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 รายงานการสัมมนา โครงการเรื่อง “การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional 
Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานการสัมมนาเป็นผลการศึกษาในเรื่องความ
ร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของ
กลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย -
สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่าน
แดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ นโยบาย และการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ท าการศึกษาโครงการฯ นี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษาด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 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 3-12  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 

BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

3-33 

ตารางที่ 3-13  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
จังหวัดยโสธร 

3-34 

ตารางที่ 3-14  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของ
จังหวัดยโสธร 

3-35 

ตารางที่ 3-15  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

3-36 

ตารางที่ 3-16  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

3-37 

ตารางที่ 3-17  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
กลุ่มจังหวัด 

3-38 

ตารางที่ 3-18 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของ
กลุ่มจังหวัด 

3-39 

ตารางที่ 3-19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี 10 อันด้บแรก 3-43 
ตารางที่ 3-20  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดศรีสะเกษ 10 อันด้บแรก 3-44 
ตารางที่ 3-21  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดยโสธร 10 อันด้บแรก 3-44 
ตารางที่ 3-22  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันด้บแรก 3-45 
ตารางที่ 3-23  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 3-46 
ตารางที่ 3-24  แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 3-51 
ตารางที่ 3-25  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 5 อันดับแรก 3-53 
ตารางที่ 3-26 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 5 อันดับแรก 3-53 
ตารางที่ 3-27 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดยโสธร 5 อันดับแรก 3-54 
ตารางที่ 3-28 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอ านาจเจริญ 5 อันดับแรก 3-54 
ตารางที่ 3-29 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุ่มจังหวัด 5 อันดับแรก 3-55 
ตารางที่ 3-30 แสดงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 3-78 
ตารางที่ 3-31 แสดงจุดผ่ านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าของจั งหวัด

อุบลราชธานี   
3-82 



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขในวงเล็บ) 
5-5 

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

หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 
ก-2 

ตารางที่ ก-2  แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ก-3 

ตารางที่ ก-3  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

ก-4 

ตารางที่ ก-4  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ก-6 

ตารางที่ ก-5  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุบลราชธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-7 

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

ก-9 

ตารางที่ ก-7  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ก-10 

ตารางที่ ก-8  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ก-11 

ตารางที่ ก-9  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

ก-13 

ตารางที่ ก-10  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดศรีสะเกษ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-14 

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

ก-16 

ตารางที่ ก-12  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดยโสธร 

ก-17 

ตารางที่ ก-13  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดยโสธร 

ก-18 

ตารางที่ ก-14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดยโสธร 

ก-20 

ตารางที่ ก-15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดยโสธร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-21 

ตารางที่ ก-16  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

ก-23 

   



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ ก-17  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน

จังหวัดอ านาจเจริญ 
ก-24 

ตารางที่ ก-18  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ก-25 

ตารางที่ ก-19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ก-27 

ตารางที่ ก-20  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดอ านาจเจริญ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-28 

ตารางที่ ก-21  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

ก-30 

ตารางที่ ก-22  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัด 

ก-31 

ตารางที่ ก-23  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัด 

ก-32 

ตารางที่ ก-24  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด 

ก-34 

ตารางที่ ก-25  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-35 

ตารางที่ ก-26  แสดงล าดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ก-37 

   
 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 2-1  กรอบแนวคิดโครงการ 2-2 
ภาพที่ 2-2  สัมภาษณ์ผู้แทนศุลกากรช่องเม็ก                 2-5 
ภาพที่ 2-3  สัมภาษณ์ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2-5 
ภาพที ่2-4  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
2-24 

ภาพที่ 2-5  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

2-24 

ภาพที่ 2-6  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-23 
ภาพที่ 2-7  ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-23 
ภาพที่ 3-1  แสดงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-3 
ภาพที่ 3-2  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 3-4 
ภาพที่ 3-3  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3-4  แสดงเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด จ าแนกแต่ละพืชเศรษฐกิจ 3-5 
ภาพที่ 3-5  แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด แยกรายจังหวัด 3-6 
ภาพที่ 3-6  แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพที่ 3-7  แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 3-8 
ภาพที่ 3-8  แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด 3-9 
ภาพที่ 3-9 แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของกลุ่มจังหวัด 3-9 
ภาพที่ 3-10  แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 3-10 
ภาพที่ 3-11  มูลค่าสินค้าส่งออก-สินค้าน าเข้าผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก 3-13 
ภาพที่ 3-12  มูลค่าการค้าส่งออก-สินค้าน าเข้า ด่านศุลกากรเขมราฐ 3-15 
ภาพที่ 3-13  มูลค่าสินค้าส่งออก-สินค้าน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 3-16 
ภาพที่ 3-14  แสดงตัวอย่างอธิบายการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 3-23 
ภาพที่ 3-15  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 

FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
3-40 

ภาพที่ 3-16  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

3-40 

ภาพที่ 3-17  แสดงจุดการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และจุดการ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่ม
จังหวัด 

3-42 

ภาพที่ 3-18  แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-48 

ภาพที่ 3-19  แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด   
ศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการพัฒนา  

3-49 

ภาพที่ 3-20  แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด
ยโสธรเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-50 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 3-21  แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัด
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  

รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหารประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 พร้อมกับแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ลดอุปสรรคการส่งออกเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว ลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็ว
ขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดน 
เพราะมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในปี 2556 เป็นร้อยละ 6.3 ของการค้าระหว่าง
ประเทศท้ังหมด และปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7 ในปี 2557 (กระทรวงพาณิชย์, 2558) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ โดยก าหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง
การบริหารกลุ่มจังหวัด ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี 2557–2561 เป็น “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยว
และการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Positioning) 
คือ “ข้าวหอมมะลิคุณภาพ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว” 

นับแต่การรวมกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดต่างมีการเจริญเติบโตด้วยตนเอง พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) 
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดตั้งเติบโตขึ้นด้วยตนเองมากกว่าการท าธุรกิจร่วมระหว่างผู้ประกอบการ
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงกว่าจังหวัดอ่ืนใน
กลุ่มจังหวัดมาก ไม่เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมโดยคนส่วนใหญ่ (Inclusive Growth) 
ตามหลักการของการรวมกลุ่มจังหวัด 

จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญเรื่องการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น การค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2527 เมื่อ สปป.ลาว เปิดประเทศ
ตามนโยบายจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism) สินค้าไทยจ าหน่ายตามแนวล าน้ าโขง
ชายแดนไทย–สปป.ลาว กว่าร้อยละ 90 ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณร้อยละ 62 มีการน าเข้าสินค้า
จากจีนมาแย่งตลาดประมาณร้อยละ 16 เวียดนาม ประมาณร้อยละ 7 ที่เหลือเป็นสินค้าจากเกาหลีใต้ 
และญี่ปุ่น เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น สปป.ลาวได้ตัดถนนลาดยางสองเลน สภาพดี จากสาละวันเข้าสู่
เวียดนามเพ่ือเป็นเส้นทางคนมาคมขนส่งคน และสินค้าจากเวียดนามเข้าสู่ลาวตอนใต้ ส่วนการค้า
ชายแดนไทย–กัมพูชาในปี พ.ศ. 2530 สินค้าไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 93 ปัจจุบัน
ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 60 ในขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศกัมพูชามีการน าเข้าสินค้าจากไทย   
ร้อยละ 23 น าเข้าจากประเทศเวียดนาม ร้อยละ 20 จีน ร้อยละ 19.5 สิงคโปร์ ร้อยละ 7 ฮ่องกง ร้อย
ละ 6 และเกาหลีใต้ ร้อยละ 4 ซึ่งจีนมีแนวโน้มน าหน้าเวียดนาม และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของ
สินค้าไทยในกัมพูชามากขึ้น ปัจจุบันเกาหลีใต้ เวียดนาม ได้ไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเมืองส าคัญใกล้
ชายแดนไทย ที่เสียมเรียบ สินค้ามีราคาถูกกว่าแม้ว่าคุณภาพต่ ากว่าสินค้าไทย แต่ได้ส่วนแบ่ง
การตลาดจากผู้บริโภคท่ีมีอ านาจซื้อต่ า 
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เมื่อมองการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว ของกลุ่มจังหวัดฯ ตามพ้ืนที่ที่ติดต่อสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งทางน้ าโขง และทางบก รวมระยะทาง 466 กิโลเมตร ติด
กับแขวงสาละวัน และจ าปาสัก ของ สปป.ลาว มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้าน
ปากแซง-บ้านปากตะพาน ในเขตอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และช่องเม็ก–วังเต่า อ าเภอสิริน
ธร จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่อนปรนไทย–สปป.ลาว 5 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 4 แห่ง คือ 
จุดผ่อนปรน อ าเภอเขมราฐ–บ้านนาปากซัน บ้านสองคอน–บ้านหนองแสง บ้านด่านเก่า–บ้านสิงส า
พัน และช่องตาอู–บ้านเหียง ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 1 แห่ง คือ บ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน–บ้าน
เหล่ามะหูด มูลค่าการค้าชายแดนตามจุดผ่านแดนถาวรของกลุ่มจังหวัดฯ กับ สปป.ลาว ในปี 2557 
จ านวน 17,076 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 15,312.6 ล้านบาท น าเข้า 1,763.4 ล้านบาท มูลค่า
การค้ากับกัมพูชา จ านวน 1,361.3 ล้านบาท ส่งออกจ านวน 1,213.7 ล้านบาท และน าเข้า จ านวน 
147.6 ล้านบาท (ข้อมูลจากด่านศุลกากรรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ส่วนมูลค่า
การค้าชายแดนตามจุดผ่อนปรนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ประมาณการในปี 2557 ด้าน สปป.ลาว จ านวน 
275.06 ล้านบาท (ศูนย์ ROC, 2558) มูลค่าการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
สินค้าส่งออก ในล าดับต้น ๆ ที่ส่งไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว รถยนต์
ปิคอัพ รถบรรทุกเก่าใช้แล้วรถไถนารถแทรกเตอร์ รถยนต์นั่งใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง (เหล็ก) ปูนซีเมนต์ 
ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ น้ ามันหล่อลื่น เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า แก้วและผลิตภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นสินค้าจากส่วนกลาง หรือในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก มีสินค้าน้อยมากท่ีผลิตในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด สินค้าน าเข้า
จาก สปป.ลาว ผ่านด่านช่องเม็ก โดยมากเป็นผลผลิตทางการเกษตร น าเข้ามาแปรรูปในพ้ืนที่บ้าง 
โดยสินค้าสิบอันดับที่น าเข้ามากในปี 2557 ได้แก่ กะหล่ าปลี มันเทศ ถั่วลิสงแกะเปลือก ไม้แปรรูป 
กล้วยดิบ หม้อแปลงไฟฟ้า คอยล์รถยนต์นั่งที่มีกระบะใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล กาแฟกาแฟส าเร็จรูป
พร้อมดื่มผักกาดขาว และเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส าหรับสินค้าน าเข้าผ่านด่านเขมราฐ ได้แก่ สินค้ากสิกรรม 
วัสดุก่อสร้าง ไม้และไม้แปรรูป ยานพาหนะ วัสดุสิ่งทอ เป็นต้น 

ส่วนการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา 364 
กิโลเมตร ติดกับจังหวัดพระวิหาร และอุดรมีชัย ของกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรไทยแห่งเดียวที่ช่อง
สะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงข้ามกับช่องจวม ของกัมพูชา มีจุดผ่อนปรนไทย–กัมพูชา 1 
แห่ง คือ ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับบ้านสะเตียลกวาง ของกัมพูชา 
มูลค่าการค้าชายแดนตามจุดผ่อนปรนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ประมาณการในปี 2557 ด้านกัมพูชา 
จ านวน 30.24 ล้านบาท (ศูนย์ ROC, 2558) มูลค่าการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี แม้ว่าในระหว่างปี 2552-2554 เกิดความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา ท าให้มูลค่าการค้าไทย–
กัมพูชาลดลง เมื่อเหตุการณ์สงบมูลค่าการค้าก็เพ่ิมขึ้น ชนิดสินค้าที่ส่งออกไปกัมพูชาผ่านทางจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า ได้แก่ น้ ามัน ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง (เหล็ก) หิน รถแบคโฮ น้ าอัดลม 
กระเบื้องซีแพ็ค เกลือ ตู้เสื้อผ้าท าด้วยไม้อัด ส่วนสินค้าน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) ประมาณ
การน าเข้า 3 เดือน (พ.ย. 57–ม.ค. 58) เท่ากับ 200.27 ล้านบาท (ศูนย์ ROC, 2558) ซัน รถเครนเก่า
ใช้แล้ว น้ ามันยาง หวายเส้น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ ขี้ใต้ ถ่านไม ้รถจักรยานยนต์ใหม่ เปลือกบง 

สินค้าซื้อขายส่งออกจากไทยตามจุดผ่อนปรนทั้งไทย–สปป.ลาว และไทย–กัมพูชา จะ
คล้ายคลึงกัน เป็นประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส เช่น ผงชูรส น้ าปลา น้ ามันพืช ของใช้ใน
ครัวเรือน สบู่ ยาสีฟัน แชมพู อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย อาหารสัตว์ อุปกรณ์ก่อสร้าง เหล็กเส้น 
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ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น สินค้าที่ไทยน าเข้าโดยมากเป็นพืชผลทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล ผลผลิตจากป่าในพ้ืนที่ เช่น เห็ดเผาะ ไข่มดแดง กบ ปลาน้ าจืด เป็นต้น 

ปัญหาในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนด้านไทย–สปป.ลาว พ้ืนที่ด่านช่องเม็กในอดีตมี
การรุกล้ าพ้ืนที่ด่านศุลกากร ปัจจุบันหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมได้
จัดการโยกย้ายผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกทั้งหมดแล้ว มีชนิดสินค้าเกษตรน าเข้ามากที่สุดเมื่อ
เทียบกับทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอกาสการท าเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในพ้ืนที่ของ
แขวงตรงข้าม คือ แขวงจ าปาสัก แขวงอัตตะปือ และแขวงเซกอง ที่ดินยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ กลุ่ม
จังหวัดมีเขื่อน 2 แห่ง คือเขื่อนสิริธร และปากมูล มีแม่น้ าสายหลัก 2 สาย คือแม่น้ ามูล และชี และมี
แม่น้ าโขง ในฝั่งไทยไม่มีลานจอดรถบรรทุกสินค้าเพ่ือเปลี่ยนถ่ายสินค้า แต่มีอยู่ในพ้ืนที่ด่านที่ด่านวัง
เต่าจัดไว้ให้ห่างจากชายแดนไทย ประมาณ 5 กิโลเมตร ส าหรับจุดผ่านแดนถาวรที่ด่านบ้านปากแซง 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 6 ซึ่งมีโอกาสในการ
สร้างตามข้อเสนอชองจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นช่องทางที่จะกระจายสินค้าไทยในพ้ืนที่ชั้นในของ 
สปป.ลาว และเข้าสู่พ้ืนที่ประเทศเวียดนามตอนกลางได้มากขึ้น ซึ่ง สปป.ลาว ได้พัฒนาถนนจากเมือง
สาละวันไปชายแดนเวียดนาม ท าให้สินค้าเวียดนามกระจายเข้าสู่ สปป.ลาว ได้ง่ายเช่นเดียวกัน ส่วน
จุดผ่อนปรนที่มีการเสนอให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 9 ใน สปป.ลาว  

ปัญหาในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนด้านไทย–กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นับแต่ คสช.ได้เข้ายึดอ านาจการปกครอง และดูแลความเรียบร้อย
เส้นทางไปด่านช่องสะง า เข้มงวดต่อการเข้า–ออกด่านทั้งคนไทย และคนกัมพูชา ต้องใช้หนังสือ
เดินทาง (Passport) ยังไม่มีข้อตกลงในการท าบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary border pass) 
เพียงผ่อนผันให้คนกัมพูชาเข้า-ออก เพ่ือมาซื้อสินค้าได้เฉพาะวันเปิดท าการตลาดนัดในวันอาทิตย์ 
และวันพฤหัสบดี แต่คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางไม่สามารถผ่อนผันไปซื้อสินค้าในตลาดบ้านช่อง   
จวมของกัมพูชาได้ โดยผู้ประกอบการกัมพูชาได้มีการประท้วงต่อกรณีดังกล่าวว่าจะไม่ข้ามมาซื้อ
สินค้าไทยทีไ่ด้ย้ายไปจ าหน่ายในพ้ืนที่เมืองใหม่ช่องสะง า ระยะทางห่างจากด่านประมาณ 3 กิโลเมตร 
ในวันที่เปิดท าการตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดบริการรถรับ–ส่งคนกัมพูชาฟรี แต่
ก็มีข้อขัดแย้งในพ้ืนที่ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนาต้องการเข้าไปบริหารจัดการ ท าให้
เกิดความไม่ชัดเจน ส่วนในเรื่องการเรียกเก็บเงินสิทธิในการเช่าพ้ืนที่จ านวน 15,000 บาทต่อปี และ
ค่าเช่ารายปีอยู่ระหว่างการหารือข้อตกลงร่วมกัน จุดผ่อนปรนช่องอานม้า บ้านน้ ายืน ต าบลโซง 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านบ้านสะเตียลกวาง อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระ
วิหารอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะขอยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งยังมีประเด็นความไม่
ชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนในพื้นท่ีเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

ปัญหาเรื่องเส้นแบ่งพรมแดนที่ไม่ชัดเจน แม้หลักปักปันเขตแดนหลักที่ 1 เริ่มต้นจากช่อง   
สะง า แต่ก็ยังไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่าน เช่น 
ศุลกากร มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ท าการเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า แต่ไม่
สามารถที่จะก่อสร้างอาคารถาวรใด ๆ ได้ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน น้ าประปา ยังไม่มีความสะดวก 
ที่พัก และอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีความสะดวก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจ
พืช ตรวจสัตว์ประจ า ซึ่งมีพืชน าเข้ามามากขึ้นเพราะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกในพ้ืนที่ของประเทศ
เพ่ือนบ้านมากข้ึน  
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ด้านการพนัน แม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดต่อคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศที่
ด่านช่องสะง า มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวเมืองเสียมเรียบ และอีกกลุ่มเป็นผู้
ต้องการเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนตรงข้ามห่างจากชายแดนไม่เกิน 300 เมตร ปัจจุบันมีจ านวนที่ลดลง
แต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ผู้ไปเล่นการพนันมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว และเป็นผู้ไปเล่นประจ า จ านวนคน
เดินทางไปเล่นพนันโดยนั่งรถตู้ เฉลี่ยคันละ 8-10 คน วันละประมาณ 40 คันรถ 

ปัญหาที่ส าคัญของการค้าชายแดนคือสินค้าที่ส่งออกเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิตจาก
ส่วนกลาง หรือนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก มีน้อยมากที่ผลิตในพ้ืนที่ และสินค้าที่
น าเข้ามามีการแปรรูปในพ้ืนที่น้อย พ้ืนที่ควรได้รับประโยชน์จาการค้าชายแดนมากกว่านี้ ซึ่งด่านช่อง
เม็กมีการน าพืชผลทางการเกษตร พ้ืนที่แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว ได้แก่ แขวงจ าปาสัก อัตตะปือ    
เซกอง มีความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม โอกาสในการพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อท าการผลิตแปรรูปในพ้ืนที่จังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร รวมถึงความพร้อมในการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรว่า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) ที่การด าเนินการ
พิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) ของด่านศุลกากรในพ้ืนที่ 
การเสนอที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรประกอบกับการมโีครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงไทย–สปป.ลาว แห่งที่ 6 ที่บ้านปากแซง 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อเสนอของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเงื่อนไขการเปิด
ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสิ่งจ าเป็นที่กลุ่มจังหวัดต้องเตรียมพร้อมเพ่ือ
ยกระดับการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดให้เพ่ิมขึ้น การใช้ประโยชน์จากพืชผลการเกษตรน าเข้ามา
แปรรูปในพ้ืนที่ให้มากขึ้นและแปรรูปปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่เพ่ือการบริโภคในประเทศและส่งออก 
รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาการค้า
ชายแดนได้มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

2.1. เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในประเด็น ดังนี้ 

2.1.1. ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

2.1.2. ข้อเสนอการผลิตสินค้าท้ังใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน
ที่ติดกับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว 
และไทย–กัมพูชา   

2.1.3. การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ฝั่งตรงข้ามของกลุ่มจังหวัด  

2.1.4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน 
ภายใต้ข้อจ ากัด ต่าง ๆ นโยบาย และการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

2.2. เพ่ือน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.2.1. ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 
(Value Chain) 

2.2.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าโครงการหรือกิจกรรมการผลิตสินค้าที่เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และไทย–กัมพูชา ให้กับ
ภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

2.2.3. ได้แนวทางเสนอเขตพ้ืนที่การผลิตตามความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับบางพ้ืนที่ของ
สปป.ลาว และ/หรือกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  

2.2.4. ได้ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร และด่านที่เป็นจุดผ่อนปรนใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

2.2.5. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เก่ียวกับการค้าชายแดนที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เก่ียวกับการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด  

 
3. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3.1. หน่วยงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
ยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2. หน่วยงานสนับสนุน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

4.2. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือท าโครงการหรือกิจกรรมการผลิตสินค้าที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และไทย–กัมพูชา ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือเสนอต่อ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
ตรวจโรคพืชและสัตว์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3. ได้ข้อเสนอในการจัดท าโครงการเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนของจุดผ่านแดนถาวร และจุด
ผ่อนปรน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เพ่ือเสนอต่อ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศุลกากร
จังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจโรคพืชและสัตว์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  เสนอต่อกลุ่ม
จังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที ่2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย             

1) การศึกษาความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 2) ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่
และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาด
การค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และไทย–กัมพูชา 3) การพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้
ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 4) ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ นโยบาย และการปฏิบัติใน
เรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีวิธีการศึกษา 6 ส่วน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
3. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดย

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

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการค้าชายแดน
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน าเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

5. การจัดสัมมนาเพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
ค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัด 
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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) ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ด้านบริษัทและสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่ส่งออก
ต่างประเทศ และด้านสินค้า OTOP ตลอดจนสินค้า OTOP ที่ส่งออกไปต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่
ชายแดนที่ติดกับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และไทย–
กัมพูชา 
 3) ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
 4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ 
นโยบาย และการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด 
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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 จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่านแดนถาวรช่อง  
สะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี จุด
ผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ จุดผ่อนปรนอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น  
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในระหว่างวันที่ 19–23 กรกฎาคม 2558 โดยการสัมภาษณ์หน่วยงาน
ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แก่ 
 (1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานศุลกากร ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ส านักงาน
อ าเภอตามแนวชายแดน เป็นต้น 
 (2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น 
 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้  

1) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดอุบลราชธานี (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้าทีม่ีศักยภาพ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือการส่งออก 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
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 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าชายแดน ในแต่ละด่าน ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข 
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการแก้ไข 

 แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนในแต่ละจุด 
 การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่

ตรงข้ามกับจังหวัดตามแนวชายแดน 
 ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนถาวร มีข้อจ ากัด และ

จากนโยบายถึงการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ความเป็นไปได้ในการยกระดับจุดผ่อนปรนช่องตาอู ในองค์ประกอบ ทั้งด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ถนน อาคารที่พัก และบุคลากร 
 ความเป็นไปได้ในการยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ในองค์ประกอบ ทั้งด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน อาคารที่พัก และบุคลากร 
 

  
ภาพที่ 2–2 สัมภาษณ์ผู้แทนศุลกากรช่องเม็ก                ภาพที่ 2–3 สัมภาษณ์ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธาน ี
  

2) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดศรีสะเกษ (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้า และมีศักยภาพ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าชายแดน ในแต่ละจุดด่าน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนในแต่ละด่าน 
 การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่

ตรงข้ามกับจังหวัดตามแนวชายแดน 
 การพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง าเป็นที่จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  
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o ผู้ค้าในเมืองใหม่ช่องสะง า และผู้ค้าจากกัมพูชา 
o หน่วยงานที่บริหารจัดการพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะง า 
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 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคน
ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพ่ิมมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด ผู้ศึกษาใช้แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของแต่
ละจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

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) ประกอบด้วยอุปสงค์ขั้นกลาง (Intermediate 
Demand) และอุปสงค์ข้ันสุดท้าย (Final Demand)  
   
  โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
  แนวคิดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการแสดงถึง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถจ าลองเป็นรูปแบบตารางธุรกิจ หรือกิจกรรมในเชิง
ปริมาณที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในระบบเศรษฐกิจ แสดงถึงปริมาณของสินค้าและบริการ แต่
ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ละช่วงเวลา ตามแนวนอนที่แสดงถึง การกระจาย
ของผลผลิตระหว่างสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ตามแนวตั้งแสดงถึงปัจจัยในแต่ละสาขาการผลิต 

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

(1) ตารางแสดงการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ (Flow Table) ประกอบด้วย 4 ส่วน 
คือ ส่วนที่หนึ่งตารางแสดงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยมี
รูปแบบในด้านของการกระจายผลผลิตของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่ง แต่ด้านของโครงสร้าง
การผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่จ าลองปัจจัยการผลิตผลผลิต
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

ผลผลิตรวม 
(Total 

Output) 
X1    X2   X3  ……… 
Xj 

C I G X M 

ผู้ผลิต 
(Producers) 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

x11  x12  x13 ……… x1j 

x21  x22  x23 …….…..x2j 

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

C1 
C2 

… 
… 
… 
Ci 

I1 
I2 

… 
… 
… 
Ii 

G1 
G2 

… 
… 
… 
Gi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

M1 
M2 

… 
… 
… 
Mi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

มูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) 

V1   V2   V3 ……… Vj  
 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(GROSS PROVINCIAL PRODUCT) 

ปัจจัยการผลิต
น าเข้าทัง้หมด  
(Total Input) 

X1   X2   X3  …..… Xj 

            ที่มา : องค์ความรู้รายได้ประชาชาติของไทย, 2549 

 
  จากตารางที่ 2–1 พบว่า ทางด้านแนวนอน (Row) ได้แสดงการกระจายผลผลิตของสินค้าใน
แต่ละสาขาการผลิต คือ ขายให้กับสาขาหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 
(Intermediate Demand) เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นสุดท้าย (Final Demand) ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริโภคของครัวเรือน (Personal Consumption: C) การลงทุนภาคเอกชนมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Private Domestic Investment: I) รายจ่ายของรัฐบาล (Government 
Spending: G) การส่งออก (Exports: E) การน าเข้า (Imports: M) ในขณะที่ทางด้านแนวตั้ง 
(Column) ได้แสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไร อันได้แก่

ส่วนที่ 
1 

ส่วนที่ 
2 

 

ส่วนที่ 
4 

 

ส่วนที่ 3 
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วัตถุดิบต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ก าไร ค่า
เช่าที่ดิน 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
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ระดับประเทศและระดับภาคมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของ
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) ได้ดังนี้ 

AX F X           (5) 

โดยที่  

1 1

11 1

2 2

1

, ,

n

n nn

n n

x F
a a

x F
A X F

a a
x F

   
     
            
 

    
   

 

m = 1, 2, 3… n 
n = 1, 2, 3… n 

 
จากสมการ (5) เขียนได้เป็น  

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

จัดสมการใหม่จะได้ 
( )I A X F          (7) 

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

1( )X I A F         (8) 
 
โดย   1

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

ij

ij

j

x
a

X
  จึงแปลความหมายได้ว่า เมื่ออุปสงค์ข้ันสุดท้ายของสาขาที่ 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 าค่า
ไปประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคต่อไป 
           3) วิธีการ RAS Method เป็นการปรับตารางค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของประเทศที่ถูกใช้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของภาค เพ่ือให้ได้มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซึ่งแสดงถึงโครงสร้างการผลิต
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 ดังนั้นการแบ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็นสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมือนกัน หรือมีความเก่ียวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน 
 
2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่ มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 วิ ธี ก ารศึ กษาการจั ดท าตารางปัจจั ยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 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
รวมตารางเมทริกซท์ั้งแนวตั้งและแนวนอน เช่น ตารางที่ 2-2 ทั้งแนวนอนและแนวตั้งในสาขาการผลิต
ที่ 2 และสาขาการผลิตที่ 3 น ามารวมกันเป็นสาขาการผลิตใหม่ที่ 2 ดังตารางที่ 2-3 เช่น สาขาการ
ผลิตใหม่ที่ 2 = สาขาการผลิตเดิมที่ 2 + สาขาการผลิตเดิมที่ 3  

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

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(2) เมื่อมีปรับสาขาการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใหม่จาก 58 สาขาการผลิต 
เป็น 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–3  
 
 
 



2-13 

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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 



2-14 

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 าเคมีภัณฑ์และ
ปุ๋ย 

   การท าเหมืองเกลือ 
 

  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอื่น 

15 โรงฆ่าสัตว ์  - ไม่มีการผลิต 
16 อุตสาหกรรมอาหาร 

กา รผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อาหา รและ
เครื่องดื่ม 

15 
17 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์

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

เครื่องดื่ม 
กา รผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อาหา รและ
เครื่องดื่ม 15 

22 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบ
ยาสูบ การผลิตยาสูบ 16 

23 การปั่นด้ายทอผ้าฟอก
ย้อม 

การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก การผลิตเครื่อง
แต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อม
สีขนสัตว์ 

17 
24 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
25 การผลิตกระดาษ เยื่อ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก 18 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

กระดาษ กระดาษ 
26 การพิมพ ์ การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการ

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 งการผลิตกระเป๋ า เดินทาง 
กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียม
สัตว์ และรองเท้า 

31 

43 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้
ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการ
ผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ 

32 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

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 
สาขาการผลิต (เดิม) สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย สาขาการผลิต (ใหม)่ 

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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : * เป็นการสมมตุิตัวเลขค่า CIQ ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
ตารางที่ 2–11 แสดงค่าของ Aij 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.25* 0.34*  
2    
3    

หมายเหตุ : * เป็นการสมมตุิตัวเลขค่า 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) ใน

แต่ละสาขาการผลิต 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 ค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลง

ของสาขาการผลิต เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ภายใต้ข้อสมมติผลผลิตต่อขนาดคงที่ (Constant 
Return to Scale) คือ เมื่อมีลงทุน 1 หน่วย ก็ต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย) ซึ่งแบ่งเป็นผลกระทบ
ทางตรง คือ ค่า 1.00 และค่าที่เกิน 1.00 เป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ในสาขาการ
ท านา มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 1.0489 หมายความว่า เมื่อมีเงินลงทุนในการท านา 1 ล้านบาท มีผลกระทบ
ต่อรายได้ของจังหวัดอุบลราชธานี 1,048,900 บาท เป็นต้น 
 

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 : ตัวเลขเป็นตัวเลขสมมุติของสาขาการผลติ 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 ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาการค้า
ชายแดนของกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้สรุปประเด็นดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ

กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับ

กลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และ ไทย–กัมพูชา 
4) การพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรง

ข้ามกบับางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
5) ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร และด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้

ข้อจ ากัด และจากนโยบายถึงการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการค้าชายแดน
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อน าเสนอให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 
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การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดสัมมนาเป็นตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งจัดสัมมนาในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 73 คน ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี 36 คน จังหวัดศรีสะเกษ 14 คน จังหวัด
ยโสธร 14 คน และจังหวัดอ านาจเจริญ 9 คน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 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 เกษตรจั งหวัด 
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

 
 การจัดสัมมนา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้สรุปประเด็นดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่

ติดกับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และ ไทย–กัมพูชา 
4) การพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่

ตรงข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
5) ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร และด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน 

ภายใต้ข้อจ ากัด และจากนโยบายถึงการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  

5. การจัดสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
ค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด  
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ภาพที่ 2–4 ถึง ภาพที่ 2-5 น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
 

  
ภาพที่ 2–6 ถึง ภาพที่ 2-7 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               
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 การสรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัด ได้แบ่งการสรุปเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายงานการสัมมนาโครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 4 รายงานความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4) 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการค้าชายแดน
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่ม
จังหวัด 
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ส่วนที่ 3  
รายงานสัมมนา 

โครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 

โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 
ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
โครงการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นความ

ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่ งซึ่งได้ลง
นาม MOU เพ่ือที่ให้บริการวิชาการกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นมีความส าคัญและสามารถท าให้จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดช่วยกันขับเคลื่อนได้ในทุกมิติ  

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในประเด็น ดังนี้  

1. ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโต โดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth)  

2. ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่ติด
กับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และ ไทย–กัมพูชา 

3. การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ตรง 
ข้ามกับบางจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ นโยบายและการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

ความเชื่อมโยงภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคส่วนราชการในพ้ืนที่และภาคส่วน
เอกชน มีการประสานงานกันไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งความเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเอกชนควรมีการ
ขับเคลื่อนโดยตรง และส่วนราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการแข่งขันของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกลไกราคา กลไกตลาดของกิจกรรมการผลิตในจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

  
การน าเสนอในครั้งนี้ เป็นการกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงการค้า

ชายแดนของกลุ่มจังหวัดในการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นฝั่งตรงข้าม เมื่อปี 2555 คณะผู้
ศึกษา ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีจ าเป็นต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่ในปี 2557 พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ พยายามที่ยกระดับชายแดนของ
จังหวัดดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปัจจุบันการน าเสนอเขตเศรษฐกิจพิเศษค่อนข้างช้า 
อย่างไรก็ตาม การน าเสนอในครั้งนี้ ไดแ้นะน าแนวทางในการขับเคลื่อน มีการเสนอถึงปัญหาและแนว
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ทางแก้ไขปัญหาจากต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งได้รับข้อมูลและข้อเสนอจากทั้งส่วนราชการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด ข้อเสนอการผลิตสินค้าใหม่และสินค้าเก่าที่
เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับกลุ่มจังหวัด โดยผลิตสินค้าให้ตรงตามต้องการ
ของตลาดการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว และ ไทย–กัมพูชา ด้านการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือ
การผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไข
ของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ นโยบาย และการปฏิบัติในเรื่องการค้า
ชายแดนของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา  
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หลักการรวมกลุ่มจังหวัดพิจารณาจากจังหวัดที่มีขนาดเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มจังหวัด 

ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดจึงถูกก าหนดให้เป็น
จังหวัดผู้น าของกลุ่มจังหวัด ข้อสังเกตที่พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีสามารถท าให้จังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
จังหวัดมีเศรษฐกิจที่เติบโตตามจังหวัดอุบลราชธานีได้หรือไม่ ตามหลักการจังหวัดใหญ่น าจังหวัดเล็ก 
ซึ่งการวิเคราะห์การเชื่อมโยงดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า ไม่สนับสนุนการขับเคลื่อนของจังหวัดน า
และจังหวัดรองของกลุ่มจังหวัดที่ให้มีการเติบโตไปพร้อมกัน 
 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

 
           ภาพที่ 3-1 แสดงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีความแตกต่างกัน พบว่า 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรี
สะเกษมผีลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับที่ 8 จังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับที่ 
16 และจังหวัดอ านาจเจริญมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งการรวมกลุ่มจังหวัดท าให้พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดในอันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนจังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในอันดับท้าย ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกลุ่มจังหวัดควรมีการบูรณา
การเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดให้มากข้ึน เพ่ือให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตไปพร้อมกัน  
 

1. สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
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             ภาพที่ 3-2 แสดงผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลจังหวัดแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีสัดส่วนมาก
ที่สุด ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดแยกตามสาขาการ
ผลิต พบว่า ภาคบริการมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาเป็นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการขายปลีกขายส่ง และภาคการบริหารราชการ ตามล าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลกลุ่มจังหวัด ภาคการ
บริหารราชการได้ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัด บอกถึง ขนาดและงบประมาณในการขับเคลื่อนของภาคราชการของกลุ่มจังหวัด และส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 95 เป็นการขับเคลื่อนของภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งขับเคลื่อนตามกลไกราคา และกลไกตลาดใน
ระบบเสรีนิยม  

ในความเป็นจริงภาคเอกชนมีการขับเคลื่อนมาก ส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นอีกหนึ่งแรงในการ
ขับเคลื่อนให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งภาคราชการมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนของกลุ่ม
จังหวัด สิ่งที่ภาคราชการควรปรับ คือ การบริหารจัดการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
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                ภาพที่ 3-3 แสดงผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดในกลุม่จังหวัด 
  

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีภาคบริการน าการผลิตในสาขาอ่ืน ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเป็น
จังหวัดที่ภาคการเกษตรน าการผลิตในสาขาอ่ืน จากภาพรวมของกลุ่มจังหวัด พบว่า ภาคบริการเป็น
ภาคท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขายปลีกขายส่ง และ
ภาคบริหารราชการ ตามล าดับ ส่วนภาคการบริหารราชการและภาคขายปลีกขายส่งมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีการขับเคลื่อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SME, OTOP, 
OTOP Selected เป็นต้น และภาคเกษตร หน่วยงานราชการเข้ามามีบทบาทโดยตรง เช่น การ
ยกระดับปริมาณผลผลิต คุณภาพการผลิต เป็นต้น ส่วนภาคขายปลีกขายส่ง อยู่ในการดูแลส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
1.2 ด้านเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
 

 
   ภาพที่ 3-4 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด จ าแนกแต่ละพืชเศรษฐกิจ 
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 เมื่อพิจารณาแต่ละพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมี เนื้อที่เก็บ
เกี่ยวข้าวนาปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็น
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาเจริญ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเนื้อที่เก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลัง พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยว
มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาเจริญ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเนื้อท่ีเก็บเก่ียวยางพารา พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 52 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวยางพาราของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาเจริญ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน พบว่า 
จังหวัดยโสธรมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานของกลุ่ม
จังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ตามล าดับ 
 

 
                 ภาพที่ 3-5 แสดงเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุม่จังหวัด แยกรายจังหวัด 
 
 กลุ่มจังหวัดมีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด เป็นต้น 
ส่วนใหญ่กลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก เฉลี่ยร้อยละ 87 ของพืชเศรษฐกิจหลักของ
กลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ ซึ่ง
กลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่นในเรื่องข้าวหอมมะลิที่มีการขายทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก 
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               ภาพที่ 3-6 แสดงพืน้ท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 

  
สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปี ปี 2557 พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด 

รองลงเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ พ้ืนที่ในการเก็บเกี่ยวมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ ปี 2557 พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 
จ านวน 364 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดยโสธร จ านวน 362 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 346 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 343 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ  

กลุ่มจังหวัดเป็นผู้น าในการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ มากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้ง
ข้าว GAP (วิธีการปฏิบัติการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี เพ่ือผู้บริโภคยอมรับผู้ผลิตปลอดภัย หรือ Good 
Agricultural Practice: GAP) จากการศึกษาเกี่ยวกับข้าว ส่วนใหญ่เน้นการลดต้นทุนของปัจจัยการ
ผลิต และควรเน้นลดต้นทุนในการขนส่งข้าวจากไร่นาไปที่โรงสีข้าวต่าง ๆ ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 300–
600 บาทต่อครั้ง ก่อนที่เกษตรกรขนข้าวไปขายได้มีการสืบราคาข้าวจากโรงสีในบริเวณใกล้เคียง
เรียบร้อย แต่เมื่อขนส่งข้าวถึงโรงสีราคากลับลดลง เมื่อเกษตรกรได้ขนข้าวมาถึงหน้าโรงสีแล้ว จึงอยู่
ในสภาวะจ ายอมท่ีต้องขายในราคาที่โรงสีก าหนดให้ หากขนข้าวกลับท าให้ไม่คุ้มค่าและมีต้นทุนในการ
ขนย้ายข้าว ภาระต้นทุนดังกล่าว ผู้ประกอบการโรงสีมีความจ าเป็นที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับเกษตรกร  

พฤติกรรมของเกษตรกรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การให้ความส าคัญใน
เรื่องเมล็ดพันธุ์ลดลง เพราะไม่มีเวลา เนื่องจากเกษตรกรได้เปลี่ยนสถานภาพจากชาวนาเป็นผู้ปลูก
ข้าวที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเพาะปลูกข้าว ท าให้ความพิถีพิถันในการปลูกข้าวและการคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ลดลง ศูนย์ข้าวชุมชนควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงเสนอให้จัดท ายุ้งฉางพลาสติก เพ่ือ
ชะลอการขายข้าวให้มีราคาที่ดีขึ้น และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้ อเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
กลางประจ าในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล  

ประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิต สิ่งที่พบคือ การด าเนินการของส่วนราชการนั้น ทั้งการผลิต การ
สนับสนุน ได้เน้นเรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต คณะผู้ศึกษาได้มีการเสนอวิธีการลดต้นทุน เช่น  
 1) ด้านการขนส่งข้าว ในการขนส่งแต่ละครั้ง ชาวนาจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่
นายหน้า หรือนายทุนในพ้ืนที่ หรือรถขนในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างรถเพ่ือขนข้าว โดยมีต้นทุน
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การขนส่งประมาณ 500–600 บาท ดังนี้ ขาไป 300 บาท ขากลับ 300 บาท รวมทั้งสิ้น 600 บาท จึง
เสนอเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility: CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร ว่าโรงสีจ าเป็นที่ต้องด าเนินการกับชาวนาในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะช่วยลดต้นทุนของชาวนา 
 2) รถเก่ียวข้าว รถเก่ียวนวดข้าว เข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จากข้อมูล
ของต ารวจทางหลวงที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี เป็นการเช่า ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น และพบว่าราคาสูงขึ้นตามล าดับ เมื่อข้าวถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะช่วงท้ายฤดูที่
ใกล้เก็บเกี่ยว หรือช่วงเก็บเกี่ยวช่วงแรก ราคาสูงมาก และราคาต่ าลงในช่วงท้าย จึงเสนอเครื่องมือ
กลางในเรื่องเก่ียวข้าว รถเก่ียวนวดข้าว  
 3) ยุ้งฉางพลาสติกมีการออกแบบให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้าว เช่น มี
พัดลมเป่า ถ้าหากขายข้าวหมด ข้าวบริโภคหมด สามารถน ายุ้งฉางไปปรับใส่น้ าดื่มใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ 
ควรมีการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ เพ่ือประโยชน์และความเป็นเจ้าของเครื่องมือกลาง และใน
ส่วนนี้ อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบล) ควรเข้ามาบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

 
                ภาพที่ 3-7 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไรม่ันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณามันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมาก
ที่สุด 401,561 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด และใน
จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังให้เป็นเอทานอล ที่อ าเภอนาเยีย ซึ่งโรงงานดังกล่าว
มีปัจจัยการผลิตเข้าโรงงานจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนปัจจัยการผลิตจาก 
สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด จ านวน 3,505 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รองลงเป็นจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ  
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                  ภาพที่ 3-8 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด 

 
เมื่อพิจารณายางพาราของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวยางพารา

มากที่สุด จ านวน 292,942 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวยางพาราของกลุ่มจังหวัด 
รองลงเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลผลิต
ต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด จ านวน 225 กิโลกรัมต่อไร่ รอง
ลงเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ตามล าดับ 

 

 
                 ภาพที่ 3-9 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
มากที่สุด จ านวน 21,348 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด 
รองลงเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
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ผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด จ านวน 11,854 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ตามล าดับ  

ข้อสังเกต ปัจจัยการผลิตพืชแต่ละชนิดในพ้ืนที่มีจ านวนมากน้อย ขึ้นอยู่กับโรงงานที่มาลงทุน
ในพ้ืนที่ จึงส่งผลต่อการผลิตปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ 

 

 
               ภาพที่ 3-10 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในกลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่
เก็บเก่ียวมากที่สุด และมีแนวโน้มการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ และมีแนวโน้ม
การเพาะปลูกลดลง เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 
จ านวน 876 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดศรีสะเกษมีผลผลิตต่อไร่ จ านวน 782 กิโลกรัมต่อไร่  
 
1.3 ด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด 

ด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนอุตสาหกรรมมากเป็น
อันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีจ านวนเงิน
ลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร มี 170 โรงงาน เช่น โรงสีข้าวเป็นหลัก 
การท ามันเส้น การอบลดความชื้นของข้าวเปลือก เป็นต้น อุตสาหกรรมขนส่ง มี 159 โรงงาน เช่น 
การซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ เบาะรถยนต์ ท่อไอเสีย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ เป็นต้น 
อุตสาหกรรมทั่วไปจ านวน 128 โรงงาน ได้แก่ การขุด ตักทราย และดูดทราย การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
เป็นต้น (อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, 2558) 

ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 117 โรงงาน เช่น อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว การอบเมล็ดพืช 
การท ามันเส้น เป็นต้น อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน 74 โรงงาน เช่น อุตสาหกรรม
ประเภทเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ ท าวงกบ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 71 โรงงาน 
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เช่น อุตสาหกรรมประเภทซ่อม เคาะ พ่น สีรถยนต์ การซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น อุตสาหกรรมอโลหะ 
จ านวน 45 โรงงาน เช่น ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
จ านวน 44 โรงงาน เช่น ประเภทโรงกลึง การเชื่อมโลหะ ผลิตหลังคารีดลอน เป็นต้น (อุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ, 2558) 
 ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรที่จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 55 โรงงาน เช่น โรงสีข้าว การอบเมล็ดพืช การท ามันเส้น เป็นต้น
อุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 38 โรงงาน เช่น ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น อุตสาหกรรม 
จ านวน 30 โรงงาน เช่น การตัด พับหรือม้วนโลหะ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส และเชื่อมโลหะ เป็น
ต้น อุตสาหกรรมไม้และผลผลิตจากไม้ จ านวน 22 โรงงาน เช่น เลื่อยไม้ แปรรูปไม้ เช่น ท าวงกบ 
ประตู หน้าต่าง เป็นต้น อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 20 โรงงาน เช่น ประเภท ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ 
การซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น (อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร, 2558) 
 ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญที่จ าแนกตามเงินลงทุน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 52 โรงงาน เช่น โรงสีข้าวเป็นหลัก อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 100 
โรงงาน เช่น การซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์ เป็นต้น และอุตสาหกรรมอาหารจ านวน 40 โรงงาน 
เช่น สินค้า OTOP เช่น แจ่วบองสมุนไพร ขนมทองม้วน เป็นต้น (อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ, 
2558) 
 
ตารางที่ 3-1 แสดงประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ ชนิดแร ่
ที่ตั้งประทานบตัร เนื้อที่ 

ต าบล ไร ่ งาน ตรว. 
1 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง) 
ต.โซง อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  286 1 78 

2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  220 0 30 

3 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.โซง อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  292 1 51 

4 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.สีวิเชียร และ บุเปือย อ.น้ ายืน 
จ.อุบลราชธานี  

180 3 71 

5 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.เก่าขาม อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  296 1 15 

6 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.เก่าขามและบุเปือย อ.น้ ายืน  
จ.อุบลราชธานี  

299 2 68 

7 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.เก่าขามและบุเปือย อ.น้ ายืน  
จ.อุบลราชธานี  

298 0 89 

8 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  186 3 56 

9 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.โซง อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  59 3 12 

10 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  73 0 13 

11 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  202 1 16 

12 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  260 2 5 
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การประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีประทานบัตรมาก
ที่สุด จ านวน 10 ใบอนุญาต และจังหวัดศรีสะเกษ มีประทานบัตร จ านวน 2 ใบอนุญาต ซึ่งประทาน
บัตรของกลุ่มจังหวัดทั้งหมดเป็นประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง โดยน ามาใช้ในการท าถนน หรืองานก่อสร้างทั่วไป  
 
ตารางที่ 3-2 แสดงการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด โรงสีข้าว แปรรปูมัน แปรรปูยางพารา น้ าตาล เอทานอล 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ยโสธร 5 28 3 8 - 4 - - - - 
ศรีสะเกษ 1 45 10 25 - 17 - - - - 
อ านาจเจริญ  2 21 - 31 - 2 - - - - 
อุบลราชธาน ี 55 71 2 124 - 24 - - - 1 

รวม 63 165 15 188 0 47 0 0 0 1 
หมายเหต ุ*  เครื่องจักรจ าพวกไม่เกิน 50 แรงม้า และ/หรือ คนงานจ านวนไม่เกิน 50 คน 
             ** เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557 

 
การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

เป็นต้น มีจ านวนมาก โดยเฉพาะโรงสีข้าวมีมากที่สุด รองลงมาเป็นโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง 
โรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงานเอทานอล ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนโรงสีข้าวมาก
ที่สุด รองลงมาเป็น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ ส่วนโรงงาน
แปรรูปมันส าปะหลัง พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังมากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการแปร
รูปยางพารา พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงงานแปรรูปยางพารามากที่สุด รองลงมาเป็น จังหวัด     
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ  
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1.4 ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
 1) การค้าชายแดนไทย–ลาว 

1.1) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
    ภาพที่ 3-11 มูลค่าสินค้าส่งออก–สินค้าน าเข้าผา่นด่านศลุกากรช่องเม็ก 
 
มูลค้าการค้าชายแดนไทย–ลาวที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นการพยากรณ์ตัวเลขของ

สินค้าส่งออก และสินค้าน าเข้า ซึ่งคาดไว้ว่า ในปี 2558 มีแนวโน้มสินค้าส่งออกลดลง แต่แนวโน้ม
สินค้าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ในปี 2555–2557 พบว่า สินค้าส่งออกมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่เพ่ิมขึ้น 
ส่วนสินค้าน าเข้ามีแนวโน้มที่ลดลงในสัดส่วนไม่มาก 

 
ตารางที่ 3-3 แสดงสินค้าส่งออกผา่นจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ปี 2555-2558F                       หน่วย: ล้านบาท 
ล าดับ   สินค้าส่งออก  2555 2556 %YoY 2557 %YoY 2558F %YoY 

1 เครื่องอุปโภคบริโภค  1,820  1,582  -13 2,486  57 2,119  -15 
2 น้ ามันดีเซล  1,879  2,195  17 2,864  31 2,050  -28 
3 อุปกรณ์ก่อสร้าง  1,966  1,536  -22 2,096  36 1,960  -6 
4 รถยนต์  320  861  169 1,427  66 1,277  -10 
5 น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว  1,396  1,620  16 1,985  23  1,165  -41 
6 โคพันธุ์พ้ืนเมือง  -    -    n/a. 102  n/a. 261  157 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้า  343  228  -34 327  44 227  -31 
8 น้ ามันหล่อลื่น  179  133  -25 167  25 148  -11 
9 อาหารสตัว์  129  150  16 198  32 115  -42 
10 รถแทรคเตอร์และอุปกรณ์  143  205  43 264  29 82  -69 
11 อื่น ๆ  1,228  1,472  20 2,294  56 1,802  -21 

 รวม  9,404  9,981  6 14,211  42 11,207  -21 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องเม็ก, 2558 
 

สินค้าส่งออกในความรับผิดชอบของศุลกากรช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 
น้ ามันดีเซล อุปกรณ์ก่อสร้าง รถยนต์ น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความ
ต้องการจากตลาด สปป.ลาว ชนิดสินค้าส่งออกไปส่วนใหญ่โครงสร้างความต้องการในสินค้าต่าง ๆ ที่
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น าเข้าไปในแขวงจ าปาสัก สปป.ลาว และบริเวณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันในแต่ละปี และในอนาคตมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนใน สปป.ลาว ตอนกลางและ สปป.ลาว ตอนเหนือ ในอนาคตมีแนวโน้มลดความ
ต้องการสินค้าลดลง โดยเฉพาะน้ ามัน เพราะ สปป.ลาว และประเทศเวียดนามได้มีการร่วมมือในการ
สร้างท่อน้ ามันและก๊าชธรรมชาติจากประเทศเวียดนามที่ท่าเรือ Hon La จังหวัดกว่างบิงห์ ประเทศ
เวียดนาม เข้ามาที่แขวงค าม่วน สปป.ลาว ซึ่งมีโรงกลั่นน้ ามันที่แขวงค าม่วน สปป.ลาว ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งสินค้าน้ ามันจากประเทศไทย 

จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กมีการส่งออกโคพันธุ์พ้ืนเมือง ในปี 2557 จ านวนประมาณ 8,400 
ตัว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการส่งออกโคเนื้อผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย–ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร จ านวนประมาณ 9,800 ตัวต่อปี และจุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม จ านวนประมาณ 51,000 ตัว ซึ่งส่งออกไปประเทศ
เวียดนาม เพราะประเทศเวียดนามมีความต้องการโคทั้งโคเนื้อและโคพันธุ์พ้ืนเมืองจากประเทศไทย
จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้จ านวนโคในประเทศไทยมีจ านวนลดลง และปัจจุบันมีการน าโคจาก
ประเทศเมียนมา ซ่ึงประเทศเมียนมาน าโคมาจากประเทศอินเดีย แล้วน าโคมาขุน เพ่ือการส่งออก ซึ่ง
โคที่มีการส่งออกได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 คือ เส้น R3A จากอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ส่งออกไปเมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน เส้นทางที่ 2 คือ เส้นผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
ประเทศเวียดนาม ทั้งประเทศเวียดนามตอนกลางและเวียดนามตอนบน จ านวนการส่งออกเฉลี่ยต่อปี 
ประมาณ 70,000–80,000 ตัว ซึ่งเส้นทางการส่งออกโค โดยน าโคเข้ามาผ่านด่านแม่สอดเข้าสู่เส้นทาง
จังหวัดกาญจนบุรี และน ามาขุนตามบริเวณชายแดนแล้วส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศจีนและ
ประเทศเวียดนาม ในปัจจุบันประเทศเมียนมาประสบปัญหาการขาดแคลนโค ด้วยเหตุปัญหาน้ าท่วม
ประเทศเมียนมาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเขตมัณฑะเลย์และฝั่งตะวันออกของประเทศเมียนมา ส่งผลให้
มีสัตว์เลี้ยงล้มตายจ านวนมาก ดังนั้น การน าเข้าของโคจากประเทศเมียนมามีจ านวนลดลง แต่มีความ
ต้องการโคเพ่ือส าหรับขุนมากขึ้น เพ่ือการส่งออก 

ประเทศไทยมีโคในพ้ืนที่น้อย ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนให้มากขึ้น เพ่ือส่งออก
ไปยังประเทศปลายทาง เช่น การแจกจ่ายน้ าเชื้อ สามารถกระจายให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผลิต
โค ทั้งตัวผู้ ตัวเมีย โดยให้ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้มีการท านาให้มาก
ขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่นในเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมาก ใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมให้โคกระบือ
ช่วยในการท านา ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพในการท านาไม่ใช่ชาวนาทีแ่ท้จริง  
 
ตารางที่ 3-4 แสดงสินค้าน าเข้าผา่นจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ปี 2555-2558F                        หน่วย: ล้านบาท 
ล าดับ   สินค้าน าเข้า 2555 2556 %YoY 2557 %YoY 2558F %YoY 

1  มันส าปะหลังเส้น 19.04 46.33 143 193.36 317 593.86 207 
2  พลังงานไฟฟ้า 0.00 0.00 n/a. 0.00 n/a. 454.35 n/a. 
3  กะหล่ าปล ี 462.62 449.75 -3 331.41 -26 285.45 -14 
4  กาแฟ,กาแฟส าเรจ็รูป 3IN1 14.46 30.03 108 54.37 81 185.08 240 
5  ไม้แปรรูป 205.68 200.97 -2 117.00 -42 131.25 12 
6  กาแฟคั่ว 0.00 0.00 n/a. 103.35 n/a. 114.99 11 
7  มันเทศ 222.58 212.75 -4 226.10 6 86.75 -62 
8  ถั่วลิสงแกะเปลือก 155.38 114.37 -26 122.07 7 0.00 -100 
9  กล้วยดิบ 102.82 98.56 -4 68.30 -31 43.89 -36 
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ตารางที่ 3-4 แสดงสินค้าน าเข้าผา่นจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ปี 2555-2558F                        หน่วย: ล้านบาท 
ล าดับ   สินค้าน าเข้า 2555 2556 %YoY 2557 %YoY 2558F %YoY 
10  เสื้อผ้าส าเร็จรูป 141.90 23.45 -83 32.94 40 31.63 -4 
11  อื่น ๆ 573.63 438.88 -23 408.73 -7 662.84 62 

 รวม  1,898.11 1615.09 -15 1,657.64 3 2,590.08 56 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องเม็ก, 2558 

 

สินค้าท่ีผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง 
กะหล่ าปลี กาแฟ เป็นต้น จ านวนมาก นอกจากนี้มีสินค้าแปรรูปน าเข้ามา เช่น กาแฟคั่ว เป็นต้น 
พ้ืนที่ในแขวงจ าปาสัก สปป.ลาว เป็นพ้ืนที่ราบใหญ่ที่เหมาะสมมากกับการเพาะปลูกพืชเกษตร และมี
การท าการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) เช่น ถั่วลิสง กล้วยดิบ กะหล่ าปลี ไม้แปรรูป 
มันเทศ ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งกล้วยมีการน าเข้าปริมาณมาก ส่วนมันส าปะหลังน าเข้าไปแปรรูปที่โรงงาน
เอทานอล เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนที่อ าเภอนาเยีย และอ าเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
 

1.2) ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
มูลค่าสินค้าชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบด่านศุลกากรเขมราฐ ซึ่งมูลค่าการค้าที่อยู่

ในความรับผิดชอบ ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อน
ปรน อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

สินค้าส่งออก เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
การเกษตร วัสดุก่อสร้าง แก้วและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก น้ ามันเชื้อเพลิง เฟอร์นิเจอร์และ
ชิ้นส่วน ของใช้ประจ าวัน (สินค้าอุปโภค–บริโภค) เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก ปุ๋ยและยาก าจัดวัชพืช สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

สินค้าน าเข้า เช่น สินค้ากสิกรรม วัสดุก่อสร้าง ไม้ ไม้แปรูปและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งทอ เป็นต้น 

 

 
         ภาพที่ 3-12 มูลค่าการค้าส่งออก–สินค้าน าเข้า ด่านศุลกากรเขมราฐ 
 

มูลค่าการค้าด่านศุลกากรเขมราฐมีแนวโน้มลดลง และปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าการค้าลดลง
หลายปัจจัย เช่น ผู้บริโภคฝั่งลาวซื้อสินค้าจากประเทศเวียดนาม และประเทศจีนมากขึ้น ท าให้สินค้า
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มีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น และบางส่วนสินค้าไทยได้ถูกการลอกเลียนแบบจาก
ผู้ประกอบการคนจีนและคนเวียดนาม และสินค้าที่ลอกเลียนแบบมีราคาต่ ากว่าสินค้าไทย โดยเฉพาะ
ในบริเวณบ้านหลักซาว เมืองค าเกิด แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม เป็น
จุดกระจายสินค้าไทยที่ถูกลอกเลียนแบบจากผู้ประกอบการคนจีนและคนเวียดนาม นอกจากนี้ มีจุด
กระจายสินค้าในหลายพ้ืนที่ภายใน สปป.ลาว  

ด้วยนโยบายของประเทศจีนมีการส่งเสริมให้คนจีนมาลงทุนใน สปป.ลาว มีจุดประสงค์หลัก 
2 ด้าน คือ 1) มาลงทุนประกอบกิจการใน สปป.ลาว ซึ่งมีการตลาด คือ ส ารวจตลาดก่อนมาลงทุน  
เพ่ือพิจารณาความต้องการของคนในพ้ืนที่โดยการแฝงตัวหรือคลุกคลีกับคนในพ้ืนที่ เมื่อสามารถพบ
ค าตอบความต้องการสินค้าของคนลาว และมีการผลิตสินค้าประเภทนั้น หรือมีการปลอมสินค้าให้มี
ลักษณะคล้ายสินค้าไทย 2) มาตั้งถ่ินฐานใหม่ใน สปป.ลาว เนื่องจากประเทศจีนเองมีจ านวนประชากร
หนาแน่น จึงท าให้รัฐบาลจีนมีนโยบายให้คนจีนออกนอกประเทศ โดยรัฐลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์
ให้คนจีนมาเปิดกิจการในพื้นท่ีดังกล่าวใน สปป.ลาว ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการคนไทยที่ไปต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่ไปลงทุนเพียงล าพัง ไม่มีการรวมกลุ่ม จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการไม่ได้มากเท่าท่ีควร  

ข้อสงสัย พบว่า ประชาชนคนลาวมีรายได้จากแหล่งใด ซ่ึงประชาชนคนลาวส่วนใหญ่อาศัยป่า
ที่อุดมสมบูรณ์ โดยให้ป่าเป็นตู้กับข้าว สภาพแวดล้อมโดยรอบ และแม่น้ าเป็นตู้กับข้าว จึงท าให้
ประชาชนคนลาวไม่มีรายจ่ายมากนัก ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีเงินเก็บออม เหมือนกับประเทศไทย
เมื่อ 30–40 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริเวณตามแนวชายแดน พบปัญหาเรื่องเงินปลอมระบาด และมี
ประชากรแฝงจ านวนมากที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเส้นทางการน าเข้าของแรงงานลาวที่เข้าไปภาค
ตะวันออก หรือ กรุงเทพฯ หรือพ้ืนที่ชั้นใน มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เข้ามาใช้แรงงานเป็นรายปี เช่น 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนที่ 2 เข้ามาใช้แรงงานในช่วงฤดูกาลเกษตร เช่น 
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะข้าว เป็นต้น 
 

2) การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา  
2.1) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
ภาพที่ 3-13 มูลค่าสินค้าส่งออก-สินค้าน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
 
ในภาพรวม มีมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2555–2557 ซึ่ง

มูลค่าการส่งออก ในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 21 และปี 2557 มีมูลค่าการ
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ส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 23 แต่ในปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 35 ซึ่ง
มูลค่าการลดลงมาจากมูลการส่งออกใน 6 เดือนแรกมีแนวโน้มลดลง จึงท าให้การประมาณการสินค้า
ส่งออกในครึ่งปีหลังมีทิศทางที่ลดลง  

ส่วนสินค้าน าเข้า ในปี 2556 มีมูลค่าสินค้าน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 37 และจากปี 
2557 มีมูลค่าน าเข้าเพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 40 และในปี 2558 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 
ประมาณร้อยละ 261 เพราะสินค้าน าเข้าในต้นปี 2558 มีการน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) จ านวน
มาก เพ่ือน าไปแปรรูปที่โรงงานเอทานอล และบางส่วนส่งผ่านไทยและลงท่าเรือที่อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งออกไปประเทศจีนตอนใต้ 

 
ตารางที่ 3-5 สินค้าส่งออกผ่านจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง า ปี 2556–2558F                           หน่วย: ล้านบาท 

ล าดับ สินค้าส่งออก 2556 2557 %YoY 2558F %YoY 
1 น้ ามันเชื้อเพลิง 630.37 754.61 20 366.34 -51 
2 น้ าผลไม ้ - 0.28 n/a. 33.85 12,197 
3 ปูนซีเมนต์บรรจุถุง 49.30 45.97 -7 27.35 -41 
4 น้ าอัดลม - 1.41 n/a. 22.95 1,527 
5 น้ าชาเขียวโออิชิ - 2.05 n/a. 22.27 984 
6 เกลือป่น 13.28 25.45 92 19.86 -22 
7 นมถั่วเหลือง - 3.39 n/a. 14.16 318 
8 กระเบื้องมุงหลังคา 9.77 12.39 27 14.13 14 
9 รถยนต์นั่งส าเร็จรูปใหม ่ 15.44 28.30 83 13.28 -53 
10 รถแทร็คเตอร์ขุดตัก - 13.88 n/a. 9.48 -32 
11 อื่น ๆ 60.81 72.72 20 82.62 14 

รวม 778.97 960.46 23 626.30 -35 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องจอม, 2558 

 
สินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ส่วนใหญ่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภค

บริโภค ซึ่งโครงสร้างสินค้าส่งออกในแต่ละด่านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้แตกต่างกัน 
ข้อสังเกต พบว่า สินค้าส่งออก ในปี 2556–2557 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์บรรจุถุง รถขุดดินพร้อมอุปกรณ์ รถยนต์นั่งส าเร็จรูปใหม่ เกลือป่น กระเบื้อง 
ปูนซีเมนต์ผง สินค้าส่งออกในปี 2557–2558 มีทิศทางสินค้าประเภทเครื่องดื่มมากขึ้น เช่น น้ าผลไม้ 
น้ าอัดลม น้ าชาเขียวโออิชิ นมถ่ัวเหลือง เป็นต้น  
 
ตารางที่ 3-6 สินค้าน าเข้าผา่นจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ปี 2556–2558F                            หน่วย: ล้านบาท 

ล าดับ สินค้าน าเข้า 2556 2557 %YoY 2558F %YoY 
1 มันส าปะหลัง (มันเส้น) 25.00 50.84 103 200.81 295 
2 ถ่านไม ้ 0.43 5.60 1213 20.69 269 
3 มันส าปะหลัง (มันหัว) - 0.50 n/a. 8.25 1,550 
4 น้ ามันยาง 3.55 2.95 -17 3.14 7 
5 ชัน 5.96 1.78 -70 2.85 60 
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ตารางที่ 3-6 สินค้าน าเข้าผา่นจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ปี 2556–2558F                            หน่วย: ล้านบาท 
ล าดับ สินค้าน าเข้า 2556 2557 %YoY 2558F %YoY 

6 หวายเส้น 2.76 1.46 -47 0.98 -33 
7 ขี้ใต้ท าด้วยน้ ามันยาง 1.05 1.37 30 0.79 -42 
8 ส่วนของพรรณไม ้ 0.17 0.26 51 0.29 14 
9 เห็ดกระด้างแห้ง 0.11 0.14 23 0.15 9 
10 เปลือกบง 0.24 0.30 27 0.10 -66 
11 อื่น ๆ 7.68 0.71 -91 0.10 -85 

รวม 778.97 960.46 23 626.30 -35 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องจอม, 2558 

 
สินค้าน าเข้าที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า พบว่า มีการน าเข้ามันส าปะหลังมากเป็นอันดับ 

1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนในเชิงความต้องการสินค้าน าเข้าและสินค้า
ส่งออกของประเทศกัมพูชา และพ้ืนที่จังหวัดบริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชา สิ่งที่พบคือ มีลาน
มันมากขึ้น และเมื่อ 1–2 ปีที่ผ่านมามีการส่งออกต้นกล้ามันส าปะหลังจากประเทศไทยไปประเทศ
กัมพูชาเป็นจ านวนมาก เพ่ือน าไปเพาะปลูกแล้วส่งมันส าปะหลัง ทั้งมันเส้นและมันหัว เป็นสินค้า
น าเข้ามาประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมีคนไทยบางกลุ่มเข้าไปส่งเสริมให้มีการปลูกมันส าปะหลัง
มากขึ้น ส่งผลให้ประเทศกัมพูชามองเห็นโอกาสในการปลูกมันส าปะหลังและมีแนวโน้มการปลูกมัน
ส าปะหลังมากขึ้น และส่วนหนึ่งได้น าเข้ามาแปรรูปที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น และบางส่วนได้มีการส่งไปที่อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ส่งออกไปประเทศจีนตอนใต้ 

 
3) การประมาณการมูลค่าการซื้อขายของจุดผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัด   

 
ตารางที่ 3-7 แสดงประมาณการมูลค่าการซื้อขายของจุดผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัด   

ล าดับ จังหวัด จุดผ่อนปรน 
ประมาณมูลค่าการซ้ือ
ขายต่อวันที่เปิดด่าน 

(บาท) 

ประมาณมูลค่าการซ้ือขายต่อ
เดือน (บาท) 

ต่อด่าน ทั้งจังหวัด 
1 อ านาจเจรญิ  บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน*  300,000 2,400,000  2,400,000  
2 

อุบลราชธาน ี 
   

อ.เขมราฐ*  500,000  10,000,000  

21,830,000  

3 บ.สองคอน อ.โพธิ์ไพร*  32,500  130,000  
4 บ.ด่านเก่า อ.โขงเจยีม*  375,000  4,500,000  

5 
ช่องตาอู บ.หนองแสง  
อ.บุณฑริก*  

400,000  4,800,000  

6 ช่องอานม้า อ.น้ ายืน**  300,000  2,400,000  
รวมมลูค่าจุดผ่อนปรน และท่าเทียบเรือ (บางส่วน) ท่ีใช้ประจ า 24,230,000 

หมายเหตุ * หมายถึง ด่านชายแดนติดต่อ สปป.ลาว  
            **  หมายถึง ด่านชายแดนติดต่อกัมพูชา  
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย์ ROC มข. , 2556  
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การประมาณการมูลค่าจุดผ่อนปรนของแต่ละจังหวัด รวมมูลค่าจุดผ่อนปรนและท่าเทียบเรือ
บางส่วนมีมูลค่า ประมาณ 24 ล้านบาทต่อเดือน เป็นมูลค่าจ านวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบศุลกากร จุด
ผ่อนปรนเปรียบเสมือนจุดการค้าขายสินค้าของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งแขวงฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่
เป็นเขตชนบท และประชาชนคนลาวมีรายได้น้อย แต่ควรให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยของจุด
ผ่อนปรนให้มากขึ้น เพราะบริเวณข้ามจุดผ่อนปรนต้องข้ามแม่น้ าโขงในพ้ืนที่ที่น้ าโขงกั้นพรมแดน ซึ่ง
ผู้โดยสารบนเรือไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพให้ผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีน้ าเชี่ยว มีเศษซุง เศษไม้ ท าให้
มีความเสี่ยงในการเดินทางของผู้โดยสาร ควรมีการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยให้มากข้ึน 

ส่วนการขนสินค้าจากบริเวณด่านลงไปเรือ เพ่ือข้ามฝั่ง ในช่วงฤดูฝนระดับน้ าขึ้น  การขน
สินค้าไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ในช่วงฤดูแล้ง ระดับน้ ามีข้ึน–ลง ท าให้เกิดความยากล าบากในการขน
สินค้า เพราะเมื่อระดับน้ าลดท าให้ตลิ่งมีความชัน และต้องจ้างค่าจ้างแรงงานคนลาวในการขนสินค้า
ขึ้น–ลงจ านวนมากขึ้น ประมาณ 200–300 บาทต่อคน โดยมีนายจ้างคนไทยเป็นคนควบคุมการขนส่ง
สินค้าข้ึน–ลง  
 
1.5 ด้านสินค้าส่งออกของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดมีสินค้าส่งออกไปต่างประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกมีการส่งออก 
จ านวน 24 บริษัท ได้แก่ 
 1) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 14 บริษัท สินค้าที่ส่งออก เช่น ข้าว กุนเชียงสาหร่าย 
กุนเชียงเห็ดหอม หมูหยอง อาหารส าเร็จรูป เทียนหอม เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถไถนาเดินตาม รถ
แทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด ที่พัก รีสอร์ท จิวเวอร์รี่ เป็นต้น 

2) จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 7 บริษัท สินค้าที่ส่งออก เช่น ข้าว ปลาทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้า 
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 

3) จังหวัดยโสธร จ านวน 3 บริษัท สินค้าที่ส่งออก เช่น ตุ๊กตา ชุดชั้นใน เป็นต้น 
4) จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่มีการส่งออก 

 
1.6 ด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัดที่มีการส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ จ านวน 98 ชนิด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรมีการส่งออกมากที่สุด
จังหวัดละ 33 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 23 ชนิด และจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 9 
ชนิด ตามล าดับ 
 สินค้า OTOP มีการส่งออกไปต่างประเทศของแต่ละจังหวัด ได้แก่   
 1) จังหวัดอุบลราชธานี 

   ประเภทอาหาร จ านวน 8 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมูยอ กุนเชียง ปลาส้ม ขนมทองม้วน 
ปลานิลแดดเดียว แจ่วบอง เป็นต้น ส่งออกไปที่ สปป.ลาว ฮ่องกง ไต้หวัน กัมพูชา  
 ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ไวน์ผลหม่อน ส่งออกไปที่ กัมพูชา 
 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 14 กลุ่ม สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ รองเท้า
เชือกสาน เครื่องประดับหินสี เสื้อส าเร็จรูป ชุดนพเก้า กระเป๋าถัก เป็นต้น ส่งออกไปที่ สปป.ลาว ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย กัมพูชา สหรัฐอเมริกา บรูไน เวียดนาม  
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 ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 6 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น กระดาษนูนต่ า กรอบรูป 
ผ้าห่ม ตุ๊กตาจากเชือกปอ ที่ตั้งโน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ส่งออกไปที่ สปป.ลาว ญี่ปุ่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย  
 ประเภทสมุนไพร จ านวน 4 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ยาสีฟันสมุนไพร สครับ ครีมนวด
ผม ครีมบ ารุงผิว เป็นต้น ส่งออกไปที่ สปป.ลาว เวียดนาม นอร์เวย์   

 
2) จังหวัดศรีสะเกษ 
   ประเภทอาหาร จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ 

ไส้กรอกอีสาน ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกเสริมไอโอดีน ไก่ยาง น้ าพริก เป็นต้น ส่งออกไปที่ จีน กัมพูชา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สเปน ญี่ปุ่น  
 ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 4 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น น้ าลูกส ารอง น้ าส้มสายน้ าผึ้ง 
สาโท น้ าลูกยอผสมน้ าผึ้ง เป็นต้น ส่งออกไปที่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม 
 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 2 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น เสื้อเชิ้ตส าเร็จรูป ผ้า
โสร่ง เป็นต้น ส่งออกไปที่ กัมพูชา มาเลเซีย 
 ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 5 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หนังหุ้มเบาะรถยนต์ 
กระเป๋าสะพายจักสานพลาสติก เครื่องเรือนหวายประดิษฐ์ ครุน้อยพวงองุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นต้น 
ส่งออกไปที่ มาเลเซีย สปป.ลาว เยอรมนี จนี 
 ประเภทสมุนไพร จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ปุ๋ยชีวภาพ ส่งออกไปที่ กัมพูชาซึ่ง
ปัจจุบันกัมพูชามีความต้องการปุ๋ยชีวภาพมาก  

 
3) จังหวัดยโสธร 
    ประเภทอาหาร จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ไข่มดแดง ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

ส่งออกไปที่ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ส าหรับไข่มดแดงน าที่เข้ามาในไทยตั้งแต่จังหวัดเลย ถึงจุดผ่อนปรน
จุ๊บโกก้ีตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในปี 2556 มีการ
น าเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 1 ตันเพ่ือน ามาบริโภคในพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
การเข้าไปในพ้ืนทีต่่าง ๆ และมีปริมาณมาก บ่งบอกถึง ความต้องการไข่มดแดงสูงขึ้น อีกทั้งไข่มดแดง
เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถแปรรูปและส่งออกได้ เช่น ไข่มดแดงแช่น้ าเกลือ และสามารถส่งออก
ไปประเทศฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แถบยุโรป และสินค้าอีกชนิดที่มีการน าเข้าจ านวนมาก เช่น เห็ดเผาะ 
เป็นต้น 
 ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม ส่งออกไปที่ 
จีน ฮ่องกง มาเลเซีย 
 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 6 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ เสื้อ
สตรี เสื้อบุรุษ ผ้ายกดอก ผ้าไหมขิดลาย เป็นต้น ส่งออกไปที่ ญี่ปุ่น แคนาดา เดนมาร์ค ออสเตรเลีย 
สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สวีเดน  
 ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 23 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมอนขวาน ตะกร้า
เชือก กระจาด ตุ๊กตาช้าง ที่นอน เบาะรองนั่ง กระเป๋าพลาสติกล้อลาก ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม  
เป็นต้น ส่งออกไปที่ ญี่ปุ่น สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ กัมพูชา คูเวต มาเลเซีย อังกฤษ 
เยอรมนี ไต้หวัน ออสเตรีย อินเดีย จีน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส  
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4) จังหวัดอ านาจเจริญ 
   ประเภทอาหาร จ านวน 2 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ข้าวหอมมะลิ น้ าจิ้มเนื้อวัว เป็นต้น 

ส่งออกไปที่ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน สปป.ลาว 
 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 3 ชนิด สินค้าท่ีส่งออก เช่น รองเท้ายางรถยนต์หุ้ม
ส้น กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้าไหม เป็นต้น ส่งออกไปที่  สปป.ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่ น มาเลเซีย 
สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส  
 ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น เสื่อม้วน แจกันไม้ไผ่ 
หมอน เป็นต้น ส่งออกไปที่ ญี่ปุ่น เวียดนาม อิรัก อิหร่าน ปากีสถาน เยอรมัน  
 ประเภทสมุนไพร จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก แวกซ์น้ าผึ้งก าจัดขน ส่งออกไปที่    
สปป.ลาว สหรัฐอาหรับเอมิเรตร์ 

 
สินค้า OTOP ที่มีการส่งออก ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติน าไป

จ าหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศนั้น โดยการซื้อไปเป็นของที่ระลึก ของฝาก ดังนั้น กลุ่มลูกค้านี้ ถือ
ว่าเป็นการท าตลาดสินค้า OTOP ได้เป็นอย่างดี ควรให้ความส าคัญในการเป็นคนหาตลาดสินค้า 
OTOP ส่วนหน่วยงานราชการมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าให้ตรงความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ คนไทย โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้มีการซื้อของฝาก ของที่
ระลึกเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดตนเอง เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ แต่
การเจาะหาตลาดภายในประเทศควรมีการส่งเสริมในการผลิตสินค้าในการรองรับตามค าสั่งซื้อ เพ่ือมี
การหาตลาดมาให้จ าหน่าย  
 การที่ส่งสินค้าไปประเทศกลุ่มมุสลิมเป็นตัวอย่างที่ดี สินค้าประเภทของใช้ เช่น ไม้ไผ่
หมอน เครื่องหอม เครื่องเทศ เป็นต้น สามารถเจาะตลาดมุสลิมได้มากขึ้น ตลอดจนตลาดอินเดีย ซึ่ง
ประชากรภายในอินเดียมีประมาณ 1,200 กว่าล้านคน มีอ านาจซื้อสูง ฉะนั้นการเจาะตลาดควรมอง
ตลาดจีน ตลาดอินเดีย ตลาดมุสลิมให้มากขึ้น เพ่ือลดอ านาจการผูกขาดจากประเทศจีน  
 สินค้า OTOP ควรให้ความส าคัญ คือ 1) สินค้า OTOP ต้องค านึงถึงสีสัน ความชอบ 
รสนิยมของลูกค้าแต่ละประเภท แต่ละประเทศ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาด 2) การผลิต
สินค้า OTOP ควรมีการผลิตให้สอดคล้องตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศของแต่ละประเทศที่น าไป
จ าหน่าย เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 3) สินค้า OTOP ควรมีการรับประกันสินค้า
ที่ซื้อไปแล้ว หรือควรแนะน าวิธีการในดูแลรักษา หรือ การประกันคุณภาพก่อนส่งสินค้า OTOP ควร
ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากขึ้น  
 ในปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดได้มีการคัดสรร OTOP Selected กลุ่มสินค้า OTOP ที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ซึ่งการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า (Road Show) และการจับคู่ธุรกิจ เป็นการให้
ผลส าเร็จในระยะสั้น เมื่อพิจารณาระยะยาวท าให้กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประสบปัญหา 
เช่น  1) เมื่อมีค าสั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไม่สามารถผลิตได้ตาม
ค าสั่งซื้อได้ 2) สินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตจากมือ ต้องใช้เวลานาน ความประณีต และ
ทักษะเฉพาะบางอย่างในการผลิต จึงไม่สามารถที่ผลิตเพ่ือการส่งออกตามค าสั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก
และระยะเวลาจ ากัดได้ ปัญหาดังกล่าวควรให้ความส าคัญในการแก้ไข ปัญหาส่วนหนึ่งที่พบ คือ 
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OTOP Selected บางรายต้องคอยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในรูปแบบของเงิน จึงไม่
ยอมพัฒนาตนเองให้เป็น SME ทั้งท่ีสามารถพัฒนายกระดับตัวเองได ้
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การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผล

ในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด โดยใช้
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output Tables: I–O Tables) โดยน าตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด าเนินการปรับ และจัดกลุ่มสาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับ
สาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตกลุ่มจังหวัด
จ านวน 47 สาขาย่อย และมีกิจกรรมย่อยอ่ืน ๆ จ านวนมาก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากภาคราชการบางส่วนและภาคเอกชนขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไปพร้อมกัน 
เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของแต่ละสาขาการผลิต 

ในความเป็นจังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีความเชื่อมโยงในแต่ละสาขาการผลิตได้อย่างไร และ
ทราบสาขาการผลิตว่าสาขาการผลิตไหนมีความเชื่อมโยงมากน้อย เพ่ือประโยชน์เชิงนโยบายในการ
สนับสนุนสาขาการผลิตนั้น ๆ การวิเคราะห์นี้ อธิบายได้เฉพาะสาขาการผลิตแต่ละสาขามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร และเชื่อมโยงมากน้อยอย่างไรในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าใครเป็นผู้ผลิต หรือผลิตที่ไหนกับใคร และตลาดอยู่ที่ใด 
 

 
 ภาพที่ 3-14 แสดงตัวอย่างอธิบายการเช่ือมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
 
 

2. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
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การเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง เป็นเรื่องของต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า ซึ่งสินค้าทุกชนิด ท าหน้าที่เป็นต้นน้ า และปลายน้ า เช่น อ้อย เมื่อพิจารณาอ้อยที่ท าหน้าที่เป็น
ปลายน้ า แสดงว่าต้นน้ าของอ้อย คือ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย แรงงาน ท่อนพันธุ์ แต่ถ้าอ้อยท าหน้าที่เป็น
ต้นน้ า แสดงว่ากลางน้ าและปลายน้ าของอ้อย เช่น กากน้ าตาล แอลกอฮอล์ กรดอะซิติก เอทานอล 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ เป็นต้น ซึ่งการท าหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เรียกว่า ความเชื่อมโยง 
หรือคลัสเตอร์ (Cluster) ได้ให้นิยามของแต่ละสาขาการผลิตดังนี้ 

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 ไม้
ผล 

006 การท าไร่อ้อย สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ าตาล 
และอ้อยรับประทาน 

007 การท าสวนยางพารา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ ายางดิบ และยาง
แผ่นดิบ 

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

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

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

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

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

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก 
014 การท าเหมืองแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก ยกเว้นยูเรเนียม และแร่ทอเรียน สาขานี้ประกอบด้วย

การขุดและแต่งแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส โคลัมไบต์ แทนตาไลต์  
ซีโนไทท์ สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะกั่ว ฯลฯ การท าเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว การท าเหมือง
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แร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การท าเหมืองเกลือ การท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

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 อ๊อกซิเจน 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 

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 
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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 าผลิตภัณฑ์เก่ากลับมา ใช้ใหม่ 
(Recycling) เป็นต้น 

034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช่น 
ผลิตจากพลังน้ า น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ เป็นต้น การส่งและการจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ตามครัว เรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกร รม 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 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเติม 
การซ่อมทาสี การตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเครื่องท าความเย็น มูลค่าการก่อสร้างใน
สาขานี้ไม่รวมค่าที่ดิน 
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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 ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า สถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่ รถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอ่ืน เช่น สามล้อ เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าทางบก
โดยรถบรรทุก การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่า
รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งและการขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ าล าคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็นต้น การให้บริการเสริมการ
ขนส่งทางน้ าทุกประเภท เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ 
อาคารที่เกี่ยวข้องทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและ
สินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น การขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าทางอากาศ ทั้งการให้บริการโดยทั่วไป และบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การด าเนินงาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยาน สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวิทยุการ
บิน ศูนย์ควบคุมการบิน สถานีเรดาร์ และการให้เช่าอากาศยาน กิจการที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการ
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและ
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ผู้โดยสาร เช่น ตัวแทนการเดินทาง การให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลัง การตรวจสอบ และการชั่ง
น้ 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 
การเช่า การซื้อ การขาย การจัดการ และการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็น
ค่าตอบแทนหรือโดยท าสัญญาจ้าง เป็นต้น 

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

045 การบริการสาธารณะ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่ ง ให้บริการ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ การศึกษาภาครัฐบาล บริการของโรงพยาบาลภาครัฐบาล บริการสังคมสงเคราะห์แบบ
ไม่ให้ที่พัก การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลปละบริการที่คล้ายคลึงกัน 

046 การบริการอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบสถานประกอบการในด้านบริการที่มิได้รวมไว้ในสาขา
อ่ืน ได้แก่ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมบริการทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
การศึกษาภาคเอกชน บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน บริการรักษาสัตว์ สถานรับเลี้ยงเด็กตอน
กลางวัน (Day Care) กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 

047 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
มิได้จัดไว้ในสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 

สาขาการผลิตดังกล่าวเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทั้งหมด 
47 สาขา สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ในสาขาการผลิตย่อยของการผลิตต่าง ๆ และอันดับการผลิตที่
สร้างความเชื่อมโยงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยง เพ่ือให้ภาคราชการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ในสาขาการผลิตประเภทใดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนควรมีการขับเคลื่อนและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น  
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ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและความเชื่อมโยงไปข้างหลังของระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง
ในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ( Inclusive 
Growth) การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผล
ในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด โดยใช้
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output Tables: I–O Tables)  

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อน
ผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลางให้กับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการท าอ้อยส่งอ้อยไปยัง
โรงงาน สาขาการแปรรูปน้ าตาล ไปยังสาขาการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม แก็สโซฮอล์ เป็นต้น (เช่น ต้น
น้ า คือ ข้าวเปลือก กลางน้ าคือ ข้าวสาร ปลายน้ าคือ แป้ง 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
เชื่อมโยงไปข้างหลังหมายความว่าลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็น สาขาการผลิตแบบมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่นเดียวกัน เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า 1 
หมายความว่า สาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลังมากกว่าค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหมายความว่าลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะ
เป็น สาขาการผลิตแบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

ภาพรวมผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
 
ตารางที่ 3-8 แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เช่ือมโยงไปข้างหน้า และเช่ือมโยงไปข้างหลังของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
การเชื่อมโยง อุบลราชธาน ี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ กลุ่มจังหวัด 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage : FL) 
มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage : BL)  

24 27 22 29 22 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage : BL) 
มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage : FL)  

23 20 25 18 25 

รวม 47 47 47 47 47 
 

การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) ซึ่งสินค้า 1 ชนิด มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญ
มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด 29 สาขา รองลงมาเป็น จังหวัดยโสธรมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้า 27 
สาขา จังหวัดอุบลราชธานีมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้า 24 สาขา และจังหวัดศรีสะเกษมีการเชื่อมโยงไป
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ข้างหน้า 22 สาขา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของกลุ่มจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดมีการเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkage) 25 สาขา 

 ส่วนการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) สินค้า 1 ชนิด มีการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด 25 สาขา รองลงมาเป็น จังหวัดอุบลราชธานี
มีการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 23 สาขา จังหวัดยโสธรมีการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 23 สาขา และจังหวัด
อ านาจเจริญมีการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 18 สาขา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 
พบว่า กลุ่มจังหวัดมีการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 22 สาขา 

การเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) 47 สาขา พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
หรือมีต้นน้ า และกลางน้ ามาก เพ่ือเชื่องโยงไปข้างหน้ามากกว่าไปข้างหลัง และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มาก ส่งผลต่อจ้างงาน ท าให้รายได้ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 

จังหวัดอุบลราชธานี สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-9 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
2 24  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
3 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 44  การบริการธรุกิจ 
5 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
6 7   ท าสวนยางพารา 
7 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 1  การท านา 
9 40  การขนส่ง 
10 42  การเงินและประกันภยั 
11 27  เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
12 17  ผลิตสิ่งทอเสื้อผา้ 
13 41  การสื่อสาร 
14 33  การผลติอื่น ๆ  
15 10  การป่าไม ้
16 47  กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
17 46  บริการอื่น ๆ  
18 11  การประมง  
19 43  อสังหาริมทรัพย ์
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ตารางที่ 3-9 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
20 35  การประปา 
21 12  การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
22 13  การท าเหมืองแร่เหล็ก 
23 21  โรงกลั่นน้ ามันปโิตรเลยีม 
24 25  การผลติผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 

 
จากตารางพบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า

ความเชื่อมโยงข้างหลัง เช่น การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีมีแร่ธาตุเหล็กและมีการแปรรูป การปลูกพืชอ่ืน ๆ การบริการธุรกิจ การไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ ท าสวนยางพารา การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การท านา การขนส่ง การเงินและ
ประกันภัย เครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีการขับเคลื่อน
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูง เพราะ 12 สาขาการผลิตเป็นตัวน า  

จังหวัดอุบลราชธานี สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-10 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 26  ผลิตภัณฑ์โลหะ 
2 22  ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 
3 29  การผลติยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 31  ผลิตภัณฑ์จากหนังสตัว ์
5 15  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
6 32  โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์ไม้ 
7 23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
8 39  โรงแรมและภตัตาคาร 
9 2  ท าไร่ข้าวโพด 
10 18  การผลติกระดาษ เยื่อกระดาษ 
11 37  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
12 6  ท าไร่อ้อย 
13 28  การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
14 5  ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
15 30  อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
16 9  การปศุสัตว ์
17 16  การผลติผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
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ตารางที่ 3-10 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
18 19  การพิมพ์ 
19 38  การค้าส่ง ค้าปลีก 
20 4  ท าไร่พืชตระกลูถั่ว 
21 36  การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
22 45  การบริการสาธารณะ 
23 3  ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหน้า เป็นสาขาการ

ผลิตที่สร้างรายได้ให้จังหวัดน้อย เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก การ
ผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อโลหะ โรงแรมและภัตตาคาร ท าไร่ข้าวโพด การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ การผลิตเหล่านี้ส่งผลต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดน้อย 

จังหวัดศรีสะเกษ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-11 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดศรีสะเกษ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 42  การเงินและประกันภยั 
2 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 46  บริการอื่น ๆ  
4 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
5 7  ท าสวนยางพารา 
6 44  การบริการธรุกิจ 
7 1  การท านา 
8 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 5  ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
10 10  การป่าไม ้
11 33  การผลติอื่น ๆ  
12 47  กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
13 11  การประมง  
14 12  การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
15 13  การท าเหมืองแร่เหล็ก 
16 18  การผลติกระดาษ เยื่อกระดาษ 
17 21  โรงกลั่นน้ ามันปโิตรเลยีม 
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ตารางที่ 3-11 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
18 25  การผลติผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 
19 26  ผลิตภัณฑ์โลหะ 
20 27  เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
21 28  การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
22 41  การสื่อสาร 

 
ในจังหวัดศรีสะเกษ สาขาการผลิตที่ท าให้มีการเพ่ิมมูลค่าในจังหวัด เพ่ิมรายได้แก่จังหวัด 

เช่น การเงินการประกันภัย การปลูกพืชอ่ืน ๆ บริการอ่ืน ๆ การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ท าสวน
ยางพารา การบริการธุรกิจ การท านา การท าเหมืองแร่ที่ไม่ใช่เหล็ก ท าไร่ผักและสวนผลไม้ การป่าไม้ 
การผลิตอ่ืน ๆ เหล่านี้ส่งผลมากต่อการเพ่ิมรายได้ในจังหวัด  

จังหวัดศรีสะเกษ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-12 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดศรีสะเกษ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 15  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2 31  ผลิตภัณฑ์จากหนังสตัว ์
3 39  โรงแรมและภตัตาคาร 
4 22  ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 
5 23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
6 32  โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์ไม้ 
7 40  การขนส่ง 
8 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
9 17  ผลิตสิ่งทอเสื้อผา้ 
10 37  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
11 9  การปศุสัตว ์
12 19  การพิมพ์ 
13 29  การผลติยานยนต์และการซ่อมแซม 
14 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
15 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
16 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
17 6 ท าไร่อ้อย 
18 35 การประปา 
19 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
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ตารางที่ 3-12 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
20 2 ท าไร่ข้าวโพด 
21 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
22 43 อสังหาริมทรัพย ์
23 16 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 

24 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
25 45 การบริการสาธารณะ 

 
สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่จังหวัดศรีสะเกษไม่มากเท่าที่ควร เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ โรงแรมและภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์อโลหะ โรงเลื่อย
และผลิตภัณฑ์ไม้ ขนส่ง การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ ปศุสัตว์ การพิมพ์ จากสาขาการผลิตควรหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิต เพ่ือให้
สร้างมูลค่าเพ่ิม  

จังหวัดยโสธร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-13 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดยโสธร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
2 44  การบริการธรุกิจ 
3 7  ท าสวนยางพารา 
4 1  การท านา 
5 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
6 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
7 40  การขนส่ง 
8 17  ผลิตสิ่งทอเสื้อผา้ 
9 33  การผลติอื่น ๆ  
10 41  การสื่อสาร 
11 10  การป่าไม ้
12 47  กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
13 46  บริการอื่น ๆ  
14 11  การประมง 
15 43  อสังหาริมทรัพย ์
16 3  ท าไร่มันส าปะหลัง 
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ตารางที่ 3-13 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดยโสธร 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
17 35  การประปา 
18 2  ท าไร่ข้าวโพด 
19 12  การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
20 13  การท าเหมืองแร่เหล็ก 
21 18  การผลติกระดาษ เยื่อกระดาษ 
22 21  โรงกลั่นน้ ามันปโิตรเลยีม 
23 24  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
24 25  การผลติผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 
25 26  ผลิตภัณฑ์โลหะ 
26 27  เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
27 28  การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
จังหวัดยโสธร สาขาการผลิตที่สามารถเพ่ิมรายได้แก่จังหวัด เช่น การปลูกพืชอ่ืน ๆ การ

บริการธุรกิจ ท าสวนยางพารา การท านา การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติสาขา
การผลิตดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้ามาก ซึ่งต่างจากสาขาการผลิตในล าดับท้าย ๆ คือ มีการ
เชื่อมโยงไปข้างหน้าน้อย  

จังหวัดยโสธร สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 20 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-14 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดยโสธร 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 15  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2 39  โรงแรมและภตัตาคาร 
3 31  ผลิตภัณฑ์จากหนังสตัว ์
4 22  ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 
5 32  โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์ไม้ 
6 23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
7 37  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
8 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
9 9  การปศุสัตว ์
10 29  การผลติยานยนต์และการซ่อมแซม 
11 42  การเงินและประกันภยั 
12 5  ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
13 30  อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
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ตารางที่ 3-14 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดยโสธร 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
14 19  การพิมพ์ 
15 38  การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 4  ท าไร่พืชตระกลูถั่ว 
17 16  การผลติผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
18 6  ท าไร่อ้อย 
19 45  การบริการสาธารณะ 
20 36  การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
สาขาการผลิตเหล่านี้สร้างรายได้ได้น้อย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและ

ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก  สาขาการผลิตเหล่านี้ไม่สามารถ
สร้างรายได้ให้จังหวัดมากเท่าท่ีควร 

จังหวัดอ านาจเจริญ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 29 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-15 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
2 1  การท านา 
3 7  ท าสวนยางพารา 
4 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
5 44  การบริการธรุกิจ 
6 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
7 40  การขนส่ง 
8 41  การสื่อสาร 
9 10  การป่าไม ้
10 47  กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้
11 11  การประมง  
12 33  การผลติอื่น ๆ  
13 43  อสังหาริมทรัพย ์
14 3  ท าไร่มันส าปะหลัง 
15 36  การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
16 35  การประปา 
17 2  ท าไร่ข้าวโพด 
18 12  การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปโิตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 3-15 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
19 13  การท าเหมืองแร่เหล็ก 
20 18  การผลติกระดาษ เยื่อกระดาษ 
21 19  การพิมพ์ 
22 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
23 21  โรงกลั่นน้ ามันปโิตรเลยีม 
24 24  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
25 25  การผลติผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 
26 27  เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
27 28  การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
28 30  อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
29 31  ผลิตภัณฑ์จากหนังสตัว ์

 
จังหวัดอ านาจเจริญ การปลูกพืชอ่ืน ๆ การท านา การท าสวนยางพารา สามารถสร้างรายได้

ให้แก่จังหวัดมากขึ้น ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญเน้นเรื่องของเกษตร ส่วนสาขาการผลิตที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลังมากกว่าข้างหน้า เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร โรงแรม สาขาเหล่านี้ 
จ าเป็นต้องหาวิธีปรับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมในจังหวัด และควรต้องหาวิธีการปรับหรือเพ่ิมมูลค่าในกลาง
น้ า ปลายน้ ามากขึ้น  

จังหวัดอ านาจเจริญ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 18 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-16 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 15  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2 39  โรงแรมและภตัตาคาร 
3 23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
4 22  ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 
5 32  โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์ไม้ 
6 17  ผลิตสิ่งทอเสื้อผา้ 
7 37  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
8 42  การเงินและประกันภยั 
9 9  การปศุสัตว ์
10 5  ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
11 29  การผลติยานยนต์และการซ่อมแซม 
12 46  บริการอื่น ๆ  
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ตารางที่ 3-16 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
13 26  ผลิตภัณฑ์โลหะ 
14 4  ท าไร่พืชตระกลูถั่ว 
15 38  การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 16  การผลติผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
17 6  ท าไร่อ้อย 
18 45  การบริการสาธารณะ 

 
กลุ่มจังหวัด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3-17 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของกลุ่มจังหวัด 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
2 24  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
3 42  การเงินและประกันภยั 
4 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
5 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
6 44  การบริการธรุกิจ 
7 7  ท าสวนยางพารา 
8 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 1  การท านา 
10 40  การขนส่ง 
11 33  การผลติอื่น ๆ  
12 20  การผลติเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
13 24  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
14 42  การเงินและประกันภยั 
15 8  การปลูกพืชอื่น ๆ  
16 34  การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ
17 44  การบริการธรุกิจ 
18 7  ท าสวนยางพารา 
19 14  การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
20 1  การท านา 
21 40  การขนส่ง 
22 33  การผลติอื่น ๆ  
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สาขาการผลิตที่สามารถส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้สูงขึ้น เป็นสาขาการผลิตจ าพวก การ
ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การเงินและประกันภัย การปลูก
พืชอ่ืน ๆ การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

กลุ่มจังหวัด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-18 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของกลุ่มจังหวัด  
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 26  ผลิตภัณฑ์โลหะ 
2 15  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 22  ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 
4 31  ผลิตภัณฑ์จากหนังสตัว ์
5 29  การผลติยานยนต์และการซ่อมแซม 
6 32  โรงเลื่อยและผลติภณัฑ์ไม้ 
7 23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
8 39  โรงแรมและภตัตาคาร 
9 18  การผลติกระดาษ เยื่อกระดาษ 
10 27  เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
11 37  การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
12 2  ท าไร่ข้าวโพด 
13 17  ผลิตสิ่งทอเสื้อผา้ 
14 30  อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
15 28  การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
16 9  การปศุสัตว ์
17 19  การพิมพ์ 
18 38  การค้าส่ง ค้าปลีก 
19 4  ท าไร่พืชตระกลูถั่ว 
20 6  ท าไร่อ้อย 
21 16  การผลติผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
22 45  การบริการสาธารณะ 
23 3  ท าไร่มันส าปะหลัง 
24 36  การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
25 35  การประปา 

 
จากการศึกษาสามารถสรุปสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 

Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก ดังนี้  
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ภาพที่ 3-15 แสดงสาขาการผลติที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกวา่

ดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
 
จากภาพ พบว่า สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL)  

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) น าล าดับต้นการเชื่อมโยงของแต่ละ
จังหวัดมาเปรียบเทียบ มีสาขาการผลิตที่คล้าย ๆ กัน เช่น การปลูกพืช การท านา การบริการธุรกิจ 
การท าสวนยางพารา การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก และการขนส่ง  

จากการศึกษาสามารถสรุปสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage : BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage : FL) ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-16 แสดงสาขาการผลติที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 



3-41 

จากภาพ พบว่า สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งควรให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ จากการศึกษาไม่
สามารถตอบได้ว่า เช่น สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ไม่สามารถรู้แหล่งวัตถุดิบ คือ หนังสัตว์มาจาก
แหล่งไหน เป็นต้น 

การวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output Tables: I–O Tables) 
ใช้คณิตศาสตร์ระดับสูงค านวณในทุกสาขาการผลิต พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี สินค้าแต่ละชนิดมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง หรือมี ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และสินค้านั้นท าหน้าที่เป็นต้นน้ า
แล้วไปหากลางน้ า ปลายน้ า จังหวัดอุบลราชธานี มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง 24 สาขา เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 23 สาขา จังหวัดศรีสะเกษ มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 22 สาขา และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง
มากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 25 สาขา จังหวัดยโสธร มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขา และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 20 สาขา 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 29 สาขา และมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 18 สาขา  

 
ความเชื่อมโยงควรมีการพิจารณาสาขาการผลิตอื่นว่ามีการเชื่อมโยงอย่างไร ทั้งภายในจังหวัด 

หรือระหว่างจังหวัด เพ่ือหาโอกาสในผลิตสินค้าร่วมกัน แต่ในความเป็นจริง ภาคราชการและ
ภาคเอกชนไม่มีการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง รวมทั้งภาคเอกชนด้วยกันมี
การเชื่อมโยงทางธุรกิจน้อย จึงท าให้เกิดโอกาสในการผลิตร่วมกันยากขึ้น ด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคลัสเตอร์ (Cluster) ถ้าต้องการให้มีคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ
สินค้าแต่ละชนิดต้องสร้างโอกาสร่วมกันในการผลิตทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงาน
ราชการให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสาขาการผลิตต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 3-17 แสดงจุดการเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และจุดการเช่ือมโยงไปข้างหลัง 

(Backward Linkage: BL) ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพ พบว่า เป็นการแสดงจุดการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และจุด

การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ทราบว่า
ควรปรับปรุงในรหัสสาขาการผลิต และสามารถส่งเสริมอะไรได้เพ่ิมขึ้น เช่น สาขาการค้าปลีกค้าส่ง 
ควรมีการส่งเสริมอะไรเพิ่มเติม หรือสาขาการขนส่ง ควรมีการส่งเสริมอะไรเพ่ิมเติม หรือ สาขาอาหาร
เครื่องดื่ม ควรมีการส่งเสริมอะไรเพ่ิมเติม เป็นต้น ตลอดจน ควรให้น้ าหนักในสาขาการผลิตอะไรมาก
หรือน้อยเพียงใด จากข้อมูล พบว่า มันส าปะหลังที่กลุ่มจังหวัดสนับสนุนให้มีการปลูกจ านวนมากนั้น 
ผลความเชื่อมโยงน้อยมาก ถ้าหากต้องการให้เชื่อมโยงมากขึ้น ควรมีการเพ่ิมมูลค่าในสินค้าที่ต้องแปร
รูปให้มากข้ึน  

ส่วนสาขาการผลิตที่เชื่อมโยงที่ ไปข้างหลังมากกว่าข้างหน้า ซึ่งไม่ค่อยเกิดผลเท่าที่ควร
สามารถด าเนินการได้ แต่ควรลดน้ าหนักลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตในล าดับท้าย ๆ จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ด้วยวิธีการใด และหากมีการแปรรูปมากขึ้นก็จะเชื่อมโยงไปข้างหน้าได้ ซึ่งในเชิงพ้ืนที่มี
ศักยภาพสูง แต่ยังมีปัญหาในการจัดหาผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการแปรรูปให้มากขึ้นได้  

ฉะนั้น โดยสภาพของกลุ่มจังหวัดต้องร่วมมือกัน เพ่ือแปรรูปผลผลิตของกลุ่มจังหวัดให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งกลุ่มจังหวัดมี
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ฉะนั้น ควรมีบทบาทหน้าที่ในการท าวิจัยและพัฒนาให้ภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้
มากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งต้องใช้เวลา หากต้องการพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ควรมีการลงทุนร่วมระหว่างกันของผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัด หรือ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
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เมื่อมีการแปรรูปสินค้ามากขึ้น รายได้ต่าง ๆ ในจังหวัดก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรียกว่าตัว
ทวีคูณผลผลิตที่เป็นตัวเพ่ิมรายได้ให้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด มีการจ้างงานและมีรายได้ต่อหัวของคนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่
ประสบความส าเร็จเพราะตัวทวีคูณผลผลิตส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึ้น ความหมายของตัวทวีคูณผลผลิต 
เช่น สาขาการท านา ถ้าลงทุน 1 บาท รายได้ของจังหวัดจะเพ่ิมขึ้น 1.0392 บาท เป็นต้น ซึ่งค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  
1) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางที่ 3-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดอุบลราชธานี 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.6370 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6370 บาท 

2 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.5933 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5933 บาท 

3 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.5097 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.5097 บาท 

4 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.4593 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4593 บาท 

5 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4227 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4227 บาท 

6 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3725 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3725 
บาท 

7 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3393 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3393 บาท 

8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3172 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3172 บาท 

9 2 ท าไร่ข้าวโพด 1.3104 ถ้าท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3104 บาท 

10 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.2791 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่ งผลให้จั งหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.2791 บาท 
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2) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตารางที่ 3-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดศรีสะเกษ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.5267 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.5267 บาท 

2 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.3570 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3570 บาท 

3 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3216 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3216 บาท 

4 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.3156 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3156 บาท 

5 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2870 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2870 บาท 

6 44 การบริการธุรกิจ 1.2814 ถ้าการบริการธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2814 บาท 

7 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2811 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2811
บาท 

8 40 การขนส่ง 1.2455 ถ้าการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2455 บาท 

9 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์เคม ี

1.2053 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2053 บาท 

10 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1925 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1925 บาท 

 
3) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดยโสธร 
 

ตารางที่ 3-21 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดยโสธร 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4551 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4551 บาท 

2 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3221 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3221 บาท 

3 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.3167 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3167 บาท 
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ตารางที่ 3-21 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดยโสธร 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

4 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.3130 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3130 บาท 

5 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2873 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2873 
บาท 

6 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2585 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2585 บาท 

7 37 การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 

1.2206 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2206 บาท 

8 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์เคม ี

1.2049 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2049 บาท 

9 9 การปศุสตัว ์ 1.1621 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1621 บาท 

10 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.1613 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1613 บาท 

 
4) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ตารางที่ 3-22 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4682 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4682 บาท 

2 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3227 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3227 บาท 

3 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3174 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3174 บาท 

4 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.3097 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3097 บาท 

5 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2830 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2830 
บาท 

6 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1816 ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1816 บาท 
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ตารางที่ 3-22 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

7 37 การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 

1.1804 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.1804 บาท 

8 42 การเงินและประกันภัย 1.1527 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1527 บาท 

9 9 การปศุสตัว ์ 1.1494 ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1494 บาท 

10 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1470 ถ้าท าไร่ผักและสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1470 บาท 

 
5) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3-23 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของกลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.6366 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6366 บาท 

2 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4875 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4875 บาท 

3 22 ผลิตภณัฑ์จากยางและ
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

1.4518 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.4518 บาท 

4 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.4482 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่ งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่ มขึ้น 
1.4482 บาท 

5 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.4434 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4434 บาท 

6 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3749 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่ งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่ มขึ้น 
1.3749 บาท 

7 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.3580 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3580 บาท 

8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3382 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่ งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่ มขึ้น 
1.3382 บาท 

9 18 การผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ 

1.2816 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2816 บาท 
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ตารางที่ 3-23 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของกลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

10 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2443 ถ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่ งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่ มขึ้น 
1.2443 บาท 

 
การผลิตของจังหวัดแบบคลัสเตอร์ (Cluster) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรทราบสาขาการผลิต

หลัก เมื่อน าเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดจ านวนเท่าใด เพราะ
หากมีรายได้เพ่ิมข้ึน ควรให้ความส าคัญในการสาขาการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นในเชิงนโยบายของภาคราชการ 
ส่วนภาคเอกชนควรมีการผลิตตามความถนัดของตนเอง 

การวิเคราะห์ทั้งความเชื่อมโยง ตัวทวีคูณผลผลิต สิ่งเหล่านี้สามารถน ามาตอบค าถามต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในด้านการผลิต ส่วนการก าหนดจังหวัดผู้น าในการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดควรใช้สาขาการผลิตใดสาขาหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้จังหวัดมีรายได้ที่สูงขึ้น 
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การผลิตกิจกรรมในแต่ละสาขาส่งผลต่อ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท าให้รู้ทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนและส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้นของกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกัน  

หลักในการรวมกลุ่มจังหวัด จังหวัดหลักที่มีการเจริญเติบโตน าจังหวัดสมาชิกในกลุ่มจังหวัด
เจริญเติบโตตามไปด้วย ซึ่งการที่จะเติบโตตามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการผลิตชนิดเดียวกันว่ามีการ
เชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด  
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ภาพที่ 3-18 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่สง่ผลต่อรายไดข้องกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดอุบลราชธานเีป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 

ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดพยายามจัดท าโครงการที่สามารถด าเนินการร่วมกันมากขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท เพ่ือช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดมากขึ้น 

ถ้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วน
ใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 38 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 9 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาท าไร่ข้าวโพด สาขาการผลิต
กระดาษ เยื่อกระดาษ สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และสาขาการขนส่ง 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (อุบลราชธานี) 
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ภาพที่ 3-19 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา  
 
ถ้าจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด  พบว่า ส่วน

ใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 37 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่ เกาะกลุ่มกัน จ านวน 10 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาการบริการธุรกิจ สาขา การขนส่ง สาขาการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สาขาการพิมพ์ สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ สาขาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า สาขาการประปา สาขาการเงินและประกันภัย และสาขาบริการ   
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (ศรีสะเกษ) 
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ภาพที่ 3-20 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 

ถ้าจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่
เกาะกลุ่มกัน จ านวน 41 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 6 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สาขาอุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ สาขาการพิมพ์ สาขาการสื่อสาร และสาขาการบริการธุรกิจ 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (ยโสธร) 
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ภาพที่ 3-21 แสดงอันดับสาขาการผลติที่สง่ผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 
จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด  พบว่า ส่วน

ใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 41 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 6 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาการเงินและประกันภัย สาขาบริการอ่ืน ๆ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ สาขาการสื่อสาร 
สาขาการบริการธุรกิจ และสาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  
  
ตารางที่ 3-24 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลติและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) สาขาการผลิตเกาะกลุม่กนั สาขาการผลิตไม่เกาะกลุม่กนั 

1 อุบลราชธาน ี 113,296 38 9 
2 ศรีสะเกษ 68,505 37 10 
3 ยโสธร 28,421 41 6 
4 อ านาจเจรญิ 17,567 41 6 

1
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27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (อ านาจเจริญ) 
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จากตารางพบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
ดังนั้น ก าหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และท าการจัดล าดับ
สาขาการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้จากมากไปน้อย โดยใช้ค่าตัวทวีคูณในการพิจารณาการเกาะกลุ่มกัน
ของสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งหมายความว่า หากสาขาการผลิตมีการเกาะกลุ่มกันตาม
จังหวัดศูนย์กลาง การพัฒนาสาขาการผลิตนั้น ๆ ก็ส่งผลให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโตไปด้วยกัน 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มท่ีมีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 38 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่มจ านวน 9 สาขาการผลิต หมายถึง หาก
อุบลราชธานีน าการพัฒนาสาขาการผลิต และหากสาขาการผลิตมีการเกาะกลุ่มกัน จะส่งผลให้จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันเติบโตไปด้วย  

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 37 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่ม 10 สาขาการผลิต 

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 41 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่มกัน 6 สาขาการผลิต  

จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่าง สาขาการผลิตจ านวน 41 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่มกัน 6 สาขาการผลิต  

เกณฑ์ในการพิจารณาคือ หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจาก
จะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดศูนย์กลางแล้ว ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิต
นั้น เช่น สาขาการผลิตภัณฑ์โลหะในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิต
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด เป็นต้น กล่าวคือ สาขาการผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นสาขาที่ก่อให้เกิด
รายได้มากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากส่งผลให้
รายได้ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญมี
รายได้สูงขึ้นจากสาขาการผลิตภัณฑ์โลหะเช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันใน
อันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตน 

ผลสรุป พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจังหวัดเล็ก หรือใหญ่เป็นจังหวัดน าการพัฒนา ซึ่ง
ตามทฤษฏีต้องน าจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเป็นจังหวัดเพ่ือน าการเจริญเติบโต 

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของจังหวัดมีความแตกต่างในเรื่องการเจริญเติบโตไม่มาก การเป็น
จังหวัดน า สามารถสร้างรายได้มากกว่า ถ้าเป็นจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดแทบไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งจังหวัดใหญ่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก จึงท าให้เกิดการเติบโตของจังหวัดภายใต้กลไกราคาและ
กลไกตลาด แต่ส่วนใหญ่การค้าขายภายในตัวอ าเภอเมืองกับการค้าขายตามอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมี
การเชื่อมโยงกันสูง จากนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีความต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงใน
รูปแบบ Cluster ในสินค้าแต่ละประเภท การที่จะเกิด Cluster ได้นั้นต้องเกิดความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ภาคเอกชนควรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ส่วนภาคราชการควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการบริหาร งบประมาณ กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่คอยสนับสนุนภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ เช่น การจับคู่ธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 
นอกจากนี้เป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานธุรกิจ เพ่ือท าการค้าร่วมกันในจังหวัดให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 ผลจากค่าตัวทวีคูณผลผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต อธิบายถึงแต่ละสาขาการ
ผลิตที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การพิจารณาในการเสนอโครงการแต่ละโครงการก าหนด
จากค่าตัวทวีคูณผลผลิตใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการก าหนดโครงการแต่ละโครงการ ถ้าค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตมากแสดงถึงโครงการมีผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาก ได้ดังนี้ 
 

จังหวัดอุบลราชธานี แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิต
ที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 

 
ตารางที่ 3–25 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 5 อันดับแรก 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิตมากในจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก เป็นต้น 

การผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า

(Glycemic Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

 
จังหวัดศรีสะเกษ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–26 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการน าพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น ท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมผลิตเนื้อ
แดดเดียวท่ีเก็บได้นานไม่ขึ้นรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง 
สัตว์  
- โครงการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือจากหนังโค 

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

การผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์ - โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
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ตารางที่ 3–26 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

พลาสติก - โครงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา 
การผลิตภัณฑ์อโลหะ - โครงการผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 

- โครงการผลิตใยแก้ว (Glass Fibre) 
- โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก 

 
จังหวัดยโสธร แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–27 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดยโสธร 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
การพิมพ์  

- โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

โรงแรมและภัตตาคาร - โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียน
กันเป็นเจ้าภาพ 

การผลิตจากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ - โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้  
- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

 
จังหวัดอ านาจเจริญ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิต

ที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–28 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอ านาจเจริญ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม  

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า
(Glycemic Index) 
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

โรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ - โครงการผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 
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ตารางที่ 3–28 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดอ านาจเจริญ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

- โครงการผลิตใยแก้ว (Glass Fibre) 
- โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก 

ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก - โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ - โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้  
- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผล

การวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–29 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุม่จังหวัด 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภณัฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง ราว
บันได ประตูเหล็ก เป็นต้น 

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

ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง  เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 
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3.1 สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  

1) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี  
สินค้าการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง โดยส่วนใหญ่เป็นการท ามันเส้น การผลิตแป้งมัน

ส าปะหลัง และมีการน าไปผลิตเอทานอล ซึ่งมีโรงงานอยู่ที่ อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ยางพารา 
ในการผลิตยางเครป ยางถ้วย ยางแท่ง STR20 นอกจากนี้ มีการแปรรูปไม้จากยางพารา ข้าวนาปี เช่น 
โรงสีข้าว เป็นต้น อ้อย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย แล้วส่งไปโรงงานน้ าตาลที่ตั้งในพ้ืนที่อ่ืนนอกกลุ่ม
จังหวัด  

สินค้าอุตสาหกรรม เช่น โรงสีข้าว ท ามันเส้น การอบลดความชื้นข้าวเปลือก การซ่อม เคาะพ่น
สีรถยนต์ ท าเบาะรถยนต์ ท าท่อไอเสีย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ การขุดตัก ดิน ทราย ดูดทราย 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

สินค้า OTOP เช่น หมูยอ กุนเชียง ปลาส้ม ขนมทองม้วน ปลานิลแดดเดียว แจ่วบอง ไวน์ผล
หม่อน ผ้าไหมมัดหมี่ รองเท้าเชือกสาน เครื่องประดับหินสี เสื้อส าเร็จรูป ชุดนพเก้า กระเป๋าถัก 
กระดาษนูนต่ า กรอบรูป ผ้าห่ม ตุ๊กตาจากเชือกปอ ที่ตั้งโน้ตบุ๊ค ยาสีฟันสมุนไพร สครับ ครีมนวดผม 
ครีมบ ารุงผิว เป็นต้น 

แร่ส าคัญ เช่น หินบะซอลต์ หินทราย เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนั้น มีหินเกลือ และ
แร่รัตนชาติ เป็นต้น 

  
2) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ  

สินค้าการเกษตร เช่น ข้าวนาปี ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ข้าวโพดหวาน อ้อย 
เป็นต้น นอกจากนี้ มีผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ล าไย สะตอ เป็นต้น ซ่ึงผลไม้ผลผลิตมีลักษณะเด่น คือ มี
ความกรอบ เพราะดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นดินภูเขาไฟเก่า 

สินค้าอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว อบเมล็ดพืช มันเส้น แป้งขนมจีน 
อุตสาหกรรมประเภทเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ ท าวงกบ ประตู หน้าต่าง อุตสาหกรรมประเภทซ่อม เคาะ พ่น 
สีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทโรงกลึง เช่น การเชื่อมโลหะ ผลิตหลังคา
รีดลอน เป็นต้น 

สินค้า OTOP เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ไส้กรอกอีสาน ไข่เค็ม พอกดินจอมปลวก
เสริมไอโอดีน ไก่ย่าง น้ าพริก น้ าลูกส ารอง น้ าส้มสายน้ าผึ้ง สาโท น้ าลูกยอผสมน้ าผึ้ง เสื้อเชิ้ตส าเร็จรูป 
ผ้าโสร่ง หนังหุ้มเบาะรถยนต์ กระเป๋าสะพายจักสานพลาสติก เครื่องเรือนหวายประดิษฐ์ ครุน้อยพวง
องุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น 

แร่ส าคัญ เช่น หินปูน หินแกรนิต หินอ่อน หินทราย เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่ถ่านหิน หิน
น้ ามัน ปิโตรเลียม แร่รัตนชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ มีเกลือหินที่เกิดร่วมกับแร่โพแทช 
 
 

3. ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพื้นที่ชายแดนที่ติด
กับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว และ ไทย-
กัมพูชา 
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3) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดยโสธร  
สินค้าการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวนาปี มีการท าโรงสีข้าว ยางพารา ยางแท่ง ยาง

อัดก้อน เป็นต้น 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น โรงสีข้าว อบเมล็ดพืช ท ามันเส้น อุตสาหกรรมประเภทคอนกรีต 

เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ การตัด พับหรือม้วนโลหะ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เชื่อมโลหะ 
อุตสาหกรรมประเภทเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ เช่น ท าวงกบ ปะตู หน้าต่าง  อุตสาหกรรมประเภทซ่อม 
เคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น 

สินค้า OTOP เช่น ไข่มดแดงในน้ าเกลือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม ผ้าไหมมัดหมี่ 
เสื้อสตรี เสื้อบุรุษ ผ้ายกดอก ผ้าไหมขิดลาย หมอนขวาน ตะกร้าเชือก กระจาด ตุ๊กตาช้าง ที่นอน 
เบาะรองนั่ง กระเป๋าพลาสติกล้อลาก ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม เป็นต้น  

แร่ส าคัญ เช่น แร่เกลือหิน โปแตส ซึ่งมเีป็นจ านวนมาก มีพ้ืนที่ตั้งแต่ อ าเภอค้อวัง ถึง อ าเภอ
กุดชุม 
 

4) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดอ านาจเจริญ  
สินค้าการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวนาปี มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น โรงสีข้าว การซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แจ่วบองสมุนไพร ขนม

ทองม้วน เป็นต้น 
สินค้า OTOP เช่น ข้าวสารหอมมะลิ น้ าจิ้มเนื้อวัว รองเท้ายางรถยนต์หุ้มส้น กระเป๋าผ้าฝ้าย 

กระเป๋าผ้าไหม เสื่อม้วน แจกันไม้ไผ่ หมอน แวกซ์น้ าผึ้งก าจัดขน เป็นต้น 
แร่ส าคัญ เช่น เกลือหิน ที่เกิดร่วมกับแร่โปแตส  

  
3.2 ความต้องการสินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน 

1) ความต้องการสินค้าของ สปป.ลาว 
คนลาวนิยมสินค้าจากประเทศไทย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าของใช้ภายในครัวเรือน 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ 
สินค้าท่ีมีการส่งออกไปขายในฝั่งลาวที่มีมูลค่ามาก เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว 
อุปกรณ์ก่อสร้าง รถยนต์ เป็นต้น  

คนลาวมีค่านิยมใช้สินค้าคล้ายคนไทย คือ ใช้ตามกระแสนิยม ตามดารา สามารถรับรู้จากสื่อ
โฆษณาของไทยที่คนลาวรับชมผ่านทางโทรทัศน์ สินค้าไทยได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าจากจีนและ
เวียดนาม สินค้าไทยที่ขายให้คนไทยและคนลาวมีมาตรฐานเดียวกัน การซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนลาว
เป็นการซื้อเงินสดมีการวางแผนในการซื้อสินค้าก่อนทุกครั้ง และจดใส่กระดาษ และ/หรือ คิดไว้ในใจ 
ในปัจจุบันสินค้าไทยมีการลอกเลียนแบบมากขึ้นจากผู้ประกอบการคนจีนและคนเวียดนามมีคุณภาพ 
รสชาติที่ใกล้เคียงสินค้าไทย และในอีก 5 ปีข้างหน้า สินค้าจีน สินค้าเวียดนาม มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับ
สินค้าไทยมากจนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ และราคาสินค้าต่ ากว่าสินค้าไทย ดังนั้น หน่วยงาน
ราชการควรมีมาตรการในการก ากับสินค้าไทยไม่ให้มีการลอกเลียนแบบเหมือนดังปัจจุบัน ประกอบ
กับผู้ประกอบการส่งออกคนไทยไม่มีเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกมากนัก เช่น ผู้ประกอบการคนไทยไม่
ค่อยมีจุดกระจายสินค้าไทยที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการคนเวียดนามและผู้ประกอบการ
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คนจีนมีจุดกระจายสินค้าของตนเอง ดังนั้น การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมีความจ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการคนไทย 

การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนลาวเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มในเขตเมืองของแขวงหรือ
จังหวัด ชอบซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองตามแนวชายแดนของไทย กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
เขตชนบทพยายามเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนในเมือง มีการใช้สินค้าที่มีคุณภาพด้อยกว่า 
เพราะอ านาจซื้อต่ ากว่า แต่ปัจจุบันคนที่อาศัยในเขตชนบทของแขวง มีอ านาจซื้อมากขึ้น เข้าถึงสื่อ
ต่าง ๆ มากขึ้น มีการเลียนแบบในการบริโภคเช่นเดียวกับสินค้าเมือง สินค้ามีคุณภาพ ซึ่งคนไทย
สามารถท าการตลาดกับ สปป.ลาว ในเขตชนบทได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการคนไทยควรศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคของประเทศคู่ค้า ควรมีการเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ เช่น คนลาวในการใช้จ่ายมีการ
วางแผนก่อนการซื้อสินค้าเสมอ ในสัปดาห์หนึ่งมีการเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่ า 1 ครั้ง แล้วจดรายการไว้
เลยว่าซื้อสินค้าอะไร ชนิดใด นอกจากนี้ สินค้าไทยควรมีการท าการตลาด ทั้งตลาด สปป.ลาว และ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งตลาดเวียดนามเป็นตลาดที่น่าสนใจ โดยเน้นในเรื่องสินค้าอาหารทะเล ผัก
อินทรีย์ 

 
2) ความต้องการสินค้าของกัมพูชา  

สินค้าที่คนกัมพูชานิยมซื้อสินค้าไทย ได้แก่ 1) อาหารสด เช่น อาหารทะเล เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อ
ไก่ ไก่สด ไก่พ้ืนเมือง (ไก่บ้าน) เป็นต้น 2) ผลไม้ ตามฤดูกาล เช่น มะพร้าว เงาะ มังคุด ล าไย เป็นต้น 
ตลอดจนผลไม้ปลอดสารพิษ 3) ผักต่าง ๆ และพืชเกษตรอินทรีย์ 4) สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ยาสูบ 
สุรา น้ าอัดลม น้ าส้มดีโด้ ขนมคบเคี้ยว เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เป็นต้น 5) สินค้าของใช้ในครัวเรือน เช่น 
จาน กระทะ ไม้แขวนเสื้อ มีด ช้อน ทัพพี เป็นต้น 6) สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 

สินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าและจุดผ่อนปรนช่องอานม้าที่มีมูลค่าสูง เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ รถขุดดินพร้อมอุปกรณ์ รถยนต์นั่งส าเร็จรูปใหม่ เกลือป่น เป็นต้น  ส่วน
ผู้บริโภคคนกัมพูชาตามแนวชายแดนนิยมบริโภคสินค้าไทย เพราะสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ดีกว่าสินค้าคู่แข่ง แต่ราคาสินค้าไทยบางชนิดมีราคาสูงกว่าสินค้าคู่แข่ง ซึ่งสินค้าที่คนกัมพูชานิยมซื้อ
เป็นสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะปัจจัยสี่ ไม่ค่อยได้รับอิทธิพลของสินค้าฟุ่มเฟือยมาก 
และคนกัมพูชาที่มีรายได้สูง ไม่ค่อยมีการออม มีค่านิยมใช้ของแบรนด์เนมตามดารา มีการใช้จ่ายใน
เรื่องเทคโนโลยี แฟชั่น รถยนต์เป็นจ านวนมาก  

โอกาสธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เช่น ธุรกิจการจัดงานแต่งงาน (Wedding 
Business Manament) เป็นต้น เพราะงานแต่งงานในประเทศกัมพูชามีการเปลี่ยนชุดเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวหลายชุด และมีการจัดงานแต่งหลายวัน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสธุรกิจการจัดงานแต่งงานของ
ผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าผู้ประกอบการคนกัมพูชา แต่ควรมีการศึกษาเพ่ือหา
ข้อมูลว่า คนกัมพูชามีวัฒนธรรมประเพณีอย่างไร มีลักษณะการใช้ชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าคนกัมพูชา ประกอบกับผู้ประกอบการส่งออกคนไทย ส่วนใหญ่ไม่เน้น
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกมากนัก เช่น ผู้ประกอบการคนไทยไม่ค่อยมีจุดกระจายสินค้าไทยที่ชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการคนเวียดนามและผู้ประกอบการคนจีนมีจุดกระจายสินค้าของตนเอง เช่น 
จุดกระจายสินค้าทีจ่ังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เป็นต้น สินค้าไทยที่ส่งออกไปกัมพูชา เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของผู้น าทางการเมืองหนึ่งครั้ง สินค้าไทยที่ส่งออกก็มีการเปลี่ยนยี่ห้อในการส่งออก เช่น 
น้ ามัน เป็นต้น ดังนั้น การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ประกอบการไทย 
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การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนกัมพูชา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชั้นบนมีการเลียนแบบการ
บริโภคตามห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ มีห้างสรรพสินค้าจ านวนมาก 
เวลาที่คนกัมพูชามีการจัดการประชุมหรือฝึกอบรมในสองจังหวัดนี้ พบว่า  ห้างสรรพสินค้ามีคน
กัมพูชาจ านวนมากมีเดินห้างสรรพสินค้าตามเมืองชายแดน เสมือนน าทัวร์มาลง กลุ่มที่ 2 กลุ่มชั้น
กลาง เข้ามาในตัวเมืองใหญ่พ้ืนที่ชั้นในของประเทศไทย เพ่ือมาซื้อสินค้าที่คนกัมพูชาต้องการ และ/
หรือมารักษาพยาบาล กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชั้นล่างเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมาก คือ กลุ่มที่เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ัว ๆ ไปตามแนวชายแดนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
 

 
        ภาพที่ 3-22 แสดงตัวอย่างสินค้าท่ีคนกมัพูชาข้ามมาซื้อสินค้า 
 

3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขของการผลิตสินค้าของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
3.1) ผู้ประกอบการในพ้ืนที่บางรายมีความรู้ด้านการส่งออกสินค้าไปประเทศเพ่ือนบ้านไม่

มากเท่าที่ควร เพราะไม่ค่อยเรียนรู้และเรียนรู้ช้า และบางกลุ่มไม่มีความมั่นใจหรือความกล้าในการ
เข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการคนไทยส่วนใหญ่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการสนับสนุน เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีทักษะทางภาษาไม่เพียงพอ ไม่รู้จักและไม่เข้าใจในกลุ่ม
ผู้บริโภคที่แท้จริง ใจไม่กล้าในการเจาะตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการส่งออกของ
ผู้ประกอบการคนไทย  

ผู้ประกอบการคนไทยจ านวนไม่น้อยมีโครงสร้างองค์กรเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ประชากรรุ่นหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ที่อยู่มีถิ่นก าเนิดในเขตตัวเมืองมีการศึกษาที่สูงทั้งต่างประเทศและในประเทศ ส่วนใหญ่มี
อาชีพการงานที่ดีแล้วไม่กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ธุรกิจ OTOP หรือ ธุรกิจ
รายย่อยในท้องถิ่นไม่ค่อยมีการสานต่อและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มผู้สืบทอดกิจการลดลง 
จากปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีวัยแรงงานลดลงและมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับนักลงทุน
หรือผู้ประกอบการใน สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา พบว่า คนลาวส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69–70 คนกัมพูชาส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 และคน
เวียดนามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 60 คาดว่าคนรุ่นใหม่ของ สปป.ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ในเชิงปริมาณเข้ามามีบทบาทในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองของประเทศ แม้ว่าการศึกษา
ไม่สูงนัก ดังนั้น ประเทศไทยควรมีมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว    
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แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการคนไทยที่ไปท าธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้านที่

ประสบความส าเร็จ และท าธุรกิจเป็นเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดได้
ก าหนดและหากลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
3.2) โรงงานน้ าตาลมีความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบด้วย เพราะมีปริมาณพ้ืนที่ในการ

เพาะปลูกอ้อย ด้วยนโยบายรัฐส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) จึงท าให้
เกษตรกรเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช จึงส่งผลปริมาณการเพาะปลูกอ้อยลดลง เพราะการเพาะปลูกพืช
ชนิดอ่ืนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น ในขณะที่มีการตั้งโรงงานน้ าตาลเพ่ิมขึ้น 
ความต้องการอ้อยสูงขึ้น และบางโรงงานต้องการกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาล 
โรงงานน้ าตาลในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อยน าไปผลิตพลังงานทดแทนและจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ส่งผลให้มีรายได้สูงและต่อเนื่องมากกว่าการผลิตน้ าตาล ดังนั้น เหตุผลของตั้งโรงงาน
น้ าตาลเพ่ิมขึ้นมีเป้าหมายที่แท้จริง คือ พลังงานไฟฟ้า และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อหมู่บ้านที่
อยู่ในรัศมี 5–10 กิโลเมตร ส่งผลกระทบชาวบ้านใกล้เคียงมีมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ไม่สามารถตากผ้าได้รับเขม่าควันด าที่ลอยมาในอากาศตกใส่ผ้า เด็ก 
เยาวชน นักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนได้รับผลกระทบของควันจากโรงงาน นอกจากนี้ ประสบ
ปัญหาเรื่องล าต้นอ้อยตกหล่นตามถนน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการขนส่งมาก  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
พ้ืนที่การเพาะปลูกและส่งเสริมเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก และต้องเพ่ิม 

Intensive Farming และโรงงานหีบอ้อยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
 

  3.3) ผลผลิตยางพารา ร้อยละ 90 ต้องพ่ึงพาตลาดส่งออก จึงท าให้ราคายางพารามีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ทั้งในประเทศไทยมีการแปรรูปและใช้ประโยชน์อยู่ในขั้น
ต่ า ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงบางอย่างได้ เช่น การผลิตยาง ยานพาหนะ 
การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ที่มีศูนย์วิจัยของมาเลเซียด้านยางพารา ซึ่งค้นพบว่า
ยางพาราสามารถน าไปแปรรูปได้ถึง 3,000 กว่ารายการ และในมาเลเซียมีการผลิตในปริมาณสูง ใน
ส่วนของประเทศไทย มีการผลิตต่ ากว่ามาเลเซียไม่เท่าใดนัก แต่มีปัญหาเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และ
หวังพ่ึงพามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการคิดค้นเทคโนโลยี และการแปรรูปใหม่ ๆ ถ้าหากต้องการจะเพ่ิม
มูลค่ายางพารา ผู้ประกอบการคนไทยควรศึกษาเชิงลึกให้มากขึ้น และดูวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดผลกระทบตามมา เช่น กลิ่นน้ ายางพารา และแหล่งน้ า ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่มีการปลูกยางพารา
มาก  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องชักจูง เชิญชวนและแนะน าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา

จากประเทศจีน และประเทศมาเลเซียมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในเขตพ้ืนที่
ยางพาราควรมีการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้มากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสามารถใช้
ภายในประเทศมากขึ้นและส่งออกตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เป็นต้น รวมถึงซื้อเทคโนโลยีการแปร
รูปจากประเทศที่ประสบความส าเร็จ เช่น ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน 
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3.4) ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่บางรายรอการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ทั้งส่งเสริม
การผลิต และหาตลาดของสินค้า ไม่กล้าท าตลาดในเชิงรุกและไม่ได้สัมผัสข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเอง เช่น 
ด้านความต้องการสินค้า การรู้จักตลาดของสินค้า รู้จักสถานที่ รู้จักสิ่งแวดล้อม นิสัยใจคอของลูกค้า
ในประเทศกัมพูชา เป็นต้น 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคนไทยสนใจเข้าไปศึกษาเชิงลึกในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยหน่วยงาน

ราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ที่อยากลงทุนได้ประสบการณ์ตรง และเป็นข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
3.5) ชาวไร่ หรือ ผู้ประกอบการค้าผลไม้คนไทยในเขตพ้ืนที่ ไม่สนใจในการท าตลาด เพราะ

ไม่คุ้มทุนได้ก าไรส่วนต่างไม่มาก เมื่อเทียบกับการขายสินค้าหน้าสวน โดยมีการขายสินค้าผ่าน
นายหน้ารับซื้อ หรือขายสินค้าให้ผู้ประกอบการจากประเทศต้นทางที่มารับซื้อโดยตรงถึงหน้าสวน ท า
ให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกมากกว่า และก าไรที่ได้รับไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้ประกอบการคน
ไทยส่วนใหญ่ไม่มีการท าตลาดเชิงรุกเท่าที่ควร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการคนไทยมีความรู้ในด้านต่าง ๆ 
น้อย เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการส่งออก ด้านโลจิสติกส์ การค านวณต้นทุน ด้านภาษาที่ใช้ในการติต่อ
สื่อสาร เป็นต้น ประกอบกับ สินค้าที่ผู้ประกอบการคนไทยรับค าสั่งซื้อมาแล้วไม่สามารถผลิตได้ตาม
ค าสั่งซื้อได้ เพราะมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึงท าให้การตลาดไม่ต่อเนื่องและเกิดความไม่มั่นใจในการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 
 แนวทางแก้ไขปัญหา  

ก าหนดจุดรับซื้อหรือประมูลที่เหมาะสมตามแนวชายแดนสินค้าเกษตร  เช่น ผลไม้เป็นการ
ส่งเสริมและหาคู่ค้าให้แก่ผู้ประกอบการ หาสถานที่ในการจับคู่สินค้าจากผู้ผลิตและผู้ซื้อด้านเกษตรกร 
เนื่องจากผู้ประกอบการคนไทยมีจุดอ่อนในด้านการปล่อยให้คนต่างชาติรู้กระบวนการ วิธีการ และ
ต้นทุนในการท าธุรกิจมากเกินไป เช่น คนจีนที่น าเข้าผลไม้จากไทยได้เข้ามาเลือกผลไม้ถึงส วน
ภายในประเทศไทย และรับรู้ถึงราคาต้นทุนต่าง ๆ ของคนไทย ยกตัวอย่างในการท าการค้าที่ประสบ
ความส าเร็จที่เมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดนเมียนมา–จีน ที่รัฐฉาน มีสินค้าเข้า–ออก ร้อยละ 80 
ในขณะนี้เป็นเขตเศรษฐกิจ มีการซื้อ-ขายแตงโมไปประเทศจีน ลักษณะการขายแตงโมเป็นการประมูล
ราคาแตงโม ประเทศเมียนมาไม่อนุญาตให้พ่อค้าคนจีนเข้าซื้อแตงโมถึงสวนในประเทศเมียนมา โดย
ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับซื้อขายแตงโมบริเวณชายแดน และตกลงราคากันในรูปแบบการประมูลสินค้า สิ่ง
ที่พบ แตงโมของประเทศเมียนมามีคุณภาพต่ ากว่าประเทศไทย แต่ราคาสูงเนื่องจากไม่สามารถซื้อ
แตงโมไดท้ีส่วน ส่งผลให้สามารถก าหนดราคาท่ีสูงได้  

ส่วนกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อจ านวนมาก ถือเป็นจุดขายแห่ง
หนึ่ง และมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว สามารถเป็นจุดกระจายสินค้าชายแดนได้ 
โดยน าผลไม้ของจังหวัดศรีสะเกษไปจ าหน่ายหรือประมูลราคาผลไม้ เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการคนจีน
และผู้ประกอบคนเวียดนามได้เข้ามารับซื้อผลไม้ถึงสวน ท าให้ราคาผลไม้มีราคาที่สูงขึ้น  ซ่ึงทั้งจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า หรือจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถือเป็นจุดโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เป็นจุดขายสินค้า
และซื้อสินค้าได้ 

กรณีศึกษาจากการลงพ้ืนที่ พบว่า เมืองหมู่แส่ -รุ่ยลี่ เมืองชายแดนเมียนมา–จีน มีการตั้ง
ตลาดประมูลแตงโมที่เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) ไม่ให้พ่อค้าคนจีนเข้าไปซื้อแตงโมในพ้ืนที่ การค้าใช้



3-62 

วิธีการประมูลเป็นหลัก ผลไม้จากเมียนมาไปจีนแล้วกระจายไปทางตะวันออกของจีน ตลาดประมูล
แตงโมเริ่มเวลาประมาณ 06.00–08.00 น. โดยมีพ่อค้าจีนมารับซื้อสินค้าที่ชายแดน ถือเป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการค้าชายแดน 

 

 
                    ภาพที่ 3-23 แสดงจุดตั้งเมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดน เมียนมา-จีน 
 

 
                       ภาพที่ 3-24 แสดงตลาดประมูลแตงโม ท่ีเมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
 

3.6) ผู้ประกอบการมีช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายเส้นทาง แต่
ผู้ประกอบการบางรายเลือกท่ีจะรอให้ภาคราชการเข้ามาสนับสนุนดีกว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ทางออนไลน์มากขึ้น เช่น 1) ให้รู้จักการใช้แอพพลิเคชั่น

ที่มีอยู่ 2) ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ ebay ให้มากข้ึน 3) สนับสนุนซื้อขาย
สินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ผู้ประกอบการท าตลาดเอง และเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งประสบความส าเร็จมากพอควร  

 
3.7) สินค้าบางชนิดมีศักยภาพในการส่งออก แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตาม

จ านวนความต้องการของลูกค้า  
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แนวทางแก้ไขปัญหา  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกแก่เกษตรและการรวมกลุ่มที่มีความ

เข้มแข็ง เพ่ือให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตามจ านวนค าสั่งซ้ือที่ลูกค้าต้องการ  
 
3.4 ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด 

1) สปป.ลาว 
การน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งควรมีโรงงาน

แปรรูปตามแนวชายแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง 
กะหล่ าปลี กาแฟคั่วบด กาแฟ 3 in 1 ผักต่าง ๆ เป็นต้น ที่สามารถแปรรูปบริเวณด่านช่องเม็กก่อน
ส่งออกไปประเทศที่ 3 หรือมีการตั้งคลังสินค้าและมีกระบวนการในการเก็บรักษาสินค้าทางการเกษตร
ให้คงคุณภาพเดิมและให้มีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ก่อนส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
ได้แก่ 

(1) มันส าปะหลัง ที่สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น มันเส้น แป้งมัน เอทานอล ส่วนกาก
น าเข้ามาอัดแท่งเป็นปุ๋ยโซฮอล์ เป็นต้น บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กควรมีโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลัง เพราะมีวัตถุดิบมันส าปะหลังจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาเข้ามาจ านวนมาก เพ่ือ
น ามาแปรรูปให้มากข้ึน 

(2) กะหล่ าปลี กระเจี๊ยบ แครอท ถัวลันเตา ผักต่าง ๆ ที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง 
และผลิตเป็นแช่แข็งเพ่ือการส่งออก เช่น กะหล่ าปลีแช่แข็ง ถัวลันเตาแช่เข็ง กะหล่ าปลีอัดกระป๋อง 
เป็นต้น 

(3) ข้าวสามารถแปรรูปได้กว่า 40 ชนิดและ ใช้เทคโนโลยีต่ ามาก เช่น ท าข้าวถุงขาย ข้าวฮาง  
ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ ร าข้าว จมูกข้าว ปลายข้าว ข้าวหัก ที่สามารถน ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์  
น้ ามันร าข้าว น้ ามันพืช เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ส่วนโรงสีที่ผลิตข้าวถุงขายควรยกระดับการแปรรูปให้ 
หลากหลาย ควรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ประกอบการทั้งหลายก่อตั้งสหกรณ์ใน
รูปของสหกรณ์อุตสาหกรรม ท าหน้าที่ให้กู้เงิน สหกรณ์การผลิตอุตสาหกรรม กองทุนพัฒนาเมือง 
เพราะการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศนั้น มีการแข่งขันสูง หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่ม 
(Clusters) ท าให้สามารถขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว และท่ีส าคัญต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน 

(4) พริก ควรมีโรงงานแปรรูปพริก ทีส่ามารถแปรรูปให้ตรงความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น พริกป่น ซอส พริก เป็นต้น 

(5) โรงงานแปรรูปจากไม้ไผ่ วัตถุดิบไม้ไผ่ในแขวงจ าปาสักจ านวนมาก สามารถส่งเสริมแปร
รูป เช่น ไม้จิ้มฟัน ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น เป็นต้น  

กลุ่มจังหวัดสามารถแปรรูปวัตถุดิบในพ้ืนที่จ านวนมาก แต่สิ่งที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องการแปรรูปที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น เพราะในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีความสามารถใน
การแปรรูปจ านวนมากแต่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับไม่สูงมากนัก 
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ภาพที่ 3-25 แสดงตัวอย่างการน าสินค้าจาก สปป.ลาว ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถให้คนลาวปลูกผลไม้ในเขตพ้ืนที่สูง ดอกไม้ในเขตพ้ืนที่สูง 

และส่งผลผลิตเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กได้ เพราะภูมิประเทศ ภูมิอากาศมีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะที่เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก ที่มีอากาศเอ้ือต่อการปลูกพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ 

การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดการค้าเสรีอาเซียนนั้น ผู้ประกอบการคนในท้องถิ่นควรมีการ
ร่วมมือกันและมีการรวมตัวกันในการตั้ง เช่น กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง รวมกลุ่มผู้ผลิตตาม
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด เพ่ือปรึกษาด้านการลงทุน การ
ผลิต และร่วมมือกันเพ่ือพัฒนา  

 
2) กัมพูชา  

 วัตถุดิบหลักในการน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) จ านวน 130 ล้านบาทในปี 2557 
และในอนาคตมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สินค้าน าเข้า เช่น ถ่านไม้ ชัน หวายเส้น ขี้ใต้ท าด้วย
น้ ามันยาง ส่วนของพรรณไม้ เปลือกบง เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพในการ
เพาะปลูกหอม กระเทียม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายที่น ากระเทียมและหอมแดง น าไปแปร
รูปเป็นขนมขบเคี้ยวที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป แต่การผลิตมีวัตถุดิบน าพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ มีการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ควรมีการส่งเสริมให้ฝั่งกัมพูชา
มีการเพาะปลูกแล้วน าป้อนการผลิต เพ่ือการแปรรูปให้มากข้ึน 
 

 
ภาพที่ 3-26 แสดงตัวอย่างการน าสินค้าจาก กัมพูชา ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม เช่น ปาล์มน้ ามัน ที่ติดชายแดนกัมพูชา แล้ว
น าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปบริโภคภายในประเทศและส่งออก แต่ข้อจ ากัดในทักษะการผลิตเทคโนโลยี
การผลิต การรักษาคุณภาพผลผลิต และการน าเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชที่มากับสินค้าเกษตร 
และปริมาณสินค้าจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเกินความต้องการ ส่งผลท าให้ราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศตกต่ า ควรมีการส่งเสริมเละมีมาตรการในการดูแลในข้อจ ากัดดังกล่าว 

การตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ในการน าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปในประเทศไทย 
โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปตามแนวชายแดน เพ่ือสะดวกใน
การน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะขาม มังคุด ชมพู่ ลูกชิด 
ข้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในประเทศกัมพูชามีดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ตาม
ความต้องการของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ควรมีการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือส่งออกไป
จ าหน่ายในประเทศกัมพูชา 
 
3.5 สินค้าที่สามารถส่งเสริมทั้งชายแดน สปป.ลาว และกัมพูชา 

1) การแปรรูปมันส าปะหลัง 
วัตถุดิบหลักในการน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) มีมูลค่าจ านวนกว่า 402 ล้านบาทใน

ปี 2557 และในอนาคตมีแนวโน้มน าเข้าเพ่ิมขึ้น เพราะมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกมากขึ้น 
นอกจากนี้ สินค้าน าเข้า เช่น ถ่านไม้ ชัน หวายเส้น ขี้ใต้ท าด้วยน้ ามันยาง ส่วนของพรรณไม้ เปลือกบง 
เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรที่ไทยขาดแคลนและที่เหมาะสมในการเพาะปลูกทั้งใน
พ้ืนที่ฝั่งกัมพูชาและ สปป.ลาว แล้วน าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปบริโภคภายในประเทศเพ่ือการส่งออก แต่
ข้อจ ากัดในการน าเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชที่มากับสินค้าเกษตร และปริมาณสินค้าจากฝั่ง
กัมพูชาเข้ามาเกินความต้องการ ส่งผลท าให้ราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศตกต่ า ฉะนั้น ควร
มีมาตรการในการดูแลข้อจ ากัดดังกล่าว หรือถ้าหากน าเข้าก็เพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการตั้งเขตปลอดอากร 

พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดมีการปลูกมันส าปะหลัง ในปี 2557 ประมาณ 679,000 ไร่ รวมกับการ
น าเข้ามันส าปะหลังจากกัมพูชา เพ่ือน ามาแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ดังนั้น ควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการแปรรูปมันส าปะหลัง และมันส าปะหลัง (มันเส้น) ควรมี
การน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 

ในเชิงพ้ืนที่ ไม่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตนิคมอุตสาหกรรม พืชผลทางการเกษตร เช่น 
มันส าปะหลัง พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น พยายามยกระดับในการแปรรูปมากข้ึน แต่สิ่งที่พบ คือ การ
แปรรูปส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก เมื่อมีการส่งเสริมมากขึ้นส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ 
(Cluster) ที่ชัดเจน และท าให้เกิดโอกาสในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น การที่คลัสเตอร์เกิดขึ้นได้ควรพิจารณาทั้ง
ด้านห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุปสงค์ เพ่ือพิจารณาย้อนกลับความต้องการของตลาดสินค้า ต้องผลิต
สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากข้ึน 
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                ภาพที่ 3-27 แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง 
 

2) การแปรรูปยางพารา 
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกยางพารา ในปี 2557 มีพ้ืนที่ในการเก็บเกี่ยว ประมาณ 
558,265 ไร่ เพ่ือน าผลผลิตยางพารามาแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ในปัจจุบัน ราคายางพาราตกต่ า ท า
ให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารามีการโค่นต้นยางพารา เพ่ือไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มีราคาดีกว่ามา
ปลูกทดแทนยางพารา เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น ประจวบกับนโยบายการจัดพ้ืนที่การ
เพาะปลูกท่ีเหมาะสม (Zoning) จึงท าให้พ้ืนที่การเพาะปลูกยางพาราลดลง ส่วนต้นยางพาราที่โค่นทิ้ง
สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลได้  

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจากภาคใต้จ านวนหลายรายเข้ามารับซื้อเพ่ือน าไปแปรรูปยางพารา 
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะในการแปรรูป ถ้าหากจัดท านิคม
อุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดควรจัดหาพื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะเฉพาะ จัดท านิคมอุตสาหกรรมการแปร
รูปยางพาราที่ใช้เทคโนโลยีสูง  

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการแปรรูปสินค้าเกษตร ควรน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ
แปรรูปยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น เพ่ือเจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market หรือ 
Concentrated Market) มากขึ้น 

 

 
                  ภาพที่ 3-28 แสดงห่วงโซ่อุปทานยางพารา 
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3) การแปรรูปอ้อย 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือเกษตรโซนนิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ าและ
ล้นตลาด โดยการใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การปลูกอ้อยถือเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเกษตรกรรม จากการท านาสู่การท าไร่อ้อยแทน โดยใช้พ้ืนที่นาเหมาะสมปลูกข้าวเล็กน้อย
และไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน สามารถท านาได้ปีละครั้งในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก และพ้ืนที่ถูก
น้ าท่วม ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยโรงงาน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีโรงงานน้ าตาล เมื่อวัตถุดิบไม่เพียงพอ
สามารถจัดหาวัตถุดิบได้จากการเข้าไปส่งเสริมให้คนกัมพูชาปลูกอ้อยเพ่ือส่งเข้าโรงงานในพ้ืนที่ได้ 
ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ดินประเทศกัมพูชาที่มีความอุดมสมบูรณ์เอ้ือให้อ้อยที่มีผลผลิตต่อไร่สูง 
ผลผลิตมีคุณภาพดี 

การแปรรูปอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่แปรรูปได้จ านวนมาก สิ่งที่ควรค านึง คือ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานการเกิดอ้อยตกหล่นตามถนน การขนส่งอ้อย ท า
ให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเรื่องมลพิษทางอากาศจากโรงานน้ าตาลในเขตบริเวณโดยรอบ
โรงงานประมาณ 5 กิโลเมตร  
 

 
                 ภาพที่ 3-29 แสดงห่วงโซ่อุปทานอ้อย 
 
3.6 ปัจจัยการลงทุนสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

(1) มีการวางแผนก่อนการท าธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในสินค้าที่ต้องการขายต้องมี
การศึกษาการตลาดที่เข้าสังเกต คลุกคลี่อยู่ร่วมกับคนในพ้ืนที่ที่ไปลงทุน ลักษณะเด่น คือ พฤติกรรม
ผู้บริโภคยอมรับในการบริโภคสินค้าไทยมากน้อยเพียงใด และสินค้าชนิดใดที่ได้รับความนิยมรวมทั้ง
การวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า มีเงินลงทุนเท่าใด คุณภาพเป็นอย่างไร  

ปัจจัยความส าเร็จในการท าธุรกิจกับหลายบุคคล อาทิ มีการวางแผนก่อนท าธุรกิจเสมอ มีการ
เรียนรู้และเข้าไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งคู่แข่งขันทางตรง และทางอ้อม 

(2) มีกัลยาณมิตรในการลงทุน การร่วมกันท าธุรกิจ มีที่ปรึกษาทางการเงิน แรงงานที่ดี ซื้อสัตย์ 
ขยัน อดทน และรับผิดชอบ 

(3) เส้นทางการขนส่งควรศึกษากฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศที่เข้าไปลงทุน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎระเบียบอยู่บ่อยครั้ง เช่น ใน สปป.ลาว การเปลี่ยนเจ้าแขวงในแต่ละครั้ง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ อีกทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครอบคลุมช่องทางมีน้อยที่มีการ



3-68 

เผยแพร่เอกสารเป็นภาษาไทยมีน้อย ในส่วนนี้เองผู้ประกอบการไทยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือประโยชน์ในการลงทุน 

(4) การส ารองเงินในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศมีเงินสดส ารองมากกว่าที่ลงทุนใน
ประเทศ หรือมีเงินส ารองมากพอ เนื่องจากบางพ้ืนที่มีการซื้อสินค้าเชื่อ ดังนั้นควรมีเงินสดส ารอง
อย่างน้อย 12-15 เดือน เพ่ือรักษาสภาพคล่องในการท าธุรกิจ  

(5) ท าความเข้าใจระบบการช าระเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศซึ่งในเมียนมาและ
เวียดนามมีการมาจดทะเบียนช าระในสัดส่วนที่สูงมาก เช่น เงินใช้สองสกุล ใช้สองตลาด ตลาดที่ไม่
เป็นทางการจะใช้มากกว่าตลาดที่เป็นทางการ และท าความเข้าใจระบบเปิด L/C มีหน่วยราชการ เช่น 
กระทรวงพาณิชย์สามารถสอนและให้ความรู้กับผู้สนใจในเรื่องเหล่านี้ 

(6) ท าความเข้าใจภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าใน
ประเทศเมียนมามีปัญหา ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ในเมืองมัณฑะเลย์ เมืองย่างกุ้ง ตอนนี้มีการซื้อเครื่องปั่น
ไฟจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา คาดว่าไม่กี่ปีข้างหน้าจะเสร็จเรียบร้อย ก าลังก่อสร้างเขื่อน และค่า
ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้งมีราคาสูง และขาดแคลนแหล่งน้ า ปัญหาเรื่องแผ่นดินไหว ในเวียดนามตอนใต้ก็
ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าเช่นกัน  

(7) มีความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านภาษี กฎหมายด้านแรงงานอย่างใน 
สปป.ลาว ซึ่งมีความเข้มงวดสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าแขวง หรือ
เปลี่ยนการปกครอง เนื่องจากเคยเกิดปัญหาผู้ประกอบการไทยไม่ทราบว่า สปป.ลาว มีการเปลี่ยน
กฎระเบียบเนื่องจาก สปป.ลาว ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลแก่คนไทยหรือเป็นภาษาไทย จึงเกิดการฟ้อง
เกิดขึ้นซึ่งผู้ประกอบการคนไทยควรมีการศึกษากฎระเบียบให้ดีก่อน และขณะนี้ สปป.ลาว  มี
สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับแรงงานเพ่ิมเติมอีกด้วย ด้านกฎหมายแรงงานทางฝั่งกัมพูชา เวียดนาม
ก็มีกฎหมายบังคับที่เข้มงวดเช่นกัน  

(8) ด้านแรงงาน ต้องท าความเข้าใจความแตกต่างของแรงงานไทยกับแรงงานประเทศเพ่ือน
บ้าน พบว่า แรงงานระดับผู้บริหารขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นคนไทย และแรงงานในระดับล่างส่วนใหญ่เป็น
แรงงานประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจ าเป็นต้องฝึกอบรมพัฒนาฝีมือเพ่ือยกระดับฝีมือคุณภาพ และควร
น าเอาปัจจัยทางด้านสังคมเข้ามาพิจารณาร่วม เช่น การทักทาย ค าพูดที่อ่อนหวาน ไม่หยาบกระด้ าง 
ความเป็นกันเอง มีการทักทายเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี ไม่ควรดูถูกหรือเหยียดเชื้อชาติ เหล่านี้ส่งผล
ให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากแรงงาน ในบางประเทศขาดผู้บริหารระดับกลาง เช่น เมียนมา สปป.ลาว 
กัมพูชา ต้องน าจากเมืองไทยเข้าไปเช่นกัน 

(9) สร้างความส าคัญกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) 
เช่น ในประเทศเมียนมา ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วม แผ่นดินไหว เจ้าของบริษัทเข้าไปร่วมพิธีทาง
ศาสนา เช่น งานบวช ทอดกฐิน ร่วมกับคนในชุมชน การรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัย การศึกษา 
เป็นต้น และต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่แล้วในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือเป็นบริษัทที่
ลงทุนก่อนหน้า เช่น ปตท. ซีพี ปูนซีเมนต์ สหพัฒน์ เป็นต้น หรือผู้ท าธุรกิจด้านการบริการ เช่น 
โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้เข้าใจเข้าถึงสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจได้ง่าย เช่นเดียวกับใน 
สปป.ลาว เนื่องจากบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงส่วนใหญ่นักถือพุทธ หากมีการบริจาคทาน หรือเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาจะท าให้เข้าถึงคนในบริษัทและคนในพ้ืนที่ได้ดี 

(10) ศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศท่ีผู้ประกอบการไปลงทุน 
โดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่สหรัฐเริ่มปิดล้อมประเทศจีนมากขึ้น รวมถึงนโยบายของจีนที่มีต่อแต่
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ละประเทศในลุ่มน้ าโขง รวมถึงอินเดีย ปัญหาของกลุ่มอิสลามในพ้ืนที่ นโยบายของประเทศซึ่งมีบทบาท
ทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ รวมถึงบทบาทของประเทศคู่ค้าที่ไปลงทุน เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการที่ไปลงทุน โดยขณะนี้สถานการณ์ในปัจจุบัน
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความขัดแย้งทางมหาอ านาจมีผลกระทบเชิงนโยบาย เหตุการณ์เหล่านี้จะ
กระทบต่อการลงทุน เช่น การลดค่าเงินหยวนของประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นการปรับลดค่าเงินครั้ง
ส าคัญในรอบเกือบสิบปีหลังจากที่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นมาตลอด เปรียบเสมือนการท าสงคราม
ค่าเงินกับสหรัฐอเมริกา การที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง ส่งผลถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เนื่องจาก
จีนมีฐานะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลก และการลดค่าเงินของจีนในครั้งนี้ ยังส่งผลให้จีนได้เปรียบทาง
การค้าด้านราคากับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามที่มีความร่วมมือที่
หลากหลาย เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน กลุ่มทวิภาคี กลุ่มพหุภาคี TPP (Trans Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement) กลุ่มเมืองสังคมนิยม กลุ่มโซเวียต กลุ่มรัสเซีย กลุ่มประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ตลาดของประเทศเวียดนามมีโอกาสมากกว่าประเทศไทย เมื่อพิจารณาประเทศ
ไทยมีความร่วมมือไม่มาก เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน กลุ่มทวิภาคี พหุภาคี เป็นต้น ท าให้ไทย
เสียเปรียบอ านาจการต่อรองในด้านการส่งออก  
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4.1 การพัฒนาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว 
 1) ควรมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร หรือเขตปลอดอากร ที่บริเวณจุด
ผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี น าเข้าวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปใน
ประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูป ณ บริเวณด่าน ซึ่ง
จังหวัดได้ก าหนดพ้ืนที่ได้แล้ว เพ่ือสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น กาแฟ กะหล่ าปลี ข้าว พริก
สด พริกแห้ง ผักกาดขาว มะขามเปียก ถัว่ลิสง กระเจี๊ยบ มะเขือ ลูกเดือย ฟักทอง ผักกาดฮองเต้ เป็น
ต้น เพราะพ้ืนที่ใน สปป.ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมในการ
ปลูกพืชผัก ผลไม้บนพื้นที่สูง และดอกไม้บนพ้ืนที่สูงได้เป็นอย่างดีในพ้ืนที่แขวงจ าปาสัก แต่การจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม เอกชนมีปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจสูง ไม่จูงใจ ใน
หลาย ๆ จังหวัดได้เกิดเหตุการณ์นี้แล้ว อาทิ มุกดาหาร ขอนแก่น โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ณ ปัจจุบัน
นักลงทุนได้ย้ายฐานการผลิตออกไปในที่สุดโครงการต่าง ๆ ก็ยุติลงไม่มีการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างที่
ต้องการ แตก่ารจัดตั้งเขตปลอดอากรสามารถด าเนินการได้ทันที 

2) ควรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ เช่น กาแฟ มันส าปะหลัง กะหล่ าปลี กล้วย 
ผักกาดขาว เป็นต้น เพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เช่น มัน
ส าปะหลัง กะหล่ าปลี กาแฟ 3 in 1 และผักต่าง ๆ เป็นผลผลิตที่ตลาดสามารถรองรับได้ เช่น ประเทศ
เวียดนาม สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น  

3) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องควรเป็นอุตสาหกรรมน้ าและเครื่องดื่ม เช่น น้ าดื่ม โซดา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มสมุนไพร น้ าอัดลม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เป็นต้น เพราะใน
พ้ืนที่มีปริมาณน้ าที่เพียงพอในการรองรับการผลิต เนื่องจากอุบลราชธานี มีเขื่อน มีน้ าเพียงพอส าหรับ
การท าอุตสาหกรรมใช้น้ ามากสามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่ 

สิ่งที่กลุ่มจังหวัดมีความพร้อม คือ สนามบินนานาชาติ และมีมหาวิทยาลัย ทางรถไฟ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดมุกดาหารที่ต้องใช้งบประมาณด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น บริเวณหน้าด่าน เป็นต้น จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเป็นคู่
แข่งขันจาก สปป.ลาว อีกท้ังจังหวัดอุบลราชธานีสามารถเชื่อมต่อไป เมืองพนมเปญเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศกัมพูชา และเมืองโฮจิมินห์ ถือเสมือนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามตอนใต้ 

ปัจจัยเหล่านี้ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีการขับเคลื่อนและเติบโต
ได้ดี เสนอให้กลุ่มจังหวัดติดต่อ พูดคุยกับนักลงทุนชาวต่างชาติ และเสนอเงื่อนไขกับทูตพาณิชย์
ประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เสนอโครงการระหว่างประเทศ เช่น การสร้างถนนสายหลักเพ่ือเชื่อม
ต่อไปโฮจิมินห์ พนมเปญโดยตรง เป็นประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดสามารถเชื่อมโยงกับเมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ลงทุนเติบโตมากที่สุดของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีประชากรทั้งหมด
ประเทศประมาณ 90 ล้านคน เมืองโฮจิมินห์ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน หากสามารถเจาะ
ตลาดเข้าไปเป็นผลดีต่อกลุ่มจังหวัดมาก ส่วนด้านสภาพถนนถือเป็นอุปสรรค ควรมีการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน  

4. การพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง
ตรงข้ามของกลุ่มจังหวัด 
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 4) ข้อเสนอในการจัดตั้งเขตภาษีปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพ้ืนที่ซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไปในเขต
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรดังกล่าว 
สามารถกระท าได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากร จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นหลักการที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก จึงเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้ ใน
พ้ืนที่ อ าเภอสิริธร อ าเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
                       ภาพที่ 3-30 แสดงเขตปลอดอากรในประเทศไทย 

 
 เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพ้ืนที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 8 แห่ง 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรดังกล่าว สามารถกระท าได้โดย
ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นหลักการที่มีความสอดคล้อง
กับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก จึงเป็นการเพ่ิมทางเลือก
ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้  

ข้อเสนอการจัดตั้งเขตปลอดอากรท่าลี่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สามารถท าได้เลยโดยรัฐไม่
ต้องมีการลงทุน อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจตามกฎหมาย เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก เขตปลอดอากร
ในประเทศไทย ปัจจุบันมีจ านวน 82 แห่ง (กรกฎาคม 2558) ในภาคเหนือ 1 แห่งที่จังหวัดล าพูน 
กรุงเทพฯ 6 แห่ง ภาคกลางรวมปริมณฑล 28 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 16 แห่ง 
พระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ปทุมธานี 5 แห่ง เพชรบุรี นครปฐม และสมุทรสาครจังหวัดละ 1 แห่ง ภาค
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ตะวันออก 43 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 21 แห่ง ระยอง 15 แห่ง ฉะเชิงเทรา 6 แห่ง และปราจีนบุรี 
1 แห่ง ภาคใต้ 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 3 แห่ง และระนอง 1 แห่ง ในภาคตะวันออก แต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีเขตปลอดอากร 

  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อน าเข้าไปใช้ในเขต

ปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
1) ได้รับยกเว้นอากรส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบ

ของดังกล่าวที่จ าเป็น และของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใช้
ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ ของที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือ
น าเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้แก่ 

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

และเสียภาษีประจ าปีส าหรับการใช้รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เว้นแต่ยานยนต์ส าหรับ
ใช้งานพิเศษ ตามประเภทพิกัด 87.05 และรถใช้งานตามประเภทพิกัด 87.09 

2) ให้ยกเว้นอากรขาออกส าหรับของที่ปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 97 เบญจวรรคสุดท้าย 

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

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

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

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

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

8) เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 ส าหรับการให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรเพ่ือ
ใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออก และการให้บริการที่กระท าในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือ
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ใช้ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 

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

การจัดตั้งเขตปลอดอากร 
ผู้ประสงค์ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขต

ปลอดอากรที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2546 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 
คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร 
1) เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

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

2) เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
3) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในท่ีดินหรือพ้ืนที่ที่ขอ

จัดตั้ง 
4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ

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

กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเห็นว่าเหมาะสม และเป็นพื้นที่ที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรได้ โดยมีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ 

2) การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องไม่เป็นการจัดตั้งเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่จะมีเหตุแสดงชัดเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีที่มี
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรอยู่ก่อนแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

3) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีประตูเข้า–ออก และรั้วรอบขอบชิดที่เหมาะสม มี
ความม่ันคงแข็งแรงฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบเขตปลอดอากร เว้นแต่โดยสภาพของกิจการ
ไม่จ าเป็นต้องมีรั้ว หรือโดยสภาพแวดล้อมสามารถด าเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทนได้ 
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4) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบควบคุมก าจัดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่จ าเป็น และห้ามมิให้จัดที่อยู่อาศัยภายในเขต
ปลอดอากร 

5) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ส านักงาน เช่นที่ท าการส านักงานศุลกากร สถานที่ ตรวจของเข้า–ออก สถานีตรวจสอบ 
(Checking Post) ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับการบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์  (Thai Customs 
Electronics System: TCES) ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องชั่งน้ าหนัก และเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
บริหารการจัดการในเขตปลอดอากรพร้อมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบควบคุมบัญชีสินค้าน าเข้า–ส่งออกโดยอัตโนมัติ  

6) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้
จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตลอดเวลา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติม
ตามที่กรมศุลกากรก าหนด รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ก ากับการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี  

7) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องด าเนินการจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และช าระค่าธรรมเนียมส าหรับเขตปลอดอากรตามที่รัฐมนตรีก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยค่าธรรมเนียมประจ าปีจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุก ๆ ปี และจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมประจ าปีของปีถัดไปก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปัจจุบัน 

 
การขออนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร 

          ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องยื่นแบบค าขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด
อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

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

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

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

การบริหารจัดการในที่ดินหรือพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 2 ชุด 
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(7) แผนที่โดยสังเขป  แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างขนาดไม่ต่ า
กว่า 40 x 60 เซนติเมตร 3 ชุด 

(8) หนังสือรับรองการก่อสร้าง และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ส านักงาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เพ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อมที่จะเปิดด าเนินการ 2 ชุด 

(9) กรณีท่ีผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพ่ือประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
               - หนังสืออนุญาตให้เป็นเขตประกอบอุตสาหกรรม หรือเป็นเขตอุตสาหกรรมประเภท
อาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม  หรือ 
               - หนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ใช้ พ้ืนที่ ในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป หรือ 
              - หนังสือส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการเขต
อุตสาหกรรม หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ หรือ 
              - หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              - กรณีที่พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศอยู่ก่อนแล้ว ให้แสดงหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้
ประกอบการตามท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
              (กรณีการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเกี่ยวกับปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว ให้
ด าเนินการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 10/2547 ลงวันที่ 23 มกราคม 2547) 
 

การเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
 คุณสมบัติของผู้ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

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

(2) ไดร้ับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 
(3) ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการอ่ืนใดที่อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ 

(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 
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การขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ที่ ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด

อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

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

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

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

ด าเนินงานอย่างอ่ืน 2 ชุด 
(8) แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร อย่างละ 3 ชุด 
 

4.2 การพัฒนาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตจากกัมพูชา  
การชายแดนไทยและกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า มีประเด็นปัญหาของด่านหลัก 2 

ประเด็น (1) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า ถนน 
น้ าประปา เป็นต้น แต่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปท าการค้าและอยู่อาศัย (2) หลังจากย้ายตลาดเดิม
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามาที่ เมืองใหม่ช่องสะง า เป็นการถอยร่นจากบริเวณด่านเข้ามา
ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีการตรวจที่เข้มงวดกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ซื้อจากกัมพูชาเดินทางมาซื้อสินค้า
ที่เมืองใหม่ช่องสะง าไมค่่อยสะดวก มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ้น ท าให้มูลค่าการค้าด่านช่องสะง า
ลดลง อบจ. มีแนวคิดน าตลาดโรงเกลือมาตั้ง ซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จ ไม่ค่อยมีคนมาซื้อ อีกทั้งมี
การเข้มงวดตรวจผู้ที่ผ่านเข้า-ออก ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้นจึงเดินทางผ่านเข้า-ออก
ได้ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางแก้ไขปัญหา
และหาวิธีให้มีการค้าคึกคักมากขึ้น เช่น พาณิชย์จังหวัดจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก (ธงฟ้า) และมี
สินค้าท่ีหลากหลายเป็นประจ าทุกเดือน นักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ และควรมีการบริหารจัดการตลาด
ตามแนวชายแดนให้มากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ในการน าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปใน

ประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปตามแนวชายแดน 
เพ่ือสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง เงาะ ลองกอง ข้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็น
ต้น ซึ่งพ้ืนที่ในประเทศกัมพูชามีดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ตามความต้องการของประเทศไทย 
นอกจากนี้ควรมีการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา 

2) ด้วยสภาพพ้ืนที่ฝั่งกัมพูชาตามแนวชายแดนมีลักษณะคล้ายกับจังหวัดศรีสะเกษ ในอดีต 
เมื่อมีผู้ประกอบการเข้าไปส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน เป็นต้น ที่เอ้ือ
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ต่ออุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง นอกจากนี้ เอ้ือต่อการตั้งโรงงานเอทานอล โดยใช้มันส าปะหลังที่เป็น
วัตถุดิบในพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด และฝั่งประเทศกัมพูชา เพ่ือการแปรรูปและส่งออก 
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ตารางที่ 3-30 แสดงจดุผ่านแดนถาวรและจดุผ่อนปรนทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด ด่าน พ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อ านาจเจรญิ จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน สปป.ลาว 
อุบลราชธาน ี จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ.นาตาล 
จุดผ่อนปรน หนา้ที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 
จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร์ 
จุดผ่อนปรนบ้านด่านเกา่ อ.โขงเจยีม 
จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุณฑริก 
จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น้ ายืน กัมพูชา 

ศรีสะเกษ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ.ภสูิงห์ 
ยโสธร ไม่มีพื้นที่ตดิชายแดน 

 
กลุ่มจังหวัดมีจุดผ่านแดนถาวร จ านวน 3 ด่าน และจุดผ่อนปรน จ านวน 6 ด่าน ซึ่งจังหวัด

อ านาจเจริญมีจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 7 ด่าน ที่อยู่ตรง
ข้ามกับ สปป.ลาว จ านวน 6 ด่าน และตรงข้ามกับประเทศกัมพูชา 1 ด่าน และจังหวัดศรีสะเกษมีด่าน
ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนจังหวัดยโสธรไมม่ีพ้ืนที่ติดชายแดน  

 
5.1 จังหวัดอ านาจเจริญ  

1) จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน  
 

 
ภาพที่ 3-31 แสดงที่ตั้งจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

  

5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านที่เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้
ข้อจ ากัด และจากนโยบายถึงการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 
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ภาพที่ 3-32 แสดงบรรยากาศจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์ค ุ

 
จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2549 เดิมจุดผ่อนปรนนี้เปิดทุกวัน

พุธและวันอาทิตย์ เวลา 06.00–18.00 น. ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการให้ขยายวันเปิดจุดผ่อน
ปรนเป็น 5 วัน จุดผ่อนปรนนี้มีระยะทางห่างจากจังหวัดอ านาจเจริญ ประมาณ 50 กิโลเมตร และ
จากจุดผ่อนปรนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นบริเวณตั้งตลาดนัด ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00–
11.00 น. มีจ านวนร้านค้าประมาณ 200 ร้าน สินค้าที่วางขายในตลาดนัด ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็น
สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และส่วน
หนึ่งของตลาดนี้ มีคนลาวน าสินค้ามาวางจ าหน่าย และน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าไปซื้อสินค้า
ของไทย เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  

จ านวนผู้บริโภค มีคนลาวข้ามมาในวันอาทิตย์มากกว่าวันพุธ ซึ่งวันอาทิตย์ (มีตลาดนัด) มีคน
ลาวข้ามมาวันละ ประมาณ 150–200 คน มูลค่าการค้า ประมาณ 500,000–600,000 บาทต่อวัน ที่มี
ตลาดนัด ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 85 เช่น ถังพลาสติก  ผ้า
ห่มเก่าและที่นอน ผลไม้ ปุ๋ย สุกร วัสดุก่อสร้าง เครื่องสีข้าว วัสดุการเกษตร โดยคนลาวข้ามมาซื้อ
สินค้าด้วยเงินสด และสินค้าน าเข้า ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม ของป่า เช่น เห็ด ใบตอง กบ ปลา เป็นต้น  

จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ ที่อ าเภอชานุมานมีการขนส่งสินค้าขึ้น-ลง บริเวณจุดผ่อนปรนนี้ 
ในช่วงระดับน้ าขึ้น–ลง มีความล าบาก และควรมีให้ผู้โดยสารหรือคนลาวที่ข้ามมาใส่เสื้อชูชีพเพ่ือ
ความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

 

 
ภาพที่ 3-33 แสดงสถิติปริมาณคนเข้า-ออก จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ 
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 จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุในปี 2556 มีคนเข้า–ออก จ านวน 19,009 คน มีจ านวนลดลงไม่มากในปี 
2557 มีจ านวน 18,331 คน และในปี 2558F ซึ่งได้ประมาณการในครึ่งปีหลัง พบว่า ปี 2558 มี
จ านวนคนเข้า–ออก ประมาณ 20,892 คน 
  

 
ภาพที่ 3-34 แสดงสถิติมลูค่าการค้ารวม จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์ค ุ

 
มูลค่าการค้ารวมของจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น พบว่า ในปี 2556 มีมูลค่า

การค้ารวม จ านวน 55.37 ล้านบาท ในปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม จ านวน 72.09 ล้านบาท และในปี 
2558 มีมูลค่าการค้ารวม ประมาณการจ านวน 139.38 ล้านบาท สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เบ็ดเตล็ด ผ้าห่ม ที่นอน ถังพลาสติก ผลไม้ ปุ๋ย และสุกร ส่วนสินค้าที่มีการขนส่งไปมาก เช่น ดีโด้ โออิชิ 
ถังพลาสติก เป็นต้น ส่วนถังพลาสติกมีการส่งออกปลายทางท่ีประเทศเวียดนาม เพ่ือน าไปใส่ยางพารา 
ใส่น้ า และท ากะชังปลา นอกจากนี้ มีการส่งออกปลาร้าจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 4 ตันต่อ
เดือน ซึ่งส่งออกไปขายที่แขวงสาละวัน สปป.ลาว  

ปัจจุบันอ าเภอชานุมานมีนายทุนจากส่วนกลางเข้ามาลงทุนปลูกพริก โดยลงทุนเมล็ดพันธุ์พริก 
ปุ๋ย แล้วให้เกษตรกรในพ้ืนที่ดูแลผลผลิต แล้วส่งเมล็ดพริกแห้งกลับไปขายให้กับบริษัทในราคา 8,000–
10,000 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือน าส่งออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ดูแลบางส่วนและ
บางส่วนจ้างแรงงานคนลาวในการผสมเกสรพริก ตากเมล็ดพริก การที่นายทุนมาลงทุนโครงการนี้ ส่งผล
ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประมาณ 5 หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

 
ภาพที่ 3-35 แสดงตัวอย่างสินค้าที่จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์ค ุ
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ 
 1) การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานลาว ที่มาท างานลักษณะไปเช้า–เย็นกลับในช่วงฤดูกาลท า
นา และฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเข้ามาโดยผ่านนายหน้า มีการหอบลูกจูงหลานกัน
มาด้วย 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่จุดผ่อนปรนดูแลความเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลการเข้า–ออก

คนลาว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท านาและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวด เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และควรมีการตรวจสอบจ านวนผู้เข้า-ออกด่านทุกวัน เพ่ือให้
ตัวเลขตรงกันและถูกต้อง 

 
2) ปริมาณการเข้า–ออก สินค้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีสินค้าทดแทนจากประเทศอ่ืนใน

แถบนี้เข้ามามากข้ึน ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลง  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือดึงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนมา 

และควรมีการสนับสนุนให้มีการส่งออก–น าเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งออกไปยังประเทศที่สาม 

 
3) การลักลอบน าเข้า–ขนย้ายยาเสพติด เพราะพ้ืนที่แม่น้ าโขงแนวกั้น มีเกาะขนาดใหญ่กลาง

ล าน้ าโขง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ล่อแหล่มของผู้เสพติดและลักลอบการน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้มงวดในพ้ืนที่ล่อแหล่มโดยขอความร่วมมือจากคนใน

พ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านช่วยกันดูแลพ้ืนที่ร่วมกัน หรือมีการตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ตามแนว
ชายแดนร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน 

 
4) จ านวนวันและเวลาเปิดจุดผ่อนปรนไม่เพียงพอในการขนส่งสินค้า ท าให้เกิดปัญหาสินค้า

ตกค้าง และเสียเวลาในการรอส่งสินค้าในวันที่เปิดจุดผ่อนปรนอีกครั้ง  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีการขยายเวลาในการเปิดด่านเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากเดิมเปิดจุดผ่อนปรนในวันพุธและวัน

อาทิตย์ เพ่ือแก้ปัญหาไม่ให้มีสินค้าตกค้าง ซึ่งส่งกระทบผลต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 
5) การบริหารจัดการในตลาดนัดในวันที่เปิดจุดผ่อนปรนไม่ดีเท่าที่ควร 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีการจัดระเบียบการวางสินค้าให้มีการแบ่งเป็นสัดส่วนมากขึ้น เช่น สินค้าประเภท

ของสด สินค้าประเภทเสื้อผ้า สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
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แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ 
1) ควรจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าขา

ออก-ขาเข้าที่เพียงพอ ขณะนี้ด่านสินค้าต่าง ๆ ได้ขอเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้ควรมี
เจ้าหน้าที่เพียงพอ เพ่ือให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง 

2) ควรสร้างอาคารสถานที่ท าการถาวรเพ่ือรองรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการค้าชายแดน เช่น 
ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสัตว์และพืช เป็นต้น ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน เนื่องจากส่วน
ที่มีการลักลอบเข้าไปในเขต การเข้าออกก็น าเข้าสินค้าจากพ้ืนที่ใกล้เคียงประเทศเพ่ือนบ้านไปสู่
ประเทศท่ีสาม  

3) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพร่วมกันมากขึ้น เพ่ือการลงทุนของประเทศไทย และ สปป.ลาว 
โดยเชิญประเทศเวียดนามมาร่วมลงทุน 

4) ควรมีการส่งเสริมให้มีการส่งออก–น าเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
พ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาผลิตให้ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งออกไปยัง
ประเทศท่ีสาม 
 
5.2 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ 3-31 แสดงจดุผ่านแดนถาวรและจดุผ่อนปรนทางการค้าของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ด่าน พ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.1) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร สปป.ลาว 
2.2) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ.นาตาล 
2.3) จุดผ่อนปรน หน้าท่ีว่าการอ าเภอเขมราฐ 
2.4) จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร 
2.5) จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ.โขงเจียม 
2.6) จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุณฑริก 
2.7) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น้ ายืน กัมพูชา 
 

จังหวัดอุบลราชธานี ถนนที่ตัดเข้ามาสามารถผ่านไปประเทศเวียดนามได้ ถือเป็นโอกาสของ
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่านแดน 7 จุด แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด จุด
ผ่อนปรน 5 จุด และมีจุดผ่านแดนถาวรที่ติดกับ สปป.ลาว 6 จุด และจุดผ่านแดนถาวรที่ติดกัมพูชา 1 
จุด  
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 ภาพที่ 3-36 แสดงที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

1) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร (พิบูลมังสาหาร) 
 

 
         ภาพที่ 3-37 แสดงที่ตั้งจดุผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เปิดด่านครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2531 ให้บริการทุกวัน 

เวลา 06.00–18.00 น. และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีการขยายเวลาให้บริการเพ่ิมขึ้น เป็น
เวลา 06.00–20.00 น. จุดผ่านแดนถาวรนี้มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 90 
กิโลเมตร จ านวนร้านค้า บริเวณหน้าด่านทั้งสองฝั่ง มีร้านค้าประมาณ 500 ร้านค้า ซึ่งมีทั้ง
ผู้ประกอบการที่เป็นคนในและนอกพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มาประกอบธุรกิจเป็นเวลานาน 
ประมาณ 10–20 ปี  
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        ภาพที่ 3-38 แสดงที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก และด่านสากลวังเต่าในแขวงจ าปาสัก 
 
สินค้าท่ีจ าหน่ายบริเวณหน้าด่าน ได้แก่ กลุ่มค้าสินค้าเกษตร กลุ่มค้าน้ ามัน กลุ่มค้าเหล็กเส้น 

และกลุ่มค้าสินค้าทั่วไป ซึ่งพ้ืนที่บริเวณหน้าด่าน เป็นพ้ืนที่ของศุลกากรช่องเม็ก ตามกฎระเบียบของ
ศุลกากรไม่อนุญาตให้ตั้งร้านค้าหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องเป็นลานตรวจสินค้าขาเข้า–ขาออก แต่
เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีประชาชนเข้าไปใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจและจัดตั้งร้านค้าเป็นระยะ
เวลานานประมาณ 10–20 ปี และไม่ย้ายออกจากพ้ืนที่ ท าให้จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กไม่สามารถใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวได ้สภาพทั่วไปของจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กตามระเบียบศุลกากรไม่อนุญาตให้มีการตั้ง
ร้านค้าหรือที่อยู่อาศัย แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีประชาชนรุกล้ าเข้าไปใช้พื้นที่เป็นระยะเวลา 10–
20 ปี และไมย่อมย้ายออก ท าให้จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กไม่สามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 

  

 
       ภาพที่ 3-39 แสดงบรรยากาศจุดผา่นแดนถาวรช่องเม็ก   

 
จ านวนคนเข้า–ออกด่าน ในปี 2557 มีคนผ่านด่านขาเข้า จ านวน 2.17 ล้านคน และผ่านด่าน

ขาออก จ านวน 2.14 ล้านคน ด่านนี้เป็นด่านสากลมีคนผ่านเข้า–ออกเป็นจ านวนมาก ทั้งคนไทย คน
ลาว และประชาชนประเทศที่สาม เช่น เวียดนาม จีน ยุโรป เป็นต้น  

มูลค่าสินค้าส่งออกชายแดน ในปี 2557 จ านวน 14,210.65 ล้านบาท สินค้าส่งออก ได้แก่
เครื่องอุปโภคบริโภค น้ ามันดีเซล อุปกรณ์ก่อสร้าง รถยนต์ น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว รถ
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แทรคเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสัตว์ โคพันธุ์พ้ืนเมือง น้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น ส่วนมูลค่า
สินค้าน าเข้าชายแดน ในปี 2557 จ านวน 1,655.64 ล้านบาท สินค้าน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลังเส้น 
มันเทศ กะหล่ าปลี กาแฟคั่ว ไม้แปรรูป ถั่วลิสงแกะเปลือก เมล็ดกาแฟดิบ กาแฟส าเร็จรูป 3IN1 
กล้วยดิบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รถบรรทุกเฉพาะกิจ ชัน น้ ามันยาง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

มูลค่าสินค้าผ่านแดน จาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปประเทศที่สาม ในปี 2557 จ านวน 2,413 ล้าน
บาท สินค้าผ่านแดน จาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปประเทศที่สาม เช่น เมล็ดกาแฟดิบ ไม้ดู่ ไม้ประดงแปร
รูป ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ประดง ข้าวสาร ยางพารา แป้งมันส าปะหลัง กาแฟส าเร็จรูป รถเจาะพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องมือ สมุนไพร รองเท้าแตะ เป็นต้น ส่วนมูลค่าสินค้าผ่านแดนจากประเทศที่สาม 
ไป สปป.ลาว ในปี 2557 จ านวน 3,297 ล้านบาท สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่สาม ไป สปป.ลาว เช่น 
รถยนต์ใหม่พวงมาลัยซ้าย อุปกรณ์ไฟฟ้า สุรา รถบรรทุกเก่าใช้ในการสร้างเขื่อน รถแทรคเตอร์ใช้ในการ
สร้างเขื่อน เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในกิจการเหมืองแร่ ส่วนประกอบของรถดัมพ์ เครื่องย่อยหิน ข้าว
มอลท์ ช็อคโกแลต เป็นต้น 

จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก มีประเด็นเรื่องเขตแดนที่ไม่ชัดเจน แต่ได้ตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ไปเรียบร้อย ประเทศไทย กล่าวอ้างฝั่ง สปป.ลาว มีการรุกล้ าเข้ามา ส่วน สปป.ลาว ก็กล่าวอ้างว่าฝั่ง
ไทยรุกล้ าเขตแดนเข้าไป แต่ปรากฏว่าฝั่งลาว มีการสร้างถาวรวัตถุซึ่งอยู่ในเขตของไทย และไทยไม่
สามารถเรียกร้องอะไรได้ ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้ใช้วิธีการอย่างนี้เกือบทั้งหมดในกรณีที่มีด่านติด
กับไทย ทางฝั่งไทยมีวิธีการแค่ใช้สิ่งปลูกสร้างไว้แล้ว ก็ขยับข้ามาในพ้ืนที่ยังเป็นพ้ืนที่คลุมเครือ (Gray 
Zone)  

จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก คือ จุดผ่านแดนถาวรที่ข้ามไปเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ทางฝั่ง
ไทยมีการขยับถอยร่นเข้ามา แตฝ่ั่ง สปป.ลาว ไม่ยอมถอย ล่าสุดฝั่ง สปป.ลาว ได้พยายามขยับถอยร่น
ลงไปข้างล่าง ซึ่งมีปัญหาเรื่องจุดจอดรถ และประเด็นส าคัญ คือ จุดขนถ่ายสินค้า จุดจอดรถควรอยู่ฝั่ง
ไทย  
 

 
       ภาพที่ 3-40 แสดงตัวอย่างสนิค้าจุดผา่นแดนถาวรช่องเม็ก  
 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
 1) พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เป็นป่าสงวนของเขตวนอุทยาน ท าให้การ
บริหารจัดการจุดผ่านแดนถาวรมีอุปสรรคทางด้านกฎหมาย และการรุกพ้ืนที่ของผู้ค้าขายตามแนว
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ชายแดน ซึ่งหน่วยงานราชการได้ด าเนินการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่แล้ว แต่ไม่ผลสัมฤทธิ์ ผู้ค้าขายตาม
แนวชายแดนน าสินค้ามาวางขายตามเดิม 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน และหาทางออกในการ

ก าหนดพ้ืนที่ ตลอดจนข้อยกเว้นที่เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานในจุดผ่านแดนถาวร 
 
2) มีการซื้อสินค้าของคนลาวในลักษณะกองทัพมด ซ่ึงท าให้มูลค่าชายแดนต่ ากว่าความเป็นจริง  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีแนวทางท่ีพยายามก าจัดหรือลดการลักลอบการน าสินค้าออกเพ่ือเลี่ยงภาษี  

 
3) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการไปปฏิบัติราชการในแต่ละจุด 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังในการปฏิบัติราชการในแต่

ละจุดให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่  
 
4) การลักลอบน าสินค้าเข้า–ออกประเทศตามแนวชายแดน เป็นสินค้าหนีภาษีไม่มีเจ้าหน้าที่

เข้ามาดูแล เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าทีค่วรมีเข้มงวดในการน าสินค้าเข้า–ออก ประเทศ เกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม  

 
5) มีการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณด่าน ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งผู้ค้าขายสินค้าวางจ าหน่ายสินค้าบริเวณ

ด่านพื้นที่ของด่านได ้
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีการพัฒนาบริเวณหน้าด่าน ด่านช่องเม็กมอบอ านาจให้เทศบาลต าบล ช่องเม็กเป็น

ผู้บริหารจัดการ ควรมีหนังสือลายลักษณ์อักษรแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่
รับผิดชอบสามารถ ด าเนินการได้เต็มที่ 

 
6) เทศบาลต าบลช่องเม็กได้มีการก่อสร้างศูนย์ OTOP ด้วยงบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท 

แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในการแสดงสินค้า เนื่องจากประชาชนที่บุกรุกพ้ืนที่ด่านไม่มีการย้ายสถานที่
ขายสินค้า จึงท าให้อาคารที่ก่อสร้างดังกล่าวรกร้างมีการอพยพของผู้ไร้ที่อยู่ไปพักพิงอาศัย 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีแนวทางในการน าศูนย์ OTOP ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ในด่านช่องเม็ก มีความ

พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลายด้าน แต่ขาดการจัดการอย่างเป็นระเบียบ ดังนั้น ควรมีการ
ด าเนินการ หรือบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือ
นิคมต่าง ๆ มากขึ้น และควรมี จุดพักสินค้าเกษตร จุดซื้อขายสินค้าเกษตร ซื้อขายสินค้าเกษตร จุดพัก
รถให้เป็นระเบียบ ซึ่งส่วนของด่านช่องเม็ก มีพร้อมแล้วเพียงแต่ขาดความเป็นระเบียบเท่านั้น 
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แนวทางในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก   
1) การพัฒนาบริเวณหน้าด่าน ด่านช่องเม็กมอบอ านาจให้เทศบาลต าบลช่องเม็กเป็นผู้บริหาร 

จัดการ ควรมีการแสดงลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน จึงท าให้ผู้ที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้เต็มที่ 
2) ด่านช่องเม็ก ควรเป็นจุดกระจายสินค้ามากกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลควรลงทุน 

ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการกระจายสินค้า (One Stop Shop) 
3) ต าบลช่องเม็ก ควรต้องมีสร้างอัตลักษณ์ของต าบลช่องเม็กให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเที่ยวให้มากข้ึน แต่พบว่ามีการขาดดุลการช าระเงิน อีกทั้งคนลาวไม่ค่อยเข้ามาจับจ่าย รวมทั้งคน 
เวียดนามด้วย แต่คนไทยกลับเปิดจุดผ่านแดนในจุดนี้ เพ่ือให้คนในประเทศไปเที่ยวฝั่งเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลเพ่ิมข้ึน ปัญหานี้ประเทศไทยควรด าเนินการอย่างไร เพ่ือไม่ให้จุดผ่านแดน
ช่องเม็ก เป็นเพียงกระทบจุดผ่านของนักท่องเที่ยวไป สปป.ลาว 

4) ส่งเสริมการสร้างโรงงานตามแนวชายแดน เพ่ือน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา
ท างาน ซึ่งเข้ามาท างานในช่วงเช้า และเดินทางกลับในตอนเย็น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้า
แรงงานในอนาคตได้ 

5) สร้างรถไฟทางคู่ในการขนส่งสินค้า เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินค้าในการส่งออกและ
น าเข้า และลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งหากมีการท ารถไฟจากสถานีวารินช าราบลงมาถึงที่ด่านจะ
เป็นผลดีมาก ท าให้ลดต้นทุนการขนส่งและจะสร้างแรงจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 
ดังนั้น หน่วยราชการควรให้ข้อเสนอที่มีความพิเศษ เพ่ือดึงดูดใจมากพอ ส่วนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทางการเงินของภาคเอกชน ควรก าหนดความเป็นพิเศษในพ้ืนที่นี้ด้วย 
เช่น อัตราภาษีท่ีต่ า เป็นต้น 

 
2) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล 

 

 
        ภาพที่ 3-41 แสดงที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตั้งเป็นจุดผ่อนปรนในปี 2533 และมีการยกระดับเป็นจุดผ่าน

แดนถาวร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 บริเวณด่าน เปิดท าการทุกวัน เวลา 06.00–18.00 น. และ
มีตลาดนัดทุกวันพุธ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงมีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 
120 กิโลเมตร พ้ืนที่บริเวณด่าน มีการตั้งตลาดนัด ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00–09.00 น. โดยตลาดนี้ 
มีจ านวนร้านค้า ประมาณ 50 ร้าน สินค้าที่มีการขายในตลาดนัด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นสินค้า
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อุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และการขายสินค้า
ของจุดผ่อนปรนนี้ เป็นการขายสินค้าให้กับคนลาวที่อยู่เมืองฝั่งตรงกันข้าม บริเวณจุดผ่านแดนถาวรมี
วิวที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเฉลี่ย 10 เที่ยวต่อวัน 
 

  
            ภาพที่ 3-42 แสดงบรรยากาศจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง 
 
จ านวนคนลาวที่เข้า–ออก ผ่านด่านในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาว เฉลี่ยวันละ 40 คน ส่วนช่วง

ฤดูฝน เฉลี่ยวันละ 20 คน ค่าใช้จ่ายในค่าโดยสารเรือข้ามฟาก คนละ 50 บาทต่อเที่ยว ด้วยเงื่อนไข
ต้องเดินทาง 2 คน ขึ้นไป หากเหมาล า คิดในราคา 100 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ทุกฤดูกาล ส่วน
จ านวนคนไทยทีผ่่านจุดผ่านแดนถาวรจ านวนน้อย เพราะด่านฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรนี้ เป็นด่าน
ท้องถิ่น ยังไม่ยกระดับเป็นด่านสากล ท าให้การเดินทางข้ามแดนไปฝั่ง สปป.ลาว ไม่สะดวก โดยเฉพาะ
บุคคลจากประเทศที่สามไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้ และประกอบกับการเดินทางฝั่ง สปป.ลาว ไม่
สะดวก พ้ืนที่บริเวณตรงกันข้ามเป็นพ้ืนที่ป่า และห่างจากถนนหมายเลข 13 ประมาณ 30 กิโลเมตร 
เป็นถนนขรุขระ   

มูลค่าการค้าในวันที่มีตลาดนัด ประมาณ 50,000 บาทต่อวัน จุดผ่านถาวรบ้านปากแซงมีอีก
จุดหนึ่งที่มีการส่งออกสินค้าไทยจ านวนมาก เป็นแพขนานยนต์ ซึ่งห่างจากจุดผ่อนปรนบ้านปากแซง
ประมาณ 16 กิโลเมตร มีท่าแพขนานยนต์ 2 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าทราย ต าบลเขมราฐ 2) ท่าทราย หทัย
แก้ว ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงในปี 2557 จ านวน 1,542 ล้านบาท 
และในปี 2558 จ านวน 683 ล้านบาท เห็นได้ว่า มูลค่าสินค้าส่งออกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว ซึ่งเป็นด่านท้องถิ่นท าให้มีเสียภาษีในอัตราที่ไม่แน่นอน และตรวจคุมเข้ม
ด้านความมั่นคงของไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอเขมราฐ แต่มีการน าส่งใบขนสินค้าผ่าน
ด่านศุลกากรเขมราฐ น าส่งออกผ่านแพขนานยนต์ดังกล่าว 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงมีมติอนุมัติ เป็นโครงการใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อปี 2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนโครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงช่วงอ าเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ซ่ึงจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงอยู่ทางทิศ
ใต้ บ้านปากแซง หมู่ 3 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ข้อดีในการสร้างสะพาน คือ 
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เป็นการยกระดับความเจริญในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้าน
ความมั่นคง และสามารถย่นระยะทางด้านการค้าขายกับเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยระยะทาง
ประมาณ 137 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมโยงไปประเทศจีนตอนใต้ได้ ซึ่งการก่อสร้างคงต้องรอการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) แล้วเสร็จก่อน จึงด าเนินการก่อสร้าง
สะพานดังกล่าวได้ ความคิดเห็นทางการ สปป.ลาว เห็นด้วยในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพ่ือเป็น
โอกาสในการยกระดับด่านสากลที่แขวงสาละวัน ด้วยนโยบายของ สปป.ลาว ได้ก าหนดให้หนึ่งแขวง
ตามแนวชายได้ มีด่านสากลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งแขวงสาละวันยังเป็นด่านท้องถิ่นเท่านั้น จึงมี
ความยินดีในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว 

 

 
              ภาพที่ 3-43 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง 

 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง   

1) ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมียังไม่ครบ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เช่น ตรวจพืชและสัตว์ ต ารวจน้ า 
เป็นต้น 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรจัดสรรส่วนราชการให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ ควรมีต ารวจน้ า การตรวจพืช ตรวจสัตว์ ที่

เหมาะสมและเพียงพอ  
 
 2) พ้ืนที่ด่านไม่มีความเหมาะสมในการเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่บุคคลที่สัญจรเข้า–ออก
ด่าน รวมถึงป้ายบอกทาง และค าแนะน าที่ไม่ชัดเจน  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และหน่วยงานที่ดูแลควรมีแนวในการบริหารจัดการในการ

เดินทางเข้าด่านที่ง่ายและสะดวกในการเดินทาง  
 
3) โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่บุคคลที่เข้า–ออกด่าน และขนส่ง

สินค้าไปยัง สปป.ลาว การออกเอกสารเป็นหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ต้องไปท าเรื่องที่อ าเภอนาตาล 
ซึ่งมีระยะไกล แทนที่จะออกได้ในพ้ืนที่ติดกับด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพาน แต่ทางฝั่ง สปป.ลาว ไม่
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สามารถยกระดับได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านบุคลากร ทั้งที่ฝั่งไทยเป็นด่านจุดถาวรแต่ฝั่งลาวยังไม่
สามารถยกระดับได ้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีงบประมาณในการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของด่านและเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
4) บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ยังมีข้อจ ากัดของการออกเอกสารที่เป็นจุดผ่านแดน

ถาวร จึงไม่สามารถออกเอกสารที่เป็นหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ได้ ต้อง
ไปที่ว่าการอ าเภอนาตาล ซึ่งมีระยะทางไกลออกไป ประมาณ 12 กิโลเมตร 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรอ านวยความสะดวกออกเอกสารผ่านแดนชั่วคราว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง 

ซ่ึงด าเนนิดารในลกัษณะ One Stop Service 
 

 5) ปัจจุบันบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงซึ่งติดกับด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพานของ 
สปป.ลาว ซึ่งยังไม่ยกระดับเป็นด่านสากล ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคคลเข้าออกที่ต้องเป็นคน
ไทยและคนลาวเท่านั้น บุคคลประเทศท่ี 3 ไม่สามารถเดินทางผ่านบริเวณจุดผ่านแดนจุดนี้ได ้

แนวทางแก้ไขปัญหา  
จังหวัดควรเร่งผลักดันให้แขวงสาละวัน สปป.ลาว ยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพาน

ให้เป็นด่านสากล เพ่ือสอดรับกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล ของไทย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกเมื่อมีสะพานฯ เกิดขึ้น ย่อมเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว เช่น 
บุคคลประเทศท่ี 3 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

 
แนวทางในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง 
1) การผลักดันให้มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 6 ในการใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

สินค้าผ่านแดน ควรเร่งสร้างสะพาน เพ่ือขยายพ้ืนที่กระจายสินค้า และจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดเด่น 
คือ ติดชายแดน 2 ประเทศ ดังนั้นการเปิดพื้นท่ีให้สะดวกมากขึ้นย่อมส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดข้างเคียงใช้พ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือข้ามไปประเทศเวียดนาม และหลาย  ๆ แขวงของ    
สปป.ลาวตอนใต้ได้สะดวกขึ้น ตลอดจนการน าสินค้าผ่านด่านปากแซงจะไม่เสียภาษีระหว่างเมืองใน
แขวงสาละวันและแขวงจ าปาสัก นอกจากนี้ ยังสามารถขนถ่ายสินค้าไปยังเมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม และมีสินค้าน าเข้าผ่านด่านนี้มากขึ้น 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าอุปโภค–บริโภค จากอ าเภอเขมราฐ ไปยังประเทศกัมพูชาได้
สะดวกมากข้ึน 

3) การเจรจาให้ทางด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพาน ของ สปป.ลาว ยกระดับเป็นด่านสากล เพ่ือ
อ านวยความสะดวกกับบุคคลประเทศที่ 3 สามารถเดินทางเข้า–ออก บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
ปากแซงได ้
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4) จัดท าป้ายบอกขั้นตอนของบุคคลเข้า–ออก ในประเทศไทย ที่ควรมีการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์แต่ละข้ันตอนที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5) การจัดอัตราก าลังที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการด่านชายแดนให้เพียงพอ เช่น ต ารวจน้ า ตรวจ
พืชและสัตว์ เป็นต้น 

6) ควรมีการประชาสัมพันธ์ และตั้งศูนย์บริการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) เพ่ือความคล่องตัวในการท างาน ลดความซ้ าซ้อนในการท างานของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมอัตรา
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการ ในส่วนเจ้าหน้าที่เองมีปัญหา ที่เจ้าหน้าที่
ของไทยไม่สามารถที่จะข้ามไปตรวจที่ฝั่งตรงข้ามได้ อีกทั้งกฎหมายในประเทศไม่เอ้ือต่อศุลกากรที่จะ
ไปท างานยังต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข 

 
3) จุดผ่อนปรนเขมราฐ (หน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ) 

 

 
  ภาพที่ 3-44 แสดงที่ตั้งจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

จุดผ่อนปรนเขมราฐ เปิดท าการวันที่ 17 มีนาคม 2541 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00–
15.00 น. มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 105 กิโลเมตร จากจุดผ่อนปรนนี้ 
ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งตลาดนัดเพ่ือขายสินค้าของไทยให้แก่คนลาวฝั่งตรงข้ามที่มาซื้อสินค้า 
และมีบางส่วนที่คนลาวน าสินค้ามาวางขายที่ตลาดนัดแห่งนี้ เช่น หน่อไม้ เห็ด เป็นต้น โดยตลาดนัด
เปิดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. ซึ่งในวันที่มีการเปิดตลาดนัดมีคนลาวหมู่บ้านต่าง ๆ 
ของเมืองสองคอน ข้ามมาเป็นจ านวนมาก ประมาณ 150–200 คน มีจ านวนร้านค้า ประมาณ 200 
ร้านค้า  

จ านวนคนเข้า–ออก มีคนลาวฝั่งตรงข้ามมาเพ่ือซื้อสินค้า ประมาณวันละ 100–150 คน ส่วน
วันที่มี ตลาดนัด คือ วันจันทร์ มีคนลาวฝั่งตรงข้าม ประมาณวันละ 150–200 คน มูลค่าการค้า 
ประมาณ 500,000 บาทต่อวัน ที่เปิดตลาดนัด นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการคนลาวที่ซื้อสินค้าไปขาย
และกระจายสินค้าไทยในฝั่ง สปป.ลาว รวมมูลค่าการซื้อขาย ประมาณ 5 ล้านบาทต่อวัน และมีการ
ส่งออกล้อรถยนต์มือสองท่ีน าไปหล่อใหม่แล้ว จ าหน่ายใน สปป.ลาว เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดขอนแก่น 
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        ภาพที ่3-45 แสดงสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ  
 
สินค้าท่ีมาจ าหน่าย ณ จุดผ่อนปรน ที่อ าเภอเขมราฐ ซึ่งจุดวางขายหน้าถนน ปัจจุบันนี้มีการ

ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม และจุดผ่อนปรนดังกล่าวมีแรงงานคนลาวเข้ามาท างานในช่วงเทศกาลประมาณ 
300-400 คน ซึ่งเข้ามาท างานระยะเวลาประมาณ 10–14 วันต่อครั้ง นอกจากนี้จุดผ่อนปรนนี้ มี
แรงงานลักลอบน าเข้าผิดกฎหมาย แล้วทางการไทยได้ผลักดันกลับประเทศ ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ผลักดันกลับจ านวนมากในแต่ละปี 
 

 
      ภาพที่ 3-46 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 

 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ  
การเข้ามาของแรงงานคนลาว เช่น ตามฤดูกาล เข้าไปสู่ภาคการเกษตรหรือภาคบริการ 

ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผู้ใหญ่เข้ามาท าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเข้าเมือง เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะการเข้ามา
ของแรงงานคนลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ใหญ่ 1 คน และกรอกจ านวนผู้ติดตามมาที่มีอายุ
น้อยกว่า 17 ปี ว่ามีกี่รายแต่ไม่ได้ลงรายชื่อของผู้ติดตามแต่อย่างไร เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าว 
ประเด็น คือ การตรวจสอบจ านวนการเข้า–ออก แต่ละวันในบางครั้งไม่ตรงกัน ออกตัวเลขหนึ่งเข้า
ตัวเลขหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความคาดเคลื่อนจากการคิดค านวณหรือจากสาเหตุอื่น 
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แนวทางการแก้ไข  
ควรมีมาตรการคุมเข้มแรงงานคนลาวที่เข้ามาท างานในประเทศโดยผ่านด่านเขมราฐ 
 
แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ  
1) ควรมีการจัดการมาตรฐานของจุดผ่อนปรนที่เหมือนกันในทุก ๆ ด่าน เพ่ือให้มีมาตรฐานที่

ตรงกัน 
2) การตรวจจ านวนการเข้าและการออกต้องตรงกันในแต่ละวัน และน าเทคโนโลยีเข้ามา

ตรวจสอบ เพื่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
3) ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มคนที่เข้ามาประจ า กลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการผ่านด่าน 
4) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใช้วิธีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่สงสัยกับกลุ่มประชาชน

ทั่วไป โดยการข่าวที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยเพ่ือใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกัน เช่น เครื่อง
เอ็กซเรย์ในการตรวจคนและสิ่งของ  

5) ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงประจ าด่าน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบผู้หญิงต้อง
สงสัย 

 
4) จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 

 

 
             ภาพที่ 3-47 แสดงที่ตั้งจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2539 ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่

เวลา 09.00–15.00 น. มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 96 กิโลเมตร จากจุดผ่อน
ปรนนี้ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีการตั้งตลาดนัดอยู่ที่บ้านป่าข่าชุมชน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 
โดยตลาดนัดตั้งขายสินค้าริมถนน หมายเลข 2112 ทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งการขายสินค้าโดย
ส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าให้กับคนในพ้ืนที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมากกว่าคนลาวข้ามมาซื้อสินค้า คน
ลาวส่วนใหญ่ข้ามผ่านจุดผ่อนปรนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือมารักษาพยาบาลและมาหาเครือญาติที่ฝั่งไทย  
ซึ่งมูลค่าเหล่านี้อาจไม่สูงไม่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงิน แต่แสดงถึงความรู้สึกการใหไ้ด ้
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ภาพที่ 3-48 แสดงสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนบ้านสองคอน เปลี่ยนเทียบด่านปี 56 และปี 58 

 
จุดผ่อนปรนบ้านสองคอนได้สิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวอาคาร มีห้องน้ าให้บริการเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยว จุดผ่อนปรนนี้โอกาสในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากบ้าน
สองคอนไปยังริมแม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ แก่งสามพันโบก เป็น
ต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน มีวิวในการขนส่งสินค้าจากบริเวณด่านไปยังเรือ
ขนส่งไปฝั่งตรงกันข้าม ในปี 2556 จ านวนคนเข้า–ออกด่าน มีคนข้ามมา ประมาณ 50–60 คนต่อวัน 
และมูลค่าการค้า ประมาณ 32,500 บาทต่อวัน ส่วนในปี 2558 มีแนวโน้มการส่งออกสินค้ามากขึ้น
และมีการพัฒนาจุดผ่อนปรนมากขึ้น ท าให้จุดผ่อนปรนนี้ มีโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การ
ท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 

 
        ภาพที่ 3-49 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน 
 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน  
1) จุดผ่อนปรนแห่งนี้ มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในวันที่มีการเปิดจุดผ่อนปรน ท าให้เกิดปัญหาในการ

ลักลอบน าเข้าสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบน าเข้าแรงงาน การลักลอบน าเข้ายาเสพติด เป็นต้น  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีเจ้าหน้าในการดูแลประจ าบริเวณจุดผ่อนปรนนี้ทุกวัน โดยเฉพาะวันที่เปิดจุดผ่อน

ปรนควรมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลแบบครบวงจร  
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2) เครื่องตรวจสอบไม่ค่อยทันสมัย มีลักษณะเหมือนทุกด่าน คือ ใช้คนตรวจ ใช้สุนัขร่วม 
ส่วนผู้หญิงก็ต้องมีผู้ตรวจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันให้มากข้ึน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบทั้งคนและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เพ่ือความมั่นคง

ของประเทศ 
 

แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน 
ข้อเสนอของพ้ืนที่ต้องการยกระดับสถานะของจุดผ่อนปรนบ้านสองคอนเป็นจุดผ่านแดน

ถาวร เช่นเดียวกับบริเวณบ้านปากแซง เนื่องจากจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน ตรงข้ามกับบ้านหนองแสง
และบ้านดอนหมากเดื่อ ห่างจากถนนหมายเลข 13 ของ สปป.ลาว ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นโอกาส
ในการส่งออกสินค้าของไทยกระจายเข้าสู่ พ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านสองคอนตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง 

  
5) จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ าเภอโขงเจียม  

 

 
              ภาพที่ 3-50 แสดงที่ตั้งจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
            ภาพที่ 3-51 แสดงสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า 
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จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2539 เปิดท าการวันอังคาร วัน
พฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.00–18.00 น. ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 75 
กิโลเมตร มีตลาดนัดทุกวันเสาร์ เวลา 07.00–11.00 น. และมีจ านวนร้านค้า ประมาณ 200 ร้าน 
ประเภทสินค้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค ผลไม้ อาหารปรุงส าเร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ คนลาวได้น าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามมา
ฝั่งไทยเพ่ือมาให้ช่างคนไทยซ่อมให้ เช่น ตู้เย็น ทีวี เตารีด เครื่องเสียง เป็นต้น และสินค้าไทยมีการ
ให้บริการหลังการขาย ส่วนสินค้าประเภทผลไม้ ส่วนใหญ่รับสินค้ามาจากตลาดเจริญศรีที่อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลไม้ในอ าเภอโขงเจียม ได้แก่ ล าไย มะขามหวาน เป็นต้น ฉะนั้น ควรมี
การส่งเสริมการปลูกผลไม้ท่ีมีศักยภาพของอ าเภอ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

การเดินทางข้ามมาของคนลาวผ่านจุดผ่อนปรนนี้ ในแต่ละช่วงฤดูมี จ านวนคนเข้า–ออก
แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ช่วงฤดูแล้งและฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีคนลาวข้าม
มา ประมาณ 200–250 คนต่อวัน และในวันเสาร์ที่มีการเปิดตลาดนัด ประมาณ 500–600 คนต่อวัน 
2) ช่วงฤดูฝน ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีคนลาวข้ามมา ประมาณ 100 คนต่อวัน และในวันเสาร์
ที่มีการเปิดตลาดนัด ประมาณ 350 คนต่อวัน มูลค่าการค้า ประมาณ 375 ,000 บาท ต่อวันที่เปิด
ตลาดนัด ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มในการขายสินค้าลดลงร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้าของปีที่ผ่านมา 

จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนมาก โดยยื่นเอกสารกับศุลกากร
ช่องเม็ก ในวันที่มีการส่งออกสินค้ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาตรวจสอบในวันที่ส่งออกสินค้า เหตุผลที่มี
การส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า เพราะจุดผ่อนปรนนี้ตรงข้ามกับแขวงสาละวัน ท า ให้
ผู้ประกอบการคนลาวประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ซึ่งการ
ส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กมีการขนส่งสินค้าผ่าน 2 แขวง ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
เสียค่าภาษีสินค้าทั้ง 2 แขวง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการคนลาวในแขวงสาละวันมีการส่งออกสินค้าผ่าน
จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่ามากกว่าส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

คนลาวข้ามมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโขงเจียมจ านวนมาก ท าให้โรงพยาบาลต้องรองรับ
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของคนลาวที่มาใช้บริการ ในปัจจุบันอ าเภอโขงเจียมมีคลินิกหมอ
เอกชนเพิ่มมากข้ึน ท าให้คนลาวมีตัวเลือกในการรักษาพยาบาลมากขึ้น  

 

 
        ภาพที่ 3-52 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า  
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 จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่าได้มีการน าวัตถุดิบและสินค้าขั้นต้นจากคนลาวในแขวงสาละวัน 
สปป.ลาว เข้ามาเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ือจ าหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศไทยและน ากลับไปขายใน      
สปป.ลาว ซึ่งสินค้าที่มีการเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ 

1) หวด ผู้ประกอบการคนไทยได้น าหวดจากคนลาวผลิต แล้วน าหวดที่น าเข้าจากคนลาว
ผลิตมาตกแต่ง เช่น เย็บขอบหวดเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม เป็นต้น แล้วน าไปขายเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า ได้
ก าไรในการเพ่ิมมูลค่า ร้อยละ 70 (ต้นทุนในการผลิตหวด 10 บาทต่อใบ และขายหวดในราคา 17 
บาทต่อใบ) 

2) ไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว ผู้ประกอบการคนไทยได้มีการน าวัตถุดิบมา
จากฝั่ง สปป.ลาว ได้แก่ ด้ามไม้กวาด ดอกแขม เป็นต้น แล้วน าวัตถุดิบดังกล่าวมาประกอบเป็นไม้
กวาด เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการที่จ าหน่ายไม้กวาดอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโขงเจียม อ าเภอสิริน
ธร และอ าเภอพิบูลมังสาหาร ไม้กวาดที่ผลิตได้น าไปขายทั่วประเทศและไม้กวาดบางส่วนได้น าไปขาย
ใน สปป.ลาว ผู้ประกอบการได้ก าไร ร้อยละ 70 (ต้นทุนในการผลิตไม้กวาด 10 บาทต่อด้าม และขาย
ไม้กวาดในราคา 17 บาทต่อด้าม) 

 
  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า 

1) กฎระเบียบของ สปป.ลาว ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอ านาจของแต่ละแขวง เช่น บ้านด่านเก่า
ตรวจข้ามกับบ้านสิงสัมพัน เมืองซะนะสมบูน แขวงจ าปาศักดิ์ กฎระเบียบในการเก็บภาษีการน าเข้า
และส่งออกสินค้า การเดินทางข้ามไปมาของคนไทยและคนลาว ความแตกต่างจากแขวงอ่ืนมีความไม่
แน่นอนข้ึนอยู่กับอ านาจของแต่ละแขวง เป็นต้น และหากมีการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของแขวงได้สามารถมี
สิทธิพิเศษ จึงท าให้มีช่องโหว่ให้แก่พ่อค้าคนกลางในการลักลอบการส่งออกสินค้า ไปยัง สปป.ลาว 
เพ่ือเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ส่วนราชการในพ้ืนที ่ควรมีการพูดคุยกับทางการฝั่งลาวในเรื่องกฎระเบียบให้ชัดเจน และ

ประกาศให้ผู้ส่งออกทราบ 
 
2)  ในฤดูแล้งตลิ่งลาดชันแต่บันใดขึ้นลงสั้นต้องเดินเท้าข้ึนลง ส่วนฤดูฝนก็เป็นโคลน   

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีการจัดให้เรือบริการ โดยมีทั้งเรือไทย และเรือลาว ควรมีปรับปรุงทางขึ้น–ลงสู่แม่น้ า

โขงบริเวณด่านบ้านเก่า เพ่ือรองรับเวลาระดับน้ าโขงลดลง ตลอดจนปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในผ่านเข้า–ออกด่าน 

 
 3) ลานจอดรถบริเวณด่านเป็นดินโคลนในฤดูฝน นอกจากการสัญจรไม่สะดวกแล้ว ท าให้
ขนส่งสินค้ายากล าบากมากข้ึน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ควรปรับปรุงลานจอดรถให้สะดวกต่อการจอดรถทุกฤดูกาล 
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 4) การบริหารจัดการบริเวณจุดผ่อนปรน อยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนและท าให้เกิดความสับสนของผู้ใช้บริการทั้งสองฝั่ง รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณใน
การดูแลจุดผ่อนปรนนี้ด้วย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ควรมีการบูรณาการหน่วยงานข้างต้น และแบ่งงานกันท าให้ชัดเจน  

 
5) เครื่องตรวจสอบไม่ค่อยทันสมัย มีลักษณะเหมือนทุกด่าน คือ ใช้คนตรวจ ใช้สุนัขร่วม 

ส่วนผู้หญิงก็ต้องมีผู้ตรวจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันให้มากข้ึน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบทั้งคนและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เพ่ือความมั่นคง

ของประเทศ 
6) บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่กล้องวงจรปิดช ารุดหลายปี 

เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม และไม่มีงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง 
 

7) ความสามารถของสุนัขในการตรวจค้นยาเสพติดของคนลาวที่ผ่านจุดผ่อนปรนนี้ มี
ศักยภาพในการตรวจค้นได้เพียง 2 ชั่วโมง หากเกิน 2 ชั่วโมงท าให้ศักยภาพในการตรวจค้นยาเสพติด
ลดลง จึงท าให้ถือเป็นอุปสรรคในการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีแนวทางในการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยน าเทคโนโลยีที่มีความ

แม่นย าเข้ามาร่วมตรวจสอบ 
 
แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า 
1) ปรับปรุงทางขึ้น–ลงสู่แม่น้ าโขงบริเวณบ้านด่านเก่า เพ่ือรองรับเวลาระดับน้ าโขงลดลง 

ตลอดจนปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกในผ่านเข้า–ออกด่าน 
2) การตรวจจ านวนคนเข้า–ออก ควรมีจ านวนต้องตรงกันในแต่ละวัน การน าเทคโนโลยีเข้า

มาตรวจสอบ เพื่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้อง CCTV เป็นต้น และ
ท าให้ไม่เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และปัญหาสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ 

3) ควรมีฐานข้อมูลในการตรวจคนเข้าเมืองแบ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มคนที่เข้ามาประจ า 
กลุ่มคนที่เข้ามาไม่มากนัก กลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผ่านด่านให้เร็วขึ้น 

4) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใช้วิธีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่สงสัยกับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป โดยการข่าวที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยเพ่ือใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์ที่
สามารถตรวจคนเข้าและออกผ่านด่านที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงประจ าด่าน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยหญิง 

5) จุดผ่อนปรนควรมีการน าเทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้าทั้งคนไทยและคนลาวที่มาใช้บริการ
จุดผ่อนปรนนี้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถพิจารณาความถี่ จ านวนครั้งในการมาใช้บริการ เป็นคน
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ที่มาประจ าหรือเพ่ิงเคยมา และสามารถตรวจสอบพิรุธของผู้มาใช้บริการที่มีการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะในวันเสาร์ที่มีคนมาใช้บริการจ านวนมาก 

 
6) จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก 

 

 
ภาพที่ 3-53 แสดงที่ตั้งจดุผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
ภาพที่ 3-54 แสดงสภาพทั่วไปจุดผ่อนปรนช่องตาอู 

 
จุดผ่อนช่องตาอู เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2535 เพ่ือเปิดช่องทางการค้า และ

แลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน จนกระทั่งวันที่ 17 มีนาคม 2541 ได้ยกระดับเป็นจุด
ผ่อนปรน เวลาเปิดท าการ ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00–15.00 น. จุดผ่อนปรนนี้ มี
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 92 กิโลเมตร ตลาดนัดฝั่งไทย มี 2 แห่ง ได้แก่       
1) ตลาดล่าง เปิดท าการทุกวันจันทร์ บริเวณจุดสกัดต ารวจตะเวนชายแดน ในปัจจุบันมีร้านค้าจ านวน 
37 ราย สินค้าที่ขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค พลาสติก เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 2) ตลาดบน เปิด
ท าการทุกวันพุธ และวัน ศุกร์ ซึ่งตลาดบนแห่งนี้ ในปัจจุบันมีการเปิดตลาดนัดบริเวณจุดผ่อนปรนช่อง
ตาอู ห่างจากตลาดล่าง 3 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 3-55 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนช่องตาอู ปี 2556 และปี 2558 

 

 
ภาพที่ 3-56 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนช่องตาอู ปี 2556 และปี 2558  

 
จ านวนคนเข้า–ออก มีคนลาวข้ามมาในวันอาทิตย์มากกว่าวันพุธเนื่องจากมีตลาดนัด จ านวน

คนข้ามมา วันละ ประมาณ 500–600 คน มูลค่าการค้า ประมาณ 600,000 บาทต่อวัน 
 

 
ภาพที่ 3-57 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่อนปรนช่องตาอู 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนช่องตาอู  
1) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ทบทวนกรอบอัตราก าลังใหม่ให้สอดคล้องกับภาระงาน และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2) ปัญหาการลักลอบโจรกรรมรถจักรยานยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

เพราะพ้ืนที่ไม่มีรั้วกั้น  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจุดผ่อนปรนและบริเวณข้างเคียงดูแลการเข้าออกของรถจักรยานยนต์

อย่างเข้มงวดและคนในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลในพ้ืนที่  โดยเฉพาะในยามวิกาล 
และติดกล้อง CCTV เพ่ือตรวจสอบการเข้า-ออก 

 
3) สินค้าต้องห้าม ประเภทสัตว์ป่าหายากและพันธุ์พืช ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการค้าที่เกิดจาก
ความนิยมเฉพาะกลุ่มท่ีชื่นชอบตามรสนิยม ความเชื่อในการใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ผู้แลจุดผ่อนปรนมีความเข้มงวดเกี่ยวกับการน าเข้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคน

ในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที ่
 
4) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในการรองรับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา 

เป็นต้น ในช่วงฤดูฝน ไม่สะดวกในการจ าหน่ายสินค้า 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในเขตพ้ืนที่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพ่ือรองรับการยกระดับเป็นด่านถาวร และอ านวยความ
สะดวกแก่ใช้บริการในพ้ืนที่  

 
5) พ้ืนที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องตาอู เป็นพ้ืนที่ในเขตอุทยาน ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
แนวทางแกไ้ขปัญหา  
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยกเว้นเพ่ือการพัฒนา

พ้ืนที่จุดผ่อนปรนช่องตาอูเป็นจุดผ่านแดนถาวร  
 
แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู 
1) การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับเข้ามาประจ าการในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนช่องตาอูที่จะยกระดับ

เป็นด่านผ่านแดนถาวร เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง สรรพสามิต ตรวจพืชและสัตว์ เป็นต้น ให้มี
มาตรฐานของจุดผ่านแดนถาวร 
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2) การจัดระเบียบพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าให้มีความเหมาะสม มีกฎระเบียบให้ผู้ค้าถือปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

3) การด าเนินการตามกฎหมาย 5 ทวิ เพ่ือสามารถน าเข้าสินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เป็นต้น จะท าให้การส่งออก–น าเข้าสินค้ามูลค่าที่สูงขึ้น เพ่ือ
น าไปสู่การยกระดับเป็นด่านถาวรได้ในอนาคต แต่มีปัญหาการขอใช้พ้ืนที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ ด้าน
การเตรียมเจ้าหน้าที่ เป็นเรื่องที่ส าคัญ การตรวจคน ตรวจสัตว์ ตรวจสินค้า 

4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งซื้อ–ขายสินค้าระหว่างประเทศ  

5) ปัญหาการขาดคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ที่อ านวยความสะดวกในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
และนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางจุดผ่อนปรนช่องตาอู โดยสัญญาณโทรศัพท์มีเพียงบางจุดและก็ต้อง
ตะแคงตัวของโทรศัพท์ไว้และต้องเป็นจุด ๆ เดียว แม้เช่นนั้นไม่มีสัญญาณ และการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของด่าน ควรมีการประสานกับสภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้า 
และเห็นว่าในแต่ละด่านควรท าการศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือยกระดับด่าน   

6) ประสานงานกับสภาอุตสาหกรรม หรือประธานสภากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เพ่ือน าเสนอพ้ืนที่จุดผ่อนปรนช่องตาอู ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

7) ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้แก่คนลาวใน เมืองจ าปาสัก เมืองสุขุมา และเมือง
มูนละปาโมก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ เพ่ือ
ส่งเสริมในการผลิตและตลาดรับซื้อ 
 

7) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 
จุดผ่อนปรนช่องอานม้า เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ทุกวันอังคาร และวัน

พฤหัสบดี เวลา 09.00–15.00 น. โดยพ้ืนที่ติดกับประเทศกัมพูชา มีระยะทางห่างจากจังหวัด
อุบลราชธานี ประมาณ 170 กิโลเมตร และมีตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดี จ านวนพ่อค้า
แม่ค้าในตลาดนัดฝั่งไทย ทั้งหมด 40–50 ราย สินค้าที่มีการขายในตลาดนัด ร้อยละ 85 เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
 

 
         ภาพที่ 3-58 แสดงที่ตั้งจดุผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายนื จังหวัดอุบลราชธาน ี
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ภาพที่ 3-59 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนช่องอานม้า ปี 2556 และปี 2558  

 

 
ภาพที่ 3-60 แสดงสภาพพื้นทีจุ่ดผ่อนปรนช่องอานม้าในฝั่งกัมพูชา 

 
จ านวนคนเข้า–ออก คนลาวข้ามมาในวันอาทิตย์มากกว่าวันพุธ โดยวันอาทิตย์ (มีตลาดนัด) 

มีคนข้ามมาวันละ ประมาณ 300–400 คนต่อวัน มูลค่าการค้า ประมาณ 300,000–400,000 บาท 
 

   
ภาพที่ 3-61 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่อนปรนช่องอานม้า  
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า   
1) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า ยังเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนในเขตอนุรักษ์  เขตพ้ืนที่อุทยาน และเขต

รักษาพันธุ์พืชและสัตว์ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ควรมีความร่วมกันประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันหาทางออกที่ท าให้

เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อุทยานที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนมีการ
สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกัมพูชาให้มากข้ึน  
 
 2) จุดผ่านแดนถาวรช่องอานม้า ยังไม่มีหลักเขตที่ชัดเจนระหว่างประเทศไทยและประเทศ   
กัมพูชา ซึ่งยังมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น เรื่องของพ้ืนที่ซึ่งยังเป็น   
“Gray Area” ที่ไม่มีความชัดเจน ฝั่งกัมพูชาได้มีการปัก ปันเขต รุกล้ าเข้ามาในฝั่งไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในระหว่างปักปันเขตแดนร่วมกัน ประเด็นส าคัญ คือ ไทยไม่สามารถเสียพื้นที่ให้ได้   

แนวทางแก้ไขปัญหา  
การร่วมมือกันจัดท าปักหลักเขตให้มีความชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ

ด าเนินการ ในอนาคตเมื่อการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะเอ้ือให้พ้ืนที่มีความสะดวกในการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ได้มากขึ้น  

 
3) ปัญหาการขาดสัญญาณโทรศัพท์ ไม่อ านวยความสะดวกในการสื่อสาร  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ประสานกับบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เครือที่เข้ามาด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และขยาย

สัญญาณการให้บริการมากขึ้น เพ่ือความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การบริการสังคม และด้าน
สาธารณสุข รวมถึงความมั่นคงตามแนวชายแดน 

 
4) บางบริเวณใกล้ด่านยังไม่ได้เก็บกู้ระเบิด  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ประเทศในการน าเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการ 

เก็บกู้ระเบิดเข้ามาเร่งเก็บกู้ระเบิดให้เรียบร้อย 
 
5) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ ท าให้เป็นอุปสรรค

ใน การสื่อสารระหว่างกัน 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเขมรเข้ามาประจ าการ ในพ้ืนที่ 

ตลอดจนมีการฝึกอบรมการใช้ภาษาเขมรให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้สามารถสื่อสารได้  
 
ข้อสังเกตบริบทที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนและด่านต่าง ๆ คือ สูตรส าเร็จที่ว่าหากมีด่าน

จะต้องมีบ่อนกัมพูชาตามแนวชายแดนไทย ถ้าด่านที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับเป็นด่านถาวรได้  
เป็นรูปแบบเดียวกันหมด แต่ขนาดของบ่อนอาจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาด ความ
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หนาแน่นของประชาชนในฝั่งไทย ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของจังหวัด และความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง 

 
แนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
1) จัดระเบียบพื้นที่บริเวณตลาดให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมของตลาด 
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ในการอ านวย

ความสะดวกในพ้ืนที่มากขึ้น 
3) การเก็บกู้ระเบิดบริเวณพ้ืนที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า เพ่ือความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น

และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการ 
4) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า มีความจ า เป็นในการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา ฉะนั้นควรมีการน าผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษาเขมรเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกันที่ดี 

5) นายอ าเภอและปลัดอ าเภอชายแดน ต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ
ปัญหาพื้นที่ และความต้องการของฝั่งตรงข้ามมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

6) ต้องเจรจาให้กัมพูชาย้ายตลาดของกัมพูชาออกไปจากจุดที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน เพราะยึดเส้นเขต
แดนไม่ตรงกัน และต้องจัดส ารวจเส้นปักปันเขตแดนร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อน 

7) กั้นแนวเขตแดนออกจากสันปั้นน้ าฝ่ายละ 100-150 เมตร พร้อมให้กัมพูชาย้ายตลาดลง
ด้านล่าง 

8) จัดท าแผนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ช่องอานม้าให้ชัดเจน 
 

5.3 จังหวัดศรีสะเกษ 
1) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เปิดท าการตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เวลาท าการ ทุกวัน 
เวลา 07.00–20.00 น. แต่การเดินทางผ่านเข้าออกต้องแสดงหนังสือเดินทางเท่านั้นกับทางการทหาร 
ระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 114 กิโลเมตร  

 

 
                      ภาพที่ 3-62 แสดงที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 



3-106 

 
     ภาพที่ 3-63 แสดงสภาพื้นท่ีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 

 

 
     ภาพที่ 3-64 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องสะง าปี 2556 และปี 2558 

 

 
ภาพที่ 3-65 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องสะง าปี 2556 และปี 2558 
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จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามีตลาดนัดขายสินค้าทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
07.00–11.00 น. โดยตลาดตั้งอยู่ที่เมืองใหม่ช่องสะง า ในวันที่มีตลาดนัด ทางฝ่ายทหารได้มีการผ่อน
ผันให้คนกัมพูชาเข้ามาด่านช่องสะง าโดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ซื้อ-ขายสินค้า แต่คนกัมพูชาเดินทางเข้ามาลดลงร้อยละ 40 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนในการเดินทางไปเมืองใหม่ช่องสะง า ได้แก่ ค่ารถโดยสารจากด่านช่องสะง าไปเมืองใหม่ช่องสะ
ง า ค่าจ้างรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ในวันที่เปิดตลาดนัดมีคนกัมพูชาเข้ามาซื้อ
สินค้าจ านวน 1,000–500 คน ตลาดในวันอาทิตย์มีจ านวนคนกัมพูชามากกว่าวันพฤหัสบดี การเข้ามา
ซื้อสินค้าของคนกัมพูชาเป็นผู้ประกอบการร้อยละ 40 และเป็นกลุ่มผู้บริโภคร้อยละ 60 ซึ่งการมาซื้อ
สินค้าในแต่ละครั้งใช้เวลาในช่วงสั้น ตั้งแต่เวลา 07.00–09.00 และช่วงเวลาเปิดด่าน คนกัมพูชารีบ
เข้ามาซื้อสินค้าเพ่ือให้ตัวเองได้มีโอกาสเลือกสินค้าที่ดีก่อนคนอ่ืน  

ร้านค้าที่ขายสินค้าในเมืองใหม่ช่องสะง า จ านวนร้านค้า ประมาณ 200–250 ร้าน ซึ่งภายใน
ตลาดมีการแบ่งประเภทสินค้าชัดเจน เช่น สินค้าประเภทอาหารสด สินค้าประเภทผลไม้ อาหารปรุง
ส าเร็จ สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค สินค้าประเภทเสื้อผ้า เป็นต้น ร้อยละ 85 เป็นสินค้าอาหาร
อาหารทะเล ลูกชิ้น อาหารปรุงส าเร็จ ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น และมีผู้ประกอบการคน
กัมพูชาน าสินค้ามาขายภายในตลาดในสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2556 ได้แก่ เห็ดกระด้าง ขี้ใต้ ถ่าน 
หน่อไม้ เป็นต้น ซึ่งคนกัมพูชาที่น าสินค้ามาวางขาย และน าเงินที่ได้จากการขายสินค้าไปซื้อสินค้าของ
ไทย เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการซื้อขายสินค้าของคนกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระเป็นเงินสด
มากกว่าให้เครดิต นอกจากสินค้าการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ประกอบการคนไทยกับ
ผู้ประกอบการคนกัมพูชาที่มีการซื้อขายกันเป็นประจ าระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป จึงมีการให้เครดิต
แก่ผู้ประกอบการคนกัมพูชา ครั้งละ 1 สัปดาห์ แต่ในปัจจุบันการให้เครดิตคนกัมพูชาที่มีความไว้เนื้อ
เชื่อใจกันและบางส่วนที่มีการหลบหนี้ไม่ยอมจ่ายเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ท าให้ผู้ประกอบการคนไทย
ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบางรายต้องปิดกิจการลง เพราะคนกัมพูชาไม่ยอมมาจ่ายหนี้ และ
ผู้ประกอบการคนไทยไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้อีกทอดหนึ่ง ในวันที่เปิดตลาดนัด โดยเฉพาะวันอาทิตย์ มี
ผู้ประกอบการคนกัมพูชาขับรถยนต์ข้ามมาซื้อสินค้าที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสะง าประมาณ 50-80 ครั้ง
ต่อวัน ที่เปิดตลาดนัด ซึ่งแต่ละคันมีการจัดเรียงสินค้าในทุกพ้ืนที่ของรถ มีมูลค่าในซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
ไม่ต่ ากว่า 40,000 บาท 

สินค้าประเภทผลไม้ที่ ได้รับความนิยมมากของคนกัมพูชา คือ มะพร้าว มีจ านวน
ผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย ในการเปิดตลาดนัดแต่ละครั้ง คนกัมพูชามาซื้อมะพร้าวประมาณ 
2,000 ลูกต่อวัน ซึ่งมะพร้าวที่มาขายเป็นมะพร้าวในพ้ืนที่อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุขันธ์ 
อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ การสั่งซื้อมะพร้าวของคนกัมพูชา ร้อยละ 50 โทรมาสั่งมะพร้าว
ก่อนวันที่มีตลาดนัด และส่วนที่เหลือร้อยละ 50 เป็นลูกค้ารายย่อยที่มาเลือกซื้อบริเวณตลาดเอง
โดยตรง นอกจากนี้ มีผลไม้อีกหลายชนิดที่มีการเพาะปลูกในอ าเภอดังกล่าว ได้แก่ เงาะ มังคุด ล าไย 
ทุเรียน ลองกอง ชมพู่ มะขาม ลูกชิด เป็นต้น และมีผลไม้ที่มาจากภาคตะวันออก ได้แก่ ล าไย เป็นต้น 
ผลไม้ของประเทศจีน ได้แก่ ส้มจีน ทับทิม เป็นต้น  

ตลาดนัดที่เมืองใหม่ช่องสะง า ส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าของคนกัมพูชา และมีคนไทยใน
พ้ืนที่บางเล็กน้อย จากการย้ายตลาดนัดบริเวณหน้าด่านช่องสะง า มาขายสินค้าที่ตลาดเมืองใหม่ช่อง
สะง า ซึ่งไกลจากจุดเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร ท าให้ในปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น 2 อาชีพเป็นคนใน
พ้ืนที่อ าเภอภูสิงห์เท่านั้น ได้แก่ อาชีพขับรถโดยสาร และอาชีพขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ท าให้ประชาชน
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ในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพดังกล่าว มีรายได้เพ่ิมในวันที่มีตลาดนัดประมาณ 400–500 บาท ค่าบริการ
รถโดยสารคนละ 10 บาทต่อครั้ง และค่าบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้างคนละ 20 บาทต่อเที่ยว  

การย้ายตลาดนัดจากบริเวณด่านช่องสะง ามาที่เมืองใหม่ช่องสะง า  ข้อดีในการย้ายตลาด 
ได้แก่ ขนาดตลาดนัดใหญ่ขึ้น มีสินค้าท่ีหลากหลายมากข้ึน ความสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้ามาก
ขึ้น รถยนต์สามารถเข้ามารับสินค้าได้ภายในตลาด โดยเฉพาะในบริเวณตลาดที่ขายผลไม้ ส่วนข้อเสีย 
ผู้ประกอบการภายในตลาดมากข้ึน เกิดการแข่งขันด้านราคาภายในตลาด ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการมี
ยอดขายสินค้าลดลงเกือบทุกราย ประกอบกับอ านาจซื้อคนกัมพูชาไม่มาก และคนกัมพูชาเข้ามาซื้อ
สินค้าลดลงจากปี 2556 ผู้ประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินค้าไปขายต้องเสียภาษีทั้งฝั่งไทยและฝั่ง
กัมพูชาจ านวนมาก ประมาณ 500 บาทขึ้นไปต่อครั้ง และผลกระทบที่ได้รับชัดเจนภายในตลาด จาก
การสังเกต พบว่า ทุกประตูในการเดินเข้าไปบริเวณตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสะง ามีทหารไทยประจ าการ 
ประตูละ 2 คน และมีการสับเปลี่ยนในการตรวจตราภายในตลาด ท าให้คนกัมพูชาที่เข้ามาซื้อเกิด
ความหวาดกลัว เมื่อข้ามมาซื้อสินค้า ประกอบการ ความเสี่ยงในการข้ามมาซื้อสินค้าของคนกัมพูชาที่
บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง า เพราะทางการกัมพูชาไม่รับรองความปลอดภัยให้กับคนกัมพูชาที่ข้ามมาซื้อ
สินค้า ในปัจจุบันคนกัมพูชามีการปรับตัวและเคยชินกับระยะทางที่มาเมืองใหม่ช่องสะง ามากขึ้น 

ปัจจุบันผู้ค้าที่เข้ามาค้าขายบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเสียเงิน
ค่าเช่าสถานที่ในการขายสินค้าวันละ 200 บาท ต้องขายสินค้าท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด ไม่มี
ร่มหรือหลังคากันแดดฝน ซึ่งส้มเขียวหวานและผลไม้สดต่าง ๆ ที่น าออกมาจากห้องเย็นเมื่อโดนความ
ร้อนเพราะต้องวางขายกลางแดดท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย ซึ่งทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรจัด
สถานที่กางเต็นท์หรือมีผ้าใบกันแดดให้เป็นการชั่วคราว หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยงข้องอนุญาตให้ผู้ค้า
สามารถท าโครงหลังคาชั่วคราวขึ้นมาเพ่ือขายสินค้า และควรจัดสร้างห้องน้ า ห้องส้วมที่รองรับ
ให้บริการแก่ผู้ค้า ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่เข้ามาหาซื้อสินค้าที่บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง า
ด้วย 

ในเดือนเมษายน ปี 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ตกลงให้ในวันที่เปิดตลาดนัด ได้แก่ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และใน
อนาคตขอเปิดเพ่ิมในวันอังคาร อีก 1 วัน โดยให้ผู้ที่เข้ามาซื้อขายสินค้าในบริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะ
ง าที่ใช้เดินทางไปเช้า-เย็นกลับ โดยน าระบบอิมมิเกรชันการ์ด ซึ่งใช้เทคโนโลยีมาช่วยแทนการใช้ตั๋วฉีก 
เพ่ือเป็นตัวบันทึกข้อมูลคนเข้า-ออกท่ีผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ถือเป็นการควบคุมบุคคลลักลอบ
เข้าเมืองเป็นอย่างดี  ซึ่งระบบบัตรผ่านแดนแบบอิมมิเกรชั่นการ์ด หรือบัตรผ่านแดน “อิมมิเกรชัน
การ์ด” มีคุณสมบัติ คือ แสดงรูปถ่ายและสามารถเก็บข้อมูลที่มีประวัติ วันเดือนปีเกิด และภูมิล าเนา
ของผู้ถือบัตรไว้อย่างละเอียด เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา 

มูลค่าสินค้าส่งออกชายแดน ในปี 2558 จ านวน 806 ล้านบาท สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง ปูนชีเมนต์บรรจุถุง เครื่องดื่มน้ าผลไม้ เกลือป่น เครื่องดื่มน้ าขาเขียวโออิชิ เครื่องดื่ม
น้ าอัดลม รถขุดไฮดรอริค นมถั่วเหลือง กระเบื้อง น้ ามันพืช เป็นต้น ส่วนมูลค่าสินค้าน าเข้าชายแดน 
ในปี 2558 จ านวน 187 ล้านบาท สินค้าน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) ถ่านไม้ มันส าปะหลัง 
(หัวมันสด) น้ ามันยาง ชัน ขี้ใต้ท าด้วยน้ ามันยาง หวายเส้น ส่วนของพรรณไม้ เห็ดกระด้างสด พริก
แห้ง เป็นต้น (ศุลกากรช่องจอม, 2558) 
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    ภาพที่ 3-66 แสดงตัวอย่างสินค้าจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้มีโครงการในการก่อสร้างตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ 

“เมืองใหม่ช่องสะง า” ด้วยงบประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งมีการก่อสร้างทั้งหมด 4 เฟส และได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จใน 2 เฟสแรก ขณะนี้ก าลังก่อสร้างในเฟสที่ 3 เป็นอาคารพาณิชย์จ านวน 1,200 ยูนิตใน
พ้ืนที่ 30 ไร่ ซึ่งมีเครือข่ายนักลงทุนที่ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว มาร่วมลงทุนด้วยกัน สินค้าหลัก
ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือสอง พวกเครื่องหนัง รวมถึงสินค้าใหม่แบรนด์เนม ลักษณะสินค้าเหมือนตลาด
โรงเกลือ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ “เมืองใหม่ช่องสะง า” ได้เปิด
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาร้อยละ 80 ของตลาด ซึ่งในเมื่อ
เดือนธันวาคม 2558 บริเวณตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ “เมืองใหม่ช่องสะง า” ร้านค้าปิดทั้งหมดไม่
สามารถอยู่ได้ เพราะไม่มีผู้ซื้อสินค้า จึงท าให้ร้านค้าได้ปิดตัวลงไปไม่มีผู้ขายสินค้าภายในตลาดโรง
เกลือศรีสะเกษ  

 

 
         ภาพที่ 3-67 แสดงตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ “เมืองใหม่ช่องสะง า” ณ เดือนธันวาคม 2558 

 
บริเวณตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า มีบ่อนคาสิโน ชื่อว่า โรงแรมสะง ารีสอร์ท ตั้งอยู่

บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจวม ต าบลตรอเปรียงไปร์ อ าเภออัลลองเวง  จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็น
เจ้าของคนเดียวกันกับ บ่อนคาสิโนรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท ที่ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ผู้ก่อตั้ง ชื่อ 



3-110 

นายลึม เฮง เป็นคนกัมพูชาเชื่อสายจีน บ่อนคาสิโนมีแผนด าเนินการก่อสร้างสถาบันเทิงครบวงจร บน
เส้นทางหมายเลข 67 เป็นโรงแรม 12 ชั้น ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ตลาดการค้า ตลาดปลอดภาษี 
ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ประมาณ 250 เมตร เปิดให้เล่นการพนันตลอด 
24 ชั่วโมง เครื่องเล่นภายในบ่อนคาสิโน ได้แก่ สล๊อต จ านวน 124 เครื่อง บัคคาร่า 48 โต๊ะ โต๊ะไพ่ 
30 โต๊ะ หวยเสี่ยโชคทุกชั่วโมง เป็นต้น เจ้าหน้าที่ภายในบ่อนคาสิโนเป็นคนกัมพูชา ซึ่งได้รับการ
ฝึกอบรมจากมาเก๊า นอกจากนี้ภายในบริเวณบ่อนมีโรงรับจ าน า ส าหรับบริการผู้เล่นพนันที่เข้ามาเล่น
ต้องการน าของมีค่ามาแลกเป็นเงินเพ่ือเล่นพนันต่อ นอกจากนี้ กลุ่มคนบางกลุ่มที่ถูกจ้างเพ่ือเป็นหน้า
ม้าของบ่อนคาสิโน และภายในบ่อนคาสิโนมีระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบที่ดูพฤติกรรมของผู้
เล่นพนันแต่ละราย   

การเดินทางไปเล่นคาสิโนผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ผู้เล่นทุกคนต้องมีหนังสือเดินทาง 
(Passport) เท่านั้นจึงสามารถข้ามไปเล่นบ่อนคาสิโนได้ จ านวนรถตู้ที่ให้บริการไปบ่อนคาสิโน จ านวน
เฉลี่ย 35 คันต่อวัน ในช่วงเทศกาลประมาณ 40–50 คันต่อวัน หรือผู้มาเล่นที่บ่อนคาสิโนในวันปกติ 
300 คนต่อวัน ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเทศกาลประมาณ 400 คนต่อวัน กลุ่มผู้เล่นพนันแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เล่นพนันแบบตั้งใจมาเล่นโดยเฉพาะ 2) ผู้เล่นพนันผู้สูงอายุ และวัยเกษียณ 
อยู่บ้าน ไม่มีงานท า 3) ผู้เล่นพนันที่จ้างมาเล่นพนันภายในบ่อนคาสิโน สามารถแบ่งอาชีพกลุ่มผู้เล่น
พนัน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ร้อยละ 80 รองลงมาเป็น ข้าราชการ ร้อยละ 10 และนักธุรกิจ ร้อยละ 
10 ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของบ่อนคาสิโน ต้องการผู้เล่นกลุ่มนักธุรกิจและข้าราชการที่มาเล่นครั้งละ
จ านวนมากเพียงไม่กี่ราย ส่วนกลุ่มชาวบ้านเป็นเพียงหน้าม้า เพ่ือให้บ่อนคาสิโนคึกคักมากขึ้น เมื่อ
เทียบกับปัจจุบัน ผู้เล่นพนันมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่าน เพราะปัจจุบันกระบวนการผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรต้องมีหนังสือเดินทาง และผู้เล่นพนันบางรายมีแต่เสียเงิน จึงท าให้ไม่มาเล่นอีก 

 

 
                 ภาพที่ 3-67 แสดงกระบวนการจัดทัวร์มาเล่นท่ีบ่อนคาสิโน 
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                ภาพที่ 3-68 แสดงขยายความสิ่งที่ผู้จัดทัวร์ได้รับประโยชน์จากบ่อนคาสิโน 
 

ปัจจุบัน ฝั่งตรงข้ามซึ่งห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ประมาณ 6 กิโลเมตร มีการพนันที่
เกิดขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า พนันบั้งไฟ เปิดเริ่มให้มีการเล่นในเดือนสิงหาคม ปี 2558 ซึ่งบริเวณท่ีมีการเล่น
พนันบั้งไฟมีการเก็บค่าเข้าไปเล่นพนันบั้งไฟคนละ 500 บาทต่อวัน มีจ านวนคนมาเล่นมากที่สุดในวัน
เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 300–400 คนต่อวัน นักพนันบั้งไฟส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ (พยาบาล 
ครู) ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นนักธุรกิจ ร้อยละ 30 และชาวบ้าน ร้อยละ 30 ตามล าดับ และนักพนันบั้ง
ไฟอายุระหว่าง 30–60 ปี กลุ่มที่เล่นมากที่สุด อายุ 40 ปีขึ้นไป ช่วงอายุส่วนใหญ่ลักษณะการแต่งกาย
ของผู้ไปเล่นพนันบั้งไฟมีการแต่งตัวที่ปกปิดแสงแดดอย่างมิดชิด เพราะเป็นการพนันกลางแจ้ง โดยการ
ข้ามไปเล่นพนันบั้งไฟ นักพนันที่ข้ามไปเล่นต้องมีหนังสือเดินทาง แต่เป็นที่น่าสังเกต การเดินทางไปเล่น
การพนันผ่านจุดผ่านแดนถาวรนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวก การเล่นพนันบั้งไฟมีโอกาสที่ได้รับ
เงินมากกว่าการเล่นที่บ่อนคาสิโน จึงท าให้นักพนันบางรายเปลี่ยนการเล่นพนันบั้งไฟแทนการเล่นพนัน
ที่บ่อนคาสิโน 

 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
1) มูลค่าการซื้อ–ขายสินค้า บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ซ่ึงแต่ละเดือนมีมูลค่าไม่สูงนกั 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานผลิตแป้งมันแปรรูปในพ้ืนที่ให้มูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึน 

 
2) การรุกล้ าชายแดนของคนกัมพูชาเข้ามาในบริเวณชายแดนประเทศไทย 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้มงวดในการดูแลพ้ืนที่ ตลอดจนชุมชนใน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ร่วมกัน 
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3) เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่มีมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทีไ่ม่สามารถควบคุมต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
มีการเจรจาและท า สัญญาร่วมกันในการก าหนดค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นสากลมากขึ้น 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4) ความเข้มงวดในการเข้า–ออก เพราะบริเวณพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรมีบ่อนคาซิโน ที่มีผลต่อ

ความมั่นคงในประเทศ 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ควรให้การผ่อนคลายความเข้มงวดลงส าหรับผู้ที่เข้ามาซื้อ–ขายสินค้า หรือเข้า–

ออก เพ่ือท ากิจกรรมนอกเหนือจากการเข้าบ่อนคาสิโน 
 
5) การน าเข้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร คือ มันส าปะหลังที่น าเข้ามามาก

ในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคมเท่านั้น 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
ส่งเสริมคนกัมพูชาปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ และน าผลผลิตที่ส่งเสริมมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าส่งไป

ประเทศท่ีสาม 
 
6) มูลค่าการส่งออกสินค้าอุปโภค–บริโภค ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากส่วนกลาง และใน

พ้ืนที่ไม่มีสินค้าท่ีสามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกได้ 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
มีการน าวัตถุดิบภายในท้องถิ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียงมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น ตลอดจน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาด าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสูง 
 
7) พ้ืนที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลผลิตทาง

การเกษตรในการแปรรูปเป็นสินค้าที่สามารถมูลค่าการน าเข้า–ส่งออกได้ 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาส่งเสริมผู้ประกอบการ

ในพ้ืนที่ที่น าผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 
 
8) ข้อพิพาทกรณเีขาพระวิหาร ที่มีผลท าให้มูลค่าทางการค้าลดลงเป็นอย่างมาก 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ทางการไทยและทางการกัมพูชาควรมีการเจรจาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเน้นการค้าชายแดนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากกว่า
ความขัดแย้งเรื่องดินแดน 
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9) คนกัมพูชาพยายามที่บุกรุกเข้ามาตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณฝั่งประเทศไทยมากขึ้น 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่และคนในชุมชนชายแดนควรช่วยกันดูแลพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ของ

คนกัมพูชา 
 
10) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าและบริเวณพ้ืนที่เมืองใหม่ ยังต้องได้รับการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
แจ้งหน่วยงานผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการค้าท่ีก าลังจะเกิดข้ึนและเติบโตในอนาคต 
 
11) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ยังไม่มีหลักเขตที่ชัดเจนระหว่างประเทศไทยและ ประเทศ

กัมพูชา 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ ในการปักปันเขตแดน โดยมีการลง

นามร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
12) ผู้ประกอบการคนไทยบางรายไม่สามารถในด้านภาษากัมพูชา ท าให้เป็นอุปสรรคในการ

ซ้ือ-ขายสินค้า 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยในด้านภาษา

กัมพูชา 
 
13) การบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง ายังไม่พร้อมเท่าที่ควรในด้านระบบสาธารณูปโภค 

เช่น สุขอนามัย ฝุ่น ห้องน้ า ขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ สถานที่ในการเปิดตลาดนัดที่เมืองใหม่ช่องสะง า
มีการเปิดขายกลางแจ้ง 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนในด้านการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
14) ระบบการท างานของไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรมีระบบรองรับที่ได้มาตรฐาน สามารถ

ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ส่วนฝั่งกัมพูชาไม่มีระบบรองรับที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่ใช้
ในรูปเอกสาร ส่งผลให้การท างานเกิดความล่าช้า  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยกันระหว่าง 2 ฝ่าย เพ่ือให้ใช้มาตรฐานเป็นระบบ

เดียวกัน 
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15) การน าสินค้าเข้าไปขายภายในประเทศกัมพูชาใช้ระบบการผูกขาดสินค้าในการน าเข้า 
โดยจ ากัดผู้ขายเพียงรายเดียว  

แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยในระดับนโยบาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 

 
16) ระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศกัมพูชาไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร และใช้ระบบผูกขาดใน

การให้บริการระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนระบบประกันรถยนต์ และระบบไฟแนนซ์รถยนต์ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยในระดับนโยบาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 

และเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น 
 

 แนวทางในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจบริเวณเมืองใหม่ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน การ

ก าจัดขยะ ระบบระบายน้ า เป็นต้น ในการรองรับการค้าชายแดนที่เอ้ือประโยชน์กับคนในพ้ืนที่เพ่ือ
อ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะเป็นปัญหาใหญ่ในการสร้างเมืองใหม่
ช่องสะง า 

2) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ใช้ผลผลิตในพื้นที่เพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 

3) การจัดระเบียบพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าในตลาดโรงเกลือให้มีความเหมาะสม มีการสนับสนุน
จากทางจังหวัดศรีสะเกษในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น สิ่งส าคัญของตลาดโรง
เกลือ ควรท าขนาดเล็กก่อน แล้วค่อย ๆ ขยาย โดยน าสินค้ากัมพูชามาวางขายก่อน 

4) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองให้มากขึ้น เพราะการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการ
สร้างเครือข่ายระหว่างกัน และความยืดหยุ่นในการท าการค้าระหว่างเมือง เพ่ือน าไปสู่การค้าทียั่งยืน 

5) ควรมีการพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง สปป.ลาวให้มากขึ้น (แขวงอัตตะบือ 
และแขวงจ าปาสัก) และประเทศไทย (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์) 

6) ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและองค์ประกอบต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับขนส่งภายในประเทศ 

7) การบริหารจัดการด้านระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย 
8) การจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้า ในการก าหนดพ้ืนที่ปลอดอากร (Free Zone) 

เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า มีจุดขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในจุดผ่านแดนช่องสะง า 
เพราะมีสถานีขนส่งขนาดใหญ่ในการรองรับการขนส่ง  

9) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า มีความพร้อมในการจัดตั้งจุดขนถ่ายสินค้า โกดังสินค้า หรือ
โรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ 
Logistics ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะเข้าไปยัง
นครวัดโดยการเดินทางผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีรถบริการเข้า–ออก ทั้งรถตู้ รถโดยสาร เป็นแหล่ง
รวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการค้าและการลงทุน 
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10) ช่องสะง าสามารถพัฒนาเป็นเขตพ้ืนที่แปรรูปมันส าปะหลังและอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในเขต
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

11) ควรมีการซื้อขายสินค้าทั้งวัน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัจจุบันตลาดเมืองใหม่ช่องสะง า
ขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของคนกัมพูชา ควรน าสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกมาจัดขาย เช่น ร้านธงฟ้าให้
มากขึ้น และบ่อยขึ้น เพ่ือกระตุ้นอ านาจการซื้อภายในประเทศให้มากขึ้น และดึงดูดคนไทยมาซื้อขาย
สินค้าภายในเมืองใหม่ช่องสะง า ตลอดจนควรมีพ้ืนที่ให้คนกัมพูชามาขายสินค้าที่มีคุณภาพมาขาย
สินค้า ทีต่อบสนองความต้องการคนไทยมากข้ึน 

12) ควรมีการแปรรูปสินค้าข้ันต้น การบรรจุหีบห่อสินค้า เพ่ือน าไปสู่การขายได้มากขึ้น และ
ควรมีสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดมาวางขายภายในตลาดเมืองใหม่ช่องสะง า ตลอดจนควรมีที่
ให้บริการหลังการขาย โดยเน้นการให้บริการมากขึ้น เช่น การเปิดคลินิกรักษาพยาบาลของเอกชน 
เป็นต้น เพราะคนกัมพูชานอกจากเข้ามาซื้อสินค้าแล้ว บางส่วนเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
ของรัฐและคลินิกในพื้นที่จ านวนมาก 
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ส่วนที่ 4 
รายงานความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
1. จังหวัดอ านาจเจริญ 

1.1 จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจุดผ่อนปรนเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่จุดผ่อนปรนบ้ำนยักษ์คุ อ ำเภอชำนุ

มำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ กำรค้ำขำยในปัจจุบันมีกำรเปิดจุดผ่อนปรนสัปดำห์ละ 2 วัน คือ วันพุธและ
วันศุกร์ ในวันที่ 26–27 สิงหำคม 2557 ได้เห็นชอบสนับสนุนให้ขยำยเวลำกำรเปิด–ปิด จุดผ่อนปรน
บ้ำนยักษ์คุ อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ และด่ำนท้องถิ่นบ้ำนเหล่ำหมำกหูด เมืองไซพูทอง 
แขวงสะหวันนะเขต จำก 2 วัน เป็น 5 วัน ต่อสัปดำห์ ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจำรณำก ำหนดวันเปิด
เพ่ิมเติม ต่อมำสถำนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แจ้งว่ำแขวงสะหวันนะเขตได้เห็นชอบกำร
ขยำยเวลำเปิดท ำกำรเป็น 5 วันต่อสัปดำห์ ตำมที่จังหวัดเสนอ แต่เห็นควรเปิดเฉพำะเวลำ 08.00–
16.00 น. ในวันที่ 23 กันยำยน 2558 โดยนำยวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
ได้ประชุมหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำร่ำงประกำศจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
เรื่องขยำยเวลำท ำกำรจุดผ่อนปรนบ้ำนยักษ์คุ ต ำบลชำนุมำน อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
ตำมบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมชำยแดนไทย–ลำว จังหวัด
อ ำนำจเจริญกับแขวงสะหวันนะเขต และให้จังหวัดประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนด
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรด ำ เนินกำรร่ำงประกำศจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
เรื่องขยำยเวลำท ำกำรจุดผ่อนปรนบ้ำนยักษ์คุ อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ และส่งร่ำง
ประกำศให้กระทรวงมหำดไทยให้ควำมเห็นชอบ หลังจำกกระทรวงมหำดไทยเห็นชอบประกำศแล้ว 
จังหวัดอ ำนำจเจริญและแขวงสะหวันนะเขตจะด ำเนินกำรประชุมเพ่ือลงนำมร่วมกันด ำเนินกำรออก
ประกำศต่อไป 

 เมื่อมีกำรเปิดจุดผ่อนปรน 5 วันต่อสัปดำห์ ท ำให้มีมูลค่ำกำรซื้อขำยสินค้ำมำกขึ้น ในอนำคต
เมื่อมีกำรยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรและมีกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมที่สะดวกขึ้น มูลค่ำกำรซื้อ
ขำยสินค้ำบริเวณจุดผ่อนปรนบ้ำนยักษ์คุจะสูงขึ้น สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับประชำชนในพ้ืนที่
ได้มำกขึ้น สิ่งส ำคัญที่สุด คือ กำรมีช่องทำงที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรซื้อขำยสินค้ำมำก
ขึ้น ได้แก่ สปป.ลำว และเวียดนำม ส่วนด้ำนควำมม่ันคง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงมีกำรตรวจตรำและ
เฝ้ำระวังตลอด แต่มีกำรลักลอบกระท ำผิดกฎหมำย เช่น หลบหนีเข้ำเมือง ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติด 
ลักลอบขนไม้พะยูง เป็นต้น นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงกับนโยบำยกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน ส่งผลท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรเกิดควำมยำกล ำบำกในกำรประกอบกิจกำร ซึ่งปัญหำดังกล่ำวควรมีกำรร่วมกันแก้ไข 

 จุดผ่อนปรนบ้ำนยักษ์คุ อ ำเภอชำนุมำน เป็นพ้ืนที่ตรงข้ำมกับบ้ำนเหล่ำหมำกหูด เมืองไซพู
ทอง แขวงสะหวันนะเขต มีกำรเพำะปลูกสินค้ำเกษตรทั่วไป สินค้ำเกษตรตำมฤดูกำล เช่น กบ เขียด 
ปลำบำงส่วน ใบตอง เป็นต้น ผู้ประกอบกำรคนลำวน ำสินค้ำเกษตรตำมฤดูกำลมำจ ำหน่ำยในวันที่จุด
ผ่อนปรนเปิดท ำกำร ส่วนสินค้ำไทยจ ำหน่ำยที่จุดผ่อนปรน เป็นผู้ประกอบกำรจำกพ้ืนที่อ ำเภอชำนุ
มำนและอ ำเภอเขมรำฐ ซึ่งจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ประกอบกำรที่อ ำเภอ
ดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร มีกำรส่งออกผลไม้ไทยผ่ำนจุดผ่อนปรนชำนุมำนมำกขึ้น มำกขึ้น เพรำะ
ด่ำนประเพณีที่อ ำเภอดอนตำลถูกสั่งปิดด่ำนประเพณี ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนอยู่ระหว่ำงขอกำร
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สร้ำงแพขนำนยนต์ที่หมู่บ้ำนนำสีดำ อยู่ทิศเหนือของจุดผ่อนปรน แต่อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำต เพ่ือ
ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนมำกขึ้น 

 ปัจจุบันจุดผ่อนปรนไม่มีอำคำรสถำนที่ท ำกำรถำวรและเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรอยู่ประจ ำ จึงไม่
สะดวกในกำรเดินทำงไปขออนุญำตสินค้ำน ำเข้ำ–ส่งออกที่ด่ำนศุลกำกรเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ส่วนตรวจคนเข้ำเมือง (ตม.) มีประจ ำมำที่จังหวัดอ ำนำจเจริญแล้ว ในขณะที่ฝั่ง สปป.ลำว มีอำคำรที่
ท ำกำรถำวร มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง และเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรปฏิบัติงำนประจ ำ นอกจำกนี้ จุด
ผ่อนปรนมีโครงสร้ำงพื้นฐำนเกี่ยวกับถนน สำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่มำกเท่ำที่ควร เช่น 
จุดขนถ่ำยสินค้ำไม่เพียงพอ ไม่มีท่ำเทียบเรือ อุปกรณ์กำรขนถ่ำยสินค้ำขึ้นลงเรือยังใช้กำรชักรอก และ
ขนำดเรือข้ำมแม่น้ ำโขงมีขนำดเล็ก 

 แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวชำยแดนจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
1) ยกระดับจุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 
2) สร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขง 
3) พัฒนำเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำรองรับจุดผ่ำนแดนถำวร ซึ่งมีกำรพัฒนำจุดผ่อนปรน

กำรค้ำบ้ำนยักษ์คุ เชื่อมโยงไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลำว และเวียดนำม และพัฒนำด่ำน
ประเพณีท่ำปำกห้วยยำง เชื่อมโยงไปยังแขวงจ ำปำสัก สปป.ลำว 

4) พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ได้แก่ ด่ำนประเพณีบ้ำนบุ่งเขียว ด่ำนประเพณี
บ้ำนหินขัน ด่ำนประเพณีบ้ำนคันสูง อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

5) พัฒนำสถำนบริกำรเกี่ยวเนื่องเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 

6) พัฒนำเป็นตลำดกำรค้ำเชิงท่องเที่ยวชำยแดนอ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้แก่ 
จุดผ่อนปรนกำรค้ำบ้ำนยักษ์คุ ด่ำนประเพณีบ้ำนนำสีดำ ด่ำนประเพณีบ้ำนบุ่งเขียว และด่ำนประเพณี
บ้ำนโคกสำรท่ำ 

7) พัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น เส้นทำงชำนุมำน (แห่
ยักษ์)–ไซพูทอง (พระธำตุโพน)–จ ำปำสัก (น้ ำตกหลี่ผี)–อุบลรำชธำนี (ช่องเม็ก) 
 
2. จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.1 จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

 มูลค่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก ประเทศไทย มีมูลค่ำกำรค้ำเกินดุล 
สินค้ำที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค น้ ำมัน วัสดุก่อสร้ำง และสินค้ำน ำเข้ำส่วน
ใหญ่เป็นสินค้ำทำงกำรเกษตร 

 ในอนำคต โอกำสในกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ ำมันขนำดใหญ่ บริเวณด่ำนช่องเม็ก โดยมีร้ำนค้ำ
ต่ำง ๆ เช่น ร้ำนขำยหมูยอ ร้ำนขำยของฝำก ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ของจังหวัดอุบลรำชธำนีภำยใน
บริเวณสถำนีบริกำรน้ ำมัน เป็นต้น ซึ่งรถโดยสำรน ำเที่ยวขนำดใหญ่ที่มำส่งนักท่องเที่ยวไป สปป.ลำว ขำ
กลับไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำในจังหวัดได้ โดยเฉพำะรถโดยสำรที่เดินทำงไปท่องเที่ยวในเมืองปำกเซ 
แขวงจ ำปำสัก สำมำรถแวะซื้อสินค้ำที่สถำนีบริกำรน้ ำมันได้  

 โอกำสบริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก เช่น ธุรกิจจอดรถ โดยเป็นจุดจอดรถคอนเทนเนอร์ 
รถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ เพ่ือรองรับรถขนำดใหญ่ และเป็นสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำร
จอดรถขนำดใหญ่ที่ขวำงทำงถนนบริเวณทำงเข้ำด่ำนช่องเม็ก ช่วยแก้ปัญหำกำรจรำจรติดขัด แต่
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ปัญหำที่ควรมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกันในแก้ไข คือ บริเวณด่ำนช่องเม็กมีทั้งเทศบำลต ำบลช่องเม็ก
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องเม็กมีทิศทำงกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน หำกมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน
สำมำรถท ำให้เกิดกำรพัฒนำด่ำนช่องเม็กได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 จุดผ่ำนแดนถำวรควรมีบริเวณที่โล่งเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำส่งออกและน ำเข้ำ แต่
ในควำมเป็นจริงบริเวณถนนสองข้ำงทำงมีกำรจอดรถกีดขวำงกำรจรำจร  

 สินค้ำ OTOP ของไทย เช่น ผ้ำไหม จ ำหน่ำยผืนละ 500–1,000 บำท สำมำรถซื้อฝำกได้
น้อยชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผ้ำไหมของ สปป.ลำว ที่จ ำหน่ำยผืนละ 100 บำท สำมำรถซื้อเป็นของ
ฝำกได้จ ำนวนที่มำกกว่ำ ฉะนั้นสินค้ำ OTOP ควรมีกำรปรับเปลี่ยนและแปรรูปให้หลำกหลำยรูปแบบ
มำกขึ้น  

 จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก อยู่ตรงข้ำมกับแขวงจ ำปำสัก เป็นแขวงที่มีกำรเพำะปลูกพืชได้
หลำกหลำยชนิด เช่น กำแฟ ฟักทอง กะหล่ ำปลี ผักกำด กล้วย พริก มะนำว ถั่วลิสง มันส ำปะหลัง เป็น
ต้น ด้วยระยะทำงจำกชำยแดนไทย–สปป.ลำว ที่ด่ำนช่องเม็ก 50 กิโลเมตรที่มีกำรเพำะปลูก มีพ้ืนที่ใน
กำรเพำะปลูกประมำณ 3 แสนไร่ เกษตรกรจ ำนวน 12,000 ครอบครัว ซึ่งสมำชิกโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 
5 คน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักเพ่ือส่งขำยในประเทศไทย เช่น กล้วย เป็นสินค้ำหลักปลูกตลอดทั้ง
ปี ผลผลิตเฉลี่ย 100 ตันต่อวัน ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม มีผลผลิตมำกที่สุดเฉลี่ยประมำณ 
300 ตันต่อวัน มีกำรซื้อขำยกล้วยในช่วงเวลำเช้ำตรู่ ส่วนกะหล่ ำปลี พริก มะนำว ฟักทอง ถั่วลิสง มัน
ส ำปะหลัง มีกำรเพำะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน ระยะเวลำ 6 เดือน สถำนที่ขนถ่ำย
สินค้ำอยู่ที่ตลำดวังเต่ำ ห่ำงจำกชำยแดน 2 กิโลเมตร มีกำรก่อสร้ำงเป็นโครงสร้ำงที่ยังไม่เป็น
กิจลักษณะโดยกำรระดมเงินจำกผู้ประกอบกำรคนไทยที่ไปรับซื้อพืชผลทำงกำรเกษตรในกำรก่อสร้ำง 
เนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำว เป็นพ้ืนที่ของทหำร ไม่มีโฉนด อยู่ในระหว่ำงท ำหนังสือขอรับกำรอนุมัติจำก
ทหำร 

 พ้ืนที่เพำะปลูกกะหล่ ำปลีมำกที่สุดอยู่ที่เมืองปำกซอง มีพ้ืนที่ผลิตประมำณ 100,000 ไร่ ผู้ที่
ปลูกคือ กลุ่มชำวบ้ำน มีกำรจัดสรรที่ดินในกำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่ ซึ่งที่ดินที่จัดสรรให้ห้ำมจ ำหน่ำย
ได้รับสิทธิ์ในกำรจัดสรร คนละ 3 เฮกตำร์ ซึ่งเมืองปำกซองไม่มีฤดูร้อน มีเพียงฤดูฝนจ ำนวน 8 เดือน 
และฤดูหนำว 4 เดือน มีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ สภำพดินอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่รำบสูง ไม่เป็นภูเขำ อยู่ชั้น
บรรยำกำศที่ 2 สตรำโตสเฟียร์ ไม่ไหลผ่ำน ท ำให้อำกำศร้อนไม่ขึ้นมำ ฉะนั้น อุณหภูมิค่อนข้ำงคงที่ 
ในช่วงเย็นเมืองปำกซองมีอุณหภูมิประมำณ 25 องศำเซลเซียส เหมำะแก่กำรเพำะปลูกกำแฟและผัก
เมืองหนำว ห่ำงจำกชำยแดนด่ำนช่องเม็กระยะทำง 50 กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่ห่ำงจำกชำยแดนช่องเม็ก 30 
กิโลเมตรขึ้นไป มีควำมสูงประมำณ 800–1,200 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล ซึ่งควำมสูง 800 เมตรขึ้นไป 
สำมำรถปลูกกำแฟ พันธุ์อำรำบิก้ำได้ และพ้ืนที่ต่ ำกว่ำ 800 เมตรเหมำะส ำหรับกำรปลูกกำแฟพันธุ์โร
บัสต้ำ ซึ่งกำรเพำะปลูกกำแฟได้มีกำรปลูกพืชผักชนิดอ่ืน ๆ ผสมในไร่กำแฟควบคู่ เพรำะช่องควำมห่ำง
ระหว่ำงต้นกำแฟ ประมำณ 1.50 เมตร ใช้ระยะเวลำ 3 ปี จึงสำมำรถให้ผลผลิตได้  

 นอกจำกกำแฟแล้วมีพืชต่ำง ๆ ที่สำมำรถส่งออกทั้งปี โดยแบ่งประเภทพืชผักออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1) พืชตำมฤดูกำล เป็นพืชยืนต้น ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ต่ำง ๆ เช่น มะม่วง ทุเรียน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นพืชที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรปลูกได้อย่ำงชัดเจน 

2) พืชที่ไม่ตำมฤดูกำล เป็นพืชล้มลุก ส่วนใหญ่เป็นผักที่สำมำรถปลูกได้ตลอดทั้งปี 
สำมำรถก ำหนดเวลำในกำรเก็บเก่ียวได้ เช่น กะหล่ ำปลี ผักกำดขำว เป็นต้น 
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สินค้ำเกษตรที่ออกตำมฤดูกำลแต่ละเดือน ได้แก่ 
- ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน มีกำรปลูกผักต่ำง ๆ กล้วย มันเทศ และ

ฟักทอง 
- ในช่วงเดือนตุลำคม มีกำรปลูกมะขำมเปียก กล้วย ถั่วลิสงเม็ด มันส ำปะหลังเส้น ซึ่ง

มะขำมเปียกไม่ได้ปลูก แต่เป็นต้นไม้พ้ืนฐำนที่มีตำมบ้ำนเรือนทั่วไป ที่ชำวบ้ำนรวบรวมมำขำยให้
บริษัท ซึ่งกำรรวบรวมขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของชำวบ้ำนที่น ำมำขำยให้กับบริษัท ซึ่งกำรเพำะปลูก
มะขำมไม่สำมำรถก ำหนดเก็บเก่ียวและมีผลผลิตออกปีละครั้ง ส่วนกำรปลูกมันส ำปะหลังในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน  

- ในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยน ใช้เวลำประมำณ 3 เดือน เป็นช่วงผลผลิต
ฟักทองสูงที่สุด ซึ่งผลผลิตฟักทองออกสู่ตลำดในประเทศไทยจ ำนวนมำก   

- ในช่วงเดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม มีผักออกสู่ตลำดน้อย เป็นช่วงที่กะหล่ ำปลี
เริ่มมีผลผลิตออก  

- ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม เป็นพืชฤดูกำล เช่น มะขำมเปียก ฝ้ำย เม็ด
ละหุ่ง เป็นต้น ใน สปป.ลำว ไม่มีผลไม้ นอกจำกกล้วยน้ ำว้ำที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี วันละ 100 ตัน มี
กำรขนส่งสินค้ำ 364 วัน หยุดท ำกำร 1 วัน คือวันเข้ำพรรษำเท่ำนั้นเพ่ือไปท ำบุญ ซึ่งกล้วยส่วนใหญ่
น ำเข้ำไปที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 ระบบกำรขนส่งใน สปป.ลำว ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรคนไทยทั้งหมด โดยรถ
ผู้ประกอบกำรคนไทยเข้ำมำรับบริเวณลำนขนส่งสินค้ำเท่ำนั้น ส่วนกำรขนส่งสินค้ำเกษตรจำกไร่จะใช้
บริกำรรถชำวบ้ำนทั่วไป เช่น รถ 6 ล้อ รถบรรทุก เป็นต้น ขนส่งในลักษณะขนส่งแบบตีรถเปล่ำกลับ 
สินค้ำผักที่ส่งไปจ ำหน่ำยในตลำดในประเทศไทย เช่น ตลำดไทย ตลำดสี่มุมเมือง เจริญศรี จังหวัด
อุบลรำชธำนี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น มีแม่ค้ำจำกจังหวัดอุบลรำชธำนีเข้ำมำรับซื้อ
จำกบริเวณนี้ จ ำนวน 10 รำยใหญ่ เป็นกำรช ำระค่ำสินค้ำเป็นเงินสด ไม่มีกำรให้เครดิต ช ำระค่ำสินค้ำ
เป็นเงินสกุลไทยเพรำะสะดวกในกำรซื้อ–ขำยสินค้ำระหว่ำงกัน 

 พืชผักต่ำง ๆ จะขนส่งไปลงที่ ตลำดเจริญศรี จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่มีลักษณะคล้ำยตลำด
ไทย มีเป็นแหล่งรวมสินค้ำเกษตรทั้งหมด ซึ่งพ่อค้ำรำยย่อยเข้ำมำเลือกซื้อสินค้ำ เพ่ือกระจำยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในตลำดในเมืองใหญ่ โรงแรมต่ำง ๆ มีกำรเข้ำมำเลือก พริก มะนำว ผัก 
แล้วแต่จ ำนวนที่ต้องกำรของแต่ละรำย ส่วนมันส ำปะหลังสับแห้งส่วนใหญ่น ำเข้ำโรงงำนไบโอเอทำ
นอลที่จังหวัดอุบลรำชธำนีไทย  

 ส่วนสัตว์ประเภทวัว ควำย ที่มีจ ำนวนมำก เป็นวัวจำกประเทศไทยที่เข้ำมำ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ส่งออกไปประเทศเวียดนำม โดยใช้เส้นทำงอัตตะปือ เดินทำงจำกถนน ปำกเซ–ปำกซอง–เซกอง–
อัตตะปือ–ชำยแดนลำว–เวียดนำม สภำพถนนเส้นหลักจะเป็นถนนลำดยำงสองเลนธรรมดำ ระยะทำง
ประมำณ 400 กิโลเมตร. พ้ืนที่เมืองเซกอง–เมืองอัตตะปือ เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีควำมเจริญมำกนัก 
สินค้ำท่ีน ำเข้ำประเทศเวียดนำมนอกจำกวัว คือ ไม้ซุง ที่ไม่สำมำรถน ำเข้ำประเทศไทยได้ เพรำะติดขัด
ในเรื่องกฎหมำยที่ห้ำมน ำเข้ำไม้ซุง ฉะนั้นปัญหำกำรขนส่งสินค้ำอยู่ที่ประเทศปลำยทำงที่รับสินค้ำ  

 น้ ำมันเชื้อเพลิง จำก สปป.ลำว น ำเข้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดจำกประเทศไทยทั้งหมด ซึ่ง
รำคำน้ ำมันในประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่ำเมื่อเทียบกับ สปป.ลำว ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำน้ ำมันทุก 6 เดือน เพรำะ สปป.ลำว มีกำรซื้อน้ ำมันจำกต่ำงประเทศในตลำดซื้อ–ขำยล่วงหน้ำ  
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 จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็กมีโค กระบือของไทย ส่งออกไปประเทศเวียดนำมผ่ำนแขวงอัตตะ
ปือ ด้วยระยะทำงประมำณ 400 กิโลเมตร คือ จำกด่ำนช่องเม็กไปเมืองปำกเซ ระยะทำงประมำณ 50 
กิโลเมตร จำกเมืองปำกเซไปเมืองปำกซอง ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร จำกเมืองปำกซองไป
เมืองเซกอง ระยะทำงประมำณ 100 กิโลเมตร จำกเมืองเซกองไปแขวงอัตตะปือ ระยะทำงประมำณ 
80 กิโลเมตร และจำกแขวงอัตตะปือไปชำยแดนประเทศเวียดนำม ระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร 
ลักษณะถนนเป็นถนนลำดยำง 2 เลน 

 เกษตรกรแขวงสำละวัน มีกำรเพำะปลูกจ ำนวนมำก เช่น ฟักทอง ถั่วลิสง มะระหวำน 
กะหล่ ำปลี ผักกำดขำว เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งกระจำยสินค้ำภำยใน สปป.ลำว ที่ตลำดดำวเรือง 
เมืองปำกเซ แขวงจ ำปำสัก และอีกส่วนหนึ่งมีกำรน ำเข้ำมำจ ำหน่ำยที่ลำดวังเต๋ำที่ห่ำงจำกชำยแดน
ด่ำนช่องเม็ก 2 กิโลเมตร เพรำะแขวงสำละวันไม่มีชำยแดนที่สำมำรถขนส่งสินค้ำเกษตรผ่ำนเข้ำมำที่
ไทยได้ ซึ่งมีเพียงด่ำนเดียว คือ ด่ำนช่องเม็ก  
 
2.2 จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล 

 ในอนำคตจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง อ ำเภอนำตำล คำดว่ำมีกำรก่อสร้ำงสะพำน
มิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 6 หลังจำกมีกำรสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 จังหวัดบึงกำฬแล้ว
เสร็จ จึงมีกำรพิจำรณำในกำรก่อสร้ำงสะพำนแห่งดังกล่ำวอีกครั้ง ซึ่งโอกำสของจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำน
ปำกแซง คือ เป็นพื้นที่ติดกับแขวงสำละวันที่มีศักยภำพในกำรเพำะปลูกพืชทำงกำรเกษตรจ ำนวนมำก 
เช่น ฟักทอง กล้วย แตง ถั่วลิสง เป็นต้น ปัจจุบันพืชผลกำรเกษตรดังกล่ำวมีน ำเข้ำผ่ำนจุดผ่ำนแดน
ถำวรช่องเม็ก อ ำเภอสิรินธร เมื่อมีกำรสร้ำงสะพำนแล้วเสร็จ ท ำให้กำรเดินทำงสะดวกขึ้นเพ่ือกำร
ขนส่งสินค้ำส่งออกและน ำเข้ำ ที่ส ำคัญยังสำมำรถเชื่อมโยงไปเมืองดำนัง ประเทศเวียดนำมใน
ระยะทำงสั้นกว่ำกำรข้ำมสะพำนมิตรภำพไทย–ลำว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดำหำร ส่งผลให้มูลค่ำกำรค้ำ
ผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซงสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก มีแนวโน้ม
มูลค่ำน ำเข้ำสินค้ำที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสร้ำงมิตรภำพไทย–ลำว แห่งที่ 6 ที่จุดผ่ำนแดนถำวร
บ้ำนปำกแซง อ ำเภอนำตำล ทั้งนี้มูลค่ำกำรค้ำทั้งสองจุดผ่ำนแดนถำวรเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดอุบลรำชธำนี โอกำสในกำรน ำเข้ำสินค้ำมำเพ่ือกำรแปรรูปหรือกระจำยในพ้ืนที่ฝั่งไทยได้มำก
ขึ้น ในอีกมุมหนึ่งสินค้ำไทยสำมำรถกระจำยไปยังประเทศเวียดนำมได้เร็วขึ้น โดยเฉพำะเมืองดำนังซึ่ง
เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศเวียดนำม ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่ผ่ำนทำงมุกดำหำรไปเมืองดำนัง
จ ำนวนมำก เมื่อมีกำรสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย–ลำวแห่งที่ 6 ที่จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง 
อ ำเภอนำตำลมีโอกำสมำกขึ้น ซึ่งกำรสร้ำงสะพำนฯ ดังกล่ำว หน่วยงำนรำชกำรของ สปป.ลำว 
เห็นชอบในกำรสร้ำงสะพำนฯ แต่ไม่มีงบประมำณในกำรสนับสนุน 

 กำรสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย–ลำว แห่งที่ 6 เสมือนเป็นประตูกำรค้ำสู่อินโดจีนอีกหนึ่ง
ช่องทำง ซึ่งตรงข้ำมกับแขวงสำละวัน มีผลผลิตทำงเกษตรจ ำนวนมำก เดิมมีกำรน ำเข้ำผ่ำนจุดผ่ำน
แดนถำวรช่องเม็ก เมื่อสร้ำงสะพำนดังกล่ำว ท ำให้ผลผลิตสำมำรถส่งออกผ่ำนแขวงสำละวันน ำเข้ำ
จังหวัดอุบลรำชธำนี ส่งผลให้มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซงเพ่ิมขึ้น และท ำให้
ผู้ประกอบกำรคนลำวมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งลดลงและสะดวกมำกข้ึน โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมใน
กำรขนส่งผ่ำนแขวงจ ำปำสัก กำรสร้ำงสะพำนดังกล่ำวมีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกันท ำให้คนไทยและคน
ลำวสำมำรถไปมำหำสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น ท ำให้เกิดควำมเจริญและท ำให้ชุมชนขยำยตัวมำกขึ้น อย่ำง
น้อยที่สุดหน้ำด่ำนของทั้งสองฝั่งขยำยตัว เมื่อชุมชนขยำยตัวแล้ว เศรษฐกิจกำรซื้อกำรค้ำกำรขำยก็
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ขยำยตัวตำม และขยำยตัวเป็นวงกว้ำงออกไป ฉะนั้น หำกมีกำรสร้ำงสะพำนเร็วขึ้นก็มีผลดีต่อพ้ืนที่
มำกขึ้น ส่วนหน่วยงำนรำชกำรเมืองละครเพ็งก ำลังรอกำรอนุมัติกำรสร้ำงถนนลำดยำงจำกจุดที่คำดว่ำ
จะเป็นจุดก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย–ลำว ถึงเมืองละคอนเพ็ง ระยะทำงประมำณ 10 กิโลเมตร ซึ่ง
ในปัจจุบันเป็นถนนลูกรังดินแดง ในช่วงฤดูแล้งมีฝุ่นจ ำนวนมำก และช่วงฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ  

 เมื่อมีกำรสร้ำงสะพำนฯ ควรมีกำรด ำเนินกำรควบคู่ในระยะยำว ได้แก่ กฎระเบียบทำงกำร
ค้ำ กฎระเบียบต่ำง ๆ กฎระเบียบกำรเดินทำงข้ำมฝั่ง สปป.ลำว ให้มีควำมชัดเจนและปฏิบัติ
เช่นเดียวกันในแต่ละพ้ืนที่ หำกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ไม่มีควำมแน่นอนส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรที่ไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรขนส่งได้ ฉะนั้น ควรมีกำรแก้ปัญหำ
ให้อัตรำค่ำใช้จ่ำยมีมำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น หำกค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ มีมำตรฐำนกำรค้ำขำยมำกขึ้น ท ำให้
ผู้ประกอบกำรมีควำมสะดวกมำกขึ้นกว่ำเดิมและน ำไปสู่กำรขยำยมูลค่ำทำงกำรค้ำร่วมกันในอนำคต 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีระดับนโยบำยต้องเข้ำมำช่วยในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 

 นอกจำกเมืองดำนังที่เป็นเมืองท่องเที่ยว และบริเวณใกล้เคียงจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำก
แซงมีแหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำ คือ พระใหญ่องค์ตื้อ ที่คนไทยและคนลำวนิยมเดินทำงมำกรำบไหว้
สักกำระจ ำนวนมำก มีเทศกำลนมัสกำรหลวงพ่อพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ งำนเข้ำพรรษำ งำนแข่งเรือใน
วันออกพรรษำ ตลอดจนเทศกำลต่ำง ๆ ทำงพระพุทธศำสนำมีคนไทยและคนลำวร่วมกิจกรรมจ ำนวน
มำก ถือเป็นจุดขำยที่ส ำคัญของอ ำเภอนำตำล โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งในบำงพ้ืนที่สำมำรถเดินข้ำม
แม่น้ ำโขงได้ ส่วนในฤดูฝนมีปริมำณน้ ำมำกและมีเรือให้บริกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรข้ำม
ฟำก  

 หำกมีกำรสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย–ลำว แห่งที่ 6 อ ำเภอนำตำลที่เคยเป็นเมืองปิดจะ
กลำยเป็นเมืองเปิด แต่ปัญหำของนักธุรกิจไทยที่ทรำบกันทั่วไปคือ กำรซื้อที่ดินไว้เพ่ือเก็งก ำไร ท ำให้มี
กำรรวยแบบกระจุก ร้อยละ 20 และมีกำรจนแบบกระจำย ร้อยละ 80  

 สภำวะปัจจุบันเศรษฐกิจโลกซบเซำ ท ำให้เกิดผลกระทบกับทุกประเทศ ฉะนั้น คนไทยควร
ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรัชญำเศรษฐกิจของพอเพียง คือ หลักธรร
มำภิบำล ที่นักธุรกิจไทยควรให้ควำมส ำคัญ ส่วนใหญ่ธุรกิจให้ควำมส ำคัญก ำไรเป็นตัวน ำธุรกิจ จึงท ำ
ให้ถูกมองข้ำมหลักธรรมำภิบำล ดังนั้น นักธุรกิจควรจัดกิจกรรมคืนสู่สังคมให้มำกขึ้น เช่น กำรปลูกป่ำ 
เป็นต้น หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงควรถือเป็นหัวใจที่ส ำคัญของนักธุรกิจในทุกอำชีพ ไม่เพียง
แค่ด้ำนเกษตรอย่ำงเดียว ฉะนั้นกำรสร้ำงเศรษฐกิจที่มั่นคง ควรใช้หลักธรรมำภิบำลน ำเงินทุนและ
เศรษฐกิจช่วยให้ธุรกิจสำมำรถอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนอย่ำงแท้จริง  

 กำรออกบัตรผ่ำนแดนชั่วครำวข้ำมไปฝั่ง สปป.ลำว สำมำรถออกได้ที่อ ำเภอนำตำล เพรำะ
นำยอ ำเภอต้องลงนำม และตรวจคนเข้ำเมืองอยู่ในเขตอ ำเภอนำตำล จึงท ำให้เกิดควำมล ำบำกในกำร
เดินทำงของนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทำงข้ำมไปฝั่ง สปป.ลำว ควรมีกำรออกบัตรผ่ำนแดนชั่วครำวได้
บริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง 

 ปัจจุบันกำรค้ำชำยแดนภำยในกลุ่มจังหวัด ในส่วนของจังหวัดอุบลรำชธำนีผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่ภำคเอกชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ กำรค้ำเป็นไปตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ลักษณะ
คล้ำยกับจังหวัดต่ำง ๆ ซึ่งภำครัฐมีส่วนร่วมน้อยมำก  
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2.3 จุดผ่อนปรน หน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 
 จุดผ่อนปรนที่เขมรำฐมีระยะทำงไม่ไกลจำกจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง ระยะทำง

ประมำณ 20 กว่ำกิโลเมตร ในช่วงฤดูท ำนำและช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวมีแรงงำนฝั่งลำวข้ำมมำท ำงำน
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี มำกที่สุด ประมำณวันละ 2,000 คน ซึ่งมีปัญหำกำรนับคนเข้ำออกที่
ไม่เท่ำกัน ในส่วนแรงงำนที่เข้ำมำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แรงงำนบำงกลุ่มที่เข้ำมำโดยมี
นำยหน้ำประสำนกับฝั่งลำวเข้ำมำท ำงำน และกลุ่มที่เคยเข้ำมำท ำงำนแล้ว แรงงำนมีกำรประสำนกับ
เจ้ำของนำโดยตรง  

 จุดผ่อนปรนนี้ มีกำรเปิดตลำดนัดทุกวันจันทร์มีเงินหมุนเวียนจ ำนวนมำก ประมำณ 10 
ล้ำนบำทต่อเดือน (ศูนย์ ROC มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2557) มีตู้เอทีเอ็มทีมี่ใช้บริกำรกดเงินหมดตู้ ซึ่ง
มีกำรซื้อสินค้ำเต็มรถสำมล้อวันที่มีตลำดนัด และวันที่เปิดด่ำน เมื่อมีกำรสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย–
ลำว ที่จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง ท ำให้คนลำวข้ำมมำซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคได้มำกขึ้น และท ำให้
ประเทศไทยเกินดุลและได้ประโยชน์มำกขึ้น  

 ผู้ประกอบกำรคนลำว ส่วนใหญ่น ำสินค้ำจำกฝั่งลำวเป็นสินค้ำพ้ืนบ้ำนจ ำพวกสมุนไพร สัตว์
พ้ืนเมืองต่ำง ๆ เช่น กบ เขียด ปลำ เป็นต้น ส่วนสินค้ำคนไทยในพ้ืนที่ที่มีกำรส่งออก เช่น ไส้กรอก
อีสำน เป็นต้น ที่มีควำมต้องกำรของคนลำว  

 จุดผ่อนปรนนี้ ในอนำคตถือเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวมำกขึ้น เพรำะอ ำเภอเขมรำฐ
เป็นเมืองเก่ำแก่ อำยุประมำณ 200 ปี ได้มีกำรสร้ำงภำพยนตร์อ้อมกอดเขมรำฐ จะเข้ำฉำยในโรง
ภำพยนตร์ในปี 2559 ซึ่งมีประเพณีส่งเสริมสตรีนุ่งซิ่นในทุกวำระเพ่ือให้คนรุ่นใหม่สนใจกำรนุ่งซิ่นมำก
ขึ้น นอกจำกนี้ อ ำเภอเขมรำฐมีถนนคนเดินเพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งในอนำคตอ ำเภอเขมรำฐ ถือเป็นเมืองหน้ำด่ำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
2.4 จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก 

 จุดผ่อนปรนช่องตำอู เป็นจุดผ่อนปรนที่มีพ้ืนที่ทำงดินติดต่อกับฝั่ง สปป.ลำว กำรติดต่อ
ประสำนงำนกำรปรึกษำหำรือสำมำรถสื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำ เมื่อเทียบกับจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำที่
มีกำรสื่อสำรภำษำกัมพูชำ 

 จุดผ่อนปรนช่องตำอู มีศักยภำพพร้อมในโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน สถำนที่ท ำกำร เป็นต้น
และมีควำมสัมพันธ์กับ สปป.ลำว อยู่ในระดับดี มีกำรประสำนงำนร่วมกันตลอดทั้งด้ำนกำรปกครอง 
สำธำรณสุขโดยอ ำเภอบุณฑริก กับเมืองสุขุมำ แขวงจ ำปำสัก เป็นเมืองคู่ขนำนกัน อ ำเภอบุณฑริกมี
กำรประสำนกับเมืองสุขุมำ กำรดูแลรักษำผู้ป่วย กำรพัฒนำกำรส่งต่อในส่วนพ้ืนที่ติดกัน โรคที่ระบำด
มำกที่สุดคือ ไข้มำลำเรีย และไข้เลือดออก  

 จุดผ่อนปรนนี้ ถือเป็นจุดที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว เพรำะสำมำรถเดินทำงไปแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลำว เช่น น้ ำตกหลี่ผี น้ ำตกคอนพะเพ็ง เป็นต้น มีระยะทำงที่สั้นเป็น
ระยะทำงครึ่งหนึ่ง ถ้ำเดินทำงผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก เมื่อมีกำรยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 
ถือเป็นโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพได้สูง โดยเฉพำะสินค้ำประเภทน้ ำมัน และวัสดุก่อสร้ำง เพรำะ
สำมำรถเชื่อมโยงเส้นทำงหมำยเลข 13 และหมำยเลข 14 ภำยใน สปป.ลำว ได้ ท ำให้มีกำรเดินทำงที่
สะดวกมำกขึ้น  
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 ตลำดนัดช่องตำอู เปิดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในวันจันทร์มีกำรตั้งตลำดบน ส่วนวัน
พุธและวันศุกร์ตั้งตลำดล่ำง ซึ่งวันศุกร์มีคนลำวเข้ำมำซื้อสินค้ำจ ำนวนมำกกว่ำวันพุธและวันจันทร์ 
เพรำะผู้ประกอบกำรคนลำวส่วนใหญ่เข้ำมำซื้อสินค้ำวันศุกร์ เพ่ือน ำสินค้ำไทยไปจ ำหน่ำยในตลำดนัด
ที่บ้ำนเหียง ซึ่งเปิดตลำดทุกวันเสำร์ จึงท ำให้ตลำดนัดที่ช่องตำอูในวันศุกร์มีคนจ ำนวนมำก และมี
ร้ำนค้ำที่มำวำงจ ำหน่ำยประมำณ 60 ร้ำน โดยลูกค้ำคนลำวที่มำซื้อปลีกรำยละประมำณ 10,000 
บำท และลูกค้ำคนที่มีกำรซื้อส่งรำยละประมำณ 150,000 บำท เดือนที่คนลำวที่เข้ำมำซื้อสินค้ำ ส่วน
ใหญ่เป็นเดือนตุลำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี ส่วนเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน เป็นช่วงที่ขำย
สินค้ำได้น้อย 

 ผู้ประกอบกำรมีกำรขำยเชื่อมำกขึ้น ท ำให้มีควำมเสี่ยงในกำรเป็นหนี้สูญ 
 ผู้ประกอบกำรต้องกำรร้ำนค้ำท่ีถำวร ในช่วงฤดูฝนมีควำมล ำบำกในกำรขำยสินค้ำ และของที่

วำงจ ำหน่ำยเสียหำย ประกอบกับฝ่ำยทหำรอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรคนไทยเข้ำมำวำงจ ำหน่ำยสินค้ำ
พร้อมในเวลำเปิดด่ำน จึงท ำให้วำงสินค้ำไม่ทันในกำรจ ำหน่ำย ด้วยพฤติกรรมคนลำวบำงคนที่มี
อุปนิสัยขโมยสินค้ำ ท ำให้สินค้ำถูกลักขโมยได้ ซึ่งจับได้บ้ำงและจับไม่ได้บ้ำง 

 ช่องตำอูถือเป็นเส้นทำงที่ควรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เพรำะเป็นเส้นทำงที่เชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีส ำคัญของ สปป.ลำว ได้แก่ หลี่ผี คอนละเพ็ง และด่ำนดงกะลอ (เป็นจุดชำยแดนระหว่ำง 
สปป.ลำว และประเทศกัมพูชำ) ท ำให้มีระยะทำงที่สั้นกว่ำกำรเดินทำงผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรช่องเม็ก 
เมื่อจุดผ่อนปรนช่องตำอูได้ยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรถือเป็นจุดที่มีควำมส ำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยว
ที่ส ำคัญ 

 ด่ำนช่องตำอูมีกำรขยำยกำรค้ำมำกข้ึน เพรำะเป็นจุดผ่อนปรนที่มีกำรรองรับเมืองสุขุมำ เมือง
มูนละปำโมก และเมืองจ ำปำสัก ซึ่งเมืองจ ำปำสักและเมืองสุขุมำมีกำรเพำะปลูกข้ำว เป็นที่รำบลุ่มริม
แม่น้ ำโขง ส่วเมืองมูนละปำโมก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำ ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีเพำะปลูกเพียงร้อย
ละ 30 ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเมืองกันชนระหว่ำง สปป.ลำว ไทย และกัมพูชำ ซึ่งเป็นเมืองสุดท้ำยของ 
สปป.ลำว ที่ติดพื้นท่ีสำมเหลี่ยมมรกต แต่กำรเดินค่อนข้ำงล ำบำก เพรำะสภำพพ้ืนที่เป็นภูเขำสูง เมือง
มูนละปำโมกเป็นเมืองชำยแดนที่กั้น สปป.ลำว-กัมพูชำ บริเวณด่ำนดงกะลอ จังหวัดสตรึงเตรง และ
สำมำรถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำได้ 

 ด่ำนช่องตำอู ควรส่งเสริม สปป.ลำว ในกำรปลูกมันส ำปะหลัง เพรำะในอ ำเภอบุณฑริกส่วน
ใหญ่มีกำรเพำะปลูกมันส ำปะหลัง อ้อย ที่มีศักยภำพสูง โดยเมืองมูนละปำโมกบริเวณที่เป็นพ้ืนที่รำบ 
น้ ำไม่ท่วมขัง และสำมำรถส่งเสริมด้ำนกำรปศุสัตว์ได้ 

 อ ำเภอบุณฑริก มีพ้ืนที่ติดต่อ 3 เมือง คือ เมืองจ ำปำสัก เมืองสุขุมำ และเมืองมูนละปำโมก 
ซ่ึงตัวอ ำเภออยู่ตรงกลำงติดกับเมืองสุขุมำมำกที่สุด ซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ ำโขง  

 สินค้ำท่ีมีน ำเข้ำผ่ำนจุดผ่อนปรนช่องตำอู เช่น มะขำมเปียก มะขำมป้อม ลูกสมอ ร ำข้ำว เป็น
ต้น ซึ่งร ำข้ำวน ำเข้ำมำเพ่ือท ำอำหำรสัตว์ 

 ผู้ประกอบกำรคนไทยที่ขำยส่ง ส่วนใหญ่มีกำรเชื่อร้อยละ 80 และลูกค้ำคนลำวมีกำรเบี้ยวหนี้
สูงสุดเป็นจ ำนวน 400,000 บำท ส่วนจ ำนวนคนไทยที่ผ่ำนจุดผ่อนปรนต่อวัน แบ่งเป็นฤดูร้อน จ ำนวน 
1,500 คน และฤดูฝน จ ำนวน 450 คน และจ ำนวนคนลำวที่ผ่ำนจุดผ่อนปรนต่อวัน แบ่งเป็นฤดูร้อน 
จ ำนวน 400 คน และฤดูฝน จ ำนวน 100 คน 
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 ปัญหำ มีผู้ประกอบกำรที่ผูกขำดบริเวณจุดผ่อนปรนนี้ ท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนขำยสินค้ำ
ได้ยำกล ำบำก และควรมีกำรสร้ำงอำคำรที่ถำวรสำมำรถจัดเก็บสินค้ำได้ ปัจจุบันกำรขำยสินค้ำ โดยใช้
กำรกำงเต้นท์ท ำให้เสียเวลำในกำรเปิดหน้ำร้ำน และทหำรให้เวลำเข้ำไปตลำดเวลำ 08.00 น. ซึ่งเป็น
เวลำที่ด่ำนลำวและด่ำนไทยเปิดพร้อมกัน ท ำให้เตรียมของขำยไม่ทัน และท ำให้มีปัญหำกำรลักขโมย
สินค้ำ แต่ไม่สำมำรถลงโทษหนักได้ เพรำะเกรงว่ำคนลำวจะไม่กลับมำซื้อสินค้ำที่ร้ำน 

 ปัญหำ ฝั่งลำวมีควำมพร้อมในกำรยกระดับ มีทั้งระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ มีกำรสร้ำง
อำคำรที่ถำวรชัดเจน พร้อมที่จะยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร แต่ฝั่งไทยปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ
ยังไม่มีควำมพร้อม ได้แก่ ไม่มีอำคำรท ำกำรที่ถำวร ไม่มีตลำดขำยสินค้ำที่ถำวร ไม่มีไฟฟ้ำใช้ ไม่มี
สัญญำณโทรศัพท์ เพรำะพ้ืนที่จุดผ่อนปรนเป็นพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติฯ และบริเวณถนนที่เดินทำงเข้ำ
มำยังตลำดเป็นพ้ืนที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หำกมีกำรยกระดับควรมีกำรขออนุญำตทั้งอุทยำนแห่งชำติฯ 
และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เพื่อกำรขอใช้ประโยชน์และเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่ดังกล่ำวให้มำก
ขึ้น 

 
 2.5 จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน  ายืน 

 จุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำ อ ำเภอน้ ำยืน เป็นจุดผ่อนปรนแห่งเดียวของจังหวัดอุบลรำชธำนีที่
ติดต่อกับประเทศกัมพูชำ ซึ่งกำรขนส่งสินค้ำจำกจังหวัดอุบลรำชธำนีไปจังหวัดพระวิหำร ประเทศ
กัมพูชำ ในปัจจุบันใช้กำรขนส่งผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีระยะทำงที่
เพ่ิมขึ้น ท ำให้เกิดต้นทุนในกำรขนส่ง ด้วยปัจจัยดังกล่ำว จังหวัดอุบลรำชธำนีเห็นสมควรในกำรจะ
ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรต่อไปในอนำคต แต่กำรยกระดับติดเงื่อนไขด้ำน
ควำมมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำทั้ง 2 ฝ่ำย ทั้งจังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัด
พระวิหำรมีควำมต้องกำรยกระดับ แต่จุดผ่อนปรนนี้ ควรมีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน เช่น บริเวณพ้ืนที่ที่
ยังไม่มีกำรปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเป็นพ้ืนที่ สีเทำ รวมถึงสิ่งปลูกสร้ำงในเขตพ้ืนที่สีเทำ ได้แก่ 
อนุสำวรีย์ตำอม เป็นต้น ซึ่งได้ผิดข้อตกลงกับฝ่ำยไทย ควรมีกำรรื้อถอน จึงจะท ำให้กำรยกระดับเป็น
จุดผ่ำนแดนถำวรเกิดข้ึนไดใ้นอนำคต เมื่อมีกำรยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 
ควรมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ แต่ในปัจจุบัน ได้มีกำร
ก่อสร้ำงบ่อนคำสิโนฝั่งกัมพูชำคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2559 

 ในปัจจุบันจุดผ่อนปรนนี้ ได้มีกำรซื้อขำยสินค้ำจ ำนวนมำก เช่น น้ ำมัน สินค้ำอุปโภคบริโภค 
วัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น เมื่อมีกำรยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวรแล้ว มูลค่ำกำรค้ำมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

 เดิมจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำ เปิดด่ำนทุกวันอังคำรกับวันพฤหัสบดี มีกำรขยำยกำรเปิดจุด
ผ่อนปรนเป็น 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรยกระดับเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 
เมื่อมีกำรขยำยวันเปิดด่ำน แต่กำรซื้อขำยสินค้ำฝ่ำยไทยมีจ ำนวนมำกใน 2 วันเหมือนเดิม คนกัมพูชำ
เข้ำมำซื้อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน มูลค่ำกำรส่งออกที่สูงจ ำนวนมำกเป็นกำรส่งออกน้ ำมันทุกวัน
อังคำรและวันพฤหัสบดี ประมำณวันละ 400,000 ลิตร มูลค่ำเดือนละประมำณ 40–50 ล้ำนบำท จึง
ส่งผลให้มูลค่ำกำรค้ำจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำมีมูลค่ำสูงกว่ำจุดผ่อนปรนอ่ืน ๆ ในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 กำรขนส่งสินค้ำผ่ำนจุดผ่อนปรนช่องอำนม้ำ ซึ่งมีกำรขนส่งมันส ำปะหลัง กล้วย และถั่ว
เหลืองจำกจังหวัดพระวิหำร ประเทศกัมพูชำไปจังหวัดอุบลรำชธำนี มีปัญหำเรื่องเส้นทำงที่มีควำม
ลำดชัน ท ำให้กำรขนส่งสินค้ำเป็นอุปสรรค ถึงแม้จังหวัดพระวิหำรมีกำรปรับปรุงเส้นทำงเรียบแล้ว 
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3. จังหวัดศรีสะเกษ 
3.1 จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 
 เมืองใหม่ช่องสะง ำ พ้ืนที่ที่กรมป่ำไม้มีประกำศอนุญำตให้จังหวัดศรีสะเกษเข้ำใช้ประโยชน์

ในเขตป่ำที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษำไว้เป็นสมบัติของชำติ “ป่ำฝั่งซ้ำยห้วยศำลำ” ท้องที่ต ำบลไพร
พัฒนำ อ ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 966 ไร่ 2 งำน 31 ตำรำงวำ เพ่ือก่อสร้ำงสถำนที่
รำชกำรตำมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ช่องสะง ำ (เมืองใหม่ช่องสะง ำ) มีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภำคม 2546 จนถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2576 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเบื้องต้นภำยในบริเวณเมืองใหม่ช่องสะง ำ ตั้งแต่ปี 2546–2554 รวมงบประมำณ
กว่ำ 271 ล้ำนบำท ที่ผ่ำนมำมีกำรทิ้งร้ำงไว้ ท ำให้ท่อประปำ และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนเสื่อมสภำพ จังหวัด
ได้รับกำรทกัท้วงจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อ 10 ปีที่ผ่ำนมำไม่ได้ด ำเนินกำร จึงไม่อนุญำต
ให้น ำงบประมำณไปลงทุนก่อสร้ำงที่เมืองใหม่ช่องสะง ำ ในปัจจุบัน กรมป่ำไม้ได้มอบพ้ืนที่ให้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บริหำรจัดกำรเมืองใหม่ช่องสะง ำ ซึ่งงบประมำณในกำรซ่ อมแซม
เมืองใหม่ช่องสะง ำไม่สำมำรถตั้งงบประมำณ ประมำณ 10-20 ล้ำนบำท จึงมีกำรจัดสรรงบประมำณ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นงบประมำณค่ำใช้สอยเพ่ือซ่อมแซมและใช้บุคลำกรใน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดช่วยด ำเนินกำร ท ำให้บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง ำสำมำรถใช้น้ ำประปำได้ 
ส่วนไฟฟ้ำสำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้ในบำงส่วน เพรำะได้ช ำระค่ำไฟฟ้ำไปบ้ำงบำงส่วนเรียบร้อย และใน
บำงส่วนจังหวัดมีกำรค้ำงจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ ประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ ส ำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินก ำลังด ำเนินกำรหำวิธีกำรให้ จังหวัดศรีสะเกษสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ คำดว่ำด ำเนินกำร
แล้วเสร็จในไม่ช้ำ  

 กำรเดินรถโดยสำรได้มีกำรสัมปทำนเส้นทำงกำรเดินรถเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรถโดยสำรมี 2 
เส้นทำง เส้นทำงระยะยำว คือ จำกจังหวัดศรีสะเกษไปจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ และเส้นทำงระยะ
สั้น คือ จำกเมืองใหม่ช่องสะง ำไปจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ ระยะทำงประมำณ 3 กิโลเมตร ในระยะ
สั้นได้รับผลกระทบ คือ คนกัมพูชำส่วนใหญ่นิยมน ำรถเข้ำมำเอง และคนไทยที่ไปเล่นกำรพนันที่บ่อน
คำสิโนเดินทำงมำกับรถตู้ จึงท ำให้รถโดยสำรมีผู้โดยสำรใช้บริกำรน้อยไม่คุ้มทุน 

 สินค้ำน ำเข้ำจำกกัมพูชำที่สำมำรถมำแปรรูปในประเทศไทย เช่น มะขำมป้อม สินค้ำ
สมุนไพรต่ำง ๆ เป็นต้น โดยผู้ประกอบกำรน ำไปแปรรูป เช่น สมุนไพรหมักของป้ำเชง และบำงส่วนน ำ 
สมุนไพรมำตำกแห้งแล้วส่งไปจ ำหน่ำยที่ย่ำนเยำวรำช และมีสินค้ำที่มำจำกประเทศเวียดนำมน ำเข้ำ
ผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ ส่วนสินค้ำไทยส่งออกไปประเทศกัมพูชำ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้ำง  
มะพร้ำว ซึ่งน้ ำมะพร้ำวคนกัมพูชำน ำไปใช้ในพิธีกรรมต่ำง ๆ ส่งเข้ำไปถึงจังหวัดเสียมเรียบ มะพร้ำวที่
ตลำดชำยแดนรำคำประมำณ 8-12 บำทต่อลูก ในจังหวัดเสียมเรียบมีรำคำประมำณ 40 บำทต่อลูก 

 บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง ำมีกำรเปิดตลำดโรงเกลือในวันที่ 20 สิงหำคม 2558 มีกำรด ำเนิน
โครงกำรแบ่งออกเป็น 4 เฟส ในเฟสที่ 1 มีกำรจองพ้ืนที่เต็มหมดแล้ว ส่วน 3 เฟสที่เหลือก ำลัง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ตลำดโรงเกลือรวมทั้งสิ้นประมำณ 100 คูหำ สิ่งที่กังวล คือ ตลำดโรงเกลือมีกำร
จัดตั้งเกือบทุกจังหวัด และตลำดโรงเกลือที่ด่ำนช่องสะง ำมีระยะทำงที่ห่ำงจำกตัวจังหวัดมำกท ำให้ผู้
ซื้อไม่ค่อยสะดวกในเดินทำงมำซื้อสินค้ำ 

 ในวันที่มีตลำดนัดที่เมืองใหม่ช่องสะง ำ พบว่ำ มีผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและผู้ซื้อ
สินค้ำมำกขึ้น ซึ่งกำรย้ำยตลำดจำกบริเวณหน้ำด่ำนมำบริเวณเมืองใหม่ช่องสะง ำ เพ่ือแก้ปัญหำใน
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อนำคตในกำรขยำยของเมืองที่มำกขึ้น ในด้ำนควำมมั่นคงได้มีกำรปรึกษำหำรือเรื่องกำรผ่ำนแดน มี
ข้อเสนอให้จุดผ่ำนแดนถำวรช่องจอม และจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำสำมำรถใช้อีกำร์ดในกำรผ่ำน
เข้ำ-ออกชำยแดนได้ ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ 6 เดือน มีค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำบัตรอีกำร์ด ประมำณ 100 
บำทต่อคนต่อ 6 เดือน ในปัจจุบันคนกัมพูชำทีเ่ข้ำมำซื้อสินค้ำฝั่งไทย ได้อนุโลมให้เข้ำมำไทยไม่ต้องใช้
หนังสือเดินทำงในวันพฤหัสบดีและวันอำทิตย์ที่มีตลำดนัดให้เข้ำมำซื้อสินค้ำภำยในบริเวณเมืองใหม่
ช่องสะง ำ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำอีกำร์ดมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำ ข้อดีของบัตรอีกำร์ด คือ  สำมำรถ
ทรำบข้อมูลรำยละเอียดแบบออนไลน์ได้ ท ำให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลได้ง่ำยและเร็วขึ้น ส่วนกำร
ด ำเนินกำรท ำหนังสือผ่ำนแดน (Border Pass) สำมำรถท ำได้เฉพำะคนไทยในอ ำเภอภูสิงห์และคน
กัมพูชำในจังหวัดอุดรมีชัยเท่ำนั้น ส่วนกำรด ำเนินกำรท ำหนังสือมีข้อจ ำกัด คือใช้ได้เฉพำะคนไทยที่มี
ทะเบียนบ้ำนอยู่อ ำเภอภูสิงห์ กำรท ำหนังสือเดินทำง (Passport) ส ำหรับคนกัมพูชำต้องด ำเนินกำรที่
กรุงพนมเปญเท่ำนั้น ถือเป็นอุปสรรคหลัก มีค่ำใช้จ่ำยสูง และใช้เวลำในกำรจัดท ำนำน  

 ปัจจุบันผู้ประกอบกำรได้เคลื่อนย้ำยมำประกอบกำรค้ำและอยู่อำศัยที่เมืองใหม่ช่องสะง ำ มี
ตลำดนัดได้เปิดท ำกำรในวันพฤหัสบดีและวันอำทิตย์ มีคนไทยและคนกัมพูชำมำซื้อสินค้ำจ ำนวนมำก 
นอกจำกนี้มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ให้ควำมสนใจในกำรมำลงทุนในกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือ
พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำชำยแดนและกำรท่องเที่ยว และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษในอนำคตต่อไป 

 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เด่นในเรื่องผลไม้มำกที่สุด เช่น แก้วมังกร เงำะ ทุเรียน หอม 
กระเทียม พริก เป็นต้น โดยเฉพำะทุเรียนที่มีรสชำติอร่อยและสำมำรถเทียบกับผลไม้จำกภำค
ตะวันออกได้ 
 
4. ข้อเสนอในการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องพระพะลัย อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ช่องพระพะลัยอยู่ในพ้ืนที่ชำยแดนอ ำเภอขุนหำญ ตรงข้ำมกับอ ำเภอตะเปียงปรำสำท 
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชำเป็นช่องดั้งเดิม ตั้งแต่ระหว่ำงไทยและกัมพูชำไม่มีกำรแบ่งเขตแดน 
ในปัจจุบันช่องทำงธรรมชำตินี้ คนไทยและคนกัมพูชำมีกำรใช้เส้นทำงนี้ ซึ่งเป็นเส้นทำงที่ไม่ถูก
กฎหมำย เพรำะไม่มีกำรส ำรวจจัดท ำหลักเขตแดนที่ชัดเจน มีกำรลักลอบกำรค้ำขำยสินค้ำผิด
กฎหมำย มีกำรลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย เมื่อมีกำรเปิดเป็นจุดผ่อนปรนกำรค้ำช่องพระพะลัย 
ซึ่งถูกกั้นด้วยเทือกเขำพนมดงรักเป็นช่องเขำขำดของเทือกเขำพนมดงรัก ประมำณ 300–400 เมตร 
ช่องพระพะลัยเขตประเทศไทยอยู่ช่วงบนเขำ และส่วนหน้ำผำเป็นเขตประเทศกัมพูชำ ซึ่งเป็นกำรแบ่ง
สันปันน้ ำได้อย่ำงถูกต้องและไม่มีปัญหำเรื่องเขตแดนในบริเวณนี้ ช่องนี้เป็นเส้นทำงที่คนไทย-กัมพูชำ
ไปมำหำสู่กันนำนแล้ว  

 กำรเปิดจุดผ่อนปรนกำรค้ำช่องพระพะลัย มีประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรเปิดจุดผ่อน
ปรนนี้ ประชำชนคนไทยในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอกันทรลักษณ์ อ ำเภอศรีรัตนะ 
อ ำเภอไพรบึง และอ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวนประชำกรประมำณ 408,000 คน และ
ประชำชนคนกัมพูชำในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภออัลลองเวง และอ ำเภอตอเปียง
ปรำสำท จังหวัดอุดรมีชัย อ ำเภอจอมประสำร และอ ำเภอกุเลน จังหวัดพระวิหำร อ ำเภอสวำยลือ 
และอ ำเภอโซนนิกม จังหวัดเสียมเรียบ จ ำนวนประชำกรประมำณ 276,000 คน  

 สินค้ำไทยที่มีกำรซื้อขำยผ่ำนช่องพระพะลัย เช่น ผักและผลไม้ตำมฤดูกำล ของใช้พลำสติก 
เกลือ กะปิ น้ ำปลำ น้ ำตำลทรำย เครื่องดื่มบ ำรุงสุขภำพ เครื่องเทศต่ำง ๆ ขนมหวำน น้ ำอัดลม น้ ำ
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ผลไม้ เครื่องดื่มชูก ำลัง น้ ำดื่มบรรจุขวด บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป อำหำรส ำเร็จรูป ผงซักฟอก สบู่ อำหำร
ทะเลต่ำง ๆ ปลำสด เนื้อสด หมูสด ไก่สด เครื่องใช้วัสดุ เครื่องครัว เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ
อุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน ได้มีกำรประมำณกำรมูลค่ำกำรซื้อขำยต่อเดือน ประมำณ 
2.4 ล้ำนบำท (ฝ่ำยควำมมั่นคง ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอขุนหำญ, 2558) 

 สินค้ำกัมพูชำที่มีกำรซื้อขำยผ่ำนช่องพระพะลัย เช่น พริกสด พริกแห้ง มะนำว หน่อไม้ 
มะม่วงในฤดูและนอกฤดู แตงโม กล้วยน้ ำหว้ำ ฟักทอง ผลไม้ป่ำทุกชนิด (มะขำมป้อม สตอ) เส้นหวำย 
หวำยสด เห็ดสด เห็ดตำกแห้ง ปลำสด ของป่ำ (กบ เขียด อ่ึงอ่ำง จิ้งหรีด ตั๊กกระแตน ไข่มดแดง ปลำ
ไหล) ผักป่ำต่ำง ๆ (ผักหวำน หัวมัน หัวเผือก) เครื่องสมุนไพรต่ำง ๆ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่ำง ๆ ที่ท ำ
จำกเส้นหวำย (ตะกร้ำ ถำดผลไม้) เป็นต้น ได้มีกำรประมำณกำรมูลค่ำกำรซื้อขำยต่อเดือน ประมำณ 
1.8 ล้ำนบำท (ฝ่ำยควำมม่ันคง ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอขุนหำญ, 2558) 

 ควรมีกำรส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีกำรเปิดจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย ท ำให้คน
ไทยและคนกัมพูชำในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ 

1) เพ่ือให้ประชำชนในพื้นท่ีชำยแดน และกลุ่มจังหวัดมีกำรค้ำขำย เพ่ือเพ่ิมรำยได้ 
2) เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีช่องทำงกระจำยสินค้ำไทยมำกข้ึน 
3) เพ่ือให้อ ำเภอในพ้ืนที่ชำยแดนมีช่องทำงในกำรพบปะ พูดคุย และควำมร่วมมือในกำร

แก้ไขปัญหำชำยแดนได้มำกข้ึน 
4) เพ่ือเป็นช่องทำงส ำหรับด้ำนมนุษยธรรมของกลุ่มจังหวัด เช่น ด้ำนกำรรักษำพยำบำล 

ด้ำนกำรสำธำรณสุข เป็นต้น 
5) เพ่ือต้อนรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของกลุ่มจังหวัด 
 

  
ภาพที่ 4-1 ถึง ภาพที่ 4-2 แสดงระยะทำงและโอกำสในกำรเปิดช่องพระพะลัย อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
โอกาสในการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย 

1) ช่องพระพะลัยมีระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอขุนหำญ ประมำณ 30 กิโลเมตร และอ ำเภอกันทร
ลักษ์ ประมำณ 76 กิโลเมตร ซึ่ง 2 อ ำเภอเป็นอ ำเภอที่มีผลผลิตทำงกำรเกษตรจ ำนวนมำก เช่น 
ยำงพำรำ ข้ำว มันส ำปะหลัง ทุเรียน เงำะ ล ำไย อ้อย ปำล์มน้ ำมัน มะขำม เป็นต้น เพ่ือท ำกำรขำยใน
พ้ืนที่และขำยให้กับคนกัมพูชำที่เข้ำมำซื้อสินค้ำ ซึ่งในปัจจุบันผลผลิตดังกล่ำวบำงส่วนได้มีกำรขำยที่
ตลำดนัดเมืองใหม่ช่องสะง ำทุกวันอำทิตย์เป็นประจ ำ ลักษณะดินของอ ำเภอขุนหำญและอ ำเภอกันทร
ลักษ์ เป็นดินแดงคล้ำยกับสภำพดินที่เมืองปำกซอง แขวงจ ำปำสัก สปป.ลำว และมีภูมิอำกำศที่มี
ควำมชื้นในอำกำศสูง จึงท ำให้มีกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรได้ผลดี 
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2) ลักษณะสภำพภูมิประเทศบริเวณช่องพระพะลัยของไทยเป็นลักษณะหุบเขำ และในส่วนของ
ฝั่งกัมพูชำเป็นพื้นที่เรียบ ที่มีกำรก่อสร้ำงถนนจำกฝั่งกัมพูชำไปอ ำเภอตะเปียงปรำสำทเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งมีกำรปรับพ้ืนที่ประมำณ 2,000 ไร่  

3) โอกำสในเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษตรกร กับเมืองพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชำ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ที่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำจ ำนวนมำก เช่น เกำะเกิน มีลักษณะคล้ำย
กรุงสุโขทัย ในระยะเวลำเดินทำงจำกช่องพระพะลัยประมำณ 1 วัน เป็นต้น และเมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนำม  
 
ปัญหา  

1) เมื่อมีกำรยกระดับช่องทำงธรรมชำติพระพะลัยเป็นจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย ท ำให้มีกำร
แย่งกลุ่มลูกค้ำเดียวกันจุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ  

2) ช่องทำงธรรมชำติพระพะลัยอยู่ในพ้ืนที่เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ อยู่ในควำมดูแลของกรม
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

3) ช่องพระพะลัยอยู่ในพื้นท่ีดูแลในด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ จึงท ำให้กำรพัฒนำเป็นไปค่อย
ข้ำงยำก 

4) กำรปักปันเขตแดนไม่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่จุดผ่ำนแดนถำวรช่องสะง ำ จังหวัดศรีสะเกษ ไปถึงจุด
ผ่ำนแดนถำวรบ้ำนหำดเล็ก อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด 
 
แนวทางในการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย  
 กำรยกระดับช่องทำงธรรมชำติช่องพระพะลัยเป็นจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย ในช่วงแรกให้
เปิดเป็นจุดผ่อนปรนชั่วครำว เพ่ือเป็นกำรน ำร่อง โดยไม่มีกำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน แต่เป็นกำรค้ำ
ขำยภำยในตัวอ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ และอ ำเภอตะเปียงปรำสำท จังหวัดอุดรมีชัย ไม่มีกำร
ท ำร้ำยทรัพยำกรในบริเวณเขตอุทยำนแห่งชำติ และจุดตรวจคนเข้ำ-ออก (Check Point) ให้ดี เพ่ือ
แก้ปัญหำกำรลักลอบเข้ำเมืองของแรงงำนกัมพูชำ หำกได้รับกำรยกระดับใช้งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงถนนประมำณ 20 กิโลเมตรจำกบริเวณช่องพระพะลัยเข้ำไปตัวอ ำเภอขุนหำญ 
 
5. โอกาสในการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตปลอดอากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก  

 ปัจจุบันรัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชำยแดน 
จำกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ำ กำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ ไม่จ ำเป็นต้องมีลงทุนทำงอุตสำหกรรมอย่ำงเดียว อำจจะไม่มีกำรลงทุนก็ได้ เช่น กำรพัฒนำ
เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรค้ำ 
เป็นต้น ไม่ต้องมีเขตอุตสำหกรรม ไม่ต้องมีโรงงำนอุตสำหกรรม เพียงยกระดับพ้ืนที่ดังกล่ำว เป็นเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และให้ควำมส ำคัญในกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีและเร่งรัดให้มีกำรพัฒนำต่อเติม
ให้มำกขึ้น เช่น กำรพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยพัฒนำถนนเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมให้มีที่พักแรมส ำหรับนักท่องเที่ยว
มำกขึ้น โดยกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงแรมในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรท่องเที่ยว เป็นต้น  
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 ส่วนเขตปลอดอำกรเพ่ือกำรส่งออกมีสิทธิประโยชน์มำกมำย เช่น คลังสินค้ำทัณฑ์บน เป็นต้น 
ซึ่งกำรจัดตั้งเขตปลอดอำกรสำมำรถจัดตั้งได้ทันที โดยใช้มำตรำ 29 ทวิ ซึ่งธุรกิจบำงอย่ำงต้องศึกษำ
บริบทของแต่ละธุรกิจที่สำมำรถด ำเนินกำรในกำรจัดตั้งเขตปลอดอำกรได้ กำรจัดตั้งเขตปลอดอำกร
ขนำดใหญ่ มีควำมเป็นไปได้น้อย ต้องมีอุปสรรคต่ำง ๆ เช่น งบประมำณในกำรลงทุนก่อสร้ำง สถำน
ที่ตั้ง เป็นต้น หำกธุรกิจต่ำง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมำร่วมพิจำรณำและปรึกษำหำรือร่วมกันถึง
ควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งเขตปลอดอำกร และพิจำรณำในแต่ละธุรกิจว่ำมกีิจกรรมอะไรร่วมกันได้  

 ปัจจุบันจังหวัดอุบลรำชธำนีมีโรงงำนผลิตไบโอเอทำนอล มีกำรน ำเข้ำมันส ำปะหลังจำกทั้งใน
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้ำนทั้ง สปป.ลำว และประเทศกัมพูชำ เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
เอทำนอลสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดอุบลรำชธำนีควรเป็นเขตโลจิสติกส์มำกกว่ำ
กำรจัดตั้งเขตปลอดอำกรหรือเขตนิคมอุตสำหกรรม หำกไม่มีอุตสำหกรรมรองรับในพ้ืนที่ได้ ท ำให้ไม่
เกิดประโยชน์หรือควำมคุ้มค่ำท่ีเกิดข้ึนในอนำคตได้  

 โรงงำนผลิตเอทำนอลที่จังหวัดอุบลรำชธำนีสำมำรถผลิตได้ 400,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็น
จุดเด่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กำรผลิตเอทำนอลสำมำรถใช้วัตถุดิบจำกอ้อย และมันส ำปะหลัง ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อภำครัฐมีนโยบำยในกำรส่งเสริมในกำรใช้ E100 ซึ่ง
ปัจจุบันที่ใช้ คือ E85 มีควำมต้องกำรใช้มำกขึ้น นโยบำยในอนำคตของกระทรวงพลังงำน มีกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ในกำรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพ่ือให้คนหันมำใช้เอทำนอลมำกขึ้น ฉะนั้น ประเทศไทย
ควรมีกำรส่งเสริมในกำรใช้ E100 มีกำรใช้ในประเทศมำกข้ึนและให้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
เป็นศูนย์กลำงกระจำยเอทำนอล เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น สปป.ลำว ประเทศเวียดนำม 
ประเทศกัมพูชำ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยควรมีกำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น  
 
6. ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดมีสินค้ำ OTOP ที่มีกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ
จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มผู้ประกอบกำรสินค้ำ OTOP ที่มีกำรแปรรูปหอม และกระเทียว เป็นขนมขบ
เคี้ยวส่งไปจ ำหน่ำยที่ญี่ปุ่นและยุโรป และได้มีกำรน ำหอมและกระเทียมจำกพ้ืนที่ใกล้เคียง และวัตถุดิบ
บำงส่วนน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มจังหวัดมีควำมโดดเด่นในเรื่องข้ำวหอมมะลิ หมอน 
ผ้ำขิด  

 สินค้ำ OTOP เป็นสินค้ำภูมิปัญญำ สินค้ำที่ผลลิตจำกมือ (Handmade) ที่อำศัยควำม
ช ำนำญ ซึ่งสินค้ำ OTOP ที่มีลักษณะคล้ำยกัน แต่ควำมช ำนำญ ควำมประณีต ประสบกำรณ์ที่แตกต่ำง
กัน เมื่อมีกำรรวมกลุ่มกันท ำให้แต่ละกลุ่มมีทักษะฝีมือไม่เท่ำกัน จึงเป็นอุปสรรคในกำรรวมกลุ่มสินค้ำ 
OTOP เพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรอง ฉะนั้น สินค้ำ OTOP ควรมองตลำดต่ำงประเทศมำกกว่ำตลำด
ภำยในประเทศ เพรำะคนต่ำงชำติให้ควำมสนใจในสินค้ำ OTOP ของไทยที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ โดด
เด่น และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จึงท ำให้สินค้ำ OTOP มีรำคำที่สูงกว่ำรำคำสินค้ำโรงงำนที่มี
ลักษณะคล้ำย ๆ กัน ปัจจุบันสินค้ำ OTOP สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชนมำกขึ้น แล้วสร้ำง
เศรษฐกิจฐำนรำกที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ระดับหนึ่ง  
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 กำรแสดงสินค้ำของภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ปัญหำที่พบ ได้แก่ ด้ำนขนส่งสินค้ำ
ของผู้ประกอบกำร OTOP ได้รับควำมเสียหำยระหว่ำงขนส่ง ด้ำนคนขับรถขนสินค้ำไม่มีควำมเอำใจใส่ 
และด้ำนภำษำ โดยเฉพำะภำษำกัมพูชำ ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดในประเทศ
กัมพูชำ และกำรกระจำยสินค้ำไม่ได้มำกเท่ำที่ควร ทั้งที่คนกัมพูชำมีควำมต้องกำรสินค้ำไทยจ ำนวน
มำก และอ ำนำจในกำรซื้อสินค้ำมำกข้ึน ประกอบกับสินค้ำ OTOP ในประเทศกัมพูชำไม่มีกำรแปรรูป
มำกเมื่อเทียบกับสินค้ำ OTOP ของประเทศไทย ส่วนในด้ำนภำษำ ควรมีโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำษำกัมพูชำ เช่น มีกำรแลกเปลี่ยนคนกัมพูชำมำเรียนภำษำไทย หรือ ให้ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ไป
แลกเปลี่ยนภำษำกัมพูชำและหำตลำดในครำวเดียวกัน แต่ด้ำนภำษำควรใช้ระยะเวลำในกำรฝึกฝน
ด้วยจึงสำมำรถน ำมำใช้ได้ 

 สินค้ำ OTOP ของไทย ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรของผู้ซื้อจ ำนวนมำก แล้วไม่สำมำรถผลิต
สินค้ำ OTOP ตำมค ำสั่งซื้อได้ ควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกองทุน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและมีจิตสำธำรณะเป็นตัวน ำ จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมร่วมมือมำกนัก ซึ่ง
กำรน ำผู้ประกอบกำรที่ผลิตสินค้ำ OTOP ชนิดเดียวกันเข้ำมำรวมกลุ่มกัน แล้วน ำผลประโยชน์เป็นตัว
ตั้งและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรให้ดี เพ่ือรองรับค ำสั่งซื้อสินค้ำ  OTOP จ ำนวนมำกได้ แต่กำร
รวมกลุ่มที่ส ำคัญผู้น ำกลุ่มต้องมีควำมเข้มแข็ง จึงสำมำรถท ำให้กำรรวมกลุ่มนั้นประสบควำมส ำเร็จได้ 

 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนกำรเกษตรให้มีกำรท ำกำรเกษตรแบบ
มีสัญญำ (Contract Farming) โดยส่งเสริมจังหวัดใกล้เคียงตำมแนวชำยแดนกัมพูชำปลูกพืชที่มีควำม
ต้องกำรของประเทศไทย เพรำะมีที่ดินให้เช่ำในรำคำถูกและระยะยำว ค่ำแรงงำนถูกกว่ำ แล้วน ำ
ผลผลิตที่ได้เข้ำมำแปรรูปในประเทศไทยโดยปลอดภำษีอำกร เพ่ือรองรับกำรบริโภคภำยในประเทศ
ไทยและส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ช่วยส่งเสริมให้คนกัมพูชำมีรำยได้ และได้เรียนรู้
วิชำกำรด้ำนกำรเกษตรเพ่ือน ำไปต่อยอดในกำรเพำะปลูกได้ พืชที่ควรมีกำรส่งเสริมพ้ืนที่ประเทศ
กัมพูชำในกำรเพำะปลูกพืช เช่น มันส ำปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งำ เป็นต้น ปัจจุบันเวียดนำมมี
ควำมต้องกำรสัตว์ปีกจ ำนวนมำก เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้น 

 ควรส่งเสริมกำรผลิตและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภำพที่มีคุณภำพไปประเทศกัมพูชำ เพรำะ
คนกัมพูชำในปัจจุบันมีกำรตื่นตัวกับผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดสำรเคมี และรัฐบำลกัมพูชำมี
นโยบำยส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภำพ 

 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกัมพูชำในพ้ืนที่ตำมแนวชำยแดนมีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำรทำงเกษตรมำกขึ้น มีควำมรู้ในกำรเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งกำรป้องกันรักษำโรคพืช เพ่ือให้
เกษตรกรกัมพูชำมีอำชีพ มีรำยได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ 

การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 

1. ความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 

ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) พบว่ามีน้อยมาก การประกอบธุรกิจในจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกัน 
หรือการท าธุรกิจร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจในสายตระกูล ระหว่างเครือญาติกันเอง จาก
การรู้จักกันเป็นส่วนตัวจากกลุ่มชมรม สมาคม หรือจากการแนะน ากันในที่ประชุม หรือหาเองตามสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ท าธุรกิจด้านพาณิชยกรรม การค้า ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัสดุ
ก่อสร้าง แว่นตา ร้านทอง เป็นต้น การรวมกลุ่มขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด
ที่ส าคัญ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า สมาชิกมีน้อยรายที่รู้จักกลุ่มจังหวัด 
และน้อยรายที่รู้จักกันระหว่างสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นการรู้จักกันในกลุ่มคณะกรรมการ และมีน้อยราย
ในกลุ่มคณะกรรมการที่มีการประกอบธุรกิจร่วมกัน  หรือมีความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มี
ส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

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

1) จังหวัดอุบลราชธานี มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 24 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดศรีสะเกษ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 22 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดยโสธร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (BL) 27 สาขาการผลิต  

4) จังหวัดอ านาเจริญ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 29 สาขาการผลิต  

5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(FL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 25 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
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ไปข้างหน้า (FL) และเป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) โดยสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด ถ้าภาคราชการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการลงทุนในสาขาการ
ผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) สามารถสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น ดังนี  

 
จังหวัดอุบลราชธานี แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี 2) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) การบริการธุรกิจ 5) การไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ 6) ท าสวนยางพารา 7) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 8) การท านา 9) การขนส่ง        
10) การเงินและประกันภัย 11) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 12) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 13) การสื่อสาร     
14) การผลิตอ่ืน ๆ 15) การป่าไม้ 16) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 17) บริการอ่ืน ๆ 18) การประมง    
19) อสังหาริมทรัพย์ 20) การประปา 21) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
22) การท าเหมืองแร่เหล็ก 23) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 24) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 

 
จังหวัดศรีสะเกษ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การเงินและประกันภัย 2) การ
ปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) บริการอ่ืน ๆ 4) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 5) ท าสวนยางพารา 6) การบริการ
ธุรกิจ 7) การท านา 8) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 10) การป่าไม้ 11 ) การ
ผลิตอ่ืน ๆ 12) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 13) การประมง 14) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 15) การท าเหมืองแร่เหล็ก 16) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 17) โรงกลั่น
น  ามันปิโตรเลียม 18) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 19) ผลิตภัณฑ์โลหะ 20) เครื่อ งจักร
อุตสาหกรรม 21) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 22) การสื่อสาร 

 
จังหวัดยโสธร แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 27 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 2) การบริการธุรกิจ 
3) ท าสวนยางพารา 4) การท านา 5) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 6) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ       
7) การขนส่ง 8) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 9) การผลิตอ่ืน ๆ 10) การสื่อสาร 11) การป่าไม้ 12) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 13) บริการอ่ืน ๆ 14) การประมง 15) อสังหาริมทรัพย์ 16) ท าไร่มันส าปะหลัง 17) การ
ประปา 18) ท าไร่ข้าวโพด 19) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 20) การท า
เหมืองแร่เหล็ก 21) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 22) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 23) อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า 24) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 25) ผลิตภัณฑ์โลหะ 26)  เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 27) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
จังหวัดอ านาเจริญ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 29 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 2) การท านา  
3) ท าสวนยางพารา 4) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 5) การบริการธุรกิจ 6) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
7) การขนส่ง 8) การสื่อสาร 9) การป่าไม้ 10) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 11) การประมง 12) การผลิต
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อ่ืน ๆ 13) อสังหาริมทรัพย์ 14) ท าไร่มันส าปะหลัง 15) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 16) การประปา    
17) ท าไร่ข้าวโพด 18) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 19) การท าเหมือง
แร่เหล็ก 20) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 21) การพิมพ์ 22) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
23) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 24) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 25) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไ ม่ใช่
เหล็ก 26) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 27) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 28) อุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ 29) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี   
2) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 3) การเงินและประกันภัย 4) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 5) การไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ 6) การบริการธุรกิจ 7) ท าสวนยางพารา 8) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การท านา 
10) การขนส่ง 11) การผลิตอ่ืน ๆ 12) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 13) อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า 14) การเงินและประกันภัย 15) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 16) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
17) การบริการธุรกิจ 18) ท าสวนยางพารา 19) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 20) การท านา 21) การ
ขนส่ง 22) 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 สามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น 

ผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่
ละจังหวัด พบว่า  
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1) จังหวัดอุบลราชธานี มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 23 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดศรีสะเกษ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 25 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดยโสธร มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 20 สาขาการผลิต 

4) จังหวัดอ านาจเจริญ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 18 สาขาการผลิต 

5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 22 สาขาการผลิต 

 
จังหวัดอุบลราชธานี แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) ผลิตภัณฑ์จาก
ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 3) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์        
5) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 8) โรงแรม
และภัตตาคาร 9) ท าไร่ข้าวโพด 10) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 11) การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 12) ท าไร่อ้อย 13) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
15) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 16) การปศุสัตว์ 17) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 18) การพิมพ์      
19) การค้าส่ง ค้าปลีก 20) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 21) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 22) การบริการสาธารณะ 
23) ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
จังหวัดศรีสะเกษ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 3) โรงแรมและภัตตาคาร 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก     
5) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) การขนส่ง 8) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี 9) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 10) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 11) การปศุสัตว์ 12) การพิมพ์     
13) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 14) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 15) อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า 16) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 17) ท าไร่อ้อย 18) การประปา 19) การค้าส่ง ค้าปลีก 20) ท าไร่
ข้าวโพด 21) ท าไร่มันส าปะหลัง 22) อสังหาริมทรัพย์ 23) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 24) การ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย 25) การบริการสาธารณะ 

 
จังหวัดยโสธร แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 20 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม      
2) โรงแรมและภัตตาคาร 3) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก   
5) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 8) การผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 9) การปศุสัตว์ 10) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 11) การเงินและ
ประกันภัย 12) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 13) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 14) การพิมพ์ 15) การค้าส่ง 
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ค้าปลีก 16) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 17) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 18) ท าไร่อ้อย 19) การบริการ
สาธารณะ 20) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
จังหวัดอ านาจเจริญ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 18 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2) โรงแรมและภัตตาคาร 3) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก          
5) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 7) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 8) การเงิน
และประกันภัย 9) การปศุสัตว์ 10) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 11) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
12) บริการอ่ืน ๆ 13) ผลิตภัณฑ์โลหะ 14) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 15) การค้าส่ง ค้าปลีก 16) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 17) ท าไร่อ้อย 18) การบริการสาธารณะ 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 4) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 5) การผลิต
ยานยนต์และการซ่อมแซม 6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 8) โรงแรมและ
ภัตตาคาร 9) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 10) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 11) การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 12) ท าไร่ข้าวโพด 13) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 14) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 15) การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 16) การปศุสัตว์ 17) การพิมพ์ 18) การค้าส่ง ค้าปลีก 19) ท าไร่พืช
ตระกูลถั่ว 20) ท าไร่อ้อย 21) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 22) การบริการสาธารณะ 23) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 24) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 25) การประปา 

 
การเพิ่มรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสาขาการผลิตตามผลการวิเคราะห์ค่าตัว

ทวีคูณ (Multiplier) ผลผลิต 
ค่าตัวทวีคูณ (Multiplier) ผลผลิตเป็นค่าที่แสดงว่าสาขาการผลิตนั 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  

 
ตารางที ่5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน

วงเล็บ) 
ล าดับ อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ กลุ่มจังหวัด 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6370) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
(1.5267) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4551) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4682) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6366) 

2 ผลิตภณัฑ์จาก
ยางและ
ผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว์ 
(1.3570) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.3221) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.3227) 

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 
(1.4875) 
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ตารางที ่5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน
วงเล็บ) 

ล าดับ อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ กลุ่มจังหวัด 
(1.5933) 

3 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
(1.5097) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.3216) 

ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว์ (1.3167) 

ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
(1.3174) 

ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก (1.4518) 

4 ผลิตภณัฑ์จาก
หนังสัตว์ 
(1.4593) 

ผลิตภณัฑ์จาก
ยางและ
ผลิตภณัฑ์
พลาสติก 
(1.3156) 

ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก (1.3130) 

ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก (1.3097) 

ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว์ (1.4482) 

5 อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4227) 

ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
(1.2870) 

โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม้ 
(1.2873) 

โรงเลื่อยและ
ผลิตภณัฑ์ไม้ 
(1.2830) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
(1.4434) 

 
จากตารางที่ 5-1 เมื่อจัดล าดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยให้สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากเป็นล าดับต้นเป็นสาขาการผลิตน าของแต่ละจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ภาคราชการจะสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนการผลิตในสาขาการ
ผลิตดังกล่าวผ่านการจัดท าโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด นอกจากส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ น
จากสาขาการผลิตดังกล่าวของจังหวัดนั น ๆ แล้วส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ นของสาขาการผลิตชนิด
เดียวกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดด้วย   

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

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

ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติโครงการต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตสูงในล าดับต้นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภณัฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

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

ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

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

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ - โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้  
- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื นบ้าน 

ผลิตภณัฑ์อโลหะ - โครงการผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 
- โครงการผลิตใยแก้ว (Glass Fibre) 
- โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก 

โรงแรมและภัตตาคาร - โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
- โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ - โครงการส่งเสริมการผลิตกระดาษจากใยวัชพืช 
- โครงการผลิตร่มจากใยวัชพืช 
- โครงการผลิตดอกไม้ใบไม้ปลอมจากกระดาษ 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม - โครงการผลิตเตาอบและเตาเผา 
- โครงการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
- โครงการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง 
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2. ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและพื้นที่ชายแดนที่ติด
กับกลุ่มจังหวัด ให้ตรงตามต้องการของตลาดการค้าชายแดนไทย- สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา   
 

ข้อเสนอการผลิตสินค้าทั้งใหม่และเก่าที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด 
1) สปป.ลาว 

การน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งควรมีโรงงาน
แปรรูปตามแนวชายแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง 
กะหล่ าปลี กาแฟคั่วบด กาแฟ 3 in 1 ผักต่าง ๆ เป็นต้น ที่สามารถแปรรูปบริเวณด่านช่องเม็กก่อน
ส่งออกไปประเทศท่ี 3 หรือมีการตั งคลังสินค้าและมีกระบวนการในการเก็บรักษาสินค้าทางการเกษตร
ให้คงคุณภาพเดิมและให้มีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ก่อนส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
ได้แก่ 

(1) มันส าปะหลัง ที่สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น มันเส้น แป้งมัน เอทานอล ส่วนกาก
น าเข้ามาอัดแท่งเป็นปุ๋ยโซฮอล์ เป็นต้น บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กควรมีโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลัง เพราะมีวัตถุดิบมันส าปะหลังจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาเข้ามาจ านวนมาก เพ่ือ
น ามาแปรรูปให้มากขึ น 

(2) กะหล่ าปลี กระเจี๊ยบ แครอท ถัวลันเตา ผักต่าง ๆ ที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง 
และผลิตเป็นแช่แข็งเพ่ือการส่งออก เช่น กะหล่ าปลีแช่แข็ง ถัวลันเตาแช่เข็ง กะหล่ าปลีอัดกระป๋อง 
เป็นต้น 

(3) ข้าวสามารถแปรรูปได้กว่า 40 ชนิดและ ใช้เทคโนโลยีต่ ามาก เช่น ท าข้าวถุงขาย ข้าวฮาง  
ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ ร าข้าว จมูกข้าว ปลายข้าว ข้าวหัก ที่สามารถน ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์  
น  ามันร าข้าว น  ามันพืช เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ส่วนโรงสีที่ผลิตข้าวถุงขายควรยกระดับการแปรรูปให้ 
หลากหลาย ควรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ประกอบการทั งหลายก่อตั งสหกรณ์ใน
รูปของสหกรณ์อุตสาหกรรม ท าหน้าที่ให้กู้เงิน สหกรณ์การผลิตอุตสาหกรรม กองทุนพัฒนาเมือง 
เพราะการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศนั น มีการแข่งขันสูง หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่ม 
(Clusters) ท าให้สามารถขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว และท่ีส าคัญต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน 

(4) พริก ควรมีโรงงานแปรรูปพริก ทีส่ามารถแปรรูปให้ตรงความต้องการของตลาดทั งในและ
ต่างประเทศ เช่น พริกป่น ซอส พริก เป็นต้น 

(5) โรงงานแปรรูปจากไม้ไผ่ วัตถุดิบไม้ไผ่ในแขวงจ าปาสักจ านวนมาก สามารถส่งเสริมแปร
รูป เช่น ไม้จิ มฟัน ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ น เป็นต้น  

กลุ่มจังหวัดสามารถแปรรูปวัตถุดิบในพื นที่จ านวนมาก แต่สิ่งที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องการแปรรูปที่มีการใช้เทคโนโลยีขั นสูงมากขึ น เพราะในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีความสามารถใน
การแปรรูปจ านวนมากแต่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับไม่สูงมากนัก 

นอกจากนี  ผู้ประกอบการสามารถให้คนลาวปลูกผลไม้ในเขตพื นที่สูง ดอกไม้ในเขตพื นที่สูง 
และส่งผลผลิตเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กได้ เพราะภูมิประเทศ ภูมิอากาศมีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะที่เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก ที่มีอากาศเอื อต่อการปลูกพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 5-1 แสดงตัวอย่างการน าสินค้าจาก สปป.ลาว ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดการค้าเสรีอาเซียนนั น ผู้ประกอบการคนในท้องถิ่นควรมีการ

ร่วมมือกันและมีการรวมตัวกันในการตั ง เช่น กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง รวมกลุ่มผู้ผลิตตาม
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด เพ่ือปรึกษาด้านการลงทุน การ
ผลิต และร่วมมือกันเพ่ือพัฒนา  

 
2) กัมพูชา  

 วัตถุดิบหลักในการน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) จ านวน 130 ล้านบาทในปี 2557 
และในอนาคตมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น นอกจากนี  สินค้าน าเข้า เช่น ถ่านไม้ ชัน หวายเส้น ขี ใต้ท าด้วย
น  ามันยาง ส่วนของพรรณไม้ เปลือกบง เป็นต้น นอกจากนี  จังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพในการ
เพาะปลูกหอม กระเทียม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายที่น ากระเทียมและหอมแดง น าไปแปร
รูปเป็นขนมขบเคี ยวที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป แต่การผลิตมีวัตถุดิบน าพื นที่ไม่
เพียงพอ มีการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ควรมีการส่งเสริมให้ฝั่งกัมพูชา
มีการเพาะปลูกแล้วน าป้อนการผลิต เพ่ือการแปรรูปให้มากขึ น 
 

 
ภาพที่ 5-2 แสดงตัวอย่างการน าสินค้าจาก กัมพูชา ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม เช่น ปาล์มน  ามัน ที่ติดชายแดนกัมพูชา แล้ว
น าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปบริโภคภายในประเทศและส่งออก แต่ข้อจ ากัดในทักษะการผลิตเทคโนโลยี
การผลิต การรักษาคุณภาพผลผลิต และการน าเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชที่มากับสินค้าเกษตร 
และปริมาณสินค้าจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเกินความต้องการ ส่งผลท าให้ราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศตกต่ า ควรมีการส่งเสริมเละมีมาตรการในการดูแลในข้อจ ากัดดังกล่าว 

การตั งเขตนิคมอุตสาหกรรม ในการน าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปในประเทศไทย 
โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปตามแนวชายแดน เพ่ือสะดวกใน
การน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะขาม มังคุด ชมพู่ ลูกชิด 
ข้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งพื นที่ในประเทศกัมพูชามีดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ตาม
ความต้องการของประเทศไทยได้ นอกจากนี ควรมีการตั งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือส่งออกไป
จ าหน่ายในประเทศกัมพูชา 

สินค้าที่สามารถส่งเสริมทั งชายแดน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ได้แก่ การแปรรูปมัน
ส าปะหลัง การแปรรูปยางพารา และการแปรรูปอ้อย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าดังกล่าว ซึ่งสามารถ
แปรรูปได้หลากหลาย ดังภาพที่ 5-3 ถึง ภาพที่ 5-5 

 

  
  ภาพที่ 5-3 แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง               ภาพที่ 5-4 แสดงห่วงโซ่อุปทานยางพารา 
 

 
                                    ภาพที่ 5-5 แสดงห่วงโซ่อุปทานอ้อย 
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3. การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง
ตรงข้ามของกลุ่มจังหวัด  
 
      การพัฒนาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว 
 1) ควรมีการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร หรือเขตปลอดอากร ที่บริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี น าเข้าวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปในประเทศ
ไทย โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูป ณ บริเวณด่าน ซึ่งจังหวัดได้
ก าหนดพื นที่ได้แล้ว เพ่ือสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น กาแฟ กะหล่ าปลี ข้าว พริกสด พริกแห้ง 
ผักกาดขาว มะขามเปียก ถั่วลิสง กระเจี๊ยบ มะเขือ ลูกเดือย ฟักทอง ผักกาดฮองเต้ เป็นต้น เพราะ
พื นที่ใน สปป.ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชผัก 
ผลไม้บนพื นที่สูง และดอกไม้บนพื นที่สูงได้เป็นอย่างดีในพื นที่แขวงจ าปาสัก แต่การจัดตั งนิคม
อุตสาหกรรม เอกชนมีปัญหาราคาที่ดินสูงขึ น ส่งผลให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจสูง ไม่จูงใจ ในหลาย ๆ 
จังหวัดได้เกิดเหตุการณ์นี แล้ว อาทิ มุกดาหาร ขอนแก่น โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ณ ปัจจุบันนักลงทุนได้
ย้ายฐานการผลิตออกไปในที่สุดโครงการต่าง ๆ ก็ยุติลงไม่มีการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างที่ต้องการ แต่การ
จัดตั งเขตปลอดอากรสามารถด าเนินการได้ทันที 

2) ควรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื นที่ เช่น กาแฟ มันส าปะหลัง กะหล่ าปลี กล้วย 
ผักกาดขาว เป็นต้น เพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เช่น มัน
ส าปะหลัง กะหล่ าปลี กาแฟ 3 in 1 และผักต่าง ๆ เป็นผลผลิตที่ตลาดสามารถรองรับได้ เช่น ประเทศ
เวียดนาม สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น  

3) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องควรเป็นอุตสาหกรรมน  าและเครื่องดื่ม เช่น น  าดื่ม โซดา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มสมุนไพร น  าอัดลม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เป็นต้น เพราะใน
พื นที่มีปริมาณน  าที่เพียงพอในการรองรับการผลิต เนื่องจากอุบลราชธานี มีเขื่อน มีน  าเพียงพอส าหรับ
การท าอุตสาหกรรมใช้น  ามากสามารถด าเนินการได้ในพื นที่ 

สิ่งที่กลุ่มจังหวัดมีความพร้อม คือ สนามบินนานาชาติ และมีมหาวิทยาลัย ทางรถไฟ และ
โครงสร้างพื นฐานต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดมุกดาหารที่ต้องใช้งบประมาณด้านโครงสร้าง
พื นฐานต่าง ๆ เช่น บริเวณหน้าด่าน เป็นต้น จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเป็นคู่
แข่งขันจาก สปป.ลาว อีกทั งจังหวัดอุบลราชธานีสามารถเชื่อมต่อไป เมืองพนมเปญเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศกัมพูชา และเมืองโฮจิมินห์ ถือเสมือนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามตอนใต้ 

ปัจจัยเหล่านี  ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีการขับเคลื่อนและเติบโต
ได้ดี เสนอให้กลุ่มจังหวัดติดต่อ พูดคุยกับนักลงทุนชาวต่างชาติ  และเสนอเงื่อนไขกับทูตพาณิชย์
ประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ประเทศจีน ได้เสนอโครงการระหว่างประเทศในการ
สร้างถนนสายหลักเพ่ือเชื่อมต่อไปเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
โดยตรง เป็นประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดสามารถเชื่อมโยงกับเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมี
เศรษฐกิจที่ลงทุนเติบโตมากที่สุดของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีประชากรทั งหมดประเทศประมาณ 90 
ล้านคน เมืองโฮจิมินห์ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน หากสามารถเจาะตลาดเข้าไปเป็นผลดีต่อ
กลุ่มจังหวัดมาก ส่วนด้านสภาพถนนถือเป็นอุปสรรค ควรมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  
 4) ข้อเสนอในการจัดตั งเขตภาษีปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพื นที่ซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรอนุมัติให้จัดตั งขึ นตามมาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพ่ิมเติม
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ตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่
น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั งเขตปลอด
อากรดังกล่าว สามารถกระท าได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากร จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็น
หลักการที่มีความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก 
จึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
ของตนได้ ในพื นที่ อ าเภอสิริธร และอ าเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
 

การพัฒนาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตจากกัมพูชา  
การชายแดนไทยและกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า มีประเด็นปัญหาของด่านหลัก 2 

ประเด็น (1) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามีโครงสร้างพื นฐานรองรับไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า ถนน 
น  าประปา เป็นต้น แต่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปท าการค้าและอยู่อาศัย (2) หลังจากย้ายตลาดเดิม
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามาที่ เมืองใหม่ช่องสะง า เป็นการถอยร่นจากบริเวณด่านเข้ามา
ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีการตรวจที่เข้มงวดกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ซื อจากกัมพูชาเดินทางมาซื อสินค้า
ที่เมืองใหม่ช่องสะง าไมค่่อยสะดวก มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ น ท าให้มูลค่าการค้าด่านช่องสะง า
ลดลง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีแนวคิดน าตลาดโรงเกลือมาตั ง ซึ่งยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ ไม่ค่อยมีคนมาซื อ อีกทั งมีการเข้มงวดตรวจผู้ที่ผ่านเข้า-ออก ต้องมีหนังสือเดินทาง 
(Passport) เท่านั นจึงเดินทางผ่านเข้า-ออกได้ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาและหาวิธี ให้มีการค้าคึกคักมากขึ น เช่น พาณิชย์
จังหวัดจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก (ธงฟ้า) และมีสินค้าที่หลากหลายเป็นประจ าทุกเดือน นักท่องเที่ยว
ให้มากกว่านี  และควรมีการบริหารจัดการตลาดตามแนวชายแดนให้มากขึ น  

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการจัดตั งเขตนิคมอุตสาหกรรม ในการน าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือการแปรรูปใน

ประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปตามแนวชายแดน 
เพ่ือสะดวกในการน าเข้าและส่งออก เช่น มันส าปะหลัง เงาะ ลองกอง ข้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็น
ต้น ซึ่งพื นที่ในประเทศกัมพูชามีดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ตามความต้องการของประเทศไทย 
นอกจากนี ควรมีการตั งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา 

2) ด้วยสภาพพื นที่ฝั่งกัมพูชาตามแนวชายแดนมีลักษณะคล้ายกับจังหวัดศรีสะเกษ ในอดีต 
เมื่อมีผู้ประกอบการเข้าไปส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน เป็นต้น ที่เอื อ
ต่ออุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง นอกจากนี  เอื อต่อการตั งโรงงานเอทานอล โดยใช้มันส าปะหลังที่เป็น
วัตถุดิบในพื นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด และฝั่งประเทศกัมพูชา เพ่ือการแปรรูปและส่งออก 
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4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขด่านที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านที่ เป็นจุดผ่อนปรน ภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ นโยบาย และการปฏิบัติในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 

 
4.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไขจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัดที่ติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
 สปป.ลาว 

1) ปริมาณการเข้า–ออก สินค้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีสินค้าทดแทนจากประเทศอ่ืนใน
แถบนี เข้ามามากขึ น ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลง ดังนั น ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท า
ตลาดเชิงรุก เพ่ือดึงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนมา และควรมีการสนับสนุนให้มีการส่งออก–น าเข้า
วัตถุดิบทางการเกษตรจากพื นที่ใกล้เคียงและพื นที่ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งออก
ไปยังประเทศที่สาม 

2) การลักลอบน าสินค้าเข้า–ออกประเทศตามแนวชายแดน เป็นสินค้าหนีภาษีไม่มีเจ้าหน้าที่
เข้ามาดูแล เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ น ดังนั น เจ้าหน้าที่ควรมีเข้มงวดในการน าสินค้าเข้า–ออก
ประเทศเกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม และควรมีแนวทางที่พยายามก าจัดหรือลดการลักลอบการน า
สินค้าออกเพ่ือเลี่ยงภาษี 

3) การลักลอบน าเข้า–ขนย้ายยาเสพติด เพราะพื นที่แม่น  าโขงแนวกั น มีเกาะขนาดใหญ่กลาง
ล าน  าโขง ซึ่งเป็นพื นที่ล่อแหล่มของผู้เสพติดและลักลอบการน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 
ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้มงวดในพื นที่ล่อแหล่ม โดยขอความร่วมมือจากคนในพื นที่
และประเทศเพ่ือนบ้านช่วยกันดูแลพื นที่ร่วมกัน หรือมีการตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ตามแนวชายแดน
ร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน 

4) พื นที่ส่วนใหญ่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน เป็นป่าสงวนของกรมอุทยาน
แห่งชาติ ท าให้การบริหารจัดการจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนมีอุปสรรคทางด้านกฎหมาย และ
การรุกพื นที่ของผู้ค้าขายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื นที่มีชายแดนติดกัน เช่น จุดผ่านแดนถาวร
ช่องเม็ก เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานราชการได้ด าเนินการบริหารจัดการเชิงพื นที่แล้ว แต่ไม่ผลสัมฤทธิ์ ผู้
ค้าขายตามแนวชายแดนน าสินค้ามาวางขายตามเดิม ดังนั น ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือขอใช้พื นที่ป่าสงวน และหาทางออกในการก าหนดพื นที่ ตลอดจนข้อยกเว้นที่เพ่ือเอื อต่อการ
ปฏิบัติงานในจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน 

5) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการไปปฏิบัติราชการในแต่ละจุด ดังนั น เสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังในการปฏิบัติราชการในแต่ละจุดให้เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่  

6) โครงสร้างพื นฐานต่าง ๆ ยังไม่เอื ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลที่เข้า–ออกด่าน และขนส่ง
สินค้าไปยัง สปป.ลาว รวมถึงป้ายบอกทาง ดังนั น ควรมีงบประมาณในการจัดสรรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของด่านและเอื อประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ  และหน่วยงานที่
ดูแลควรมีแนวในการบริหารจัดการในการเดินทางเข้าด่านที่ง่ายและสะดวกในการเดินทาง  
 7) ปัจจุบันบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงซึ่งติดกับด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพานของ 
สปป.ลาว ซึ่งยังไม่ยกระดับเป็นด่านสากล ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคคลเข้าออกที่ต้องเป็นคน
ไทยและคนลาวเท่านั น บุคคลประเทศที่ 3 ไม่สามารถเดินทางผ่านบริเวณจุดผ่านแดนจุดนี ได้ ดังนั น 
จังหวัดควรเร่งผลักดันให้แขวงสาละวัน สปป.ลาว ยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพานให้เป็นด่าน
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สากล เพ่ือสอดรับกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ าเภอนาตาล ของไทย เพ่ืออ านวยความสะดวก
เมือ่มีสะพานฯ เกิดขึ น ย่อมเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว เช่น บุคคลประเทศที่ 
3 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื นที ่เป็นต้น 

8) การเข้ามาของแรงงานคนลาว เช่น ตามฤดูกาล เข้าไปสู่ภาคการเกษตรหรือภาคบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผู้ใหญ่เข้ามาท าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเข้าเมือง เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะการเข้ามา
ของแรงงานคนลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ใหญ่ 1 คน และกรอกจ านวนผู้ติดตามมาที่มีอายุ
น้อยกว่า 17 ปี ว่ามีกี่รายแต่ไม่ได้ลงรายชื่อของผู้ติดตามแต่อย่างไร เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าว 
ประเด็น คือ การตรวจสอบจ านวนการเข้า–ออก แต่ละวันในบางครั งไม่ตรงกัน ออกตัวเลขหนึ่งเข้า
ตัวเลขหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความคาดเคลื่อนจากการคิดค านวณหรือจากสาเหตุอ่ืน  ดังนั น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบพื นที่จุดผ่อนปรนดูแลความเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลการเข้า–ออกคนลาว โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลท านาและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันปัญหาการ
ลักลอบเข้าเมือง และควรมีการตรวจสอบจ านวนผู้เข้า-ออกด่านทุกวัน เพ่ือให้ตัวเลขตรงกันและ
ถูกต้อง 

9) การบริหารจัดการบริเวณจุดผ่อนปรน อยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดการ
ท างานที่ซ  าซ้อนและท าให้เกิดความสับสนของผู้ใช้บริการทั งสองฝั่ง รวมถึงสิ นเปลืองงบประมาณใน
การดูแลจุดผ่อนปรนนี ด้วย ดังนั น ควรมีการบูรณาการหน่วยงานข้างต้น และแบ่งงานกันท าให้ชัดเจน  

10) เครื่องตรวจสอบไม่ค่อยทันสมัย มีลักษณะเหมือนทุกด่าน คือ ใช้คนตรวจ ใช้สุนัขร่วม 
ส่วนผู้หญิงก็ต้องมีผู้ตรวจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันให้มากขึ น ดังนั น ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ตรวจสอบทั งคนและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

11) บริเวณจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนมีการติดตั งกล้องวงจรปิด แต่ในบางด่านมี
กล้องวงจรปิดช ารุดหลายปี เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม และไม่มีงบประมาณในการ
บ ารุงรักษา ดังนั น ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง 

12) ความสามารถของสุนัขในการตรวจค้นยาเสพติดของคนลาวที่ผ่านจุดผ่อนปรนนี  มี
ศักยภาพในการตรวจค้นได้เพียง 2 ชั่วโมง หากเกิน 2 ชั่วโมงท าให้ศักยภาพในการตรวจค้นยาเสพติด
ลดลง จึงท าให้ถือเป็นอุปสรรคในการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั น ควรมีแนวทางใน
การตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยน าเทคโนโลยีที่มีความแม่นย าเข้ามาร่วมตรวจสอบ 

13) การลักลอบโจรกรรมรถจักรยานยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะ
พื นที่ไม่มีรั วกั น ดังนั น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจุดผ่อนปรนและบริเวณข้างเคียงดูแลการเข้าออกของ
รถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดและคนในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลในพื นที่ โดยเฉพาะ
ในยามวิกาล และติดกล้อง CCTV เพ่ือตรวจสอบการเข้า-ออก 

14) สินค้าต้องห้าม ประเภทสัตว์ป่าหายากและพันธุ์พืช ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการค้าที่เกิดจาก
ความนิยมเฉพาะกลุ่มท่ีชื่นชอบตามรสนิยม ความเชื่อในการใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง ดังนั น เจ้าหน้าที่ผู้แล
จุดผ่อนปรนมีความเข้มงวดเกี่ยวกับการน าเข้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคนในชุมชนให้ความร่วมมือ
ช่วยกันสอดส่องดูแลในพื นที่ 
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15) สถานการณ์ทางการเมืองถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการค้าชายแดนไทยที่ติดต่อกับ สปป.ลาว 
ดังนั น ควรมีมาตรการในการผ่อนคลายด้านการค้าชายแดน เพ่ือให้คนลาวมีความมั่นใจในการเข้ามาซื อ
สินค้าในฝั่งไทย 

 
ประเทศกัมพูชา 

1) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า และจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เป็นพื นที่ทับซ้อนในเขตอนุรักษ์ 
เขตพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื นที่ ดังนั น ควรมีความ
ร่วมกันประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันหาทางออกที่ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหาพื นที่อุทยานที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื นที่ ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับประเทศกัมพูชาให้มากขึ น  
 2) จุดผ่านแดนถาวรช่องอานม้า และจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าไม่มีหลักเขตที่ชัดเจนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งยังมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น 
เรื่องของพื นที่ซึ่งยังเป็น “Gray Area” ที่ไม่มีความชัดเจน ฝั่งกัมพูชาได้มีการปัก ปันเขต รุกล  าเข้ามา
ในฝั่งไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างปักปันเขตแดนร่วมกัน ประเด็นส าคัญ คือ ไทยไม่สามารถเสียพื นที่
ให้ได้ ดังนั น ควรมีการร่วมมือกันจัดท าปักหลักเขตให้มีความชัดเจนมากขึ น ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ
ด าเนินการ ในอนาคตเมื่อการด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว จะเอื อให้พื นที่มีความสะดวกในการพัฒนาเชิง
พื นที่ได้มากขึ น  

3) การขาดสัญญาณโทรศัพท์ ไม่อ านวยความสะดวกในการสื่อสาร ดังนั น ควรประสานกับ
บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เครือท่ีเข้ามาด าเนินการตรวจสอบพื นที่และขยายสัญญาณการให้บริการมาก
ขึ น เพ่ือความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การบริการสังคม และด้านสาธารณสุข รวมถึงความ
มั่นคงตามแนวชายแดน 

4) บางบริเวณใกล้ด่านยังไม่ได้เก็บกู้ระเบิด ดังนั น ควรมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั ง 2 ประเทศในการน าเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการ เก็บกู้ระเบิดเข้ามาเร่งเก็บกู้ระเบิด
ให้เรียบร้อย 

5) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ 
ท าให้เป็นอุปสรรคใน การสื่อสารระหว่างกัน ดังนั น ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาเขมรเข้ามาประจ าการในพื นที่ ตลอดจนมีการฝึกอบรมการใช้ภาษาเขมรให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในพื นที่และผู้ประกอบการให้สามารถสื่อสารได้  

6) การรุกล  าชายแดนของคนกัมพูชาเข้ามาในบริเวณชายแดนประเทศไทย ดังนั น ฝ่ายทหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจที่เข้มงวดในการดูแลพื นที่ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการดูแลพื นที่ร่วมกัน 

7) เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่มีมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทีไ่ม่สามารถควบคุมต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ ดังนั น ควรมีการเจรจาและท า สัญญา
ร่วมกันในการก าหนดค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นสากลมากขึ น เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ น 

8) มูลค่าการส่งออกสินค้าอุปโภค–บริโภค ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากส่วนกลาง และใน
พื นที่ไม่มีสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกได้ ดังนั น ควรมีการน าวัตถุดิบภายในท้องถิ่นและ



5-16 

พื นที่ใกล้เคียงมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่ามากขึ น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาด าเนินการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสูง 

9) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า และจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ยังไม่มีหลักเขตที่ชัดเจนระหว่าง
ประเทศไทยและ ประเทศกัมพูชา ดังนั น ควรมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ ใน
การปักปันเขตแดน โดยมีการลงนามร่วมกันทั ง 2 ประเทศ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนยิ่งขึ น 

10) การบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง ายังไม่พร้อมเท่าที่ควรในด้านระบบสาธารณูปโภค 
เช่น สุขอนามัย ฝุ่น ห้องน  า ขยะ เป็นต้น นอกจากนี  สถานที่ในการเปิดตลาดนัดที่เมืองใหม่ช่องสะง า
มีการเปิดขายกลางแจ้ง ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนในด้านการบริหารจัดการให้
เป็นรูปธรรมมากขึ น 

11) ระบบการท างานของไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรมีระบบรองรับที่ได้มาตรฐาน สามารถ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ส่วนฝั่งกัมพูชาไม่มีระบบรองรับที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่ใช้
ในรูปเอกสาร ส่งผลให้การท างานเกิดความล่าช้า ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยกัน
ระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อให้ใช้มาตรฐานเป็นระบบเดียวกัน 

12) การน าสินค้าเข้าไปขายภายในประเทศกัมพูชาใช้ระบบการผูกขาดสินค้าในการน าเข้า 
โดยจ ากัดผู้ขายเพียงรายเดียว ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยในระดับนโยบาย เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนมากขึ น 

13) ระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศกัมพูชาไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร และใช้ระบบผูกขาดใน
การให้บริการระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนระบบประกันรถยนต์ และระบบไฟแนนซ์รถยนต์ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อระบบโลจิสติกส์ ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพูดคุยในระดับ
นโยบาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ น และเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ น 

14) สถานการณ์ทางการเมืองถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการค้าชายแดนไทยที่ติดต่อกับประเทศ
กัมพูชา ดังนั น ควรมีมาตรการในการผ่อนคลายด้านการค้าชายแดน เพ่ือให้คนกัมพูชามีความมั่นใจใน
การเข้ามาซื อสินค้าในฝั่งไทย 

 
4.2 แนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

สปป.ลาว 
1) การก าหนดพื นที่ด่านชายแดนเป็นจุดซื อขาย และกระจายสินค้าของไทยไปยังประเทศ

เพ่ือนบ้าน ให้เป็นจุดประมูลการซื อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ควรให้ผู้ซื อคนจีน หรือต่างชาติอ่ืน
เข้าไปซื อถึงพื นที่สวนปลูกผลไม้ พืชสวนทางการเกษตร ถึงแหล่งผลิต ป้องกันการกดราคารับซื อจาก
เกษตรกร  

กรณีศึกษาจากการลงพื นที่ พบว่า เมืองหมู่แส่–รุ่ยลี่ เมืองชายแดนเมียนมา–จีน มีการตั ง
ตลาดประมูลแตงโมที่เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) ไม่ให้พ่อค้าคนจีนเข้าไปซื อแตงโมในพื นที่ การค้าใช้
วิธีการประมูลเป็นหลัก ผลไม้จากเมียนมาไปจีนแล้วกระจายไปทางตะวันออกของจีน ตลาดประมูล
แตงโมเริ่มเวลาประมาณ 06.00–08.00 น. โดยมีพ่อค้าจีนมารับซื อสินค้าที่ชายแดน ถือเป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการค้าชายแดน 
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 ภาพที่ 5-6 ถึง ภาพที่ 5-7 แสดงจุดตั งเมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดน เมียนมา-จีน และตลาดประมูลแตงโม ที่

เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
 
2) เครื่องตรวจสอบไม่ค่อยทันสมัย มีลักษณะเหมือนทุกด่าน คือ ใช้คนตรวจ ใช้สุนัขร่วม 

ส่วนผู้หญิงก็ต้องมีผู้ตรวจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันให้มากขึ น ดังนั น ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ตรวจสอบทั งคนและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

3) ด่านตามแนวชายแดน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื นที่ป่าสงวนในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ ควรมีการขออนุญาตใช้พื นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ เพ่ือเอื ออ านวยต่อการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัด 

4) ควรมีการเปิดคลินิก เพ่ือรักษาพยาบาลตามแนวชายแดน ทั งคนไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา เพ่ือเป็นการรักษาโรคขั นต้น 

5) ควรมีการคัดกรองผู้คนเข้า-ออกที่ชัดเจน โดยอนุญาตในการใช้ระบบตรวจสอบที่ได้
มาตรฐาน ตลอดจนระบบรูทบัตรเครดิตในต่างประเทศ 

6) ควรมีการพิจารณาระยะเวลาเปิดด่านที่เหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการที่มีความจ าเป็นต้องน าสินค้าเข้า–ออกตรงตามเวลา เพ่ือป้องกันการเสียหายจากความ
ล่าช้าในการขนส่ง เป็นต้น 

7) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ท าให้มีการตรวจการเข้า-ออกตามด่านชายแดน
อย่างเข้มงวด ส่งผลต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะผู้ประกอบการตามแนวชายแดน ดังนั น ควรมีการ
ผ่อนคลายในการตรวจคนเข้า–ออกตามสถานการณ์ เพ่ือให้การค้าชายแดนมีการผ่อนคลายมากขึ น 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อได้ 

8) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดใช้ระบบช าระ
เงินค่าสินค้าและบริการผ่านระบบธนาคาร (Letter of Credit: L/C) ให้มากขึ น โดยหน่วยงาน
ราชการเป็นตัวกลางและเชิญธนาคารทั งสองฝ่ายมาประชุมหารือแนวทางร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้มี
การซื อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ L/C ตลอดจนควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั งสอง
ฝ่ายในเรื่องการใช้ระบบ L/C 

9) ควรมีเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่นร่วมมือกันในการช่วยกันสอดส่องดูแลสินค้าผิดกฎหมาย 
และการลักลอบน าเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบการส่งออกไม้พะยูง การหลบหนี
เข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณ
ด่านอย่างเข้มงวด และเร่งจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้อย่างถูกกฎหมาย 
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10) การให้สินเชื่อ และการช าระเงินในการซื อขายสินค้า มีการให้สินเชื่อมากขึ น ส่งผลให้เกิด
หนี สูญจากการขายเชื่อ ดังนั น ภาครัฐควรเข้ามาขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการพิจารณา
สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนเป็นพิเศษ เช่น ดอกเบี ยเงินกูต้่ า วงเงินสูง เป็นต้น 

11) กฎ ระเบียบ พิธีการส าหรับการน าเข้ามันส าปะหลังในทางศุลกากร ไม่เปิดโอกาสให้
บุคคลธรรมดา หรือผู้ค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีได้ง่าย เช่น ต้องเป็นนิติบุคคล ต้องส่งข้อมูลในระบบ 
Electronic ซึ่งมีต้นทุนสูง เนื่องจากผู้น าเข้ารายย่อยยังไม่มีความพร้อมในการเข้าระบบ Paperless 
Customs ในการเสียภาษี เป็นต้น ดังนั น หน่วยงานราชการควรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
ผู้น าเข้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดทั งมีการวางแผนการให้สิทธิประโยชน์และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบล่วงหน้า 

12) การเปิดการค้าเสรี ท าให้ภาษีการน าเข้าสินค้าเป็นศูนย์ แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-
Tariff Measures: NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามันพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: 
AD) เป็นต้น และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ได้แก่ กฎระเบียบ
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสินค้าและพิธีการศุลกากร การปิดฉลากสินค้าตัดแต่ง พันธุกรรม 
(Genetically Modified Organisms: GMOs) เป็นต้น ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
รายการส่งออก-น าเข้า ได้แก่ ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด่านมีภาระงานเพ่ิมขึ นจากการ
ตรวจสอบเอกสารที่เพ่ิมขึ น เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: 
NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยกรมศุลกากรใช้ระบบ 
E-Paperless อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือให้การด าเนินการพิธีการศุลกากร
เป็นไปแบบไร้เอกสาร แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ท าให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารก ากับการส่งออก-
น าเข้า ตามที่ได้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 9 ฉบับ กระทรวงการคลัง 269 ฉบับ กระทรวงพาณิชย์ 57 ฉบับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 331 ฉบับ กระทรวงอุตสาหกรรม 60 ฉบับ กระทรวงคมนาคม 26 
ฉบับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ฉบับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 65 
ฉบับ กระทรวงพลังงาน 5 ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข 305 ฉบับ กระทรวงวัฒนธรรม 10 ฉบับ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ รวมกว่า 1,146 ฉบับ (คลังข้อมูลทางการค้าของไทย, ธันวาคม 2558)  

13) ควรมีการส่งเสริมให้มีการส่งออก–น าเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากพื นที่ใกล้เคียงและ
พื นที่ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาผลิตให้ชัดเจนและหลากหลายมากขึ น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งออกไปยัง
ประเทศท่ีสาม 

14) ส่งเสริมการสร้างโรงงานตามแนวชายแดน เพ่ือน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา
ท างาน ซึ่งเข้ามาท างานในช่วงเช้า และเดินทางกลับในตอนเย็น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้า
แรงงานในอนาคตได ้

15) ควรมีการจัดการมาตรฐานของจุดผ่อนปรนที่เหมือนกันในทุก ๆ ด่าน เพ่ือให้มีมาตรฐาน
ที่ตรงกัน 

16) ควรมีฐานข้อมูลในการตรวจคนเข้าเมืองแบ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มคนที่เข้ามาประจ า 
กลุ่มคนที่เข้ามาไม่มากนัก กลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผ่านด่านให้เร็วขึ น 
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17) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใช้วิธีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่สงสัยกับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป โดยการข่าวที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยเพ่ือใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์ที่
สามารถตรวจคนเข้าและออกผ่านด่านที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงประจ าด่าน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยหญิง 

18) จุดผ่อนปรนควรมีการน าเทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้าทั งคนไทยและคนลาวที่มาใช้บริการ
จุดผ่อนปรนนี  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถพิจารณาความถี่ จ านวนครั งในการมาใช้บริการ เป็นคน
ที่มาประจ าหรือเพ่ิงเคยมา และสามารถตรวจสอบพิรุธของผู้มาใช้บริการที่มีการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
และน าเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบ เพ่ือให้มีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป 
เป็นต้น 

19) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งซื อ–ขายสินค้าระหว่างประเทศ  
 

ประเทศกัมพูชา 
1) เครื่องตรวจสอบไม่ค่อยทันสมัย มีลักษณะเหมือนทุกด่าน คือ ใช้คนตรวจ ใช้สุนัขร่วม ส่วน

ผู้หญิงก็ต้องมีผู้ตรวจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันให้มากขึ น ดังนั น ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบ
ทั งคนและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

2) การเก็บกู้ระเบิดบริเวณพื นที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า เพ่ือความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการ 

3) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื นที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า มีความจ าเป็นในการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา ฉะนั นควรมีการน าผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาเขมรเข้ามา
ปฏิบัติงานในพื นที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกันที่ดี 

4) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจบริเวณเมืองใหม่ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน การ
ก าจัดขยะ ระบบระบายน  า เป็นต้น ในการรองรับการค้าชายแดนที่เอื อประโยชน์กับคนในพื นที่เพ่ือ
อ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะเป็นปัญหาใหญ่ในการสร้างเมืองใหม่
ช่องสะง า 

5) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาตั งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ใช้ผลผลิตในพื นที่เพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ น 

6) ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและองค์ประกอบต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับขนส่งภายในประเทศ 

7) การบริหารจัดการด้านระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย 
8) ควรมีการแปรรูปสินค้าขั นต้น การบรรจุหีบห่อสินค้า เพ่ือน าไปสู่การขายได้มากขึ น และ

ควรมีสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดมาวางขายภายในตลาดเมืองใหม่ช่องสะง า ตลอดจนควรมีที่
ให้บริการหลังการขาย โดยเน้นการให้บริการมากขึ น เช่น การเปิดคลินิกรักษาพยาบาลของเอกชน 
เป็นต้น เพราะคนกัมพูชานอกจากเข้ามาซื อสินค้าแล้ว บางส่วนเข้ามารักษาพยาบาลที่โ รงพยาบาล
ของรัฐและคลินิกในพื นที่จ านวนมาก 

9) ความไม่ชัดเจนตามแนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ควรมีการประชุมและ
ร่วมกันปักปันเขตตามแนวชายแดนให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างทั งสองฝ่าย 
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10) ความต้องการปัจจัยการผลิตตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ือน ามาส่ งเสริมและ
เทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่าการเพาะปลูก ตลอดจนการส่งเสริมด้านการเกษตรให้แก่คนกัมพูชา โดยน า
ผลผลิตทางเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเพ่ือแปรรูป 

11) ผู้ประกอบการทั งสองประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ระบบซื อขายสินค้าผ่านระบบเงินสด ภายหลัง
จากมีการส่งมอบสินค้า ท าให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายในการถือเงินสดจ านวนมาก และการผิดนัด
ช าระเงิน หรือช าระเงินล่าช้าของผู้ประกอบการทั งสองฝ่ายภายหลังจากมีการส่งมอบสินค้าและบริการ 
ท าให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในการท าธุรกิจ การค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้า ดังนั น 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบทั งสองฝ่ายใช้ระบบช าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ
ธนาคาร (Letter of Credit: L/C) ให้มากขึ น โดยหน่วยงานราชการเป็นตัวกลางและเชิญธนาคารทั ง
สองฝ่ายมาประชุมหารือแนวทางร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้มีการซื อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ 
L/C ตลอดจนควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั งสองฝ่ายในเรื่องการใช้ระบบ L/C 

12) การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และหลบหนีเข้าตามพื นที่
ชั นใน ดังนั น ควรมีเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่นร่วมมือกันในการช่วยกันสอดส่องดูแล ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณด่านอย่างเข้มงวด และเร่งจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมที่
สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้อย่างถูกกฎหมาย 

13) การใช้ธนบัตรปลอมทั งธนบัตรไทยและธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้ในการซื อขายสินค้า 
และสินค้าปลอม ดังนั น ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบธนบัตรกับผู้ค้าในท้องถิ่น 

14) การหลุดรอดจากการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมาย ดังนั น ควรมีเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่น
ช่วยกันดูแลพื นที่ที่ตนอาศัย สอดส่อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณด่าน
อย่างเข้มงวด 

15) การให้สินเชื่อ และการช าระเงินในการซื อขายสินค้า มีการให้สินเชื่อมากขึ น ส่งผลให้เกิด
หนี สูญจากการขายเชื่อ ดังนั น ภาครัฐควรเข้ามาขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการพิจารณา
สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนเป็นพิเศษ เช่น ดอกเบี ยเงินกู้ต่ า วงเงินสูง เป็นต้น 

16) กฎ ระเบียบ พิธีการส าหรับการน าเข้ามันส าปะหลังในทางศุลกากร ไม่เปิดโอกาสให้บุคคล
ธรรมดา หรือผู้ค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีได้ง่าย เช่น ต้องเป็นนิติบุคคล ต้องส่งข้อมูลในระบบ 
Electronic ซึ่งมีต้นทุนสูง เนื่องจากผู้น าเข้ารายย่อยยังไม่มีความพร้อมในการเข้าระบบ Paperless 
Customs ในการเสียภาษี เป็นต้น ดังนั น หน่วยงานราชการควรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้น า
เข้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดทั งมีการวางแผนการให้สิทธิประโยชน์และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบล่วงหน้า 



ก-1 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 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 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ
ข้างหลัง ระหว่างสาขาการผลิตหนึ่งกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงไปข้างหลัง
ของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มา
จากสาขาการผลิตต้นน้ าอ่ืน ๆ ในขณะที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึง
ความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และความ
เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรือการเชื่อมโยงไปข้างหลัง สามารถมีอิทธิพลที่
สูงกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อสาขาอ่ืน ๆ ต่ า 
 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มจังหวัด ในแง่ของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ค่าตัวทวีคูณผลผลิต  เป็นค่าที่
แสดงว่า สาขาการผลิตนั้นส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มากน้อยเพียงใดเมื่อมีรายได้ใน
สาขาการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น สาขาการท านา (001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.0208 สามารถแปลความหมายได้ว่า สาขาการท านา (001) มีรายได้ 1 ล้าน
บาท ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานี มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0208 ล้านบาท 
 
1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 
1.1 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี 

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 

 
 
 



ก-2 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8752 1.1264 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1234 0.8575 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8927 0.8894 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9380 0.8844 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0271 0.9666 BL 
006 ท าไร่อ้อย 1.0568 0.8600 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8770 1.1453 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8694 1.3964 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9832 0.8913 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9598 1.0013 FL 
011 การประมง  0.8934 0.9418 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8573 0.8573 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8573 0.8573 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8889 1.1352 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2197 1.0552 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9545 0.8574 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0332 1.0359 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0966 0.8921 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9545 0.8861 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9901 2.0284 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8573 0.8573 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3660 1.1261 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1482 0.9366 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0085 1.4767 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8573 0.8573 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4034 0.9215 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0491 1.0581 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0345 0.8875 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2943 0.8704 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0235 0.8695 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2511 0.8682 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1767 0.8840 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9245 1.0324 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9088 1.1918 FL 
035 การประปา 0.8763 0.8874 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9058 0.8932 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0647 0.8578 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9429 0.8573 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1293 0.9750 BL 
040 การขนส่ง 0.9348 1.0727 FL 
041 การส่ือสาร 0.9395 1.0355 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0061 1.0585 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8827 0.9321 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8781 1.1998 FL 



ก-3 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

045 การบริการสาธารณะ 0.9026 0.8963 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9461 0.9546 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9398 0.9774 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–1 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 24 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 23 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากท่ีสุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.4034 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3660 สาขาการผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2943 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.2511 และสาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2197 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เท่ากับ 2.0284 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) เท่ากับ 1.4767 
สาขาปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3964 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.1998 และสาขาการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.1918 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-2 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสสาขาการ
ผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 

เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.1234 0.8575 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8927 0.8894 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9380 0.8844 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0271 0.9666 BL 
006 ท าไร่อ้อย 1.0568 0.8600 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9832 0.8913 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2197 1.0552 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9545 0.8574 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0966 0.8921 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9545 0.8861 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3660 1.1261 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1482 0.9366 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4034 0.9215 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0345 0.8875 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2943 0.8704 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0235 0.8695 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2511 0.8682 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1767 0.8840 BL 



ก-4 

ตารางที่ ก-2 แสดงความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสสาขาการ
ผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 

เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9058 0.8932 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0647 0.8578 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9429 0.8573 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1293 0.9750 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9026 0.8963 BL 

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

 
ตารางที่ ก-3 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอุบลราชธาน ี

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8752 1.1264 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8770 1.1453 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8694 1.3964 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9598 1.0013 FL 
011 การประมง  0.8934 0.9418 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 0.8573 0.8573 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8573 0.8573 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8889 1.1352 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0332 1.0359 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9901 2.0284 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8573 0.8573 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0085 1.4767 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8573 0.8573 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0491 1.0581 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9245 1.0324 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9088 1.1918 FL 
035 การประปา 0.8763 0.8874 FL 
040 การขนส่ง 0.9348 1.0727 FL 
041 การส่ือสาร 0.9395 1.0355 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0061 1.0585 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8827 0.9321 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8781 1.1998 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9461 0.9546 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9398 0.9774 FL 

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

 



ก-5 

 
ภาพที่ ก-1 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละสาขา

การผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 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 1 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ าที่
มีศักยภาพสูง คือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการบริการธุรกิจ (044) และสาขาการไฟฟ้า
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ก-6 

และก๊าซธรรมชาติ (034) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว 
ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0208 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.3104 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0413 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0942 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1981 
006 ท าไร่อ้อย 1.2327 
007 ท าสวนยางพารา 1.0230 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0141 
009 การปศุสัตว ์ 1.1468 
010 การป่าไม ้ 1.1195 
011 การประมง 1.0421 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0369 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4227 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1133 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2052 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2791 
019 การพิมพ ์ 1.1134 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1549 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5933 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3393 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1763 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6370 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2237 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2067 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5097 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1938 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4593 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3725 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0784 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0600 
035 การประปา 1.0221 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0566 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2419 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0998 



ก-7 

ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3172 
040 การขนส่ง 1.0904 
041 การส่ือสาร 1.0959 
042 การเงินและประกันภัย 1.1735 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0296 
044 การบริการธุรกิจ 1.0243 
045 การบริการสาธารณะ 1.0528 
046 บริการอื่น ๆ  1.1036 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0962 

  
 จากการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต จะเห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.6370 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.5933 สาขาการผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.5097 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4593 สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4227 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) 
เท่ากับ 1.3725 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3393 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.3172 และสาขาท าไร่ข้าวโพด (002) เท่ากับ 1.3104 ตามล าดับ ซึ่งจากค่าตัวทวีคูณดัง
ตารางข้างต้นสามารถแปลความหมายได้ว่า ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0141 
001 การท านา 1.0208 
035 การประปา 1.0221 
007 ท าสวนยางพารา 1.0230 
044 การบริการธุรกิจ 1.0243 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0296 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0369 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0413 
011 การประมง 1.0421 
045 การบริการสาธารณะ 1.0528 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0566 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0600 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0784 
040 การขนส่ง 1.0904 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0942 
041 การส่ือสาร 1.0959 
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ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0962 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0998 
046 บริการอื่น ๆ  1.1036 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1133 
019 การพิมพ ์ 1.1134 
010 การป่าไม ้ 1.1195 
009 การปศุสัตว ์ 1.1468 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1549 
042 การเงินและประกันภัย 1.1735 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1763 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1938 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1981 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2052 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2067 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2237 
006 ท าไร่อ้อย 1.2327 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2419 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2791 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.3104 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3172 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3393 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3725 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4227 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4593 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5097 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5933 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6370 
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1.2 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดศรีสะเกษ 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

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

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

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

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9130 1.1657 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9792 0.8977 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9689 0.9239 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9995 0.9322 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0229 1.0765 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9891 0.9054 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9198 1.1868 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9059 1.4674 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0637 0.9262 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9395 1.0420 FL 
011 การประมง  0.9385 0.9825 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8951 0.8951 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8951 0.8951 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9416 1.1546 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3666 1.0653 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9645 0.8952 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0674 1.0125 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8951 0.8951 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0433 0.8975 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0788 0.9756 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8951 0.8951 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1775 1.1406 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1520 0.9348 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0166 0.9390 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8951 0.8951 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8951 0.8951 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8951 0.8951 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8951 0.8951 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0384 1.0000 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0291 0.9133 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2146 0.8978 BL 
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ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1467 0.9144 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9542 1.0414 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9458 1.2162 FL 
035 การประปา 0.9866 0.9153 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9405 0.9289 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0654 0.8955 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9861 0.8951 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1830 0.9665 BL 
040 การขนส่ง 1.1148 0.9349 BL 
041 การส่ือสาร 0.8951 0.8951 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9518 1.5666 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9649 0.9530 BL 
044 การบริการธุรกิจ 1.1469 1.1833 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9380 0.9206 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9342 1.2806 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9546 0.9997 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก-6 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 25 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 22 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่า 1.3666 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.2146 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.1830 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.1775 และสาขา
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.1520 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาการเงินและประกันภัย (042) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 1.5666 
รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.4674 สาขาบริการอ่ืน ๆ (046) เท่ากับ 1.2806 
สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2162 และสาขาท าสวนยางพารา (007) เท่ากับ 
1.1868 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9792 0.8977 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9689 0.9239 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9995 0.9322 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9891 0.9054 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0637 0.9262 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3666 1.0653 BL 
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ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9645 0.8952 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0674 1.0125 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0433 0.8975 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0788 0.9756 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1775 1.1406 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1520 0.9348 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0166 0.9390 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0384 1.0000 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0291 0.9133 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2146 0.8978 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1467 0.9144 BL 
035 การประปา 0.9866 0.9153 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9405 0.9289 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0654 0.8955 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9861 0.8951 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1830 0.9665 BL 
040 การขนส่ง 1.1148 0.9349 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9649 0.9530 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9380 0.9206 BL 

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

 
ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9130 1.1657 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0229 1.0765 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9198 1.1868 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9059 1.4674 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9395 1.0420 FL 
011 การประมง  0.9385 0.9825 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8951 0.8951 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8951 0.8951 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9416 1.1546 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8951 0.8951 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8951 0.8951 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8951 0.8951 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.8951 0.8951 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8951 0.8951 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8951 0.8951 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9542 1.0414 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9458 1.2162 FL 
041 การส่ือสาร 0.8951 0.8951 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9518 1.5666 FL 
044 การบริการธุรกิจ 1.1469 1.1833 FL 
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ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

046 บริการอื่น ๆ  0.9342 1.2806 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9546 0.9997 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-2 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–2 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 
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4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 

จากภาพที่ ก–2 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการเงินและประกันภัย (042) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) 
สาขาบริการอ่ืน ๆ (046) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) และสาขาท าสวนยางพารา (007) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและ
การเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้า
ขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้
สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0200 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0940 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0825 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1166 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1428 
006 ท าไร่อ้อย 1.1050 
007 ท าสวนยางพารา 1.0276 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0121 
009 การปศุสัตว ์ 1.1884 
010 การป่าไม ้ 1.0496 
011 การประมง 1.0484 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0520 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5267 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0775 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1925 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1656 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2053 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3156 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2870 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1357 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1601 
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ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1497 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3570 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2811 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0660 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0567 
035 การประปา 1.1023 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0507 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1903 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1017 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3216 
040 การขนส่ง 1.2455 
041 การส่ือสาร 1.0000 
042 การเงินและประกันภัย 1.0634 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0780 
044 การบริการธุรกิจ 1.2814 
045 การบริการสาธารณะ 1.0480 
046 บริการอื่น ๆ  1.0437 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0665 

  
 จากตารางที่ ก–9 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต เท่ากับ 1.5267 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3570 สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3216 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 
เท่ากับ 1.3156 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2870 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 
1.2814 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2811 และสาขาการขนส่ง (040) เท่ากับ 
1.2455 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
041 การส่ือสาร 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0121 
001 การท านา 1.0200 
007 ท าสวนยางพารา 1.0276 
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ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
046 บริการอื่น ๆ  1.0437 
045 การบริการสาธารณะ 1.0480 
011 การประมง 1.0484 
010 การป่าไม ้ 1.0496 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0507 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0520 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0567 
042 การเงินและประกันภัย 1.0634 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0660 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0665 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0775 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0780 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0825 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0940 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1017 
035 การประปา 1.1023 
006 ท าไร่อ้อย 1.1050 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1166 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1357 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1428 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1497 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1601 
019 การพิมพ ์ 1.1656 
009 การปศุสัตว ์ 1.1884 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1903 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1925 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2053 
040 การขนส่ง 1.2455 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2811 
044 การบริการธุรกิจ 1.2814 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2870 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3156 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3216 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3570 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.5267 
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1.3 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดยโสธร 
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

ยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9245 1.1877 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9117 0.9117 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9402 0.9431 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9900 0.9449 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0523 1.0309 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9690 0.9462 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9235 1.2155 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9214 1.4049 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0594 0.9423 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9837 1.0467 FL 
011 การประมง 0.9461 0.9957 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9117 0.9117 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9117 0.9117 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9474 1.1758 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3266 1.0908 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9819 0.9117 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0283 1.0791 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9117 0.9117 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0179 0.9201 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0984 0.9567 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9117 0.9117 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1970 1.1879 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1473 0.9567 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9117 0.9117 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9117 0.9117 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9117 0.9117 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9117 0.9117 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9117 0.9117 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0587 0.9160 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0522 0.9128 BL 
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ตารางที่ ก-11 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
ยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ 
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2004 0.9221 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1736 0.9312 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9854 1.0685 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9454 1.1475 FL 
035 การประปา 0.9327 0.9348 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9474 0.9436 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1128 0.9121 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0107 0.9117 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2053 1.0141 BL 
040 การขนส่ง 0.9894 1.0961 FL 
041 การส่ือสาร 0.9924 1.0628 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0542 1.0143 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9404 0.9724 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9340 1.2164 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9512 0.9416 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9868 1.0003 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9556 1.0284 FL 

หมายเหต ุ: FL คือความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 
 
 จากตารางที่ ก–11 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตทีม่ีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 27 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 20 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่า 1.3266 
รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2053 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) 
เท่ากับ 1.2004 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.1970 และสาขา
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.1736 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
1.4049 รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2164 สาขาท าสวนยางพารา (007) 
เท่ากับ 1.2155 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.1879 และสาขาการ
ท านา (001) เท่ากับ 1.1877 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9900 0.9449 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0523 1.0309 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9690 0.9462 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0594 0.9423 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3266 1.0908 BL 
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ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9819 0.9117 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0179 0.9201 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0984 0.9567 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1970 1.1879 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1473 0.9567 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0587 0.9160 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0522 0.9128 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2004 0.9221 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1736 0.9312 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9474 0.9436 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1128 0.9121 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0107 0.9117 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2053 1.0141 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0542 1.0143 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9512 0.9416 BL 

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

 
ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9245 1.1877 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9117 0.9117 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9402 0.9431 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9235 1.2155 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9214 1.4049 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9837 1.0467 FL 
011 การประมง 0.9461 0.9957 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9117 0.9117 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9117 0.9117 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9474 1.1758 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0283 1.0791 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9117 0.9117 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9117 0.9117 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9117 0.9117 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9117 0.9117 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9117 0.9117 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9117 0.9117 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9117 0.9117 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9854 1.0685 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9454 1.1475 FL 
035 การประปา 0.9327 0.9348 FL 
040 การขนส่ง 0.9894 1.0961 FL 
041 การส่ือสาร 0.9924 1.0628 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9404 0.9724 FL 
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ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดยโสธร 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

044 การบริการธุรกิจ 0.9340 1.2164 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9868 1.0003 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9556 1.0284 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-3 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาจาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดยโสธร 

 
 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
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 
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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 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ (044) สาขา
ท าสวนยางพารา (007) สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) และสาขาการท านา 
(001) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก
และการเพิ่มผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้าม
ถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะ
ป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
 

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0141 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0313 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0859 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1542 
006 ท าไร่อ้อย 1.0629 
007 ท าสวนยางพารา 1.0130 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0106 
009 การปศุสัตว ์ 1.1621 
010 การป่าไม ้ 1.0790 
011 การประมง 1.0378 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0392 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4551 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0770 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1280 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1165 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2049 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3130 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2585 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1613 
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ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1542 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3167 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2873 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0809 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0370 
035 การประปา 1.0231 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0393 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2206 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1087 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3221 
040 การขนส่ง 1.0853 
041 การส่ือสาร 1.0886 
042 การเงินและประกันภัย 1.1564 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0315 
044 การบริการธุรกิจ 1.0245 
045 การบริการสาธารณะ 1.0433 
046 บริการอื่น ๆ  1.0825 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0482 

  
 จากตารางที่ ก–14 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
เท่ากับ 1.4551 รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3221 สาขาผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3167 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3130 
สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2873 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2585 
สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2206 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี (020) เท่ากับ 1.2049 และสาขาการปศุสัตว์ (009) เท่ากับ 1.1621 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร (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 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0106 
007 ท าสวนยางพารา 1.0130 
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ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย
ไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0141 
035 การประปา 1.0231 
044 การบริการธุรกิจ 1.0245 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0313 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0315 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0370 
011 การประมง 1.0378 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0392 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0393 
045 การบริการสาธารณะ 1.0433 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0482 
006 ท าไร่อ้อย 1.0629 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0770 
010 การป่าไม ้ 1.0790 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0809 
046 บริการอื่น ๆ  1.0825 
040 การขนส่ง 1.0853 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0859 
041 การส่ือสาร 1.0886 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1087 
019 การพิมพ ์ 1.1165 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1280 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1542 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1542 
042 การเงินและประกันภัย 1.1564 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1613 
009 การปศุสัตว ์ 1.1621 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2049 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2206 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2585 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2873 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3130 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3167 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3221 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4551 
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1.4 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดอ านาจเจริญ 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

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

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

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

อ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหลัง 

(BL) 

ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9375 1.2005 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9263 0.9263 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9545 0.9594 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0065 0.9419 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0624 1.0488 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9759 0.9607 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9372 1.1979 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9349 1.4039 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0646 0.9448 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9764 1.0704 FL 
011 การประมง  0.9480 1.0260 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9263 0.9263 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9263 0.9263 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9904 1.1481 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3599 1.0814 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9960 0.9265 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0945 0.9443 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9263 0.9263 FL 
019 การพิมพ ์ 0.9263 0.9263 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9263 0.9263 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9263 0.9263 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2131 1.0619 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2203 0.9434 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9263 0.9263 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9263 0.9263 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0082 0.9270 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9263 0.9263 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9263 0.9263 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0478 0.9377 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9263 0.9263 FL 
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ตารางที่ ก-16 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
อ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหลัง 

(BL) 

ดัชนีความเชื่อม 
โยงไปขา้งหน้า 

(FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.9263 0.9263 FL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1884 0.9364 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9718 1.0075 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9518 1.1977 FL 
035 การประปา 0.9427 0.9468 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9518 0.9561 FL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0933 0.9268 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0045 0.9263 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2252 0.9836 BL 
040 การขนส่ง 0.9851 1.1234 FL 
041 การส่ือสาร 1.0042 1.0742 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0677 0.9969 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9542 0.9845 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9419 1.1890 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9588 0.9560 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0151 0.9994 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9740 1.0296 FL 

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

 
จากตารางที่ ก–16 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 29 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 18 สาขา
การผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่า 1.3599 
รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2252 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 
1.2203 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2131 และสาขาโรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.1884 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากท่ีสุด 
ได้แก่ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 1.4039 รองลงมาคือ 
สาขาการท านา (001) เท่ากับ 1.2005 สาขาท าสวนยางพารา (007) เท่ากับ 1.1979 สาขาการไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.1977 และสาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.1890 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0065 0.9419 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0624 1.0488 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9759 0.9607 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0646 0.9448 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3599 1.0814 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9960 0.9265 BL 
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ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0945 0.9443 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2131 1.0619 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2203 0.9434 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0082 0.9270 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0478 0.9377 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1884 0.9364 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0933 0.9268 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0045 0.9263 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2252 0.9836 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0677 0.9969 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9588 0.9560 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0151 0.9994 BL 

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

 
ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9375 1.2005 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9263 0.9263 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9545 0.9594 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9372 1.1979 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9349 1.4039 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9764 1.0704 FL 
011 การประมง  0.9480 1.0260 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9263 0.9263 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9263 0.9263 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9904 1.1481 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9263 0.9263 FL 
019 การพิมพ ์ 0.9263 0.9263 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9263 0.9263 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9263 0.9263 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9263 0.9263 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9263 0.9263 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9263 0.9263 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9263 0.9263 FL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9263 0.9263 FL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.9263 0.9263 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9718 1.0075 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9518 1.1977 FL 
035 การประปา 0.9427 0.9468 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9518 0.9561 FL 
040 การขนส่ง 0.9851 1.1234 FL 
041 การส่ือสาร 1.0042 1.0742 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9542 0.9845 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9419 1.189 FL 
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ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9740 1.0296 FL 
หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหลัง (BL) น้อยกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 

 
ภาพที่ ก-4 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–4 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

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

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

จากภาพที่ ก–4 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) รองลงมาคือ สาขาการท านา (001) สาขาท า
สวนยางพารา (007) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) และสาขาการบริการธุรกิจ (044) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการ
เพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาด
แคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้
สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 

 
ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0121 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0304 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0866 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1470 
006 ท าไร่อ้อย 1.0535 
007 ท าสวนยางพารา 1.0118 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0093 
009 การปศุสัตว ์ 1.1494 
010 การป่าไม ้ 1.0541 
011 การประมง 1.0234 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0693 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4682 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0753 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1816 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.0000 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3097 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3174 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0884 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1313 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2830 
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ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

033 การผลิตอื่น ๆ  1.0492 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0275 
035 การประปา 1.0177 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0275 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1804 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0844 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3227 
040 การขนส่ง 1.0635 
041 การส่ือสาร 1.0841 
042 การเงินและประกันภัย 1.1527 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0301 
044 การบริการธุรกิจ 1.0169 
045 การบริการสาธารณะ 1.0351 
046 บริการอื่น ๆ  1.0959 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0516 

 
 จากตารางที่ ก-19 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต เท่ากับ 1.4682 รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3227 สาขา
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3174 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 
เท่ากับ 1.3097 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2830 สาขาผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า (017) 
เท่ากับ 1.1816 สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.1804 สาขาการเงินและ
ประกันภัย (042) เท่ากับ 1.1527 และสาขาการปศุสัตว์ (009) เท่ากับ 1.1494 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ (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 
019 การพิมพ ์ 1.0000 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0093 
007 ท าสวนยางพารา 1.0118 
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ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0121 
044 การบริการธุรกิจ 1.0169 
035 การประปา 1.0177 
011 การประมง 1.0234 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0275 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0275 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0301 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0304 
045 การบริการสาธารณะ 1.0351 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0492 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0516 
006 ท าไร่อ้อย 1.0535 
010 การป่าไม ้ 1.0541 
040 การขนส่ง 1.0635 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0693 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0753 
041 การส่ือสาร 1.0841 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0844 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0866 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0884 
046 บริการอื่น ๆ  1.0959 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1313 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1470 
009 การปศุสัตว ์ 1.1494 
042 การเงินและประกันภัย 1.1527 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1804 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1816 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2830 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3097 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3174 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3227 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4682 
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1.5 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

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

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

 
ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม

จังหวัด 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8770 1.1282 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0554 0.8617 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9051 0.8916 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9484 0.8917 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9955 1.0120 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9432 0.8809 BL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8808 1.1521 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8717 1.4060 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0043 0.8930 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9264 1.0182 FL 
011 การประมง  0.9049 0.9459 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8606 0.8606 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8606 0.8606 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9041 1.1304 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2801 1.0478 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9432 0.8606 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0383 1.0165 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1029 0.8777 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9824 0.8825 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0272 1.5989 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8606 0.8606 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2494 1.1399 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1687 0.9312 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0131 1.4633 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8606 0.8606 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4084 0.9000 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0708 1.0189 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0372 0.8730 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2422 0.8805 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0380 0.8698 BL 
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ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัด 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยง 

ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2463 0.8701 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1832 0.8856 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9300 1.0246 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9185 1.2218 FL 
035 การประปา 0.8915 0.8899 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9033 0.8969 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0644 0.8610 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9775 0.8606 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1516 0.9698 BL 
040 การขนส่ง 0.9697 1.0438 FL 
041 การส่ือสาร 0.9935 1.0150 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9585 1.4339 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8971 0.9344 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9013 1.2048 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9072 0.8982 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9207 0.9922 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9248 0.9828 FL 

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

 
จากตารางที่ ก–21 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 25 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 
22 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่  สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.4084 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2801 สาขาผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2494 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.2463 
และสาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.2422 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 1.5989 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) 
เท่ากับ 1.4633 สาขาการเงินและประกันภัย (042) เท่ากับ 1.4339 สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) 
เท่ากับ 1.4060 และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2218 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0554 0.8617 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9051 0.8916 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9484 0.8917 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9432 0.8809 BL 
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ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุป
ความ

เชื่อมโยง 
009 การปศุสัตว ์ 1.0043 0.8930 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2801 1.0478 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9432 0.8606 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0383 1.0165 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1029 0.8777 BL 
019 การพิมพ ์ 0.9824 0.8825 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2494 1.1399 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1687 0.9312 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4084 0.9000 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0708 1.0189 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0372 0.8730 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2422 0.8805 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0380 0.8698 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2463 0.8701 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1832 0.8856 BL 
035 การประปา 0.8915 0.8899 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9033 0.8969 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0644 0.8610 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9775 0.8606 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1516 0.9698 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9072 0.8982 BL 

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

 
ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 
รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8770 1.1282 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9955 1.0120 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8808 1.1521 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8717 1.4060 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9264 1.0182 FL 
011 การประมง  0.9049 0.9459 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8606 0.8606 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8606 0.8606 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9041 1.1304 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0272 1.5989 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8606 0.8606 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0131 1.4633 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8606 0.8606 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9300 1.0246 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9185 1.2218 FL 
040 การขนส่ง 0.9697 1.0438 FL 
041 การส่ือสาร 0.9935 1.0150 FL 
042 การเงินและประกันภัย 0.9585 1.4339 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8971 0.9344 FL 



ก-33 

ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 
รหัสสาขา 
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหลัง (BL) 

ดัชนีความเชื่อมโยง 
ไปข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

044 การบริการธุรกิจ 0.9013 1.2048 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9207 0.9922 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9248 0.9828 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-5 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–5 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง จะ
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 
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ก-34 

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

จากภาพที่ ก-5 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้นน้ า
ที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการเงินและประกันภัย (042) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) และสาขา
การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพิ่มผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการ
ขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนปจัจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  

 
2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 

 
ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0190 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2264 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0517 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1020 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1568 
006 ท าไร่อ้อย 1.0960 
007 ท าสวนยางพารา 1.0235 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0129 
009 การปศุสัตว ์ 1.1671 
010 การป่าไม ้ 1.0765 
011 การประมง 1.0516 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0506 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4875 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0961 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2065 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2816 
019 การพิมพ ์ 1.1415 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1936 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4518 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3580 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1773 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6366 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2443 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2053 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4434 
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ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2062 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4482 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3749 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0807 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0673 
035 การประปา 1.0359 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0496 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2368 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1359 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3382 
040 การขนส่ง 1.1268 
041 การส่ือสาร 1.1545 
042 การเงินและประกันภัย 1.1138 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0425 
044 การบริการธุรกิจ 1.0473 
045 การบริการสาธารณะ 1.0542 
046 บริการอื่น ๆ  1.0699 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0746 

 
 จากตารางที่ ก-24 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมข้ึนจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.6366 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4875 สาขาผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.4518 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.4482 
สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.4434 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) 
เท่ากับ 1.3749 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3580 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.3382 และสาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.2816 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไป

หามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0129 
001 การท านา 1.0190 
007 ท าสวนยางพารา 1.0235 
035 การประปา 1.0359 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0425 
044 การบริการธุรกิจ 1.0473 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0496 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0506 



ก-36 

ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไป
หามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
011 การประมง 1.0516 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0517 
045 การบริการสาธารณะ 1.0542 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0673 
046 บริการอื่น ๆ  1.0699 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0746 
010 การป่าไม ้ 1.0765 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0807 
006 ท าไร่อ้อย 1.0960 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0961 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1020 
042 การเงินและประกันภัย 1.1138 
040 การขนส่ง 1.1268 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1359 
019 การพิมพ ์ 1.1415 
041 การส่ือสาร 1.1545 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1568 
009 การปศุสัตว ์ 1.1671 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1773 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1936 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2053 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2062 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2065 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2264 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2368 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2443 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2816 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3382 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3580 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3749 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4434 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4482 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4518 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4875 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6366 

 
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เป็นการเปรียบเทียบล าดับ

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดเพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยให้
สาขาการผลิตของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดเป็นจังหวัดผู้น า 

 
 
 
 
 



ก-37 

ตารางที่ ก-26 แสดงล าดับมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2 
ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 

1 อุบลราชธาน ี 102,427.74 
2 ศรีสะเกษ 56,617.43 
3 ยโสธร 25,175.29 
4 อ านาจเจรญิ 14,408.91 

  
จากตารางที่ ก–26 พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัดมากที่สุดภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังนั้นจึงก าหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัด
ศูนย์กลางภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และท าการจัดอันดับสาขาการผลิตที่
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่จังหวัดจากมากไปน้อย แสดงดังภาพที่ 6 การเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิต 
หมายความว่า หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดศูนย์กลาง นอกจากจะส่งผลต่อรายได้ของ
จังหวัดน าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดในที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น 
สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสาขาการผลิตที่มี
ค่าตัวทวีคูณการผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป็นสาขาท่ีก่อให้เกิดรายได้มากท่ีสุดของจังหวัดอุบลราชธานี หากมีการพัฒนาสาขาการผลิต
ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติกเช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดตนเอง 
 



ก-38 

 
ภาพที่ ก-6 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กรณี 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพฒันา 

 
จากภาพที่ ก–6 พบว่า เมื่อจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิต

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 38 สาขาการ
ผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 9 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ (026) สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) สาขาการผลิตกระดาษ 
เยื่อกระดาษ (018) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า (028) สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) และ
สาขาการขนส่ง (040) 
 นอกจากนี้ได้ท าการเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดฯ ในกรณี
ที่จังหวัดศูนย์กลางเป็นจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ แสดงดังภาพที่ ก–7 ถึง ภาพที่ ก–9 
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สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (อุบลราชธานี) 



ก-39 

 
ภาพที่ ก-7 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กรณี 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก–7 พบว่า เมื่อจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 37 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 10 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ (031) สาขาการบริการธุรกิจ (044) สาขาการขนส่ง (040) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการพิมพ์ (019) สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขาอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการประปา (035) สาขาการเงินและประกันภัย (042) และสาขา
บริการอ่ืน ๆ (046) 
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สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (ศรีสะเกษ) 



ก-40 

 
ภาพที่ ก-8 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กรณี 

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก–8 พบว่า เมื่อจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 41 สาขาการผลิต ส่วน
สาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 6 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
(031) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขา
การพิมพ์ (019) สาขาการสื่อสาร (041) และสาขาการบริการธุรกิจ (044) 
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สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (ยโสธร) 



ก-41 

 
ภาพที่ ก-9 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กรณี 

จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 
 จากภาพที่ ก–9 พบว่า เมื่อจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิต
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 41 สาขาการ
ผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 6 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาการเงินและ
ประกันภัย (042) สาขาบริการอื่น ๆ (046) สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) สาขาการสื่อสาร (041) สาขา
การบริการธุรกิจ (044) และสาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) 
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ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร Linear (อ านาจเจริญ) 



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 
 


