็บสินค้า ศูนย์
กระจายสินค้า บริษัทรับเหมาขนส่ง โรงแรม อาคารหรือส านักงานให้เช่า บ้านจัดสรร บริษัทน าเที่ยว 
การพัฒนาแหล่งพักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา สวนสนุก แหล่งท่องเที่ยว ธนาคารหรือสถาบันการเงิน การ
ประกันภัย กองทุนสวัสดิการสังคม โรงเรียนวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนสามัญศึกษา 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ร้านอาหาร ไปรษณีย์  
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 ส านักงานตัวแทนและสาขาบริษัทภายในหรือต่างประเทศ เช่น ส านักงานตัวแทนการค้า เพ่ือ
ส่งเสริมการส่งออก ด้านการท่องเที่ยว สาขาบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ สาขาบริษัทการบินและการ
ขนส่งต่างประเทศ  
 การแบ่งขอบเขตที่ดินในเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน 
 แรกเริ่มมีการแบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน ออกเป็น Zone A และ Zone B ต่อมา 
ได้มีการขยายออกเป็น Zone B1, Zone C และ Zone D ดังนี้ 
 Zone A หรือ “Savan City” เป็นเขตศูนย์กลางการค้าและบริการ มีเนื้อที่ 295 เฮกตาร์
หรือประมาณ 1,843 ไร่ ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เมืองไกสอน พน
วิหาน แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งจะประกอบด้วย ร้านค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร 
ศูนย์ประชุม และสวนสนุก เป็นต้น ปัจจุบันมีบริษัท สะหวันโล จ ากัด ของลาว (100%) ได้รับ
สัมปทานพื้นที่ 2 เฮกตาร์ ระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี ลงทุนด้านการสร้างการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สร้างถนน ระบบไฟฟ้า 
และน้ าประปา เป็นการพัฒนาของรัฐบาลลาวทั้งหมด 
 Zone B หรือ “Logistic Park” เป็นเขตบริการจัดส่งและกระจายสินค้า มีเนื้อที่ 20 เฮกตาร์ 
หรือประมาณ 125 ไร่ ตั้งอยู่ที่เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต รัฐบาลลงทุนพัฒนาเอง ปัจจุบัน
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ าประปาภายในโซน การสร้างถนนดิน
แดง และได้มีการขยาย Zone B1 มีเนื้อที่ 359 เฮกตาร์หรือประมาณ 2,206 ไร่ ปัจจุบันมีบริษัท
จ านวน 3 บริษัทเข้าไปลงทุน ได้แก่ บริษัท Double A Logitics (ไทย) บริษัท นานน โลจิสติกส์ (ไทย) 
และบริษัท Logitem (ญี่ปุ่น)  
 Zone D หรือ “Savan Park” เป็นเขตอุตสาหกรรมและการค้า มีเนื้อที่ 211 เฮกตาร์หรือ
ประมาณ 1,318 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลัก 10 เมืองไกสอน พนวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีบริษัทเข้ามาลงทุน
กว่า 24 บริษัท ได้แก่ บริษัท Savan Pacifica (รัฐบาลลาวร่วมทุนกับมาเลเซีย 30 : 70) พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของโซน C ปัจจุบันพัฒนาพ้ืนที่ทั้งหมดได้ร้อยละ 40 และพัฒนา Phase 1 ของโซน 
C ได้ร้อยละ 90 บริษัท Lao Tin (ญี่ปุ่น) ได้มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตและหลอมเส้นตะกั่ว บริษัท 
DKLS (มาเลเซีย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น สร้างอาคารส านักงานให้เช่า บริษัท OM (ญี่ปุ่นและ
มาเลเซีย และเป็นเจ้าของเดียวกับริษัท Lao Tin) พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เช่น สร้างอาคารส านักงาน
ให้เช่า บริษัท สุขพัฒนา (ลาว) น าเข้าพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมือสองทุกชนิด บริษัท 
PPSKG (ลาวและมาเลเซีย) น าเข้าพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมือสองทุกชนิด บริษัท 
PPS Consounting (ลาว) ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายการลงทุน แก่นักลงทุน บริษัท Savan 
Concrete (ฝรั่งเศส) ผลิตคอนกรีตส าหรับจ าหน่ายให้เฉพาะโครงการที่ลงทุนอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษฯ บริษัท Tee Som Boun (ลาว) เป็นบริษัทที่น าเข้า–ส่งออกสินค้าทั่วไป บริษัท OTI Asia 
(Australia) (ออสเตรเลีย) น าเข้าอุปกรณ์และเครื่องจักร ที่ใช้ในการท าโครงเหมืองแร่โดยเฉพาะ 
บริษัท Deuansawanh (ลาว) ประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ บริษัท DIRI (Holand) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท KCP Trading (ลาว) ธุรกิจ
น าเข้า–ส่งออกสินค้า 
 Zone D หรือ “Resettlement” เป็นเขตบ้านจัดสรร มีเนื้อที่ 118 เฮกตาร์หรือประมาณ 
737 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลัก 8 เมืองไกสอน พนวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ลงทุนสร้าง
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บ้านจัดสรร โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการโยกย้ายของประชาชนออกจากพ้ืนที่ Zone A ที่จะ
สร้าง “Savan City” (กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต) 
 ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน กว่า    
233,382, 500 เหรียญสหรัฐอเมริกา จาก 64 ราย กว่า 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย จ านวน 14 ราย 
ญี่ปุ่น จ านวน 11 ราย มาเลเซีย จ านวน 6 ราย ฝรั่งเศส จ านวน 4 ราย เนเธอร์แลนด์ จ านวน 2 ราย 
ออสเตรเลีย จ านวน 2 ราย เกาหลีใต้และฮ่องกง ประเทศละ 1 ราย นักลงทุนจาก สปป.ลาว 16 ราย 
ประเภทการลงทุนร่วมกันนักลงทุนลาวจ านวน 5 ราย  
 สปป.ลาว อนุมัติให้มาเลเซียโดยกลุ่ม Giant Consolidated Limited ผ่านทางบริษัท Giant 
Rail Company Limited (Lao PDR) ใน สปป.ลาว โครงการก่อสร้างทางรถไฟประมาณ 220 
กิโลเมตร จากเมืองไกสอน พนวิหาน แขวงสะหวันนะเขตไปยังด่านชายแดนลาว–เวียดนาม ที่เมือง
ลาวบาว ในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของเวียดนามจากท่าเรือน้ าลึกหมี่ถวี (My Thuy) 
เมืองดงฮา (Dong Ha) ที่จะเชื่อมต่อเส้นททางรถไฟมายังเมืองลาวบาว  
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4. การเพิ่มมูลค่าการค้าของด่านในพื นที่กลุ่มจังหวัด 
 

 
                         ภาพที่ 3-28 แสดงจุดผา่นแดนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

4.1 จุดผ่านแดนของกลุ่มจังหวัด 
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดผ่านแดน 36 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 14 แห่ง และ
จุดผ่อนปรน 22 แห่ง ไม่นับท่าเรือและทางผ่านแดนทางธรรมชาติ ในปัจจุบันชายแดนทุกจุดมีสินค้า
ในการส่งออกลดลง ไม่ทราบเหตุผลที่ประเทศเพ่ือนบ้านซื้อสินค้าลดลง อาจเกิดจากเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันนี้ การขยายเศรษฐกิจตัวของ สปป.ลาว ค่อนข้างสูงและอยู่ในล าดับต้นของโลก โดยในปี 
2557 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.4 (CIA Factbook) เส้นทางตอนบนมีการพัฒนามากขึ้น แต่ท าไม
สินค้าของไทยมีการซื้อขายลดลงได้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจังหวัด
ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ความยาวตามแนวพรมแดน ประมาณ 246 กิโลเมตร (นครพนม 174 
กิโลเมตร มุกดาหาร 72 กิโลเมตร) มีจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง จุดผ่อนปรน 4 แห่ง 
 
ตารางที่ 3-20 แสดงจดุผ่านแดนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัด 
จุดผ่าน

แดนถาวร 
จุดผ่อน
ปรน 

พื นที่ของไทย พื นที่ของ สปป.ลาว 

นครพนม 

√  
ด่านสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่  3 
บ้ านห้ อม  ต าบลอาจสามารถ 
อ าเภอเมืองนครพนาม 

บ้าน เวิน ใต้  เมื องท่ าแขก แขวง       
ค าม่วน 

√  
ด่านท่าเรือเทศบาลเมือง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองนครพนม 

เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 

 √ 
จุดผ่อนปรนบ้านโพธิชัย ต าบลไผ่
ล้อม อ าเภอบ้านแพง 

บ้านบุ่งกวาง  เมืองปากกระดิ่ง   
แขวงบอลิค าไซ 

 √ 
จุดผ่อนปรนบ้านหนาด บ้านหนาด 
ต าบลบ้ านกลาง  อ า เภอเมื อ ง
นครพนม 

บ้านปากเบ่ง  แขวงค าม่วน 

 √ จุดผ่อนปรนอ าเภอท่าอุเทน ต าบล เมืองหินบูน  แขวงค าม่วน 
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ตารางที่ 3-20 แสดงจดุผ่านแดนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัด 
จุดผ่าน

แดนถาวร 
จุดผ่อน
ปรน 

พื นที่ของไทย พื นที่ของ สปป.ลาว 

ท่าอุเทน  อ าเภอท่าอุเทน  

 √ 
จุดผ่อนปรนอ าเภอธาตุพนม ต าบล
บ้านธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 

บ้านปากเซบั้งไฟ/บ้านด่าน   
เมืองหนองบก  แขวงค าม่วน 

มุกดาหาร 

√  
ด่านท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวนั
นะเขต 

√  
ด่านสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 
บ้านสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ ่
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

บ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน 
แขวงสะหวันนะเขต 

 

 
ภาพที่ 3-29 แสดงมลูค่าสินค้าส่งออก น าเข้า มูลค่าการค้า ผ่านจดุผ่านแดนถาวรของกลุม่จังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–29 พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยใน
ปี 2557 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 153,476.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 จากปี 2556 โดย
จังหวัดนครพนมมีมูลค่า 89,986.80 ล้านบาท จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่า 66,489.90 ล้านบาท มูลค่า
การค้าชายแดนของจังหวัดนครพนมที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าจังหวัดมุกดาหาร เพราะสินค้าบางรายการ
เปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าจากสะพานฯ แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหารไปใช้ สะพานฯ แห่งที่ 3 ที่
จังหวัดนครพนม จึงท าให้มูลค่าการค้าจังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึนหลังจากเปิดใช้สะพานฯ แห่งที่ 3 มีการ
ส่งออกตุ๊กแกเป็นปีหนึ่งกว่าล้านตัวผ่านด่านนครพนม ส่งออกไปแล้วช าแหละที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และมีการน าเข้าตุ๊กแกช าแหละจ านวนตามที่ส่งออกไปกลับมาไทย 
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                  ภาพที่ 3-30 แสดงประมาณการมูลค่าการค้าตามจดุผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัด 

 
 จากภาพที่ 3–30 พบว่า แนวโน้มในปี 2558 ประมาณการมูลค่าการค้าตามจุดผ่อนปรนใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ลดลง (ศูนย์ ROC) เพราะปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรของทางฝั่งลาวไม่ดี ทางการ
ลาวมีการจ ากัดจุดเข้า–ออก ท าให้คนลาวไม่สะดวกในการข้ามมาซื้อสินค้าในไทย และปัจจุบันมีสินค้า
จากเวียดนาม และจีนเริ่มเข้ามาเลียนแบบ และเป็นคู่แข่ง มีแหล่งปลอมสินค้าไทยในพ้ืนที่เมืองหลัก
ซาว ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สินค้าที่ผลิต ต้องยกระดับร่วมกัน ไม่ใช้การลอกเลียนแบบสินค้า
ของไทย เพื่อน ามาแชร์ตลาดสินค้าของประเทศไทย เพราะต้องร่วมมือกันต่างคนต่างผลิต มากกว่ามา
ลอกเลียนแบบกันเอง  
 

4.2 สินค้าส่งออกในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3-21 แสดงสินค้าส่งออก 5 ล าดับแรกที่ผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 

ล าดับที ่
สินค้าส่งออกด่านจังหวัดมุกดาหาร 

ชนิดสนิค้า มูลค่า (บาท) 
1 หน่วยประมวลผลข้อมลูใน HARD DISC     12,693,858,764.09  
2 มอเตอร์       3,226,468,376.02  
3 น้ ามันเชื้อเพลิง       2,772,393,188.81  
4 ผลไมส้ด  1,960,682,328.27 
5 รถยนต ์      1,405,386,079.55  

ที่มา : ด่านศุลกากรมุกดาหาร, 2558 
 
 จากตารางที่ 3-21 พบว่า การส่งสินค้าออกไปผ่านด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารมีหน่วย
ประมวลผลข้อมูลใน Hard Disc มอเตอร์ น้ ามันเชื้อเพลิง ผลไม้สด และรถยนต์ ที่เป็นสินค้าส่งออก 5 
ล าดับแรกของจังหวัดมุกดาหาร 
 
ตารางที่ 3-22 แสดงสินค้าส่งออก 5 ล าดับแรกที่ผ่านด่านจังหวัดนครพนม ปี 2557 

ล าดับที ่
สินค้าส่งออกด่านจังหวัดนครพนม 

ชนิดสนิค้า มูลค่า (บาท) 
1 หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร ์ 7,787,642,779.81 
2 เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 2,426,331,291.00 
3 แบตเตอรี ่ 1,010,592,545.07 
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ตารางที่ 3-22 แสดงสินค้าส่งออก 5 ล าดับแรกที่ผ่านด่านจังหวัดนครพนม ปี 2557 

ล าดับที ่
สินค้าส่งออกด่านจังหวัดนครพนม 

ชนิดสนิค้า มูลค่า (บาท) 
4 มังคุดสด 667,193,886.05 
5 ล าใยอบแห้ง 608,718,547.38 

ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม, 2558 

 
จากตารางที่ 3–22 พบว่า สินค้าส่งออกผ่านศุลกากรนครพนม มากที่สุด ได้แก่ สินค้าชนิด 

หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง แบตเตอรี่ มังคุดสด ล าไยอบแห้ง ตามล าดับ 
  

4.3 สินค้าน าเข้าในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3-23 แสดงสินค้าน าเข้า 5 ล าดับแรกที่ผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 

ล าดับที ่
สินค้าน าเข้าด่านจังหวัดมุกดาหาร 

ชนิดสนิค้า มูลค่า (บาท) 
1 ทองแดงบริสุทธ์ที่ยังไม่ได้จัดท าส าเร็จรูป ชนิดแคโทด 16,834,592,575.11 
2 มอเตอร ์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,486,256,375.97 
3 ของท าด้วยเหล็ก 2,130,209,918.30 
4 เครื่องจักร 1,760,667,856.36 
5 เสื้อผ้าส าเร็จรูป 792,521,562.66 

ที่มา : ด่านศุลกากรมุกดาหาร, 2558 
 
จากตารางที่ 3–23 พบว่า สินค้าน าเข้าผ่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารมากที่สุด ได้แก่ ทองแดง

บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้จัดท าส าเร็จรูป ชนิดแคโทด มอเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ของท าด้วยเหล็ก เครื่องจักร 
และเสื้อผ้าส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3-24 แสดงสินค้าน าเข้า 5 ล าดับแรกที่ผ่านแดนจังหวัดนครพนม ปี 2557 

ล าดับที ่
สินค้าน าเข้าด่านจังหวัดนครพนม 

ชนิดสนิค้า มูลค่า (บาท) 
1 แผ่นเก็บข้อมลูฮาร์ดดสิ เครื่องคอมพิวเตอร ์ 4,157,613,944.72 
2 อุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม 3,636,983,894.56 
3 ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส ์ 846,657,026.87 
4 ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ 301,650,000.00 
5 แท่นขุดเจาะปโิตรเลียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 296,971,342.50 

ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม, 2558 
 
จากตารางที่ 3–24 พบว่า สินค้าน าเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมมากที่สุด ได้แก่ แผ่น

เก็บข้อมูลฮาร์ดดิส อุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ ไอโซแท็งค์ 
ส าหรับบรรจุก๊าซ แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ตามล าดับ 
 สินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกในกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่สินค้าน าเข้าเป็นชิ้นส่วน 
อุปกรณ์เพ่ือมาประกอบในไทย และส่งออกเป็นคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรต่าง ๆ บ่งบอกว่าปัจจุบัน
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ผู้ผลิตมีการประกอบชิ้นส่วนในหลาย ๆ ที่เพราะไม่ต้องการให้ประเทศนั้นรู้เทคโนโลยีทั้งหมด ประเทศ
ไทยก็เป็นหนึ่งในฐานผลิตบางชิ้นส่วน (Spare Parts) การขนส่งเส้นทางของภาคตะวันออกมายัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ไปอ าเภอนางรองผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามตอนล่าง ผ่านจังหวัดยโสธร
จนกระทั่งถึงจังหวัดมุกดาหาร การวิเคราะห์ประเภทของสินค้า เพ่ือเป็นโอกาสที่จะท าให้ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Spare Parts) ที่ประกอบกันเพ่ือการส่งออกไป ซึ่งหน่วยประมวลผลข้อมูลใน Hard 
Disc หน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ส่งไปในระยะทางหลายกิโลเมตร ท าให้มีต้นทุนการขนส่ง
จ านวนมาก ท าไมไม่ผลิตตามแนวชายแดนเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง และเป็นแรงดึงดูดใจเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นโอกาสอีกประเภทหนึ่งที่ต้องผลิตสินค้าลักษณะใดในพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ และสามารถ
ท าได้ในพ้ืนที่นี้ โดยการประกอบชิ้นส่วนบางอย่างในพ้ืนที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทั้งค่ารถ การ
ขนส่ง ผลิตในพ้ืนที่นี้แล้วส่งออกไป ถ้าหากวิเคราะห์การขนส่งและเป็นการหาโอกาสในพ้ืนที่นี้ด้วย 
ส่วนเรื่องผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ล าไยอบแห้ง  ไม่ควรให้คู่แข่งเข้าไปซื้อถึงในสวน และไป
ประกอบการขายแข่งกับไทย อย่างเช่นในทางภาคเหนือที่คนจีนแต่งงานกับผู้หญิงไทย เพ่ือใช้พ้ืนที่ ใน
การเพาะปลูกแล้วส่งสินค้าไปประเทศของตน ผลไม้มีความต้องการมาก แต่มีอ านาจการต่อรองต่ า 
ส่วนสินค้าน าเข้า เช่น ทองแดงบริสุทธิ์ แผ่นเก็บข้อมูลฮาร์ดดิส ไอโซแทงค์ ซึ่งมีไอโซแทงค์เข้า และ
ออกเกิดการตกค้างของก๊าซ น าไปผลิตอะไรบางอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นราคา เป็นมูลค่า แต่พบว่าการ
ส่งออกและการน าเข้านั้นมีคล้าย ๆ กัน ไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิม  

 
4.4 ปัญหาด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 

 
1) การตรวจสินค้าผ่านแดนบางชนิด เช่น สินแร่ กรมวิชาการเกษตรถือเป็นสินค้าต้องขอ

อนุญาตผ่านแดนประเทศไทย เพ่ือไปประเทศที่สามซึ่งท าให้เสียเวลา ฉะนั้น  ผู้น าเข้าต้องศึกษา
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสินค้าที่ตนน าเข้าให้ถูกต้องก่อน มิฉะนั้นจะเสียเวลา เพราะกระบวนการขอ
อนุญาตใช้ระยะเวลากว่า 2 เดือน 

2) เจ้าหน้าที่ไทยที่เก่ียวข้องท าการตรวจตรารถต้องสงสัยท าการ รื้อ ค้น สิ่งของ สินค้า ที่อยู่
ด้านในกระบะบรรทุกรถลาวที่เข้ามาไทย เมื่อตรวจแล้วต้องใช้เวลาเก็บ สินค้า ท าให้เสียเวลา เมื่อรถ
ไทยข้ามฝั่ง สปป.ลาว ก็ถูกท าการตรวจค้นในลักษณะเดียวกันท าให้ผู้ประกอบการที่สุจริตเสียเวลา 

3) รถบรรทุกสินค้าปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการขับและควบคุมสูง คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้อย เพราะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะรถบรรทุกรุ่นใหม่ ๆ 
ต้องมีทักษะในการขับขี่รถบรรทุกอย่างดีแล้ว คนขับรถส่งสินค้าที่ดี ไว้ใจได้ ต้องมีความช านาญใน
เส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนและฤดูหนาว ในตอนเช้า ซึ่งส่วนใหญ่มีหมอกมาก ต้องมีความรู้
เรื่องภาษา การประกันภัย การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น ต้องการทักษะและความช านาญมากขึ้น แต่ก็
หาได้ยาก ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมากโ็ทรศัพท์แจ้งนายจ้างเพ่ือแก้ไขปัญหา  

4) มีการปลอมสินค้าของไทยจ าหน่ายใน สปป.ลาว โดยเฉพาะสินค้าท่ีขายดี มีข้อมูลว่าแหล่ง
ปลอมโดยคนจีนตั้งที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่เมืองหลักซาว ท าให้สินค้าไทยขายได้ลดน้อยลง เพราะมี
การปลอมที่ได้เหมือนและใกล้เคียงทั้งประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ และรสชาติ บางครั้งก าหนดราคา
ขายต่ ากว่าท าให้ สินค้าไทยขายได้น้อยลง  

5) ใน สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ เมื่อเจ้าแขวงคนใหม่เข้ามาบริหารงานแต่
ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเดิมเพราะไม่ต้องการเข้าไปก้าวในอ านาจของผู้บริหารคนเดิมที่ตนมาแทน
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ต าแหน่งที่ได้ตรากฎระเบียบไว้ ปกติเมื่ออกกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบเดิมก็ต้องตกไป แต่ก็ยังใช้อยู่ 
ท าให้ผู้ประกอบการไทยบางรายที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ จึง
พลั้งเผลอกระท าท่ีผิดกฎหมายของแขวง ทั้งนี้เพราะไม่มีวิธีการแจ้งกฎระเบียบใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
ชาวต่างชาติอ่ืน ได้ทราบอย่างทั่วถึง จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยท าผิดกฎระเบียบโดยไม่ได้เจตนา ซึ่ง
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นอย่างมาก 

6) การเรียกเก็บภาษีสินค้าของไทยในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละแขวงแม้ว่าเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกัน ท าการผลิตสินค้าในเมืองและพ้ืนที่เดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตและการ
ขนส่งมีความแตกต่างกัน ท าให้ต้นทุนแตกต่างกัน ราคาขายสินค้าก็แตกต่างกัน ท าให้ เกิดความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบในตลาด 

7) การท าจุดตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว (One Stop Service) เจ้าหน้าที่ไทยต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าการในพ้ืนที่ศุลกากรลาว 1 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ต้องไปนั่งปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าที่ประเทศไทย 1 ราย ในส่วนของ สปป.ลาว พร้อมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าที่ประเทศ
ไทยเพราะกฎหมาย สปป.ลาว อนุญาตแล้ว ส่วนประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขกฎหมายให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะออก
กฎหมายภายในไม่ช้า 

8) ประเทศไทยยังไม่ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกันในการน ารถยนต์จากไทยไปเวียดนาม 
เหมือนกับที่ สปป.ลาว ยกเว้นจังหวัดนครพนมได้ท าความตกลงเฉพาะกับจังหวัดฮาติงห์ที่อนุญาตให้
รถยนต์จากนครพนมไปจังหวัดฮาติงห์ได้ ทั้งรถส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสาร ส่วนกรอบ
ระหว่างประเทศยังไม่ได้ท าข้อตกลงกับประเทศเวียดนาม และในขณะนี้อยู่ในขั้นของกรมการขนส่ง
ทางบกก าลังด าเนินการ 

9) สปป.ลาว ได้จ ากัดโควตาปริมาณน าเข้าปูนซีเมนต์ต่อปีไม่เกิน 1 ล้านตัน เพ่ือปกป้องโรงงาน
ปูนซีเมนต์ที่กลุ่มบริษัท SCG ของไทยเข้าไปลงทุน เดิม สปป.ลาว มีการน าเข้าจากไทยตามความต้องการ
ใช้ปูนซีเมนต์ปีละประมาณ 2 ล้านตัน ปัจจุบันโรงงานปูนซีเมนต์ค าม่วน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรก
ของ สปป.ลาว ที่บ้านโพวา เมืองมะหาไช แขวงค าม่วน คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 
ก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ 1.8 ล้านตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
กระบวนการท าเหมืองแบบ Semi–open cut ที่รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
พร้อมมีแผนฟ้ืนฟูด้วยการปลูกต้นไม้กลับคืนในพ้ืนที่ที่ท าเหมืองเสร็จแล้ว ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการ
ส่งออกปูนของบริษัทปูนรายอ่ืนออกไปยัง สปป.ลาว 

10) ธนาคารกลาง สปป.ลาว ปรับกฎระเบียบเพ่ิมทุนจดทะเบียนส าหรับการเปิดสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศใน สปป.ลาว ในอัตราที่สูงขึ้น 

11) กลุ่มมิตรผลย้ายฐานการผลิตไปยัง สปป.ลาว ซึ่งมีแรงงานราคายังถูก และไม่ติดขัดเรื่อง
โควตาการปลูกอ้อย และได้สิทธิ์ GSP และ MFN 

12) ปี 2555 สปป.ลาว ออกกฎหมายเพ่ือสงวนอาชีพส าหรับคนลาว หนึ่งในนั้นคือ อาชีพขาย
ปลีก เพ่ือป้องกันไม่ให้ต่างชาติแย่งอาชีพคนลาว รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมต่ ากว่า 3 ดาว ให้
คนลาวเป็นผู้ด าเนินการ หากเป็นโรงแรมที่สูงกว่าระดับ 3 ดาวขึ้นไป คนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 
60 
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13) ผู้ประกอบการขนาดย่อมของไทย ไม่สามารถเป็นผู้ค้าปลีกได้ สามารถส่งสินค้ามาฝั่ง สปป.
ลาว สามารถลงทุนการค้าแบบขายส่ง แต่ต้องให้คนลาวเป็นผู้จ าหน่ายรายย่อยไม่สามารถด าเนินการค้า
ปลีกได้ เช่น กรณีร้านสะดวกซื้อเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมงในประเทศไทย เป็นต้น 

14) ตามจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว หากฝ่าฝืนจะถูก
ปรับ 500 เหรียญ หรือประมาณ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเจตนาของเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว 
แต่ละคน อาจไม่ปรับเลยหรือปรับไม่มากตามที่ก าหนดไว้ 

 
4.5 ข้อเสนอแนะการเพิ่มมูลค่าการค้าของด่านในพื นที่กลุ่มจังหวัด 

 
1) การยกระดับจุดผ่อนปรน บ้านโพธิ์ชัย ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะช่วยให้มีการน าเข้าส่งออกมากข้ึนและเพ่ิมมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด 
2) ควรมีการปรึกษาหารือระหว่างจังหวัดและทั้งสองแขวง สปป.ลาว เกี่ยวกับเงื่อนไขการ

ขนส่งสินค้าและให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย 
3) ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม จะเป็น

ศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน ต้องดูจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม และแบ่งหน้าที่ 
แบ่ง Zoning ให้ชัดเจน อาจต้องมีการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนการส่งออก โดยมีผู้ส่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูล
ขึ้นมา เพ่ือที่จะน าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4) การส่งเสริมการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือน ามาแปรรูปและส่งออก เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าการค้าให้กบักลุ่มจังหวัด  

5) การผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการผลิตให้มาลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้นเนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการซื้อมาขายไปมากกว่าผู้ประกอบการผลิต 

6) การจัดการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์หรือมองทิศทางของจังหวัดหากมีการจัดการที่ดีและทั่วถึงก็จะท าให้สามารถวางแผนและท า
การค้าได้ดีขึ้น 

7) ปรับเมืองให้เป็น International City มากกว่าที่จะเป็น Local City และสร้าง แลนด์
มาร์คในลักษณะ International City มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับโลก เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว เช่น ดิสนีย์แลนด์ 

8) การผลิตสินค้าเฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและเหนือกว่าเพ่ือนบ้าน เพราะเรามีความ
พร้อมด้านฝีมือ ความรู้ ของแรงงาน 

9) การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าให้กับพ้ืนที่ในกลุ่ม
จังหวัดโดยการหาแนวทางหรือโครงการร่วมกันที่เอ้ือประโยชน์แก่ทั้งสามจังหวัด ในการเพ่ิมศักยภาพ
ของสินค้าเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งลักษณะของกลุ่มจังหวัดมีความคล้ายคลึงกันจึง
ง่ายกว่าการเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ 

10) การส่งเสริมตลาดหน้าด่านผลไม้ชายแดนเป็นศูนย์กลาง กระจายผลไม้ตามแนวชายแดน
ไปในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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5. อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม จากทีค่ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้ก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังต่อไปนี้ 
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมหารเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า โดยมีเงื่อนไข ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้

โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่
ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ านวนสัตว์ เป็นต้น 

กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า (ยกเว้นกุ้ง) โดยมีเงื่อนไข ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้
โรงเรือนระบบเปิด มีระบบระบายอากาศ เพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลามีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม 
มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ านวนสัตว์และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 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 าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 

กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น 
กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร โดยมีเงื่อนไข (1) ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่ (2) ต้อง

มีพ้ืนที่ส 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 และชิ นส่วน  
กิจการผลิตเครื่องยนต์ อเนกประสงค์หรืออุปกรณ ์
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) ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี (2) ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และ
การใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนพ. 
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED 
กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กิจการผลิต Wire Harness 
กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product) 
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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 าอ่ืน 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 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ (3) ในกรณีการ
ปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้น าเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้
นับเป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการ 
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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
ให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (3) ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(3.1) ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (3.2) ต้อง
กระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ 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 ช่องทางเขตทางไม่น้อยกว่า 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 าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (3.6) 
โรงงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้าม
ตามที่ก 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 

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีเงื่อนไข (1) ต้องมีที่ดินไม่
น้อยกว่า 100 ไร่ (2) ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณี และ
เครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (3) ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ (4) ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (5) ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดง
สินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ 
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กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) โดยมีเงื่อนไข (1) ต้องมีที่ดินไม่
น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่าหรือขาย โดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
50,000 ตารางเมตร (2) ต้องตั้งในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน 
ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ (Inland Container 
Depot: ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) (3) จัดตั้งให้มีพ้ืนที่
บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) (4) ต้องจัดให้มีสถานี
เปลี่ยนถ่ายขึ้น–ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่
น้อยกว่า 50 ตู้ (5) ต้องมีระบบโทรคมนาคหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ (6) ต้องมี
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของที่จดทะเบียน (7) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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) ต้องการมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืน
ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 



3-69 

อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
 

ตารางที่ 3-25 แสดงกิจกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
ล าดับ กิจกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลกั 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
2 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
3 กิจการโลจิสติกส ์
4 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
5 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 
ตารางที่ 3-26 แสดงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
ล าดับ อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ 

1 อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เชน่ ยางพารา ข้าว อ้อย มัน การแปรรูปเนื้อวัว 
2 การบริการ เช่น โรงแรม สถานพยาบาล 
3 กิจการโลจิสติกส ์
4 อุตสาหกรรมการก าจัดขยะ 
5 ด้านการท่องเที่ยว สวนสนุก และสวนน้ า 
6 อุตสาหกรรมห้องเย็น คลังสินคา้ และบรรจุภณัฑ ์
7 อุตสาหกรรมโปสแตส เช่น การท าปุ๋ย ท าสี ท าระเบิด 

 
จากตารางที่ 3–25 และตารางท่ี 3–26 พบว่า อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของจังหวัดมุกดาหาร คือ โลหะ อโลหะ การขนส่ง มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นข้อเสนอแนะในการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับพ้ืนที่ ซึ่งมีการเชื่อมโยงอยู่แล้ว  

 
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
 

ตารางที่ 3-27 แสดงกิจกรรมเป้าหมาย 13 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
ล าดับ กิจกรรมเป้าหมาย 13 กลุ่มหลัก 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
2 เซรามิก 
3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
4 อุตสาหกรรมผลติเครื่องเรือน 
5 อุตสาหกรรมอญัมณี และเครื่องประดับ 
6 การผลิตเครื่องมือแพทย ์
7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และช้ินส่วน 
8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
9 การผลิตพลาสติก 
10 การผลิตยา 
11 กิจการโลจิสติกส ์
12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 3-28 แสดงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
ล าดับ อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ 

1 ศูนย์ขนถ่ายสินค้าคลังสินคา้ด้านพาณิชยกรรมเป็นตลาดกลางสินค้าในการขนส่ง 
2 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7 ชาติพันธ์ุ 2 เชื้อชาติ เที่ยวเชื่อมโยง

ไทย ลาว เวียดนาม 
3 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดา้นเกษตรปลอดสารเคมี เช่น อาหาร พืช ผัก ผลไม้ และสินค้าประเภท

ออร์แกนิค โคขุนที่นาแกเป็นสินคา้ที่ข้ึนช่ือและเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมี 
4 การแปรรปูเหล็ก เช่น น็อต สกรู Spare Partsฯลฯ ที่ใช้เทคโนโลยรีะดับสูง และซับซ้อนได ้

 
จากตารางที่ 3–27 และตารางที่ 3–28 พบว่า อุตสาหกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมการขนถ่ายสินค้า  คลังสินค้า ด้านพาณิชยกรรมเป็น
การตลาดการขนส่ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7 ชาติพันธุ์ 2 
เชื้อชาติ เที่ยวเชื่อมโยงไทย สปป.ลาว และเวียดนาม และอุตสาหกรรมที่ท าเป็นประจ า ไม่มีนิคม
อุตสาหกรรมก็ท า และไม่ได้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ท า มีการขับเคลื่อนไปมากพอสมควร 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ด้านเกษตรปลอดภัยสารเคมี เช่น อาหาร พืช ผัก ผลไม้ และสินค้า
ประเภทออร์แกนิค โคขุนที่นาแกเป็นสินค้าแข่งกับจังหวัดสกลนครในปัจจุบัน และสินค้าที่ปลอด
สารเคมี การแปรรูปเหล็ก เช่น น็อต สกรู Spare Parts ต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น 
ต้องน าเข้าเหล็กจากประเทศเพ่ือนบ้านน ามาแปรรูปบ้านเรา ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม คือ ยางพารา มันส าปะหลัง การถนอมสัตว์น้ าที่เยือกแข็ง 
การดูดทราย ปูน ท าท่อ เสา โรงสีข้าวต่าง ๆ 

 
อุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานการ

ผลิตที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้แก่  อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง การท าห้องเย็น เพ่ือถนอมเนื้อสัตว์น้ าที่ท าให้เยือกแข็ง การดูด
ทรายและกรวด เพ่ือการก่อสร้าง การผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การท าท่อ เสาคอนกรีต และผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ โรงสีข้าว และการผลิตอาหารสัตว์ 

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูป
มันส าปะหลัง กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์จาก พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม มีอุตสาหกรรมที่ มีโอกาสจัดตั้งในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ศึกษาข้อมูล
จากสถิติการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมหน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  แบตเตอรี่ 
อุตสาหกรรมล าใยอบแห้ง ศูนย์ขนถ่ายสินค้า คลังสินค้า ด้านเกษตรปลอดสารเคมี การแปรรูปเหล็ก 
เช่น น็อต สกรู เป็นต้น  
 ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีอุตสาหกรรมที่ มีโอกาสจัดตั้งในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ ศึกษาข้อมูลจากสถิติการส่งออก เช่น หน่วยประมวลผลข้อมูลใน HARD DISC มอเตอร์ น้ ามัน
เชิงเพลิง รถยนต์ส าเร็จรูป อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป โรงแรม สถานพยาบาล กิจการโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมการก าจัดขยะ อุตสาหกรรมห้องเย็น คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมโปแตส เช่น 
การท าปุ๋ย ท าสี ท าระเบิด เป็นต้น ส าหรับโปแตส ต้องศึกษาว่าท าอะไรได้ แล้วท าเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้ ซึ่งบางจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิขอประทานบัตรได้แล้ว จังหวัดอุดรธานียังมีปัญหา ใน
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การขอประทานบัตร ประกอบกับการศึกษาโครงการเส้นทางรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง
จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวล าภู แล้วเข้าสู่จังหวัดเลย และมีโอกาสก่อสร้างเส้นทางนี้สูงมากในอนาคต ท า
ให้อุตสาหกรรมของโปแตสมีความต่อเนื่อง จังหวัดมุกดาหารมีทรัพยากรแร่ธาตุต้องคิดว่าจะดึง
ทรัพยากรเหล่านี้ขึ้นมาใช้เพ่ือการขยายตัวได้อย่างไร ศึกษาความต้องการสินค้าจากคนลาว  
 อุตสาหกรรมที่มีโอกาสจัดตั้งในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจากสินค้าที่ผู้บริโภคคนลาวนิยมซื้อไป
บริโภค และใช้สอย โดยเกิดจากข้อมูลของจุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนถาวร แบ่งตามประเภท
อุตสาหกรรม  ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม เช่น ผงชูรส ผงซักผ้าโปร 
ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย์ สบู่ลักส์  น้ ามันพืช น้ าปลา แชมพูแพนทีน ปลากระป๋อง กระดาษทิชชู 
น้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง กาแฟ น้ าส้มตราดีโด้ อาหารทะเล วุ้นเส้น กะปิ เกลือ ไข่ไก่ น้ าเปล่า  
(ขวด) พริกสด เป็นต้น 

2) อุตสาหกรรมของใช้ภายในครัวเรือน เช่น กะละมังพลาสติก จาน ไม้ถูพ้ืน หม้อ ทัพพี 
กระทะ มีด ช้อน ตะหลิว ไม้แขวนเสื้อ อุปกรณ์นึ่งข้าว ซึง ฝอยขัดหม้อ สายยาง ผ้าพลาสติก ไวนิล 
กระบอกน้ า เครื่องจักสาน เครื่องพลาสติก ครก/สาก แก๊ส/ถังแก๊ส เป็นต้น 

3) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องเสียง แอร์ ล าโพง 
เป็นต้น 

4) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าแตะ กระโปรง ผ้าถุง ผ้าห่มโตโต้ 
รองเท้าบูท เป็นต้น 

5) อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ ปุ๋ย เสียม อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ยาฆ่า
แมลงปราบศัตรูพืช เครื่องสะพายตัดหญ้า คราด เครื่องสูบน้ า รถอีแต๋น รถไถเดินตาม เป็นต้น 

6) อุตสาหกรรมก่อสร้างและไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู สวิทซ์ ค้อน สี คีม สิ่ว 
กระจก ลูกบิด บาหลาด ปูน ขวาน กลอนประตู ไม้สังเคราะห์ ประตู หน้าต่าง อิฐบล็อก บานเกล็ด  
เป็นต้น 

โดยเฉพาะตามจุดผ่อนปรนสินค้าเหล่านี้เป็นสินที่คนลาวเลือกซื้อมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
หากต้องการท าสิ่งนี้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือนิคมอุตสาหกรรม สามารถเลือกผลิตสินค้า
ข้างต้นได้ เพราะตลาดมีอยู่แล้ว ซึ่งเป็น Demand Select ของคนลาวในงานศึกษาของ ROC ที่
สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ต้องการให้มีการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ
นิคมอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมผลิตที่สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัดในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
 

1) จังหวัดนครพนม 
 

ตารางที่ 3-29 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
ล าดับ การผลิต 

1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
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ตารางที่ 3-29 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
ล าดับ การผลิต 

3 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
5 อสังหาริมทรัพย ์
6 ท าสวนยางพารา 
7 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
8 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 การเงินและประกันภัย 
10 การท านา 

 
2) จังหวัดมุกดาหาร 
 

ตารางที่ 3-30 แสดงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
ล าดับ การผลิต 

1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
4 ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
5 ท าสวนยางพารา 
6 อสังหาริมทรัพย ์
7 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 การท านา 
9 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
10 การเงินและประกันภัย 

 
 การลงทุนอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเรื่องฐานการผลิตสามารถผลิตได้เลย 
เพราะในพ้ืนที่มีฐานการผลิตอยู่แล้ว และการสร้างรายได้จากการผลิตนี้ สามารถขยายต่อที่จะ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า ด้วยการที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศในลุ่มน้ าโขง โดย
การเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือ ระหว่าง
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมต่าง ๆ และธุรกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่เข้ามาร่วมมือกัน แล้วเสนอเรื่อง
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาล ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ จัดงานพบปะ และ Matching ซึ่งกันละกัน 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปได้  
 จังหวัดสกลนครสามารถด าเนินการได้ 2 แบบ คือ (1) จังหวัดสกลนคร สามารถเชื่อมโยงกับ
จังหวัดนครพนม (2) จังหวัดสกลนคร สามารถเชื่อมโยงได้กับจังหวัดมุกดาหาร เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดหนองบัวล าภู หรือจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี ที่ท าให้
การเชื่อมโยงกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนครมีโอกาสมากในการร่วมมือกันกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของทั้ง 2 จังหวัด ทั้งในเชิงพ้ืนที่ ความส าคัญ ปัจจัยเกี่ยวกับการผลิต แรงงาน ในเรื่องของ
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคราชการ ควรให้การสนับสนุน 
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6. อุตสาหกรรมการผลิตที่สกลนคร จะเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสองจังหวัด 

 
           ภาพที่ 3-31 แสดงการเช่ือมโยงความสามารถเชื่อมโยงกับแต่ละจังหวดั 
 
 ในการเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับแต่ละจังหวัดได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเชื่อมโยงกับใคร 
หรือในกิจกรรมตามสาขาการผลิตไหน ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดหารือและหาแนวทางร่วมกันต่อไป 

 
6.1 การเชื่อมโยงในพื นที่ด้านปัจจัยการผลิต 

 ศักยภาพของสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พบว่า 
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ คือ มันส าปะหลัง ในการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด สามารถ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ในรูปแบบของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ิม และโรงงานผลิต    
เอทานอล เพ่ือใช้ในการเป็นพลังงานทดแทน และส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งมีทรัพยากร 2 
แหล่ง คือ แหล่งน้ า และแร่ธาตุ  
 ทรพัยากรจากแหล่งน้ า ถือเป็นทรัพยากรส าคัญส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 เพราะมีเนื้อที่ติดกับแม่น้ าโขงยาวประมาณ 223 กิโลเมตร เหมาะสมกับการท า
อุตสาหกรรม ที่ใช้น้ าเป็นปัจจัยผลิตหลัก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และในพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถตั้งอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษทั้งจังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดนครพนม 
 ทรัพยากรแร่ธาตุ มีแร่ธาตุ 2 แหล่ง คือ 1) จังหวัดนครพนม คือ หินอุตสาหกรรมชนิดหิน
ทราย แร่หินทรายสามารถสร้างกิจการของตกแต่ง บ้าน และเซรามิก 2) จังหวัดสกลนคร คือ โปแตส 
และเกลือหิน ที่เรียกว่า แอ่งสกลนคร ซึ่งอุตสาหกรรมโปแตส ตัวอย่างเช่น การท าปุ๋ย ท าสี ท าระเบิด  
 ประเด็นส าคัญคอื สินแร่ที่อยู่ในทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบไม่ได้น ามาแปรรูป
เลย เช่น จังหวัดเลยมี 26 แห่งมีทั้ง ทองแดง ทองเหลือง ทองค า แต่หากท าต้องมีมาตรการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้องคุยกันหากจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องน้ า การที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขง 
สามารถท าอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องน้ าเป็นหลัก แต่พบว่าวิกฤตการณ์น้ าโขงแล้ง หากต้องมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา น าเทคโนโลยีเจาะน้ ามัน เรียกว่า Hydraulic Fracturing 
ท าให้ขุดเจาะน้ ามันในชั้นหินดินดาน (Shale Oil) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขุดเจาะน้ ามันได้ยาก ท าให้
สหรัฐอเมริกา สามารถผลิตน้ ามันได้ในปริมาณมากข้ึน การน าเทคโนโลยีมาเจาะลงใต้น้ าโขงแล้วดึงน้ า
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บริสุทธิ์ขึ้นมาเพ่ือน าไปท าเป็นน้ าดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน าเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาท า
อุตสาหกรรมนี้  
  อุตสาหกรรม 3 อันดับส าคัญท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด โดยจ าแนกแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) จังหวัดสกลนคร 

(1.) อุตสาหกรรมอาหาร การท าน้ าแข็ง การผลิตน้ ามันจากพืช การผลิตเกี่ยวกับนมเป็น
หลัก เช่น ท าน้ าแข็งก้อนเล็ก น้ ามันสกัดจากพืช การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ และการผลิตเครื่องดื่มโกโก้ 

(2.) อุตสาหกรรมการเกษตร เมล็ดพืช ผลิตผลทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น สีข้าว การ
ปรับปรุง คัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช และการกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสง 

(3.) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ การผลิต ส่งหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและเกี่ยวกับ บรรจุสินค้า
โดยไม่มีการผลิตเป็นหลัก เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า รองลงมา แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม และผลิตเกลือ
สินเธาว์ 
 2) จังหวัดนครพนม 

(1.) กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก 
รองลงมา การท าห้องเย็นเพ่ือการถนอมสัตว์น้ าที่ท าให้เยือกแข็ง และการดูดทรายและกรวดเพ่ือการ
ก่อสร้าง 

(2.) กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การท าท่อ เสาคอนกรีตและ
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ การบด ผสมปูนซีเมนต์ และการผลิตดินเผาและลังไม้ 

(3.) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตกิจการจากพืช เช่น โรงสีข้าว และการผลิตอาหาร
สัตว์ 
 3) จังหวัดมุกดาหาร 

(1.) กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางบก การขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ศูนย์บริการ
รถยนต์ เป็นต้น 

(2.) อุตสาหกรรมอโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การท าท่อ เสาคอนกรีตและผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์  การบด ผสมปูนซีเมนต์  

(3.) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตเหล็กกล้า หล่อรูปเหล็ก จากโรงหล่อทองแดงและ
โลหะผสมทองแดง  

จากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมที่มีอุตสาหกรรมอาหารเช่นเดียวกัน  โดยใน
ส่วนจังหวัดมุกดาหารเน้นด้านอุตสาหกรรมอโลหะ และโลหะ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านจากการส่งสินค้าออกไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
6.2 ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงสาขาการผลิตระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหาร 
ลักษณะของอุตสาหกรรมเด่นในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหารมีความคล้ายกันหลาย

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการสามารถหารือและเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยแสดง
สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสูงสุด แก่จังหวัด
สกลนครและมุกดาหารดังนี้ 
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ตารางที่ 3-31 แสดงอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มไปยังสาขาอื่น ๆ และอุสาหกรรมที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหาร 

อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมไปยังสาขา
อื่น ๆ 

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจใน
จังหวัด 

 การปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ถ่ัว ผักต่าง ๆ เป็นต้น   ผลิตภณัฑ์โลหะ 
 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ  การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
 ท าสวนยางพารา เ ช่ือมโยงกับ ผลิตภัณฑ์จากยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของจังหวัดมุกดาหาร 
 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  

 การท านา  โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 
 การเงินและประกันภัย  ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
 อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 

จากตารางที่ 3–31 พบว่า ความเชื่อมโยงจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหาร เสนอสาขา
การผลิตต่าง ๆ จากการวิเคราะห์การปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ผักต่าง ๆ เป็นต้น 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ท าสวนยางพารา เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกของจังหวัดมุกดาหาร การท านา การเงินและประกันภัย และ
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป จากความคล้ายกันของอุตสาหกรรมของสองจังหวัดนี้ ผู้ประกอบการ
สามารถมีโครงการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดตัวเองร่วมกับอีกจังหวัด
ตามสาขาอุตสาหกรรมที่ตนเองถนัด 

 
6.3 ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงสาขาการผลิตระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม 
ลักษณะของอุตสาหกรรมเด่นในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนมมีความคล้ายกันหลาย

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการสามารถหารือและเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดในกลุ่ม  ซึ่งในที่นี้แสดง
สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสูงสุดแก่จังหวัด
สกลนครและจังหวัดนครพนมดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-32 แสดงอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มไปยังสาขาอื่น ๆ และอุสาหกรรมที่ส่งผล

ต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนม 
อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมไปยังสาขา
อื่น ๆ 

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจใน
จังหวัด 

 การปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ถ่ัว ผักต่าง ๆ เป็นต้น   ผลิตภณัฑ์โลหะ 
 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ  การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
 ท าสวนยางพารา เ ช่ือมโยงกับ ผลิตภัณฑ์จากยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของจังหวัดนครพนม 
 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 

 การท านา  ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 การเงินและประกันภัย  
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จากตารางที่ 3–32 พบว่า ความเชื่อมโยงจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม เสนอสาขาการ
ผลิตต่าง ๆ จากการวิเคราะห์การปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ผักต่าง ๆ เป็นต้น อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ท าสวนยางพารา เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของจังหวัดมุกดาหาร การท านา และการเงินและประกันภัย จากความคล้ายกัน
ของอุตสาหกรรมของสองจังหวัดนี้ ผู้ประกอบการสามารถมี โครงการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในจังหวัดตัวเองร่วมกับอีกจังหวัดตามสาขาอุตสาหกรรมที่ตนเองถนัด 

ซึ่งอุตสาหกรรมอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เรื่องการปลูกพืช เช่น การปลูกข้าวโพด เพ่ือท าเป็น   
ไบโอพลาสติก พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ถ้าหากได้ผล จะมีมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนา
และได้ประโยชน์ 

 
 6.4 การเชื่อมโยงในพื นที่ด้านแรงงาน 

1) มีการขาดแคลนแรงงานทั้งภายในและจากประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว มีการขาด
แคลนแรงงานระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงขาดแคลนแรงงานในระดับล่างเนื่องจากมีจ านวนของ
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้นและแรงงานส่วนใหญ่ท างานในโรงงานในระยะสั้นก็เปลี่ยนงานไปท าในโรงงาน
ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า 

2) ควรมีแรงดึงดูดแรงงานจากประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ใช้ต้องการท างานใน
พ้ืนที ่โดยแรงงานจะไม่สามารถเป็นแรงงานไปเช้าเย็นกลับได้เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้พักอาศัย
อยู่ติดกับชายแดน บางพ้ืนที่พักอาศัยอยู่แขวงอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สะดวกกับการท างานไปเช้าเย็นกลับ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรมีที่พักให้ส าหรับแรงงานเป็นสัดส่วน สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพ่ือดึงดูดแรงงาน
เข้ามาท างานทั้งท่ีเป็นแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ เช่น วิศวกรประจ าโรงงาน ฝ่ายช่างเทคนิค บัญชี  
การเงิน การตลาด จัดซื้อ สต๊อกสินค้า เป็นต้น หรือแรงงานที่จ าเป็น เช่น แรงงานระดับล่าง กรรมกร 
แม่บ้าน คนงานก่อสร้าง 

ปัญหาเรื่องแรงงาน ในพ้ืนที่ผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ
สถาบันการศึกษาไม่สามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ แรงงานกึ่งผีมือ ในภาคธุรกิจและภาคเอกชน 
ต้องการผลิตแรงงานทักษะสูง ต้องมีการฝึกอบรม และต้องใช้เวลานานในการฝึกแรงงานทักษะสูง 
และเฉพาะด้าน โดยการผลิตแรงงานต้องค านึงถึงอุตสาหกรรมในอนาคต เพ่ือการผลิตนักศึกษาของ
สถาบันต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  

 
 6.5 การเชื่อมโยงในพื นที่ด้านเงินทุน 
 มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการระดมเงินทุนกับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งกองทุนนี้สมาชิกสามารถมีสิทธิในการยืมเพ่ือการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมตนเอง เพราะรัฐบาลมีการสนับสนุนน้อย และล่าช้า ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องกล้า 
และร่วมมือผลิต อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน และลงทุนกันว่าใครท าอะไร ท าอย่างไร ลงทุนอะไรก่อน 
แล้วจึงค่อยขยับขยายไป และในที่สุดประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ให้รัฐสนับสนุนในส่วนที่
ต้องการ เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา เป็นต้น เป็นสิ่งที่ต้องท าเพ่ือให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้ามา
ขับเคลื่อนมากขึ้น และมองความเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามลักษณะของผู้ประกอบการ 
คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมการลงทุนนี้  
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6.6 การเชื่อมโยงบุคคลด้านผู้ประกอบการ 
 ด้านผู้ประกอบการ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ควรมีการประชุมหารือและท าความ
รู้จัก พบปะกันมากข้ึน ในประเด็นดังนี้  

1. มองทิศทางการพัฒนาของธุรกิจ 
2. ความช่วยเหลือของภาครัฐ 
3. ความเป็นไปได้ของการร่วมมือระหว่างการผลิต และบุคคล โดยการตรวจสอบ รายชื่อของ

ผู้ประกอบการ 
4. การปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมมือกัน เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในกลุ่มจังหวัด และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 
6.7 การเชื่อมโยงบุคคลด้านหน่วยงานภาคราชการ 

 ควรมีการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน
กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยมีการประสานงานและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา 

 
1. ผู้มีส่วนได้เสียในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตรกับคนในท้องที่ ยังไม่

เข้าใจว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไร ผู้ที่เข้าใจเป็นหัวหน้าราชการส่วนต่าง ๆ หอการค้า และ
สภาอุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการที่มีความสนใจและติดตาม
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความเข้าใจเรื่องเขต
เศรษฐกิจแตกต่างกัน 

ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วน รวมถึงความคืบหน้า
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ที่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึง  และประชาชน
จะได้รับประโยชน์อะไร และอย่างไรกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลกระทบอะไร และอย่างไรกับกลุ่ม
ไหนจะป้องกันปัญหาอย่างนั้นได้อย่างไร  

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางคนมีความรู้ว่าประเทศไทยมีการประกาศว่าจังหวัดใด อ าเภอใดเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แต่ไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไร ประเภทไหนที่สามารถด าเนินการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ไม่มีการก าหนดอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ด าเนินการไปทีละเรื่อง เหมือนกับว่าไม่มีผู้รู้ที่แท้จริง
ในจังหวัดของตน ท าให้มีการวางแผนไม่ชัดเจน กฎ ระเบียบต่าง ๆ ค่อนข้างสับสน 

ท าความเข้าใจให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงกว้างอย่างต่อเนื่องกับผู้ประกอบการ และประชาชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. การเข้ามาของผู้ประกอบการญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือขั้นต่ าที่ 300 บาท
ต่อวัน ว่าเป็นแบบคงที่หรือไม่ เพราะญี่ปุ่นปัจจุบันมีทางเลือกที่จะไปลงทุนประเทศอ่ืน ประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ท่ีมีค่าจ้างต่ ากว่าประเทศไทย เช่น เวียดนาม เมียนมา ประกอบกับความขัดแย้งของ
คนในประเทศ ท าให้บรรยากาศในการลงทุนในระยะสั้นนี้ ไม่เอ้ือต่อการลงทุน ในขณะเดียวกัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ที่สะหวัน เซโน แขวงสะหวัน
นะเขต และที่แขวงค าม่วน แม้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนมากนัก แต่รัฐบาลของ    
สปป.ลาว เช่น ให้สิทธิพิเศษให้เช่าที่ดินสูงสุด 99 ปี กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุน
มากกว่าของประเทศไทย ท าให้มีแรงจูงใจมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความสนใจของ
ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่สนใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งท่ีมุกดาหาร และนครพนม ก็
เพ่ือต้องการสร้างความเชื่อมโยงการผลิตไปยังแหล่งอ่ืนที่เป็นผลประโยชน์ของญี่ปุ่นที่ไปลงทุนใน
ประเทศอ่ืน เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

4. ประเภทอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในจังหวัดมุกดาหาร เช่น Logistics และการท่องเที่ยว 
ภาคเอกชนมีแนวคิดและต้องการให้เมืองมุกดาหารเป็นเมืองปลอดภาษี แต่ปลอดภาษีในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงรปูแบบร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) แต่อยากให้เป็นในรูปแบบ เช่น ก าหนดขอบเขต 
3 อ าเภอ เป็นเขตการขายสินค้าแบบปลอดภาษี อาทิ อาหารการกิน ของใช้ สินค้าทั่วไป ฯลฯ ใน
ส่วนนี้เองจะสามารถดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา มาใช้  มากิน มาจับจ่ายใช้สอยในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

5. นักลงทุนมองหากท าการผลิตในมุกดาหารแล้ว ใช่ว่าจะส่งออกไปยังประเทศอ่ืนได้เลย เพราะว่า
ภาคการผลิตบางที่ มีการส่งสินค้าไปที่แหลมฉบัง ซึ่งตรงจุดนี้จะเกิดต้นทุนด้านการขนส่งที่สูงขึ้น 
และอาจไม่คุ้มค่า เช่น ตั้งฐานผลิตที่อื่นที่ไม่เสียต้นทุนด้านนี้คงดีกว่า 
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โรงแป้งมันบริษัทมิตซูบิชิ ในจังหวัดกาฬสินธุ์มี ผู้บริหารโรงงานแป้งมันได้ท าการส ารวจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารบอกไม่มีความจ าเป็นที่โรงงานต้องตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพราะตั้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้สิทธิประโยชน์ตามเขตส่งเสริมการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (Board of Investment: BOI) ก าหนดในเขต 3 สนับสนุนอยู่แล้วแต่จะมาใช้สิทธิใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษใช้พ้ืนที่เล็กนิดเดียวเป็นส านักงาน เช่นเดียวกันกับ SME ผู้ประกอบการขนส่ง
รถบรรทุกขนาด 10 คัน 15 คัน เปลี่ยนมาจดบริษัทในจังหวัดมุกดาหารเป็นทะเบียนมุกดาหาร 
จึงไม่จ าเป็นต้องมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร เช่น จังหวัดสกลนคร อาจส่ง
วัตถุดิบเข้าโรงงานในจังหวัดมุกดาหาร ส าหรับสิทธิประโยชน์เขตส่งเสริมการลงทุน BOI เขต 3 
โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในท้องที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม นราธิวาส 
น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล 
สุรินทร์ หนองบัวล าภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และอ านาจเจริญ (1) ให้ได้รับ
ยกเว้นอากรขา เข้าส าหรับเครื่องจักร (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน) จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 1 ปี     
(3) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ วัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี (4) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (5) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 
เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (6) อนุญาตให้หัก
ค่าตดิตั้งหรือก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการ
นั้นในกิจการที่ได้รับส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือ
หลายปีก็ ได้ภายใน 10 ปี  นับแต่วันที่ มี ร ายได้ จากกิจการที่ ได้ รับการส่ ง เสริม ทั้ งนี้  
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ (7) ให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้า ส าหรับ
วัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 75 เป็นระยะเวลา 5 
ปี (จะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี) ทั้งนี้ส าหรับโครงการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รั บ
ส่งเสริมและ ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

6. มูลค่าการค้าชายแดนที่จังหวัดมุกดาหารมียอดที่สูงเพราะสินค้า ชิพคอมพิวเตอร์มาจากจังหวัด
นครราชสีมา ส่งไปประกอบที่เวียดนาม แล้วส่งส่วนประกอบดังกล่าวไปยังประเทศญี่ปุ่น 
ประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปกลับมาเวียดนามน าเข้าไทยผ่านจังหวัดมุกดาหารเพ่ือไปลงที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจึงได้ก าหนดให้จังหวัดมุกดาหารควรมีอุตสาหกรรมด้าน การประกอบ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ชิพคอมพิวเตอร์  

7. จังหวัดสกลนคร เน้นเรื่องการแปรรูปอุตสาหกรรมด้านการเกษตร และในอนาคต อาจจะมี
โรงงานแปรรูปยางพาราตั้งในจังหวัดสกลนคร ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขอใบอนุญาต จังหวัด
สกลนครได้เน้นที่อุตสาหกรรมการเกษตร ดังนั้น ทิศทาง แนวโน้มในการลงทุนส่วนใหญ่จึงเป็น
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ประเภท ข้าว ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า แต่ถ้าหากเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การตอบรับจากคนในพื้นท่ีไม่ดีนัก 

8. เรื่องแร่โปแตส ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนครอยู่ในขั้นตอนออกใบอนุญาตให้
ผู้ประกอบการเข้ามาส ารวจ และคาดว่าปริมาณของโปแตสของจังหวัดสกลนครจะมีปริมาณมาก 
โดยลักษณะพ้ืนดินด้านบนเป็นหินเกลือ ต่ าลงไปในหินเกลือเป็นแหล่งโปแตสที่ใหญ่มาก การ
ส ารวจใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี การจะตั้งโรงงานได้คงต้องใช้เวลาสักระยะและก่อนจะถึง
ขั้นตอนสัมปทานบัตร และคาดว่าภายหลังจาก 5 ปีนี้น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

9. จังหวัดสกลนครมีความได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ คืออยู่กึ่งกลางระหว่างสองจังหวัดที่เป็น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมของทั้งสองจังหวัดได้ 

10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีโครงการสร้างท้องฟ้าจ าลองที่จังหวัดสกลนครเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดให้นักเรียน ประชาชนโดยทั่วไปเข้าไปเที่ยวชม เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คน
มาท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 

11. ข้อมูลจากส านักงานทางหลวงที่ 3 จังหวัดสกลนคร พ้ืนที่รับผิดชอบในส่วนของพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร สกลนคร และจังหวัดนครพนม  
11.1. การขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 เชื่อมจาก จังหวัดอุดธานีมาที่สกลนคร 

ในช่วงอ าเภอสว่างแดนดิน ถึง อ าเภอพังโคน ยังมีปัญหาติดขัดเป็นบางช่วง ในเรื่องของ
การเป็นสี่ช่องจราจรและบางช่วงก็เป็นสองช่องจราจร ได้มีการเสนอของบประมาณ
ก่อสร้างในปี 2560  

11.2. การขยายทางหลวงหมายเลข 22 เส้นทางที่เชื่อมโยงจากจังหวัดสกลนครไปจังหวัด
นครพนม จะเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม–ค าม่วน เป็นเส้นทางสาย
หลักยังเหลือถนน 2 ช่องจราจร ระยะทาง 33 กิโลเมตร ในส่วนนี้เสนอเข้าไปในแผนงาน
ของกรมแล้ว  

11.3. การขยายทางหลวงหมายเลข 223 เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหาร 
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2559 ในงบประมาณ 490 ล้านบาท คือ ช่วงระหว่าง 
จังหวัดสกลนคร ถึง โคกศรีสุพรรณ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จะด าเนินการในปี 
2559 ส่วนช่วงที่เหลือจากโคกศรีสุพรรณไปถึงบ้านต้อง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 212 เหลืออีกประมาณ 24 กิโลเมตร จะท าการออกแบบ
และเสนอของบประมาณ เป็นเส้นทางสายหลักและเป็นเส้นทางที่ส าคัญ และสามารถ
เชื่อมไปเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 2 แห่งก็คือ จังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร  

11.4. การขยายทางหลวงหมายเลข 212 เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญเป็นสองช่องจราจรจากบ้านต้อง ถึงบ้านหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ได้รับงบประมาณ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร สภาพเส้นทาง
ค่อนข้างแคบ มีความกว้างเพียง 8 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร จังหวัดพยายาม
ผลักดันของบประมาณเข้าไปในกรมทางหลวง เพราะเป็นจุดที่ค่อนข้างส าคัญ มีปริมาณ
รถบรรทุกที่เชื่อมโยงระหว่างสองสะพานค่อนข้างมาก 

12. เส้นทางในส่วนการดูแลของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 213 เส้นทางจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์-อ าเภอสมเด็จ-จังหวัดสกลนคร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางบนเขา ผ่านภูพาน ปัจจุบัน 
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ผิวทางความกว้างประมาณ 7-8 เมตร ซึ่งเป็นทางที่แคบ อีกทั้งทางขึ้นและทางลง เป็นทางคด
เคี้ยวซึ่งระยะทางบนเขาประมาณ 83 กิโลเมตรเศษ ช่วงขาขึ้นจากอ าเภอสมเด็จขึ้นมาจุดสูงสุด
ระยะทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางคดเคี้ยวการเดินทางล าบาก ช่วงขาลงระยะ
ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยที่แขวงการทางจังหวัดสกลนครได้น าเสนอว่าควรมีการพัฒนาเส้นทาง
สายนี้ ตรงขาขึ้น–ขาลง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก าลังจะศึกษาโครงข่ายทั้งจังหวัดสกลนครร่วมกัน และ
พ้ืนที่โดยรวมในแนวสันเขา นอกจากเพ่ิมความกว้างเป็น 12 เมตรตลอดสายโดยใช้งบของกลุ่ม
ทางหลวง แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วทางหลวงสายนี้ถ้าเป็นเส้นทางใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าก็
ล าบาก แล้วในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าจะเชื่อมต่อทางหลวง
หมายเลข 12 ได้หรือไม่ คือเส้นทางจากอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมต่อกับเส้นทาง
ใหม่ จากจังหวัดกาฬสินธุ์–บ้านนาไคร้ ถ้าหากจะเกิดขึ้นจริง จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวทางใหม่
ทั้งหมด เนื่องจากเส้นทางปัจจุบันที่มีอยู่เป็นเส้นทางที่แคบ ซึ่งจะท าให้มีการไปใช้เส้นทางไต่เขา
น้อยลงที่ อ าเภอเต่างอย เพราะจะไปติดอุทยานภูผายล หากได้มีการพัฒนาเส้นทางนี้ขึ้นมาอยู่
เส้นทางเดิมก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอีสานตอนใต้ เชื่อมกับอีสานตอนบน สามารถไป
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนมได้ ถ้าคนมาจากส่วนกลางจะไปจังหวัดนครพนม ไปจังหวัดบึง
กาฬ ต้องผ่านเทือกเขาภูพานอย่างเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นหลอดเลือดหลอดเดียว ถ้าหาก
เส้นหลอดเลือดนี้อุดตันหรือเกิดอุบัติเหตุ จะส่งผลให้มีความวุ่นวายในการใช้เส้นทางเกิดขึ้น  ทาง
หลวงหมายเลข 213 เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดนครพนม และออกแขวงค าม่วน สปป.ลาว ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคต้องผ่านเทือกเขาภู
พาน กลุ่มจังหวัดเคยจะผลักดันแนวความคิดเทือกเขาภูพานประตูสู่ AEC จะเป็นแนวทางในทาง
ศึกษาพัฒนาแนวเส้นทางนี้ ส านักงานทางหลวงได้เสนอกรมทางหลวงให้ท าการศึกษาพัฒนา
แนวทางเส้นทางนี้ คณะท างานด้านโลจิสติกส์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มาประชุมที่
จังหวัดสกลนคร ได้เสนอแนวความคิดให้ท าการศึกษาว่าท าการก่อสร้างเป็นลักษณะโครงสร้าง
พิเศษ เป็นการเจาะอุโมงค์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นข้อเสนอโครงการในอนาคต  

13. โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยง เศรษฐกิจ จากจังหวัดนครพนม และแขวงค าม่วน เรื่องการ
ท่องเที่ยว ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ที่มีถนนคนเดินในจังหวัดนครพนม โดยน าเรือขนส่ง
ผู้โดยสารข้ามไปเที่ยวเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน นอกเวลาท าการด่านท่าเรือซึ่งจะท าการขอ
อนุญาตเปิดนอกเวลาถึงประมาณ 4 ทุ่ม ในวันศุกร์ และเสาร์ เป็นการข้ามไปเที่ยวเมืองท่าแขก 
แขวงค าม่วน และรับคนลาวข้ามมาเที่ยวถนนคนเดินช่วงวันศุกร์-เสาร์ ของฝั่งไทย ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษาว่า ถ้าข้ามไปถึงอีกฝั่งแล้ว จะสามารถให้เดินเส้นทางไปถึงจุดไหนบ้าง แล้วก็ถ้า
มาฝั่งไทยจะสามารถเดินทางถึงจุดไหน 

14. ความร่วมมือ 3 ประเทศ (ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม) 11 จังหวัด ประกอบด้วย ไทย : จังหวัด
สกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว : แขวงบอลิค าไซ แขวงค าม่วนและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม : จังหวัดฮาติงห์ จังหวัดเหงะอาน และจังหวัดกว่างบิ่งห์ แนวคิดด้านการ
เชื่อมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ในเรื่องวัด หรือพระธาตุสองแผ่นดิน ได้แก่ พระธาตุพนม พระธาตุ
ศรีโคตบอง พระธาตุอิงฮัง อยู่ในขั้นตอนการส ารวจ ด้านแผนงานยังไม่คืบหน้า เป็นเพราะขาด
งบประมาณ เพราะประเทศไทยมีแนวคิด แต่ไม่มีความคืบหน้าในรูปแผนการและโครงการ มีการ
หารือในเรื่องนี้มากว่า 7 ปีแล้ว ประเทศเพ่ือนบ้านให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีแนวคิดดีมาก ยัง
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ไม่มีแผนขับเคลื่อนเรื่องนี้ ขาดการวางแผนปฏิบัติ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดอ่อน และแม้มีการตั้งชมรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด แตม่ีการประชุมกันเพียงปีเดียวก็เลิก ไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคราชการที่จะเป็นตัวน าขับเคลื่อนกลไกการท างาน
ร่วมกัน ควรด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ 3 ประเทศ 11 
จังหวัด ในด้านการจัดท าแผนด าเนินการ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ  

15. การค้นพบเบ้าหลอมกลองมโหระทึกที่ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
หมายถึงการท ากลองมโหระทึกอาจไม่ใช่น ามาจากเวียดนาม ในสมัยก่อนเข้าใจว่ากลองมโหระทึก
มาจากเมืองดงเซิน หรือ ดองซอน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดงเซิน หรือวัฒนธรรมดองซอนในเวียดนาม 
การค้นพบเบ้าหลอมกลองมโหระทึกครั้งนี้เห็นได้ว่า อาจมีการหล่อกลองมโหระทึกในพ้ืนที่ต าบล
นาอุดม ใช้วัตถุดิบแท่งทองแดงหล่อ อาจมาจากเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่ง
นักวิชาการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่คนในจังหวัดยังไม่ได้ตื่นเต้นและให้ความสนใจมาก
นัก  

การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ และความส าคัญของ
กลองมโหระทึก การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ค้นพบเบ้าหลอมเพ่ือสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อีกท่ีหนึ่ง  

16. นอกจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 การเตรียมตัวเพ่ือปรับเข้าสู่กลุ่ม 
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement: TPP) ซึ่งสินค้าของไทยที่จะมีผลกระทบในกลุ่มจังหวัดซึ่งมีผลิตเนื้อ
โคขุนโพนยางค า เกษตรกรไทยจะต้องได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเสรีอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะประเทศสมาชิกต่างพยายามผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของตนเองไป
ท าตลาดกับประเทศในกลุ่ม ส าหรับโคเนื้อก็อาจมีผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจากสหรัฐฯ เข้ามาในไทยเพ่ิม
อีก แม้ว่าสหรัฐฯ ต้องแข่งขันกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ปัจจุบันมี FTA ร่วมกับไทยอยู่แล้ว 
ถ้าไทยเข้าร่วมกลุ่ม TPP จะถูกเรียกร้องจากประเทศสมาชิกให้เปิดรับสินค้าเหล่านี้มากขึ้น และ
จะมีผลต่อปริมาณสินค้าในประเทศที่จะมากขึ้นตามไปด้วย จนอาจเกิดปัญหาล้นตลาดและ
กลายเป็นตัวฉุดราคาสินค้าของไทยให้ตกต่ าลงได้ เช่น กรณีการยกเว้นภาษีการน าเข้าเนื้อวัว และ
เนื้อสุกร ประเทศญี่ปุ่น ต้องลดภาษีน าเข้าเนื้อวัวลงเหลือร้อยละ 9 ใน 16 ปี จากปัจจุบันอยู่ที่
ร้อยละ 38.5 เช่นเดียวกับการน าเข้าเนื้อหมูที่ต้องถูกปรับลดภาษีด้วย ขณะที่เวียดนามจะต้อง
ปรับลดภาษีน าเข้าเนื้อสัตว์ลงร้อยละ 15-40 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่ให้หลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ท าหมูสเต๊ะ เนื้อ 
สเต๊ะ สเต็กหมู สเต็กเนื้อโพนยางค า บรรจุถุงสุญญากาศพร้อมทาน จ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้า
ใน และต่างประเทศ 

17. โอกาสที่ดขีองจังหวัดสกลนคร ไม่เพียงเชื่อมกับสองเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับ
จังหวัดหนองคาย และในอนาคตจังหวัดบึงกาฬ จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 6 อีกแห่ง
หนึ่ง อีกทั้งมีการขอเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกเขตหนึ่ง คาดว่าในระยะเวลาคงไม่เกิน 3–5 ปี จุด
แข็งของกลุ่มจังหวัดสนุกมี 3 จังหวัด 2 สนามบิน มี 2 สะพานข้ามแม่น้ าโขงเชื่อมโยงไทย–   
สปป.ลาว มี 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองคู่แฝด
กับเมืองฉงจั่ว ประเทศจีน รอแต่วิธีการขับเคลื่อนว่าจะไปในทิศทางใด 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองคู่แผดเป็นตลาด
ส่งออกของสินค้าที่ผลิตในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

18. คนเวียดนามเข้ามาเรียนภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คนเวียดนามจากจังหวัด
กว่างตริเข้ามาเรียนมากที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี เน้นในเรื่องการสื่อสารได้ เมื่อกลับไป
เวียดนามแล้วนอกเวลางานสามารถไปรับจ้างสอนพิเศษพ่อค้า แม่ค้าตามตลาดตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวเพ่ือให้พ่อค้า แม่ค้า สื่อสารภาษาไทยขายสินค้าให้คนไทยได้
มากขึ้น  

19. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเคยมาท าการส ารวจและวิจัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่พ้ืนที่นครพนม และมุกดาหารไม่ใช่เป้าหมายที่การนิคมอุตสาหกรรม
จะมาลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  

ภาคเอกชนในพ้ืนที่รวมตัวกันเสนอความต้องการการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิ
ประโยชน์ที่พิเศษด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมแก่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และได้รับอนุมัติ
จาก ครม.ในเวลาต่อมา 

20. จังหวัดนครพนมมีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าโขงจากเขตอ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน 
อ าเภอเมือง และอ าเภอธาตุพนม มีกระชังปลาประมาณ 7 พันกระชัง มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลใน
กระชังอยู่ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอิสระ 2) กลุ่มซีพี 3) กลุ่มโกรเบสท์ ผลผลิตด้านการประมงที่ส าคัญ 
คือ ปลานิล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดนครพนมเพียงจังหวัดเดียวที่มีโรงงานรับซื้อ
ผลผลิตปลานิลที่มีคุณภาพ คือ บริษัท โกรเบสท์ เป็นของคนไต้หวันมาลงทุน ปริมาณการรับซื้อ
ผลผลิตปลานิลประมาณวันละ 25 ตัน แต่ผลผลิตที่ส่งเข้าโรงงานวันละประมาณ 13 ตัน รับซื้อ
ปลาปลานิลน้ าหนักตั้งแต่ 8 ขีดขึ้นไปท าการแล่ แช่แข็งส่งตลาด ตลาดใหญ่ส่งออกที่ส าคัญคือ
สหรัฐอเมริกา  

21. แนวทางพัฒนาโคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
21.1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุน พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ซึ่งเป็นโคท่ีขุนแล้วมีประสิทธิภาพเร่งความ

เป็นเนื้อสูง ได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาดในยุโรป จังหวัดนครพนมมีกลุ่มส่งเสริม
การเลี้ยงโคขุนประมาณ 20 กลุ่มในพ้ืนที่ 12 อ าเภอของจังหวัดนครพนม ด าเนินการ
ต่อเนื่องมา 3 ปีนี้ เป็นต้นน้ าท าให้กับโรงงานแปรรูปโคเนื้อ ในกลุ่มจังหวัดมี 2 สหกรณ์ 1 
บริษัท คือ สหกรณ์โพนยางค า โคขุนโพนยางค า จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์หนองสูง
การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร และบริษัท นครพนมบีฟไทยแลนด์จ ากัด จังหวัดนครพนม  

21.2. ปัญหาไม่มีแม่พันธุ์ เพราะแม่พันธุ์ราคาสูงตัวละประมาณ 30,000 บาท  
21.3. โคที่มีคุณภาพสูง มีการติดเบอร์หู และเน้นการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เน้นการผสม

เทียม หรือติดเร็ว เลื่อนระยะเวลาจากที่เคยปล่อยปละละเลยตามธรรมชาติ จาก 6 เดือน
หรือหนึ่งปี จึงผสมพันธุ์โคเนื้อเมื่อมีอาการพร้อมผสมพันธุ์ น ามาเร่งภายใน 1 เดือน 2 
เดือนให้สามารถผสมพันธุ์ได้  

21.4. อาหารใช้ในการขุนโค ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม ใช้
สัปปะรดและอาหารอย่างอ่ืนเสริม ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นอาหารข้น 
เป็นเม็ดสูตรอาหารโดยตรง กลุ่มสนุกให้งบประมาณในการท าใช้มันหมักยีสต์ กิโลกรัมละ 
2.50 บาท เป็นการลดต้นทุนได้มาก ในขณะที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



4-7 

อาหารที่ใช้ขุนมีแต่ฟางแห้ง กากน้ าตาล อาหารเม็ด เปลือกหอยป่น การขุนโคให้ตัวโตจน
ได้น้ าหนัก 300 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาขายโดยประมาณ 100 บาท/กิโลกรัม น้ าหนัก แต่
ทั้งนี้รายได้จากการเลี้ยงโคขุนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์โคที่ใช้ขุน น้ าหนักโคเริ่มต้นขุน 
อัตราการเจริญเติบโตของโคในขณะที่ขุน ราคาซื้อโคเข้าขุน ราคาอาหาร และคุณภาพ
ซากเนื้อวัว 

ควรส่งเสริมการท าสูตรอาหารโคขุนที่มีคุณภาพ เร่งเนื้อ ราคาไม่สูงมากนัก 
กระจายให้กับกลุ่ม สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

22. การพัฒนาเพือ่เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าพ้ืนเมือง ของสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีงานวิจัย
ของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นกล่าวถึงประโยชน์ต่อร่างกาย การท าสีผ้าพ้ืนเมืองต้องให้ตกสีร้อยละ 25 
เพ่ือป้องกันมะเร็งผิวหนัง จ าหน่ายราคาขายชิ้นละ 8,000–12,000 บาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ 
OTOP และ SMEs ของไทย มีงานวิจัยรองรับน้อยมาก เช่น ผ้าหมักจากโคลน คนส่วนใหญ่มองว่า
ท ามาเพ่ืออะไร และคิดว่าโคลนเป็นสิ่งสกปรก คนในประเทศอย่างคนกรุงเทพฯยังไม่กล้าซื้อ หาก
เป็นในลักษณะนี้จึงต้องมีงานวิจัยรองรับว่าสิ่ งที่ท าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมานั้นท าออกมาเพ่ือ
ประโยชน์อยา่งไร และมีความโดดเด่น น่าสนใจกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนอย่างไร  

ให้สถาบันการศึกษา วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
เสนอจังหวัดให้มีงานวิจัยรับรอง ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง OTOP และ SMEs ที่มีศักยภาพ รวมถึงการ
จัดท าตราสินค้า (Brand) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การแบ่งหน้าที่กันท า เช่น หมู่บ้านใดที่มีพ้ืนที่
มากให้ปลูกครามทั้งหมู่บ้าน หมู่บ้านใดที่ถนัดทอผ้า ให้ทอผ้าอย่างเดียว หมู่บ้านใดมีลูกหลานไป
เรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ลงอินเตอร์เน็ต ท าเป็นเชิงอุตสาหกรรม ในขณะที่
วัฒนธรรมของไทยเป็นการท าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ควรแยกกันระหว่างคนหนึ่งถนัดผลิต คน
หนึ่งถนัดขาย เพ่ือสร้างโอกาสและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

23. ส านักงานพลังงานจังหวัดสกลนครส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก จัดตั้งโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท าให้ลดเวลาการผลิตลง แต่เตาที่ใช้นึ่งยังไม่ได้เป็นแบบอุตสาหกรรม เน้นการพ่ึงพา
ตนเอง โดยใช้แกลบที่ได้จากสีข้าว น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงทดแทน มีการท าข้าวบรรจุ
ถุง ข้าวอัดเม็ด ข้าวผงเพ่ือชงดื่ม ไอศกรีมข้าวฮาง นอกจากนี้พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีการท า
แคปซูลข้าวอัดเม็ด เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด 

การแปรรูปข้าวท าได้มากกว่า 40 ชนิด ควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท าการศึกษา
วิจัยการแปรรูปข้าวร่วมกับหน่วยงานด้านการตลาด ได้แก่  ่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในการหา
ตลาดเพ่ือน าผลจากการศึกษาวิจัยไปหาตลาดจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

24. กลุ่มจังหวัดสนุก มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ
อุตสาหกรรมอาหาร แต่เป็นประเภทโรงงานน้ าตาล 

อุตสาหกรรมประเภทเกษตรแปรรูป ได้แก่ น้ าหมากเม่า ไวน์เม่า เนื้อโคขุนโพนยางค า 
ข้าวฮางงอก เป็นต้น เป็นประเภทสินค้าเดิมตลาดเดิม โดยมีตลาดอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีการ
ส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่ส่งไปที่กรุงเทพฯ ภาครัฐยังต้องช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเหล่านี้ในด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
รายเดิมที่เคยซื้อให้ซื้อสินค้าประเภทเดิมซ้ า หรือ การจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑ์ (Loyalty) ใน
ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์เพ่ือหาช่องทางจ าหน่ายอ่ืนเพิ่มขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ซื้อจากฐานผู้ซื้อ
รายเดิม  
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สินค้าเดิมในตลาดใหม่ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มการค้าเสรี (FTA: Free 
Trade Area) ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่ท้าทายของกลุ่มจังหวัด เพราะว่าระบบเชื่อมโยงในด้านการ
ขนส่ง จะท าให้การเข้าถึงตลาดรวดเร็วยิ่งขึ้น สินค้าเดิม ได้แก่ ปัจจุบันข้าวหอมมะลิของจังหวัด
มุกดาหารมีส่งไปขายที่เวียดนาม ในขณะที่ตลาดในจีนตอนใต้ขยายตัวเร็วขึ้นกว่าเดิม ท าอย่างไร
สินค้าเดิมตัวนี้คือข้าวหอมมะลิของไทยจะไปตีตลาดใหม่ได้ ซึ่งเวียดนามมีประชากรประมาณ 94 
ล้านคน สปป.ลาว ประมาณ 6 ล้านคน และประชากรในจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน และเขต
ปกครองตนเองกว่าซีจ้วง ได้มีประชากรรวมกันกว่า 102 ล้านคน การขยายตลาดต้องใช้ผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของพิธีการศุลกากร ในการท าการค้า ผู้ประกอบการค้าต้องเข้าใจลูกค้า 
และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การได้ข้อมูลที่ตรงใจกับผู้ค้า ผู้บริโภคจริง ๆ ท าให้ขยายตลาดใหม่
ได้สะดวกขึ้น 

สินค้าใหม่ตลาดเดิม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ น าข้าวหอมมะลิมาแปรรูปที่
หลากหลายรูปแบบ การสกัดน้ าตาลจากอ้อย ข้อมูลอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารมีค่าปริมาณ
ของน้ าตาลที่มีอยู่ในอ้อย ซึ่งสามารถหีบสกัดออกมาเป็นน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Commercial 
Cane sugar: C.C.S.) สูงสุดในประเทศไทย เป็นอ้อยที่มีความหวานสูงสุด จังหวัดนครพนม และ
มุกดาหารมีข้าวหอมมะลิ  จังหวัดสกลนครมีข้าวฮาง น าข้าวมาเป็นจุดตั้ งต้นและสร้าง
ผู้ประกอบการกลุ่มย่อย การแปรรูปข้าวต่าง ๆ เป็นสินค้าใหม่ขายในตลาดกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็น
กลุ่มเคยขายข้าวสารบรรจุถุงขาย การเพ่ิมห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานเพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าอยู่ในกลุ่มจังหวัด ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในกลุ่มจังหวัด การ
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีการผลิต ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
การลดต้นทุนในกระบวนการอุตสาหกรรม และถ้ามีการผลิตแบบอัตโนมัติในปริมาณจ านวนมาก 
จะท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะท าให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมได้สูงขึ้น และเกิดต้นทุนที่ต่ าลง เทคโนโลยีด้านการตลาด โปรแกรมด้านการตลาด
ด้านโลจิสติกส์ จะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในปัจจุบันในการผลิต ด้านการตลาดของอยู่ในระดับใด หากจะ
เน้นในเรื่องอุตสาหกรรมอาหาร ต้องมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอาหารด้วยกัน ควรหา
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานในการวัด (Base Line) ว่าอุตสาหกรรมด้านอาหารในภาคอีสานมีกี่กลุ่มที่
มีการท าอุตสาหกรรมแบบเดียวกับทีก่ลุ่มจังหวัดท าอยู่ 

สินค้าใหม่  ตลาดใหม่ เป็นการน ากลยุทธ์  ด้านจุดแข็งและโอกาส (Strategy-
Opportunities: SO) จากเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเชื่อมโยงตลาดใหม่ จุดบริการด้านการลงทุนของ
ศูนย์ One Stop Service ของเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงกรกฎาคม 
2558 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ ติดต่อขอรับค าปรึกษาเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่มีอยู่  ได้แก่            
1) โรงไฟฟ้าชีวมวล เงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท 2) KIS Logistics ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์
ในเครือสหพัฒน์ เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท 3) ผู้ผลิตเสื้อยืดตราห่านคู่ มีการส ารวจพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor Intensive) แต่ปัจจุบันย้ายไปที่แม่สอด เนื่องจาก
ประมาณการแรงงานในพ้ืนที่ ไม่พอ 4) บริษัท สัญชาติมาเลเซีย สนใจการลงทุนด้าน
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องของระบบประปา ระบบน้ าทั้งหมด ในนิคม
อุตสาหกรรม มีเงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท 5) อู่ต่อรถยนต์ของบริษัท อู่สมศักดิ์ บอดี้คาร์ 
จ ากัด จากจังหวัดชลบุรี มีเงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท 6) มีนักลงทุนที่ติดต่อผ่านทาง
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อุตสาหกรรมจังหวัด ประมาณ 7 รายเงินลงทุนรวมกันประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งสินค้าใหม่ 
ตลาดใหม่ นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็เป็นโจทย์ที่กลุ่มจังหวัดต้องช่วยกันระดมความคิด และต้อง
มองว่าประชาชนในพื้นท่ีได้ประโยชน์ ข้อดี หรือข้อเสียอย่างไร  

25. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เสนออ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขอขึ้น
ทะเบียนมรดกทางการเกษตรโลก เสนอต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations–FAO) สาเหตุในการเลือกพ้ืนที่ 
อ าเภอหนองสูง เพราะ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ชุมชนเป็นภูไท 
และมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมาช้านาน และหากผ่านการเห็นชอบ จะกลายเป็นจุด
แข็งของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของโลก  

การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางการเกษตรโลก ใน
ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ซึ่งอาจต้องเตรียมการในเรื่องการเป็น
แหล่งท่องเท่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด 

26. ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) 
ถนนจากแม่สอด-เมียวดี ไปกอกาเรก รัฐบาลไทยให้ทุนก่อสร้าง 1,320 ล้านบาท สร้างเสร็จ เปิด
ใช้เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 ตลอดเส้นทาง EWEC มีเขตเศรษฐกิจมากกว่า 7 แห่ง ได้แก่ เขต
เศรษฐกิจที่เมาะละแหม่ง ผะอัน เมียวดี ในเมียนมา ในไทย ได้แก่ที่แม่สอด มุกดาหาร ใน    
สปป.ลาว ได้แก่ สะหวันนะเขต ในเวียดนาม ได้แก่ ลาวบาว ด้านตะวันตกของเส้น EWEC 
ประเทศอินเดียและเมียนมา มองไปที่เวียดนามและจีนตอนใต้ ในขณะที่ด้านตะวันออกของ 
EWEC ประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ไม่ได้มองมุกดาหารแล้ว แต่มองไปที่เมียวดี อินเดีย 
ดังนั้น มุกดาหารเป็นจุดส าคัญ เป็นประตูของหนานหนิง เป็นประตูของอินโดนีเซีย เป็นประตูของ
มาเลเซีย เพ่ือที่จะเชื่อมต่อจีน เพราะหนานหนิงเป็นประตูสู่อาเซียนของจีน 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกการเข้า–ออกของ
คนและสินค้าผ่านด่านมุกดาหาร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

27. จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประชากรรวมกันกว่า 3,257,323 คน จังหวัดสกลนครกว่า 2,197,966 คน 
จังหวัดนครพนม 713,341 คน จังหวัดมุกดาหาร 346,016 คน (กรมการปกครอง, 2558) ถ้ารวม
กับประชากรของแขวงสะหวันนะเขตอีก 1,128,609 ล้าน (ศูนย์สถิติแห่งชาติลาว, 2556) มี
จ านวนประชากรกว่า 4,385,932 คน ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ 

หากมีการขยายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตามความร่วมมือ 3 ประเทศ 11 
จังหวัด ขนาดของประชากรเพ่ิมมากข้ึน โอกาสพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  

28. เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ปลายทางเส้นทาง EWEC เปลี่ยนจากเมืองท่าเรือน้ าลึกเป็นเมือง
ท่องเที่ยว เนื่องจากแข่งขันกับท่าเรือแหลมฉบังของไทยไม่ได้ เวียดนามเปลี่ยนไปสร้างท่าเรือน้ า
ลึกทีจ่ังหวัดกว่างตริ ห่างจากมุกดาหาร ระยะทาง 230 กิโลเมตร นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้อนุมัติ
ให้มาเลเซียศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟ เพ่ือการก่อสร้างรถไฟรางคู่เชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ สปป.ลาว กับเวียดนาม โดยเส้นทางระหว่างแขวงสะหวันนะเขตของลาวกับเมือง     
ลาวบาวทางตอนกลางของเวียดนาม มีต้นสายทางทิศตะวันออกอยู่ที่ท่าเรือน้ าลึกหมีถวี (My 
Thuy) เมืองดงห่า (Dong Ha) เมืองเอกของจังหวัดกว่างตริ (Quang Tri) ในเวียดนาม และ
ปลายทางทิศตะวันตกอยู่ที่ชายแดน สปป.ลาว–ไทย (สะหวันนะเขต -มุกดาหาร) โดยมี
วัตถุประสงค์ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบรถไฟของไทย และในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อเข้า
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กับระบบรถไฟในเมียนมาได้ด้วย โครงการก่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลค่า
ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์จากเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ไปยังด่านชายแดน
ลาว โครงการรถไฟเชื่อมต่อ สปป.ลาว–เวียดนามได้ออกแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว และถ้าเริ่ม
ก่อสร้างคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 30 เดือน โครงการดังกล่าวก่อสร้างขึ้น
ภายใต้ระบบสัมปทานแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) เป็นรูปแบบที่เอกชนผู้รับสัมปทาน
เป็นผู้ออกแบบ–ก่อสร้าง–บริหารจัดการ ซึ่งโครงการนี้ลงทุนโดยกลุ่ม Giant Consolidated 
Limited จากมาเลเซียผ่านบริษัท Giant Rail Company Limited (Lao PDR) บริษัทลูกใน 
สปป.ลาว ระบบรถไฟนี้มีขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟ
การคมนาคมขนส่งที่เชื่อมไทย-ลาว และเวียดนาม แต่ทางรถไฟส่วนที่ทอดจากลาวมาไทยยังไม่มี
ความคืบหน้าในการก่อสร้างจากจังหวัดมุกดาหาร ขณะเดียวกันแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้
บริษัท ไจแอ้นท์จากมาเลเซียที่จะลงทุนก่อสร้างทางรถไฟ จากสะหวันนะเขต ไปเชื่อมที่ลาวบาว 
และถนน 4 ช่องทางจราจรมาเชื่อมกันกับท่าเรือวุ๋งอ๋างห์ จังหวัดฮาติงค์ กลุ่มจังหวัดสนุกเป็น
ประตูของอีสาน ประตูของประเทศไทย ใน 3 จังหวัดต้องมีความพร้อม และที่ส าคัญคือต้องได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล  

29. ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดสนุกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือ
กันในการพัฒนาความร่วมมือเมืองคู่มิตรมุกดาหาร–แม่สอด เพ่ือที่จะใช้ความร่วมมือที่มีอยู่ให้แม่
สอดเชิญชวนเมืองเมียวดีเป็นเมืองคู่แฝดมุกดาหาร–เมียวดี และมุกดาหารจะเจรจากับแขวง
สะหวันนะเขตที่จะเป็นเมืองคู่แฝดกับแม่สอด และเมียวดี เพ่ือการค้าในเส้น EWEC ในกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะ 

การบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ

กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) พบว่ามีน้อยมาก การประกอบธุรกิจในจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกัน 
ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจในสายตระกูล ระหว่างเครือญาติกันเอง ท าธุรกิจด้านพาณิชยกรรม 
การค้า ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง แว่นตา ร้านทอง เป็นต้น การรวมกลุ่ม
ขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดที่ส าคัญ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า สมาชิกมีน้อยรายที่รู้จักกลุ่มจังหวัด และน้อยรายที่รู้จักกันระหว่างสมาชิก 
ส่วนใหญ่เป็นการรู้จักกันในกลุ่มคณะกรรมการ และมีน้อยรายในกลุ่มคณะกรรมการที่มีการประกอบ
ธุรกิจร่วมกัน  หรือมีความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน
จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

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

1). จังหวัดสกลนคร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 25 สาขาการผลิต  

2). จังหวัดนครพนม มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขาการผลิต 

3). จังหวัดมุกดาหาร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขาการผลิต  

4). กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 2 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(FL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง จ านวน 26 สาขาการผลิต  

 
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
ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น ดังนี  
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จังหวัดสกลนคร แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 2) อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า 3) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 4) การบริการธุรกิจ 5) ท าสวนยางพารา 6) การท านา      
7) การขนส่ง 8) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 9) การเงินและประกันภัย 10) การผลิตอ่ืน ๆ 11) การสื่อสาร 
12) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 13) การป่าไม้ 14) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 15) อสังหาริมทรัพย์ 16) การประมง 
17) การประปา 18) ท าไร่ข้าวโพด 19) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ       
20) การท าเหมืองแร่เหล็ก 21) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 22) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 23) การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 24) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 25. การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
จังหวัดนครพนม แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ          
5) อสังหาริมทรัพย์ 6) ท าสวนยางพารา 7) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 8) การท า
เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การเงินและประกันภัย 10) การท านา 11) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 12) การ
ขนส่ง 13) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 14) การสื่อสาร 15) การป่าไม ้16) บริการอ่ืน ๆ 17) การผลิตอ่ืน ๆ 
18) การประมง 19) การประปา 20) ท าไร่ข้าวโพด 21) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ 22) การท าเหมืองแร่เหล็ก 23) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 24) โรงกลั่นน  ามัน
ปิโตรเลียม 25) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 26) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า       
27) การป่าไม ้

 
จังหวัดมุกดาหาร แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก  
5) ท าสวนยางพารา 6) อสังหาริมทรัพย์ 7) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 8).การท านา 9) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 10) การเงินและประกันภัย 11) การขนส่ง 12) การผลิตอ่ืน ๆ 13) การสื่อสาร 14) ท าไร่
ผักและสวนผลไม้ 15) การป่าไม้ 16) บริการอ่ืน ๆ 17) การประมง 18) ท าไร่อ้อย 19) การประปา 
20) ท าไร่ข้าวโพด 21) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 22) การท าเหมือง
แร่เหล็ก 23) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 24) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 25) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก 26) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 27) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 26 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า       
2) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 4) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ         
5) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 6) การบริการธุรกิจ 7) ท าสวนยางพารา 8) การท า
เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การท านา 10) การเงินและประกันภัย 11) การขนส่ง 12) ท าไร่ผักและสวน
ผลไม้ 13) การสื่อสาร 14) การผลิตอ่ืน ๆ 15) การป่าไม้ 16) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 17) การประมง 
18) อสังหาริมทรัพย์ 19) การประปา 20) ท าไร่ข้าวโพด 21) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามัน
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ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 22) การท าเหมืองแร่เหล็ก 23) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 24) โรงกลั่น
น  ามันปิโตรเลียม 25) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 26) การผลิตอ่ืน ๆ 

 
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 ที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่
ละจังหวัด พบว่า  

1). จังหวัดสกลนคร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 22 สาขาการผลิต  

2). จังหวัดนครพนม มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 20 สาขาการผลิต 

3). จังหวัดมุกดาหาร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 20 สาขาการผลิต 

4). กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 2 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 21 สาขาการผลิต 

 
จังหวัดสกลนคร แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) ผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ 3) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก          
5) โรงแรมและภัตตาคาร 6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี       
8) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 9) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 10) การปศุสัตว์ 11). การพิมพ์ 
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12) บริการอ่ืน ๆ 13) การค้าส่ง ค้าปลีก 14) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 15) ท าไร่พืชตระกูล
ถั่ว 16) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 17) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 18) ท าไร่อ้อย 19) การก่อสร้างที่
อยู่อาศัย 20) การบริการสาธารณะ 21) ท าไร่มันส าปะหลัง 22) บริการอ่ืน ๆ 

 
จังหวัดนครพนม แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 20 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม 3) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 5) โรงเลื่อย
และผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) การพิมพ์ 8) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 9) การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 10) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 11) โรงแรมและภัตตาคาร 12) การบริการสาธารณะ       
13) การปศุสัตว์ 14) การค้าส่ง ค้าปลีก 15) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 16) ท าไร่อ้อย 17) การผลิตผลิตภัณฑ์
ใบยาสูบ 18) ท าไร่มันส าปะหลัง 19) การบริการธุรกิจ 20) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 21 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 4) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 5) การพิมพ์         
6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) โรงแรมและภัตตาคาร 8) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 9) ผลิตภัณฑ์
อโลหะ 10) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 11) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 12) การปศุสัตว์ 13) อุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ 14) บริการอ่ืน ๆ 15) การค้าส่ง ค้าปลีก 16) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 17) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 18) ท าไร่อ้อย 19) ท าไร่มันส าปะหลัง 20) การบริการสาธารณะ 21) การก่อสร้าง
ทีอ่ยู่อาศัย 

 
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 ล าดับที่ 1-5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน

วงเล็บ) 
ล าดับ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6157) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6047) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.5731) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6205) 

2 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว์ 
(1.4974) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (1.5466) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4893) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (1.5166) 

3 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4896) 

การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (1.4697) 

อุปกรณ์ย านพาหนะ  
อื่น ๆ (1.3349) 

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว์ 
(1.4941) 

4 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น 
ๆ (1.4303) 

โรงแรมและภัตตาคาร 
(1.3137) 

การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (1.4514) 
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ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต ล าดับที่ 1-5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน
วงเล็บ) 

ล าดับ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
(1.3387) 

5 โรงแรมและภัตตาคาร 
(1.3075) 

โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์
ไม้ (1.3717) 

การผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (1.2890) 

การพิมพ์ (1.3402) 

 
จากตารางที่ 5-1 เมื่อจัดล าดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยให้สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากเป็นล าดับต้นเป็นสาขาการผลิตน าของแต่ละจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ภาคราชการจะสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนการผลิตในสาขาการ
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 

ในส่วนภาคเอกชน ให้จัดตั งคณะกรรมการเพ่ือหาตลาดทั งในและต่างประเทศ การพิจารณา
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) เพ่ือเพ่ิมการผลิตในสาขาการผลิตกลาง
น  า และปลายน  าให้มากขึ น หากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มาก ส่งเสริมให้
ใช้ปัจจัยการผลิตในพื นที่ให้มากขึ น รวมถึงการหาตลาดของสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) เพ่ิมมากขึ น ทั งในและต่างประเทศ 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติโครงการต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัว

ทวีคูณผลผลิตสูงในล าดับต้นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม - โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน  าตาลต่ า
(Glycemic Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 
- โครงการน าพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น ท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
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ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมผลิตเนื อ
แดดเดียวท่ีเก็บได้นานไม่ขึ นรา 
- โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน  าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน  าตาล 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

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

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  โครงการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย 
อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  โครงการน าเข้าวัตถุดิบและผลิตชิ นส่วนยานพาหนะ เพื่อส่งออก 
การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ - โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื นบ้าน (บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม) 

การบริการธุรกิจ - โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- โครงการวิจัยและศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาจุดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
- โครงการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ประสบปัญหาเมื่อมาท่องเที่ยว  
- โครงการให้บริการประกันภัยระยะสั นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

โรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
-โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

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

 
2. ตั งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยระดมทุนจากผู้ประกอบการใน
พื นที่เพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดและหรือแต่ละจังหวัด โดย
พิจารณาการผลิตที่มีความเป็นไปได้ในด้านทุน เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การตลาด 
 

ความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมของทั้ง 3 
จังหวัด เมื่อมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม  

กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มี 2 จังหวัดติด      
สปป.ลาว ได้แก่ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ความยาวตามแนวชายแดนระยะทางประมาณ 246 
กิโลเมตร ในเขตพื นที่จังหวัดนครพนม ประมาณ 174 กม. และจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 72 กม. มี
จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่ง ไม่นับรวมท่าเทียบเรือตลอดแนวแม่น  าโขง โดย
จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่งคือ 1). ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น  าโขง ไทย-ลาว แห่ง
ที่ 3 บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับด่านบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 
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2). ด่านท่าเรือ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับด่านเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน จังหวัด
มุกดาหารมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ 1). ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น  าโขงไทย-ลาว แห่งที่ 2 
บ้านสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับด่านบ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน 
แขวงสะหวันนะเขต จ านวนจุดผ่อนปรนมีเฉพาะในจังหวัดนครพนม 4 แห่ง คือ จุดผ่อนปรน 1) บ้าน
โพธิ์ชัย ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง ตรงข้ามกับด่านบ้านท่าสะอาด เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิค าไซ 
2) บ้านท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน ตรงข้ามกับด่านบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงค าม่วน 3) บ้านหนาด 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง ตรงข้ามกับด่านบ้านปากเบ่ง เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 4) บ้านธาตุ
พนม อ าเภอธาตุพนม ตรงข้ามกับด่านบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงค าม่วน  

ความเชื่อมโยงในการคมนาคมทางบกที่ส าคัญและเชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเข้าด้วยกัน 
ได้แก่  

1. เส้นทางเลียบแม่น  าโขง ทางหลวงหมายเลข 212 เชื่อมโยงจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
เป็นเส้นทางเลียบน  าโขงจากจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร-อ านาจเจริญ ถึง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับทั งสองจังหวัดเป็น
ลักษณะรูปตัวที (T-Shape) ลักษณะของชุมชนดั งเดิมอาศัยตามริมน  า (River Linear Settlement) 
โดยเส้นทางหมายเลข 212 เลียบตามริมน  าโขง เปรียบเสมือนด้านบนของตัวที ส่วนล าตัวที จังหวัด
นครพนมคือเส้นทางหมายเลข 22 จากจังหวัดสกลนคร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร คือเส้นทางหมายเลข 
12 เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
จากจังหวัดขอนแก่น ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ามุกดาหาร ซึ่งทั ง 2 เส้นทางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ 
สปป.ลาว ผ่านสะพานข้ามแม่น  าโขงไทย-ลาว แห่งที่ 3 และ 2 ตามล าดับ ถือเป็นเส้นทางหลักในการ
ขนส่งสินค้าเข้า-ออก จากไทยไป สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เส้นทางหมายเลข 212 เชื่อมระหว่าง
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม กับอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ยังมีถนนช่วงสองช่องจราจร ประมาณ 
22 กิโลเมตร จากบ้านต้อง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถึงบ้านหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร อยู่ระหว่างการของบประมาณเพ่ือขยายช่องการจราจร ซึ่งหากขยายเป็นสี่ช่อง
จราจร การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างสองจังหวัดซึ่งมีสะพานข้ามแม่น  าโขงไทย-ลาว มีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ จะมีความสะดวกในการเชื่อมโยง การขนส่ง การผลิต ของทั งสองจังหวัด 

2. ส านักงานทางหลวงที่ 3 จังหวัดสกลนคร เสนอการแผนการขยายทางหลวงหมายเลข 
22 ช่วงรอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนม ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ให้เป็นสี่ช่องจราจร ซึ่ง
อยู่ในแผนของกรมทางหลวง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จท าให้การใช้ เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย มากขึ น ในขณะที่ การขยายทางหลวงหมายเลข 223 เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครกับ
จังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2559 จ านวนเงิน 490 ล้านบาท ช่วงระหว่างอ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ถึงอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนช่วงที่เหลือจาก
อ าเภอโคกศรีสุพรรณไปถึงบ้านต้อง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 
212 ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการออกแบบและเสนอของบประมาณ ซึ่งเป็น
เส้นทางสายหลักและเป็นเส้นทางท่ีส าคัญที่จังหวัดสกลนครจะเชื่อมโยงกับจังหวัดมุกดาหาร   
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การเพิ่มมูลค่าการค้าของด่านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
1. มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปีโดยในปี 2557 มีมูลค่า

การค้าชายแดนรวม 153,476.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 39 จากปี 2556 โดยจังหวัดนครพนมมี
มูลค่า 89,986.80 ล้านบาท จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่า 66,489.90 ล้านบาท มูลค่าการค้าชายแดนของ
จังหวัดนครพนมที่เพ่ิมขึ นมากกว่าจังหวัดมุกดาหาร เพราะสินค้าบางรายการเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง
สินค้าจากสะพานฯ แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหารไปใช้ สะพานฯ แห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม จึงท าให้
มูลคา่การค้าจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ นหลังจากเปิดใช้สะพานฯ แห่งที่ 3 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554  

มูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ น เป็นมูลค่าการค้าที่ผลิตจาก รายการสินค้าส่งออก และน าเข้า 
ผ่านด่านมุกดาหาร และนครพนม ในรายการสินค้า 5 ล าดับแรกเป็นสินค้าที่ผลิตจากส่วนกลาง นิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลาง หรือภาคตะวันออก ในปี 2557 สินค้าส่งออกที่ด่านมุกดาหาร ได้แก่ หน่วย
ประมวลผลข้อมูลใน HARD DISC มอเตอร์ น  ามันเชื อเพลิง ผลไม้สด รถยนต์ สินค้าน าเข้า ได้แก่ 
ทองแดงบริสุทธ์ที่ยังไม่ได้จัดท าส าเร็จรูป ชนิดแคโทด มอเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ของท าด้วยเหล็ก 
เครื่องจักร เสื อผ้าส าเร็จรูป สินค้าส่งออกที่ด่านนครพนม ได้แก่ แผ่นเก็บข้อมูลฮาร์ดดิส เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ ไอโซแท็งค์ 
ส าหรับบรรจุก๊าซ แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

2. ประมาณการมูลค่าการค้าตามจุดผ่อนปรนในพื นที่กลุ่มจังหวัด ในปี 2558 มีมูลค่าโดยรวม
ลดลง (ศูนย์ ROC) เพราะปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรของ สปป.ลาว ตกต่ า การจ ากัดจุดเข้า–ออก 
ของทางการลาว ท าให้คนลาวไม่สะดวกในการข้ามมาซื อสินค้าในไทย ปัจจุบันมีสินค้าจากเวียดนาม 
และจีน มีการเลียนแบบสินค้าไทยเข้ามาวางจ าหน่ายตามร้านค้าใน สปป.ลาว โดยพ่อค้าคนจีน คน
เวียดนาม มีบริการส่งสินค้าถึงร้านค้าคนลาว ในขณะที่ถ้าผู้ค้าคนลาวต้องการสินค้าไทยไปวาง
จ าหน่ายต้องข้ามฝั่งมาซื อสินค้าที่ไทย หรือไปซื อยังร้านขายส่งในตัวเมืองของแขวง มีการปลอมแปลง
สินค้าไทยที่เป็นที่นิยมทั งผงซักฟอก สบู่ แชมพู เป็นต้น จ าหน่ายในชั นวางสินค้า ท าให้สินค้าไทยเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสินค้าจากจีน เวียดนาม เพิ่มขึ น 

 
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวัน 19 มกราคม 2558 ศักยภาพการค้า
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหารมีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือ สปป.ลาว 
และมีเส้น EWEC ตะวันตกและตะวันออก มีสะพานข้ามแม่น  าโขงแห่งที่ 2 ท าให้การค้ามีความสะดวก 
โดยมีสาขาที่ได้รับการอนุมัติในการสร้างอุตสาหกรรมทั งหมดเพียง 5 สาขา ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์         
3) กิจการโลจิสติกส์ 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่หากมีกลุ่มนัก
ลงทุนสนใจลงทุนนอกเหนือจากสาขาที่อนุมัติแล้ว สามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ สภาพปัจจุบัน
แรงจูงใจยังไม่มากพอที่จะให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเพราะสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนได้รับ
สิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดใกล้เคียงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอของจังหวัด
นครพนม ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม ประกอบด้วย 10 ต าบล คือ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่อค้อ ต าบลนา
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ทราย ต าบลนาราชควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนอง
แสง และต าบลอาจสามารถ ส่วนอ าเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลโนนตาล และ
ต าบลเวินพระบาท ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมทั งหมด 13 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 2) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องหนัง 4) การผลิตเครื่องเรือน 5) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 6) การผลิตเครื่องมือ
แพทย์ 7) อุตสาหกรรมยางยนต์ เครื่องจักร และชิ นส่วน 8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ 9) การผลิตพลาสติก 10) การผลิตยา 11) กิจการโลจิสติกส์ 12) นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม 13) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

สกลนครที่มีพื นที่จ านวนมาก ให้ล าดับความส าคัญของพื นที่ที่มีศักยภาพ 1) เพ่ือท า Zoning 
ที่ภาครัฐด าเนินการให้เรื่องนี ได้อย่างชัดเจนขึ น 2) เรื่องการตลาด โดยการตั งคณะกรรมการซึ่งมี
ภาครัฐให้การสนับสนุน หาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตอบทิศทางการตลาดว่าต้องผลิตอะไร ตลาดอยู่ที่ไหน 
ผลิตมากน้อยเพียงใด ปัจจัยการผลิตที่อยู่ใกล้ที่สุดคือแห่งใด และเสนอให้ท าในรูปแบบสหกรณ์ 
อุตสาหกรรมสหกรณ์ การลงทุน พื นที่ งบประมาณมากหรือน้อย ใครมีที่ดินก็ลงที่ดิน ใครมีเงินก็ลงทุน
ด้วยเงิน ใครมีทั ง 2 อย่างก็ลงทุนเพ่ือมาแบ่งการบริหารจัดการและผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมสหกรณ์ ซึ่งการร่วมมือกันท าในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมสหกรณ์ สหกรณ์การลงทุน
ร่วมกัน สหกรณ์สถาบัน หรือในรูปแบบกองทุนอุตสาหกรรม 

1. ก าหนดบทบาทในการผลิตที่ชัดเจนแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความแตกต่างกันในการ
มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือไม่ให้ซ  าซ้อนกัน และเสริมสร้างเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกันและกัน  

2. จัดพื นที่เพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิต เช่น พื นที่การเพาะปลูก ให้ชัดเจนว่า
พื นที่ไหนจะท าการปลูกสินค้าอะไรและอย่างไร ส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทใดตามความต้องการ
ของตลาด ทั งนี เพ่ือวางแผนในการให้บริการจัดท าถนนการขนส่งให้สะดวกและรวดเร็ว และเสียต้นทุน
ต่ าสุด ในการน าปัจจัยการผลิตเหล่านั นเข้าโรงงาน  

3. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เช่น ยางพารา ข้าว อ้อย มัน การแปรรูปเนื อวัว 2) การบริการ 
เช่น โรงแรม สถานพยาบาล 3) กิจการโลจิสติกส์ 4) อุตสาหกรรมการก าจัดขยะ 5) ด้านการท่องเที่ยว 
สวนสนุก และสวนน  า 6) อุตสาหกรรมห้องเย็น คลังสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 7) อุตสาหกรรมโปสแตส 
เช่น การท าปุ๋ย ท าสี ท าระเบิด 

4. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ได้แก่ 
1) ศูนย์ขนถ่ายสินค้าคลังสินค้าด้านพาณิชยกรรมเป็นตลาดกลางสินค้าในการขนส่ง 2) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7 ชาติพันธุ์ 2 เชื อชาติ เที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว 
เวียดนาม 5) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ด้านเกษตรปลอดสารเคมี เช่น อาหาร พืช ผัก ผลไม้ 
และสินค้าประเภทออร์แกนิค โคขุนที่นาแกเป็นสินค้าที่ขึ นชื่อและเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมี  6) การ
แปรรูปเหล็ก เช่น น็อต สกรู Spare Partsฯลฯ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และซับซ้อนได้ 

5. กิจกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหารได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3) กิจการโลจิสติกส์ 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม         
5) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จังหวัดสกลนคร 
การเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม และจังหวัด

สกลนครกับมุกดาหาร โดยจังหวัดสกลนครท าหน้าที่ส่งเสริมในด้านปัจจัยการผลิตที่มีอยู่และมี
ทรัพยากรแตกต่างในพื นที่ของแต่ละจังหวัด สาขาการผลิตต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมจากการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง ได้แก่ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ผักต่าง ๆ เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ท าสวนยางพารา เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก การท านา การเงินและประกันภัย และอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป 
ผู้ประกอบการสามารถมีโครงการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดตัวเอง
ร่วมกับอีกจังหวัดตามสาขาอุตสาหกรรมที่ตนเองถนัด 

การเชื่อมโยงในพื นที่ด้านแรงงาน ควรมีแรงดึงดูดแรงงานจากประเทศเวียดนาม และ สปป.
ลาว ที่ต้องการท างานในพื นที่ โดยไม่ใช่แรงงานไปเช้าเย็นกลับได้ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้พัก
อาศัยอยู่ติดกับชายแดน บางพื นที่พักอาศัยอยู่แขวงอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สะดวกกับการท างานไปเช้าเย็นกลับ 
ดังนั น ผู้ประกอบการควรมีที่พักให้ส าหรับแรงงานเป็นสัดส่วน สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพ่ือดึงดูด
แรงงานเข้ามาท างานทั งที่เป็นแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ เช่น วิศวกรประจ าโรงงาน ฝ่ายช่าง
เทคนิค บัญชี การเงิน การตลาด จัดซื อ สต็อกสินค้า เป็นต้น หรือแรงงานที่จ าเป็น เช่น แรงงานระดับ
ล่าง กรรมกร แม่บ้าน คนงานก่อสร้าง 

การเชื่อมโยงในพื นที่ด้านเงินทุน การจัดตั งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการระดมเงินทุน
กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งกองทุนนี สมาชิก
สามารถมีสิทธิในการยืมเพ่ือการลงทุนของอุตสาหกรรมตนเอง เพราะรัฐบาลมีการสนับสนุนน้อย และ
ล่าช้า ดังนั น ภาครัฐจึงต้องกล้า และร่วมมือผลิต อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน และลงทุนกันว่าใครท า
อะไร ท าอย่างไร ลงทุนอะไรก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายไป และในที่สุดประกาศเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรม ให้รัฐสนับสนุนในส่วนที่ต้องการ เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา เป็นต้น เป็นสิ่งที่ต้องท า
เพ่ือให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้ามาขับเคลื่อนมากขึ น และมองความเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันตามลักษณะของผู้ประกอบการ คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมการลงทุนนี  

การเชื่อมโยงบุคคลด้านผู้ประกอบการ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ควรมีการประชุม
หารือและท าความรู้จัก พบปะกันมากขึ น ในประเด็น มองทิศทางการพัฒนาของธุรกิจ ความช่วยเหลือ
ของภาครัฐ ความเป็นไปได้ของการร่วมมือระหว่างการผลิต และบุคคล โดยการตรวจสอบ รายชื่อของ
ผู้ประกอบการ การปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมมือกัน เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการ
ผลิตภายในกลุ่มจังหวัด และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

การเชื่อมโยงบุคคลด้านหน่วยงานภาคราชการ ควรมีการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเอื อประโยชน์ต่อการลงทุนกับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยมีการประสานงานและ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 



ก-1 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

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 ซึ่งเป็นการความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง 
ระหว่างสาขาการผลิตหนึ่งกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงไปข้างหลังของสาขา
การผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขา
การผลิตต้นน้ าอ่ืน ๆ ในขณะที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญ
ของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และความเชื่อมโยง
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรือการเชื่อมโยงไปข้างหลัง สามารถมีอิทธิพลที่สูงกว่า
สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อสาขาอ่ืน ๆ ต่ า 
 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มจังหวัด ในแง่ของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ค่าตัวทวีคูณผลผลิต  เป็นค่าที่
แสดงว่า สาขาการผลิตนั้นส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มากน้อยเพียงใดเมื่อมีรายได้ใน
สาขาการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น สาขาการท านา (001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.0165 สามารถแปลความหมายได้ว่า สาขาการท านา (001) มีรายได้ 1 ล้าน
บาท ส่งผลให้จังหวัดสกลนคร มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0165 ล้านบาท 
 
1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 
1.1 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดสกลนคร 

 
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 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
สกลนคร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
001 การท านา 0.9125 1.1677 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8977 0.8977 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9298 0.9283 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9767 0.9156 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0151 1.0810 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9534 0.9315 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9095 1.1853 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9073 1.3971 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0286 0.9296 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9649 1.0367 FL 
011 การประมง 0.9514 0.9557 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 0.8977 0.8977 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8977 0.8977 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0309 0.9308 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3372 1.0645 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9669 0.8977 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0205 1.0546 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8977 0.8977 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0072 0.9065 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0925 1.0701 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8977 0.8977 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2017 1.1245 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0038 0.9684 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0341 1.3372 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8977 0.8977 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4504 0.9323 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8977 0.8977 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8977 0.8977 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0770 0.9240 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9680 0.9314 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3442 0.8977 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1491 0.9170 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9505 1.0624 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9372 1.2675 FL 
035 การประปา 0.9138 0.9227 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9371 0.9298 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9786 0.8983 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9874 0.8977 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1737 1.0060 BL 
040 การขนส่ง 0.9720 1.1179 FL 
041 การส่ือสาร 0.9860 1.0577 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0378 1.0772 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9279 0.9603 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9099 1.2110 FL 



ก-3 

ตารางที่ ก-1 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
สกลนคร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
045 การบริการสาธารณะ 0.9344 0.9328 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9908 0.9747 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9485 1.0175 FL 

หมายเหต ุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 
 
 จากตารางที่ ก–1 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 25 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 22 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.4504 รองลงมาคือ 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3442 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) 
เท่ากับ 1.3372 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (022) เท่ากับ 1.2017 สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.1737 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 1.3971 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) เท่ากับ 1.3372 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2675 สาขาการบริหารธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2110 และสาขาท าสวน
ยางพารา (007) เท่ากับ 1.1853 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสกลนคร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9298 0.9283 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9767 0.9156 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9534 0.9315 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0286 0.9296 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0309 0.9308 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3372 1.0645 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9669 0.8977 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0072 0.9065 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0925 1.0701 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2017 1.1245 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0038 0.9684 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4504 0.9323 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0770 0.9240 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9680 0.9314 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3442 0.8977 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1491 0.9170 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9371 0.9298 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 0.9786 0.8983 BL 
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ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสกลนคร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9874 0.8977 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1737 1.006 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9344 0.9328 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9908 0.9747 BL 

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

 
ตารางที่ ก-3 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสกลนคร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9125 1.1677 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8977 0.8977 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0151 1.0810 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9095 1.1853 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9073 1.3971 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9649 1.0367 FL 
011 การประมง 0.9514 0.9557 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8977 0.8977 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8977 0.8977 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0205 1.0546 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8977 0.8977 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8977 0.8977 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0341 1.3372 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8977 0.8977 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8977 0.8977 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8977 0.8977 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9505 1.0624 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9372 1.2675 FL 
035 การประปา 0.9138 0.9227 FL 
040 การขนส่ง 0.9720 1.1179 FL 
041 การส่ือสาร 0.9860 1.0577 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0378 1.0772 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9279 0.9603 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9099 1.2110 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9485 1.0175 FL 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 
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ภาพที่ ก-1 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดสกลนคร 

 
 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 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการบริหารธุรกิจ (044) และสาขาท า
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สวนยางพารา (007) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการ
ขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0165 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0358 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0880 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1307 
006 ท าไร่อ้อย 1.0621 
007 ท าสวนยางพารา 1.0132 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0107 
009 การปศุสัตว ์ 1.1459 
010 การป่าไม ้ 1.0749 
011 การประมง 1.0598 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1484 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4896 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0771 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1368 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1220 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2170 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3387 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1182 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1519 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6157 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1997 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0784 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4974 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2801 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0589 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0440 
035 การประปา 1.0179 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0439 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0901 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1000 
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ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3075 
040 การขนส่ง 1.0828 
041 การส่ือสาร 1.0984 
042 การเงินและประกันภัย 1.1561 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0336 
044 การบริการธุรกิจ 1.0136 
045 การบริการสาธารณะ 1.0409 
046 บริการอื่น ๆ  1.1037 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0566 

  
 จากตารางที่ ก–4 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลผลิต
ในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดในระบบ
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.6157 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4974 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4896 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 
1.3387 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3075 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) 
เท่ากับ 1.2801 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.2170 สาขาการผลิตยาน
ยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.1997 และสาขาการเงินและประกันภัย (042) ซึ่งมีค่าตัว
ทวีคูณ เท่ากับ 1.1561 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0107 
007 ท าสวนยางพารา 1.0132 
044 การบริการธุรกิจ 1.0136 
001 การท านา 1.0165 
035 การประปา 1.0179 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0336 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0358 
045 การบริการสาธารณะ 1.0409 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0439 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0440 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0566 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0589 
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ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
011 การประมง 1.0598 
006 ท าไร่อ้อย 1.0621 
010 การป่าไม ้ 1.0749 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0771 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0784 
040 การขนส่ง 1.0828 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0880 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0901 
041 การส่ือสาร 1.0984 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1000 
046 บริการอื่น ๆ  1.1037 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1182 
019 การพิมพ ์ 1.1220 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1307 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1368 
009 การปศุสัตว ์ 1.1459 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1484 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1519 
042 การเงินและประกันภัย 1.1561 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1997 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2170 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2801 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3075 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3387 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4896 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4974 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6157 
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1.2 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดนครพนม 
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 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9013 1.1361 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8755 0.8755 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9294 0.9031 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9772 0.8859 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9922 1.0594 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9485 0.9062 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8884 1.1714 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8855 1.3997 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0126 0.8968 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9391 1.0141 FL 
011 การประมง  0.9214 0.9518 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 0.8755 0.8755 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8755 0.8755 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9044 1.1482 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3540 1.0260 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9447 0.8759 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1233 0.9060 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8755 0.8755 FL 
019 การพิมพ ์ 1.1740 0.8799 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0483 1.4340 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8755 0.8755 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1538 1.1568 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1933 0.9271 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9741 1.6226 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8755 0.8755 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4049 0.9217 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1029 1.0626 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8755 0.8755 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2867 0.8782 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2522 0.8758 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8755 0.8755 FL 
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ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2009 0.8985 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9646 0.9760 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9330 1.2595 FL 
035 การประปา 0.8972 0.9002 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9146 0.9090 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1167 0.8760 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9808 0.8755 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.0956 0.9902 BL 
040 การขนส่ง 0.9505 1.0937 FL 
041 การส่ือสาร 0.9636 1.0590 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0046 1.1432 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8864 1.1878 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9237 0.9098 BL 
045 การบริการสาธารณะ 1.0129 0.9491 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9307 0.9915 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9013 1.1361 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–6 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตทีม่ีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 20 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลังเท่ากับ 1.4049 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3540 
สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2867 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 
(030) เท่ากับ 1.2522 และสาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2009 ตามล าดับ สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (024) 
มีค่า 1.6226 รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.4340 สาขา
การปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3997 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2595 
และสาขาอสังหาริมทรัพย์ (043) ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 1.1878 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9294 0.9031 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9772 0.8859 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9485 0.9062 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0126 0.8968 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3540 1.0260 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9447 0.8759 BL 
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ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1233 0.9060 BL 
019 การพิมพ ์ 1.1740 0.8799 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1933 0.9271 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4049 0.9217 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1029 1.0626 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2867 0.8782 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2522 0.8758 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2009 0.8985 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9146 0.9090 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1167 0.8760 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9808 0.8755 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.0956 0.9902 BL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9237 0.9098 BL 
045 การบริการสาธารณะ 1.0129 0.9491 BL 

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

 
ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9013 1.1361 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8755 0.8755 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9922 1.0594 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8884 1.1714 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8855 1.3997 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9391 1.0141 FL 
011 การประมง  0.9214 0.9518 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8755 0.8755 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8755 0.8755 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9044 1.1482 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8755 0.8755 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0483 1.4340 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8755 0.8755 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1538 1.1568 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9741 1.6226 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8755 0.8755 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8755 0.8755 FL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8755 0.8755 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9646 0.9760 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9330 1.2595 FL 
035 การประปา 0.8972 0.9002 FL 
040 การขนส่ง 0.9505 1.0937 FL 
041 การส่ือสาร 0.9636 1.0590 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0046 1.1432 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8864 1.1878 FL 
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ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

046 บริการอื่น ๆ  0.9307 0.9915 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9013 1.1361 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-2 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดนครพนม 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-2 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาบน (Quadrant 1: Q1) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตมาก 

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

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้น้อย 
และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 
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4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก–2 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (024) รองลงมาคือ สาขาการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก
และการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้าม
ถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการ
ผลิตอ่ืน ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0295 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0616 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1161 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1333 
006 ท าไร่อ้อย 1.0834 
007 ท าสวนยางพารา 1.0147 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0115 
009 การปศุสัตว ์ 1.1566 
010 การป่าไม ้ 1.0726 
011 การประมง 1.0525 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0330 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5466 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0790 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2831 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.3410 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1973 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3179 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3630 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1126 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6047 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2597 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4697 



ก-14 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.4303 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3717 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1018 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0657 
035 การประปา 1.0248 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0447 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2755 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1202 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2514 
040 การขนส่ง 1.0857 
041 การส่ือสาร 1.1006 
042 การเงินและประกันภัย 1.1475 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0371 
044 การบริการธุรกิจ 1.0124 
045 การบริการสาธารณะ 1.0551 
046 บริการอื่น ๆ  1.1570 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0631 

  
 จากตารางที่ ก–9 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มี
ผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิต
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
เท่ากับ 1.6047 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.5466 สาขา
การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.4697 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) 
เท่ากับ 1.4303 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.3717 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) 
เท่ากับ 1.3630 สาขาการพิมพ์ (019) เท่ากับ 1.3410 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3179 และสาขาผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า (017) เท่ากับ 1.2831 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต

จากน้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0115 
044 การบริการธุรกิจ 1.0124 
007 ท าสวนยางพารา 1.0147 
035 การประปา 1.0248 
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ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต
จากน้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0295 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0330 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0371 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0447 
011 การประมง 1.0525 
045 การบริการสาธารณะ 1.0551 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0616 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0631 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0657 
010 การป่าไม ้ 1.0726 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0790 
006 ท าไร่อ้อย 1.0834 
040 การขนส่ง 1.0857 
041 การส่ือสาร 1.1006 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1018 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1126 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1161 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1202 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1333 
042 การเงินและประกันภัย 1.1475 
009 การปศุสัตว ์ 1.1566 
046 บริการอื่น ๆ  1.1570 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1973 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2514 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2597 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2755 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2831 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3179 
019 การพิมพ ์ 1.3410 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3630 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3717 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.4303 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4697 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5466 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6047 
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1.3 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดมุกดาหาร 
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

มุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9183 1.1600 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8918 0.8918 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9275 0.9247 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9691 0.9246 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0277 1.0415 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9124 0.9264 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9019 1.2055 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8974 1.3763 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0609 0.9183 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9572 1.0327 FL 
011 การประมง  0.9329 0.9985 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8918 0.8918 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8918 0.8918 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9262 1.1605 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3282 1.0764 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9592 0.8921 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0689 0.9389 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8918 0.8918 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0002 0.8950 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0860 0.9057 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8918 0.8918 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1444 1.2265 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1331 0.9337 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0067 1.5110 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8918 0.8918 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4029 0.9449 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8918 0.8918 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8918 0.8918 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1496 0.9027 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1905 0.8920 BL 
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ตารางที่ ก-11 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
มุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1264 0.8967 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1414 0.9201 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9701 1.0500 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9461 1.2640 FL 
035 การประปา 0.9110 0.9166 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9391 0.9246 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0626 0.8926 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9949 0.8918 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1716 1.0031 BL 
040 การขนส่ง 0.9697 1.0641 FL 
041 การส่ือสาร 0.9859 1.0476 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0170 1.1413 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9112 1.2023 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9343 0.9258 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9884 0.9728 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9692 1.0102 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9183 1.1600 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–11 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 
20 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.4029 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3282 สาขาอุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 1.1905 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.1716 และ
สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.1496 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่า 1.5110 
รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3763 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) 
เท่ากับ 1.2640 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2265 และสาขาท า
สวนยางพารา (007) เท่ากับ 1.2055 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9275 0.9247 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9691 0.9246 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0609 0.9183 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3282 1.0764 BL 
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ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9592 0.8921 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0689 0.9389 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0002 0.8950 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0860 0.9057 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1331 0.9337 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4029 0.9449 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1496 0.9027 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1905 0.8920 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1264 0.8967 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1414 0.9201 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9391 0.9246 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0626 0.8926 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9949 0.8918 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1716 1.0031 BL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9343 0.9258 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9884 0.9728 BL 

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

 
ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9183 1.1600 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8918 0.8918 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0277 1.0415 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9124 0.9264 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9019 1.2055 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8974 1.3763 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9572 1.0327 FL 
011 การประมง  0.9329 0.9985 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 0.8918 0.8918 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8918 0.8918 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9262 1.1605 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8918 0.8918 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8918 0.8918 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1444 1.2265 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0067 1.511 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8918 0.8918 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8918 0.8918 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8918 0.8918 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9701 1.0500 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9461 1.2640 FL 
035 การประปา 0.9110 0.9166 FL 
040 การขนส่ง 0.9697 1.0641 FL 
041 การส่ือสาร 0.9859 1.0476 FL 
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ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

042 การเงินและประกันภัย 1.0170 1.1413 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9112 1.2023 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9692 1.0102 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9183 1.1600 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-3 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 

 
 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
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
มาก และใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าการสร้างรายได้ 

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
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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–3 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
(022) และ สาขาท าสวนยางพารา (007) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อ
การผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขา 
อ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0297 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0400 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0867 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1523 
006 ท าไร่อ้อย 1.0230 
007 ท าสวนยางพารา 1.0113 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0063 
009 การปศุสัตว ์ 1.1896 
010 การป่าไม ้ 1.0733 
011 การประมง 1.0460 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0385 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4893 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0756 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1986 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1215 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2177 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2832 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2705 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1288 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5731 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
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ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2890 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3349 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2630 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2798 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0878 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0608 
035 การประปา 1.0215 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0530 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1914 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1156 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3137 
040 การขนส่ง 1.0873 
041 การส่ือสาร 1.1055 
042 การเงินและประกันภัย 1.1403 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0375 
044 การบริการธุรกิจ 1.0217 
045 การบริการสาธารณะ 1.0477 
046 บริการอื่น ๆ  1.1083 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0868 

  
 จากตารางที่ ก–14 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.5731 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4893 สาขาอุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 1.3349 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3137 สาขา
การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2890 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2832 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2798 สาขา
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2705 และสาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (032) เท่ากับ 1.2630 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0063 
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ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
007 ท าสวนยางพารา 1.0113 
035 การประปา 1.0215 
044 การบริการธุรกิจ 1.0217 
006 ท าไร่อ้อย 1.0230 
001 การท านา 1.0297 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0375 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0385 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0400 
011 การประมง 1.0460 
045 การบริการสาธารณะ 1.0477 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0530 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0608 
010 การป่าไม ้ 1.0733 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0756 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0867 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0868 
040 การขนส่ง 1.0873 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0878 
041 การส่ือสาร 1.1055 
046 บริการอื่น ๆ  1.1083 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1156 
019 การพิมพ ์ 1.1215 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1288 
042 การเงินและประกันภัย 1.1403 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1523 
009 การปศุสัตว ์ 1.1896 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1914 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1986 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2177 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2630 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2705 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2798 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2832 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2890 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3137 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3349 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4893 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5731 
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1.4 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

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 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9007 1.1426 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8756 0.8756 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9223 0.9066 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9565 0.8962 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9932 1.0587 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9253 0.9093 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8872 1.1805 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8850 1.3947 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0280 0.9076 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9421 1.0144 FL 
011 การประมง  0.9251 0.9513 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8756 0.8756 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8756 0.8756 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9209 1.1442 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3280 1.0538 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9445 0.8759 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0542 1.0040 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8756 0.8756 FL 
019 การพิมพ ์ 1.1735 0.8814 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0615 1.3376 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8756 0.8756 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1485 1.1922 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1146 0.9401 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0054 1.5236 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8756 0.8756 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4189 0.9059 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1257 0.9841 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8756 0.8756 FL 
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ตารางที่ ก-16 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2709 0.8856 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0161 0.8871 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3083 0.8767 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1631 0.8973 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9591 1.0429 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9295 1.2787 FL 
035 การประปา 0.8937 0.9011 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9166 0.9092 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0772 0.8762 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9798 0.8756 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1335 1.0001 BL 
040 การขนส่ง 0.9566 1.0851 FL 
041 การส่ือสาร 0.9644 1.0459 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0132 1.1150 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9067 0.9401 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8882 1.1918 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9171 0.9108 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9817 0.9515 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9341 0.9951 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–16 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 26 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 
21 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับ 1.4189 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) 
เท่ากับ 1.3280 สาขาการผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3083 สาขาการผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2709 และสาขาการพิมพ์ (019) เท่ากับ 1.1735 ตามล าดับ สาขาการ
ผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่า 
1.5236 รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3947 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.3376 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2787 และ
สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.1922 ตามล าดับ 
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ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 
รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9223 0.9066 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9565 0.8962 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9253 0.9093 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.028 0.9076 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.328 1.0538 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9445 0.8759 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0542 1.004 BL 
019 การพิมพ ์ 1.1735 0.8814 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1146 0.9401 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4189 0.9059 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1257 0.9841 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2709 0.8856 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0161 0.8871 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3083 0.8767 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1631 0.8973 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9166 0.9092 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0772 0.8762 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9798 0.8756 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1335 1.0001 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9171 0.9108 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9817 0.9515 BL 

หมายเหต ุ: ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหลัง (BL) มากกวา่ ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9007 1.1426 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8756 0.8756 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9932 1.0587 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8872 1.1805 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.885 1.3947 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9421 1.0144 FL 
011 การประมง  0.9251 0.9513 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8756 0.8756 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8756 0.8756 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9209 1.1442 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8756 0.8756 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0615 1.3376 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8756 0.8756 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1485 1.1922 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0054 1.5236 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8756 0.8756 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8756 0.8756 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9591 1.0429 FL 
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ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 
รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9295 1.2787 FL 
035 การประปา 0.8937 0.9011 FL 
040 การขนส่ง 0.9566 1.0851 FL 
041 การส่ือสาร 0.9644 1.0459 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0132 1.115 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9067 0.9401 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8882 1.1918 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9341 0.9951 FL 

หมายเหต ุ: ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหลัง (BL) น้อยกวา่ ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

 
ภาพที่ ก-4 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 

  
 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 
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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–4 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034)  และสาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิต
เหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพิ่มผลผลิตในสาขาการผลิตนี้
จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการ
ผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปญัหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
  2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0287 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0533 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0924 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1343 
006 ท าไร่อ้อย 1.0567 
007 ท าสวนยางพารา 1.0132 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0107 
009 การปศุสัตว ์ 1.1740 
010 การป่าไม ้ 1.0759 
011 การประมง 1.0565 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0518 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5166 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0787 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2040 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.3402 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2123 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3116 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2729 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1482 



ก-28 

ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6205 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2856 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4514 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1605 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4941 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3283 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0954 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0615 
035 การประปา 1.0206 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0468 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2303 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1189 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2945 
040 การขนส่ง 1.0925 
041 การส่ือสาร 1.1014 
042 การเงินและประกันภัย 1.1571 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0355 
044 การบริการธุรกิจ 1.0144 
045 การบริการสาธารณะ 1.0473 
046 บริการอื่น ๆ  1.1211 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0667 

  
 จากตารางที่ ก–19 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มี
ผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิต
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต เท่ากับ 1.6025 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.5166 
สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4941 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) 
เท่ากับ 1.4514 สาขาการพิมพ์ (019) เท่ากับ 1.3402 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 
1.3283 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3116 สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2945 และสาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.2856 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย

ไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 



ก-29 

ตารางที ่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย
ไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0107 
007 ท าสวนยางพารา 1.0132 
044 การบริการธุรกิจ 1.0144 
035 การประปา 1.0206 
001 การท านา 1.0287 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0355 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0468 
045 การบริการสาธารณะ 1.0473 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0518 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0533 
011 การประมง 1.0565 
006 ท าไร่อ้อย 1.0567 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0615 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0667 
010 การป่าไม ้ 1.0759 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0787 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0924 
040 การขนส่ง 1.0925 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0954 
041 การส่ือสาร 1.1014 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1189 
046 บริการอื่น ๆ  1.1211 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1343 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1482 
042 การเงินและประกันภัย 1.1571 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1605 
009 การปศุสัตว ์ 1.1740 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2040 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2123 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2303 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2729 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2856 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2945 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3116 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3283 
019 การพิมพ ์ 1.3402 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4514 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4941 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5166 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6205 

 
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เป็นการเปรียบเทียบล าดับ

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดเพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยให้
สาขาการผลิตของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 



ก-30 

ตารางที่ ก-21 แสดงล าดับมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 
ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 

1 สกลนคร 48,622.51 
2 นครพนม 38,719.93 
3 มุกดาหาร 20,630.87 
 

 จากตารางที่ ก–21 พบว่า จังหวัดสกลนครมีมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัดมากที่สุดภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังนั้นจึงก าหนดให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการ
พัฒนาภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และท าการจัดอันดับสาขาการผลิตที่
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แกจ่ังหวัดจากมากไปน้อย แสดงดังภาพที่ 9 การเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิต 
หมายความว่า หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากส่งผลต่อรายได้ของ
จังหวัดน าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดในที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น 
สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) ของจังหวัดสกลนครเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิต
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กเป็นสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้
มากท่ีสุดของจังหวัดสกลนคร หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของ
จังหวัดสกลนครเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีรายได้สูงขึ้นจากสาขา
การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็กเช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการ
สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตนเอง 
 



ก-31 

 
ภาพที่ ก-5 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 กรณี 

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-5 พบว่า เมื่อจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 43 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการพิมพ์ (019) สาขาการ
ก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) และสาขาการท านา (001) 

นอกจากนี้ได้ท าการเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดฯ ในกรณี
ทีจ่ังหวัดศูนย์กลางเป็นจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ แสดงดังภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 7 
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สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (สกลนคร) 



ก-32 

 
ภาพที่ ก-6 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาพตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนบน 2 กรณี 

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-6 พบว่า เมื่อจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 43 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) 
สาขาการท านา (001) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) และสาขาการพิมพ์ (019) 
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สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (นครพนม) 



ก-33 

 
ภาพที่ ก-7 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 กรณี 

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก-7 พบว่า เมื่อจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 43 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขา
การพิมพ์ (019) สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) และสาขาการท านา (001) 
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ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร Linear (มุกดาหาร) 



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 
 


